
Amerikan uşağı AKP, Grup Yorum’a saldırıyor!
Saldırılar, “Bağımsız Türkiye” isteyen 

150 bin kişiye tahammülsüzlüktür! 
Bunlar intikam saldırılarıdır!

Grup Yorum’a saldırılara son!

300 bin kişiyle cevap vereceğiz!

AKP, Devrimci Tutsak Yasemin
Karadağ’ın 

“Terörist” Diyerek Tedavisini Engelliyor!
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Kitabın Adı: Büyük Direniş Kitap Dizisi 4

Yayınevi: Boran

Derleyen: Kenan Günyel

Boran Yayınevi tarafından yayınlanan Büyük Direniş
Kitap Dizisi’nin 4’üncüsü BÜYÜK DİRENİŞ VE
MEDYA kitabı çıktı. Büyük Direniş ve Medya kitabında
burjuva medya ele alınıyor. Büyük Direniş boyunca medya-

nın direniş karşısındaki rolü anlatılıyor.
Oligarşinin F Tipi saldırısında oligarşinin
yanında doğrudan taraf oldu. Devrimcilerin
yok edilmesi için kendi cephesinden saldırdı.
Rolü sadece yalan haberler yapıp gerçekleri
çarpıtması değildi. F Tipleri burjuva medya
aracılığıyla meşrulaştırıldı. 19 Aralık katliamı-
na burjuva medya aracılığıyla zemin hazırlan-
dı. 19 Aralık katliamı burjuva medya aracılı-
ğıyla meşrulaştırıldı.

Boran yayınevi kitap için yazdığı önsözde
burjuva medya için şöyle diyor: 

“Büyük Direniş boyunca oligarşiye karşı
kıyasıya mücadele ederken burjuva medyanın
yalan, çarpıtma haberlerine ve sansür kuşatma-
sına karşı da kıyasıya bir mücadele sürdürüldü.
Burjuva medyada direniş aleyhine yazılan hiç-
bir haber ve yazı cevapsız bırakılmadı.
Yalanların karşısında gerçeklerin savaşı
verildi. Tek tek burjuva basının yazarlarına
kadar yaptıkları her yalan haber suratlarına çar-
pıldı. 

Oligarşinin tüm yalan ve çarpıtmaları daha
ilk günden açığa çıkartılmış ve gerçekler halka
açıklanmıştı. Tarih bugün devrimcilerin söyle-
dikleri her sözün kanıtı olmuştur. Tarih, gerçek-
leri bir bir ortaya çıkarttıkça burjuva medya
sanki bu gerçekler  bilinmiyormuş gibi haber
yapıp günah çıkartıyorlar. Sanki geçmişte o
manşetleri onlar atmamışlardı. Sanki katliama
zemin hazırlayan, katliamı meşrulaştıran, ger-
çekleri çarpıtan, kopkoyu bir sansürle direnişi
ve tecrit zulmünü halktan gizleyen onlar değil-
miş gibi haberler yapıyorlar. 

Hayır, burjuva medya kendini aklayamaz.
Burjuva medya suçludur. Büyük Direniş’te oli-
garşinin yanında taraf olmuştur ve 122 kişinin
katledilmesine ortak olmuştur.

Büyük Direniş ve Medya kitabı burjuva medyanın bu
sorumluluğunun belgesidir. Kitapta yer alan belgeler direniş
boyunca burjuva medyaya karşı sürdürülen mücadelenin bel-
geleridir. 

Gerçekler hiçbir zaman sonsuza kadar karartılamaz.
Büyük Direniş ve Medya kitabı gerçeklerin kanıtıdır. Büyük
Direniş’in kahraman şehitlerine olan sorumluluğumuzla bu
kanıtları kitap olarak halkımıza sunuyoruz. 
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AKP artık iki yanı yalanlarla, de-
magojilerle gizleyemiyor: Bi-

rincisi, Amerikan uşaklığı. İkincisi,
halka karşı uyguladığı terör. Demok-
rasi maskesi artık faşist terörün üstü-
nü örtmüyor. AB politikaları çerçeve-
sinde yıllardır AKP yalakalığı yapmış
liberal burjuva yazarlar bile AKP’nin
baskıcılığını anlatıyor. AKP’yi eleş-
tirdiği için Star gazetesinden kovulan
Mehmet Altan yaptığı bir röportajda
AKP için şöyle diyor: “Dostane eleş-
tiri dahi kabul edilmez hale geldi. Ay-
rıca, yapılan olumlu icraatları alkış-
lamak da yetmiyor. "Ne yapılıyorsa ilk
defa yapılıyor; bu yapılanlar yeni bir
Türkiye yaratıyor; bu sayede dünya
bize hayran kalıyor."

Yaşananlar ortada. Halk açlığı
da, yoksulluğu da yaşamından

biliyor. AKP’nin “Bölge liderliği”,
“Model ülke” “Dünya bize hayran
kalıyor” gibi demagojileri ne Ame-
rikan uşaklığının ne de halk düş-
manlığının üzerini daha fazla örtemez. 

Amerikan elçisi Riccardone sö-
mürge valisi gibi çalışıyor. Tür-

kiye’nin iç ve dış politikalarına iliş-
kin açıklamalar sömürge valisi tara-
fından yapılıyor. AKP hükümeti hal-
ka açıklama yapmak yerine Amerikan
elçilerine rapor veriyor. 

AKP’nin Amerika ve diğer em-
peryalistlere neredeyse satmadığı

bir şey bırakmadı, “vatan-millet-Sa-
karya” demagojileri halkı kandırmak
için eskisi gibi işe yaramıyor. Ancak
özellikle kendi oy tabanını din sö-
mürüsü ve “büyüyen Türkiye” yala-
nıyla kandırmayı, halkın diğer ke-
simlerine karşı dinci, gerici, milliyetçi,
şovenist ruh haliyle düşmanlaştır-
mayı sürdürüyor. AKP, uşaklık ve hal-
ka karşı saldırılarını bu tabana daya-
narak yapıyor. 

AKP, uşaklık ve halk düşmanlığını
yalan ve demagojilerle örteme-

yince her geçen gün daha fazla sal-
dırganlaşıyor. 

AKP’nin Grup Yorum’a saldırıları
da bu çerçevede. Çünkü AKP

Amerikan uşaklığında sınır tanımaz-
ken, Grup Yorum 150 bin kişinin ka-
tıldığı “Bağımsız Türkiye” konseri
yaptı. 150 bin kişi AKP’nin uşaklı-
ğının karşısında “Bağımsız Türki-
ye” diye haykırdı. 

AKP, düzen içi muhalefetini dahi
sustururken AKP’nin işbirlikçi,

uşaklık politikaları karşısında “Ba-
ğımsızlık” diyen sadece devrimci-
lerdir. Onun için “Bağımsız Türkiye”
diyen devrimcilere, Grup Yorum’a
saldırıyor. 

AKP, “BAĞIMSIZ TÜRKİYE”
DEMENİN İNTİKAMINI ALI-

YOR. 

AKP’nin polisleri, Grup Yorum’un
geçen sene 17 Nisan’da Bakır-

köy’de düzenlediği 150 bin kişilik
“Bağımsız Türkiye” konserinden he-
men sonra Grup Yorum’un da içinde
olduğu Halk Cephesi’nin çok sayıda
kurumunu bastı. Onlarca kişiyi gözal-
tına aldı. Tavır dergisi sahibi Bahar
Kurt tutuklandı ve 1 yıla yakın za-
mandır tutuklu. Samsun’da Grup
Yorum Konseri düzenleyen 4 Halk
Cepheli’ye Grup Yorum konseri dü-
zenlediği için 11 yıl hapis cezası ve-
rildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ça-
lışan Berivan Doğan adında bir me-
murun bilgisayarında Grup Yorum’un
Cemo türküsü bulunduğu için “Terör
örgütü propagandası yapmak”tan
10 ay hapis cezası verildi. Grup Yo-
rum üyesi Seçkin Taygun Aydoğan tu-
tuklandı ve halen tutuklu.  Grup Yo-
rum’un Cemo şarkısı, "Terör örgü-
tü faaliyetleri çerçevesinde suç iş-
lemeye alenen teşvik etmekle" suç-
lanırken,  Grup Yorum üyeleri ise "ör-
güte üye kazandırmaya çalışmak-
la" suçlanıyor. En son geçtiğimiz haf-

ta, Malatya, Dersim ve Elazığ’dan ge-
çen sene haziran ayında tutuklanan 10
Halk Cepheliden 8’ine 8 ile 14 yıl ara-
sında değişen cezalar verdiler.  Ceza
gerekçelerinden birisi Grup Yorum’un
150 bin kişinin katıldığı “Bağımsız
Türkiye” konseri için bilet satmak...

Açıkça görülmektedir ki AKP,
efendilerine uşaklıklarını ispat-

lamak için Grup Yorum’dan “Ba-
ğımsız Türkiye” konserinin intikamını
almaktadır. AKP’nin bu saldırıları
“Bağımsız Türkiye” isteyenleredir.
Grup Yorum’un türküleri ise bağım-
sızlığı haykırıyor. “Amerika defol” di-
yor. 

Oysa Amerika, AKP iktidarının
daha fazla uşaklık yapmasını

istiyor. Ortadoğu’da Amerika adına
daha fazla “görev” üstlenmesini is-
tiyor.  Grup Yorum ise AKP’nin
uşaklığını gün yüzüne seriyor. Ve
sermeye devam edecek. AKP bu tür
saldırılarla ne Grup Yorum’u ne de
Yorum dinleyicilerini yıldıramaz.
Grup Yorum’un 27 yıllık tarihi, ya-
saklar, baskınlar, gözaltılar, işkence-
ler, tutuklamalar içinde yazılmıştır.
Grup Yorum’un türküleri halkın zul-
me karşı, isyanının, direnişinin tür-
küleridir. Vatanımızı emperyalistlere
peşkeş çekenlere karşı, bağımsızlık is-
teyen vatanseverlerin türküsüdür.
Grup Yorum umudun türkülerini hal-
ka taşıyandır. Hiçbir güç Grup Yo-
rum’u bu türküleri söylemekten vaz-
geçiremez. Grup Yorum’u sustura-
maz. Halkın Grup Yorum türkülerini
dinlemesini engelleyemez. 15 Nisan
2012’da yüzbinler yine Grup Yo-
rum’la birlikte “BAĞIMSIZ TÜR-
KİYE” diyecek. 

AKP’nin “BAĞIMSIZ TÜRKİ-
YE”  diyenlere intikam saldırı-

sına karşı 300 bin kişiyle cevap ve-
recek.  Vatanımızı emperyalistlere ve
işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz! 

Amerikan Uşağı AKP’nin Grup Yorum’a Saldırısı 
“Bağımsız Türkiye” İsteyenleredir!

AKP Bağımsız Türkiye İsteyenlerden İntikam Alıyor!

Vazgeçmeyeceğiz! 
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Grup Yorum’a ve din-
leyicilerine yönelik ya-
pılan saldırılarla ilgili
Grup Yorum üyesi Ali
Aracı, Selma Altın ve
İbrahim Gökçek ile yap-
tığımız röportajları ya-
yınlıyoruz:

Yürüyüş: Özellikle İnönü kon-
serinden sonra "Grup Yorum konser
düzenleyebiliyor, eskisi gibi değil
artık, baskılar, yasaklamalar kalktı..."
gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyordu,
gerçek nedir? Grup Yorum'a yönelik
saldırıların azaldığı bir dönem oldu
mu?

Ali Aracı (Grup Yorum üyesi):
Doğru, İnönü konserinden sonra böyle
bir hava yaratıldı. İnönü konseri, 1
Mayıs konseri… Art arda, bunlar
böyle gelince, basında böyle bir hava
yaratıldı. Ama bunlar yapılırken bile
örneğin, Samsun’da tutuklamalar
oldu. Uzun süre hapis cezaları aldılar.
Grup Yorum’a baskıların azaldığı
bir dönem olmadı. Örneğin, Avrupa
Birliği’ne gireceğimiz yönünde pro-
pagandaların yapıldığı dönemde bile
baskılar azalmamıştır. Sadece biçimi
değişmiştir, daha sistematik hale ge-
tirilmiştir. Örneğin, konser için resmi
izin istediğimiz zaman izin verilmi-
yordu. Şimdi ise yasalarda böyle bir
şey sorun değil. Yasal izin alabili-
yoruz. Fakat izin aldığımız kon-
serleri, salonların aldığı tehditler-
den dolayı düzenleyemedik. Edirne
ve Trabzon’da bunları yaşadık. De-
vamında Grup Yorum üyeleri tutuk-
landı. Örneğin, Muharem (Cengiz)
yakın bir zamanda tahliye oldu.
Çıkartığımız bazı albümler toplatıldı.
Mesala Feda albümü… Yine Yorum
üyesi Seçkin (Aydoğan) tutuklandı.
Baskıların, yasakların azaldığı bir
dönem olmadı. 

Gerçek şu, sadece baskının biçimi

değişti. Daha sistematik hale geldi.
Önceden cuntanın etkisi ile çok açık
saldırı yapılırken, bugün bunu kita-
bına uyduruyorlar. Sadece Grup
Yorum için değil, bunu bütün müca-
dele alanlarına uyguluyorlar. Bıra-
kalım devrimci müzik yapanları, çok
politik olmayan demokratik ke-
simler bile büyük baskılara maruz
kalıyor.

İbrahim Gök-
çek (Grup Yorum
üyesi):

Elbette Grup
Yorum’a yönelik
saldırılar hiç bit-
medi. 27 yıl bo-
yunca çeşitli bas-
kılarla karşılaştık.
Albümlerimiz yasaklandı, kasetlerimiz
kurşunlandı, tutuklandık, dinleyici-
lerimiz gözaltına alındı. Ve bu saldı-
rılar hiç durmadan bugün de devam
ediyor. Konserlerimiz engellenmeye
çalışılıyor, şarkılarımızı dinlediği için
birçok dinleyicimiz hakkında hapis
cezaları veriliyor. Yani saldırılar azal-

mıyor artarak devam ediyor. İnönü,
Bağımsız Türkiye konseri gibi büyük
konserleri yapabilmemiz de Türki-
ye'ye demokrasi vs. geldiği için değil,
Grup Yorum’un 27 yıl boyunca
müziğinden, sanatından vazgeç-
memesindendir. Yani büyük kon-
serler verebilmeyi kimse bize bah-
şetmedi, biz emeğimizle, yüz bin-
lerce dinleyicimizin sahiplenmesiyle
başardık.

Selma Altın (Grup
Yorum üyesi):

Konserin olabilme-
sinin ve başarısının se-
beplerini nerede aradı-
ğınıza göre değişir cevap.
Evet, Yorum artık kon-
serler verebiliyorsa bunu
27 yıllık bir mücadeleye borçlu. 27
yıl boyunca susmayan, yılmayan,
ideallerinden ve ideolojisinden vaz-
geçmeyen, umudunu yitirmeyen,
halka umudu taşıyan ve halkımız
tarafından sahiplenilen bir grubu
engellemeniz mümkün değildir.
Halktan yana sanat yapanlar bu za-

Röportaj

2010-İnönü Konseri 
O gün İnönü’de 55 bin yürek
tek bir ağızdan UMUDUN
türkülerini söyledik 

AKP 150 Bin Kişilik Konserin İntikamını Alıyor!
Saldırılar, “Bağımsız Türkiye” İsteyenleredir!

300 bin kişiyle cevap vereceğiz!

Şimdi konserler verebiliyorsak, bu AKP iktidarının
demokratlığından değil; 27 yıllık ve kendisinden de önce verilen
bir mücadelenin sonucudur. Yoksa bu ülkemizde demokrasiden,

özgürlüklerden söz edilemeyeceğini artık herkes biliyor.

ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!
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mana kadar sayısız baskıya uğradı
ama bakın Nazımların, Ruhi Suların
savunduğu yaşam, savunduğu sanat
anlayışı hala dimdik ayakta yaşıyor. 

Şimdi konserler verebiliyorsak,
bu AKP iktidarının demokratlığından
değil; 27 yıllık ve kendisinden de
önce verilen bir mücadelenin so-
nucudur. Yoksa bu ülkemizde de-
mokrasiden, özgürlüklerden söz edi-
lemeyeceğini artık herkes biliyor.
Bizim konserlerimizin çoğaldığı dö-
nemlere bakın, baskının zulmün arttığı
dönemlerdir aynı zamanda. Sokak
ortasında insanlar sırtından polis kur-

şunu ile vuruluyor, gözaltında öldü-
rülüyor, evler yoksul halkımızın ba-
şına yıkılıyor, sağlık-eğitim hepsi
satılmış durumda. Böyle bir ülkede
demokrasi hayalleri peşinde koşanlar
çok yanılıyor. AKP'den değişim bek-
leyenler, yani daha demokratik uy-
gulamalar bekleyenler çok büyük bir
yanılgı içerisindeler. 

Halkların, devrimcilerin kaza-
nımlarını, iktidarın kendi “demok-
rasi” yalanlarına alet etmesine izin
vermemeliyiz. 1 Mayıs'ta nasılki
halkımızın direnişinin altında ezilerek;
“İzin verdik, demokrasi var, bayram
şeklinde kutlanmasını istiyoruz.” ya-
lanlarıyla zaferi, kazanımı kendilerine
mal etmeye çalıştılarsa da başara-
madılar. Yorum'a yönelik demokrasi
yalanlarının altında da bunlar yatar.
Yoksa bu konserleri veren bir grubun
kültür merkezi, sabahın köründe
koçbaşları ile kapıları kırılmaz,
oradakiler gözaltına alınmazlardı. 

Yürüyüş: En son Malatya'da
Grup Yorum’un konser biletlerini
sattıkları için 13 yıl hapis cezası ve-
rilen öğrenciler var. İki yıl önce
Samsun'da konser düzenlemek iste-
yenler tutuklandı ve ceza aldı. Tu-
tuklanan elemanlarınız var. Dinle-
yicileriniz ve size yönelik saldırıları
anlatır mısınız? 

Ali Aracı: Soruda da bahsedildiği
gibi en yakın dönemde birçok örnek
var. Grup Yorum konseri düzenle-
dikleri ve konser bileti sattıkları ge-
rekçesi ile birçok kişi gözaltına alındı,
tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nda çalışan bir memur, bilgisa-
yarında Grup Yorum’un Cemo
türküsünü bulundurduğu gerekçesi
ile 10 ay ceza aldı. 

Ülkemizde halktan insanlar yasal
olan şeylerden bile ceza almaktadır.
Kültür Bakanlığı’nın onayıyla çık-
mış olan albümün türküsüdür
Cemo. Böyle olmasına rağmen Milli
Eğitim Bakanlığı bir kişiye ceza ve-
riyor… Bunlar hem dinleyicilerimize
hem de bize saldırılardır. Bu, ülke-
mizin lafta demokratik yapıda oldu-
ğunun açık bir göstergesidir. Ülkemiz
faşizmle yönetilmektedir. 

Bir konser yaptık geçen sene 17
Nisan’da. Basında, “özgürlük” adı
altında gösterildi. Çok değil bir ay
sonra kültür merkezimize baskın dü-
zenlendi. Mahallede terör estirildi. Bu
baskında gözaltılar oldu ve Tavır der-
gisinin sahibi arkadaşımız Bahar Kurt
tutuklandı. Bahar’ın iddianamesinde
Cemo şarkısı vardır. Savcılık hakkında
suç duyurusunda bulunduk. Önümüz-
de 15 Nisan konseri düzenleyeceğiz,
baskılar daha da artarken, diğer yandan
medyada demokratik bir hava yaratıl-
maya çalışılacaktır. Ama bu bizi al-
datmamalı, bu bizim gözümüzü bo-
yamamalı. Asıl gerçek; biz bunu büyük
emekler ve mücadeleler sonucu elde
ettik. Bu, 27 yıllık bir mücadele so-
nucudur. Konserlerimiz yıllarca ya-
saklandı İstanbul’da ama, biz yine
konserler düzenledik. Çünkü İstan-
bul’un mahalleleri bizimdir. Tabiki
yüzbinlerce insanların gelmesi bundan
kaynaklanıyor. Aramızda halkımızla
güçlü bir bağ var. Sonuç olarak çok
büyük konserler verdiğimiz söylene-
bilir. Ama üzerimizdeki baskı hiçbir
zaman değişmemiştir. Biraz önce bah-
settiğimiz örnekler de bunun kanıtıdır.
Baskıların yaşandığı aklımızdan çık-
mamalıdır. Biz daha büyük hedefler
ortaya koyarak içimizdeki o büyük
enerjiyi ortaya çıkartmalıyız.

İbrahim Gökçek: 27 yıldır biz
ve dinleyicilerimiz, sizin de belirtti-
ğiniz gibi büyük baskılarla karşılaşı-
yoruz. Tabiri yerindeyse Yorumcu
kimliğimizi korumak ve Yorum tür-
külerini dinleyebilmek için bedeller
ödüyoruz. Gün geldi çantasında Yorum
kaseti bulunduran lise öğrencileri
okuldan uzaklaştırma cezaları aldılar.
Gün geldi konserlerimiz basıldı, İs-

2011-Bakırköy Bağımsızlık Konseri
O gün Bakırköy’de 150 vatansever
“Bağımsız Türkeye” diye haykırdı!

Amerikan uşağı AKP’nin
saldırısı bunadır...

Samsun’da konser
düzenleyen 4 kişiye 11 yıl hapis!

Bilgisayarında Grup Yorum
şarkı sözleri bulunan Eğitim-Sen’li
Berivan Doğan’a 10 ay hapis!

İdil Kültür Merkezi’ne 
polis baskını!

Tavır Dergisi sahibi Bahar Kurt
tutuklandı!

Grup Yorum üyesi 
Seçkin Aydoğan tutuklandı!

Grup Yorum’un Cemo şarkısı,
“Terör örgütü faaliyetleri
çerçevesinde suç işlemeye alenen
teşvik etmekle” suçlanıyor!

Grup Yorum üyeleri ise
“Örgüte üye kazandırmaya
çalışmakla” suçlanıyor!

150 bin kişinin katıldığı
“Bağımsız Türkiye İstiyoruz”
konser standı açan 8 kişiye 1 ila
14 yıl arasında  hapis cezası verildi!

 GRUP YORUM’A 

SALDIRILARA SON!

Röportaj

YASEMİN KARADAĞ’I6

Yürüyüş

12 Şubat
2012

Sayı: 303



tanbul'da yıllarca konser veremedik,
Kültür merkezimiz 27 yıl boyunca
çeşitli aralıklarla polis tarafından ge-
cenin bir yarısı basıldı, gözaltına alın-
dık, işkence gördük. Konser verdiği-
miz salonlarda konser sonrası yaka
paça gözaltına alındık. Edirne'de
“Ortak Düşman Amerika’dır” is-
miyle bir konser yapabilmek için 5
salonla anlaşıldı ve bütün salonlar
polis tarafından tehdit edildi. Yine
Trabzon'da konser vermek için ko-
nuşulan salon sahipleriyle anlaşılma-
sına rağmen, salon sahipleri polis
tarafından tehdit edilerek konser-
lerimiz engellendi. İstanbul ve Ana-
dolu şehirlerinde konserlerimizin ta-
nıtım çalışmalarını yürüten arkadaş-
larımız gözaltına alındı. Konser bileti
satmak suç sayıldı, örgüte yardım
yataklık kapsamına sokuldu. Ve daha
niceleri... Ama her türlü yasak, baskı
27 yıldır sanatımızdan bizi bir adım
geri attıramadı.

Yürüyüş: Malatya'da ceza alan-
lar "Bağımsız Türkiye" konserinin
biletini sattıkları için ceza aldılar.
Konsere 150 bin kişi katıldı. AKP
sizden konserin intikamını mı alıyor?
Çünkü hemen sonra saldırılar baş-
ladı.

Ali Aracı: Evet, öyle söyleyebiliriz.
Önce İnönü konserini yaptık, ardından
Bağımsız Türkiye konseri, onun ar-
dından da 1 Mayıs’ta yüz binlerce ki-
şiye konser verdik. Ve Grup Yorum’un
yıllardır üzerindeki baskıya rağmen
halkta bu kadar büyük etki yaratması
AKP’de rahatsızlık yarattı. Ve bizden
intikamını almak için bu saldırıları
gerçekleştirdi. Biz böyle düşünüyoruz.
Çünkü Grup Yorum’un iktidarla uz-
laşacağını düşündüler. Grup Yorum’un
artık şarkılarında halkın acılarına, so-
runlarına değil; değişen dünya düzenine
uygun daha bencil, daha bireysel ko-
nulara yer vereceğini düşündüler. Biz
ise uzlaşmayacağız. Biz türkülerimizi
söylemeye devam edeceğiz. Biz va-
tanımızın bağımsızlığını haykırmaya
devam edeceğiz. 

İbrahim Gökçek: 150 bin kişinin
Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye

konserine gelerek, Amerikan işbirlik-
çiliğini teşhir etmesi ve sosyalizme
olan hasretini ortaya koyması AKP'nin
korkularını büyütüyor. Şarkılarımızın
yüz binlerin dilinde olması, konserle-
rimize yüz binlerin gelmesi bağımsız
bir ülkede yaşamaya dair umutları çoğ-
altıyor. İşte bundan çok korkuyorlar,
bunun için saldırılarını arttırıyorlar.
Ama buna da cevabımız 150 bin kişilik
Bağımsız Türkiye konserinin ikincisini
300 bin kişi ile yapmak olacaktır. 15
Nisan’da yine Bakırköy Cumartesi Pa-
zarı Alanı’nda bu sefer 300 bin dinle-
yicimizle bir araya gelip, umudumuzu
daha da büyüteceğiz.

Selma Altın: Evet bu bir intikam.
Fakat bu sadece bizden alınan bir in-
tikam değil başlı başına. "Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye" isteğiyle
yanıp tutuşan ve mücadele eden bir
anlayıştan intikam almak istiyorlar.
Saldırının niteliği o yanıyla çok büyük.
Çünkü bağımsız Türkiye isteyenlerin
kuracakları dünyada AKP'ye ve onun
gibi iktidarlara yer yok. Bugün, ba-
ğımsız Türkiye iddiasının altında sı-
ralayacağımız isteklerimizin hepsi
AKP karşıtı olmak demektir. Çünkü
Bağımsız Türkiye demek füze kal-
kanlarının kurulmadığı, açlığın yok-
sulluğun olmadığı, herkesin parasız
eğitim ve sağlık olanaklarına sahip
olduğu bir ülke düşünde, sömürenlerin
olmadığı bir ülke düşünde AKP'nin
yeri yok. İşte “Bağımsız Türkiye”
konseri böyle düşünen insanlarımızın
bir araya geldiği bir konser oldu.
İnönü Stadı'nda 55 bin kişi, ardından
Bağımsız Türkiye konseri ve 1 Mayıs
Alanı’nda verdiğimiz konser ciddi
hazımsızlıklar yarattı oligarşide.

Aslında bu saldırılarla yok etmek
istedikleri Bağımsız Türkiye mü-
cadelesidir. 

Yürüyüş: AKP'nin İçişleri Ba-
kanı’nın sanatçıları da doğrudan
hedef alan açıklamaları oldu. Bir
elemanınız ve kültür merkezinize
bağlı bir kişi tutuklu. Bu saldırılara
karşı ne yapıyorsunuz? Programınız
nedir?

Ali Aracı: Evet AKP’nin İçişleri
Bakanı’nın sanatçılara yönelik yaptığı
açıklama bugüne kadar yapılan açık-
lamaların en pervasız olanıdır. Hem
Grup Yorum’u hem ülkemizdeki bü-
tün ilerici sanatçıları hedef alan bir
açıklamadır. Bu da saldırılarına devam
edeceklerinin beyanıdır. Peki biz ne
yapıyoruz? Öncelikle, “Grup Yo-
rum’a Özgürlük” kampanyasını
başlattık. Bunun için imzalar top-
ladık, bu imzaları Adalet Bakanlığı’na
ulaştıracağız.

Bu hafta başlattığımız kampan-
yalarımıza da bir yenisini ekledik.
Pazar günleri saat 18.00’de dinleyi-
cilerimizle, sanatçı dostlarımızla bir-
likte bu imzalarımızı orada da topla-
maya devam edeceğiz. Bu kampan-
yamızla birlikte Seçkin Aydoğan’ın
kampanyasını birleştirdik böylelikle
yürüttüğümüz kampanyayı duymayan
kalmayacak. 15 Nisan’da yapacağımız
Bağımsız Türkiye konserlerinde
yüzlerce, binlerce insanımız ve sa-
natçı dostlarımız çalışmalarımızda
yer alacaklar. Dinleyicilerimizle her
yerde 15 Nisan konserinin çalışması
yaparken bir yandan da imzalarımızı
toplamaya devam edeceğiz. Bizim
halk ile bağımız güçlendikçe hep
birlikte şarkılarımızı söylemeye de-
vam edeceğiz. Böylelikle daha da
güçleneceğiz. 

İbrahim Gökçek: GrupYorum'un
tutuklu elemanı “Seçkin Aydoğan'a
Özgürlük” ismiyle bir kampanya baş-
lattık. Bu kampanyayı yine bizim de

1 Mayıs 2011 
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bir parçası olduğumuz Kültür Sanat
Yaşamında Tavır dergisinin sahibi Ba-
har Kurt ve kültür merkezimizin tiyatro
ekibinin oyuncularından olan Bahar
Ertürk'ün özgürlüğü için de yapıyoruz.
Her pazar Galatasaray Lisesi önünde
18.00-19.00 saatleri arasında şarkıla-
rımızı, türkülerimizi söyleyecek, ha-
laylarımızı çekecek, tutuklu arkadaş-
larımıza özgürlük talebimizi haykıra-
cağız. Bu programa da 5 Şubat Pazar
günü başladık, yaklaşık 300 dinleye-
cimizle birlikte 1 saat boyunca şarkılar
söyledik, halaylar çektik. Kampanya-
mız Seçkin'in mahkeme tarihi olan 2
Nisan'da sona erecek, bu tarihe kadar
AKP önünde eylemlerimiz olacak.

Selma Altın: İçişleri Bakanı’nın
ağzından çıkanlar bir gaftan ibaret
değil elbette. AKP'nin resmi ideolo-
jisinin ifadelendirilmesi. Faşizmin sa-
nata bakışını Nazilerin Propaganda
Bakanı Goebbels, “Ben ne zaman
kültür sözcüğünü duysam silahıma

sarılırım.” diyerek çok net ifade et-
miştir. Aynı bu sözlere denk düşüyor
Şahin'in açıklaması. Bakan Şahin'in
bu sözlerle saldırısı sadece bize yönelik
değil elbette. Yıktırılan heykeller,
müstehcen bulunan vazolar, basılan
sergi salonları, toplatılan kitaplar,
yasaklanan şarkılar ve daha nice-
leri... Sayı ve ağırlık meselesi tartışılır
fakat artık herkesin bedel ödediği or-
tada. AKP, kendisine muhalif tek bir
ses istememektedir. Bu süreç elbette
sanatçıların, aydınların örgütlenmesi
ile aşılabilir. Bir başka yol yok. Sorun
tüm sanatçıların ortak sorunudur. An-
cak bir araya gelip örgütlenerek
bu baskıları alt edebilir hem de
üretimlerine devam edebilir. Alanlar
bize hiçbir zaman yasaklanamadı,
oralarda olmaya devam edeceğiz. 

Sanatçıların örgütlenmesi de çok
önemli. Kendi hakları etrafında da
bir araya gelmeli. Pek çoğu sosyal
hakları ellerinden alınmış, sosyal
güvencesiz yaşıyorlar. Yaşlılıktan

ve bakımsızlıktan, kimsesizlikten
dolayı sorunlar yaşayan çok sanat-
çımız var. Yıllarca emek verdikleri
sanatları artık yaşamalarına, ha-
yatta kalmalarına garanti değil. Bu
sorunlar etrafında da bir araya gelerek,
birlikte çözümler üreterek, mücadele
etmeliyiz. Bununla ilgili Sanat Cephesi
çalışmamız başladı. 

Yürüyüş: Sizin ayrıca eklemek
istediğiniz bir şey var mı? 

Ali Aracı: Biz bağımsızlık, de-
mokrasi, sosyalizm şarkılarını söy-
lemeye devam edeceğiz. Gerçek barış
bu üç kelimeden geçiyor. Ve şarkıla-
rımızla, bu ekmek ve adalet özlem-
lerini dile getirmeye devam edeceğiz. 

İbrahim Gökçek: Yine Grup
Yorum'a özgürlük için büyük bir yü-
rüyüş yapmayı planlıyoruz. Sanatçı
dostlarımıza da çağrılarımız oluyor,
onlarla da bu kampanya içinde çeşitli
çalışmalarımız olacak. 

Grup Yorum üyeleri ve dinleyicileri, Grup Yorum
elemanı Seçkin Aydoğan’ın serbest bırakılması ve Grup
Yorum’un üzerindeki baskıların bir an önce sonlandı-
rılması için 5 Şubat günü İstanbul Taksim’deki Galatasaray
Lisesi önünde 300 kişinin katılımı ile 1 saatlik eylem
gerçekleştirdi. 

Grup Yorum üyesi Selma Altın tarafından yapılan
açıklamada, baskıların yalnızca Yorum üyelerine değil,
dinleyicilerine de olduğu belirtildi. Altın, yakın zamanda
Samsun’da 4, Malatya’da 6 kişinin Grup Yorum konseri
çalışmaları nedeniyle tutuklandıklarını ve onyılları bulan
hapis cezaları verildiğini; bir memurun bilgisayarında
Grup Yorum türküleri bulunduğu için cezalandırıldığını
anlattı. 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Hepinizin bildiği gibi faşizm sadece bu tutuklamalar
ve baskılarla değil, alenen bir Bakan’ın ağzından çıkan
sözlerle de kendini gösterdi bizlere. Demokrasi maskesinin
altına gizlenen faşizm İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in
açıklamasıyla bir kez daha çıktı gün yüzüne. ‘Terör ör-
gütünün yürüttüğü çalışma sadece dağda, bayırda,
şehirde, sokakta, arka sokaklarda haince pusu kurarak
yaptığı saldırılardan ibaret değil… Birileri de ciddi
halde saptırma yaparak, kendine göre gerekçeler uydurarak

makulleştirerek, teröre destek veriyor. Resim
yaparak, tuvale yansıtarak, şiir yazarak, şiire
yansıtıyor, günlük makale yazarak. Hızını ala-
mıyor. Terörle mücadelede görev almış askeri
ve polisi, sanatına çalışmasına konu yaparak de-
moralize etmeye çalışıyorlar. Terörle mücadele

edenle bir şekilde mücadele ediliyor. Arka bahçe İstan-
bul’dur, İzmir’dir, Bursa’dır, Viyana’dır, Londra’dır,
Washington’dur, üniversitede kürsüdür, dernektir, sivil
toplum kuruluşudur.’ demiştir bakan.

Tıpkı Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'in "Ben ne
zaman kültür sözcüğünü duysam silahıma sarılırım." de-
mekten çekinmemesi gibi, bakan da sanat ve sanatçı karşı-
sında elini beline atmıştır. Şiirimize, edebiyatımıza, müzi-
ğimize, resmimize karşı silahına davranmıştır panikle…” 

Açıklamanın ardından yüzlerce Grup Yorum dinle-
yicisinin hep bir ağızdan söylediği türkülerle omuz
omuza halaylara duruldu. 

Bir saat süren eylemde, Seçkin Aydoğan’ın fotoğrafının
olduğu “Grup Yorum’a Özgürlük, Seçkin Aydoğan
Serbest Bırakılsın” pankartı ve “Konser Bileti Satmak
Suç Değildir”, “Ben de Cemo DinliYorum”, “Seçkin
Aydoğan Serbest Bırakılsın”, “Grup Yorum Susturulamaz”
dövizleri taşındı. 

Grup Yorum üyeleri, bu tür baskılara asla boyun eğ-
meyeceklerini söyledikten sonra, eylemlerini her hafta
pazar günü saat 18.00’de Galatasaray Lisesi önünde
gerçekleştireceklerini söylediler. Seçkin Aydoğan’ın, 2
Nisan 2012’de görülecek duruşmasına da katılım çağrı-
sında bulundular.
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Faşizmin adalet mekanizması,
dünden bugüne hızından bir şey kay-
betmeden ve adaletsizliklerini daha
da artırarak devam etmektedir. Öyle
ki, bugün verilen kararların birço-
ğunun, 12 Eylül faşist cuntası döne-
mine bile rahmet okutacak cinsten
olduğunu söylemek mümkündür. 

Bugün her ne kadar AKP iktidarı
“12 Eylül'ü yargılıyoruz, generalleri
yargılıyoruz.” vb. diyerek göstermelik
yargılamalarıyla kitlelerin gözünü
boyamaya çalışsa da yaşananlar tüm
gerçekleri olduğu gibi ortaya serecek
niteliktedir. 

Bir yandan faşist katilleri serbest
bırakan, işkencecilere dava bile aç-
mayan, katil şeflere terfi üzerine terfi
yaptıran bir iktidar; öte yanda ise
yargıçlarının sanki “istemeye iste-
meye” verdikleri her karar sonrası
döktükleri timsah gözyaşlarıyla ve
insanların gözünün içine baka baka
yalanlar söyleyen, 12 Eylül “yargı-
laması”, Ergenekon yargılamalarıyla
gerçeklerin üstünü örtmeye, faşist
yüzünü gizlemeye çalışan bir iktidar... 

Ülkemizde Yönetim
Demokratik Değil
Faşisttir! 

AKP iktidarı, 12 Eylül faşizmini
bile geride bırakacak nitelikte faşist
bir iktidardır. 

Bugün hemen her kesimden “yar-
gının siyasallaştığına” dair eleştiriler
gelmektedir. Bu elbette doğrudur
ama zaten yargının siyasal olmamasını
beklemek ham bir hayalden ibarettir.
Belki beklenti, burjuva demokratik
çerçeve içine oturan bir beklentidir.
Bu da yargının siyasal bir kurum ol-
duğu, sınıflar mücadelesinin bir par-
çası olduğu gerçeğini değiştirmemekle
birlikte burjuva demokrasisinin meş-
hur “kuvvetler ayrılığı” kuralına göre
en azından parlamentodan ve hükü-
metten yer yer bağımsız hareket ede-
bilme, burjuva devletini koruma ama

bunu yürütmenin
güdümünde olma-
dan yapma gibi bir
görevle hareket et-
mesi biçiminde
olabilir. 

Fakat burjuva
demokrasisinin bu biçime dair olan
özelliğini bizim gibi yeni sömürge
bir ülkede aramak ise boş bir hayalden
ibarettir. Faşizmin olduğu bir ülkede
yürütme, yargı ve yasama denilen
kuvvetler, ayrı değil tek bir elde top-
lanmıştır ve bu da yürütmedir. Geç-
mişte ülkemizde bu yürütme görevi
esas olarak MGK'nın elindeydi. Bu-
gün bunun doğrudan AKP'nin eliyle
yürütüldüğü ve kuvvetlerin tümünün
de AKP'nin güdümünde hareket ede-
rek, faşizmin AKP eliyle uygulandı-
ğını söylemek gerekir. 

İşte en son Cumhurbaşkanı’nın
yaptığı yemekli toplantı bunun en
açık göstergesidir. Yürütme, yargı
ve yasamanın başkanlarını bir araya
getiren Cumhurbaşkanı sorunları tar-
tışacaktı... Günlerce bunun propa-
gandası yapıldı... Ve gün geldi zirve
gerçekleşti... Zirve sonrasında ülke
sorunları, yargının sorunları tartışıldı
vb. gibi genel bir açıklama ile yeti-
nildi. 

Fakat bir haber kanalı Danıştay
Başkanı ile röportaj yaparak zirvede
neler konuşulduğunu dinleyicilerine
aktarmak istediğinde zirvenin ger-
çekte neyi tartıştığı da açığa çıktı... 

Muhabir toplantının nasıl geçtiğini
soruyor… Danıştay Başkanı, o kadar
misyon biçilen toplantının “sohbet
toplantısı olarak geçtiğini” söylü-
yor… Ve ekliyor “kamuoyunun ya-
kından ilgilendiği konulara temas
edildi”... Muhabir de yargıyı ilgi-
lendiren ve son dönem tartışılan bir
konuyu soruyor: “Özellikle tutuk-
luluk süreleri değil mi” diye… 

Ama hayır “zirvenin” gündeminin
bunlarla alakası yok… 

İşte Danıştay Başkanı Hüseyin

Karakullukçu'nun söyledikleri: 

“Tutukluluk süreleri gündeme gel-
medi. Zaten bunlar biliniyor... Parasal
konularda bir iyileştirme yapılabilir
mi çalışmamız vardı bizim. Yargı-
tay’ımızın, Danıştay’ımızın müşterek
hedefleriydi bunlar. Konuyu daha
önce de başbakana arz etmiştik.
Onlar da böyle bir çalışma yaptık-
larını söylediler... Özellikle taşradaki
arkadaşlarımızın da dahil edilmesini
söyledik. Onlarda bunu dikkate ala-
caklarını belirttiler. Bu çalışmayı
sürdüreceğiz. Bunun takipçisi ola-
cağız... Bu konuda olumlu bir mesaj
aldığımı arkadaşlarıma söyleyebili-
rim. Sonuç alacağımıza inanıyorum.” 

Muhabir eh artık sadece kendinizi
düşünmüş olamazsınız, herkesin tar-
tıştığı konularda da bir şey söylenmeli
düşüncesiyle, “Yargının siyasallaş-
ması da gündeme geldi değil mi; bu
konuda ne diyorsunuz?” diye bir
soru daha sorar. 

Danıştay Başkanı konunun gün-
deme gelip gelmediğine dair tek ke-
lime etmeden kendi düşüncelerini
açıklamaktadır; yargının siyasallaş-
tığına kesinlikle inanmadığını, bunun
olamayacağını, kendisinin buna hiç
tanık olmadığını, belki eskiden olmuş
olabileceğini ama bugün olmadığını
vb. beylik sözlerle dile getirmekle
yetinmektedir. Belli ki bu da tartışıl-
mamış. O nedenle geçiştirme cevap-
larla demagoji yapıyor… 

İşte yargı kuvvetinin hali bu…
“Başbakana arz ediyor” ki kendi ma-
aşlarınızı artırdınız biraz da bizi gö-
rün… Kuvvetmiş, kuvvetler ayrılı-
ğıymış… Hepsi yalan! Tipik kapıkulu
yaklaşımıyla Başbakan’a yaltakla-
nıyor ve maaş artışı talebinde bulu-

12 Eylül Yargılaması, AKP'nin
Faşist Yargısının Maskesidir! 
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nuyor… Halkı çeşitli biçimlerde il-
gilendiren konular ise “zaten bilinen”
konular denilerek geçiştiriliyor. 

Oysa yargı olarak tarihinin en
büyük tartışmalarını yaşıyor, nere-
deyse aldıkları her karar tartışmalı
hale gelmiş ve kararı veren yargıçlar
bile kararlarını savunamamanın ver-
diği acizlikle işi pişkinliğe vurmakta,
sanki kararı veren kendisi değilmiş
gibi “karar bizi de tatmin etmedi”
gibi halkla alay eden açıklamalar
yapmaktadırlar. 

12 Eylül mahkemelerini, hatta
geçmişin DGM’lerini dahi aratan ka-
rarları alan yargının bundan farklı
olacağını beklemek boşunadır… 

Geçmişte de faşist yasaları uy-
gulayan ve aynı doğrultuda karar
alan bir yargı vardı, ama en azından
kendini mevcut yasalarla bağlı gö-
rüyor ve hukuk kurallarını asgari de
olsa uygulamaya çalışıyorlardı… O
gün, “yasadışı örgüt üyesi” olmak
için, en azından bir kişinin işkence
altında alınmış da olsa beyanı ara-
nırken bugün demokratik bir hakkın
kullanılması, örneğin konser yapmak
veya 1 Mayıs’a katılmak bile tek
başına örgüt üyesi olmanın kanıtı
olabilmektedir… 

AKP iktidarında yargıçların kriteri
yasalar ve hukuk ile sınırlı değildir.
Kararları belirleyen, AKP faşizminin
hoşuna gidip gitmemesidir. İktidarın
hoşuna gitmeyen, oligarşinin ve
AKP’nin politikalarına ters düşen
kararları alanları soruşturmalar ve
sürgünler beklemektedir… Böyle
olunca da buna karşı çıkacak, ba-
ğımsız bir “kuvvet” olduğunu hay-
kırıp kendi ayakları üzerinde duracak
bir yargıdan bahsetmek boşuna bir
çabadır. 

Yargı AKP Faşizminin
Halka Karşı Silahıdır 

Yargı sıradan bir kuvvet değildir.
Yargı bugün AKP faşizminin halka
karşı kullandığı en etkili silahlardan
biri haline gelmiştir. Aldığı her kararla
faşist AKP'nin politikalarını güçlen-
dirmekte, halka gözdağı vermenin
etkili bir aracı olarak kullanılmaktadır.

Mahkeme son-
rası şovları
dahi bu saldır-
ganlığı besleyen
niteliktedir. 

Hrant Dink
davasında verilen
göstermelik cezaların ardından delil
yokluğundan yakınarak verilen ka-
rarın içine sinmediğini belirten mah-
keme yargıcının sözlerini; bu sözlerin
söylenmesinin hemen ardından hem
savcı ve hem de daha sonrasındaki
yaptıklarıyla AKP iktidarı yalanla-
mıştır. Savcı elde birçok delil bu-
lunduğunu ve buna rağmen bu ka-
rarın verildiğini açıklamıştır. Mah-
keme başkanı ise yaptığı açıklamayla
bile bile verdiği karardan dolayı adeta
alay etmektedir. 

Ayrıca mahkeme kararından kısa
süre sonra Dink'in katledilmesinden
birinci derece sorumlu olarak görü-
lenlerden dönemin Trabzon Emniyet
Müdürü olan Ramazan Akyürek'in
o günden bu güne sürekli terfi etti-
rilmesi kararın nereden ve nasıl
alındığını da ortaya koymaktadır.
Daha kararın üzerinden bir ay geç-
memişken Emniyet Genel Müdürlüğü
Strateji Daire Başkanlığı görevinden
Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi
etti. Akyürek, bu atamayla emniyet
merkez teşkilatında genel müdür yar-
dımcısına denk bir makam sahibi oldu. 

Yargıcın işte bu makamlara gelen
ve AKP'nin kol kanat gerdiği birini
alıp yargılaması mümkün değildir.
Ve zaten buna çok istekli de değildir.
Çünkü o faşizme hizmet etmiş ve
AKP eliyle de beslenmektedir. Yargı
da bunun şalı olma görevini yürüt-
mekten başka bir şey yapmamaktadır. 

Dink davası hakiminden sonra,
en son Malatya'da DHKP-C dava-
sından yargılanarak onlarca yıllık
cezalara çarptırılan devrimcilerin
mahkemesinde de hakimin timsah
gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Az önce
hiçbir hukuki kural tanımadan cezalar
veren o değilmiş gibi, Mahkeme
Başkanı Hayrettin Kısa karar sonra-
sında, "Cezadan dolayı hoşnut de-
ğiliz. Ama yasaları uyguluyoruz.
Ceza yasasında düzenleme çalışma-

ları
var. İnşallah lehinize dü-

zenlemeler olur." diyor. 

Koca bir yalan! Verdiği cezaların
dayandığı deliller, daha önce TA-
YAD'lıların alınıp tutuklandığı türden
deliller; 1 Mayıs'a katılmak, Mahir
Çayan'ı anmak, Güler Zere eyle-
mine katılmak, Grup Yorum kon-
seri düzenlemek... Başka bir şey
yok... Bunlara dayanarak ve hem de
cezanın üst sınırından cezalar veriyor,
indirim hallerinin hiçbirini uygula-
mıyor sonra da kalkıp aslında hoşu-
muza gitmedi diyor... Ve ekliyor bek-
leyin yasalar değişecek... 

Oysa değişen hiçbir şey yoktur.
Tersine faşizm kurumsallaştıkça ce-
zalar da, baskılar da daha fazla art-
makta, halkı sindirmek için en küçük
bir hak eylemine dahi tahammül gös-
terilmeyip zorla bastırılmakta ya da
hapis cezalarıyla korku ve yılgınlık
hakim kılınmaya çalışmaktadır. 

Bunun örnekleri hiç de az değildir; 

Daha bir yıl olmadı; İdil Kültür
Merkezi bir gece yarısı basılarak,
Grup yorum üyeleri dahil birçok ça-
lışanı gözaltına alındı. Tavır dergi-
sinin sahibi Bahar Kurt tutuklandı.
Hem de tutarlı hiçbir gerekçe olmadan
yapılmıştır bu baskın. Yine yukarıda
Malatya'da verilen cezaların ve TA-
YAD'lıların aylarca tutuklu kalmasına
yol açan “suçlar” gerekçe gösteri-
lerek yapılmıştır bu baskın... 

Bu salt bir mahkeme kararı da
değildir; bu faşist bir yönetimin yap-
tığı uygulamaları gösteren bir örnektir. 

19 Aralık 2000 tarihinde hapis-
hanelere girip katliam yapan, tut-
sakları diri diri yakıp, kurşunlayarak
katleden, ülkenin her yerini yaptığı
katliamlar sonrasında toplu mezar
alanları haline getiren faşizmin sıradan
uygulamalarının devamıdır bugün
yaşananlar. 

12 Eylül generallerini yargılan-
masına bakarak, Ergenekon davası
kapsamında geçmişin eli kanlı katil-
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lerini, işkencecilerinin yargılanmasına
bakarak hiç kimse AKP'nin ülkeye
demokrasi getirdiği yanılsamasına
kapılmamalıdır. 

Bu yargılamalar AKP'nin demok-
rasi şovlarından başka bir şey değildir.
Yaşanan tüm uygulamalara bakıldı-
ğında bu gerçek tüm çıplaklığıyla
ortaya çıkmaktadır. 

19 Aralık katliamı AKP döneminde
gerçekleşmemiştir, toplu mezarlar AKP
dönemine ait değildir belki ama AKP
tüm bunların sorumlularını bir bir ak-
layan, katilleri koruyan bir yargıyı da
yaratmıştır. AKP, bir yandan devletin
tescilli katillerinden bir kısmını har-
carken, öte yandan ise birçok işkenceci
katili de korumuştur. İpliği pazara çı-
kanları, kendisiyle ters düşenleri yar-
gılarken kendi işkencecilerini, katillerini
yaratmıştır. Ramazan Akyürek'in, geç-
mişin diğer katillerinden hiçbir farkı
yoktur. Ama terfi üstüne terfi almak-
tadır. 

AKP faşizmi salt yargıda, emni-
yette de yoktur. Sözde bilimsel ça-
lışmalar yürüten kurumlar olan üni-
versitelerde de aynı uygulamanın ya-
şandığının birçok örneği vardır. Bir
yanda rektörlüklerin cezaları ve bir
yandan da okuldaki yaşananlardan
dolayı yargının verdiği cezalar... 

“Parasız eğitim istiyoruz” diyen
Gençlik Derneği üyeleri Berna Yıl-
maz ve Ferhat  Tüzel aylarca tutuklu

bırakılıp  haklarında 15 yıl hapis ce-
zası isteniyor. Bu tür cezalar artık
tekil olmaktan çıktı. 500’ün üzerinde
tutuklu öğrenci benzer iddialarla yar-
ğılanıyor. İşte bir haber; "30 öğren-
ciye 400 yıl ceza: Şerzan Kurt ve
Aydın Erdem'i anmak, 1 Mayıs ve 1
Eylül mitinglerine katılmakla suçla-
nan 30 öğrenci hakkında 400 yıl
hapis cezası isteniyor." 

Ve yine öğrencilere ilişkin başka
örnekler; 

“Karadeniz Teknik Üniversitesi
rektörü ile yönetimini eleştiren ve
yolsuzlukla suçlayan Orman Fakültesi
2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Gizem
Görnaz, 11 ay 20 gün hapis cezasına
çarptırıldı.” 

“Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencisi Mikail Boz’un
hayatı Dekan Yusuf Devran hakkında
Ekşi Sözlük’e yazdığı bir yazı nede-
niyle altüst oldu. Sözlük maddesi
olarak girilen kısa yazıdaki ifadeleri
hakaret kabul eden disiplin kurulu,
Boz’a 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası
verdi.” 

Faşist iktidarın dekanı da aynı
faşist kafa yapısına sahip. Sözde de-
mokratlar ama en küçük bir eleştiriye
bile tahammül göstermeyip, gerçekleri
söyleyen öğrencileri hapisle cezalan-
dırmakta, okuldan uzaklaştırmaktalar. 

Samsun’da konser düzenleyenlere

4 kişiye 11 yıl hapis cezası verildi.
Bilgisayarında Grup Yorum şarkı
sözleri bulunan Eğitim-Sen’li Berivan
Doğan’a 10 ay hapis cezası verildi.
İdil Kültür Merkezi’ne polis baskı-
nında Tavır dergisi sahibi Bahar Kurt
tutuklandı. Grup Yorum üyesi Seçkin
Aydoğan tutuklandı. Grup Yorum’un
Cemo şarkısı, "terör örgütü faaliyetleri
çerçevesinde suç işlemeye alenen
teşvik etmekle" suçlanıyor. Grup Yo-
rum üyeleri ise "örgüte üye kazan-
dırmaya çalışmakla" suçlanıyor. 150
bin kişinin katıldığı “Bağımsız Tür-
kiye İstiyoruz” konser standı açan 8
kişiye 1 ila 14 yıl arasında  hapis
cezası verildi!

Bunlar AKP faşizminin gerçek
yüzünü ortaya koyan gerçeklerdir.
Kimse bu gerçeklerden kaçamaz. 

AKP, 12 Eylül yargılamasını da,
geçmişin bazı katillerine ilişkin yar-
gılamaları da faşist yüzünü gizlemenin
maskesi olarak değerlendirmektedir. 

Bu maskeyi düşürmeli ve AKP
faşizminin gerçek yüzünü teşhir ede-
rek faşizme karşı mücadeleyi yük-
seltmeliyiz. 

AKP, tüm halkı baskı ve zor ile
yalan ve demagoji ile aldatıp teslim
almak istemektedir. Teslim olmaya-
lım! Şimdi faşizme karşı devrimci
mücadeleyi, halkın mücadelesini daha
da yükseltme zamanıdır. 

Her Yıl Gelenekselleşen
Meriç Taşkınları Devam Ediyor!

Sorumlusu AKP İktidarıdır!
Meriç Nehri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl

da kış döneminde taştı. Oysa ki çok değil, geçtiğimiz
yıl Edirne Valiliği yaptığı açıklamayla bu taşkına karşı
bir dizi önlemler aldığını belirtmişti.

Ancak 6 Şubat günü Bulgaristan’da bulunan ve
Meriç Nehri üzerinde kurulu olan İvanova Barajı’nın
kapaklarında oluşan sorun ve kar sularının erimesi ne-
deniyle nehirdeki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.
Meriç Nehri kendisine paralel olarak akan Arda Nehri’yle
birleşti ve bunun sonucunda Bulgaristan’da bulunan 3
köyü su bastı ve 9 kişi öldü. Ardından Edirne’den geçen
Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi hızla arttı ve
Edirne’nin Karaağaç Beldesi’nde bulunan çay bahçeleri
geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine sular altında kalırken,
Trakya Üniversitesi sosyal tesislerini ve DSİ tesislerini
de su bastı.

Edirne’yi etkileyen ve ne-
redeyse her yıl yaşanan ne-
hirlerdeki bu taşkınlar özel-
likle Meriç Nehri boyundaki
köyleri, Karaağaç Beldesi’ni
ve Sarayiçi Mahallesi’nin bir
bölümünü sular altında bıra-
kırken; bu bölgelerde yaşayan
insanlar her yıl bu sorunla
yaşamaya mahkum ediliyor. AKP’nin Valisi çok değil
geçtiğimiz yıl bunla ilgili Meriç Nehri boyundaki setleri
güçlendirdiklerini ve bir daha bu sorunun yaşanmayacağını
belirtmişti. Ama 1 yıl sonra 6 Şubat günü yaşanan su
baskını bunun yalan olduğunu bir kez daha gösterdi.

Neredeyse her yıl Edirne’de yaşanan ve Edirne
halkına reva görülen bu taşkınların tek sorumlusu ya-
lanlarıyla halkı avutmaya çalışan AKP iktidarıdır.
Valisiyle, jandarmasıyla, polisiyle halka reva görülen
bu felaketin tek sorumlusu AKP’dir. Güneş balçıkla sı-
vanmaz, yalanlarla gerçeği örtemezsiniz.
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Başbakan Tayyip
Erdoğan nasıl bir top-
lum yaratmak istedik-
lerini itiraf etti. 

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun
Başbakan Erdoğan için
"Ülkeyi dindar, dinsiz
diye ayırdılar" sözüne
cevap olarak Başbakan
Erdoğan, "Dindar bir
nesil yetiştirmek isti-
yoruz. Ne yani ateist
bir gençlik mi yetişti-
relim? Biz muhafaza-
kar, demokrat, milleti-
nin, vatanının değerleri-
ne, ilkelerine, tarihten
gelen ilkelerine sahip çı-
kan bir nesil yetiştirece-
ğiz. Bunun için çalışıyo-
ruz" dedi. Erdoğan’ın bu
sözlerine gelen tepkiler
üzerine de, "Bu gençliğin
tinerci olmasını mı istiyorsunuz?
Dini, manevi değerlerinden kopuk
bir nesil mi olsun istiyorsunuz? Bu
gençliğin büyüklerine isyankar bir
nesil mi olmasını istiyorsunuz?"
diye konuşarak sözlerinin arkasında
olduğunu söyledi. 

Kılıçdaroğlu, dindarlığa karşı ol-
madığını, Erdoğan’ın dini kullandı-
ğını, din tüccarlığı yaptığını söyledi. 

AKP’nin din tüccarlığı tartışılmaz.
Ancak dini kullanan sadece AKP
mi? Din, sınıflı toplumların ortaya
çıktığından beri egemenlerin halkı
uyutmak için her zaman kullandığı
bir araç olmuştur. Egemenler halka
karşı uyguladıkları her türlü, zulmü
din aracılığıyla meşrulaştırmışlardır.
“Şeriat’ın kestiği parmak acımaz”
sözü halka, egemenin zulmüne karşı
itirazı engellemek için, boyun eğmek
için kabul ettirilen bir anlayıştır. 

Erdoğan’ın “dindar bir nesil ye-
tiştireceğiz” sözünden korkan “laik”

kesimler,  Erdoğanlar hangi devletin
ürünüdür? “Laik” bir devlette dinci
bir anlayış nasıl iktidar olmuştur?

“Komünist olmaktansa dindar ol-
sun” diyen “laik” devlet değil midir? 

Din; emperyalizmin yeni sömür-
gecilik sürecinde sosyalizmin engel-
lenmesi için, emperyalizm tarafından
tüm yeni sömürgelerde halkın uyu-
tulması için kullanılmıştır. 

AKP, Amerika’nın
“Yeşil Kuşak” Projesinin
Ürünüdür

Ülkemizin yeni-sömürgecilik sü-
reciyle birlikte Amerika, sosyalizmin
yayılmasını önlemek için Müslüman
ülkelerde Sovyetler Birliği’ni kuşatan
“Yeşil Kuşak” denilen bir hat oluş-
turmuştur. 

Ülkemizde de sosyalist mücade-
lenin kitlelerle buluşmasını engelle-
mek için 1946’lardan itibaren dinci

akımların önü açıldı.
Amerika tarafından
desteklendi ve bizzat
örgütlenmeye çalışıldı.
İmam Hatip Okulları
açıldı. 1950’de De-
mokrat Parti’nin ikti-
dara gelmesiyle birlikte
Yüksek İslam Ensti-
tüleri gibi dini eğitim
veren bir dizi kurum
açıldı. Tarikatlar ale-
nileşti. 

Faşizmin yukarı-
dan aşağı inşasında
da, islamcı, potansi-

yel, destek kitle gücü olarak
etkin kullanıldı. 

1960’lardan itibaren sos-
yalist düşüncelerin kitlelerle
buluştuğu, devrimci müca-
delenin geliştiği süreçlerde
bizzat “komünizm düşman-

lığı” temelinde Amerika tarafında
İslamcılar, Milli Türk Talebe Bir-
likleri’nde militarist bir güç olarak
örgütlendi.

60’lı, 70’li yıllar boyunca faşist
devlet tarafından MHP’li faşistlerle
birlikte devrimcilere, emekçi hal-
kın mücadelesine karşı kullanıldı. 

6-7 Eylül katliamında, devrimci
gençliğin anti-emperyalist mücade-
lesinde, Kanlı Pazar’da, üniversite-
lerde, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta
ve daha birçok kitle katliamlarında
kontrgerilla tarafından devrimci mü-
cadeleye karşı kullanıldı. 

Bugüne kadar “laik devlet” açı-
sından dinin gerek halkı uyutmak
için, gerekse kontra, militarist bir
güç olarak halka, devrimcilere karşı
kullanılmasında hiçbir sakınca gö-
rülmemiştir. Dini örgütlenmeler bizzat
devlet tarafından önü açılarak örgüt-
lenmiştir. 

AKP’nin ‘dindar’ gençliği 
halka karşı saldırılarda kullanacağı 

faşist dinci gençliktir!

Bugün devletin en tepesindeki Abdullah
Gül’den Başbakan Erdoğan’a, çok sayıda

bakanlarına kadar geçmişte  
devrimcilere, emekçi halka karşı savaşmış

faşist, gerici Milli Türk Talibe Birliği (MTTB)
içinde yetişmiş kadrolardır.
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Başbakan Erdoğan
geçmişte devletin din-
dar kesimi hep ezdi-
ğini, özgürlüklerini sı-
nırladığını söylüyor.
Hep zulüm gördükle-
rini söylüyor. Tabi ki,
yalan söylüyor. Bu ül-
kede her dönem dev-
letin zulmüne uğrayan
yoksul halk ve dev-
rimciler olmuştur. İs-
lamcılar devletin her
zaman yedek gücü olmuştur. 

Erdoğanlar’ı,
Abdullah 
Güller’i Yetiştiren
‘Laik 
Devlet’in
Kendisidir

Bugün iktidarda olan
AKP kadrolarının büyük ço-
ğunluğu 70’li yallarda dev-
rimcilere karşı emperyalizm ve iş-
birlikçi oligarşinin kullandığı Milli
Türk Talibe Birliği (MTTB)’nin  kad-
rolarıdır.

İşte bazı MTTB üyesi AKP’liler;

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent
Arınç, Abdullah Gül, Abdülkadir
Aksu, Hüseyin Çelik, Mehmet Ali
Şahin, Ahmet Davutoğlu, Cemil Çi-
çek, Beşir Atalay, Mehmet Tekelioğlu,
İrfan Gündüz, Kadir Topbaş,  Fehmi
Koru, Abdurrahman Dilipak, Osman
Pepe, Necati Çetinkaya bunlardan
bazılarıdır. 

Bugün Cumhurbaşkanı olan Ab-
dullah Gül, Milli Türk Talebe Birli-
ği'nde (MTTB) yetişmiş en eski üye-
lerindendir. 

Üniversite yıllarında da MTTB'nin
militanlarından olan Gül, MTTB
Merkez İcra Konseyi üyeliği ve İs-
tanbul başkanlığı yapmıştır. Devrim-
cilerin üniversitelerde mücadeleyi
yükselttiği 70’li yıllarda MHP’li fa-
şistlerle birlikte saldıranlar bunlardı. 

Başbakan Erdoğan ise MTTB
içinde yer aldığı gibi daha sonra
Akıncılar olarak bilinen "Ak-Genç"in
üyelerinden birisidir. 

12 Eylül döneminde ise devrim-
ciler darağaçlarında, işkencehanelerde,
hapishanelerde bedel öderken ve hatta
burjuva partileri bile kapatılırken
dinci kadrolara hiç dokunulmamıştır.
Tarikatların önü açılmıştır. 12 Eylül,
Fethullah Gülen başta olmak üzere
tarikatlar tarafından desteklenmiştir.
Kitleler sistemli bir politikayla tari-
katlar aracılığıyla dincileştirilmiştir. 

Başta darbenin şefi Kenan Evren
elinde Kuran’dan ayetler okuyarak
komünizm karşıtı propaganda yap-
mıştır. Okullarda din dersi zorunlu
hale getirilmiş, eğitim sistemi faşist,
gerici bir niteliğe büründürülmüştür. 

Cuntacılar tarafından kitleler ko-
münist olmaktansa “dinci” olsun den-
miştir.  Türk-İslam sentezi, devletin
resmi görüşü olmuştur. Milliyetçilik
ve İslamcılık bizzat devlet tarafından
devrimci mücadelenin önünde set
oluşturmak için yukarıdan aşağıya
örgütlenmiş ve faşizmin kitle tabanı
olmuştur. Devletin tüm kurumları fa-
şist, dinci kadrolarla doldurulmuştur. 

‘90’lı yıllarda devrimci mücade-
lenin ve Kürdistan’da ulusal müca-
delenin gelişmesiyle birlikte yine
devrimcilere karşı devlet tarafından

kullanılmıştır. 

‘90’ların başında
AKP döneminde  de
çeşitli bakanlıklar
yapan ve halen mil-
letvekili olan
ANAP’ın Eski İç-
işleri Bakanı Abdul-
kadir Aksu, PKK’ye
karşı mücadelede şu
öneriyi yapmıştı:
“PKK meselesinin
çözülmesi için böl-

gede eli tesbihlilerin sayısını
artırmak gerekir.”

Artırdılar. Eli tesbihlileri
de artırdılar, Hizbullah adı al-
tında örgütledikleri eli tesbih-
lilerin eline silah verip binlerce
Kürt’ü katlettirdiler. Daha sonra
Hizbullah’ı işi bitince devlet
tasfiye etti. AKP iktidarı, Hiz-
bullah’ı Kürdistan’da halka
karşı yine kullanmak için di-
riltiyor. 

Sonuç olarak bugün iktidarda olan
bu kadrolar devrim mücadelesinin
önünde set oluşturmak için bizzat
“laik devlet” tarafından örgütlenmiştir. 

“Atatürkçü, laik” olduğunu söy-
leyen CHP, ANAP, DYP, DSP tara-
fından halka karşı mücadelede kulla-
nılırken hiçbirisi de sorun yapmamıştır.
Okullarda devrimcilere karşı saldırır-
ken “sağ-sol çatışması” denmiştir.
Kimse faşist-gerici saldırı dememiştir.
İşçi grevlerine saldırırken faşist, gerici
saldırı dememişlerdir. İşkenceci polisler
devrimcilere işkence yaparken, komplo
kurarken kimse işkencecilere Fethul-
lahçı, takunyacı dememiştir. 

Bugün bu dinci-gerici AKP iktidarı
dini sadece halka ve devrimcilere karşı
değil de oligarşi içi çatışmada kullan-
maya başlayınca, dinci anlayışına göre
devleti yeniden şekillendirmeye baş-
layınca AKP’nin dinciliği keşfedildi. 

AKP, “Dindar” Değil
Amerikancıdır!

AKP, Türkiye’nin yeni-sömürge-
leştirilmesinin başından beri Ameri-
ka’nın Komünizmin yayılmasını en-
gellemek için oluşturduğu “Yeşil Kuşak

"Teröre çözüm dindarlık" 
Polis Akademisi’nde yüksek

lisans tezi çalışması olarak yapılan bir
araştırmada dindarlık arttıkça ülkenin

değerlerine aidiyet duygusunun ve PKK’ye
tepkinin arttığı ileri sürüldü. Araştırmayı

yorumlayan Prof. Dr. Remzi Fındıklıda PKK’nin
bölgede güçlenmesini şeyhlerin kalmamasına

bağladı." (Cumhuriyet, 12 Ağustos 2011)
Bu devletin devrimci mücadeleyi engellemek için

12 Eylülden beri savunduğu ve pratikte
uyguladığı bir politikadır. 
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Projesi”nin ürünüdür. Dinci temeller
üzerinde örgütlenmiştir. Amacı faşist
devlete dinci, gerici bir kitle tabanı
oluşturmaktır. Oligarşi tarafından dev-
rimci mücadeleye karşı hep beslenmiş,
korunmuş ve kullanılmıştır. 

Dinci partinin gelişimi oligarşinin
kontrolünden çıkacak kadar büyü-
meye başladığında 28 Şubat’la kontrol
altına alınmak istenmiştir.  

2000’li yıllarda Amerika’nın ih-
tiyacına göre yeniden şekillendirilmiş
ve iktidara taşınmıştır. AKP, iktidar
olduğu 10 yıllık sürede, gelmiş geçmiş
en işbirlikçi parti olmuştur. AKP,
Amerika’nın sadece Türkiye’deki çı-
karlarını koruyan bir parti değil,
Asya’da, Ortadoğu’da, Afrika’daki
çıkarlarını da koruyan en sadık uşak-
larından birisi olmuştur. Amerika’nın,
Ortadoğu politikaları Müslüman halk-
lardaki düşmanlığa rağmen  AKP’nin
maşa olarak kullanılmasıyla hayata
geçirilmektedir.

AKP’nin dindarlığı Amerika’nın
Türkiye ve Ortadoğu’daki çıkarlarını
korumak için yapılan bir dindarlıktır. 

AKP, Dindar Bir Nesil 
Değil, Dinle Uyutulmuş 
İşbirlikçi Amerikancı Bir 
Nesil Yetiştirmek 
İstemektedir 

Erdoğan,"Dindar bir nesil yetiş-
tirmek istiyoruz. Ne yani ateist bir
gençlik mi yetiştirelim? Biz muha-
fazakar, demokrat, milletinin, vata-
nının değerlerine, ilkelerine, tarihten
gelen ilkelerine sahip çıkan bir nesil
yetiştireceğiz." diyor. 

YALAN!

“Ne yani ateist bir gençlik mi
yetiştirelim” derken erdoğan esas
olarak komünizme olan düşmanlığını
kusuyor. Dinsizlikten bahsettiği ta-
rihten gelen komünizm düşmanlığıdır.
Ve demagoji yapıyor. Dindar nesil
yetiştireceğiz derken onun hedefindeki
düşman yine devrimcilerdir, sosya-
lizmdir. 

Erdoğan hangi “vatan”dan bahse-
diyor? Vatanımızda satmadığı bir şey
kaldı mı? Vatanımızı emperyalizmin

savaş karargahı haline getirdi. Türki-
ye’nin başbakanı değil de Obama’nın
uşağı olduğu artık o kadar açık ki, bu
tür demagojilere başvuruyor. 

Yetiştireceğiz dediği “dinci nesil”
Amerikan uşaklığını örtecek bir ne-
sildir. 

Bugün açılık, yoksulluk sefalet,
adaletsizlik geçmiş dönemlerden çok
daha pervasızca sürmektedir. AKP,
Amerika başta olmak üzere emper-
yalizmin çıkarlarını korumak için
halkın her kesimine karşı açıkça bir
savaş yürütmektedir. Düzen içi mu-
halefet dahi AKP’nin teröründen şi-
kayet ediyor. Ve AKP, Amerikan
uşaklığını ve iktidarını koruyabilmek
için her geçen gün daha çok zulme
ihtiyaç duyuyor. 

AKP’nin bütün bu politikalarını
belirli bir kitle tabanına dayanmadan
yapması mümkün değildir. 

Açlığı, sefaleti, yoksulluğu, zulmü,
“kaderine boyun eğen”, “iktidarın
verdiğiyle yetinip haline şükreden”
kaderci, şükürcü bir toplum oluştur-
madan iktidarını koruyamaz. 

AKP’nin “dini manevi değerler”
dediği; sormayan, sorgulamayan, bo-
yun eğen, din bağnazlığıyla yetişti-
rilmiş toplumdur. 

Erdoğan, “Bu gençliğin, büyük-
lerine isyankar bir nesil mi olmasını
istiyorsunuz." diyor. 

İşte, Erdoğan’ın asıl meselesi bu-
dur. “Dindar bir nesli yetiştirme”
projesinin altında yatan gerçek budur. 

Devlet her türlü zulmü yapacak.
Açlık, sömürü en pervasız biçimiyle
sürecek. Vatanımızın her karış toprağı
emperyalizme peşkeş çekilecek, iş-
birlikçi tekeller, emperyalist tekeller
ülkemizi yağmalayacak...

AMA HALK ASLA SESİNİ ÇI-
KARMAYACAK!

HALK ASLA İSYAN ETMEYE-
CEK! 

EMPERYALİZME VE İŞBİR-
LİKÇİLERİNE BOYUN EĞECEK!
EMPERYALİZMİN VE İŞBİRLİK-
ÇİLERİN HER POLİTİKASINI
ONAYLAYACAK! 

AKP’nin yetiştirmek istediği nesil
budur. 

Marks, "Din halkın afyonudur."
diyor. Lenin, Marks’ın  bu sözünün,
din konusundaki marksist görüşün
temel taşı olduğunu söylüyor ve
“Marksizm tüm dinleri, kiliseleri ve
bugün var olan her çeşit dini örgütü,
sömürüyü savunmaya ve işçi sınıfını
zehirlemeye yarayan, burjuva geri-
ciliğinin organları olarak kabul
eder”diye açıyor. (Proletarya Kültürü,
syf. 93, Lenin)

Dindar, muhafazakar bir parti ol-
duğunu söyleyen AKP de dini bu
amaçla kullanıyor. 

Emperyalizme uşaklığın alenen
ortaya çıktığı bir süreçte geçmişte
olduğu gibi “vatan, millet, Sakarya”
demagojileri artık işe yaramışır. Böyle
bir nesil ancak din bağnazlığı ve ge-
riciliğiyle mümkündür. 

AKP’nin yetiştirmek istediği bu
nesil, işbirlikçi Amerikan uşağı olacak
bir nesildir. Geçmişte devrimcilere,
halkın mücadelesine karşı nasıl kul-
lanılmışlarsa yine öyle kullanılacak
bir nesildir. 

Ki, Erdoğan 2011 yılındaki üni-
versite sınavlarındaki şifre meselesi
nedeniyle liselilerin Taksim’de yaptığı
yürüyüşe tepki olarak “Gençlerimiz,
kendilerini istismar edenleri, iddiaları
fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok
iyi görsünler, tanısınlar. Taksim'de bin
kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki bin
genci yürütmek problem değil. Onlar
YGS sınavının karşısında tavır ortaya
koyduklarını açıklarken, biz de kalkarız
onların karşısına 5 bin, 10 bin tane
genci koyarız. Ama biz bu ülkede ge-
rilimden yana değiliz” dedi.

Ne yapacaksınız 5 bin kişiyle?
Geçmişte olduğu gibi, devletin poli-
tikalarına kim karşı çıkarsa yetiştirdiği
gençlikle bastıracak, sindirecek. 

Bunlar AKP’nin yapmak istedik-
leridir. On yıllardır faşist devletin
yapmak istedikleri de aynı şeylerdi.
Ama başaramamıştır. AKP, dinle de
bir yere kadar halkı uyutabilir. Açlığı,
yoksulluğu her gün yaşayan halkı
sonsuza kadar zulümle yönetemez. 

Devrimciler var olduğu sürece
buna gücü yetmeyecek.
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Amerikan işbirlikçisi AKP iktida-
rının geçtiğimiz günlerde gündeme
getirdiği 'Toplu İş İlişkileri Yasa Ta-
sarısı', sendikaları, sendikaların du-
rumunu bir kez daha gözler önüne
serdi. 

Tasarıda öne çıkan madde "yüzde
3 barajı"ydı. Yüzde 3 barajı uygu-
landığında DİSK'e bağlı sendikaların
biri hariç (GENEL-İŞ) yetkilerini
kaybedecekti. Tek sendika olarak
TÜRK-İŞ kalmış olacaktı. 

DİSK, TÜRK-İŞ'i AKP iktidarıyla
"pazarlık" yapıp sınıfa ihanet etmekle
suçladı. TÜRK-İŞ, her zaman yaptığı
gibi "hükümet bizi kandırdı" diyerek
ihanetini üzerinden atmaya çalıştı. 

Halkımızın güzel bir deyimi var-
dır: Görünen köy kılavuz istemez. 

AKP, işçi düşmanıdır, dahası halk
düşmanıdır. Gelmiş geçmiş en işbir-
likçi, uşak düzen partisidir. Saldır-
ganlıkta sınır tanımayan, emekçilere,
halka yönelik saldırı politikalarını
halkın "lehineymiş" gibi yansıtan de-
magoji ve yalanda usta bir partidir. 

Kürt sorununda “demokratik açı-
lım" demiş, Kürt ulusal mücadelesini
tasfiyeye yönelmiştir. Kürt halkına
saldırıları boyutlandırmıştır. 

"Demokratik açılım" demiş, baskı

yasalarını birbiri ardına uygulamaya
sokmuş, tüm halkı terörist görerek
halka yönelik “önlem” üzerine “ön-
lem”ler almıştır. 

"12 Eylül yasaklarını ortadan
kaldırıyor" demiş yasak üzerine ya-
sak getirmiştir. 

"Herkese sağlık" demiş, sağlıkta
yıkım yasalarını gündeme getirmiştir. 

"Grev yasaklarını kaldırıyoruz,
çalışma hayatını demokratikleşti-
riyoruz" demiş Torba Yasa ile, kıdem
tazminatı fonu ile, esnek çalışma, is-
tihdam büroları ile emekçilerin be-
deller pahasına kazandıklarını elinden
birer birer almaya yönelmiştir. 

AKP'nin rolü budur; tekellere hiz-
met, emperyalizmin çıkarlarının bek-
çiliğini yapmak, IMF'nin, Dünya
Bankası’nın sömürü politikalarını
uygulamak, NATO'nun ucuz, paralı
askeri olmak... 

Böylesi bir iktidardan emekçiler
lehine bir kırıntı beklemek saflıktan
öte, AKP'nin suç ortaklığıdır. 

TÜRK-İŞ için "ihanet" kelimesi
yeterli değildir. İhanet sınıfın içinden
çıkıp kendi sınıfına sırtını çevirmek,
sınıfı arkadan hançerlemektir. Oysa
bu durum TÜRK-İŞ'in misyonunu
tümüyle açıklayamaz. TÜRK-İŞ için

söylenecek tek şey şudur: Görevi,
başından itibaren işçi sınıfı mücade-
lesinin gelişmesini engellemek, her
durumda patronların çıkarlarını sa-
vunmak, ona hizmet etmektir. TÜRK-
İŞ bu amaçla bizzat Amerika eliyle
kurdurulmuştur. TÜRK-İŞ'in gö-
revlerine denk düşen, körün bile gö-
rebileceği sayısız örnek mevcuttur. 

Hal böyleyken TÜRK-İŞ'i sınıfın
bir örgütü olarak görmek, TÜRK-
İŞ'le adım atmaya çalışmak saflık
değil, asıl ihanetin kendisidir. 

DİSK bu gerçekleri bile bile kah
AKP'den icazet dilenmiş, ondan bek-
lenti içine girmiş, kah TÜRK-İŞ'siz
adım atamaz olmuştur. 

Şimdi "kendi sonunu" gördüğü
noktada ise TÜRK-İŞ'i hükümetle
gizli pazarlık yapmakla, ihanetle suç-
layarak sorumluluğu üzerinden at-
maya çalışmaktadır. 

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki
yok olan düzen sendikacılığıdır, çağ-
daş, icazetli sendikacılıktır. Yani daha
açık ifadeyle DİSK'in 12 Eylül son-
rası yeniden faaliyete geçtiği '91
yılından itibaren sürdürdüğü sen-
dikal anlayıştır. Bu anlayışın kökleri
elbette geçmişe dayanmaktadır. DİSK,
eğer bir suçlu, sorumlu arıyorsa ön-

AKP, İşçi Sınıfının Düşmanıdır! 
Sendikaları Kendi Kurumları Haline Getirmek İstiyor!

İşçiler; AKP’nin Kölesi Olmamak İçin;
Devrimci Sendikal Anlayışla

Örgütlenelim, Mücadele Edelim!
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celikle bunu kendisinde -bu anlayı-
şında görmelidir. Tersi kendisini de-
ğil sınıfı aldatmaktır. 

AKP İktidarının
Saldırısının Özü; Düzen içi
Sendikacılığı Hakim
Kılmaktır

Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tek
elde toplayan bir iktidar var karşımızda.
“Her şey benden sorulur” diyor. En
küçük bir muhalefete tahammül gös-
termeyen, hak aramayı "terörizmle"
suçlayan ve yargılayan bir iktidar var
karşımızda. Hukuksuzluk ve adalet-
sizliğe tepki gösterenlere "yargıya mü-
dahale etmeyin" diyen, ancak bariz
adaletsizlik ve tepkiler karşısında "tem-
yizi bekleyin" diyerek yargıya mü-
dahale edilecekse biz ederiz diyen
bir iktidar var karşımızda. 

Halka yönelik saldırıları boyut-
landırırken bir yandan da "dokunul-
maz denen her şeye biz dokunduk",
"karanlıkları aydınlığa kavuşturduk"
diyerek demagoji yapan, saldırgan-
lığını demagojileriyle destekleyen
bir iktidardır AKP iktidarı. 

Daha dün mahkeme salonlarına
getirtilemeyen paşaları yargılıyor,
dahası hapishaneye koyuyor. 12 Ey-
lülcüleri "yargılıyor", "faili meçhulleri
ortaya çıkarıyor", Filistin ve Ortadoğu
halklarının başdüşmanı İsrail'e "kafa
tutuyor", 12 Eylül Anayasası'nı "de-
ğiştiriyor" vb. vb. 

Tüm bunlar "demokratikleşiyoruz"
yalanlarıyla yansıtılıyor. 

İşbirlikçilik batağına, borç batağına
batan, her şeyiyle IMF'ye bağımlı
hale gelen bir ülke, "Model ülke",
"büyüyen ülke" yalanlarıyla gizleniyor. 

Böyle bir ülke gerçekliğinde iş-
birlikçi AKP hiçbir muhalefet iste-
miyor, kendi denetimi dışında hiçbir
şey olsun istemiyor. Ülkede yaprak
kımıldamasın her şey "güllük gülis-
tanlık" görünsün istiyor. 

Adınız hiç önemli değil, komünist
olsun, sosyalist olsun solculuk yapıla-
caksa yeterki "akıllı solculuk" yapılsın. 

Bir tek tutsağı olmayan, hakkında
bir tek dava açılmamış yayını olan

"komünist partisi" AKP için en mak-
bul partidir. 

Sendikacılık yapacaksan düzen
sendikacısı olacaksın. Ne demek dü-
zen sendikacılığı? İktidarın emekçi
düşmanı politikalarına ses çıkarma-
yacaksın, ses çıkarmak bir yana bunu
aklayacak, meşru göstereceksin. Her
adımında düzene kan taşıyacaksın.
Emekçileri satacaksın, emekçileri sa-
tarken bile emekçi dostu görünecek-
sin. Adalet istemeyen, hak talep et-
meyen, ses çıkarmayan, kaderine
razı, daha da ötesi düzeni meşrulaş-
tıracak bir sendikacılıktır AKP'nin
istediği.

AKP'nin saldırısının özü budur;
emperyalist tekeller adına sömürüyü
katmerlendirmek. Halk kitlelerinin
tepkisini bastırmak. Halk kitlelerinin
tepkilerinin düzen dışına kaymaması
için, düzen içinde tutmak için düzen
içi anlayışların, örgütlenmelerin önünü
açmak. Bunun için düzen dışı güçleri
her türlü baskıyla, zorla tasfiye etmek. 

Bunun için tehdit ediyor: Rahat
durun yoksa koltuklarınızdan ede-
rim, bitirim, yok ederim sizi diyor. 

AKP'nin bu saldırısında sonuç
alacağı çağdaş, icazetli sendikacılıktır.
Bugün sendikaların koltuklarında
oturan sendikacılık çok büyük oranda
icazetli sendikacılardır. Bu anlayışın
savunucularıdır. Devrimcileri ihbar
ederek, tasfiye ederek bu koltuklara
yerleşmişlerdir. Koltuklarında kala-
bilmek için işçi sınıfının çıkarlarını
savunmak durumunda kalmışlardır.
Ancak AKP iktidarının bugün buna
tahammülü kalmamıştır. Sadece dü-
zenin çıkarlarını savunacaksınız de-
mektedir. İşte bu sendikacılık bugün
yol ayrımındadır. Ya yüzünü dev-
rimcilere, işçilere dönecek ya da
AKP'ye teslim olacaklardır. 

Yok Olan Çağdaş, 
İcazetli Sendikacılık 
Anlayışıdır! 

Adaletsizlik diz boyu. Eğitim,
sağlık paralı. Paran kadar eğitim, pa-
ran kadar sağlık. "Sosyal devlet" ol-
muş soyguncu devlet. 

Emekçiden kestiği kıdem tazmi-

natına da göz dikecek kadar alçak,
aşağılık bir düzen. 

Emperyalist haydutların, işbirlik-
çilerin yatağı, üssü haline getirilmiş
bir ülke. 

Kölece çalışma koşulları. Hemen
her gün iş cinayetlerinde katledilen
emekçiler. Artan işsizlik. Asgari ücret
adı altında emekçiler açlığa mahkum
ediliyor. Baskı, sömürü, hak gaspla-
rında dünyada başa oynayan bir ülke.
Kentsel dönüşüm adı altında evleri
başına yıkılmaya çalışılan milyonlar.
Ve son olarak da hak talep etmek
için en önemli silahı, örgütlenmeleri
yok edilmek istenen emekçiler. 

Böyle bir ülke tablosunda üye sa-
yısı düşen sendikalar... İktidarların
ciddiye almadığı, emekçilerin gü-
venmediği sendikalar... Hak gaspları,
emekçilere yönelik saldırılar art-
tıkça daha az direnen, daha az
grev yapar hale gelen sendikalar... 

Evet bu sendikalar sınıftan uzak-
laşmış sendikalardır. Sınıfın çıkarlarını
savunmayan sendikalardır. 

Sendikaların bu duruma gelme-
lerinin sorumlusu iktidarlar değildir,
icazetli sendikal anlayışın kendisidir.
Faşist devlet işçi sınıfının da, onun
örgütlenmelerinin de düşmanıdır.
Sendikaları tabi ki yok etmek iste-
yecektir. Sarı sendikaları da işçi sı-
nıfının devrimci örgütlenmelere, sen-
dikalara kaymaması için kendisi ör-
gütler. Devletin sendikalarıdır. Eğer
ortada devrimci bir sendika kalma-
mışsa sarı sendikaları da tasfiye et-
mekten, ihtiyacına göre yeniden şe-
killendirmekten çekinmez. Bu sü-
reçten asıl ders çıkartması gereken
DİSK'tir. Devletin icazetinde sendi-
kacılık yapılamayacağı görülmelidir. 

Son birkaç yılın tablosu devletin
icazetinde kendine ve işçisine gü-
venmeyen sendikacılığın örnekleriyle
doludur. 

"Sermayenin, patronların ve hü-
kümetin saldırılarına karşı EMEK
CEPHESİ’ni kurmalıyız. İşten atılan
her işçiyi ailemizden biri gibi görme-
liyiz. Kapanan her fabrikayı kendi iş-
yerimiz, yıkılan her gecekonduyu kendi
evimiz saymalıyız. Onların, yani ser-
maye cephesinin saldırılarına, kendi
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EMEK CEPHEMİZİN talepleriyle
karşı duralım! Türkiye’nin bütün il-
lerinde, ilçelerinde, işyerlerinde, ma-
hallelerinde EMEK CEPHEMİZİ oluş-
turalım. Ortak karşı duruşu örgütle-
yelim..." (www.disk.org.tr isimli si-
teden alınmıştır) 

Dönemin DİSK Genel Başkanı
Süleyman Çelebi 25 Ocak 2009 tari-
hinde "Krizin Bedelini Ödemeye-
ceğiz" mitinginde bunları söylüyor.
İcazetçi sendikacılık büyük büyük
laflar eder, EMEK CEPHESİ'nden
söz eder. Ancak örneğin onun cephe-
sinde devrimciler yoktur. Onun cep-
hesinde sarı düzen sendikası TÜRK-
İŞ vardır, HAK-İŞ vardır. Bu ne-
denlede emek cephesi bir türlü kuru-
lamaz. 

"ACİL DEMOKRASİ! Kaybede-
cek vakit yok! DİSK ÜLKE ÇA-
PINDA KAMPANYA BAŞLATI-
YOR!.. ARALIK – OCAK AYLA-
RINDA; EDİRNE, ESKİŞEHİR, KO-
CAELİ, ADANA, GAZİANTEP, Dİ-
YARBAKIR, BURSA, İZMİR, İS-
TANBUL, KONYA BÖLGELERİN-
DE TEMSİLCİLİK KURULLARINI
TOPLUYOR… 13 ŞUBAT 2011 TA-
RİHİNDE BÜTÜN ÜLKEDEKİ
SENDİKAL KADROLAR VE ÖR-
GÜTLÜ OLDUĞUMUZ TÜM İŞ-
YERİ BAŞTEMSİLCİLERİ ANKA-
RA’DA BÜYÜK BULUŞMAYA KA-
TILACAK…" (www.disk.org.tr
isimli siteden alınmıştır)

DİSK 2011 yılı başında "ACİL
DEMOKRASİ" şiarıyla ülke çapında
bir kampanya başlattığını bu ifadeyle
duyuruyor. Bu büyük laflara rağmen
ortada ne bir kampanya vardır ne de
demokrasi. DİSK'in savunduğu, is-
tediği demokrasi düzen içi bir de-
mokrasidir. Çünkü mücadele anlayışı
düzen içi bir mücadele anlayışıdır. 

"EŞİT, ÖZGÜR VE DE-
MOKRATİK BİR TÜRKİYE’Yİ
BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANA-
CAĞIZ! ,

TTB, TMMOB, KESK ve
DİSK’in ortaklaşa örgütlediği 'İnsanca
yaşam için demokratik ve özgür bir
Türkiye' mitinginde 40-50 bin kişi
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluştu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen

on binlerce kişi, Ankara Garı önünde
toplanarak Sıhhiye Meydanı’na yü-
rüdü. 11.10.2011" (www.disk.org.tr
isimli siteden alınmıştır) 

Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye
dişe diş mücadeleyle kazanılır. Yılda
bir kez yapılan, devamı gelmeyen,
mitinglerle kazanılmaz. Hele ki dü-
zenin parlamentolarında, seçim mey-
danlarında hiç kazanılmaz. 

"DİRENİŞ KAMPANYASI: YIL-
MAYACAĞIZ! TESLİM OLMAYA-
CAĞIZ! DİRENECEĞİZ!.. 

• KIDEM TAZMİNATI konusunda
yapılmak istenen değişikliklere karşı,
• TORBA YASA’NIN yarattığı işçi
sürgünlerine karşı, • “ÖZEL İSTİH-
DAM BÜROLARI” kandırmalarına
karşı, • İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN
DÜŞÜRÜLMESİNE KARŞI, • ZAM-
LARA karşı “YILMAYACAĞIZ–
TESLİM OLMAYACAĞIZ–DİRE-
NECEĞİZ” adı altında bir kampanya
başlatılmasını kararlaştırmıştır. Bu
kampanya içerisinde ülke çapında kit-
lesel basın açıklamaları ve toplantılar
gerçekleştirilecektir. DİSK Yönetim
Kurulu tarafından ilk kitlesel toplantı
17 Kasım 2011 Perşembe günü saat
16:30’da Kocaeli’de yapılacaktır..."
14.11.2011 (www.disk.org.tr isimli
siteden alınmıştır) 

DİSK'in bu büyük iddialarla yan-
sıtılan kampanyası "kitlesel basın
açıklamaları ve toplantılardan"
ibaret kalmıştır. İktidarın onca kap-
samlı saldırısına DİSK'in cevabı bun-
lardır sadece. 

DİSK, direnişleri, grevleri, emekçi
düşmanı iktidarla, patronlarla çatış-
mayı unutmuştur. Emekçilere yönelik
saldırılar karşısında iktidarı "kaos
yaşanır, direnişler olur" diyerek
korkutmaya çalışan bir noktaya gel-
miştir. Ancak gelinen noktada kendisi
direnişlerden korkan bir durumdadır. 

Saldırı yasaları, kanun taslakları
karşısında, bunlar "evrensel normlara
uygun değil, ILO normlarına uygun
değil" diyerek meşruluğunu kendi hak-
lılığında görmeyen bir noktaya gelmiştir. 

İktidarın son dönemdeki en kap-
samlı saldırılarından Torba Yasa ve
kıdem tazminatının fona devredilmesi
yasasına karşı GENEL-İŞ'in yaptıkları

dışında DİSK'e bağlı sendikalardan
adeta hiçbir ses çıkmamıştır. 

DİSK içindeki icazetçi anlayışın
sahip olduğu sendikal anlayış işçi
sınıfı mücadelesini sendikal anlayıştan
ibaret gören çarpık bir anlayıştır. 

Sendikal mücadeleyle işçi sınıfı
mücadelesi aynı şeyler değildir. Kap-
sam, biçim ve örgütlülük bakımından
farklıdırlar. Türkiye devrimci hare-
ketinin önderi Mahir Çayan bunu
"proletaryanın sınıf mücadelesi
ideolojik, ekonomik ve politik ol-
mak üzere üç cephede birden ce-
reyan eder" sözlerinde somutlamıştır. 

Sendika, işçilerin ekonomik-de-
mokratik mücadele aracıdır ama işçi
sınıfının kurtuluşunu hedefleyen dev-
rimci anlayışın sendikal alandaki mü-
cadele ve örgütlenme anlayışı sadece
işçi sınıfının ekonomik-demokratik
mücadelesini vermekle sınırlı değildir.
Çünkü sendikalar aynı zamanda bir
sınıf örgütüdür. Bu anlamda burju-
vaziye karşı ideolojik ve politik mü-
cadeleye de çeşitli örgütsel ve siyasal
biçimler içinde katılırlar. 

Devrimciler bu yanıyla sendika-
ların "tüm toplumsal ve siyasal ha-
reketlerde yer almaları gerektiğini"
savunurlar. Devlet icazetçisi sendikal
anlayışlar ise sendikalara "büyük
misyonlar" biçmelerine karşı pratikte
bunun tam tersini yapmışlar ve yap-
maktadırlar. 

Örneğin geçmişteki NATO karşıtı
eylemlerde, Irak işgaline karşı mü-
cadele sürecinde, F Tipleri mücade-
lesinde sendikaların esamesi okun-
mamıştır. İcazetçi düzen sendikacı-
larına göre bunlar "işçi sınıfının
gündemi değildir." Başta ÖDP ve
EMEP olmak üzere bu anlayış açıktan
savunulmuştur. 

DİSK Genel Sekreteri Tayfun
Görgün, Suriye ile ilgili açıklama
yapar. Suriye'de insan haklarına sahip
çıkar. Esad yönetimine çağrı yapar.
Ancak emperyalizmin oyununa or-
tak olduğunun farkında değildir.
Esasında “insan hakları” diye bir
derdi de yoktur. Esad’a çağrı yapmak,
AKP iktidarının paralelinde hareket
etmektir. Oysa Ortadoğu’nun başka
yerlerindeki katliamları görmez. Ül-
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kemizde burnunun dibinde olanlara
denk bir tepki göstermez. 

Örneğin Hopa davası ile ilgili
açıklama yapar, hatta davayı izlemeye
gider, ancak bu ülkede demokrasi
mücadelesi, hak ve özgürlük müca-
delesi veren, devrim mücadelesi veren
bu uğurda katledilen, yüzlercesi tutsak
edilen, kurumları basılıp talan edilen
Halk Cephesi'ne yönelik yapılan
hiçbir saldırıya karşı bir tek açıklaması
yoktur DİSK'in... 

DİSK, Kürt sorununu gündemine
alır, almalı da. Ancak onu da düzen
sınırları içinde "barış, demokratik,
barışçıl çözüm" anlaşıyla savunur. 

AKP'nin anayasa oyununa da ortak
olmuştur DİSK. Anayasa uzlaşma
komisyonunun çağrısını kabul eder
DİSK. Kendisini yok etmek isteyen
bir iktidarın masasına oturur. 

Düzene yakın, devrimcilere uzak
bir anlayıştır icazetçi anlayış. Bu an-
layış, meşruluğu AKP ile, düzen par-
tileriyle ve düzenin kurumlarıyla yan
yana gelmekte görürken, devrimcilerle
yan yana gelmekten ise o denli kork-
makta ve uzak durmaktadır. Sarı dü-
zen sendikası TÜRK-İŞ'le, devletçi
HAK-İŞ'le yanyana olmakta hiçbir
sakınca görmeyen, dahası emek, emek
cephesi deyince bunları anlayan ica-
zetçi anlayış devrimcileri en fazla
"dergi çevresi" olarak görür, düzenin
meşru görmediğini o da meşru görmez.

İşte bu anlayışın geldiği nokta;
geleceği iktidarın iki dudağı ara-

sında olmaktır.

DİSK İşçi Sınıfına,
Devrimcilere Güvenecektir 

"Emek örgütlerine baktığımız zaman
büyük bir bölümü bir biçimde AKP’nin
politikalarına teslim olmuş durumda.
Toplumun en örgütlü kesimi olan ve
geçmişten beri muhalefet olma özelli-
ğini taşıyan sendikaların teslim olması
demokratikleşme umudunun da ortadan
kalkacağı bir durumu açığa çıkartır.
Çünkü sendikalar, güçlü bir şekilde
kendilerini ifade edecekleri ortam ol-
duğu takdirde, muktedirlerin her zaman
tehlike olarak gördüğü unsurlardır."
(Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş
Genel Başkanı, www.sendika.org daki
röportajından) 

Yukardaki ifadeler sendikaları,
sendikaların misyonunu abartan, apo-
litik ve doğru olmayan bir anlayıştır.
Bu anlayışa göre emek örgütü sadece
sendikalardan ibarettir. Bu anlayış
devrimcileri yok sayan bir anlayıştır.
Ve bu anlayış DİSK'e de hakim olan
anlayıştır. 

Toplumun en örgütlü kesimi sen-
dikalar değil, devrimcilerdir. Sendi-
kaların muktedirler için tehlikeli oluşu
sendikaların sahip olduğu anlayışla il-
gilidir. Bugün yüzlerce sendika vardır
ancak düzen için hiçbir tehlike ta-
şımamaktadırlar. Çünkü bu sendikalar
devrimci bir anlayışa sahip değillerdir. 

"Geçtiğimiz hafta yazmış bulun-
duğumuz yazıya gelen birçok okur
tepkisi aynı yöne işaret ediyor. Sen-

dikaların üye ve genel toplum çıkar-
larını savunmakta nasıl başarısız ol-
duklarından, kayıt dışılaşan ve es-
nekleşen sektörlerde örgütlenme ih-
tiyaçlarına cevap veremediklerinden,
sendika yöneticilerinin kendi çıkar
ve pozisyonlarını korumak için nasıl
bataklıklara girdiklerinden, sendika
içi demokrasinin yokluğundan, mu-
haliflerin sürekli ve devamlı tasfiye-
sinden, en nihayetinde sendikaların
geldikleri durumda bu yapılarının
da sorumlu olduğundan bahis açan
pek çok mektup." (Birgün gazetesi,
3 Şubat, Bilge Seçkin Çetinkaya) 

Bilge Seçtin Çetinkaya'nın satır-
larında sıralanan ifadeler sonuçtur,
neden değildir. Bu sonuçları yaratan
açıktır ki devrimci sendikal anlayıştan
uzaklıktır, işçi sınıfından uzaklıktır,
ona, onun ideolojisine güvensizliktir. 

DİSK, öncelikle kimi temsil et-
tiğini, kime karşı mücadele etmesi
gerektiğini hatırlamalıdır. 

DİSK, bir sınıf örgütüdür. İşçi sı-
nıfının örgütüdür. Onun çıkarlarının
mücadelesini verecektir. Sınıfa yönelik
saldırının kaynağı emperyalizmdir ve
onun yerli işbirlikçileridir. DİSK'in
mücadelesi de bunları hedef almalıdır. 

DİSK'in bu mücadeledeki temel
dayanağı, en büyük gücü, işçi sınıfının
kendisidir. Emperyalizme ve oligar-
şiye teslim olmayan, ölen ama ye-
nilmeyen devrimcilerdir. 

DİSK ancak böyle, işbirlikçi ik-
tidarların, emperyalistlerin korkulu
rüyası olabilir ve olacaktır. 

Mersin Kazanlı’da, bulunan “soda
sanayi”ne kurulmak istenen sülfürik
asit tesisi ile ilgili olarak 5 Şubatta,
“Akdeniz İlçesi Örtü Altı Sebze Üre-
ticileri Birliği” tarafından bu tesisin
zararları hakkında bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi.

Toplantıda ilk olarak konuşan
Birlik Başkanı Tansel İzgi, “Çalışma
sahasında bulunan 1.7 milyon met-
reküp krom +6 atıklarının doğa ve
insan sağlığına yüksek derecede za-
rarlı olduğunu bilmekteyiz. Henüz
bu zaralı atıklar geri dönüştürülme-

mişken üstüne çok daha zararlı olan
70.000 ton kapasiteli sülfürik asit
tesisi kurulmak isteniyor. Tarım alan-
larımızı, yeraltı sularımızı ve solu-
duğumuz havayı kirlettiğini ve ze-
hirlediğini biliyoruz. Biz hem çev-
renin, hem doğal güzelliklerimizin
yeniden sağlıklı bir şekle kavuşması,
hastalıklara ve ölümlere dur demek
için buradayız. Bu nedenle herkesi
duyarlı olmaya çağırıyoruz.” diyerek
halka çağrıda bulundu.

Ardından Prof. Dr. Fadime Taner
ile Çevre Komisyonu Başkanı ve

Akdeniz Bld. Başkanı Fazıl Türk
konuşmalar yaparak, sülfürik asitin
zararları hakkında bilgi verdiler ve
buna karşı hukuki yoldan ve de tüm
halkın birlik olmasıyla mücadele
edileceğini söylediler. 

“Sessiz Kalmayalım, Kanser Ol-
mayalım” pankartının asıldığı top-
lantıda ayrıca “Sülfürik Asit İstemi-
yoruz” talebiyle imza da toplandı.

Yaklaşık 900 kişinin katıldığı
toplantıya, Kazanlı Halk Kültürünü
Yaşatma ve Dayanışma Derneği de
destek verdi. 
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12 Eylül sonrasında, 1987 tam
bir “grevler yılı” oldu. Netaş’ta baş-
layan grev, Derby, Petrol-İş, Deri-İş
grevleri, DMO (Devlet Malzeme Ofi-
si) grevi ile devam etti ve cunta son-
rasının en uzun ilk grevi olan Migros
Grevi yaşandı. 20 Ağustos 1987’de
başlayan, 33 Migros mağaza ve de-
posunda 1100 işçinin katılımıyla
yapılan Migros grevi 132 gün sürdü.

Grevin amacı açık ve net olarak
şöyle konulmuştu: “Grevimiz yalnızca
‘ekmek’ için değil, ama aynı za-
manda demokrasi mücadelesinde
bir araç olacaktır.”

Tez-Koop-İş Sendikası’nda örgütlü
olan Migros işçilerinin 72 maddelik
taleplerinden 18’i kabul edilmedi.
Bunun üzerine işçiler direnişe başladı.
12 Eylül sonrasının en uzun grevi
olan Migros, yalnızca ekonomik ve
sosyal hak sağlamakla kalmadı, ça-
lışma şartlarında, iş güvenliğinde
ileri haklar elde ederek ve işçilik
onurunun kazanılmasını sağlayarak
zaferle sonuçlandı.

Migros grevi hem sağlanan eko-
nomik ve sosyal şartlar hem de işçi

sınıfının sendikal mücadelesine yap-
tığı kazanımlar açısından en başarılı
grevdir. Bu başarının kaynağında ge-
rici merkeze rağmen şube düzeyinde
greve önderlik eden Devrimci Sol
vardır.

12 Eylül yönetimi grevlerin ba-
şarısını engellemek için, diğer halk
kesimleriyle dayanışmayı engellemek
amacıyla da düzenlemeler yapmıştı.
Migros grevinde dayanışmayı engel-
lemek için provokasyon girişimi de
boşa çıkarıldı. Migros grevi baştan
sona ilerici-demokrat gençliğin, de-
mokratik örgütlerin, sendikaların,
mahalle halkının ve uluslararası çeşitli
kurum ve kişilerin desteğini aldı.

Sermayeye karşı verilen mücadele
aynı zamanda uzlaşmacı-devletçi sen-
dikal anlayışa karşı da verildi. İstanbul
Deri-İş Sendikası tarafından düzen-
lenen “Lokavtları Protesto ve Grevlerle
Dayanışma Mitingi”ne en geniş katı-
lımı Migros işçileri sağladı. 12 Eylül
sonrası ilk işçi mitingi 20 Eylül
1987’de yapılan bu miting oldu. 

Migros grevinin başarısında daha
önce yaşanmış grevlerin deney ve

tecrübelerinden yararlanmanın da
payı vardı. Bir Netaş grevi olmasaydı,
Petrol-İş, Deri-İş, Seydişehir, DMO
grevleri olmasaydı, Migros grevinin
bu kadar başarılı olacağını söylemek
zordu.

İşçi hareketinin tarihi bugüne de
ışık tutuyor. Migros’tan, kazanılan ve
kaybedilen diğer bütün grevlerden,
işçi eylemlerinden öğreniyoruz ve iş-
çilerin örgütsüzleştirilmek istendiği
günümüzde işçi sınıfının direniş tari-
hine yeni direnişler eklemek için ör-
gütleniyoruz. Yeni Migroslar yaratmak,
işçilerin direnişini örgütlemek Dev-
rimci İşçi Hareketi’Snin elindedir...

12 Eylül Sonrasının
En Uzun İlk Grevi:

Migros

EMPERYALİZMİN ÜSLERİNİ
VATANIMIZDA İSTEMİYORUZ

Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç, 31 Ocak günü Hatay’ın
Armutlu Mahallesi’nde “Füze Kalkanı Değil Bağımsız
Türkiye İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde 50 afiş
astı. 

Aynı gün Gümüşgöze Beldesi’nde 5 Halk Cephesi/Li-
seli Dev-Genç’li de 2 saat süreyle bildiri dağıtımı yaptı.
Mahallenin bütün sokaklarını dolaşan Halk Cepheliler,
megafonla yaptıkları konuşmalarda Malatya Kürecik’e
kurulan füze kalkanı gerçeğini anlatırken, “Füze Kalkanı
Değil, Parasız Eğitim, Bağımsız Türkiye İstiyoruz”
dediler. Emperyalist askeri üslerden olan füze kalkanına
karşı örgütlenme, beraber mücadele etme çağrısında
bulundular, “Halkların katili, Amerika’nın askeri olma-
yacağız” dediler.

Halk Cephesi’nin 14 Ocak günü Malatya Kürecik’te
füze kalkanına karşı düzenlediği ve gerçekleştirdiği yü-
rüyüş anlatıldı, halka 700 bildiri dağıtıldı.

Bildiri dağıtımı sonunda arabaya binen Halk Cephe-
lileri polis durdurarak kimlik kontrolu yaptı ve Yılmaz
Viraner, araması olduğu gerekçesiyle, gözaltına alındı.
Selda Özçelik, Hasan Nazlı, Fırat Durgun bir saat
boyunca keyfi bir şekilde tutulduktan sonra serbest bı-
rakıldı. Yılmaz Viraner ise 1 Şubat günü mahkemeye
çıkartıldıktan sonra serbest bırakıldı.

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Hatay

ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!
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Günlük yaşamda sıkça duyduğu-
muz cümleler vardır; “Çok hastay-
dım dinlenmeye gittim”, “Uykusuz
kaldım, biraz kestirecektim”, “Gün
torbaya girmiyor ya yavaş yavaş
yapsak da olur”, “Bugün kendimi
iyi hissetmiyorum yarına bıraka-
yım”, “Yol çok uzun kim gidecek
şimdi”... Ne yazık ki sıkça rastlarız
bu sözlere. 

Devrimcilik ciddi bir iştir. Kaçak
dövüşerek sadece bir süre devam et-
tirilebilir. Düzen yanlarımızı değiş-
tirmeden gerçek bir devrimci ola-
mayız. Düzen insanları tembelleşti-
rir, düşünmelerini istemez. Halk için
üretmek, çalışmak, devrim için emek
harcamak, düzene karşı savaşmaktır.
Düzen bunu istemez. Ve her şeyiyle
insanlara saldırır. Mahir Çayan’ın de-
diği gibi: “Devrim yolu engebelidir,
dolambaçlıdır, sarptır.” Devrime gi-
den yolda bir çok zorlukla karşılaşı-
yoruz. Tembellik yaparak bu zor-
lukları aşamayız. Devrimin ciddiye-
tini yeterince kavramayanlar, tem-
bellik yaparlar. Oysa devrimciler
dünyanın en çalışkan, en emekçi in-
sanları olmalıdırlar. Aklımızdan hiç
çıkarmamamız gereken bir şey var-
dır ki o da yaptığımız her işte, başa-
rılarımızda, başarısızlıklarımızda,
kazandığımız zaferlerde halkımızın
ve vatanımızın geleceği olduğudur. 

Senin yapmadığını başkası yap-
mak zorunda kalacak, üstelik ek bir
yük olacak. Çünkü kendi yapacakları
da vardır. Senin yapmadıkların da
buna eklenecektir. Senden iki kat
daha az uyuyacak, senden iki kat
daha fazla yol tepecektir. Bu, adil de-
ğil! Devrimci bir davranış hiç değil. 

Yapılan tembelliklerin nedenlerini
sorgulamalıyız. Neden “Uykusuz
kaldım, biraz kestirecektim” denir?
Gerçekten ortada sabahlara kadar
çalışan, uykusuz kalan bir insan mı
vardır, yoksa uykusuzluğu bahane

ederek tem-
bellik yapan
birisi mi? Kaldı ki uykusuz  kalınmış
olsa bile yapılması gereken işleri yap-
mayıp “kestirmek” olur mu? Hiç
mi uykusuz kalmayacağız, hiç mi yo-
rulmayacağız? Elbette ki uykusuz
kaldığımız zamanlar da olacak ama
devrimciler bundan şikayet etme-
melidirler. Devrimcilerin uykusuz
kalarak yaptıkları işlerde emek var-
dır, sonuç alma isteği vardır, hedefi-
ne ulaşma kararlılığı vardır. Ve bun-
ların yarattığı devrimci ruh ve coş-
kunun yerini hiçbir şey tutamaz.
Oysa bulduğu her fırsatta tembellik
yapan insanlar devrimci ruh ve coş-
ku taşıyamazlar.

Tembel insanlar bir işi sonuçlan-
dırma kararlılığını gösteremezler,
zora gelemezler, çabuk vazgeçerler.
Başlayacakları bir işe isteksiz baş-
larlar, olmazcı yaklaşırlar. İradeleri-
ni zorlamazlar. Çoğu zaman ver-
dikleri sözde bile durmazlar. Örgü-
tün koyduğu kuralları uygulamazlar.
Onlara bir iş verilmiştir, fakat onlar
çeşitli bahaneler üreterek o işi yap-
mamışlardır. Bu ise en büyük so-
rumsuzluk örneğidir. İnsanların gü-
venini, umutlarını boşa çıkarmaktır.
Örneğin, yapılacak bir çok iş vardır
ama sorumluluk verilen kişi rahatlıkla
“Ne acelesi var, yavaş yavaş yap-
sak da hallederiz” diyebilir. O işi bi-
tirmek için çokça vakit olsa bile ne-
den o işi çabucak yapıp başka işlere
atılmayalım, neden daha fazlasını is-
temeyelim? 

Tembellik beyinde başlar, insan-
lar yeterince düşünmedikleri için
yaptıkları işlerin önemini kavra-
mazlar. Ve bu düşünce tembelliği ki-
şinin yaşam şeklini de belirler, gi-
derek alışkanlık haline gelir. “Bugün
kendimi iyi hissetmiyorum yarına bı-
rakayım.” Bir devrimcinin iyi his-
setmemesine, önemli bir işi ertele-

mesine neden olan şey nedir? Bura-
da da yine karşımıza tembellik çıkar. 

“İyi hissetmemek” nasıl bir ruh
halini anlatır. Bu düşüncenin, bu
ruh halinin devrimcilikle bir alaka-
sı yoktur. Bunlar düzendeki insanların
dile getirdiği söylemlerdir. Peki hiç
mi hastalanmayacağız? İnsanın hep
iyi, sağlıklı olması mümkün mü-
dür? Elbette ki hastalandığımız, sağ-
lık problemleriyle karşılaştığımız
zamanlar  da olur. Bizim eleştirdiği-
miz nokta işten kaçmak, tembellik
yapmak için bu durumun kullanıl-
ması ve sarf edilen bahanelerdir.

Başta masum gibi gözükse de
tembellik tehlikelidir. Ve giderek
yaşam şekli haline gelir. Önü alına-
mazsa kişinin devrimciliğini bitirir.
Bahaneler üretilerek, kaçak dövüşe-
rek hiçbir yere varılamaz. Tembelli-
ğimizin nedenlerini sorgulamalı ve
önüne geçmeliyiz.

Politik olarak güçlendikçe tem-
bellik de gerileyecek, yerini devrimci
çalışma tarzını bırakacaktır. Ana hal-
ka politik olarak kendimizi geliştir-
mektir. İdeolojik olarak donanımlı ol-
maktır. Yoksa tembellik tek başına
"bir işi yapmamak" değildir. Bu ma-
sumlaştırılmış halidir. Tembellik,
her zaafta olduğu gibi ideolojiktir.
Düzen yanlarımızla mücadele et-
meli ve yerine devrimci olanı koy-
malıyız. Kendimizdeki düzen yan-
larıyla çatışmazsak, bizi teslim ala-
caklardır. İzin vermeyelim.

Eksik yanlarımızla savaşamazsak
kaybeden biz oluruz. Devrimciler
çalışkandır, yapamadıkları bir iş
varsa bahane üretmez, nedenleri-
ni yüreklilikle ortaya koyarlar.
Yaptıkları her işe sahiplenerek, ba-
şaracaklarına olan inançla başlar-
lar. Tembelliğe izin vermezler. 

Tembellik, Basit Bir "İş
Yapmama" Değildir
Mücadele Etmezsek

Devrimciliğimizi Tüketir
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Hapishanesi’nde yüzde 18'i çalışan
tek böbrekle yaşam savaşı veren dev-
rimci bir tutsak. AKP, tedavilerini
engelleyerek yüzlerce hasta tutsağı
katletti. Devrimci tutsak Yasemin
Karadağ'ı da katletmek istiyor. 

11 Ocak 2012'de tedavi için has-
taneye sevki sırasında devrimci tutsak
Karadağ, ring aracında siyasi tutsak-
ların bulunduğu hücreye konulmayıp
adli tutukluların bulunduğu hücreye
konulmasına itiraz edince adı "ÇİĞ-
DEM" olan kadın komutanın emriyle
askerler tarafından elleri kelepçeli
halde saldırıya uğradı. Tek kişilik
hücreye atılıp hastaneye götürüldü.

AKP iktidarı tutsakların tedavi-
lerini engelleyerek katlettiği yetmi-
yormuş gibi bir de işkence yaparak
öldürme sürecini hızlandırmak istiyor. 

Yasemin Karadağ ring aracında
gördüğü işkenceden sonra sevk edildiği
hastaneye ring aracından indirilip sü-
rüklenerek götürüldü. Yasemin Ka-
radağ'ın muayene odasına sürüklenerek
getirildiğini gören Doktor'un ne ol-
duğunu sorması üzerine kadın komutan
doktora, "BUNLAR TERÖRİST,

TEDAVİ ETMEYİN"
dedi. Karadağ tedavisi ya-
pılmadan tekrar hapishaneye
götürüldü. 

Yasemin Karadağ,
2011’de böbrek ameliyatı
olmuş ve tedavisi sürerken
AKP’nin işkenceci polisleri

tarafından tutuklanıp hapishaneye
konulmuştur. Yasemin Karadağ aynı
zamanda yüksek tansiyon hastasıydı
ve  beyin kanaması geçirmişti. Sağlık
durumu  düzenli bir tedaviyi gerek-
tirmektedir. Ancak AKP’nin hapis-
hane politikası tutsakların tedavile-
rinin yapılmasının önündeki en büyük
engeldir. Bu bilinçli bir politikadır.

Tutsakların tedavileri bilinçli olarak
engelleniyor. Bu politika hasta tut-
sakların tedavileri engellenerek kat-
letme politikasıdır. 

AKP iktidarında son 10 yıl içinde
Ocak 2011 tarihi itibarı ile resmi
açıklamalara göre hapishanelerde
1758 kişi katledildi. 2011 Ocak ayın-
dan bugüne kadar geçen zamanda
ise bu rakam 2 binin üzerine çıkmıştır. 

Yasemin Karadağ, AKP’nin polisi
tarafından tutuklanmadan önce de
sürekli tehdit edilmekteydi. Karadağ
tutuklanarak hapishanede tedavisi
engellenerek katledilmek isteniyor.

Katil AKP!
Yasemin Karadağ’ın
Katledilmesine İzin
Vermeyeceğiz!

Yasemin Karadağ, daha önce 12
Eylül 2011’de de tedavi için götü-
rüldüğü hastanede askerlere muayene
esnasında odadan çıkmasını isteyen
Karadağ’a saldırmış ve muayene-
haneden sürüklenerek muayenesi
yapılmadan ring aracına götürülm-
üştü. Karadağ’ın sağlık durumunun
ciddi olduğunu söylemesi  üzerine
ise Öner Ağırman adındaki uzman
çavuş “ölürsen öl, senin için bir
avuç toprak bulunur” demişti.  

Katiller! Hapishanelerde binlerce
tutsağı gaz bombalarıyla, işkencelerle,
kurşunlarla, sessiz imha politikasıyla
katlettiniz. Yasemin Karadağ’ı kat-
letmenize izin vermeyeceğiz. 

Hasta tutsak Yasemin Karadağ, AKP iktidarı tarafından
tedavisi engellenerek katledilmek isteniyor!

“Bunlar terörist tedavi etmeyin”

Bakırköy Kadın Kapalı
Hapishanesi’nde %18’i çalışan
tek böbrekle yaşam savaşı veren
Yasemin Karadağ’a hastaneye
götürülürken işkence yapıldı!

Hapishane komutanı
tarafından  “bunlar terörist,
tedavi etmeyin” diye doktor
tehdit edildi!

AKP, devrimci tutsak Yasemin
Karadağ’ı katletmek istiyor!
ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!

“Terörist” sizsiniz! Uşaklığını
yaptığınız ağababanız

Amerika’dır. Sizden ala terörist
mi olur?  Amerika’ya köpeklik

yapıyorsunuz. Devrimcilere
"terörist" diye saldırıyorsunuz.
Devrimciler dünyanın en onurlu

insanlarıdır. Siz Amerika’nın
köpekliğini yapareken, halkı için,
vatanlarının bağımsızlığı için tek

canını verenler devrimcilerdir. 

Bakın ordunuzun komutanlarına:
Amerikan üslerinin bekçi

köpekliğini yapıyorlar. Vatanımızı
Amerikan kontrgerillasının
merkezi yaptılar. Efendinize
yaranmak için devrimcilere

saldırıyorsunuz.

Yasemin Karadağ’ı Öldürtmeyeceğiz!



Hasta tutsak Yasemin Karadağ
ile hapishanede yaşadığı hak gasp-
ları ve sağlık sorunları ile ilgili
yaptığımız röportajı yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Tedavi için hastaneye
götürülürken yine saldırıya uğra-
mışsınız. Neden ve nasıl saldırdılar?
Saldırıyı anlatır mısınız? 

Yasemin Karadağ: Böbreğimin
durumu her geçen gün yeni bir sorun
çıkardığı için sık sık hastaneye gitmek
zorunda kalıyorum. Sık gidiyorum
ancak, muayeneye asker de girdiği
için tedavi olamadan geri geliyor-
dum her defasında. Temsilci arka-
daşımız hapishane idaresi ile bu du-
rumu, sağlığımın ciddiyetini sürekli
görüşüyor. Ancak biz bu sorunu genel
olarak yaşamaya devam ediyoruz. 

Bu gidişler beni çok yoruyor.
Ringler havasız ve çok sarsıyor. Bu
yüzden hastaneye gidip tedavi ola-
madan geri dönmemek için idare ile
yeniden konuşuldu ve hastane sevki
olan bir arkadaşımla birlikte gittik.
Harran’la aynı ringte, aynı hücrede
gitmek benim için iyi oldu. O bana
yardımcı oldu giderken.

Hastane işlemleri yapıldıktan son-
ra tedavi olduğum servise götürül-
düm, ancak doktorumun toplantıda
olduğunu öğrendik ve tedavi olama-
dan geri döndük. Yeniden ringe gel-
dik. Ben arkadaşımın yanına konu-
lacağımı düşünürken; görevli Ast-
subay Çiğdem Aydın beni başka
bir hücreye koymak istedi. Ona hasta
olduğumu -ki bunu belirtmeme bile
gerek yok, bu asker beni hastaneye
sürekli götüren ve muayene oda-
sından çıkmayarak tedavimi en-
gelleyenlerden biri ve hastalıklarımı
biliyor- arkadaşımın yanına koyma-
sını istediğimi belirtmeme rağmen

koymadı. Ve beni parmağını sallaya
sallaya tehdit ederek “Burada emirleri
biz veririz, sizin istediğiniz olmaya-
cak, sen de bizim emirlerimize uya-
caksın” diye bağırmaya başladı. Öf-
keden susmaksızın konuşuyordu. 

Ben de keyfi davrandığını, onun
emireri olmadığımı, arkadaşımın ya-
nından çıktığımı ve oraya gireceğimi
anlatmaya çalıştım. Ancak devam
edemedim. Astsubay Çiğdem Ay-
dın’ın yanındaki uzman çavuşlardan
birine “Atın bunu içeri” diye talimat
vermesiyle beni kelepçeli kollarımdan
tutup adeta çuval atar gibi hücreye
attılar. Saldırıdan dolayı dengem bo-
zuldu ve sarsılmanın etkisiyle hal-
sizleştim ve nefes sorunu yaşadım. 

Arkadaşımın bulunduğu hücreye
geçmek istedim. Bu bir saldırı ge-
rekçesi olamaz, değil de zaten. Bilinçli
bir politikanın sonucu. Bizleri has-
taneye götüren kişilerin kişisel düş-
manlıklarıyla da açıklanacak bir du-
rum değil. Kuşkusuz bu görevli as-
kerler de düşmanca davranıyorlar,
bunu biliyoruz. Ancak AKP iktida-
rının en genelde tutukluları hiçe
sayan, insan yerine koymayan,
özelde ise devrimci tutuklulara yö-
nelik boyun eğdirme, teslim alma
yöntemlerinden biri. 

AKP iktidarı tutsakların en temel
insani haklarını tecrit politikası ile
yok sayıyor. Sağlık hakkımız teda-
vilerimiz geciktirilerek, engellenerek
gasp ediliyor. Yetmediği yerde de
saldırılara uğruyoruz. AKP iktidarının
tecriti uygulamadaki ısrarının sağlık
alanındaki politikası böyle işliyor;
sessiz imha yöntemiyle. Yani katle-
demediğini, diri diri yakamadığını
tedavileri engelleyerek, geciktirerek,
sürece yayarak öldürmek.

Çok uzak değil, daha yakın za-
manda, Aralık ayının içindeydi, Er-
zurum’da bir tutsak mide kana-
masından komaya girerek hayatını

kaybetti. Katledildi yani. Teknik,
tıbbi her türlü olanak mümkün iken
mide kanamasından ölünür mü? Tut-
saksanız ölüyorsunuz işte, bir de
yoksulsanız. AKP iktidarı sağlıkta
dönüşüm yasasıyla “istediğiniz has-
tanede tedavi olacaksınız” diyerek
halkımıza yalan söylüyor. Gerçek
öyle değil, paran varsa tedavi olabi-
lirsin, paran yoksa ölürsün. AKP’nin
halkımıza reva gördüğü, cebindeki
üç kuruşu da alıp öldürmektir. 

Öyle bir demokratikleşiyoruz oyu-
nu sürdürüyor ki AKP iktidarı; 5
adli tutsağı diri diri ringin içinde
yaktılar. Hapishanelerde hastalıktan
tedavi edilmeyerek ölen tutukluların
sayısı binleri buldu. Bu tabloya rağ-
men tecriti daha da ağırlaştıran dü-
zenlemeleri “3’lü Protokol’de dü-
zenlemeler yaptık, tutukluların tedavi
sorununu çözdük” yalanıyla sürdü-
rüyor. 

Yürüyüş: Sağlık durumunuz
hakkında bilgi verir misiniz? Has-
talığınız sürekli bir tedavi gerekti-
riyor mu? Tutsaklık koşullarında
tedavinizi nasıl yaptırıyorsunuz? Ya
da yaptırabiliyor musunuz?

Yasemin Karadağ: Tek böbrek-
liyim. Biri daha önce hapishanede
alınmıştı. Kalan böbrek de en son
% 18 civarında çalışıyordu. Bu tu-
tuklandığım ilk dönemlerde söylenen
orandı. O döneme göre biraz daha
zorlandığını söyledi doktor. Yani
artık % 18’in de altında ama ne oran-
da bilmiyorum. 

Böbrek zararlı maddeleri atmakta
zorlandığı için bu maddeler kemik-
lerde toplanıyormuş. En ufak bir
çarpma, burkulma durumunda ke-
miklerim kırılabilirmiş ki zaten kemik
erimesi de var. Bu da ayrıca kırıl-
maları hızlandırıcı bir etken. 

Yüksek tansiyon hastasıyım. İki
ayrı tansiyon ilacı kullanıyorum ve
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bunların dozları yüksek. 

İleri derecede kansızlık var.
Böbreğe bağlı kansızlık ve kro-
nik. Dışarıdayken serumla demir
takviyesi yapılıyor ve kan yapıcı
iğne vuruluyordum. Burada sa-
dece bir kez kan yapıcı iğne
vuruldum. Kansızlıktan dolayı
sık sık halsizleşiyorum. 

Beyin kanaması geçirdim.
Tutuklandığım dönemde nöbet
geçirmeyi engelleyecek ilacım
aksadı. Kaç ay sonraydı hatırlamı-
yorum, beyin cerrahiye gittim. İlaç
düzenlemesi yapıldı. Beyin kanama-
sından dolayı baş ağrısı, kafada uğul-
tu, sese karşı hassaslık ve kısmi
hafıza ve denge sorunu hala yaşıyo-
rum. Baş ağrıları şiddetli oluyor. Bu-
nun için verilen ağrı kesici ağır bir
ilaç ve böbreğe çok zarar veriyormuş.
Doktor, yasakladı. Bu yüzden almı-
yorum. Bir hastalığa iyi gelecek olan
diğer hastalığımı artırdığı için da-
yanmanın dışında yapacak bir şey
kalmıyor. Uzun süreli okuyamıyorum.
Arkadaşlarım okuyor bana. 

Alerjik astımım var. Tansiyonun
kalpte yarattığı etki de eklenince
nefes sorunu yaşıyorum. 

Midemde ülser var. Geçmişte te-
davi oldum ancak dönem dönem tek-
rarlıyor. Kullandığım ilaçların ağır-
lığına, dozajına göre şiddeti değişiyor. 

Hastalıklarım bunlar. Özellikle böb-
reğimin geldiği durumdan dolayı, tan-
siyon da zorluyor. Ve sürekli bir tedavi
gerektiriyor. Evet, kronik bir sorun ol-
duğu için iyileşme durumu yok. Aslında
yapmaya çalıştığımız, diyaliz aşamasını
geciktirmek. Peş peşe gözaltına alın-
mam, gözaltı ve hapishane koşulla-
rından dolayı sağlığım daha hızlı bo-
zuldu. Bu süreç, yani sık gözaltı ve
tutsaklık öncesi daha iyi durumdaydı.
Dışarıda daha sık kontrol ve doktorla
detaylı konuşabiliyor olsam bu derece
sorun yaşamam. Çünkü zamanında
müdahale etme koşulu olacak. Hapis-
hanede bunun koşulu yok. 

Ayrıca yüksek tansiyon ve böb-
rekten dolayı diyet yapmam, beyin
kanamasının da bünyemi iyice zayıf-
latmasından dolayı sağlıklı beslenmem
gerekiyor. Tansiyon ve böbrekten do-

layı tuzsuz yemem gerekiyor. Ayrıca
pek çok yiyecek yasak, böbrek, süz-
mekte zorlandığı için. Beyin kana-
masından dolayı da iyi beslenmem
gerekiyor ancak beslenemiyorum. İda-
reyle yapılan uzun görüşmeler ve tar-
tışmalar sonucunda sebze kantininden
sebze yazıyorduk. Ancak bir süre de-
vam etti artık almıyorlar. İdareyi
diyet yemeği için çok zorladı, tartıştı
arkadaşlar. İdare diyet yemeği yapıyor
güya. Ancak benim sağlık sorunla-
rıma uygun bir diyet değil.

Yürüyüş: Tedavinizin engellendiği
daha öncede basına yansımıştı. Uz-
man Çavuş Öner Ağırman, "Ölürsen
öl, senin için bir avuç toprak bulu-
nur" demişti. Saldırıya uğradığınızı
ve tedavinizin engellendiğini söyle-
miştiniz? Şimdi de size saldıran ko-
mutan, doktora, "Bunlar terörist te-
davi etmeyin" demiş. Askerler, dok-
torlar üzenrinde de mi baskı oluştu-
ruyor? Doktorların tutumu nasıl?

Yasemin Karadağ: Hapishanede
beni yoracak hiçbir iş yapmadığım
halde (Arkadaşlarım yardımcı olu-
yorlar ve onlar yapıyorlar benim iş-
lerimi) tansiyonum hep yüksek seyretti.
Sonunda 20’lere kadar çıktı. İki gün
boyunca sürekli kustum, bu yüzden
yataktan kalkamadım. Revir doktoru
iğne yaptı kusmayı engellemek için.
Tansiyonu hızlı düzenlemek için dilaltı
aldım sürekli. Öyle ki günde dört beş
defa almama rağmen düşmedi. Ve
ben kusmaya devam edince acil has-
taneye sevk etti. Ama acil sevk dahi
iki buçuk, üç saati buldu. Ben o sürede
askerin ve ringin hazırlanmasını bek-
ledim. Ve üç saatin sonunda hasta-
neye gidebildim. 

Doktor, tansiyon ilaçlarının ye-
tersiz kalmış olabileceğini söyledi.
Ben sık gitmeme rağmen, askerin
çıkmamasından dolayı doktorla ko-
nuşamadığım için sorunlarım daha
da ciddileşti. Ve bu durumda git-
meme rağmen de bir hafta sonra
yazılan kontrol gününde de asker
içerden çıkmadığı için ilaçlarım
düzenlenemeden geri döndüm. 

Bu süre içinde hala yaşıyorsam
bu tamamen arkadaşlarımın çabası

sonucudur. 

Doktorlarla, hastalıklarımı ko-
nuşamıyorum, ilaç düzenlemeleri
geç yapılıyor. Örneğin son uğradığım
saldırıda kemiklerimin o kadar kırı-
labileceğini, zararlı maddelerin kemikte
toplandığını bilmiyordum. Saldırıdan
sonra öğrendim. O saldırıda bir tara-
fımın kırılmaması tamamen şans. Yine
örneğin beslenme sorunu yaşıyorum.
Zaten diyet yapmak zorundayım. Pek
çok şeyi yiyemediğim için hastalan-
mamak için bol meyve yemeye çalı-
şıyorduk. Meğer meyve yememem
gerekiyormuş. Ve ben bunu çok sonra
öğrenebildim. Doktorumla konuşabi-
lirsem öğrenebiliyorum. 

Neden konuşamıyorum? Çünkü
asker içeri giriyor, çıkması için ko-
nuşuyorum ancak çıkmıyor. Ben de
tedavi olamadan geri dönüyorum. An-
cak doktor ya ilaç yazmış oluyor ya
da kaç ay sonraya kontrol günü vermiş
oluyor. Yeni bir ilaç alınmışsa bu ilacı
neden alıyorum, niye verildi bilmeden
kullanmak zorunda kalıyorum. 

Hastaneye gitmek bir sorun. Git-
seniz doktora derdinizi anlatmak bir
sorundur. Çünkü doktorlar da tedavi
hakkımızın gaspına da seyirci kalıyor
ya da ortak oluyorlar. Evet, ortak
olanlar da var. Bunların sayıları da
az değil. Örneğin kelepçelerimizin
açılmasına gerek duymayan dok-
torlar çıkıyor. Yine askerin içeride
bulunmasına müdahale etmeyen
doktorlar var. Öyle ki bir askeri çı-
karmak için konuşurken doktorla da
tartışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü
“Daha bakacağım bir sürü hastam
var, sorun çıkarmayın” diyerek bi-
zimle tartışan doktor oluyor. Bu nasıl
bir tıp ahlakıdır? Tıp mesleğinin ah-
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laki ilkelerini ayaklar altına alıyor
bu doktorlar. Öyle ki saldırıyı izliyor
doktor. Örneğin Öner Ağırman,
beni doktorun gözleri önünde yum-
rukladı. Yerlerde sürükledi. Doktor
işkenceyi izledi. Evet, sadece izledi. 

Askerin bir yöntemi de önceden
içeri girip doktorla konuşmak. “Bu
terör suçlusu, istemezseniz kelep-
çelerini açmam” diyerek doktor da
bize karşı bir kuşku, yargı oluştur-
maya çalışıyor. Bu da yeterli olmuyor.
İçerden çıkması için tartıştığımızda
çıkmıyor ve muayene olamadığımız
için biz çıkıyoruz. Hastanedeki in-
sanların içinde bize bilinçli olarak
“terörist yürü” diye bağırıyorlar.
Oradaki insanlara “terörist” olma-
dığımızı, vatanımızın bağımsızlığı
için mücadele eden Halk Cepheli
devrimciler olduğumuzu söylüyo-
ruz. Bizim halkımıza kendimizi ifade
etmemizi de engellemeye çalışıyorlar.

Devletin, terör demagojisiyle yarattığı
milliyetçilikle linç edilmemizin ze-
minini yaratmaya çalışıyorlar. 

Sağlık hakkımız en başta askerin
muayene odasından çıkmaması, dok-
torların da buna müdahale etmeyerek
seyirci kalması ile hasta-hekim iliş-
kilerindeki gizlilik hiçe sayılarak
gasp ediliyor. Biz tutsakların hasta-
lıkları bu sayede ilerliyor. Tedavi
edilebilecek veya erken farkedilebi-
lecek hastalıklarımız böylece ölümcül
seviyeye geliyor. 

Tüm bunlar AKP iktidarının tut-
sakları sindirme, teslim alma politi-
kasının sonucu. Başaramayacak.

Yürüyüş: Sizin ayrıca eklemek
istediğiniz bir şey var mı?

Yasemin Karadağ: Evet son olarak
eklemek istediğim bir şey daha var.
Tedavi hakkımız gasp ediliyor ve

bunun üzerine bir de hakkımızda so-
ruşturmalar açılıyor. Hastanede mua-
yene odasından askerin çıkması için
yaptığımız tartışmalardan dolayı asker
tutanak tutuyor. Tutanak üzerine de
hapishane idaresi disiplin soruşturması
açıyor. Burada bir çoğumuz hakkında
açılan disiplin soruşturmaları ve verilen
cezalar var. Benim yerlerde sürüklen-
diğim, yaralanıp rapor aldığım saldırıda,
yanımda olan ve saldırıya başından
sonuna tanık olan Yağmur isimli bayan
gardiyanın yalan beyanından dolayı,
yaptığım suç duyurusuna takipsizlik
kararı geldi. Hapishane idaresi bana
1 ay iletişimden men cezası verdi. 

Ne asker ne hapishane idaresi bu
politikada başarılı olamayacaklar.
Biz siyasi kimliğimizi savunmaya
devam edecek, tedavi hakkımızı gasp
etmelerine izin vermeyeceğiz. Sizlere
de çalışmalarınızda başarılar diliyor,
selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 

TAYAD’lı Aileler, 3 Şubat günü Bakırköy Hapishanesi
önünde yaptıkları eylemle, hasta tutsak Yasemin Karadağ’ın
serbest bırakılmasını istediler.

“Yasemin Karadağ’ın Öldürülmesine İzin Vermeye-
ceğiz” pankartını açan TAYAD’lı Aileler adına Nagehan
Kurt tarafından açıklama okundu. Karadağ’ın 6 aydır tu-
tuklu olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını isteyen
Kurt, “Hapishanelerde revire gitmek kısıtlanmış, hastaneye
gitmek ve tedavi olmak ise imkansızlaştırılmış. İnsani
olmayan koşullarda, kelepçeli tedavi dayatması altında
tutuklu evlatlarımız çoğu kez tedavi edilmeden hapishaneye
geri götürülmektedir. Ağır hasta olan Yasemin Karadağ’ın
bu koşullarda tutulması ölüme terk edilmesidir. Hapishane
koşullarında sağlığı her geçen gün kötüye gidiyor. Yasemin
Karadağ polis-mahkeme-hapishane üçgeninde ölüme
mahkum edilmek isteniyor. Buna izin vermeyelim. Sonu,
18 yaşında hapishanede ölüme mahkum olan Abdullah
Akçay gibi olmasın! Güler Zere gibi ölümün kıyısında
çıkmasın dışarı. Yasemin’i, Yaseminleri yaşatmak için
mücadele edelim.” çağrısı yaptı.

25 TAYAD’lının katıldığı eylemde, kendi eylemleri
için hapishane önünde bulunan Barış Anneleri İnsiyatifi
de sloganlara katılarak alkışlarla destek verdi.

Güler İçin Tuttuğumuz
Nöbeti Yasemin İçin de

Tutacağız! Yasemin’i
Öldürmelerine İzin

Vermeyeceğiz!

Ankara’da 3 Şubat günü Adalet Bakanlığı önünde
toplanan TKMP (Tecrite Karşı Mücadele Platformu)
bileşenleri (Alınteri, DHF, ESP, Halk Cephesi, Partizan)
son dönemde hapishanelerde yaşanan halk ihlallerine
yönelik bir eylem gerçekleştirdiler. 

“Hapishanelerde Tecrite, İşkenceye, Sürgün Sevklere
Son” yazılı pankartın açıldığı eylemde yapılan açıkla-
mada, son dönemde tutsaklara uygulanan görüş ve ile-
tişim cezalarına değinildi. Ayrıca açıklamada “Yasemin
Karadağ’ın tedavisi, götürüldüğü hastanede jandarmaların
denetimi altında ‘O teröristtir, muayene etmeyiniz.’ di-
rektifleri ile engellenmiştir. Kelepçeli olarak ve kadın
ya da erkek gardiyan fark etmeksizin gözetim altında
dayatılan tedavi reddedildiği takdirde de tutsağın
tedavisi engellenmekte.” denildi. 

“Tecrite Son!”, “İçerde, Dışarda Hücreleri Parçala!”,
“Yaşasın Devrimci Dayanışma!”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!”, “Hasta Tutsaklar Onurumuzdur!”,
“Tecrit İşkencedir!”,
“Devrimci İrade Tes-
lim Alınamaz!”, “Tec-
riti Kaldırın, Ölümleri
Durdurun!”, “Faşizmi
Döktüğü Kanda Bo-
ğacağız!” sloganları
atılan eyleme 40 kişi
katıldı.

Tecrit Oligarşinin Örgütlü Saldırısıdır!
Direnişimiz de Örgütlü Olmalıdır!
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Kandıra Özgür Tutsakları, kahvaltı
programı ile tutuklu ailelerini kahvaltıda
buluşturdu. 6 Şubat Pazar günü İstanbul
Okmeydanı’nda bulunan Sivas-Akpı-
nar Köyü Yardımlaşma Derneği’nde
buluşan aileler, aynı sofrayı ve aynı
duyguları paylaşmanın sevinciyle hep
beraber bir gün geçirdiler.

Kandıra Özgür Tutsakları hazır-
ladıkları davetiyelerinde “Sevgili
Tutsak Ailemiz, Bizler aynı sevdayı
paylaşan evlatlarınız olarak kuraca-
ğımız dostluk sofrasına davet ediyoruz
sizleri… Yarin yanağından gayrı her
yerde her şeyi paylaşıyoruz. Bu uğur-
da tutsak düştük. Yine de paylaştıkça
özgürüz biz. Bundandır ‘Özgür Tut-
saklığımız’… Sizleri de kuracağımız
dostluğun, kardeşliğin sofrasına davet
ediyoruz. Bizler mutlaka orada ola-
cağız! Sevgilerimizle…” diyor ve
ailelere dayanışmayı anlatıyorlardı.
Bu daveti TAYAD’lılar, tutuklu ai-
lelerini gezerek duyurdular. Bir yan-
dan Özgür Tutsaklar ve aileleri, diğer
yandan tutuklu ailelerinin örgütlü
gücü TAYAD, bu kahvaltının çalış-

masını yaptı.

Bu emeklerin sonucun-
da oluşan ailelerin bera-

berliği, umudun ancak birlikte olunca
artacağına bir örnek oldu. Gelenleri
“Kahvaltımıza Hoşgeldiniz-Kandıra
Özgür Tutsakları” yazılı pankart ve
hapishane çizimi resimler karşılıyordu. 

Herkes gelirken yanında bir şeyler
getirmişti. Kimi kek-börek, kimi çö-
rek, kahvaltılık getirmişti ve daya-
nışmayla kurulan sofrada hep beraber
çaylar yudumlandı. 

Yemeğin ardından TAYAD üye-
lerinden Lerzan Caner, Kandıra F
Tipi’ndeki özgür tutsak Ümit İlter’in
Anka Destanı kitabından “Hücre”
isimli şiirin bir bölümünü okuyarak
başlayan konuşmasında, tecriti ve
tecrite karşı mücadeleyi anlattı. Tec-
ritin, tredman uygulamalarıyla tut-
sakları teslim alma aracı, onursuz-
laştırmak ve insanlıktan çıkarmak
uygulaması olduğunu belirtti. Ayrıca,
hapishanelerdeki hak ihlallerine de
değinen Caner, bunlara karşı müca-
dele etmemiz gerektiğini, mücadele
edince Güler Zere örneğindeki gibi
zafer kazanıldığını belirtti.

Son olarak da, TAYAD’ın bir yıla
yakın zamandır sürmekte olan tecrite
karşı mücadele kampanyasını ailelere
anlatarak, bu kampanyada toplanan
imzaların şubat ayı sonunda Anka-
ra’ya Meclis’e götüreceklerini be-
lirterek, aileleri Ankara yürüyüşüne
çağırdı.

Lerzan Caner, sözlerini yine Ümit
İlter’in bir şiirini okuyarak sonlandırdı. 

Konuşmadan sonra Grup Yorum
da bir sürpriz yaparak kahvaltı prog-
ramına katıldı. Türkülerini tutuklu
aileleri için söyledi. Hep beraber
söylenen türküler Özgür Tutsak ve
TAYAD marşlarıyla sona erdi. 

Kahvaltı programının bitiminde,
dostça yapılmış sohbetlerin ve aynı
duyguları paylaşmanın mutluluğu
vardı.

Günü daha da anlamlandıran bir
başka şey de, Özgür Tutsaklardan
Ümit İlter’le telefonla görüşmek
oldu. Program sürerken, telefon günü
olduğu için telefon eden Ümit İlter,
tüm özgür tutsakların selamlarını da
ailelere iletti. Saat 11.00’de başlayıp,
13.00’te sona eren programa yaklaşık
100 kişi katıldı.

TAYAD’lılar her hafta  cu-
martesi günü İstanbul Taksim’de
Galatasaray Lisesi önünde “Tec-
rite Son” talebiyle imza masası
açmaya devam ediyorlar. 4 Şubat
günü de açılan masada bildiri
dağıtarak, halka tecriti anlattılar.

Masa açılırken, orada daha önce bulunan Öğrenci Birli-
ği’nden öğrenciler masanın açılmasına yardımcı oldular
ve ardından topluca imza attılar.

Masaya gelen insanlara Ayhan Efeoğlu ile ilgili yapılan
yürüyüşler de anlatılarak, düzenli olarak yapılan eylemlere

katılım çağrısı yapıldı. TAYAD’lılarla sohbet eden bir
kadın, daha önce Güler Zere eylemlerine de katıldığını
söyleyerek bu eylemlere de katılacağını belirtti. 

“Gerilla’nın Barışı” kitabının yazarı Metin Yeğin de
masaya gelerek, tecrite karşı mücadeleyi desteklediğini
söyleyerek, imza attı. Kitabı ile ilgili olarak da, “Tutuk-
lulardan kitabı isteyenlere ben kendim de gönderebilirim”
sözleriyle desteklerini sundu.

4 TAYAD’lı tarafından saat 16.30’da açılan ve 1,5
saat süreyle açık tutulan masada, dağıtılan bildirilerin
yanı sıra 150’den fazla imza toplandı, 25 Yürüyüş
dergisi de halka ulaştırıldı. 

Israr ve Emekle Girmedik Kapı, Tecriti
Duymayan İnsan Bırakmayacak, Tecriti, Teşhir

Etmeye Devam Edeceğiz!

Özgür Tutsaklar Mücadelelerinin Bir Parçası 
Olan Ailelerini Kahvaltıda Buluşturdu!

Tecrite Karşı Mücadele, Tutsak Yakınlarının 
Birliğiyle Kazanılacak!



Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki
Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde yargı-
lanan tutuklu devrimciler Şadi Özpolat
ve Ünal Düzyar’ın 19 Ocak günü gö-
rülen duruşmasında Federal Savcı, mü-
talaasını okudu. Federal Savcı, Özpolat
için 6,5 yıl, Düzyar içinse 4.5 yıl hapis
cezası istedi. 

Savcılık yaptığı mütalaada hakim-
lere dönerek, “Sanıkların masum du-
ruşlarına aldanmayın, onlar cezalan-
dırılmayı hak ettiler, özellikle Özpolat
Türkiye’de yıllarca hapis yatmış, iş-
kence görmüş, tahliye olduktan sonra
başka bir kıtaya gelmiş, burada kendi-
sine yeni bir hayat kurabilirdi ama o
burada uslanmamış ve örgüt içinde üst
düzey sorumluluklar almış ve insanları
değiştirmeye çalışmış. Onun karizması
burada bile belli, seyirciler onu krallar
gibi selamlıyor, o ise çok ciddi hiç
gülmeden selam veriyor. Bu onun şef
olduğunu gösterir onun için yönetici-
likten ceza almalı, eğer mahkeme heyeti
bıçak sırtında gitmek istiyor ve kendi
bindiği dalı kesmek istemiyorsa, Öz-
polat üyelikten değil, yöneticilikten
ceza almalı. Yok eğer biz risk alacağız
diyorlarsa heyeti uyarmak bizim gör-
evimiz.” dedi.

Devrimcilik yapmaya devam ediyor,
bunu cezalandıralım diyor açıkça savcı.
Verilecek kararın siyasi olduğunu söy-
lüyor aslında. Devrimciliği bırakmadığı
için cezalandıralım diyor. Yan gelip
yatabilirdi, devrimcilik yapmayabilirdi
ama ısrarla yapıyor diyor. Alman fa-
şizmi, Türkiye adına yaptığı bu yargı-
lamalarda adaleti uygulayamaz. Türkiye
faşizmine karşı direniş meşrudur ve
bunu cezalandıracak hiçbir yargı sistemi
kabul edilemez. Alman mahkemelerinin
adaletini de kabul etmiyoruz.

Özpolat’ı, Alaattin Ateş isimli Al-
manya Haber Alma Teşkilatı (BND)
ajanının yalan ifadeleriyle suçluyorlar.
Fakat herhangi bir delil yok ellerinde.
Savcı, mahkemeye gelen Halk Cep-
helilerin destek alkışlarını delil sayıyor.
Özpolat’ın sorumlu olduğunu “gülme-
mesi”ne dayandırıyor. “Krallar gibi

selamlıyorlar” diyor. İşbirlikçi Türkiye
oligarşisinin çıkarlarını savunan Alman
Federal Savcısı söylüyor bunu. 

Özpolat ve Düzyar, 2009 yılından
bu yana tutuklu. Delil olmayan bir du-
ruşmada keyfi olarak tecrit altında tu-
tuluyorlar. Asıl suçlular Alman em-
peryalizmidir. 

Düzyar hakkında yaptığı mütaalada
ise “Özpolat’ın gelmesiyle birlikte pro-
fesyonel devrimcilik yapmaya başladı.
Nişanlı olmasına rağmen, nişanlısına
fazla zaman ayırmadı ve Kuzey Ren
Westfalya eyalet sorumlusu olarak faaliyet
yürüttü. Duisburg şehrinde bir kişiyi zor
kullanarak bazı şeylere mecbur kılmaya
çalıştı. Aynı zamanda maddi destek ya-
ratmaya çalıştı. Bunlar için Düzyar'ın
üyelikten ceza almasını istiyoruz. 

Düzyar’ın nişanlısına zaman ayır-
maması bile delil olarak sunuluyor
mahkemeye. Savcının da mahkemenin
de böyle bir değerlendirme yapma
hakkı yoktur. Aile yaşamıyla bile baskı
altına almaya çalışıyor savcı.

Nişanlıya vakit ayırmamak suç ama
Türkiyeli esnafları öldürmek suç değil.
Almanya Anayasayı Koruma Örgü-
tü’nün Türkiyelilere yönelik katliam
saldırılarını düzenlemek için kurduğu
örgütün yargılanmasında tek sorumlu
tutuklandı mı? Düzyar ve Özpolat hiç
bir delil olmadan 2 yıl hapiste tutulur-
ken; 9 insanımızı öldüren sorumlular
tutuklanmıyor bile... 

Üstelik mahkemeyi izlemeye gelen

Halk Cephelileri, “İşte bu duruşmalar
buraya seyirci olarak gelen örgüt üyeleri
ve militanlarına örnek olmalı. Berlin’de
alacağı  cezayı bekleyen Gülaferit Ün-
sal, Yunanistan'dan getirildi.” diyerek
tehdit ediyor savcı. Nereye giderseniz
gidin, bulur ve cezalandırırız diyor.
Burjuvazinin sınıf kininin gücünü ortaya
koyuyor. 

Savcının açıkladığı görüşleri aslında
faşizmin ezilen halklara uyguladığı
baskı politikalarının belgesidir. 

Özpolat ve Düzyar’ın avukatları
ise 25 Ocak günü savunma yaptılar.
Hukuki ve siyasi olarak iki bölüm ha-
linde savunma yapan Özpolat’ın avu-
katları, “Müvekkilimiz Şadi Özpolat
Almanya sorumlusu olmakla itham
ediliyor, oysa bugüne kadar burada
dinlenilen Federal Kriminal Daire-
si’nden memurlar da dahil olmak üzere
hiçbir tanık somut olarak bunu ispat
edememiştir. Tüm iddialar, varsayımlar
ve tahminler üzerine kuruludur. BND
ajanı olan ve müvekkilimizi ağır ithamlar
altında bırakan Alaattin Ateş bile ifa-
desinde sadece tahminler üzerinde dur-
makta ve ‘öyle olduğunu sanıyorum’
demektedir.” diye savunma yaptılar.

Özpolat’ın akraba ziyaretlerinin
bile delil olarak gösterildiğini belirten
avukatlar, yaptıkları siyasi savunmada
da Özpolat’ın devrimcilik yaşamını
anlatarak, “Türkiye öyle bir ülke ki
hiç kimsenin yaşama garantisi yoktur,
daha iki hafta önce kendi halkından
otuz dört kişiyi bombalayarak katlet-
miştir. 19-22 Aralık 2000 yılında 20
hapishaneye birden operasyon yapmış
ve 28 tutukluyu bombalarla, kimyasal
silahlarla ve diri diri yakarak katlet-
miştir. Türkiye öyle bir ülke ki nere-
deyse her karış toprağında toplu me-
zarlardan oluşan kemikler fışkırmakta.
Kendisi bir kontrgerilla elemanı olan
Ayhan Çarkın itiraflarda bulunmakta
ve infaz kararlarının devletin zirvesinde
alındığını, devlet adına adam öldür-
düklerini  itiraf etmektedir. Türkiye
öyle bir ülke ki, sosyal, demokratik
bir hukuk devleti değil,  hiç kimsenin

Alman Emperyalizmi Türkiye Faşizmi Adına 
Devrimcilere Ceza Vermeye Devam Ediyor! 

Devrimcilik Suç Değil, Onurdur!
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Almanya’da Bochum Hapisha-
nesi’nde tutuklu bulunan devrimci
tutsak Şadi Özpolat, Ünal Düzyar’la
birlikte Düsseldorf Eyalet Mahke-
mesi’nde yargılandığı mahkemede
1 Şubat günü savunmasını yaptı.
Alman faşizminin baskılarına ve
düzmece iddianamesine cevap veren
Özpolat, tüm dünyanın ezilen ve di-
renen halklarına selam göndererek
başladı savunmasına.

Federal Savcılığın hazırladığı id-
dianame ve mütalaada hukukun en
temel ilkelerine dahi sadık kalın-
madığını belirten Özpolat, “Hukukun
ve bilimin temel kuralı, eğer ortada
bir suç var ise, o suçun neden ortaya
çıktığı ve bir daha işlenmemesi için
gerekli önlemlerin alınmasıdır. “Te-
rörist kimdir ve terör nedir”in ta-
nımları bilimsel olarak yapılmaz ve
öyle mahkum edilmez ise, gerçek
teröristler demokrat ve demokrasi
savunucuları ve adalet arayanlar ve
bağımsızlık savaşçıları ise terörist
ilan edilir. 

Hukukun temel ilkelerinden biri
de, savcılık makamının sanık hak-
kında iddianame hazırlarken, aleyhte
delil topladığı gibi, lehte de delil
toplamasıdır. Ama bu davada burjuva
hukukunun klasik normlarına dahi
uyulmamıştır. Almanya içinde yap-
tığım ziyaretler bile örgütsel faaliyet
olarak gösterilmiş, peki Almanya’da
seyahat özgürlüğü yok mu?” dedi.

“Tüm bu suçlamalarınıza cevap

veriyorum” diyerek konuşmasına
devam eden Özpolat, savunmasına
şöyle devam etti:

“İtiraf ediyorum,
Tüm dünya halklarının kurtuluş

umudu olan sosyalizm bayrağını
yükseklerde taşıyanların safında olma
suçunu işledim....
İtiraf ediyorum,
12 Eylül 1980’de Amerikancı fa-

şist cunta Türkiye halklarının üzerine
karabasan gibi çökerken ‘Amerikancı
Faşist Cunta 45 Milyon Halkı Teslim
Alamaz Haklıyız Kazanacağız’ diyen
devrimcilerin seslerine ses katma
suçunu işledim....
İtiraf ediyorum,
Amerikancı faşist cunta YÖK

aracılığıyla üniversiteleri teslim al-
maya çalışırken, ‘YÖK'e Hayır’
diyen DEV-GENÇ’lilerin yanında
yer alma suçunu işledim...
İtiraf ediyorum,
İşbirlikçi sendikalar 1 Mayıs'ı

salonlara hapsetmeye çalışırken,
1989’da 1 Mayıs'ta polis tarafından
katledilen M.Akif Dalcı'larla HAK-
LIYIZ KAZANACAĞIZ pankartı
altında yürüme suçunu işledim...
İtiraf ediyorum,
‘Artık evlerimizde geceleri rahat

uyumak istiyoruz’ diyenlerden değil,
geceleri polis terörünün kol gezdiği
yoksul halkın yaşadığı gecekondu
mahallelerinde polis terörüne direnme
suçunu işledim...

İtiraf ediyorum,
Artık ‘aynı mahalleden değiliz’

diyenlerden değil, mahallelerde hal-
kın örgütlü gücü içinde yer alma
suçunu işledim.....
İtiraf ediyorum,
Bağımsızlık, demokrasi ve sos-

yalizm mücadelesinde tutsak düştüm
ve 14 yıl tutsaklık yaşadım, bu 14
yılı hayatımın en onurlu yılları sayma
suçunu işledim....
İtiraf ediyorum,
Sosyalist sistem dağılır ve sos-

yalizme olan inanç zayıflarken, sos-
yalizm bayrağını en yükseklerde ta-
şıyanlardan olma suçunu işledim....
İtiraf ediyorum,
Geldiğim Avrupa’da Savcılığın

dediği gibi kendime yeni bir hayat
kurma yerine, burada da vatanların-
dan kopmayan asimile olmayan va-
tanseverlerin yanında olma suçunu
işledim...
İtiraf ediyorum,
Ömrüm yettiğince bağımsızlık,

demokrasi ve sosyalizm mücadelesi
içinde yer alacak ve bu suçları işle-
meye devam edeceğim...

...Savcılık mütalaasında “Sosya-
lizm dağıldı, sanıklar bundan ders
çıkarmalı.” dedi. Evet katılıyorum
savcılara bu konuda, mutlaka sos-
yalizmin neden dağıldığı ve yapılan
hatalarla ilgili mutlaka ders çıkaracak
ve sosyalizmin temellerini ülkemizde
çok daha köklü atacağız. 

“Uyguladığınız Tecrit, Baskı, Zulüm Ne Kadar
Boyutlu Olursa Olsun, 

Benden Asla ‘Teslim Oluyorum’ 
Kelimelerini Duyamayacaksınız”

hakkını kullanamadığı açık bir hapis-
hanedir. Özpolat da 19-22 Aralık kat-
liamını yaşamış ve şans eseri sağ kur-
tulmuştur. Tahliye olduktan sonra Irak
Savaşına Hayır Komitesi içinde çalış-
mıştır. Fakat 1 Nisan 2004 yılında po-
lisin ve savcılığın komplosu sonucu
tekrar tutuklanmış, komplonun bozul-

masıyla tahliye edilmiştir. 

Müvekkilimiz böyle bir ülkede doğ-
du büyüdü ve zorbalığın her türlüsünü
yaşayarak gördü ve dünya görüşü net-
leşti. Savcılar bu pencereye hiç bakmak
istemiyorlar ya da işlerine gelmiyor.
Onun için istenilen bu cezayı kabul
edilemez buluyor ve müvekkilimizin

tahliyesini talep ediyoruz.” dediler.

Ünal Düzyar’ın avukatları da, mü-
vekkillerinin yasal olan Anadolu Fe-
derasyonu’nda faaliyet yürüttüğünü
belirttiler. 

Mahkeme 1 Şubat’ta Şadi Özpo-
lat’ın savunması ile devam edecek. 
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TAYAD’lı Aileler, 2011 Aralık Ayı Hak İhlalleri Ra-
poru’nu, eylemle duyurarak, Adalet Bakanlığı’na faks
çekti. Her ay düzenli olarak hapishanelerden gelen mek-
tuplardan derleyerek yayınladıkları hak ihlalleri raporuyla
TAYAD’lı Aileler, hapishanelerde yaşanan tecrite, baskı
ve yasaklara dikkat çekiyor. Aralık Ayı Hak İhlalleri
Raporu da, hapishanelerde yaşanan keyfilikleri, insanlık
dışı uygulamaları anlatıyor.

1 Şubat günü İstanbul, Mecidiyeköy’deki AKP ilçe
binası önünde yaptıkları bir eylemle hazırladıkları raporu
basına dağıtan TAYAD’lı Aileler, “Tecrite Son” ve “Ya-
semin Karadağ’ın Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz”
pankartlarını da açarak, hasta tutsak Yasemin Karadağ’ın
sağlık durumunu anlattılar. Hasta tutsakların yaşadığı
hak ihlallerinin anlatıldığı eylemde, bu uygulamalara
karşı mücadele çağrısı yapıldı.

TAYAD’lı Aileler adına Mehmet Güvel tarafından
yapılan açıklamada “Tutuklu ve hükümlülerden gelen
mektuplarla yayınladığımız raporda da göreceğiniz gibi,
hapishanelerde ‘hak’ kavramı yok edilmeye çalışılmaktadır.
Hasta tutuklular revire ve hastaneye götürülmüyor ya
da belirli günlerle sınırlandırılıyorlar. Bu sınırlı günlerde
de kelepçe uygulaması yüzünden tedavi olamamaktadırlar.
Hasta tutsak Yasemin Karadağ örneğinde olduğu gibi,
ağır hasta olanlar tahliye edilmemekte, ölüme terk edil-
mektedir. Bu uygulama sonucu daha önce ölümün kıyı-

sında tahliye edilen
Güler Zere’de yaşa-
mıştık. Şimdi hapis-
hanelerde yeni Gü-
ler’ler ölümün kıyı-
sında.” denildi. 

Eylem, tecritin
kaldırılması ve Ya-
semin’in serbest bı-
rakılması çağrısıyla
sona erdi. Eylemin
sloganlarla bitmesiy-
le birlikte rapor basına dağıtıldı. Sonra PTT’ye gidildi
ve Adalet Bakanlığı’na faks çekilerek Yasemin Karadağ’ın
serbest bırakılması istendi. Eyleme 15 kişi katıldı. 

Tecrit Kalkana Kadar Mücadelemiz Sürecek

Derneklerimiz mevzilerimizdir!
Adana’da faaliyet yürüten Şakirpaşa Özgürlükler

Derneği’nin yeni yeri 5 Şubat Pazar günü yapılan
bir programla tanıtıldı. Küçük bir konserin verildiği
programda misafirlere çay, pasta ikramında bulunul-
du. Hep beraber Türkçe, Kürtçe türküler ve marşlar
söylendi. 1 saat süren programa, katılan 20 kişi, ku-
rumlarımızı sahiplenmenin, çalışmalarını daha da
yükseltmenin öneminden söz ettiler.

...Mütalaada hakimlere ‘Cesaretli
olun!’ çağrısı yapan savcılar, acaba
terör ve terörizmi araştırma ve açı-
ğaçıkarma konusunda kendileri ce-
saretli mi? Eğer gerçekleri açığa çı-
karma konusunda cesaretiniz varsa
emin olun ki o zaman terör ve terö-
rizm konusunda hem gerçek bilgilere
ulaşacak hem de gerçek bilgi ve
suçlara dayanan bir iddianame ve
mütalaa hazırlayabileceksiniz...

Terörü siz gidin Filistin halkına
sorun, size terör ve terörizm hakkında
somut bilgiler vereceklerdir...

Terörü Afgan, Irak, Libya halk-
larına sorun ve öğrenin.

Terörü Afrika, hele de Somali
halkına sorun ve göreceksiniz terörle
ilgili neler duyacaksınız.

Terörü siz Anadolu halklarına,
yani bize sorun ve size en ince de-
taylarına kadar terör ve terörizm
hakkında bilgi verelim...

Terör ve terörizm konusunda
bir netleşme sağlanmadıkça, siz

bize terörü demokrasi diye anla-
tacaksınız ama biz bunu asla kabul
etmeyeceğiz. 

Alman halkı da kabul etmemeli
ve Türkiyeli devrimcilerin Anadolu
bağımsızlık mücadelesinin destekçisi
olmalılar... 

Buna göre, peki Almanya'nın ku-
rulmasında önemli katkıları olan Al-
man köylülerinin ayaklanmalarını
terör ve terörizm olarak mı değer-
lendireceksiniz?

... Emperyalizm güçlü olabilir
öyledir de. Ülkeleri yakıp yıkıyor,
işgal ediyor, darbelerle hükümetler
yıkıyor ve yerli işbirlikçiler aracılı-
ğıyla, yarı sömürge, yeni sömürge
ülkeler yaratıyor...

Ama asıl güç bu değildir...
Asıl güç doğruları işgal altında

da, tutsaklık koşullarında da, mah-
keme salonlarında da, yani her
koşul altında dile getirebilmektir. 

Asıl güç Teslim olmamaktır...
Siz bizden bu iki kelimeyi, yani

“Teslim oluyorum”u asla duyama-
yacaksınız... Uyguladığınız tecrit
bunun içindir... Türkiye hapishane-
lerinde yapılan tüm katliamlar bunun
için yapılmıştır...

1999 yılında yaşanan Ankara
Ulucanlar Hapishane katliamında
İsmet Kavaklıoğlu'nu hamamda yere
yatıran ve ellerinde hızar olan askerler
şöyle demişlerdir: “Teslim oluyorum
de yoksa boğazını hızar ile kese-
ceğiz”...

...Dünya halkları adına söz veri-
yorum, uyguladığınız tecrit, baskı,
zulüm ne kadar boyutlu olursa olsun,
benden asla bu iki kelimeyi duya-
mayacaksınız....

Dünya halkları adına söz veri-
yorum, BAĞIMSIZLIK, DEMOK-
RASİ VE SOSYALİZM mücade-
lesinde ömrüm yettiğince yer alacak
ve bundan dolayı ödeyeceğim be-
dellerin bilincinde olup ve bu be-
delleri ödemekte asla tereddütlü dav-
ranmayacağım...”
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İzmir’in Doğançay Mahallesi 3500
kişilik nüfusa sahip Tahtacı Alevilerin
yaşadığı bir mahalle. Doğançay bir köy-
dür. İzmir’in merkezine 45 dakika
uzakta, hafta içi otobüsler 1 saatte, pa-
zar günü 2 saatte bir gelir, köy çile çek-
mekte, köyde sağlık ocağı bile yok,
daha önce yapılan sağlık ocağı köyden
kaldırılarak Gümüşpala’ya bağlı Nafiz
Gürman Mahallesi’ne taşınmış. İnsan
hasta olunca gidecekleri bir sağlık
ocağı bile yok. Hastane de Karşıya-
ka’da. Mahalle halkı çile çekmekte.
Yaşlı insanlar hasta olduklarında oto-
büs ya da dolmuşla hastaneye gidiyor.
Mahalle halkı geçimini dağda yetişen
şefketi bostan, radika, turp otu, gelin alı,
ısırgan ve sarmaşık otlarını toplayarak
sağlıyor. Karşıyaka ve Bostanlı pa-
zarlarına götürüp satışını yapıyorlar.
Aynı zamanda çiçek satışı yapıyorlar,
zeytinleri olanlar da zeytinlerini top-
luyor. Topladıkları zeytini satıp zeytin
yağı alıyorlar, her evin önünde mutla-
ka meyve ve sebze yetiştirilir. Kimi-
sinde inek, koyun ve odunları taşımak
için eşek ve at vardır. İşte belediyele-
rin gitmediği, hizmetlerden yoksun
bıraktığı Doğançay Köyü’ne biz gittik.

2005 yılında biz mahallelinin ka-
pılarını Yürüyüş dergisi ile çaldık,
sohbet ettik. Halk bizi güleryüzle kar-
şıladı. Karşılarında ilk kez onları din-
leyen birilerini gördüler, sonra bildi-
rilerimizi dağıttık. Sonrasında mahal-
leye dernek kurmaya karar verdik. Ma-
halle halkının birlik ve dayanışması-
nı sağlamak ve halkı örgütlemek için
2006 yılında Doğançay Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği’ni kurduk.
Dernek kurulduktan sonra açılış yap-
tık, açılışımıza 100’e yakın kişi geldi.
Derneğin açılışında mahalle halkı gö-
rev ve sorumluluklar aldılar. Mahalle
halkının kendi sorunlarına sahip çık-
masından rahatsız olan polis, derneğe
gelenleri tek tek rahatsız ederek bizden
koparmaya çalıştı. Bir işbirlikçi muh-
tar olunca, işleri kolay oldu. Bir süre
derneğimize insanlar gelmedi, kork-
tular. Tecritle ilgili düzenlediğimiz
Grup Günışığı’nın küçük konserine in-

sanlar, polisi görünce gelmedi. Bizle-
re evlerini bile açmadılar,

Muhtar ve polis, “Bunlar terö-
rist, köyü havaya uçuracaklar, ço-
cuklarınızı göndermeyin” dediler
köylüye. Bizim derneğimizi kapat-
mak için imza toplamaya başladılar.
Biz yılmadık, biz kendimize güve-
niyorduk, Doğançay halkını örgüt-
lemekte kararlıydık. Sonra düşün-
dük ki, biz önce halkı daha iyi ta-
nıyıp, kültürlerine halkla birlikte sa-
hip çıkmalıyız dedik. 

Doğançay’ın yerlilerinin Grup Yo-
rum’u sevdiğini öğrendik. Sonrasın-
da mahallede Hıdırellez şenliği yap-
tık. Şenlikten önce köyün mezarları-
nı temizlemeye karar verdik. Bize te-
rörist gözüyle bakanların önyargısının
kırılmaya başladığı an olmuştu işte o
zaman. Halk bizi tanımaya başladı.
Tekrar halkın kapılarını çaldık, der-
nekten geldiğimizi, Hıdırellez şenli-
ği yapacağımızı anlattık ve köy mey-
danında Hıdırellez şenliği yaptık.

İlk olmasına rağmen, 100 kişi ka-
tılmıştı. 6 Mayıs günü mahalle halkı ya-
kınlarının mezarının başına giderek pi-
şirdikleri yemekleri davet ettikleri hal-
ka ikram ederler. Bizler katıldık, soh-
bet etmeye başladık. Bize selam ver-
mekten korkanlar tekrar selam vermeye
başladı, sofralarına davet ettiler. Son-
rasında köyde temizlik yaptık. Köyün
duvarlarına badana yaptık. 2 Temmuz
Sivas şehitleri anısına lokma döktük.
Bundan insanlar bayağı etkilenmişti.
Sonrasında Sivas şehitleri için anma
yaptık, anmaya 150 kişi katılmıştı.
Ardından tekrar derneğimize gelmeye
başladılar. Biz de kapılarını çaldığı-
mızda, artık bizden korkmuyorlardı.
Sonra biz mahalleye halk ekmeği gel-
mesi için imza kampanyası başlattık.
Bir de mahallede CHP’li belediyenin
muhtarla bir olup köylünün evini uy-
gunsuz imarına karşı mahalle halkıy-
la birlikte imza kampanyası başlattık.

Köy meydanında eylem yaptık. Eyle-
me  100’e yakın kişi katıldı. Mahalle-
de imara karşı halk komitesi kurduk,
köylülerle birlikte çalışma yaptık. So-
nuçta köy halkı artık gerçeği görmüş-
tü. Polise ve muhtara karşı tavır alma-
ya başladılar. 

Artık halkın güvenini kazanmaya
başladık. Mahalle halkı derneğimize sa-
hip çıkmaya başladılar. Derneğin faa-
liyetlerinde görevler aldılar, bizim der-
neğimizin kapatılması için imza atan-
lar bile derneğimize gelmeye başladı.
Bizler de evlerine gidip sohbet etme-
ye başladık. Köy halkı bize kapılarını
açtı, derneğimizde nöbet tutmaya baş-
ladılar. Derneğimize gelenler değişik-
liği görünce, bize gelip soruyorlardı,
“Ya siz ne yapıyorsunuz? Bu insan-
lar değişiyor...” diye şaşırıyorlardı. 

Doğançay halkı içkiyi sever ama bi-
zim anmalarımızda ve şenliklerimizde
içki içmezler. Halkın derneğimize gel-
mesinden rahatsız olan polis, mahalleye
yüzlerce polisi ile gelip derneğimizi
bastı, bizi gözaltına aldı. Bizim, poli-
se karşı direnişimiz köy halkını etkiledi.
Sonrasında baskını teşhir etmek için ey-
lem yaptık. Köy meydanında eyleme
25 kişi katıldı. Yüzlerce polise rağmen
köylüler derneğe sahip çıkma cüreti
göstermişti. Sonrasında derneğimiz
ikinci defa basıldı. Tutuklama olması-
na rağmen yine derneğe sahip çıktılar.
Derneğimize polis işbirlikçisi tarafın-
dan bomba atıldı. Olayı duyan halk der-
neğe geldi.

Sonuçta bizi tanımaları, bizim hal-
kın sorunlarına sahip çıkmamız, kül-
türüne geleneklerine sahip çıkmamız in-
sanları etkilemişti, bizim halkla olan
ilişkimiz güçlenince polis istediği so-
nucu alamadı. Yaptığımız şenliklerde
anmalarda yüzlerce polis gelmesine
rağmen, halk gelmeye ve sahip çık-
maya devam ediyor. Bu bizim devri-
mi yapmak için kararlılığımızdır. 

Örgütlü olduğumuz mahalleleri-

İzmir Doğançay Halkını
Daha İyi Tanıyıp, Kültürlerine

Halkla Birlikte Sahip Çıkmalıyız
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mizde Grup Yorum konserine en çok
Doğançay katılıyor. Dergilerimizi
dağıtıyorlar, yaptığımız anma ve şen-
likte mahalle halkı maddi olarak ve
görev alarak sahip çıkıyorlar, dernek
kirasını toparlıyorlar.

Şu an mahallede Doğançaylılar ça-
lışma yapıyorlar. 

Mahallede cenaze olduğu zaman biz
derneğimizde müzik çalmıyoruz; köy-
lüler bundan etkilenmişti. Bize şöyle
söyleyen oldu: “Kimse sizin kadar
halkı düşünmüyor, adamın kendi ya-
kınının cenazesine bile saygısı yok.”

1 Mayıs pikniğini de aynı, en son
mahallede Doğançay Halk Festivali’ni
örgütleyen Doğançay’lılar oldu. 

Bir gün polis derneğimizi bastı-
ğında yaşlı amca diyor ki, “Siz neden
esrar satanlarla, uyuşturucu satan-
ları almıyorsunuz da, derneği ikide
bir basıyorsunuz? Bu dernek bura-

da olmasa biz burda yaşayamayız.”
Amca böyle deyince, amcaya polisin
cevabı: “Bize kalsa gelmeyiz ama
emir yukardan” oluyor.

Örgütlediler ve 50 kişiyi misafir et-
tiler. Derneğimizi 4 defa polis bastı,
1 defa polis işbirlikçisi tarafından
bomba atıldı, faşist tarafından pom-
palı silah ile bayram şenliğimiz ba-
sıldı, muhtar yaptığımız anmalar ve
şenlikler için polisi çağırdı. 

Polis başarılı olamadı, biz kazan-
dık. Halka kendimizi anlatmayı ba-
şardık. Haklı olan, meşru olan biziz,
ezilen sömürülen biziz, halka biz
kendimizi anlatmalıyız. Çünkü biz
devrimciyiz, halkın gerçek dostları bi-
ziz. Halkın çıkarlarını düşünen, halk
için bedel ödeyen devrimcilerdir.
Devrimi yapacak olan halkın örgütlü
gücüdür, halktır. Başarabileceklerini
anlatmak, göstermek ve buna inan-
dırmak bizim görevimizdir. 

Mahalle halkı şunu artık öğren-
mişlerdi, devrimciler onurlu, dürüst,
ahlaklı, verdikleri sözü tutandır. Hiç
bir çıkar gözetmeden halk için mü-
cadele edenler devrimcilerdir. 

Başlangıçta, derneğe mahalle hal-
kından gelen olmadığında  herkeste
moral bozukluğu olmuş ve kimse
mahallede çalışma yapmak isteme-
mişti. Umutsuzluk hakimdi. Ancak
umutsuzluk havası uzun sürmedi. Is-
rar etmemiz, kararlı olmamız gereki-
yordu. Doğançay halkının ilerici, du-
yarlı olduğunu biliyorduk. Halka gü-
vendik. Gerisi emekti. Ve biz emeği-
mizin karşılığını almaya başladık.
Şimdi bizim insanlarımızda özellik-
le Doğançay Mahallesi’nde çalışmak
istiyorlar. Bizden başka bir örgütlen-
me yok Doğançay’da. İzmir’in Do-
ğançay Mahallesi’nde yeni bir mev-
zi yarattık. Artık Doğançay Mahalle-
si bizim mahallemizdir.

AKP yalakası burjuva basın "MİT" in yeni viz-
yonu diye CIA yetiştirmelerini göklere çıkartı-
yordu. CIA yetiştirmeleri CIA'yı taklit ediyor.
Çocuk Vakfı, MİT'in 85. kuruluş yıldönümü ne-
deniyle yenilediği internet sitesine eklediği "ço-
cuk sayfası"nın çocuklar için zararlı olduğunu
söyledi. Çocuk Vakfı’nın açıklamasında şöyle
dendi: "MİT internet sitesine CIA sitesine özeni-
lerek ve çocuklarla empati kurmak amacıyla iki
oyun da eklemiş. Çocuklara gemisi fırtınada ba-
tan ve bir adaya düşen çocuk kahraman Ah-
met'in hayatta kalması için ne yapması gerektiği
soruluyor. Oyunun ilerleyen aşamasında çocuk-
lar istihbarat faaliyetleri konusunda bilgilendiri-
liyor. Ahmet'in ada halkıyla karşılaşınca ne yap-
ması gerektiği soruluyor. Cevap şıkları: A: Ken-
dini tanıtmak, B: Kaçmak, C: İki üç gün onları
gizlice izlemek. Doğru cevap C şıkkı olarak be-
lirtiliyor.

Çocuk Vakfı, "çocuğun erken yaşta istihbarat
mesleğine özendirilmesi gelişmelerini olumsuz
yönde etkileyeceği gibi yaralı bir kişilikle büyü-
melerine neden olabilir. Çocukların MİT'in elma
şekerine ihtiyacı yok" dedi. 

MİT, burjuva basın ve devletin üst yönetici  eşrafına verdiği brifingten
sonra kendi ailelerine de bir brifing verdi. Brifingin en önemli ko-
nusu "kimlik teşhirini önlemek"ti. Brifingi veren MİT Müsteşa-
rı Hakan Fidan, tedbir olarak ise eski yalanların artık işe yarama-
dığını söylemiş. “MİT'te görevli yakınınız için ‘Başbakanlıkta ça-
lışıyor’ demeyin. Artık kimse inanmıyor” demiş. Fidan’ın  ikinci
uyarısı ise: “Karşı casusluk faaliyetlerinin büyük bölümü açık is-
tihbarattan, internet malzeme sağlıyor. Tercihimiz sosyal ağlardan
uzak durmanız...” diyor. Ve yakınlarının MİT'te çalıştığını söyle-
yemeyen ailelere şunu öneriyor: “Ailece oturup yeni bir yaşam öy-
küsü oluşturun. İnandırıcı olsun. Kaç yıl geçerse geçsin bu for-
mülle açık vermezsiniz.” 

Biz de halkımıza öneriyoruz. Gördüğünüz gibi, MİT’çiler ke-
sinlikle güvenilmez kişilerdir. Halkın düşmanlarıdır. İspiyoncu, muh-
birlerdir. Sadece MİT görevlileri değil, çoluk, çocuk bütün aile bu
ilişkilerin içindedir. Gördüğünüz gibi, yaşamları yalan senaryolar
üzerine kuruludur. Hiçbir taklit asla gerçeğine benzemez. Halk düş-
manları da asla halktan birisi olamaz. 

Nasıl tanıyacaksınız onları? Daha önce 15 Ocak tarihli Halk Ger-
çeği’nin 19. sayısında yazmıştık. Halktan birisi gibi doğal değildirler.
Sümsük it gibi sokulurlar yanınıza. Onların bir amacı vardır. Siz-
den, arkadaşlarınız ya da yakınlarınız hakkında bir şeyler öğrenip
‘teşkilat’larına gammazlayacaklardır. Yüzlerine, gözlerinin içine bak-
tığınızda hemen tanırsınız onları. Halktan hiç kimseye benzemez.
Tanıdığınızda aranıza almayın. Devrimcilere haber verin.

 Yüzlerine, Gözlerinin İçine Bakın,
Halktan Kimseye Benzemezler! 

Tanırsınız Onları;
Sümsük İte Benzerler!  

 CIA’nın Çocukları MİT,
Bizim Çocuklarımızı

Kandıramaz: MİT’çilik,
İspiyonculuktur,

Şerefsizliktir!



Özgür Tutsaklar, tecritin karanlı-
ğında kitapların ışığıyla aydınlanır.
Okumak en temel çalışmalarından bi-
risidir tutsağın. Okumazsa  paslanır,
bulanıklaşır... Okudukça, yazdıkça,
ürettikçe bilenir, berraklaşır, siste-
matize eder okuduklarını... 

Dünya halklarının sömürü ve za-
limden kurtuluş kavgasında tarihe
ve dolayısıyla kitaplara da yazdığı bü-
yük bir birikim var. Bu birikimi oku-
mak bizi zenginleştirir, okuduklarımız
bize örnek olur. 

Özgür Tutsak ne okur? Gelişigü-
zel bir okuma programı yoktur Özgür
Tutsağın. Önüne geleni değil, kendi
seçtiğini okur. Hücre duvarlarına kar-
şı irade duvarını örmek için kitaplar
birer tuğladır. Tuğlaların arasındaki
harç ise devrimci bakış açısıdır. Dev-
rimci bir gözle okuruz kitapları. 5 N
1 K sorularını sorarak, bilimsel dü-
şünerek, notlar tutarak, notlarını pay-
laşarak özümser... O zaman bilgi
güce dönüşür.

"Özgür Tutsak ne okur?" demiştik.
Mutlaka okunması gereken bazı ki-
tapları yazalım istedik bu köşede...
Eklenecekler mutlaka vardır. Ama
okunması gerekenler en temelde şun-
lardır:

I...

1- Halk Anayasası Taslağı

2- Kürt Sorunu Nasıl Çözülür?
(Haziran Yayınları)

3- 50 Soruda Din, İslamcılık ve
Laiklik

4- 50 Soruda Halk Meclisleri

5- Hayatın İçindeki Teori 1/2
(Haziran Yayınları)

6- Yaşatmak İçin Öldüler – Şe-
nay Dönmez

7- Canım Feda - Ahmet İbili

8- Büyük Direniş ve Sol - Boran
Yayınları

9- Direniş, Ölüm, Yaşam - I

10- Bir Direniş Odağı: Metris -
Sinan Kukul

11- Bizim Dayımız- Dursun Ka-
rataş Seçme Yazılar

12- Tepetaklak - Eduardo Ga-
leano

13- Çizgilerle Anadolu Tarihi -
Tavır Yayınları

14- Azap Ortakları - Erol Toy

15- Diyalektik ve Tarihsel Ma-
teryalizm - Stalin

16- Sofi'nin Dünyası - Jostein Ga-
arder

17- Sosyalizmin Alfabesi - Leo
Huberman

18- Laz Kapital 1/2 - Yılmaz
Okumuş

19- Savaş Anıları - Che Gueva-
ra

20- Gerillanın Barışı - Metin
Yeğin

21- Lenin'in Fedaisi: Kamo - J.
Baynac

22- Dünyayı Sarsan On Gün -
John Reed

23- Seni Halk Adına Ölüme
Mahkum Ediyorum - Mitka Grıb-
çeva

24- Gençlik Üzerine - Lenin/Sta-
lin - Evrensel Yayınları

25- Karl Marx - Biyografi - So-
run Yayınları

26- Latin Amerika’nın Kesik
Damarları- Eduardo Galeano

27- Emperyalizm - Lenin

II...

1- Ütopik ve Bilimsel Sosya-
lizm - Engels - Sol Yayınları

2- Komünist Manifesto -
Marx/Engels

3- Marx, Engels, Marksizm - Le-
nin - Sol Yayınları

4- V.I. Lenin - Biyografi - Sorun
Yayınları

5- Bolşevik Partisi Tarihi - Sta-
lin

6- Devrimci Eğitim, Devrimci
Ahlak - Kalinin

7- Sabah Tufanı 1/2 - Han Suyın

8- Politik Yazılar - Che Guevara
- Yar Yayınları

9- Askeri Yazılar - Che Guevara

10- Halk Savaşının Askeri Sa-
natı - Vo Nguyen Giap

11- Mao - Seçme Eserler
1/2/3/4/5

12- Bende Halimce Bedreddi-
nem - Radi Fiş

13- İnce Memed - Yaşar Kemal

14- Felsefenin Temel İlkeleri - G.
Politzer

15- Devrimci Sanat I - Tavır
Yayınları

16- Edebiyat, Müzik, Felsefe
Üzerine - Andrey Jdanov

17- Onurlu Aydın Biyografileri
I - Tavır Yayınları

18- Ekonomi Politik 1/2 - İnter
Yayınları

19- Vietnam Kazanacak - W.
Burchett - Su Yayınları

20- Halk Sınıfı 1/2 - Haziran Ya-
yınları

21- Leninizm Nedir? - I. Defter
- İnter Yayınları

22- Proleter Devrimin Teorisi -
2. Defter - İnter Yayınları

23- Proleterya Diktatörlüğü - 3.
Defter - İnter Yayınları

24- Sosyalist İnşanın Zaferi Uğ-
runa Mücadele - 4. Defter - İnter Ya-
yınları

25- Tarım ve Köylü Sorunu - 5.
Defter - İnter Yayınları

26- Ulusal Sorun ve Sömürge
Sorunu - 6. Defter - İnter Yayınları

III...

1- Ateşi Çalmak - Galina Se-

Özgür Tutsağın Temel Kitapları

ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!

12 Şubat
2012

31

Yürüyüş

Sayı: 303



Küba'da seçimler geniş katılımlı
gerçekleştirilir. Hükümete her dü-
zeydeki temsilci seçilir. Politik ma-
nevralar, hilebazlık, oyların çalınması
söz konusu değildir. Seçme ve se-
çilme hakkı için en küçük yaş 16'dır.
16 yaşını tamamlayan herkesin be-
lediye meclisi delegesi seçimi ve 18
yaşını dolduran herkesin ulusal mec-
lise seçilme hakkı vardır. Oy kul-
lanmak zorunlu değildir. Genel, giz-
li ve gönüllü oy hakkı vardır. Yal-
nızca sandık başına gitmek isteyen
vatandaşlara tanınan bir haktır. Bu-
nun için kimlik göstermek yeterlidir.
Oy kullanmayan kişiye herhangi bir
ceza uygulanamaz. Yani kimseye
zorla oy kullandırılmaz.

Küba'da yasalara göre ister bele-
diye delegelerinin seçildiği yerel se-
çimler olsun, adadaki herhangi bir se-
çimin yapılması kararlaştırılan gün-
den en az 120 gün öncesinde devlet
konseyi tarafından duyurusu yapılır.
Duyuruyu takiben ulusal, bölgesel ve
yerel düzeydeki seçim komisyonla-
rı kurulur. Bir seçim komisyonuna
üye olmanın tek koşulu oy verme
hakkının olmasıdır. Seçim komis-

yonları seçim bölgelerinin belirlen-
mesi, adayların aday olma ve seçil-
me süreçlerinin izlenmesi, seçimler
için maddi koşulların oluşturulması,
meclislerin düzenlenmesi ve yöneti-
ci organların oluşturulması gibi ko-
nularda görev alırlar. "Halk iktida-
rının" belediye meclislerindeki bi-
leşenini oluşturan delegeler periyo-
dik olarak seçmenlere hesap verirler
ve onlar tarafından görevden alına-
bilirler. Seçilen temsilcilerin hiçbiri
bu iş için ücret almaz.

Küba'daki seçim sürecinin ayırt
edici bir özelliği de adayların belir-
lenmesi aşamasıdır. Kişiler, komünist
parti ya da başka bir politik örgüt adı-
na değil kendileri adına aday olurlar.
Ülkenin değişik yerlerinde oturan
yerli halkın toplantılarda ellerini kal-
dırmaları aday göstermeleri için ye-
terlidir. Adına temsili demokrasi
denilen sistemlerde ise adaylara
karar veren siyasi partilerdir. Bu
partilerle hareket eden kişilerin ise bi-
rini önerme şansı pek yoktur. Küba'da
ise seçim adayları parti organları ta-
rafından değil, mahalli halk meclis-

leri tarafından belirlenir. Küba'daki
halk toplantılarında adaylar delege-
liğe özgürce önerilirler.

Küba'da herkesin seçimlere ka-
tılma hakkı vardır. Buna uluslarara-
sı medya tekellerinin bahsettiği fark-
lı düşünenler de dahildirler. Ve bu
güne kadar belirlenen koşullarda ka-
tıldıkları seçim süreçlerinde bu kişi-
ler en küçük bir halk desteğini dahi
alamamışlardır.

Küba'da seçim sonuçları sayımı
halka açık olarak yapılır. Ve sayımın
yapıldığı yer, sayımı izlemek isteyen
herkese açıktır. Yabancı, yerli, iste-
yen herkes sayımlara tanık olabilir.
Oy sandıkları çocukların ve genç-
lerin denetimindedir. Sandık ba-
şında asker bulunmaz.

Küba'da seçmen kaydı otoma-
tik, ücretsiz ve halka açıktır. Tüm hal-
kın seçmen kaydı listelerine çok ko-
lay ulaşabilecekleri yerlerde yayın-
lanması itibariyle erişim kolaydır.
Hiçbir aday lehine seçim kampanyası
yapılmamaktadır, seçim kampanya-
sı yasaktır.

Biz deBiz de Küba’da Halkın Temsilcileri Parti
Tarafından Değil, Halk Meclisleri

Tarafından Belirlenir

rebryakova

2- Ana - Gorki

3- Kavganın Şafağı - İvan Popov

4- Çimento - Gladkov - Yar Ya-
yınları

5- Ve Çelik Böyle Sertleşti - N.
Ostrovski - Yar Yayınları

6- Moskova Önlerinde - A. Bek
- Oda Yayınları

7- Teslim Olmayanlar Ölmez -
Nikolai Chukovsky

8- Saat On Üçte Sayın Genera-
lim - A. Vasiliev

9- Yarın Bizimdir Yoldaşlar -
Manuel Tiago

10- Darağacında Röportaj - Ju-
lius Fuçik

11- Kızıl Kayalar - Yang Yiyen

12- Direnme Savaşı - Nguyen
Duc Thuan

13- Ateş Geçitleri - Steven Press-
field

14- Yaşam Yolu - Makarenko

15- Demir Ökçe - Jack London

16- Bitmeyen Kavga - John Ste-
inbeck 

17- İnsan Nasıl İnsan Oldu? - E
Segal - Sol Yayınları (İnceleme)

18- Dağdan Kopan Ateş - Omar
Cabezas

19- Düşünce Tarihi - Orhan Han-
çerlioğlu - Remzi Yayınları (İncele-
me)

20- Grup Yorum - Bir Kar Ma-
kinası - Tavır Yayınları (İnceleme)

21- İdil - Tavır Yayınları

22- Baş Eğmeyen Kadınlar -
Boran Yayınları

23- İki Kardeş: Canan ve Zeh-
ra - Ahmet Kulaksız

24- Aydınlarla Tartışmalar 1/2
- Boran Yayınları

25- Fırtına Çocukları- Themos
Kornaros
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Oligarşi "Kentsel Dönüşüm" di-
yerek evlerimizi yıkıyor, yıkacak...
Yoksul halkı sağlıksız konutlarda ya-
şamak zorunda bırakan, altyapı hiz-
metlerini vermeyen AKP, çözüm ola-
rak halkı şehir dışına sürerek, TO-
Kİ'nin yaptığı çok katlı binalara ka-
patmayı sunmaktadır. Gasp ettiği
arazileri ise tekellere satmaktadır.
Böylelikle şehir merkezlerine yakın
olan gecekondu arazileri değer ka-
zanmaktadır.

AKP, bu planını gerçekleştirmek
için gerekli yasal düzenlemeleri de
yaptı ve halkın izni olmasına gerek
olmadan evini yıkma kararını yasal-
laştırdı. Depremi gerekçe gösterip,
"yıkacağım, çünkü depremde öl-
meni istemiyorum" diyor. Bu yalan
inandırıcı olmadığından halkın gö-
zünü boyamak için, "Herkesi ev sa-
hibi yapıyoruz" yalanıyla destekliyor.
Bilinçleri bulanıklaştırarak kendi
planlarını hayata geçiriyor.

Tutsakları F Tiplerine götürmek
için de aynı yalanları sıralamışlardı:
"Beş yıldızlı otel gibi..." O "beş yıl-
dızlı otellerde" kalmamak için can
pahasına direndi özgür tutsaklar. Ger-
çekte uygulanan ise tecrit işkence-
siydi. 

"Kentsel Dönüşüm" konusunda
da böyledir. Oligarşi allayıp pullu-
yorsa, parlatıyorsa bilin ki bir gerçeği
gizlemek içindir. Gerçeklerin ne ol-
duğunu, halkın terörist olarak gö-
rüldüğünü, İstanbul'un finans merkezi
yapılarak halka şehir merkezlerinde
yer verilmeyeceğini daha önceki ya-
zılarımızda işlemiştik. 

Peki biz ne öneriyoruz? Yoksul
halkımızın sağlıksız konutlarda ya-
şamasını istemiyoruz. Var olan iliş-
kilerinden kopartılmadan, evlerinden
sürülmeden bir çözüm yaratılmasını
istiyoruz. 

Göçün ve ardından gecekondu-
laşmanın başladığı 1970'li yıllardan
bu yana gecekondu yıkımları hep
yaşandı. Halkı sokağa atıp, evlerinin

yerine iş merkezleri, villalar, rezi-
danslar, oteller diktiler. Bu öyle bir
talan ki, kültürel tarihi zenginlikleri
de yıktılar. Ormanları yaktılar, yok
ettiler. Su havzalarını talan ettiler.

Daha yeni İstanbul Sultanahmet'te
1. Derece Koruma Bölgesi içindeki
Bizans Büyük Sarayı'nı yıkıp yerine
5 katlı otel inşa etmeye başladılar.
Tarihi zenginliklerine sahip çıkmayan
oligarşi, halkın konut sorununa da
sahip çıkmıyor.

“Kentsel Dönüşüm” yerine “Ye-
rinde Islah”ı savunuyoruz. "Yerinde
Islah" adı verilen bu çözüme yerinde
iyileştirme de diyebiliriz. Mühendislik
Mimarlık ve Planlamada Artı İvme
dergisinde yerinde ıslah için şu bilgi
veriliyor: "Kentin tarihi, kültürel
dokusunu koruyan, egemenlerin
kar/sömürü çıkarına hizmet etmeyen,
yoksulların konutlarının başlarına
yıkılmasına ve kentten sürülmesine
neden olmayan, tersine mahallele-
rinin ve konutlarının insanca ya-
şanılabilir olmasını amaçlayan, 'YE-
RİNDE ISLAH' kavramını kulla-
nıyoruz."

Halk bir ikilemde bırakılıyor. Ya
sağlıksız konutlarında yaşamaya de-
vam edecekler ya da şehir dışına sü-
rülmeyi kabul edecekler. Bu aslında
seçenek değil, zorunluluktur, dayat-
madır. Yerinde ıslah işte halkı "kırk
katır mı kırk satır mı" ikileminden
kurtaran, yerleşim yerlerini temelli
terk etmelerini dayatmayan, konut-
ların sağlıklı yapılar haline gelmesini
sağlayan bir çözümdür.

Yerinde Islah Nedir?
- Halkın konut, sağlık, eğitim,

ulaşım, çevre, dinlenme ile ilgili
tüm sorunlarının çözülmesi, in-
sanca yaşama koşullarının iyileş-
tirilmesidir.

Yani evlerimiz yaşanabilir olmalı.
Mahallemizde okulumuz, parklarımız,
yeşil alanlarımız olmalı. Ulaşım dü-

zenli ve parasız olarak sağlanmalı.
Gürültü sorunu varsa çözülmeli. Ço-
cuklarımızın güvenli bir şekilde so-
kakta oynayabileceği alanlar olma-
lıdır. İhtiyaçlar gözetilerek düzenleme
yapılmalıdır. Okula gidebilmek için
ulaşıma para vermek zorunda kal-
mamalı çocuklarımız.

- Gecekondu mahallelerinde otu-
ran halkımızın, gecekonduların sahibi
olduğu kabul edilmeli, konut hakkı
anayasal güvence altına alınmalı
ve tapuları bedelsiz olarak veril-
melidir. Tapuların sömürü amacıyla
kullanılması suç olarak kabul edil-
melidir.

- Evleri yenilenecek halk geçici
olarak, konutlarına yakın yerleşim
yerlerinde maliyetini ve tüm gider-
lerini devletin karşıladığı konutlarda
barındırılmalı. Evlerin yerinde ıslahı
hızla yapılmalı ve ardından halkın
kendi evlerine dönmesi garanti altına
alınmalıdır.

- Halkın ekonomik-kültürel-sosyal
haklardan yararlanma hakkı olmalıdır.
Tiyatro, sinema, konser gibi sanat
çalışmaları sadece belli merkezlerde
değil, halkın gidebileceği her yerde
olmalı. Şehir planlaması buna göre
yapılmalı.

- Tekelerin çıkarı değil, halkın
çıkarı gözetilmeli.

- İyileştirme yapılacak mahalle-
lerde, mahalle halkının örgütlü katı-
lımı sağlanmalı, sorunun çözümünde
karar alma süreçlerinde halkın iradesi
olmalıdır. Ardından sürecin tüm aşa-
malarında halkın denetim yapabilmesi
sağlanmalıdır. "Biz yaptık oldu" şek-
linde, halkın düşüncesi alınmadan,
zora dayalı bir değişiklik yapılamaz. 

Şehrin bölgeleri, semtleri ara-
sındaki eşitsizlikler ortadan kaldırıl-
malıdır. Altyapı hizmeti, ulaşım, sağ-
lıklı ve güvenlikli yaşam, kültürel-
sosyal faaliyetler tüm halkın hakkıdır.
Bir tarafta rezidansların-villaların,
diğer tarafta gecekonduların olduğu
bir düzen eşitsiz, adaletsiz bir dü-

Kentsel Dönüşüm Değil 
Yerinde Islah Yapılmalıdır
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zendir.

- Deprem-sel gibi doğal ama en-
gellenebilir-önlem alınabilir olaylara
karşı hazırlıklı olunmalı, halkın can
güvenliği sağlanmalıdır.

- Ormanların talan edilmesinin
önüne geçilmeli. Artan nüfusla birlikte
ormanlaşmanın da artması sağlan-
malıdır.

- Halkın karar mekanizmasında
yer aldığı halk örgütlenmeleri ku-
rulmalıdır.

Bunlar yapılamaz değildir. Ko-

nutlarımızın geleceği, hayatımızla
ilgili önemli kararlar bize sorulmadan
alınıyor. Tapularımızın verilmesi ge-
rekirken; kira bedeli karşısında
TOKİ’ye borçlandırılıyoruz. Ve öde-
yemediğimiz zaman da oturduğumuz
evi de elimizden alıyorlar. Güvencesiz
bu uygulamaya karşı mücadele et-
mediğimiz taktirde yarın çok geç
olacak.

AKP’nin söylediği yalanların al-
tında yatan gerçekleri halka anlatmalı
ve Kentsel Dönüşüm yalanını deşifre

etmeliyiz. Halk toplantıları düzen-
leyerek, yıkımlara karşı direnişi ör-
gütlemeliyiz. Halkın çıkarlarının ve
ihtiyaçlarının gözetildiği çözümler
getirilmediği sürece çözüm diye da-
yatılan tüm yöntemlerin tekellere
hizmet ettiğini anlatmalıyız.

Bir dahaki yazımızda, kentsel dö-
nüşüm örneklerini ve sonuçlarını ele
alacağız. Bugüne kadar yapılan dö-
nüşüm örneklerinden yola çıkarak,
hangi vaatlerle yapıldıklarını ve so-
nucun ne olduğunu anlatacağız. 

“Sanatçılarımız insan ruhunun
mimarlarıdır.”der Stalin. Sosyalizm
ve sosyalist insanı yaratmada dev-
rimci sanatçıların ve sanat cephesinin
en öz görev tanımıdır bu cümle. 

Biz biliyoruz ki her şey önce
beyinde başlar. Hareket beyinde baş-
lar. Değişim, eylem, düşüncede,
ruhta başlar. Zafer ve yenilgiyi be-
lirleyen ideolojinin, inancın ve duy-
guların bütünü ruhtur diyebiliriz.
Adına ister kültür diyelim, ister ki-
şilik bu değişmez. 

İnsan ruhunun mimarı olmak için
her iki ayağımızı da gerçek hayatın
toprağına basmalıyız. Düzeni, düş-
manı nasıl tüm gerçekliğiyle tanıyıp
öğreniyorsak, yaratılan düzen kişi-
liğini de tüm gerçekliğiyle kavra-
yacağız. Bin yıllar boyunca ve büyük
bedellerle, emeklerle dünya halkları
büyük bir sanat birikimi yarattı. Biz
bu birikimi eleştirel olarak özüm-
seyeceğiz. Sanat cephesi olarak gü-
cümüzü, silahlarımızı bilerek savaşa
girmeliyiz. 

Kolay değildir insan ruhunu şe-
killendirmek... Demiri ısıtır döver-
siniz, istediğiniz şekli verirsiniz. Ye-
rin yüzlerce metre altındaki cevheri
çıkarabilirsiniz. Hatta koca kayaları
yontup heykelleri yapabilirsiniz.
Ama insanı değiştirmek yeni bir
ruh kazandırmak daha zordur. Bit-
mek bilmez çekiç darbeleriyle, su

vererek çelikleştirirsiniz. Kapitaliz-
min insanın özünde yarattığı tahribatı
ortadan kaldırmak ve yerine yenisini
koymak yoğun bir emek ister. Ke-
sintisiz, uzun bir süreçtir.  

Yaratıcı olmalıyız ve yaratmalı-
yız. Tekniğimizi, anlatım biçimlerini
geliştirmeliyiz. Burjuvazinin har vu-
rup harman savurduğu halkların
sanat mirasını toparlamalıyız. Halk-
ların yarattığı hiçbir sanat dalını,
müzik türünü küçümsememeliyiz.
Yapmamız gereken eleştirel gözle
sahiplenmek ve var olanı yaratılmış
olanı daha ileri bir yaratıcılıkla ge-
liştirmektir. 

Biz insanları düzenden koparmak,
kazanmak; yeni değerlerle, yeni bir
kültürle donatmak istiyoruz. Eğer
müziğimiz insanlara yeni değerler
kazandırmıyorsa inanç, cesaret ya-
ratmıyorsa en azından boşuna kürek
çekiyor, düzene kuru sıkı ateş edi-
yoruz demektir. Eğer ki eserlerimize
bakılıp geçiliyorsa, gülünüp geçili-
yorsa, okunup geçiliyorsa; orada
hayatı ve insanı yeni baştan yaratan
sanattan değil tüketilen, düzeni güç-
lendiren sanattan bahsedilebilir. 

İnsan ruhunun mimarı olmak için
kapitalizmin insan ruhunda yarattığı
tahribatı öğrenmeli, bilmeliyiz. Büyük
bir çürümüşlük yarattılar. Halkın de-
ğerlerini yok etmek, yozlaştırmak
için her yolu deniyorlar. En rezil, en

ahlaksız, en çürümüş ucubeler, ba-
yağılıklar sanat diye sunulurken; bizim
sanatımıza, sanatçılarımıza, kurum-
larımıza saldırıyorlar. Halka ulaşma-
yalım diye sürekli baskı ve kuşatma
uyguluyorlar. Baskınlar, gözaltılar,
tutuklamalar sanat cephesinde süren
savaşımın gerçekliği ve bedelleridir. 

Hayatın gerçekliğine iki ayağıyla
basmak halkın ihtiyaçlarını bilmektir.
İnsan ruhunun kapılarını açmak için
onun ihtiyaçlarına cevap vermeli,
onu beslemeliyiz. Değerli ve olumlu
olan ne varsa onları korumalı ve
geliştirmelidir. Üzeri küllenen, köz-
leri açığa çıkarmalı, ölmekte olan
ruhu canlandırmalıdır. Düzenin ez-
diği, hiçleştirdiği, bezginleştirdiği
insanları ayağa kaldırmalı; yalnız
halaya durma coşkusu değil, hakkını
alma, birlik olup haksızlıkların he-
sabını sorma bilincini vermelidir. 

Her eserimiz, türkümüz, marşı-
mız, yazdığımız, çizdiğimiz, tiyat-
romuz, filmlerimiz, inşa edeceğimiz
ruh için olmalıdır. Sanatımız eskiyi
yıkmak, yeniyi kurmak içindir. Hal-
kın geleceği kazanma kavgasında
kendi cephemizden tüm gücümüz
ve yaratıcılığımızla düzene darbeler
vurmayı, kavgayı büyütmeyi hedef-
lemeliyiz. Somut örnekleriyle gördük
ki halka ulaşmanın, halkı bilinçlen-
dirmenin, bilinçlendirip mücadeleye
sevk etmenin en etkili yollarından
biri sanat ürünlerimizdir.

İnsan Ruhunun Mimarı Olmalıyız
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Ülkemizde Gençlik

Yeni YÖK başkanı Gökhan Çetinsa-
ya, YÖK’ü daha demokratik bir hale ge-
tirmeyi hedeflediklerini belirtti(!)  "YÖK,
meşruiyetini bürokratik gücünden değil, üniversitelerin gü-
cünden alacaktır" diye konuştu. "Bu çerçevede akademik
ve toplumsal talepleri dikkate alan, çağdaş ölçütlere uy-
gun yeni bir Yükseköğretim Kanunu’nu kamuoyunun ve
TBMM’nin gündemine getirmeyi bir borç olarak görü-
yorum. YÖK’ü cezalandıran, kontrol eden bir kurum ol-
maktan çıkarıp, teşvik ederek toplam kalitenin artırılmasına
hizmet eden, üniversitelerin faaliyetlerini kolaylaştıran ve
aralarındaki koordinasyonu artıran bir kurum haline ge-
tirmek arzusundayım" dedi.

Yeni YÖK başkanı bu açıklamaları yaparken, ülke-
mizdeki düşünce özgürlüğünün nasıl işlediğine bakalım
ve YÖK başkanının açıklamasında ne kadar sahtekarca ol-
duğunu görelim:

Grup Yorum’un yaptığı “Bağımsız Türkiye” kon-
serinin biletini satan Gençlik Derneği üyelerine Ma-
latya ACM tarafından 14 yılı bulan hapis cezaları ve-
rildi. 

İstanbul Üniversitesi’nde bir öğrenci hakkında bir in-
ternet sitesinde yaptığı yorum nedeniyle fakülte kurulu ta-
rafından disiplin soruşturması açıldı. Gerekçe olarak,  Ha-
sankeyf'i sular altında bırakacak Ilısu Barajı Projesi'ne onay
veren bilirkişi raporunda imzası bulunan hocası arkeolog
Doç. Dr. Şevket Dönmez hakkında "Bunu yayımlamak
hiç içimden gelmiyor ama! Ben bu adamın öğrencisi ol-
dum ve bu aldığı diplomaya ihanettir" demesi gösteril-
di.

Marmara Üniversitesi’nde de buna benzer bir olay ya-
şandı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
okuyan bir öğrenci yine internette dekan Yusuf Devran’ı
eleştirdiği için okul idaresi öğrenci hakkında bir dönem
uzaklaştırma cezası istedi.

Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bir öğren-
ci, rektörlüğü ve yönetimi eleştirdiği için 11 ay 20 gün
hapis cezasına çarptırıldı.

Ne kadar demokratik değil mi? Ard arda verilen so-
ruşturma ve disiplin cezaları, hapis cezaları ülkemizdeki
düşünce özgürlüğünü tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Ger-
çek olan şudur ki; ülkemizde düşünce özgürlüğü, basın
özgürlüğü, iktidarı ve yöneticileri eleştirme özgürlüğü
diye bir şey yoktur. Bunların hepsi sadece iktidar yan-
daşları için vardır. Hem de sonsuzdur. Hiçbir sınırlama
yoktur.  

Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamalarla niyetleri-
ni gene ortaya koymuştur. "Ak Parti'den, ateist bir ne-
sil yetiştirmemizi mi bekliyorsun? O belki senin işin ola-

bilir, biz dindar bir nesil yetiştireceğiz, bunun için ça-
lışıyoruz" diyen Tayyip Erdoğan açıkça belirtiyor ki, bu
ülkede kendisi ne istiyorsa ne diyorsa ancak o olur. Hal-
kın isteğinin hiçbir önemi yoktur. Kimse kendisini ve adam-
larını eleştirme cüreti gösteremez, cezası büyüktür. 

Amerika’nın uşaklığını yapan, vatanının her karış top-
rağını peşkeş çeken, halkının katili olan bir iktidar halkın
sorunlarına çözüm bulamaz, bulmaz. Sorunların çözümü
gençliğin, işçilerin, memurların halkın her kesiminin
örgütlü mücadelesindedir. 

AKP’nin faşist terörü her geçen gün halkın çok çeşit-
li kesimlerini hedef alıyor. Gençlik ise bunların başında
geliyor. 

Gençliğin, AKP’nin faşist terörüne karşı birleşmekten,
örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka yolu yoktur.
AKP iktidarını güçlendirdikçe saldırıları daha da perva-
sızlaşacaktır. Üniversitelerde de aynı şekilde. Yapılacak
her yeni düzenleme AKP’nin yani faşizmin, gericiliğin üni-
versitelerde daha da kökleşmesi demektir. Eğitim sisteminin
daha da gericileşmesi demektir. 

Açıkça “dindar bir nesil yetiştireceğiz” diyor. Yani ge-
rici, faşist, yobaz bir nesil. Yani “din” ile uyutulmuş Ame-
rikan uşağı bir nesil. ’80 öncesi devrimci mücadelenin kar-
şısına çıkartılan Milli Türk Talebe Birlikleri’nde yetişti-
rilen, Maraşlar’da, Çorumlar’da halkı katleden bir nesil...
Biz DEV-GENÇ olarak buna izin vermeyeceğiz. Ve ile-
rici, devrimci, demokrat tüm gençliğe sesleniyoruz: Güç-
lerimizi birleştirelim! Faşist saldırılara karşı direnelim. 

Gençliğin
Gündeminden

"YÖK, meşruiyetini bürokratik gücünden değil, üniversitelerin
gücünden alacaktır." (YÖK başkanı Gökhan Çetinsaya)

YALAN!
GÜCÜNÜZÜ ALDIĞINIZ TEK YER

FAŞİZMDİR!

11-17 Şubat Gençliğin Tarihinden
13 Şubat 1997: DLMK’lı öğrenciler İrfan AĞDAŞ’ın

katledildiği Alibeyköy Gülistan Sokak’ta İrfan AĞDAŞ’ın
neden katledildiğini ve katillerin yargılanması için eylem
yaptılar.

13-14 Şubat 1997: TÖDEF Meclisi toplandı. Meclise
Anadolu’nun dört bir yanından katılım oldu. TÖDEF
meclisinde üniversite de yaşanan sorunlardan örgütlenme
sorununa kadar birçok konu konuşuldu.

15 Şubat 1988: İstanbul Üniversitesi’nde yemek zam-
larına karşı Dev-Genç’liler 200 kişilik kortejiyle “Yemek
Zammını Geri Çekin, Yök’e Hayır, Polis, Idare Baskısına
Son” sloganlarıyla rektörlüğe kadar yürüdüler.

gençliğin tarihinden
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Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar ve
onlarca yıla varan “ceza”lar… 

Tüm bunlar oligarşik iktidarların
devrimci mücadeleyi sindirmek için
uyguladığı yöntemlerdir. Öyle ki, oli-
garşi devrimci gençliğin mücadelesi-
ni bitirmek için bunlara başvurmak zo-
runda kalıyor. Saldırılarla gençliğin
mücadelesini bitirmeyi, bitiremese de
örgütlenmesini engellemeyi amaçlıyor.
Ancak devrimci gençlik tüm bu sal-
dırıları göğüsleyerek yeni örgütlen-
meler, gelenekler yaratarak mücade-
lesini büyütüyor.

En son Malatya, Elazığ ve Der-
sim’de 3 Haziran 2011 tarihinde ya-
pılan baskınlarda 10 kişi tutuklan-
mıştı. 1 Şubat’ta yapılan son mahke-
mede aralarında Dev-Genç’lilerinde
bulunduğu 10 devrimciye onlarca yıl
“ceza” verildi. Parasız eğitim istemek,
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’ne
katılmak, Grup Yorum konseri bi-
leti satmak, hasta tutsaklar eylem-
lerine ve Güler Zere’nin cenazesine
katılmak gibi demokratik hakları-
nı kullanmaları suç olarak gösteril-
di.

Oligarşinin mahkemelerinde adalet
olmayacağı daha baştan bu iddianame
ile belliydi. AKP iktidarı kendi yasala-
rına bile uymuyor. Kendine göre bir suç
uyduruyor. Sonra bu uydurduğu suça
göre devrimcileri yargılıyor. Şu yukarıda
iddia edilenlerin hangisi suçtur? HİÇ-
BİRİSİ SUÇ DEĞİLDİR!

Gençlik, ülkemizde her zaman
mücadelenin ön saflarında olmuştur.
Militanlığı, cüreti ile oligarşinin olmaz
dediği, yapılamaz dediği gelenekler ya-
ratmıştır. Bugün de aynı ideolojik ve
pratik çizgide devrimci gençlik mü-
cadelesine devam etmektedir. Düzenin
istediği gibi bir gençlik değil düzenin
etkisi altında olan gençleri örgütleyen
olmaktadır. Düşünmeyen ve üretme-
yen;  yaşamını, geleceğini sınavlara,
düzen içi çözümlere hapseden gençli-

ği yeni umutlarla tanıştır-
mıştır. Dev-Genç, yarattığı
tarihi, gelenekleri ile gen-
çliği etkilemekte, mücadele-
si ile düzeni tehdit etmekte-
dir. 

Emperyalizm ve onun
yerli uşakları, Dev-Genç’lileri
tutsak ederek gençliğin mü-
cadelesini bitireceğini sanı-
yorsa yanılıyor. Çünkü tarih de kanıt-
lamıştır ki;  Dev-Genç’liler için müca-
delenin sınırı yoktur. Onlar için müca-
dele alanı her yerdir. Ve her tutsak dü-
şen Dev-Genç’linin yeri mutlaka dol-
durulur. Seherlerden Gökçelere, Kah-
ramanlardan Cananlara ve Zehralara ya-
ratılan geleneğe yeni halkalar eklene-
cektir. Çünkü bu geleneğin hamurunda
nice şehitler, direnişler vardır. Düzenin
gençliği; halkından, vatanından ko-
parmak, bencilleştirmek, yozlaştırmak
istediği ortadadır. Bunun bilincinde
olan Dev-Genç’lilerin, vatanseverliği,
dayanışmayı, halk sevgisini aşılamak
görevidir. Ve bu görevin önünde dura-
cak bir güç yoktur. 

Düzenin bu saldırıları yalnız Dev-
Genç’lileri değil yaratılan geleneği
yok etmeyi hedeflemektedir. Çünkü ül-
kemizde direniş denildiğinde, vatan-
severlik, militanlık, cüret denildiğin-
de akıllara ilk Dev-Genç gelmektedir.
Bu geleneğin gençliğe aşılanması dü-
zenin korkusunu daha da artırmakta-
dır. Şu gerçek ki;  bu baskı, zulüm sür-
dükçe, haklarımız gasp edildikçe dev-
rimci gençlik direnecek, egemenler
korkacaklar. Çünkü Dev-Genç ruhu
tüm engellemeleri aşarak gençliği sa-
racak. Ne tankları ne polisleri ne de F
Tipi tecrit politikaları buna engel ola-
maz.
İşbirlikçi AKP iktidarı, iktidarı, eleş-

tiren hakkını arayan ya da demokratik
hakkını kullanan herkesi “terörist” ola-
rak göstermektedir. Halk sürekli baskı
altındadır ve demagojilerle, yalanlarla

kandırılmaktadır. Hak ve özgürlükleri
için mücadele edenler ise işkencelerle,
gözaltılarla, tutuklamalarla susturul-
mak istenmektedir. Devrimci gençliğin
militan, kararlı mücadelesi AKP’nin
tüm söylemlerini boşa çıkarmaktadır. Ül-
kemizi satan, eğitim, örgütlenme hak-
kımızı engelleyen, işsizliğin, açlığın,
yoksulluğun sorumlusu olduklarından
şehitlerimizi sahiplenmemizden, açtı-
ğımız çadırlardan, yaptığımız etkinlik-
lerden korkuyorlar. Ve pervasızca sal-
dırıyorlar. Ancak bizim meşruluğumuz
karşısında acizler, çaresizler. Verilen on-
larca yıl “cezalar” bizim alnımızın ak ce-
fasıdır. Ve ülkemizdeki bu zulüm var ol-
dukça direniş de artarak devam ede-
cektir.

Biz Dev-Genç’liyiz;
Bizi yok etmek isteyen emperya-

lizm ve yerli uşakları bunu başarama-
yacaklar! Çünkü Dev-Genç’in kökü
halkın içindedir. Tutsaklıklar, hiçbir za-
man mücadelemizin önünde engel de-
ğildir. Hatta bizleri daha da güçlen-
dirmektedir. İrademizi daha da bile-
mektedir. Şimdi yapmamız gereken;
daha çok çalışmak, daha fazla yeni in-
san kazanmaktır. Tek bir gencimizi
dahi düzenin içine bırakamayız. Bugün
örgütlenmek, oligarşinin politikaları-
nı boşa çıkartmak temel görevimizdir.
Çünkü yeni zaferler kazanmak gençliği
kazanmakla mümkündür.  Yeni zafer-
lere ve kazanımlara koşmak için Dev-
Genç coşkusunu, azmini, cüretini ku-
şanalım, örgütlenelim.

Ülkemizde Gençlik

TARİHİMİZ KANITIMIZDIR!
BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!
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Parasız eğitim, sınavsız gelecek istediğimizi söylüyoruz.
İkisi de mümkün  değil mi gerçekten? Para vermeden oku-
mak imkansız mı? Sınava girmeden meslek sahibi olmak
gerçekleşemez bir hayal mi?

Oligarşi bize “mümkün değil” diyor.
Eğitim hayatımız boyunca sınavlarla sı-
nanıyoruz, eleniyoruz... Eleğin üstün-
dekiler okumaya hak kazanıyor, eleğin
altına düşenler ise eğitim hakkını kay-
bediyor. Bunu kabul etmiyoruz. Eğitim
herkesin hakkıdır. Ve parasız-sınavsız bir
şekilde sağlanmalıdır. 

Bu mümkündür. Sosyalist ülkeler-
de bunun mümkün olduğu görülmüştür.
Halk için eğitim sistemlerinde sınav de-
ğil, eğitim hakkı temeldir. Plansız
eğitimle diplomalı işsizler yaratmak ye-
rine, planlı eğitim sistemiyle ihtiyaç du-
yulan mesleklerde ihtiyaç oranında
eleman yetiştirilir.  Ancak bu kapita-
list sitemde mümkün değildir, sos-
yalist sistemde mümkündür.

Örneğin, bunu yapan ülkelerden
birisi Küba’dır. Küba'da eğitim, her aşa-
mada ücretsizdir. Devrim sonrasında
1961 yılında tüm özel eğitim kurumları
kamulaştırılmış ve parasız yapılmıştır.
Küba'da, eğitim için herkese eşit ola-
nak sağlanmaktadır, tüm gençlerin
üniversiteye girme şansı vardır. Bu,
kişilerin maddi durumuna göre değil,
yetenek ve becerilerine bağlı olarak be-
lirlenmektedir. Özel okullar ve özel üni-
versitelere izin verilmeyen Küba'da
öğrenciler üniversiteler de dahil eği-
timlerinin hiçbir aşamasında okul har-
cı ödememektedir. Üstelik Küba, em-
peryalizmin baskısı ve tehdidi altında

olan bir ülkedir. Tüm zorluklara rağmen, eğitim hak-
kı anayasal bir hak olarak herkese tanınmıştır. 

Sovyetler Birliği’nde zorunlu eğitim 7+3, 10 yıl
şeklindeydi ve parasızdı. Eğitimin ilk dört yılında
temel dersler veriliyordu. 7. sınıftan itibaren de branş

dersleri alınmaya başlanıyordu. Sovyetler Birliği’nin eği-
tim müfredatında yer alan temel dersler şöyleydi: Ma-
tematik, fen bilimleri, coğrafya, tarih, fizik, kimya, mü-
zik, teknik çizim, el sanatları, beden eğitimi ve askeri
eğitim. Böylelikle öğrenciler her alanda kendilerini ge-

liştirme olanağına sahip oluyordu. 7 yıllık öğrenimlerini
tamamlamış öğrenciler, istekleri doğrultusunda 2 yıllık tek-
nik okullara devam ederek, bu okulu bitirdikten sonra ça-

lışma yaşamına başlıyorlardı. Eğer
yüksek öğrenim yapmak istiyorlarsa,
sınavsız bir şekilde iki yıl daha yüksek
öğrenime devam edebiliyorlardı. 

İlk ve orta öğretimi kapsayan 10 se-
nelik okulları bitirmiş olan öğrenciler
üniversiteye girme hakkına sahipti.
Bu 10 senelik eğitimi bitirmeye fırsat
bulamamış genç işçi ve köylüleri üni-
versite eğitiminden mahrum bırak-
mamak için üniversitelere bağlı olarak
işçi fakülteleri kurulmuştu. Bu fa-
kültelerde genç işçiler ve köylüler
üniversiteye kabul edilebilmeleri için
yetiştirilirdi. 

Eğitim Bakanlığı, üniversiteye öğ-
renci alımını merkezi olarak planlı-
yordu. Yüksek okulların öğrenci alım
kapasitesi, uzman işgücü ihtiyacına
göre belirleniyordu. Yüksek öğrenimini
tamamlayan öğrenciler, notlarına göre
ve istekleri doğrultusunda üniversite-
ye gidip meslek sahibi olabiliyorlardı.
Merkezi planlama, ülke genelindeki
mezunların belirli bir iş koluna yığıl-
masını engelliyordu ve sektörlerde
üretim için gerekli sayıda kişinin ça-
lışmasını sağlıyordu. 

Sovyetler Birliği’nde işsizlik yok-
tu, çünkü herkes ülke ekonomisine kat-
kıda bulunacak şekilde aldığı eğitime
uygun bir sektöre devlet tarafından yer-
leştiriliyordu ve Sovyet yurttaşlarının
çalışma hakkı SSCB Anayasası ile
güvence altına alınmıştı. 

Sınavsız Eğitim Mümkündür,
Sosyalist Ülkeler Başardı

3

 Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek Demokratik Lise
Istiyoruz. 

 Parasız Eğitim Sınavsız
Gelecek Hakkımız!

Istiyoruz, Alacağız

 Elenmek, Seçilmek İçin
Değil, Halk İçin Eğitim
İstiyoruz!

 Sınavsız Gelecek İstiyoruz!

 Gerici Faşist Bir Eğitim
Değil Demokratik Lise
İstiyoruz'

 Gelecek Sınavlarda Değil
Örgütlü Mücadelemizdedir 

 Dershaneye Para, Evimize
İcra, Anne Babamıza Hapis
Değil, Eğitim Hakkımızı
İstiyoruz!

 Geleceğimize El
Koydurtmayacağız!

 Geleceğimize Sahip
Çıkalım!

 Gerici Eğitim Değil
Parasız Eğitim İstiyoruz!

 Gerici Eğitim Değil
Demokratik Lise İstiyoruz!

Ülkemizde Gençlik

Parasız Eğitim,
Sınavsız Gelecek,

Hakkımız!
İstiyoruz Alacağız!

ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!
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Sovyetler Birliği Bilim
Akademisi tarafından de-
netlenen yüksek öğretim ku-
rumları, planlı bir bütçe ile
yönetiliyordu. Akademi aynı
zamanda bütün bilimsel araş-
tırmaların ve bilimsel çalış-
ma ağının merkeziydi. Ül-
kenin ihtiyaçları belirlenerek,
sanayiyi geliştirmek ve üre-
timi artırmak için, pratik so-
nuçlar çıkartılıyordu.

Sovyetler Birliği'nde yük-
sek öğrenim 4 ana kurum
üzerinden yapılıyordu: Üni-
versiteler, yüksek teknik
okullar, yüksek sosyal bi-
limler okulları ve pedagoji enstitüleri... 

Üniversitelerde, uzmanlar ve profe-
sörler yetiştirilirken; işçi sınıfının do-
nanımlı hale getirilmesi görevi de üni-
versiteler tarafından üstlenilmişti. Fa-
kültelerin kendi bünyesinde çok sayıda
bilimsel araştırma enstitüsü vardı. 

Yüksek teknik okullar, üretim ve
üretim araçları üzerine uzmanlaşmış-
tı. Teknik okul mezunları, fabrika ve
işletmelerde görev alarak, sanayiyi ge-
liştirmekle yükümlüydüler. Bu okul-
lardaki her öğrenci okuldaki ilk yı-
lından itibaren fabrikalarda işçi gibi ça-
lışıyordu. Öğrenciye sınıf ilerledikçe
kalfa, usta ve şef yardımcısı işleri ve-
rilirdi. Bu sayede, bu okullardan me-

zun olanlar çalışmaya başladıklarında
işlerine ve kurumlarına çok kolay
adapte oluyorlardı. 

Ülkenin hızlı ve planlı kalkınma-
sı için hazırlanan beş yıllık ekonomik
planlarla, ihtiyaçlar belirleniyor ve
ihtiyaç olunan iş kolları için insan ye-
tiştiriliyordu. Planlar neticesinde öğ-
renciler üniversitelere yönlendirilirken
aynı zamanda öğrencilerin kendi is-
tedikleri bölümleri okuyabilmeleri
sağlanıyordu. 

Hem kendi istedikleri bölümde
okuyup hem de ihtiyaç olan meslek-
lerde yetkinleşmeleri tezat gibi görünse
de, öyle değildir. Bu durumun öğren-
ci sayısını azaltacağı düşünülse de öyle

olmamış, aksine üniversiteye giden
öğrenci sayısı her yıl artmıştır.

İşsizlik yoktu. Bu yüzden öğ-
rencilerin gelecek korkusu da yok-
tu. Meslek belirlemede maddi ka-
zanımlar değil, ihtiyaçlar belirle-
yiciydi. 

Sosyalist ülkelerdeki üniver-
site eğitim olanakları böyle iken,
halkçı bir yönetimin olduğu Ve-
nezüella’da da üniversiteye giriş sı-
navları tamamen ortadan kaldırıl-
mıştır. Liseden mezun olarak, üni-
versiteye devam etmek isteyen
her öğrenci, herhangi bir sınava gir-
meden, sadece kayıt yaptırarak

üniversitede okuyabilmektedir.

Her yıl binlerce lira veriyoruz eği-
tim hakkımızı satın almak için. Haya-
tımızla ilgili önemli bir eğitim hakkı-
nı ise sadece sınavla kazanabiliyoruz.
Ve bu, adaletsiz bir sistem. Dershane-
ye gitmeyenin, devlet okullarında oku-
yanların zorlandığı yarış bu.

Başka türlüsü olmaz diyorlar. Ka-
nıksamamızı istiyorlar ama biz sos-
yalist deneylerden, halkçı yönetim-
lerden biliyoruz ki, başka türlüsü
mümkün. Ve biz de bunu istiyoruz. Bu-
nun için iktidarların değişmesi gere-
kiyorsa, eğitim hakkımızı almak için
bu mücadeleden de çekinmeyeceğiz.
İstiyoruz, Alacağız!..

Ülkemizde Gençlik

Devrimci Alevi Komitesi’nin (DAK) “İnanç Özgürlüğü
İstiyoruz” kampanyası, 30 Ocak günü İzmir Karşıyaka Çar-
şı girişinde yapılan eylemle duyuruldu. 14 kişinin katıldığı
eylemde açıklamayı İzmir Devrimci Alevi Komitesi adına
Gökhan Çoban okudu. 

Devletin, Aleviler üzerindeki baskı, inkar ve asimilasyon
politikalarına değinilen açıklamada, bu politikalara alet olun-
mayacağı, buna karşı mücadele edileceği belirtildi. Çorum,
Sivas, Malatya, Gazi, 19-22 Aralık 2000 hapishaneler ve Ulu-
dere katliamlarının sorumlusunun devlet olduğu ve hiçbirinin
hesabının halk nezdinde cezasız kalmayacağı, çözümün tüm
inançlardan halkın birlik olup örgütlenmekten geçtiği ifade
edildi. Küçükarmutlu’daki baskınlara da değinilen açıkla-
mada, “Siz saldırdıkça biz örgütleneceğiz” denildi.

“Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Kerbela’da Hüseyin

Dersim’de Seyit Rıza Sivas’ta Pir Sultan’ız”, “İnanç Öz-
gürlüğü İstiyoruz” sloganlarının ardından eylem sona erdi. 

Adana’da da, DAK’lılar 2 Şubat günü Şakirpaşa Mahal-
lesi’nde, “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” talebiyle imza topla-
dılar. 8 DAK’lının katıldığı ve 2 saat süren çalışmada halka,
Alevilerin ezilmesinin ve inanç özgürlüğünden yoksun ol-
masının nedeninin örgütsüzlük olduğu anlatıldı. 140 bildirinin
kapı kapı dağıtıldığı çalışmada ayrıca 20 imza toplandı. 
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Halkımızın İnançlarına Saldıranlar,
Karşılarında Halkın Öfkesini Bulacaktır

Öfkemizi Örgütleyelim



Anadolu kültüründe paylaşım, fedakarlık, birlik ve
dayanışma vardır. Liseli Dev-Genç’liler, Anadolu kül-
türünü en iyi ve en temiz şekilde yansıtandır. Ancak dü-
zen liseli gençliğe bencil ve bireyci olmayı dayatıyor. Her
zaman kendini düşünen, kendini bencillikte en öne çı-
karan gençlik yaratmak istiyor. Düzen için paylaşım,
fedakarlık yoktur, düzen için birlik dayanışma yoktur,
düzen de kolektif yaşama anlayışı yoktur. Düzen Ana-
dolu kültürünü yok etmek için de sürekli yeni politikalar
üretmektedir. Bu politikaları da ağırlıklı olarak liseli gen-
çliğe uygulamaktadır. 

Devrimcilikte kolektif yaşamak bir işi hep beraber
yapmaktır, kolektif yaşamak paylaşımdır, kolektif ya-
şamak yoldaşının ağır yükünü omuzlamaktır. Kolektif
yaşamak üretmektir. 

İşte düzenin de hedefinde üretmeyen, düşünmeyen,
bencil, bireyci bir gençlik yaratmak vardır. Düzenin li-

seli gençlikten korkmasının somut örneklerinden biri
de kolektif yaşama kültürünü yok etmektir. Liseli
gençlik bu düzenin kirletilmeye çalışılan ama kirleti-
lemeyen kesimidir.  Liseli gençlik dinamiktir, her ko-
şulda düşünen ve üretendir. 

AKP iktidarı da iyi bilir ki istediği gibi bir gençlik
yaratamayacaktır. Liseli Dev-Genç’liler Anadolu halk-
larının yiğit evlatlarıdır. Liseli Dev-Genç’lilerin kişili-
ğinde  bencillik değil paylaşım vardır, Liseli Dev-Genç’li-
lerin kişiliğinde bireycilik değil dayanışma vardır.
Yoldaşıyla beraber iş yapmak Liseli Dev-Genç’lileri daha
güçlü kılar. Liseli Dev-Genç’liler kolektivizmi yaşadıkça
ve yaşattıkça halkın kültürüne,  kendi kültürüne sahip
çıktıkça devrim bayrağını daha güçlü daha coşkulu dal-
galandıracaktır. Çünkü bilir ki bencilliğe karşı gelmek,
Anadolu kültürünü yaşatmak halkı güçlendirmektir ve
düzenin karşısına daha güçlü, yılmayan, kararlı, cesur
Liseli Dev-Genç’liler çıkartmaktır.

Liseli Dev-Genç'liler Kolektivizmi 
Halkın Kültürü İle Yaşatandır!

Gençlik Federasyonu, tutsak olan
Dev-Genç’lilere mektup yazma kam-
panyası başlattı. “Vatanı Sevmenin Us-
tası Dev-Genç’lilere Mektup Yaza-
lım” çağrısında bulunan Gençlik Fe-
derasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Yürüyoruz aydınlığa. Dev gibi yü-
reklerimiz var bizim. Bu yürekler ki yıl-
lardır egemenlerin zulmüne karşı anti-em-
peryalist, anti-faşist mücadele geleneği-
ni bir kere bile olsun elden bırakmamış-
tır. İşte bu yüreklerin sahipleri Dev-
Genç’liler olarak yıllardır bedel ödüyo-
ruz. Çünkü vatanımızı seviyoruz. Çünkü
halkımızı sevdikçe suçlarımız artıyor.
Çünkü bağımsız, özgür, eşit bir ülke isti-
yoruz. Çünkü bebeklerin rahatça süt içe-
bildiği, öğrencilerin okula gitmek için in-
şaat köşelerinde ölmediği, anaların dev-
let tarafından kaybedilmiş evlatlarının ol-
madığı bir ülke istiyoruz. En büyük su-
çumuz bu bizim. Ama bizler boyun eğ-
miyoruz. Biliyoruz ki gelecek bizim elle-
rimizde, bu ülkenin asıl sahipleri bu hal-
kın evlatları olarak halkımıza gelecek gü-
zel günleri, tertemiz bir dünyayı hediye et-
mek istiyoruz. Yıllardır olduğu gibi bugün
de canımızı ortaya koyarak ellerimizle
kurduğumuz mahallelerimize sahip çıkı-
yoruz, ülkemizi işgal eden Amerikan as-

kerlerine vatanımızı satmıyoruz. Biz Ma-
hirler’in soyundan geliyoruz. Ne istedi-
ğimizi biliyoruz. O yüzden faşizmin olduğu
bir ülkede tutsaklık bizim için alnımızın
ak cefasıdır. Ve vatanı sevmenin ustası öz-
gür tutsak Dev-Genç’liler de diyor ki: O
duvar duvarınız vız gelir bize vız.”

Dev-Genç’lilere mektup
yazmak için bulundukları
hapishanelerin adresleri:

Meral Dönmez: Kandıra T1 Kadın
Kapalı Hapishanesi

Gülşah Işıklı: Kandıra T1 Kadın
Kapalı Hapishanesi

Melis Ciddioğlu: Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi

Cemray Baş: Bakırköy Kadın Ka-
palı Hapishanesi

Harran Aydın: Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi

Dilek Arslan: Bakırköy Kadın Ka-
palı Hapishanesi

Tayfun Taş: Kandıra 1Nolu F Tipi
Hapishanesi

Ayberk Demirdöğen: Tekirdağ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi

Eser Morsümbül: Tekirdağ 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi

Gürkan Türkoğlu: Tekirdağ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi

Bilgehan Karpat: Sincan 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi

Hakan Karabey: Tekirdağ 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi

İleri Kızılaltun: İzmir Kırıklar Ha-
pishanesi

Ümit Çobanoğlu: İzmir Kırıklar
Hapishanesi

Candaş Kat: Adıyaman E Tipi
Hapishanesi

Vatanı Sevmenin Ustası Dev-Genç’lilere Mektup Yazalım!

Ki̇taplarımızı Okuyalım,
Okutalım

İstanbul’da Dev-Genç’liler, 3 Şu-
bat günü 15.00-17.00 saatleri arasında
Okmeydanı’nda masa açarak, Boran,
Haziran ve Tavır yayınlarından çıkan
kitapların tanıtımını yaptılar. 

Grup Yorum türkülerinin çalındığı
masada kalem satışı da yapan Dev-
Genç’liler ayrıca, 18-19 Şubat tarih-
lerinde yapılacak olan Yıkımlara Kar-
şı Sempozyum’la ilgili bildiri dağıta-
rak, halkı sempozyuma çağırdılar. Bil-
diri dağıtımında halk yıkımlara karşı ol-
duğunu, evlerini yıktırmayacağını söy-
leyerek tepkisini dile getirdi. 

Ülkemizde Gençlik
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Liselilerin devrimci mücadelemizde-
ki önemi gençliğin en saf yanlarını ken-
dilerinde barındırmalarından gelir. Di-
namik, hızla kavrayan, öğrendiklerini
hızla hayata geçiren, yeniye açık, hızla ye-
nilenen, saf, temiz, büyük bir bağlılık ve
vefayla seven, arkadaşlığa, insan ilişki-
lerine önem veren, kendini ifade etme, ha-
yata müdahale etme çabalarıyla enerji
dolu,  pırıl pırıl bir kitledir liseli gençlik. 

Liselileri örgütlemek, liseliler ile bir-
likte ailelerini, mahallelerini ve hatta bu-
lundukları ili örgütlemek, yeni örgütlen-
meler, yeni kadro ve sempatizanlar ya-
ratmak demektir. Liseliler bahsettiğimiz
bu olumlu özellikleriyle birlikte müca-
deleyi tanıdıkça ailelerini, arkadaş çev-
relerini, mahallelerini de etkileyecek, de-
ğiştirecek ve mücadeleye katacaktır. Bu
nedenledir ki liselilerin örgütlenmesi bi-
zim açımızdan olduğu kadar düşman açı-
sından da önemlidir. Liselilere yönelik dü-
zenin de kitle çalışması, halkın tüm ke-
simlerinde olduğu gibi kesintisiz sür-
mektedir.

Devlet, liselileri düzen içinde tutmak,
mücadeleden uzak tutup, sindirmek için
farklı yöntemler geliştiriyor. Bunların
başında aile, okul idaresi, polis baskısı ge-
liyor diyebiliriz. Kendini, dünyayı yeni
yeni tanımaya başlayan, kişiliği şekillen-
me aşamasında olan liseliler için düzenin
ideolojik ve kültürel kuşatması da bü-
yüktür. Düzen liselileri apolitikleştirmek,
duyarsızlaştırmak, bencilleştirmek, bi-
reycileştirmek için uyuşturucuyu, fuhuşu,
cinselliği, çeteciliği, tüketim kültürünü ya-
yar. 18 yaş sınırı gösterilerek liselilerin dev-
rimci mücadelede örgütlenebileceği meş-
ru ve yasal kurumlarda, derneklerde faa-
liyet yürütmesini engellerken, liselerde
özellikle ülkü ocaklarının, MHP'li, BBP'li
faşistlerin örgütlenmelerinin önü açılır,
yaygınlaştırılır. Güvenlik adı altında okul-
ların çevresinde bulunan polislerin eliyle
uyuşturucu, çetecilik yaygınlaştırılır. Dü-
zen tarafından Kurtlar Vadisi gibi dizilerle,
halk düşmanı mafyalarla özendirilerek, fut-

bol kulüpleriyle zengin olma hayalleri
kurdurtarak bu kuşatma güçlendirilir.

Liselilerin hem mücadelemiz açısın-
dan önemi, hem de devletin liselilere yö-
nelik kuşatması düşünüldüğünde, bizim
de liselileri örgütleyebilmek için bütün
olanaklarımızla yol ve yöntemler bul-
mamız, yaratmamız gerektiği daha açık
görülür. Liselileri örgütleyebilmemizin
yolu onları çok iyi tanımaktan geçer. Ai-
leleri, okudukları lisenin koşulları, sosyal-
kültürel yapıları, ekonomik durumları, ha-
yalleri, istekleri, yaşadıkları en küçük so-
runlarına kadar tanımalı, anlamalıyız. Bu-
nun için liselilerle her şeyden önce çok
iyi birer arkadaş olmayı başarmalıyız. Li-
seliler arkadaşlığa önem verirler, vefalı-
dırlar. Emek harcadığımızda, doğru bir
bağ yakaladığımızda gelişmeleri daha hız-
lı olacaktır. Liselilere hayal edebilecek-
leri, hedefleyebilecekleri kahramanları-
mızı anlatabilmeliyiz. Düzenin mafya bo-
zuntularına değil, gerçek vatanseverlere,
devrimcilere hayranlık duymalarını, on-
ları örnek almalarını sağlamalıyız. Kah-
raman Altun'u, Cem Güler'i anlatabiliriz. 

Liseliler aile, polis, okul idaresi bas-
kısıyla kendilerini ifade edemez, dersler
ve sınavlardan başka bir şey düşünemez
ya da uyuşturucu, yozlaşma, çeteleşme
batağıyla hiçbir şey göremez duruma ge-
tirilmişlerdir. Bulunduğumuz her yerde
liselilerin kendilerini ifade edebilecekleri,
tartışabilecekleri, dünyayı ve ülkemizi,
halkımızı tanıyabilecekleri örgütlenme-
ler yaratmalıyız. Okullarda kurulan öğ-
renci kolları, kulüpleri, derneklerimizde
kurabileceğimiz halk oyunları, tiyatro,
koro, enstrüman kursları liselilerle bir bağ
yakalayabilmemizi, tanışabilmemizi sağ-
layacaktır. Piknikler, müzik dinletileri, pa-
nel ve söyleşiler, kamplar, konserler liseli
gençliğe ulaşma araçlarımız olabilir.

Liseli gençliği örgütlerken, devrimci
mücadelemizin hedef ve yöntemlerinden
kopmadan, liseli gençliğin mücadelesi-
nin devrim mücadelemizin bir parçası ol-
duğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Li-

Meşruluğumuzun Gücüyle Tüm Liselileri
Örgütleyecek, Savaşımızı Büyüteceğiz

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseliyiz Biz



Liseliyiz Biz
seliler olarak örgütlenirken yasal sınırlamalar, engeller bi-
zim için belirleyici olmamalıdır. "Yaşı küçük" demeden uyuş-
turucu, fuhuş, yozlaşmanın her türlüsünün içine çekilmeye
çalışılan bizler, parasız eğitim, bağımsız bir Türkiye, de-
mokratik liseler istediğimizde, halkın sorunlarına çareler ara-
dığımızda polisin işkencesiyle, uzun yıllara varan tutsak-
lıklarla, infazlarla saldırıya uğruyor, katlediliyoruz. Kendi
yasalarını da bizleri susturmak için düzenleyen devlet, bu
yasalara dahi uymazken, sadece yasaların sınırlarıyla ya-
pacağımız bir liseli örgütlenmesi, liseli gençliğin ihtiyaçla-
rına cevap vermeyecektir. Bugün yasal olarak da var olan
haklarımızı yine meşruluk temelinde verdiğimiz militan
mücadelelerle ve bedellerle kazandığımızı unutmadan
tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmalı, ancak
yasallığın bizi sınırlandırmasına da asla izin vermeme-
liyiz. Bizim mücadelemiz meşruluğumuza ve haklılığımı-
za dayanan, akademik-demokratik haklarımızı da büyütmeyi
hedefleyen ve nihayetinde devrimimiz için halk kurtuluş sa-
vaşımızı büyüten bir mücadele olmalı.

Tüm liselileri örgütlemek, bütün liselerde örgütlenme-
ler yaratmak hedefimiz olmalı. Liselilere geleceğimizin, va-
tanımızın ve halkımızın geleceğinden ayrı olmadığını an-
latmalı, onları halkımızın kurtuluşu, vatanımızın bağımsız-
lığı için mücadeleye katmalıyız. Mücadelemiz meşruluğu-

muza ve haklılığımıza dayanarak örgütlendikçe büyür.
Hiçbir yasallığa alışmadan liseli gençliğin ve mücadelemi-
zin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeliyiz. Sosyal, kül-
türel faaliyetlerden, gazete ve dergiler çıkarmaya, bize ait bir
internet sitesi kurmaya kadar örgütlülüklerimizi yaygınlaş-
tırabiliriz. Liseli Dev-Genç'in tarihi bu anlamda da bize yol
gösterecektir. Gençliğin akademik-demokratik mücadelesiyle
birlikte, anti-emperyalist, anti-faşist mücadeleyle halkla bü-
tünleşmiş ve devrimci mücadelemizde gelenekler yaratılmıştır.
Bizler de liselileri aileleriyle yürüttükleri tartışmalarda
ideolojik olarak güçlendirirken, okuldan her türlü baskı ve
adaletsizliğe karşı militanlaştırabilmeliyiz. Polis-idare iş-
birliğine, paralı eğitime karşı seminerler, paneller, boykot-
lar, işgaller örgütleyebilmeliyiz. Liseli gençliğin öfkesini doğ-
ru hedeflere yönlendirebilir, hesap sordurtarak güven ve güç
kazandırabiliriz.

Yayınlarımızla, eğitim çalışmalarımızla okullarda gös-
terilen ezberci, sorgulamayan, yüzeysel bakış açısını kır-
dırıp, doğru sorular sormayı, doğru düşünmeyi öğretebi-
liriz liselilerimize.

Liseli gençlik, düzenin bütün kuşatmalarından ancak
mücadelemiz ile kurtulabilir. Bunun için binbir yolla li-
seli gençliği örgütlemeli, savaşımızı büyütmeliyiz.

DİSK’in 14. Genel Kurulu yakla-
şırken, Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
“Demokratik, Mücadeleci Devrimci
DİSK’i Yaratacağız” şiarıyla çalış-
malarına devam ediyor.

İSTANBUL
Devrimci İşçi Hareketi, 24 Ocak

Salı günü, Ataşehir 1 Mayıs Mahal-
lesi 3001. Cadde üzerinde Çeşme
Durağı’ndan, Karakol Durağı’na ka-
dar "Örgütlenerek Direnerek Kaza-
nacağız, DİSK'i İşçilere İşçileri
DİSK'e Taşıyacağız" ve "Demokratik
Mücadeleci Devrimci DİSK'i Yara-
tacağız" yazılı 100 adet afişleme
yaptı. Aynı içerikteki afişler 25 Ocak
günü de Gazi Mahallesi'nde asıldı.

DİH'liler, 4 Şubat günü de Tuzla
Esenyalı Sapağı Üstgeçidi’ne, tren is-
tasyonuna ve Tuzla Aydınlı Mahal-
lesi’ne 100 adet afiş asarak nasıl bir
sendika için mücadele ettiklerini an-
lattılar.

İZMİR
31 Ocak, 1 Şubat ve 3 Şubat tarih-

lerinde İzmir’in Konak ve Buca ilçe-

lerinde afişleme çalışması yapıldı. 3
günde İkiçeşmelik, Şirinyer, Üçkuyu-
lar, Alsancak ve Basmane semtlerinde
300 adet afiş yapıştırıldı. Ayrıca 4 Şu-
bat günü Karşıyaka Çarşı’da DİSK’in
14. Genel Kurulu’na yönelik DİH’in gö-
rüş ve önerilerini anlatan 300 bildiri ve
350 broşür dağıtıldı. Dağıtım esnasın-
da broşür yüksek sesle halka okundu ve
talepler anlatıldı. Daha sonra Karşıya-
ka İskele’de bulunan ESHOT otobüs-
leri son durağında şoförlerle DİSK’in
yeniden demokratik ve devrimci bir sen-
dika haline getirilmesi gerektiği üzeri-
ne sohbet edildi. Çoğu Genel-İş üyesi
olan şoförlere broşürlerden de verildi.
Bazı şoförler kendileri dağıtmak için bil-
diri ve broşürlerden istedi. Aynı gün Ko-
nak-Kemeraltı girişinde de 490 broşür
ve 490 bildiri dağıtıldı.

BURSA 
DİH, 30 Ocak günü DİSK/Birleşik

Metal–İş Sendikası’nın örgütlü oldu-
ğu Bursa Orhangazi’de kurulu bulunan
Asil-çelik fabrikasının önünde, akşam
vardiyası girişinde bildiri ve broşür da-

ğıttı. Kimi işçinin DİSK yönetimine ki-
misinin Birleşik Metal-İş yönetimine
tepkileri vardı.

Dağıtım esnasında fabrika gü-
venlik görevlilerinin engelleme giri-
şimlerine rağmen bildiri dağıtımına
devam edildi. Toplam 300 bildiri da-
ğıtıldı.

2 Şubat günü de Genel-İş Bursa
Şubesi’ni ziyaret eden DİH'liler, bro-
şür ve bildiri vererek sohbet ettiler. Ar-
dından Bursa Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Kurumu önünde yapılacak
olan eyleme işçilerle birlikte gidildi.
AKP’nin sendikaları tasfiye saldırı-
larına karşı yapılan eylemde broşür ve
bildiri dağıtıldı. 

ADANA

30 Ocak'ta Adana İnönü Parkı’nda
broşür ve bildiri dağıtımı yapıldı. Ey-
lemde ayrıca DİH’i anlatan broşür hal-
ka ulaştırıldı. 6 DİH’linin katıldığı ve
1 saat süren çalışmada yaklaşık 100 bil-
diri ile 60 adet DİH broşürleri halka
ulaştırıldı. 

DİSK’İ DEVRİMCİLEŞTİRECEK VE YENİDEN ÖRGÜTLEYECEĞİZ
DİSK’İ TARİHE GÖMMEK İSTEYENLERİ
İŞÇİ DİRENİŞLERİYLE CEVAPLAYACAĞIZ
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Sevgili Yürüyüş okurları merhaba.
Dersimize kaldığımız yerden devam
ediyoruz. 

Nasıl değiştireceğimizden önce
neyi değiştireceğimizi iyi bilmeliyiz.
Bütün bu adaletsiz, sömürücü, zorba
düzenin  kaynağı üretim araçları üze-
rindeki özel mülkiyettir. Bunu ortadan
kaldıracağız.

Bu Düzen Nasıl Ayakta
Duruyor?

Bu düzen halka düşmandır. Ama bu
düzen yine halka dayanarak ayakta dur-
maktadır. Bunu nasıl yapıyor ona ba-
kalım.

Düzen ideolojik propaganda
araçlarıyla halkı kandıryor. Yani
düzeni ayakta tutan araçlardan
birisi düzenin halkı kandıran
güçlü propaganda araçlarıdır.
Bütün ideolojik propaganda araç-
ları devletin ya da egemenlerin
ellerinde... Bunlar, radyo, TV, ba-
sın, okullar, camiler, kiliseler, ti-
yatrolar, sinemalar, kitaplar ve
daha günlük yaşamın içine so-
kulmuş binlerce araçla farkında
olmadan bilinçlerimize düzenin
propagandası işlenir. 

Bunlar aracılığıyla, gerçek-
leri halktan gizleyen, yalana, dema-
gojiye ve gözdağına dayalı propa-
gandayla, daha çocukluktan başlaya-
rak her gün her saat halkın beynini ya-
lan bombardımana tabi tutularak ade-
ta beyinler teslim alınır. 

Örneğin düzen, "böyle gelmiş
böyle gider" anlayışını kitlelerde
hakim kılar. 

Daha gözünü açar açmaz kendini
böyle bir düzenin içinde bulan insanlar
bu propagandanın da etkisiyle, düze-
ni sorgulamıyor. Sömürü ve zulmü ka-
nıksıyor, yaşamın doğal bir parçası
olarak görüyor. Zengin niye zengin,
yoksul niye yoksul düşünmüyor. En

fazla zenginin ba-
basından miras kal-
dığını, ya da kafası
çalışan, becerikli,
kurnaz, şanslı kişiler
olduklarını, ya da
en fazla üç kağıtçı
olduklarını düşünü-

yor. Yoksulların durumunu ise tersi-
ne düşünüyor ve kader olarak görü-
yor. Durumu bir kez böyle kabulle-
nince oğullarını, kızlarını da bu dü-
zene uygun kişiler olarak yetiştiriyor...
Yani beyniyle, ruhuyla düzenin hiz-
metine giriyor. Bu en önemli nokta-
dır ve düzen esas olarak bunu sağla-
maya çalışır. Bir kez halkı bu duruma
getirdiğinde sırtının yere gelmeyece-
ğini bilir. Milyonlarca insan düzenin
bekçileri haline gelmiştir ve bu büyük
bir propaganda gücüdür. 

Örneğin bugün çok mantık dışı,
akıl dışı bulduğumuz, halkın bunlara
nasıl katlandıklarına akıl erdireme-
diğimiz kölecilik 4 bin yıl böyle ya-

şamıştır. Kölelere bunun tanrının ya
da tanrıların isteği olduğu kabul etti-
rilmiş ve köleler oğullarını, kızlarını
iyi köleler olarak yetiştirmişlerdir.
Efendilerini, krallarını tanrıların yer
yüzündeki temsilcileri olarak gör-
müşlerdir. Efendileri kendilerine bi-
raz iyi davranırlarsa bunu tanrının bir
lütfu saymışlar ve bin kez şükret-
mişlerdir. Bu gün de işçiler, yoksul-
lar pek farklı davranıyor sayılmaz...

- Düzen halkta, “Devlet büyüktür,
devlete karşı gelinmez" anlayışını
yerleştiriyor. Bunu nasıl yapıyor?
Baskıyla, terörle, işkencelerle, poli-
siyle, jandarmasıyla, karakollarıyla,

mahkemeleriyle, hapishaneleriyle...
Halkı güçlü devlet mekanizması kar-
şısında çaresiz hissettiriyor. Devletin
hemen tüm kurumlarının halka yak-
laşımı hemen hemen aynıdır. Halk bir
tapu dairesine bile gitse birilerini
devreye sokmadan  yada rüşvet ver-
meden işlerini halledemez. Her şey
halkın üzerinde bir baskı oluşturur. Ör-
gütsüz kişilerin gözünde devlet yı-
kılmaz devasa bir güç olarak görünür.
Ve kendini güçsüz gören kişiler ka-
derine boyun eğmek zorunda kalır. 

Düzen burjuvazinin yoz kültürü-
nü halkı yozlaştırmak için kullanır.
Birlikteliği değil, bencilliği, bireyci-
liği aşılar. "Sadece kendini düşün, kö-
şeyi dön, bunun için her türlü ahlak-
sızlığı yap... Sen de şansına güven pi-
yangoya, lotoya umut bağla" der.

-"Bu dünya önemli değil ahreti
düşün"der. Yüzyılların ürünü olan
kaderci, gerici düşünceyi teşvik eder.
Bunun için  Kuran kursları, din
okulları, camiler, kiliseler yüzlerce

binlerce açar. Yoksul halkı din-
le kaderine boyun eğmeyi öğüt-
ler. Bu dünyanın “fani” oldu-
ğunu, mala mülke tamah et-
memesi gerektiğini söyler.
“Öteki” dünya için ibadet et-
mesini ister. 

Halkın dikkatlerini sömürü
ve zulüm düzeni dışında başka
şeylere yöneltmek için her yola
başvurur. Halklar arasındaki
ulusal, dinsel, mezhepsel çe-
lişkileri körükler. Cinselliği,
modayı, giyimi- kuşamı, tek
amaç haline getirir. Kısacası

halk sömürü ve zulmü düşünmesin,
ona karşı çıkmasın da ne yaparsa yap-
sın diye her şeyi yapıyor.

Ahlaki düşkünlüğün, cinselliğin,
sorumsuz yaşantının, uyuşturucu düş-
künlüğünün, dünyaya boş veren ve sa-
dece "yaşamaya" bakan bir anlayı-
şın propagandasını yapar.

Baştaki “neyi değiştireceğiz” so-
rusuna dönersek  sömürücü sınıfları
temsil eden bu devleti yıkacağız ve ye-
rine halkı ve işçi sınıfını temsil eden
yeni bir devlet kuracağız. Kurduğu-
muz bu devlet aracılığıyla da sömü-
rüye ve zulme son verip, komünizme

BİZ KİMİZ?
NE İSTİYORUZ? 

NASIL 
BAŞARACAĞIZ?

NASIL 
DEĞİŞTİRECEĞİZ?

Ders: Biz Kimiz?
Ne İstiyoruz? (2)
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giden yeni bir toplum
kuracağız. İşte devri-
min temel konusu bu-
dur. Her ülkenin dev-
rimcilerinin yapması ge-
reken, mevcut devlet ci-
hazını yıkıp yerine hal-
kın iktidarda olduğu bir
devleti kurmaktır. 

Devrim
Nedir?

Devrim mevcut ege-
men sınıfların iktidarı-
nın aşağıdan yukarıya
halk hareketiyle zora dayalı olarak ele
geçirilmesi ve ele geçirilen bu iktidar
vasıtasıyla da yukarıdan aşağıya yeni
bir toplumsal üretim ilişkisinin, yani
sosyalist üretim ilişkilerinin örgütlen-
mesidir, diyebiliriz.

Devleti Niye Yıkacağız,
Ele Geçirsek Olmaz mı? 

Olmaz. Şimdiye kadar sömürücü
sınıflar hep devleti ele geçirmekle ye-
tindiler. Çünkü egemenlik bir sömü-
rücü sınıftan diğer sömürücü sınıfın
eline geçiyordu. Dolayısıyla ege-
menliği ele geçiren yeni sömürücü sı-
nıfında halk üzerinde baskı aracı ola-
rak kullanacağı bir devlete ihtiyacı
vardı. Eski devlette zaten bunun için
ve buna göre örgütlendiğinden onu ele
geçirip kendilerine göre düzenle-
mekle yetindiler. Bu devletlerin hep-
si halktan kopuk, bir avuç egemen sö-
mürücülerin çıkarını savunan ve halk
üzerinde onların baskı aracı olacak şe-
kilde örgütlenen yapılardı. Oysa bizim
devrimimiz, egemenliğin bir sömü-
rücü sınıftan diğer sömürücü sınıfın
eline geçtiği bir devrim değildir. Tam
aksine egemenliğin halkın eline geç-
tiği bir devrimdir. Böyle bir devrimin
devleti halkın çıkarlarını savunan ve
halk adına sömürücülere baskı uy-
gulayan ve onları tarih sahnesinden
silmek için çalışan bir devlet olmak
zorundadır. Bu devletin hiçbir meka-
nizması bugün burjuva devletlerde ol-
duğu gibi halktan kopuk olamaz.
Halkın yönettiği ve denetlediği me-
kanizmalar olmak durumundadır. Za-

ten halk iktidarı halkın doğrudan
kendi kendini yönettiği bir iktidardır.
Bu nedenle bugünkü haliyle devlet
halkın hiçbir işine yaramaz. Ele ge-
çirilmiş olsa da böyle bir devlet hal-
kın devleti olamaz... Bu nedenle yı-
kılmalıdır ve yepyeni bir devlet ku-
rulmalıdır.

Devleti Nasıl Yıkacağız?
Yani Devrimi Nasıl
Yapacağız? Bunun İçin
Nelere İhtiyacımız Var?

Birincisi, düşmanımızı, yani yık-
mak istediğimiz devleti tanıyacağız.
Nasıl bir devlet?

İkincisi, değiştirmek istediğimiz
nasıl bir toplum ve bu toplumda dev-
let kimleri temsil ediyor, biz kimleri
temsil etmeliyiz ona karar vereceğiz.
Yani devleti yıkmak için güce ihti-
yacımız varsa bu gücü kimden ala-
cağız? Devrimimizi hangi sınıf ve ta-
bakalara dayandıracağız? Bunu net-
leştireceğiz. 

Üçüncüsü, dünya devrim deney-
lerini irdeleyeceğiz. Başka halklar
devrimlerini nasıl yapmışlar? Halkı
nasıl kazanmışlar, devleti nasıl yık-
mışlar? En önemlisi de devrimin bir
yasası var mı, nasıl bir yasa?

Nasıl Bir Devlete Karşı
Savaşıyoruz?

Emperyalizmin yenisömürgesi
olan ülkemizde, emperyalizmin yer-
li işbirlikçisi oligarşiyi temsil eden bir

devlet vardır. Faşist bir devlet.
Toplumu demokratik kurallara
göre yönetmeyen, halka ve
halkın temsilcileri olan bizlere
baskı ve terör uygulayan, hal-
kı silahlı gücüyle ezen, örgüt-
lenmeye, demokratik haklar
için mücadeleye izin vermeyen,
bu tür girişimleri baskı, terör ve
silahlı güçleriyle engelleyen
bir devlet... Neden böyle? Çün-
kü temsil ettiği sınıflar güçsüz...
Halka verebileceği hiçbir şey
yok... Sömürüsünü ancak bas-
kı ve terörle sürdürebilecek
durumda... 

Nasıl Bir Toplum?
Kapitalist bir toplum, ama kapi-

talizmin kendi iç dinamiyle gelişme-
diği için çarpık bir kapitalizm ha-
kimdir.

Bu özelliklerin başlıcaları şunlardır:
1- Emperyalizme bağlı çarpık iş-

birlikçi bir kapitalizm. Toplumsal ve
ekonomik hayata egemen olan işbir-
likçi tekelci burjuvazi...

2- Karakteri ve güçsüzlüğü gere-
ği kapitalist devrimi tamamlayama-
mış, feodal kalıntıları ve tefeciliği de
içinde barındıran bir kapitalizm. Yani
işbirlikçi tekelci burjuvazi feodalizmi
tasfiye edecek gücü olmadığından
toprak ağalarıyla, tefeci tüccarlarla it-
tifak yapmak zorunda kalmıştır. Hiç-
bir devrimci özelliği yoktur. Tam ter-
sine karşı devrimcidir... Kapitalist
anlamda bile ilerici, devrimci bir yön
taşımaz. İşbirlikçi tekelci burjuvazi-
nin toprak ağalarıyla ve tefeci tüc-
carlarla ittifakına oligarşi diyoruz.
Ülkemizde iktidarı elinde bulundu-
ranlar da bu kesimlerdir. 

3- Toplumda var olan diğer sınıf-
lar ve tabakalar şöyle:

İşçi sınıfı: Kapitalizm gelişmiş bir
kapitalizm olmadığından, çarpık ol-
duğundan nitel (bilinç) ve nicel (sayı-
sal) olarak güçsüzdür.

Köylülük: Bugün köylülük em-
peryalizmin dayatmasıyla tasfiye edil-
maya çalışılsa da hala köylerde önem-
li bir nüfus yaşamaktadır. Devrimin

Biz işçi sınıfının temsilcileriyiz.
Ama sadece işçi sınıfına
dayanarak devrimimizi

yapamayız. Çünkü işçi sınıfı
güçsüz. O halde diğer sınıf ve
tabakaları da devrim bayrağı

altında birleştirmeliyiz. Zaten her
mücadelede can alıcı sorunlardan

biri düşmanın cephesini
daraltmak, devrim cephesini

genişletmektir

ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!

12 Şubat
2012

443

Yürüyüş

Sayı: 303



önemli bir gücünü hala köylülük
oluşturmaktadır. Bunların içinde en
yaygın olanı topraksız köylüler, az
topraklı köylülerdir. 

Küçük burjuvazi: İşçiler dışında
emeğiyle geçinen kesim. Yani memur-
lar, esnaflar, zanaatkarlar, serbest mes-
lek sahipleri. Bunların üst kesimleri bur-
juvaziye daha yakındır ve onunla kay-
naşmıştır. Devrimin karşısındadırlar.
Alt kesimleri ise küçük burjuvalardır.
Esasen küçük üretici köylülükte bu
kesime girer. Bunlar kendi emeğiyle ge-
çimini sağlar ya da kendi de çalışmak
şartıyla en fazla bir iki işçi çalıştırırlar.
Bu kesim de çok yaygındır. 

Orta burjuvazi: Kendi emeğiy-
le çalışmayan, işçilerin sömürüsüyle
kazanan (örneğin 10 işçi ve daha
fazla çalıştıran) ve belli bir sermaye
birikimi olan kesim. 

- İşte bu toplumda devlet oligarşiye
dayanıyor. Devlet oligarşinin devletidir. 

Biz işçi sınıfının temsilcileriyiz.
Ama sadece işçi sınıfına dayanarak
devrimimizi yapamayız. Çünkü işçi sı-

nıfı güçsüz. O halde diğer sınıf ve ta-
bakaları da devrim bayrağı altında bir-
leştirmeliyiz. Zaten her mücadelede
can alıcı sorunlardan biri düşmanın
cephesini daraltmak, devrim cephesini
genişletmektir. Düşman, yani devlet
oligarşinin devletidir. Öyleyse sınıf-
lar mevzilenmesinde düşmanı oli-
garşiyle sınırlandırıp halkın diğer
tüm kesimlerini devrim cephesine
kazanmak olmalıdır. 

Oligarşi işçiyi, köylüyü, küçük
burjuvaziyi sömürüyor. Onlarla ara-
sında derin bir çelişki var. O halde bu
sınıfları kazanabiliriz. Öyle bir dev-
rim programı yapmalıyız ki yapaca-
ğımız devrim programı hem bu sı-
nıfların desteğini alsın, hem de asıl
temsil ettiğimiz işçi sınıfının sosya-
lizm amacını gerçekleştirecek bir
program olsun. Orta burjuvaziyi de ta-
rafsızlaştırsın... İşte anti emperya-
list, anti oligarşik devrim programı
bunu ifade eder. Bu programda  güç-
ler mevzilenmesi, işçi sınıfı, yani
onun partisi öncü olmak zorundadır.
Aksi takdirde sosyalizme gideme-

yiz. Diğer sınıflarda işçi sınıfıyla
birlikte devrimin temel gücüdür. Böy-
le olmazsa oligarşiyi alt edemeyiz. Si-
yasetimizde, pratiğimizde hep bu sı-
nıfların çıkarlarını savunmalı, onların
çıkarlarına asla zarar vermemeliyiz.
Onlar dostumuz, gücümüz, daha açık
ifade edersek biz onların temsilcisiyiz.
Oligarşi ise düşmanımız. 

Oligarşinin her türlü çıkarına za-
rar veririz. Biz işçi sınıfının temsilcisi
olmamıza rağmen devrimi tüm halk
kesimleri ile birlikte yapacağımızdan
dolayı söylemlerimizde halk kavra-
mını kullanırız. İşçi sınıfının ideolo-
jik önderliğinde tüm halkın temsilci-
siyiz, çünkü onların çıkarlarını savu-
nuyoruz.

Bu haftalık konumuzu burada bi-
tirelim. Gelecek hafta dünya dev-
rimlerine bakacak, sonra da ülke-
mizde nasıl devrim yapacağımızı so-
mutlayacağız.

Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.                            

- SÜRECEK-

Malatya, Elazığ ve Dersim’de 3 Haziran 2011’de ya-
pılan ev ve dernek baskınlarında gözaltına alınıp tutukla-
nan devrimcilerin altıncı ve son duruşması 1 Şubat 2012
tarihinde yapıldı. Mahkeme öncesi saat 09.00’da Halk Cep-
heliler ve tutsak aileleri Adliye önünde bir eylem yaptılar. 

AKP iktidarının “gelişiyoruz, büyüyoruz, ileri de-
mokrasi” yalanlarıyla halkı kandırmak istediğini; ancak
gerçeklerin öyle olmadığını, halk üzerinde sistematik ola-
rak terör estirildiğini belirten Halk Cepheliler, “Bugün
Amerika ve ülkemizdeki maşası AKP’nin çıkarlarına hiz-
met etmeyen, onların zulmüne biat etmeyen her kesime
terörizm demagojisi ile saldırılmakta, tutuklanarak ceza
verilmektedir. Yargı öyle bir hal almıştır ki; katledilece-
ğinden polisin, MİT’in haberdar olduğu Hrant Dink ci-
nayetinde ‘örgüt yok’ demiş; silahlı hiçbir eyleme katıl-
madıkları halde AKP’nin karşısında oldukları için tu-
tuklanan öğrencilerin davasında örgüt üyeliği ve örgüt pro-
pagandası yapmaktan ceza istemektedir. Kızının resmi-
ni taşıyan anneye ceza istemektedir. Bu, AKP yargısının
gerçek yüzüdür.” açıklamasında bulundular.

Mahkemeye ringlerle getirilen tutsaklar sloganlarla kar-
şılandı. Mahkeme önce Malatya daha sonra Elazığ ve Der-

sim’den tutuklananlar ol-
mak üzere iki oturum şek-
linde görüldü. Mahkeme
heyeti “AKP demokrasisi-
nin” tüm olanaklarını kul-
lanarak, Güler Zere’nin
cenazesine, 1 Mayıs’a, 8
Mart’a katıldıkları, Grup
Yorum konserinin biletle-
rini sattıkları için 8 ile 14
yıl arasında değişen cezalar verdiler. Mahkemede hüküm
giyen 10 devrimciden 1 kişi, yattıkları süre göz önünde
bulundurularak tahliye edildi. 

Halk Cepheliler ve tutsak aileleri hapishaneye götü-
rülen devrimcileri sahiplenmek için ring aracının yanı-
na gittiler. Bunu bahane eden AKP’nin faşist polisi, bi-
ber gazı ve coplarla ailelere ve Halk Cephelilere saldır-
dı. Saldırı sırasında ve sonrasında “Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz”, “İşkencecilerden Hesap Sorduk So-
racağız”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Devrim-
ci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı ve polisin ger-
çek yüzü halka teşhir edildi.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında 3764
km demiryolu hattı yapılmış. O zaman
da halkın çıkarı düşünülmemişti. Em-
peryalizmin ülkenin tüm köylerine,
kasabalarına girmesi amaçlanmıştı ve
bunun için döşenmişti demiryolu. Ve
raylı sistemlerin gelişmesi daha hızlı ol-
muştu. Bugün çıkarlar değişmiş, de-
miryolu karsız bir ulaşım yolu olmuş ve
bu nedenle de atıl bırakılmıştır. Ulaşım
ihtiyacının karşısına tekellerin sömü-
rüsü çıkartılınca da demiryolu seferle-
ri tek tek kapatılıyor.

AKP, demiryollarını arttırma, hız-
lı trenleri yaygınlaştırma yolunda hız-
la ilerlendiği yalanını söylüyor. Oysa
aksine, demiryolu seferlerini kaldırma
planlarını yapmaktadır gizliden gizli-
ye. AKP iktidarında sadece 2 tane
hızlı tren hattı yapıldı ama bunun ye-
rine sadece 2009-2010 yılları arasın-
da tam 18 yolcu treni seferden kal-
dırıldı. Kaldırılma gerekçeleri aynıy-
dı: “Yol yenileme çalışmalarına zaman
aralığı sağlanabilmesi için.” Halka
hizmet esas alınmadığı için, halkın
mağdur edildiği bu yöntemle ulaşım
hakkı gasp edilmektedir. Çünkü tren
ucuz bir ulaşım aracıdır ve bu neden-
le halkımız tarafından tercih edilmek-
tedir. Tren seferlerinin kaldırılmasıyla
daha pahalı olan otobüs yolculuğu da-
yatılmaktadır.

AKP’nin kaldırdığı bazı tren sefer-
leri şöyle;

Pamukkale Ekspresi; Eskişehir-
Afyon, Afyon-Konya ve Afyon-Denizli
hatlarında çalışan bu ekspres, 24 Tem-
muz 2008 tarihinden itibaren seferden
kaldırıldı.

Erzurum Ekspresi; Elmadağ-Kı-
lıçlar, Kayseri-Sivas-Hudut, Divriği-Çe-
tinkaya, Çerikli-Yerköy, Güneş-Divri-
ği, Aşkale-Hasankale hatlarında çalışan
bu ekspres Ocak 2010 tarihinden iti-
baren seferden kaldırıldı.

4 Eylül Mavi Treni; Elmadağ-Kı-
lıçlar, Kayseri-Sivas-Hudut, Malatya-
Kuşsarayı, Çerikli-Yerköy, Hekimhan-

Çetinkaya hatlarında çalışan bu
ekspres Ocak 2010 tarihinden iti-
baren seferden kaldırıldı. 4 Eylül
Mavi Treni yıllık 185.000, gün-
lük 524 yolcu taşıyordu.

9 Eylül Ekspres Treni; Kü-
tahya-Gökçedağ, Nusrat-Balıkesir,
Gökçedağ-Nusrat hatlarında çalı-
şan bu ekspres Ocak 2010 tari-
hinden itibaren seferden kaldırıl-
dı.

Son olarak kaldırılan hatlardan
birisi de Haydarpaşa’dan Anado-
lu’ya yapılan tüm tren seferleri
oldu. Haydarpaşa-Adapazarı arasında
çalışan bölgesel ekspres trenlerden
22’si ile 26 Anadolu treni seferden kal-
dırıldı. 31 Ocak 2012’den itibaren
kaldırılan bu tren seferleriyle şehirler
arası ucuz ulaşım imkanı ortadan kal-
dırılmış oldu.

122 yıldır kesintisiz devam eden
Kocaeli-İstanbul arasındaki demiryolu
hattı 122 yıl aradan sonra ilk kez ta-
mamen kapatıldı. 122 yıldır hat kapa-
tılmadan yenileme ve bakım çalışma-
ları yapılırken, şimdi yapılamıyor. Ba-
kım gerekçesinin neresine inanma-
mızı istiyorlar?

Haydarpaşa’dan yapılan seferlerin
kaldırılmasına gerekçe olarak ise ya-
pılacak hızlı tren gösteriliyor. Ama
seferler devam ederken de hızlı tren ça-
lışmalarının yapılabileceği uzmanlar ta-
rafından vurgulanıyor. Fakat bu yapıl-
mıyor. Neden? Çünkü Haydarpaşa
Tren Garı tekellerin hizmetine su-
nuluyor. AKP, kendi adamlarını zen-
ginleştirmek için halka ait olanı her şeyi
satıyor tek tek. 

Haydarpaşa için AKP’nin planla-
dıkları çok daha başkadır. Gizli top-
lantılar ile yaptı hem de bunu, kimse-
nin haberi olmadan yaptılar. Olumlu ge-
lişmeler olarak yansıttılar bu olayı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir-
likte Çalık Grubu’na ait GAP İnşa-
at Şirketi’nin yaptırdığı yeni Os-
manlı versiyonu proje ile tarihi Hay-
darpaşa Garı turizm merkezi yapı-

lacak. Toplam 1 milyon 200 bin met-
rekare olan Haydarpaşa ve çevre ala-
nı bu proje ile 2 milyon 200 bin met-
rekareye çıkarılacak. 

Haydarpaşa Garı’nın yeri, çevre
görünümü dolayısıyla büyük bir rant ka-
pısı aynı zamanda. Yerine yapılacak
olan otellerin, alışveriş merkezlerinin
halk tarafından kullanılamayacağı da
açıktır. 

Demiryollarının kapatılması ucuz
ulaşımın da önünün kesilmesi olacak
aynı zamanda. Halkın büyük bir kıs-
mının ucuz fiyata Anadolu’ya gitme im-
kanı sağladığı tren seferleri, otobüs şir-
ketlerinin daha fazla para kazanacağı bir
sistem haline dönüştürüldü. Halk daha
ucuz ulaşım araçlarının yolunu bulmaya
çalışırken; 2-3 kat misli para ödeyip git-
mek istedikleri yerlere gidecekler. Me-
sela Köseköy-Haydarpaşa arasında-
ki iki hattın kapanmasıyla birlikte;
bu hattı kullanan öğrencilerin ve iş-
çilerin 106 TL’lik yol masrafı 900
TL’ye çıktı.

Haydarpaşa-Adapazarı arasında her
gün 15 bin yolcu taşınıyor... Çoğu öğ-
renci ve işçi... Adapazarı-İstanbul ara-
sı otobüs 15 TL iken, tren ise 5 lira...
Bu hattı kapatanların alternatif olarak
sundukları ucuz bir taşıma sistemi de
yok. Amaç sadece yenileme ve tamir
olsaydı bu tabiki yapılabilirdi ama
amaç tamamen Haydarpaşa Garı’nı
ve demiryolu seferleri yapılan yerleri
kapatmaktır. Örneğin, Adapazarı’na ve

Ucuz Ulaşım Hakkını Halkın
Elinden Çalanlar

Tekellerin Ceplerini Dolduruyor
Düşmanı
Halk

AKP
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Gebze’ye gidecek yolcuların büyük
bir kısmı karayollarını kullanmak zo-
runda bırakılacak. Hem çok daha pahalı
bir ulaşım olacak hem de zaman alacak.

Tren hatlarının kapatılmasıyla, ula-
şım için ağırlıklı olarak karayolları
kullanılacak. Bu da İstanbul Boğazı
üzerindeki üçüncü köprünün şart ol-
duğunu kanıtlayan bir gerekçe olacak. 

Bundan böyle, Andolu’dan İstan-
bul’a gelenler, aktarmasız bir şekilde
şehrin merkezine ulaşamayacak. Bu ne
demek? Hep ayrı ayrı ödenecek ek ula-

şım gideri demek. Tren seyahati oto-
büslere göre daha uzun sürmesine rağ-
men, halkımız ucuz olduğu için treni
tercih etmekteydi. Şimdi bu hakları da
ellerinden alınıyor.

Halkın ulaşım hakkı, Çalıkların
ceplerini doldurmak için yok sayılıyor.
Çalık Grubu tarafından yapılacak "Hay-
darpaşa Port" adı verilen Haydarpaşa
Garı’nı, Limanı ve Geri Sahasını kap-
sayan proje ile, Üsküdar sınırlarındaki
Harem Otogarı’ndan Kadıköy Mo-
da’ya kadar geniş bir bölge rant alanı
olacak. Buraya dev bir turizm ve tica-

ret merkezi inşa edilecek. 
Haydarpaşa, kentsel ve tarihi bir SİT

alanı aslında. Yani koruma amaçlı imar
planı dışında bir şey yapılmaması ge-
rekiyor. Fakat AKP ve onun yakınları
söz konusu olduğunda her yasa değiş-
tirilebilir, yeni yasalar çıkabilir... Burada
da böyle oluyor.

Bizden çalınan ulaşım hakkımıza
sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çık-
madığımızda her yönden kuşatıla-
cak, hareket edemez hale getirileceğiz.
Ulaşım hakkımıza sahip çıkalım.

İstanbul Küçükarmutlu’da 24
Ocak günü yapılan ve 5 devrimcinin
tutuklanmasıyla sonuçlanan polis
baskınlarının ardından 3 Şubat günü
Armutlu Cemevi’nde Halk Cephesi
tarafından bir halk toplantısı düzen-
lendi. Helikopter eşliğinde ve yüz-
lerce polisle yapılan ev baskınlarının,
yıkımlara karşı verilen mücadeleyi
engellemeyi amaçladığını anlatan
Halk Cepheliler, “Mahallemizi yık-
tırmayacağız” kararlılığını bir kez
daha dile getirdiler.

Polis baskınlarının ardından gün-
lerce kapı kapı gezerek bu baskınla-
rın asıl nedenlerini anlatan Halk
Cepheliler, bu saldırılara karşı dura-
bilmenin tek çözümünün mahalledeki
birlik ve dayanışmanın arttırılması ol-
duğunu anlatarak, halk toplantısına
katılım çağrısında bulundular. Ma-
hallede yapılan duyurularla iki akşam
boyunca bütün sokaklar Halk Cep-
heliler’in dayanışma çağrısı ve slo-
ganlarıyla inledi.

Halk Cephesi’nden, Halkın Hu-
kuk Bürosu’ndan ve Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derneği’nden birer ko-
nuşmacının olduğu toplantıda “Uyuş-
turucuya, Fuhuşa ve Hırsızlığa İzin
Vermeyeceğiz! Mahallemizi Yıktır-
mayacağız! Halk Cephesi” imzalı
bir pankart asıldı. 

Kendisi de aynı baskınlarda gözal-
tına alınan Pir Sultan Abdal Kültür

Derneği Sarıyer Şubesi yönetiminden
Zeynep Yıldırım, Armutlu’ya yapılan
baskının yıkımlar öncesi bir prova ol-
duğunu, üç-beş uyuşturucu satıcısı-
nın ifadesiyle sınırlı olmadığını an-
latarak, “Yıllarca mahalleye poli-
siyle, panzeriyle girmeye çalışıp da
giremeyen hükümet bugün uyuştu-
rucuyu, fuhuşu ve hırsızlığı kullana-
rak girmeye çalışıyor. Bizler bugün
bunun karşısında sessiz kalırsak, sal-
dırılara karşı güç olmazsak, polisin
dediği ‘Armutlu bitmiş’ lafını doğ-
rulamış oluruz.” dedi. 

Halk Cephesi adına konuşan Ümit
Çimen ise baskınların asıl nedeninin
yıkımlar olduğunu söyleyerek “Tu-
tuklanan arkadaşlarımız Armutlu’da
yapılması planlanan ev yıkımlarına
karşı çıkan ve halka da bu yıkımla-
rın karşısında olmaları gerektiğini an-
latan arkadaşlarımızdı. Tutuklanan ar-
kadaşlarımız halkımızın değerlerini
savunan, Küçükarmutlu’nun direniş
geleneğine sahip çıkan halkın evlat-
larıdır.” dedi. 

Baskınların hukuki boyutunu an-
latan avukat Günay Dağ ise, “Devle-
tin yozlaştırma politikasına, yıkımla-
ra, fuhuşa, uyuşturucuya karşı örgüt-
lü mücadele yürüttükleri için tutuk-
landılar. Bu saldırıları geri püskürt-
menin tek yolu direnmek ve mücadele
etmektir.” diye konuştu. Toplantıya
110 kişi katıldı.

Küçükarmutlu’da 5 Şubat günü de,
Halk Cepheliler tarafından yıkım saldı-
rısına karşı meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Armutlu Cemevi önünde toplanan halk,
“Uyuşturucuya Fuhuşa, Hırsızlığa İzin
Vermeyeceğiz, Evlerimizi Yıktırmaya-
cağız” yazılı, Halk Cephesi imzalı pankart
açarak yürüyüşe geçtiler. 24 Ocak’ta ya-
pılan ev baskınlarında tutuklanan 5 dev-
rimcinin isimlerinin yazılı olduğu dövizler,
flamalar ve meşaleler eşliğinde sloganlarla
mahallede yürüyüş yapan halk yürüyüş
boyunca “Evimizi Yıkanın Villasını Yı-
karız”, “Armutlu Bizimdir Bizim Kala-
cak”, “Armutlu Faşizme Mezar Olacak”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
”Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Çe-
teler Halka Hesap Verecek”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını attı.
Yürüyüş sırasında halka yönelik yapılan
konuşmalarda, evlerine, mahallelerine
sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Meydanda yapılan basın açıklama-
sında; “Armutlu Gülsümanlar’ın, Şe-
naylar’ındır. Hüsnü İşeriler’in, Sultan
Yıldızlar’ındır, Eyüp Başlar’ındır. Ar-
mutlu kanı canı pahasına direnen Armutlu
halkınındır! Bu nedenle görevimiz dün ol-
duğu gibi bugün de evlerimizi yıkmak için
yönelik saldıran AKP’nin politikalarını
boşa çıkartmaktır.” denildi. Yaşlısıyla
genciyle 89 kişinin katıldığı eylem; zıl-
gıtlarla, sloganlarla, alkışlarla ve evleri-
nin camından, kahve önlerinden eylemi
izleyen mahalle halkının desteğiyle Ar-
mutlu Cemevi’nin bahçesinde sona erdi.
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Yürüyüş dergisi tüm baskılara rağ-
men gerçekleri halka ulaştırmaya de-
vam ediyor. Çalışanlarının tutuklan-
masına, yazılarına yasak konmasına,
onlarca kapatma davası almasına rağ-
men Yürüyüş dergisi baskılara boyun
eğmediğini okurları tarafından yapılan
tanıtım-dağıtımlarla gösteriyor. 

İSTANBUL-OKMEYDANI
5 Şubat günü Okmeydanı sokak-

larında 25 Halk Cepheli’nin katılı-
mıyla Yürüyüş dergisinin tanıtım ve
dağıtımı yapıldı.

Dağıtım sırasında sloganlar ve
marşlarla birlikte halka “Faşizmin ada-
leti yoktur. Faşizmin adaleti, halkı sin-
dirmenin aracıdır. Halkın adalet talebini
yükseltelim.” şeklinde seslenilerek 45
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

ANKARA
Bağımsızlık Demokrasi ve Sos-

yalizm İçin Yürüyüş dergisinin satışı
için 2 Şubatta Ulus Heykel'de topla-
nan Halk Cepheliler, derginin tanıtı-
mını yaptılar. 

Ardından Kızılay İzmir Caddesi'ne
geçen Halk Cepheliler, dergi satışına

burada devam ettiler. Dergi satışında
sık sık Malatya'da parasız eğitim is-
tedikleri ve Grup Yorum'un konser
biletlerini sattıkları için 13 yıl ceza
alan Halk Cepheliler anlatılarak;
AKP'nin adalet anlayışı, Malatya Kü-
recik'e kurulan füze kalkanı ile
ABD'nin ülkemizi Amerikan üssü
haline getirmeye çalıştığı anlatıldı.

4 saat devam eden dergi satışla-
rında toplamda 44 dergi halka ulaş-
tırıldı.

3 Şubat günü de Güvenpark'ta
Yürüyüş’ün tanıtımı yapıldı. Halka
yönelik yapılan konuşmalarda, Yü-
rüyüş dergisinin, tüm baskı ve tu-
tuklamalara karşın hiçbir zaman sus-
mayacağı anlatıldı. 2 saat süren dergi
tanıtımına 5 kişi katıldı ve 15 dergi
halka ulaştırıldı.

ADANA
Yürüyüş dergisi, halka ulaşmaya

devam ediyor. 2 Şubat günü Meydan
Mahallesi’nde iki kişinin yaptığı ta-
nıtımda 18 dergi halka ulaştırıldı. 

3 Şubat günü de Nusayri halkın
yoğunlukta olduğu Yamaçlı Mahal-
lesi’ne giden Yürüyüş okurları halkın
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yapılan
Arapça ve Türkçe sohbetlerde birlik
olma çağrıları yapılırken; 50 dergi
halka ulaştırıldı. 

4 Şubat günü de Akdeniz Mahal-
lesi’nde yapılan tanıtımlarda, burjuva
medyayı hizaya getiren AKP iktida-
rının, devrimci basını tüm baskılara
ve tutuklamalarına rağmen istediği
çizgiye getiremediği anlatıldı. 23
dergi halka ulaştırıldı. 

İZMİR
Yürüyüş dergisi okurları, İzmir’de

4 Şubat günü Limontepe Mahalle-
si’nde, 5 Şubat günü de Menemen
ve Güzeltepe mahallelerinde Yürüyüş
dergisinin tanıtımını yaptılar.

Halka, Yürüyüş dergisine yönelik
baskılar, Hrant Dink davasındaki ada-
letsizlik ve gecekondu yıkımlarının

ardında büyük bir rant olduğu anla-
tıldı. Emekli bir polis de Yürüyüş
dergisi okurlarının elinden dergiyi
alarak dergi sattı. İki günde 110 dergi
halka ulaştırıldı.

ANTALYA
4 Şubat günü Antalya’nın Sinan

Mahallesi’nde 3 Yürüyüş dergisi oku-
runun yaptığı tanıtım çalışmasında
40 dergi, okurlarına ulaştırıldı.

Halk, dergisini sahiplenirken, der-
giyi dağıtanları da yalnız bırakmadı.
Gittikleri her ev Yürüyüş okurlarını
misafir etmek istedi. Yapılan soh-
betlerde, ülkemizin emperyalistlere
nasıl peşkeş çekildiği anlatıldı.

HATAY
5 Şubat tarihinde Antakya’nın

Aknehir Beldesi’nde Yürüyüş dergisi
okurları derginin dağıtımını yaptılar.
Dağıtımda devletin adaletine güven
kalmadığını, Hrant’ın katillerini ser-
best bırakan devletin, parasız eğitim
istedikleri için, Güler Zere’nin öz-
gürlüğü ve 8 Mart eylemlerine katıl-
dığı için gençliğe onlarca yıl ceza
verdiği anlatıldı. “Kendi adaletimizi
sadece bizler sağlayabiliriz!” dendi. 

Ayrıca Genel Sağlık Yasası’yla
birlikte yeşil kartların iptal edildiği,
sağlıktan yararlanabilmek için her-
kesin gelirine göre para ödeyeceği
anlatıldı. Birçok insan “Zaten ihti-
yacımız olduğu için yeşil karta baş-
vurmuştuk. Şimdi biz bu parayı nasıl
öderiz?” diye tepki gösterdi. 80 adet
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. 

BURSA
5 Şubat günü Bursa Teleferik Ma-

hallesi’nde megafon ve önlüklerle
Yürüyüş dergisinin tanıtım ve dağıtımı
yapıldı. Saat 13.30’da başlayan ça-
lışmada tek tek kapılar çalınırken,
mahalle içindeki halka da dergi tanı-
tımı yapıldı. Yaklaşık bir buçuk saat
süren tanıtımda 30 adet Yürüyüş der-
gisi halka ulaştırıldı. 

ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!
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YÜRÜYÜŞ YAZIYOR BİZ ANLATACAĞIZ
BASKI, TEHDİT, HAPİS... NAFİLE

HALKA GERÇEKLERİ ULAŞTIRACAĞIZ
Okmeydanı

Bursa



Örgütlü olmak güçlü olmaktır.
Örgütlü olmak sonuç almaktır.
Örgütlü olmak sorunlarımızı çöz-
memiz demektir. Örgütlü olmak
adaletli olmaktır. 

"Birlikten güç doğar." diye
öğrenmişizdir hep. 

Biz örgütlülüğün, dayanışma-
nın gücünü iyi bilen bir halkız. 

Anadolu’dan geldik. Anado-
lu halkları komşusu açken tok
yatmayandır, komşusunun ço-
cuğu hastalandığında yardımına ko-
şandır. 

Nadiren aldığı yarım  kilo kıymayı
komşusu ile  paylaşandır. Bahçesini
imece yaparak, komşularından yardım
alarak sürendir, kazandır. Sorunları-
nı hep birlik olarak, dayanışarak çöz-
müş bir halkız biz. 

50 yıl önce biz de bu yüzden gel-
medik mi Avrupa denilen hayatımızı
söndüren bu ülkelere. Birkaç kuruş
kazanalım, memleketde eşimize ba-
kalım, yeğenimizi okutalım, yani ak-
rabalarımıza da bir nebze yararımız
dokunsun diye gelmedik mi buralara?

Kendimiz için mi geldik!  Hayır...
Biz sadece kendisi için yaşayan

bir halk değiliz. Biz  binlerce kilo-
metre uzaklıkta bir deprem olduğun-
da acısını yüreğinin ta içinde hisseden
bir halkız. Hemen “nasıl yardım ede-
bilirim”i düşünen bir halkız. Filis-
tin’de bir çocuk katledildiğinde İsra-
il’e beddualar okuyan, o çocuğun
acısını, öfkesini hisseden bir halkız. 

Almanya'da, Danimarka'da, Hol-
landa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde
bir çocuğumuzun burnu kanadığında
aynı öfkeyi, aynı acıyı hissederiz. On-
larca gencimiz sokak ortasında kat-
ledildi. Diri diri yakıldık ırkçıların
çakmağı ile. 

Polisin işkencesi ile Hollanda'da
katledildi İhsan Gürz. 

Cem Aydın kapısının önünde ırk-
çılar tarafından dövülerek katledildi. 

Belçika'da Aygün kardeşlerin
cenazelerini yaklaşık 500 gündür
alamıyor anne ve babası. Savcı "Man
Allegaert cesetleri konuşturmayı dü-
şünüyor " sanırız. Bir de üstüne gün-
lük 140 Euro morg parası alıyor. 

Bunlar sadece birkaç örnek. Ör-
gütlendiğimizde bize reva görülen bu

işkencelerin, haksızlıkların üstesinden
geliriz ve adalet ancak bizim müca-
delemiz sonucunda yerini bulur.

Cenazelerimizi Savcının
Elinden Alacağız

Bundan eminiz.  Anadolu Fede-
rasyonu cenazelerimizi alabilmek
için savcılığın önüne gidip eylem
yaptı. Türkiyelilerin yoğun olarak
yaşadığı yerlerde bildiri dağıtımı
yaptı.  Cenazesini almak için Ada-
let Bakanlığı önünde oturma eyle-
mine başlayacaklar 6 Şubat'da.

İhsan Gürz'ün ismini yaşataca-
ğız. Bulunduğumuz her yerde anla-
tacağız; nasıl karakolda işkence so-
nucu öldürüldüğünü. 

Katilleri yargılanana kadar "ka-
tilsiniz" demeye devam edeceğiz.
Anadolu Gençlik, İhsan Gürz fut-
bol turnuvası düzenliyor. Onlar da
bulundukları her yerde İhsan’ın adı-
nı duyurmaya çalışıyorlar. 

Almanya'da öldürülen insanları-
mızın, yakılan evlerimizin peşini bı-
rakmayacağız. Anadolu Federasyonu
Almanya'nın birçok yerinde eylemler

yapıyor, Anayasayı Koruma Ör-
gütü'nün (gizli servis) önünde
eylem yaptı. 

Büyük bir yürüyüş düzenle-
yecek, ırkçılığa karşı. 

Eğer bunlar yapılmazsa, hak-
kımızı almak için, adalet için,
çocuklarımızın katillerinin ortaya
çıkması için sokağa çıkmazsak ka-
zanamayız. 

Örgütlenmeliyiz, örgütlenip
haklarımız için mücadele etmeliyiz. 

Çocuklarımızın geleceği için mü-
cadele etmeliyiz. Susarak sadece
günü kurtarırız. Ama yarın hangimi-
zin başına ne gelecek bilmeden ya-
şarız. Bu saldırıların bu kadar perva-
sız olması, Alman devletinin bu ka-
dar açık Nazileri desteklemesi, ço-
cuklarımızın cenazelerini dahi alamaz
durumda olmamızın tek açıklaması
ÖRGÜTSÜZLÜĞÜMÜZDÜR. 

Onların gücü bizim örgütsüzlü-
ğümüzden geliyor.

O zaman diyoruz ki; birlik olalım
"BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ Bİ-
RİMİZ İÇİN" diyelim ve örgütlene-
lim. 

Mahallelerimizi birlikte koruya-
lım. Kültürümüzü birlikte yaşatalım.
Bu saldırılar biz dilimizi, kültürümüzü
unutalım diyedir. 

Onların bu saldırılarına karşı kül-
türümüze daha güçlü sahip çıkarak
karşı koyalım. Çocuklarımızı kendi
kültürümüzle büyütelim. 

Örgütlülüğün gücünü hakları-
mızı aldıkça göreceğiz.

Örgütleneceğiz,
Çocuklarımızın,

Eşlerimizin,
Kardeşlerimizin

Katillerinden
Hesap Soracağız!

Almanya'nın Köln şehri Dom
Meydanı’nda, 21 ve 28 Ocak günleri
Almanya hapishanelerinde tecrit al-
tında tutulan siyasi tutsakları sahip-
lenme eylemi yapıldı. Almanya’da-
ki tecrit koşullarını ve siyasi tutsak-
ların durumunu açıklayan bildirile-
rin dağıtıldığı eylemde, atılan slo-
ganlardan ve açılan resimli pankart-

tan etkilenen insanlar eylem ile ilgi-
li bilgi aldılar ve fotoğraf çektiler.

Eylem süresince "Tüm Politik
Tutsaklara Özgürlük", "Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur", "Kahrol-
sun Emperyalizm Yaşasın Mücade-
lemiz" sloganları atıldı. Eylem, her
cumartesi aynı yerde ve saate yapı-
lacağının bilgisi verilerek bitirildi.

Tutsakları Sahiplenmememiz İçin Gözdağı
Verenlere, Verilecek En Güzel   Cevap;
Yılmadan Tecritteki Tutsakların Yalnız

Olmadığını Haykırmaktır

AVRUPA’dakiBİZ
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“Oku, adam ol” der halkımız. Evet, okumak, öğ-
renmek, bilgi edinmek güzel şeylerdir. Okuyan, araştı-
ran birisi hayat karşısındaki sorunlarla daha iyi baş eder,
her şeyi olduğu gibi kabul etmez. Ama önemli olan neyi
okuduğumuzdur. Biz neyi okuyoruz veya okuduğumuz
okullarda hangi bölümü okuyoruz ve bunları ne kadar se-
verek, “Ben ileride bunu yapmak istiyorum” diye oku-
yoruz. Tamam, hadi bir bölüm okuduk, bitirdik ve o ka-
ğıt parçası diploma elimizde, ne olacak peki? İstediği-
miz gibi çalışabilecek miyiz?

Öncelikle şunu ele alalım: Çocukluktan iltibaren ana-
okul, ilkokul, ortaokul, lise eğitimi görüyor belki üni-
versite okuyoruz. Peki bunları okuduktan sonra iyi bir in-
san olarak mı çıkıyoruz bu okullardan? Bu okullar bize
neyi öğretiyor?

Yıllardır yaşadığımız bu kapitalist düzen içerisinde
eğitim görüyoruz, okuma yazma, yabancı diller, kimya,
matematik, tarih, bilgisayar dersleri görüyoruz Ama unut-
mamalıyız ki yaşadığımız düzen kapitalist düzendir ve
kendi düzeninin kurallarına göre veriyor eğitimini bize.
İstediği gibi anlatıyor, istediği gibi karalamalar yapıyor,
istediği gibi çarpıtıyor. 

Topluma, insanlara, kendimize faydalı olmak için de-
ğil, bizi nerede nasıl kullanacağı için eğitiyor. İnsanlar

idealleri ile başlıyorlar bir mesleğe ve sonradan ya çok
çabuk bıkıyorlar ya da eğitimlerinden daha farklı işler ya-
pıyorlar. 

Biz topluma, insanlara faydalı olabilmeliyiz. Bunu bir
okula gidip bir meslek dalında değil, hayatın içindeki mü-
cadelede öğrenebiliriz. Bu düzeni değiştirmek için öğ-
renmeliyiz. Kendimize, arkadaşımıza ve halka değer ver-
meyi öğrenmek için öğrenmeliyiz. Enerjimizi bu düze-
nin talebesi olmak için değil, bu düzeni yıkmak için kul-
lanmalıyız. Yani DEVRİMCİ olmalıyız. Ancak dev-
rimciler bu düzene alternatif olabilir. Kapitalizmdeki ge-
niş olanaklar, ileri teknoloji olmayabilir elimizde ama biz
en azından HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLİRİZ. Ancak tüm
enerjimizi, emeğizi mücadeleye katarsak her şeyimizle
mücadeleyi sahipleniriz. Ancak bu şekilde örgütlenebi-
liriz. 

Kapitalist burjuvalar örgütlerden çok korkarlar, çün-
kü örgütlü halk onların sonu demektir. Sırf bunun için on-
ların eğitim sistemini  reddetmeliyiz, çünkü bize ben-
cillikten, yozlaşmadan başka verecekleri bir şey yoktur.
Kapitalizmin bizi uyutmasına izin vermeyelim. Dev-
rimcilikte her şeyi öğrenebiliriz. Devrimciliği, yani ha-
yatı öğrenerek bu hayatta onurlu duralım, “adam” ola-
lım. 

Belçika’da BAHKEM derneği ve Aygün Ailesiyle Da-
yanışma Komitesi tarafından Kortrijk Sorgu Hakimliği ile
Brüksel Adalet Bakanlığı’nın önünde 1 Şubat 2012 tari-
hinde “Uğur ve Süleyman kardeşlerin cenazeleri ailesine
teslim edilsin!” talebiyle eylem yapıldı. 

Öncelikle Kortrijk Sorgu Hakimliği önünde toplanan
kitle, bir heyet oluşturarak, cenazelerin derhal verilmesi
talebiyle dilekçe verdi. 30 kişinin katıldığı eylemde bil-
diri dağıtımı da yapıldı. Ardından Adalet Bakanlığı’nın
önünde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla eylem yapıldı. 

“Uğur ve Süleyman Kardeşlerin Cenazeleri Ailesine
Teslim Edilsin! BAHKEM ve Aygün Ailesiyle Dayanış-
ma Komitesi” pankartının taşındığı eylemde Uğur ve Sü-
leyman kardeşlerin fotoğrafları da taşındı. Ailenin görüşme
talebine uzun süre Bakanlık’tan cevap gelmeyince, Aygün
kardeşlerin annesi Naciye Aygün, Bakanlığın kapısına otur-
du ve “Görüşmeden hiçbir yere gitmem!” dedi. Bu sıra-
da kitle “Anaların Öfkesi Bu Savcıyı Boğacak”, “Aygün
Kardeşler Geri Verilsin”, “Susma Sustukça Sıra Sana Ge-
lecek” sloganlarıyla anneye destek verdi. 

Bakanlığın bir heyeti kabul etmesi sonucunda BAH-
KEM'den bir temsilci, kardeşleri annesi, babası ve am-
casından oluşan heyet görüşmeye girdi. Heyeti karşılayan
Bakan Yardımcısı, konuya çok vakıf olmadıklarını belirte-

rek, konuyu araştıra-
caklarını ve 15 günlük
zaman içerisinde ce-
vap vereceklerini söy-
ledi.

Günler, aylar geç-
ti... Bir yılı doldur-
duk...

Aylarca cevap ver-
meyen, insanlarımızı çaresizce bekleten Bakanlık nasıl ol-
duysa şimdi 15 günde cevap vereceğini söylüyor.... Bir yılı
aşkın süredir verilemeyen cevap nasıl 15 günde veriliyor?
Örgütlü hareket etmenin, dayanışma ve kararlı duruşun so-
nucu Bakanlık harekete geçiyor...  Örgütlülüğün gücü sa-
yesinde aylarca aile hiçbir muhatap bulamazken; değil bir
savcı, değil bir hakim.... Bakan yardımcısı muhatap olu-
yor... Bakanlık kapısına dayananları, haklarını almadan git-
meyeceğini çok iyi biliyor. Kapısına dayananları tanıyor.
Kapısına dayananların sonuna kadar haklı, kendisinin ise
burjuva demokrasisi arkasına sığınmış faşist bir suçlu ol-
duğunu biliyor... Aylarca süren oyalama ve 15 günün ar-
kasındaki gerçek işte bu...

Görüşmeden çıkan heyet, görüşmenin sonucunu kit-
leye açıkladı ve ardından eylem bitirildi.

Emperyalizm Cenazelerimizi Bile Vermiyor
Cenazelerimizi Morgta Bırakmayacak, Alacağız

AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri Okula gidince adam mı oluyoruz?

AVRUPA’dakiBİZ
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Hollanda’nın Beverwijk şehrin-
deki Walvis Kapalı Spor Salonu’nda
6 Şubat'ta İhsan Gürz Futbol Turnu-
vası düzenlendi. 300 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşen turnuvada toplam
12 takım yeraldı.

Turnuva, İhsan Gürz’ün anısına ya-
pılan saygı duruşuyla başladı. Hemen
ardından açılış konuşmasını Rotterdam
Aile ve Gençlik Derneği’nin halkla
ilişkiler sözcüsü yaptı. Sözcü konuş-
masında İhsan Gürz’ün karakoldaki
ölümünün çok açık ve net bir şekilde
olduğunu; Hollanda makamlarının
İhsan Gürz’ün ailesini ve avukatları-
nı oyaladığını ve gerçekleri açıkla-
madığını; gerçekleri arayan Gürz ai-
lesiyle dayanışmada bulunmak için bu
turnuvayı düzenlediklerini belirtti.
Turnuvayı düzenlemedeki diğer amaç-
larının da, hem halkı duyarlı hale
getirmek, hem de başlatılacak bir
imza kampanyasıyla Gürz ailesinin
bürokratik çabalarına destek sunmak
olduğunu ve Gürz ailesinin sonuna ka-

dar yanında olduklarını anlattı. 
Turnuvadan 3 gün önce polisin tur-

nuvayı iptal etme girişimlerinde bu-
lunduğu belirtilerek, polise “Biz bu
turnuvayı yaparız! Turnuvanın dü-
zenlendiği alana da gideriz! Engel olu-
yorsanız, iptal ediyorsanız gelin ora-
da iptal edin! Olabilecek olumsuz ge-
lişmelerin sorumlusu siz olursunuz.”
cevabının verildiği anlatıldı. 

Anadolu Gençlik temsilcisi de yap-
tığı konuşmada, Türkiyeli göçmenle-
re yönelik yapılan ırkçılığı anlatarak,
“Bize karşı yapılan tüm saldırılara
karşı istesek de, birey olarak hiçbir şey
yapamayız. Birlik olmalıyız! Birimiz
hepimiz, hepimiz birimiz için diyebil-
meliyiz. Unutmayın, biz sustukça üze-
rimize daha çok gelecekler. Biz sus-
tukça biz gençleri daha çok katlede-
cekler. Anadolu halkının geleneği;
yanı başındaki acı çekerken, o acıyı
içinde hissetmektir. O acının hesabını
sormaktır. Ölenler biz de olabilirdik.
Bugün İhsan, yarın bizler. Buna izin
vermeyelim. Sessiz kalmayalım. Bizim
gençlerimiz öldükleriyle kalmamalı.
Katiller hesap vermeli! Katillere hesap
verdirtmeliyiz.” dedi. 

Av. Hülya Yılmaz da davanın hu-

kuki boyutu hakkında bilgi verdi.
Nancy Anadolu Gençlik takımı ta-

rafından, İhsan Gürz Futbol Turnuvası’nı
düzenledikleri için Hollanda Anadolu
Gençlik’e bir bağlama hediye edildi.

Konuşmalar, İhsan Gürz Daya-
nışma Komitesi tarafından 11 Şubat
günü saat 14.00'te Tiberiusplein 1,
1971 HN Ijmuiden adresindeki polis
bürosunun önüne siyah çelenk bı-
rakma eylemine kitlesel katılım çağ-
rısında bulunulmasıyla sona erdi. 

Turnuvaya katılan 12 takımın fut-
bolcuları, İhsan Gürz’ün resminin
olduğu formaları giydiler. Anadolu
Gençlik Hollanda takımı ile t Gooi
Cem Evi 1 takımı arasında yapılan
maçla açılışı yapılan turnuvada, İhsan
Gürz’ün arkadaşları Sefa Çelik ve ta-
kımı, diğer bütün takımları mağlup
ederek şampiyon oldular.

Gürz ailesinin turnuvaya katılan
herkese ve ayrıca turnuvayı organize
eden Anadolu Gençlik’e teşekkür et-
mesiyle turnuva son buldu.

Turnuva, Hollanda devletine karşı
tepki göstermek ve birlik olabilmek için
önemli bir araç oldu. Katliamlar kar-
şısında birlik, beraberlik ve dayanışma
bağının daha da güçlenmesini sağladı. 

Av ru pa’da
Baskılar ve Engellemelere Rağmen 

İhsan Gürz’ü Sahiplenmek ve Gözaltındaki
Katliamın Hesabını Sormak İçin “Hepimiz

Birimiz Birimiz Hepimiz İçin” Şiarı Haykırıldı

Avusturya Halk Cephesi, Avus-
turya’nın çeşitli şehirlerinde halkı
bilgilendirme toplantıları yaptı. Tür-
kiye’deki kampanya çalışmaları ile
Avrupa’da yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi verildi.

6 Ocak’ta Ternitz Alevi Kültür
Merkezi’nde çay saati düzenlendi.
Maraş katliamının yıl dönümünde
Maraş’a giden bir Halk Cepheli, iz-
lenimlerini anlatarak Alevi halkımı-
zın bu anmalara katılmalarının çağ-
rısını yaptı. 37 kişinin katıldığı top-
lantı, yeniden buluşmak dileğiyle
sona erdi.

15 Ocak’ta da Viyana Anadolu Fe-
derasyonu binasında kahvaltı verildi. 

Almanya’da tutuklu bulunan tut-
sakların mahkemelerine katılım çağ-
rısının yapıldığı kahvaltı programına
40 kişi katıldı. Yapılacak çalışmalar
konusunda görev paylaşımından son-
ra program sona erdi.

29 Ocak günü ise Mattresburg ve
Innsbruck’ta toplu kahvaltılar yapıl-
dı.

Mattersburg şehrinde yapılan
kahvaltıya 90 kişi katıldı. Burada da
Halk Cephesi’nin eylem ve kampan-
yaları hakkında sohbet edildi. Kahv-

altıya 50 kişi katıldı.
Linz Alevi Derneği’nde de kahv-

altı verildi. “Biz bir harman dalında
bir de dost sofrasında diz kırarız. Bu-
radaki soframız da dost sofrasıdır.” de-
nilerek başlanan programa 80 kişi ka-
tıldı. Linz Alevi Derneği Başkanı da
bir konuşma yaparak, Alevilerin, so-
runlarına daha fazla sahip çıkması ge-
rektiğini söyledi.

Avusturya’da yapılan bilgilendir-
me toplantıları, 4 Mart’ta Matters-
burg’da yapılacak Irkçılığa Karşı
Dostluk Turnuvası ile devam edecek.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü'nde Viyana'da, 9 Mart günü de
İnnsbruck şehrinde “Damında Şa-
han Güler Zere” belgeseli gösterile-
cek.

Vatanımızda Yaşananlara Karşı Kör, Sağır, Dilsiz Olmayacağız

Emperyalizme Karşı Kendi Merkezlerinde Mücadele Edeceğiz
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2009 yılında AKP’nin Kentsel Dönüşüm
Projesi adı altındaki talanına karşı verdikleri
mücadele sonucu tapu almaya hak kazanan; an-
cak tapuları bin türlü hile ile gasp edilmek is-
tenen Alibeyköy halkı Eyüp Belediyesi önün-
de eylem yaptı. Alibeyköy Gecekondu ve
Tapu Mağdurları Dayanışma Komisyonu ta-
rafından 6 Şubat günü saat 12.30’da Eyüp Be-
lediyesi önünde yapılan eyleme yaklaşık 150
kişi katıldı. 

Komisyon üyelerinden oluşan bir heyet
Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ile gö-
rüşmek için Belediye’ye girerken, komisyonun
imzasının olduğu “Tapular Hakkımızdır Bize
Geri Satmayın! İşgalci Değil, Hak Sahibiyiz”
pankartını taşıyan mahalleliler, Belediye önün-
deki bekleyişlerini sürdürdüler. Halk sürekli ola-
rak öfkesini dile getirirken, “Susma Sustukça
Sıra Sana Gelecek”, “İşgalci Değiliz Hak Sa-
hibiyiz”, “Vur Vur İnlesin Kavuncu Dinlesin”,
“AKP Şaşırma Sabrımızı Taşırma” sloganlarını
attılar.

Belediye Başkanı Kavuncu, heyetle gö-
rüşmeyi kabul etmezken; 10 Şubat Cuma
günü için randevu verdi. Heyetin yaptığı bu bil-
gilendirmeden sonra, bir de açıklama yapıla-
rak, mahallelinin talepleri şu şekilde sıralandı:
“Yeşil alanların ifraz ve parselasyon çalışma-
larının yapılarak konut alanları olarak belir-
lenmesini; rayiç bedellerinin emlak satış be-
delleri üzerinden belirlenmesini; 31 Ocak
2000’den sonra yapılan binaların tapularının ve-
rilmesini; taksların yükseltilmesini istiyoruz.
Toprak namustur. Toprağımıza, evimize, ma-
hallemize sahip çıkacağız.” Yapılan açıklamanın
ardından eylem bitirildi.

24 Ocak’ta Küçük Armut-
lu’da yaşanan polis baskınları
sırasında muhabirimiz Tahsin
Sağaltıcı da gözaltına alınmış-
tı. Muhabirimizin gözaltına
alınmasına tanık olan ve poli-
se müdahale eden bir mahalle-
li, tanık olduklarını şöyle an-
latıyor:

“Sabaha karşı işgale gelir
gibi gelmişlerdi mahallemize.
“Terörist” arayan asıl terörist-
ler talan etmişlerdi, Armut-
lu’nun emekçi ailelerinin ev-
lerini. Yürüyüş dergisi muhabiri
bu talanı çekmeye gelmişti
mahallemize. Baskın yapılan
evleri gezerken iki sivil araç
durdu önümüzde ve polis kim-
liklerini göstererek kimlik kont-
rolü yapmak istediler ve Yü-
rüyüş muhabiri Tahsin Sağal-
tıcı’nın aranması olduğunu id-
dia ederek gözaltına alacakla-
rını söylediler. Bu işkencecile-
ri yakından tanıyorduk, Tah-
sin’e sarılarak vermeyeceği-
mizi söyledik ve “İnsanlık
Onuru İşkenceyi Yenecek” diye
slogan atarak teşhir ettik iş-
kencecileri. Bize saldırdılar. 

Birkaç dakika boyunca Tah-
sin’i vermemek için direndik.
Sesimizi duyan birkaç insan
toplandı. İlk başta faşistler sal-

dırıyor sanmışlar, polis olduk-
larını öğrenince “Bir de işkence
yok diyorsunuz, bırakın çocuk-
ları” diye bağırarak müdahale et-
tiler polislere. İşkencecilerin ağ-
zından şu cümleden başka bir
şey çıkamadı: “Aranması var,
aranması var, aranması var…”
Bir yandan şok geçirir gibi aynı
şeyi tekrarlayıp duruyor, bir
yandan da toplanan halktan in-
sanlara ve bize saldırmaya de-
vam ediyorlardı. Tahsin’i ara-
baya atmayı başardılar. Biz de
kapılara asıldık hemen ve kapı-
lar açık vaziyetteyken bastılar
gaza. Alçaklar, can korkusundan
kendi arkadaşlarını almayı unut-
muşlardı arabaya. 3 sivil polis bi-
nemedi araca ve arkalarından atı-
lan taşlardan nasiplendiler. Bir
yandan da bağırıyorlardı: “Linç
edileceğiz, ekip çağırın, yardım
edin...”

İşte böyle Amerikan uşak-
ları. Tanıyın çocuklarını tutuk-
ladığınız Armutlu’yu, tanıyın
Armutlu’nun direnişçi, emekçi
halkını. Tanıyın da, bir kez daha
düşünün mahallemize girerken.
Ve sizi dışarıda bırakan arka-
daşlarınızı da tanıyın. Tanıyın da
bir kez daha düşünün, sizi bu
halkın öfkesinden ve adaletin-
den kim koruyacak diye...”

Polis, Halktan Korkusundan
Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı

Armutlu’dan

Tapularımızı Kentsel
Dönüşüme Vermeyeceğiz,

Mahallemize Sahip Çıkacağız

Almanya’nın Mennheim şehrinde,
Rhein Neckar Anadolu Kültür Mer-
kezi Girişimcileri, Anadolu Federas-
yonu'nun başlatmış olduğu “Irkçılığa
Karşı Tek Ses Tek Yürek” kampanyası
çerçevesinde iki ayrı eylem yaptı.

3 Şubat günü, ırkçı saldırılarda ha-
yatını kaybeden Türkiyeli göçmenler
için anma töreni düzenlendi. Saygı du-
ruşuyla başlayan anmada yapılan ko-

nuşmada, Neo-Naziler’in
son 20 yıl içinde 21’i Tür-
kiyeli olmak üzere toplam
182 kişiyi katlettikleri, bu
faşist çetelerin işlemiş ol-

dukları cinayetleri, Alman Anayasa
Koruma Örgütü'nün bilgisi dahilinde
gerçekleştirdiklerinin katillerin üze-
rinde ve evlerinde çıkan belgelerle,
özel kimliklerinde kanıtladığı anlatıldı.

ATIF, Kürdischer Kültürverein
ve MLPD'nin de destek verdiği an-
maya 50 kişi katıldı. 

4 Şubat günü ise Almanya’nın

Ludwigshafen kentinde, Sendika Ver-
di evinde, Rhein Neckar Anadolu
Kültür Merkezi Girişimcilerinin ör-
gütlediği panel düzenlendi.

"Neo-Naziler Yakıyor, Katledi-
yor, Adalet İstiyoruz" konulu panele,
Anadolu Federasyonu, ATIF, Die
Linke, MLPD ve Netzwerk gegen
Rechts'ten konuşmacılar katıldı.

İlk olarak konuşan Anadolu Fe-
derasyonu sözcüsü, "50 yıldır bura-
dayız, emeğimizle varız ve adalet is-
tiyoruz." dedi. İki buçuk saat süren pa-
nele 50 kişi katıldı.

Neo-Naziler Yakıyor, Katlediyor 
Adalet İstiyoruz
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19 Aralık 2000 tarihinde ülkemiz
hapishaneler tarihinin en büyük kat-
liamlarından biri yaşandı. 20 Hapis-
haneye yapılan eşzamanlı operas-
yonlarda 28 devrimci tutsak katledildi,
yüzlercesi ise yaralandı. Aradan tam
12 yıl geçti. Geçen her an devrimci-
lerin haklılığını bir kez daha kanıtla-
mıştır. Dönemin koalisyon hüküme-
tinin yöneticileri tarafından “kendi-
lerini yaktılar, hayat kurtarmak için
operasyon yaptık” yalanları bir bir
parçalanmıştır. Bugün mahkeme dos-
yalarına giren bilgi ve belgeler dahi
tek başına 19 Aralık “operasyonun”un
bir katliam olduğunu tüm açıklığıy-
la ortaya koymuştur. Bu gerçek şudur;
devlet günler öncesinden planlayarak,
hala ne olduğu anlaşılamayan kim-
yasal gazlarla, silahlarla tutsakları
katletmiştir. 

19 Aralık katliamı bu ülkede ya-
şanan diğer katliamlar gibi yargının
nasıl bir işleve sahip olduğunu bir kez
daha göstermiştir. Oligarşinin söz-
cüleri tarafından bağımsız ve tarafsız
olduğu ileri sürülen yargı, katliamla-
rın üzerini örtmeye, meşrulaştırmaya
ve sorumluları aklamaya çalışmıştır.
6-7 Eylül olayları, 1 Mayıs 77 kat-
liamı, 12 Mart Gazi katliamı ve diğer
katliam dosyalarında yaşananlar tek-
rar etmiştir. 19 Aralık katliamıyla il-
gili açılan davalar bir taraftan katlia-
mın sorumlusunun devlet olduğunu
kanıtlarken diğer yandan halkın ada-
let özlemini de büyütmüştür. Çünkü
katliamın hemen ardından açılan da-
valarda sanık sandalyesine oturtu-
lanlar katiller değil, 19 Aralık katlia-
mından sağ kurtulan devrimciler ol-
muştur. Adeta, ölmedikleri, diren-

dikleri için cezalandırılmak isten-
mişlerdir. Bunun yanında devrimci
tutsakların katledilmesine ilişkin so-
ruşturmalar sürüncemede bırakılmış
birçoğu zamanaşımı yoluyla ortadan
kaldırılmıştır. Katliam sonrasında
tutsakların, ailelerin, devrimcilerin ça-
balarıyla açılan davalarda ise müda-
hillerin talepleri sistematik olarak
reddedilmiştir. 

19 Aralık 2000 tarihinde katliam
saldırısı yapılan ve 5 devrimci tutsa-
ğın katledildiği Ümraniye Hapisha-
nesi’ne ilişkin açılan davada yaşa-
nanlar bu gerçeğin tekrarı olmuştur.
267 askerin yargılandığı ve halen
Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen davanın son duruşması
20 Ocak tarihinde yapıldı. 

Duruşmada devrimci tutsakların
avukatlarının talepleri yine redde-
dildi. Mahkeme daha önce operasyon
kapsamında katliamcılar hakkında
beraat kararları veren mahkemelerden,
verdikleri kararların bir örneğini is-
tedi. Tabi yaşananlar bununla da sı-
nırlı değildi. Duruşma sürerken
mahkeme üyelerinden biri sürekli
uyudu. Hatta uyuması yetmedi hor-
ladı. Bu son gelişme dahi tek başına
Türkiye’de mahkemelerin gerçeğini
yeterince açık ortaya koymaktadır.
Uyuyan salt bir hakim değildir. Esa-
sında uyuyan adalettir. İşte biz tam da
bu nedenle yıllardır bu mahkemeler
19 Aralık katliamının hesabını sora-
maz, diyoruz. 

Soruyoruz; 5 tutsağın katledil-
diği,  onlarcasının yaralandığı bir
dava dosyasında, uyanık kalmaya
dahi tahammül edemeyen yargıçlar

mı katliamı açığa çıkarıp katilleri
cezalandıracaklar?

Soruyoruz, 8 yıldır 267 askerden
ancak 94 askerin ifadesini alabilen
geriye kalanların ifadesini dahi
alamayan bir yargılamada gerçek
açığa çıkarılabilir mi? 

Soruyoruz; katliam davalarını gös-
termelik dahi yürütemeyen bu yar-
gı halkın adalet özlemini giderebilir
mi? 

Ve buna benzer onlarca soru so-
rulabilir. Ancak tüm bu soruların tek
cevabı, yargının halkın adalet özle-
mini karşılamaktan fersah fersah
uzak olduğudur. Ve bu sonuç ha-
kimlerin yetersiz, basiretsiz olmala-
rından kaynaklanmamaktadır. Çünkü
yargı, mahkemeler asıl olarak bir sı-
nıfa hizmet ederler ve onun çıkarla-
rını korurlar. Hukuk, mahkemeler, ya-
pılan propagandanın aksine bağımsız
ve tarafsız değildir. Hiçbir zaman da
olmadılar. Mahkemeler tüm halkın çı-
karlarını korumazlar. Salt kanunlara,
anayasaya mahkemelerin tarafsız ve
bağımsız olduklarını yazmakla öyle
olamayacaklarını, olmadıklarını her
gün yaşayarak öğreniyoruz. 

Kaldı ki yargının içerisinde bu-
lunduğu durum sadece bugüne de ait
değildir. Yargı kuruluşundan itibaren
yoksullar, ezilenler, devrimciler açı-
sından baskının meşrulaştırılmasından
başka bir işleve sahip olmamıştır.
19 Aralık katliam davalarında yaşa-
nanlar bu gerçeği bir kez daha hepi-
mize göstermektedir. 

Bu nedenle faşizmin adaletine
karşı adalet mücadelesi vermeye de-
vam etmeliyiz. 

19 Aralık Katliam Davası Görüldü 
Uyuyan Hakim Değil, Adalettir 

Halkın 
Hukuk

Bürosu

Karikatürist Mehmet Aslan, 4
Şubat günü İstanbul Zeytinburnu'da
kamera ile çekim yaptığı sırada,
“şüpheli davranışlarda bulunduğu”
gerekçesiyle polis tarafından keyfi
olarak gözaltına alındı. Zeytinburnu

Karakolu’na
gö tü rü l en
Aslan’ı Si-

yasi Şube polisleri tehdit etti. Ken-
disini Terörle Mücadele Şubesi’ne gö-
türebileceklerini, böyle bir hakları bu-
lunduğunu söyleyen polisler, ısrarla
Aslan’a sorular sordular.

Kendisiyle “sohbet etmek iste-

diklerini” söyleyen siyasi şube pol-
islerine söyleyecek bir şeyi olmadı-
ğını belirten Aslan, yasal olarak bı-
rakılmasına rağmen, keyfi olarak
gözaltında tutuldu. AKP’nin polisi,
“terörist” diyerek herkese saldırı-
yor, tehdit ediyor, tutukluyor... Fa-
şizmin baskıları herkesin karşısına çı-
kabiliyor.

Faşizm Herkese Saldırıyor Keyfi Gözaltıların
Sıradanlaşmasına İzin Vermeyelim
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Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

18 Şubat-24 Şubat

Aralık 1970, Anadolu devrim mücadelesinde bir baş-
langıçtır. 50 yıllık revizyonist gelenekten kopuştur. THKP-
C’yle Marksizm-Leninizmin yol göstericiliğinde Türkiye dev-
riminin yolunun çizilmesidir.

Fikir Kulüpleri’nden Dev-Genç’e, Dev-Genç’ten THKP-
C’ye uzanan bu devrimci çıkışı adım adım örgütleyenlerden
biridir Ulaş Bardakçı. Gençlik mücadelesinin içinde yetişir
Ulaş... Kavga filizlenmekte, serpilmektedir o dönem... İlk-
lerdendir Ulaş... Yiğittir... Cesur ve yeteneklidir.  Ocak
1969... ABD elçisi Commer, vatanı işgal edenlerin, sömürenlerin
elçisi ODTÜ’de... Commer’in arabası rektörlüğün önünde...
Binlerce öğrenci rektörlük binasının önüne koşuyor. Protes-
to gösterileri başlıyor... “Yanki Go Home”, “Yaşasın Tam Ba-
ğımsız Türkiye”... Ulaş, Taylan, Sinan en önde... Commer’in
arabası ters çevriliyor... Commer’in arabası ateşe veriliyor...
Emperyalizme meydan okuyor gençlik... Emperyalizme mey-
dan okuyor Ulaş... Silahlı devrim çizgisi, elli yıllık reformist-
revizyonist geleneğe, devrim cephesinden vurulan en güçlü dar-
bedir. Kuşkusuz zorlukları, bedelleri vardır. Ama THKP-C’li-
ler bir kez savaş demiş, halkın yüreğine umut diye düşmüş-
lerdir. ODTÜ’lü öğrenci lideri Ulaş, kurtuluşun bayrağı ola-
cak Parti’nin kurucuları arasında yer alır... 

O, Türkiye halklarının, kurtuluş savaşının önderlerinden
biridir... THKP-C’nin Genel Komite üyesidir. Şehir gerillasının
hazırlık çalışmalarıyla görevlidir. Zafer için savaşılacaktır... Ulaş
devrim için alır mavzeri eline... Ulaş’ın ilk eylemi 71 baharın-
da Ankara Küçükesat’ta bir bankada gerçekleştirilen kamulaş-
tırma eylemidir. Daha sonra pek çok ABD hedefinin bomba-
lanmasında, 4 Nisan 1971’de işadamı Mete Has’ın kaçırılma-
sı eyleminde de yine Ulaş vardır. Hemen ardından 17 Nisan

1971’de İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom kaçırılır. Ulaş, bu
eylemin de planlayıcıları ve uygulayıcıları arasındadır.

“Dediğimizi yapmalıyız” der Ulaş, İsrail Başkonsolosu
Efraim Elrom’u kaçırdıklarında... “Dediğimizi yapmalıyız!”
Bu emperyalizme, siyonizme, faşizme devrim cephesinden
haykırılan kararlılığın ifadesidir. Bu, savaş ve zafer andıdır...
THKP-C’liler dediklerini yapar. Efraim Elrom’u ezilen dün-
ya halkları adına cezalandırırlar.

28 Mayıs 1971’de tutsak düşer Ulaş... Direnir işkencede.
Şubede iki kez özgürlüğe ulaşmayı denediği için hücreye ko-
nulur. Daha hapishaneye getirilirken tüm çevrenin planını ka-
fasına resmetmiştir. THKP-C savaşçısıdır o. Bulunduğu her
yer bir mevzi, bir savaş alanıdır. 

Ulaş tutsakken Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir Mal-
tepe’de düşmanla çatışmaya girerler. Bu çatışmada Cevahir
şehit, Mahir ise yaralı olarak tutsak düşer ve Selimiye Kış-
lası’na götürülür. Düşman THKP-C önderini tecrit etmek is-
temektedir. Ulaş, düşmanın politikasına tavırsız kalmaz.
Önderinin, Mahir Çayan’ın Maltepe Hapishanesi’ne getiril-
mesi için açlık grevi yapılmasını örgütler.

Mahir henüz Maltepe’ye getirilmeden yoldaşları sa-
vunmayı hazırlama görevini onun yapmasını isterler. O
güne kadar hep “askeri” yanıyla tanınan Ulaş, yoğun bir teo-
rik çalışmaya girer. Bu alanda da en az askeri alandaki kadar
yetkin, yetenekli ve azimlidir. 

Hazırladıkları savunmayı mahkemede kendileri okumaz.
Çünkü bundan önce tutsaklıklarına kendi elleriyle son ver-
mişlerdir. Özgürlük tutkusu, Ulaş daha hapishaneden adımı-
nı atar atmaz, plan, proje yapmaya dönüşmüştür. THKO’lu-
ların başlattığı ve daha sonra THKP-C’lilerle ortaklaştırılan
firar çalışması sonucu, 29 Kasım 1971’de Mahir Çayan, Ulaş
Bardakçı, Ziya Yılmaz, THKO’lu Cihan Alptekin, Ömer Ayna,
gerçekleştirdikleri özgürlük eylemiyle savaşın içine koşar-
lar.Ulaş, yeniden mavzeri eline alacak, kurtuluş türküsünü söy-
lemeye devam edecektir. 

“İnancımızla, kararlılığımızla ve şehitlerimizle
varacağız zafere”

Fırat Tavuk

Anıları Mirasımız

Nikaragua halkı tarafından “Özgür
insanların generali” olarak anıldı hep.
Nikaragua halkının kurtuluşu için yola
çıkan Cesar Sandino, 1893’te, yoksul bir
köylü ailesinin çocuğu olarak doğdu.
Madenlerde, petrol işletmelerinde çalıştı.

1926’da askeri darbeye karşı liberallerin
öncülüğündeki ayaklanmaya katıldı.

Sonra onlarla yolunu ayırarak, ABD emperyalizmine karşı
savaşmaya devam etti. 1933 yılında ABD emperyalistleri
işgalci güçlerini ülkeden çekmek zorunda kaldı. ABD’nin
kurduğu faşist “ulusal muhafızlar” tarafından kaçırılarak,
23 Şubat 1934’te katledildi. Nikaragua halkı Sandino’nun
öldüğüne inanmadı. Bir gün döneceğini düşünüyordu. 45
yıl sonra onun adını taşıyan gerilla hareketi ortaya çıktı ve
“Sandinistler” 1979’da Nikaragua devrimini zafere
ulaştırdılar.

Augusto Cesar SANDİNO

Ulaş Bardakçı 1947 doğumludur. 19 Şubat
1972’de İstanbul Arnavutköy’de kuşatıldığı
evde, kuşatma altında teslim olmama
geleneğinin yaratıcılarından ve Türkiye
devriminin önderlerinden biri olarak şehit düştü.
1947’de Nevşehir’e bağlı Hacıbektaş ilçesinde
doğdu Ulaş. ODTÜ öğrencisiyken, devrim ve

sosyalizm kavgasının tam ortasına atıldı.
Sosyalizm kavgasını salonlardan, parlamentolardan çıkartıp
meydanlara, halka, dağlara taşıyacak bir atılganlıkla yer aldı devrim
safında.
Teoride ve pratikteki yetkinliğiyle THKP-C’nin kurucularından biri
oldu. 28 Mayıs 1971’de tutsak düştü. “Ulaş Bardakçı adım, 1947
doğumluyum. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi’nin bir
savaşçısıyım”... Bu cümleden fazlasını alamadılar ondan. Adı,
tarihe, “Mahir Hüseyin Ulaş...” sloganında kavgaya çağrı, sonuna
kadar savaş talimatıyla maloldu. 19 Şubat 1972’de, Mahir’le birlikte
gerçekleştirdiği özgürlük eylemi sonrasında İstanbul Arnavutköy’de
kuşatıldığı üste düşmana kurşun saçarak ölümsüzleşti.

Ulaş BARDAKÇI

ULAŞ’IN ELİNDEKİ MAVZER ANADOLU İHTİLALİNİN
TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR
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