SAMSUN’DA 13 İNSANIMIZI KATLEDEN SEL DEĞİL

AKP’NİN YIKIM, YAĞMA VE
TALAN POLİTİKALARIDIR!
“Suçlu aramak ucuzluk” muş!
SUÇLU OLAN SİZSİNİZ!
YALANCILAR, TALANCILAR, KATİLLER...

“Allahtan gelen felaketin önünde durulmaz” mış.
HALKIN BAŞINA EN BÜYÜK FELAKET
SİZSİNİZ RİYAKALAR, SAHTEKARLAR!..

Kentsel Dönüşüm Yıkımına, Yağma ve Talana Karşı

Mücadeleyi Büyütelim!

Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) / 15 Temmuz 2012

Sayı: 22

Halk Cephesi
Yıkımlara, Yağma ve Talana Karşı
AKP İstanbul İlçe Binalarına Yürüdü!

EVİMİZİ YIKANIN
VİLLASINI YIKARIZ!

Ö ğretmenimizden

Her Alanda Düzenin Alternatifi Biziz!

Ö ğrendiklerimiz
Sabrınız
İkinci Aklınız Olsun.
Sabırlı Olun;
Ama Sabrınızı Öfke
İle Tartın...
O Sustuğunuz Zamanları
Öfke İle Hesaplayın...

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık

Haftalık Süreli Yerel Yayın Fiyatı: 1 TL

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü:
Ünal ÇİMEN
Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad. Farabi Sok.
No: 7 / 9
Beyoğlu/İSTANBUL

Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Kral Apt.
7/1 B Blok No: 17 Daire: 6 Mecidiyeköy /
İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78
Faks: (0-212) 216 41 79
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1308-3007

Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi Cad. Altay Sok. No:
10 Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama San. ve Tic.
A.Ş. Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Gerisi hayat...

İçindekiler
4 Birleşik mücadelemiz iktidar hedefli ve
sonuç alma kararlılığında olmalıdır!

Evlerimizi Yıkanın
Villasını Yıkarız!

6 Hırsızlığınızı yağma ve talanınızı
“Allahtan gelen felaket”
diyerek gizleyemezsiniz
9 Samsun’da 13 insanımızı katleden
sel değil, AKP’nin yıkım,
yağma ve talan politikalarıdır
11 Haklıyız Biz de Kazanacağız:
TOKİ çözüm değil, sorunun
kendisidir
13 Halk Cephesi yıkımlara yağma
ve talana karşı AKP İstanbul
İlçe Binalarına yürüdü

18 Devletin işkencecileri koruma
klasiği 1: Fatih’te Ahmet
Koca’ya İşkence yapan polisler
serbest bırakıldı

19 Devletin işkencecileri koruma
klasiği 2: İşkenceci polislere
AKP’den yasal koruma zırhı

20 Devletin işkencecileri koruma
klasiği 3: Faşizmin olanakları
Mehmet Ağarlar’ın hizmetinde

21 Özgür Tutsaklardan: Özgür

Tutsak kimdir?

22 Halk ve Vatan Sevgisi:
Oportünist Sol Halk ve Vatan
kavramlarından hep uzak
durmuştur! Uzak durduğu
oranda da halktan ve
devrimden uzaklaşmıştır
26 Kurtuluş İçin
Devrimci Okul:
Yeteneklerimiz değil,
tercihlerimiz belirleyicidir
25 Kelimelerin Savaşı:
Bireysel Emeklilik
28 ÖDP’nin 7. Kongresi yapıldı.
Çağrınız ‘tüm Türkiye’yi
yeniden kurma’ değil düzen
içine bir adım daha
32 Devrimci Alevi Komitesi
Olarak Diyoruz Ki:
Şah Kulu Ayaklanması
33 Hayatın Öğrettikleri: Daha
çok çalışmak, daha çok emek
34 Tarihimizden Öğreniyoruz:
Devrimci Sol mahalli
bölgelerdeki çalışmayı
şehirlerdeki devrimci
çalışmanın vazgeçilmez bir
parçası olarak görmüştür
36 Halk Kahramanları:

Kurutuluş Savaşı’nda
Kasım Hoca ve Hatice Kadın
38 Esad, ülkesini Erdoğan gibi
Amerikan üssü yaptırmadı
40 Kürt sorununda Amerikan
operasyonu sürüyor: Bu düzende
Kürt sorunun çözümü yoktur!
45 Doğasıyla insanıyla vatanımızı
kirletmelerine izin vermeyeceğiz
Düzen kirletir devrim temizler!

47 TAYAD’lı Aileler: Tecrit
Avrupa’dan alınmış bir politikadır.
AB Tecritle düşünceleri yok
etmek istiyor, Evlatlarımızı tecrite
ezdirmeyeceğiz
48 Devrimci Memur Hareketi: Halkı
hastane kapılarında öldürmek
isteyen bu düzene karşı
örgütlenmeliyiz
50 Avrupa’daki Biz: Anayasayı
koruma örgütü “nazileri” besleyen
kollayan bir kurumdur
51 Avrupa’da Hayatın Öğrettikleri:
Başarının sırrı; Israr ve kararlılık
52 Yaşıyorlar...

54 Avrupa’da Halk Gerçeği: Erdal
Dalgıç halka umut taşıdı

55 Öğretmenimizden
Öğrendiklerimiz...

TAYAD’lı Aileler

Her Cuma
Saat: 19:00’da
Taksim
Tramvay
Durağı’ndan
Galatasaray
Lisesi Önüne
Kadar
Yürüyerek,
“Ayhan
Efeoğlu’nun
Mezarı
Nerede?” Diye
Soruyoruz!..

Birleşik Mücadelemiz İktidar
Hedefli ve Sonuç Alma
Kararlılığında Olmalıdır!
Halk güçlerinin birleşik mücadele ihtiyacı gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz günlerde kamu emekçileri
konfederasyonu KESK’e yönelik
baskın, gözaltı ve tutuklama terörü bu
ihtiyacı bir kez daha öne çıkardı.
DİSK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla tüm emekten yana güçler
KESK’e yönelik saldırılara karşı
KESK’e destek olmaya çağrıldılar.
“Zalimin Zulmüne Karşı Emeğin
Birleşik Mücadelesini Yükselteceğiz” şiarıyla yapılan çağrıda şunlar ifade edildi:
“… siyasi iktidarın bu saldırısı sadece KESK’e yönelik değil, bütün
emek ve demokrasi güçlerine yöneliktir. AKP’nin ekonomide liberal, siyasette faşizan politikalarına karşı direten tüm demokratik dinamikler
AKP’nin hedefindedir. (…) Bu nedenle de, içinde bulunduğumuz dönemde bütün demokrasi güçlerinin
tepkilerini ortak bir mücadele zemininde birleştirmesi bir zorunluluktur.
Ülkemizin sürüklendiği bu karanlık gidişata artık dur demek için, bu acımasız soygun ve zulüm düzenine karşı birleşik bir mücadele hattını kurmak tarihsel bir görevdir. Bugün
demokratlığın, ilericiliğin, devrimciliğin temel kriterlerinden birisi budur!”
Evet emperyalizm işbirlikçisi AKP
tüm halk güçlerine saldırıyor. Oligarşi
kendi içindeki tüm çelişki ve çatışmalarına rağmen halk güçlerine karşı kendi arasındaki çelişkileri bir yana
bırakıp birlikte hareket ediyor.
Sadece son birkaç yıllık dönemdeki saldırılara bakın. Bu görülecektir. Empeyalist merkezlerde hazırlanan bu saldırı yasaları iktidarı, muhalefeti, burjuva basını, yasaması,
yürütmesi, yargısı tüm düzen güçlerinin onayıyla devreye sokulmuş ya
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da sokulmaktadır. Aralarındaki kimi
farklılıklar öze değil biçime ilişkindir, kendi aralarında otorite, egemen
olma kavgasıdır. Hepsi bu.

Saldırı Halkadır,
Halkın Örgütlü
Güçlerinedir!
-“Ulusal İstihdam Stratejisi”, Toplu İş İlişkileri Kanunu, Kıdem Tazminatının Kaldırılması Yasası, Esnek
Çalışma, Bölgesel Asgari Ücret, İstihdam Büroları ile işçilere, çalışanlara yönelik kapsamlı saldırılar,
-Kentsel Yıkım ve Yağma Yasası,
-Eğitim ve Sağlığı paralı hale getiren, eğitim ve sağlıkta yıkım yasası,
-Yargı Paketleriyle faşizmin yasalaştırılması,
-Özelleştirme ve Taşeronlaştırma
Devam eden, hayata geçirilen ve
geçirilmek istenen halka saldırı yasalarıdır.
Bu saldırı politikalarının anlamı,
halk güçlerinin örgütlenme ve direnme haklarının ellerinden alınması, daha çok sömürülmesi; açlık, işsizlik, yoksulluk ve yozlaşmadır.

Halk Güçlerinin
Saldırılara Karşı
Birleşmesi Hayati ve
Zorunludur!
Son on yılın özeti ekonomik ve siyasal anlamda halka ve halk güçlerine dönük kapsamlı, boyutlu saldırılardır. Oligarşi onlarca emperyalist politikayı onayladı, onlarca karar aldı.
Kazanılmış haklar gasbedildi, kazanımların önüne yeni engeller dikildi.
Her kararlı mücadele dinamikleri,

direnme dinamikleri yok edilmeye çalışıldı. Hayat biraz daha zorlaştırıldı.
Bu saldırıların hiçbiri püskürtülemedi. Ciddi hiçbir karşı koyuş gösterilemedi. Bırakalım bir hak kazanımını, eldekilerin dahi kaybedilmesi engellenemedi.
Sömürücü, egemen sınıflar kendi
aralarındaki çelişkilere rağmen halk
güçleri karşısında birleşip birlikte
hareket ederken aynı durum halk
güçleri açısından olanaklı olmamaktadır. Bu anlamda halk güçlerinin
birlik kültürü, birleşik mücadele zemininde hareket etme anlayışı ve
pratiği oldukça geridir.
Hemen herkes birlikten, birleşik
mücadeleden bahsetmesine, bunun
gerekliliğini söylemesine rağmen nedense birlik ve birleşik mücadele
gerçekleşmemektedir.
Peki neden? Halk güçlerinin birlikte hareket etmesi neden bu kadar
zor olmaktadır?
Elbette bunun pek çok nedeni
vardır. Sınıf düşmanlarımızın, baskı,
zor ve demogoji yöntemleriyle halk
güçlerini bölüp parçalama, tecrit ederek ayrıştırma, yalnızlaştırma politikalarını bir kenara koyarsak, asıl ve
belirleyici neden halk güçlerinin
kendi içinde aranmalıdır.
Örgütlü halk güçleri; odalar, sendikalar, DKÖ’ler, siyasal yapılar sermaye sınıfının taşıdığı kararlılığı taşımamaktadır. Sermaye sınıfı ne
yapacağını çok açıkca ortaya koymasına rağmen örgütlü halk güçleri
mücadele programını buna göre yapmamakta, hala bir beklenti ile hareket etmektedir. Yasalardan, Meclisten,
hükümetlerle; diyalogdan, AB’den,
ILO’dan medet umulmaktadır.
Harekete geçmek için de beklenmektedir. “Tasarı meclise geldiği

gün” denir çoğu zaman ve mücadele programları adeta meclise göre belirlenir. Bu, “günü kurtarmak” bile değil, aymazlıktır. Bu anlayış açıktır ki
tasarılar, yasalar meclise geldiği gün
de ciddi hiçbir tepki ortaya koymayacaktır. Yapılan açık bir oyalama ve
aldatma olmaktadır.
Örgütlü halk güçleri, kendi misyonunu unutup, bir kenara koyarak,
emekçilerin, halk kesimlerinin kendiliğinden hareketini bekler durumdadır. Halk kesimlerinden bir
uyanış beklenmektedir.
Bu, ideolojik zayıflıktır. Bu zayıflık icazetçiliği de beraberinde getirmektedir.

İcazetçilik Nedir?
İcazetçilik düzenin, oligarşinin
çizdiği sınırlar içinde hareket etmektir.
Oligarşi “devrimcilerden uzak durun” derse, icazetçi anlayışlar devrimcilerden uzak dururlar, düzenin
devrimcileri tecrit etmesine soldan
destek vermiş olurlar. Devrimcilerle
yanyana gelmezler. Oligarşi, “sınırınızı aşmayın” derse, icazetçi anlayışlar saldırılar karşısında dostlar alışverişte görsün anlayışıyla, günü kurtarma anlayışıyla hareket ederler. Büyük
büyük laflar edilir ancak somutta hiçbir şey yapılmaz.
İcazetçilik eylem biçimlerinden
sloganlara, kimlerle birlikte hareket
edileceğinden, ne isteneceğine vb.
uzanan düzeniçi bir anlayıştır.
İCAZETÇİLİK, BİRLİĞİN, BİRLEŞİK MÜCADELENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDİR VE AŞILMALIDIR.

Birleşik Mücadele Nedir?
Hangi Zeminler Üzerinde
Başarıya Ulaşır?
Birleşik mücadele tüm halk kesimlerinin ortak talepleri etrafında iktidar hedefli mücadelesidir.
Devrimciler hayatın her alanında
halkın birleşik mücadelesini örgütlemeyi savunuyor. Bu her türlü söylemin ötesinde pratik olarak da ortaya

konulan bir gerçektir. Birleşik mücadele öncelikle tek tek her siyasal anlayışın kendi zemininde mücadeledeki
samimiyetiyle ilgili bir durumdur.
Açıktır ki mücadele edenler birleşir.
Düzenin, oligarşinin baskı ve saldırılarına boyun eğmeyenler, buna kendi anlayışlarıyla direnenler birleşirler.
Mücadele er ya da geç bu anlayışları birleştirir.
İşte bu nedenle birlik çağrıları
yapmak, birleşik mücadele çağrısı
yapmak her söylemden öte bir durumdur. Bu çağrı mücadele çağrısıdır.
Mücadele etmeyenlerin çağrıları sahtedir. Günü kurtarma, mücadele kaçkınlığını gizleme amaçlıdır.
Devrimciler ödedikleri bedellerle,
hayatın her alanında gösterdikleri
direnişlerle, oligarşinin saldırılarına
karşı çıkışlarıyla, tavır alışlarıyla birleşik mücadele çağrısını bizzat pratikte yapmaktadırlar.
Solun genel hastalıklarındandır.
Kendi dışında görür, kendi dışında
bekler. Örneğin sendikaları eleştirir,
mahkum eder. Ancak kendisi de o
sendika içindedir, o kitle örgütünün
içindedir. Bunu adeta unutur. Samimiyet öncelikle buralardan başlamalıdır; her devrimci işçi, memur, mühendis vs. bulunduğu kitle örgütünde, sendikada, odada birleşik mücadelenin örgütlenememesinin nedenlerini sorgulamalı ve sorgulatmalıdır.
Bir kez daha belirtiyoruz ki emperyalizmin ve oligarşinin tüm kesimlerinin desteğiyle, baskı, terör ve
demagoji temelinde sürdürülen devrimcileri tasfiye, halkı teslim alma saldırılarının karşısında güçlü bir direniş hattı örülebilmesinin iki koşulu
vardır: Birincisi, halkın tüm kesimlerinin birlikte mücadelesini sağlamak
ve bunun için de ikincisi, devrimci demokratik muhalefetin tüm örgütlü
güçlerini kapsayan bir birlikteliği
gerçekleştirebilmek.
Bugüne kadar bunlar sağlanamamıştır. Ve halk güçlerinin zayıflığının,
iktidarın saldırılardaki pervasızlığının
nedeni bunlardır.
KESK’e yönelik baskın, gözaltı,
tutuklama terörüyle bir kez daha
gündeme getirilen ve bugünlerde sık-

ça söylenen Birleşik Mücadele nasıl
hayat bulacaktır?
Birleşik mücadele çağrısı, halkı
birleştirme sorumluluğudur. İlerici
konfederasyonlar ve odalar, bu sorumluluktan kaçmamalıdır. Birleşik
mücadele ortak taleplerde mücadele
etmek ve kazanmaktır. Kazanmak
için radikallikten, militanlıktan korkulmamalıdır. Birleşik mücadelenin
temel dinamiği kuşkusuz devrimcilerdir. İlerici konfederasyonlar ve
odalar artık yüzlerini devrimcilere
dönmelidirler.
Değilse, bunlar yoksa "birleşik
mücadele" çağrılarının altı boştur.
Oligarşinin çizdiği sınırların dışına çıkılamaz ve saldırılar püskürtülemez.
Bir kez daha soralım Birleşik
Mücadeleyi nasıl ve hangi zeminlerde örgütleyeceğiz?
Bir, tüm halk güçlerinin ayrımsız
ve ayrıcalıksız şekilde ortak bir zeminde biraraya gelmesinin zemini yaratılmalıdır.
İki, tepeden inmecilik terkedilmeli, talepler, programlar birlikte belirlenmelidir.
Üç, tüm halk güçlerini kapsayan
ortak taleplerde birleşilmelidir.
Dört, herkes kendi tabanını bu
mücadele için seferber etmelidir.
Beş, en başta gerekli olan kararlılıktır. Saldırıları püskürtme kararlılığı, sonuç alma kararlılığında olunmalıdır.
Altı, saldırı emperyalizm ve oligarşinin saldırısıdır. Birleşik mücadelemizin hedefi de açık ve net biçimde emperyalizme ve oligarşiye,
onun ülkemizdeki zulmünün sorumlusu AKP’ye yani iktidara yönelmelidir.
Yedi, iktidar hedefli ve sonuç almayı esas alan bir mücadele kendini
hiçbir mücadele biçimiyle sınırlamamalıdır. Kazanmak için her türlü
meşru, haklı mücadele biçimi hayata geçirilmelidir.
AKP ZULMÜNE DİRENECEĞİZ
VE KAZANACAĞIZ!
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Riyakar, Sahtekar ve Yalancısınız! Din Tüccarısınız, Sizin Dininiz Paradır!

Hırsızlığınızı, Yağma ve Talanınızı
“Allahtan gelen felaket”
Diyerek Gizleyemezsiniz!
 TOKİ’nin bir milim suçu
yok elhamdülillah!
 Hata yok, dizaynında,
ruhsatında, iskanında bir
problem yok.
 Onu bunu suçlamak
ucuz bir şey, ucuzculuk
TOKİ’nin bir milim suçu
yok. (Çevre ve Şehircilik
Bakan Erdoğan Bayraktar)
 Allahtan gelen felaket,
önünde durulmuyor. (Canik
Belediye Başkan Yardımcısı
Mustafa Erbaş)
 KİM SUÇLU?
 Katiller! Dere yataklarını
doldurup üzerine konut
yapan siz değilmisiniz!
 Yaptığınız baraj çöktü,
şehri sular bastı! Yaptığınız
köprüler çöktü! 13 insanımız öldü! Katilleri sizsiniz!
Çıkar uğruna, rant uğruna doğanın
tahrip edilmesinin acısını her seferinde
yoksul halkımız çekiyor. İnsanlarımız
onar onar ölmüş yağmacıların, talancıların umurunda bile değildir.
Onlar katliamlarını unutturmanın,
kaza diyerek, kadere bağlayarak,
Allaha havale ederek suçtan sıyrılmanın, atlatmanın peşindedirler. Ama
hiçbir yere kaçamazlar. Halkın acısı
ve öfkesi yakalarını bırakmaz. Suçlarını hiçbir mazeret aklayamaz.
Samsun’da, selde 13 insanımız
canını kaybediyor, evleri oturulmaz,
işyerleri çalışmaz hale geliyor; Çevre
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ve Şehircilik Bakan Erdoğan Bayraktar utanmadan, arlanmadan “TOKİ’nin bir milim suçu yok elhamdülillah!” diyerek
kendilerini aklamaya kalkıyor. “Hata
yok, dizaynında, ruhsatında, iskanında bir problem yok''' diyor. “Onu
bunu suçlamak ucuz bir şey, ucuzculuk. TOKİ’nin bir milim suçu
yok” diyor.

Katil Dere Değil, Yağmur
Değil, Katil Devlettir
Sel Kader Değil Katliamdır!
Bayraktar, daha TOKİ inşaatları
başlamadan, düşünce ve plan aşamasındayken, iskanın dere yatağına
yapılmasının sakıncalarını açıklayan
Şehir Plancıları Odası, Mimarlar
Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın raporları hakkında “Bilgimiz
yok” diyor.
YALANCILAR!
“Böyle bir uyarı kesinlikle yok,
resmen ne TOKİ’ye, ne bakanlığa,
ne Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na ne de Canik Belediye
Başkanlığı’na böyle bir uyarı yapıldı.” diyerek suçunu bastırmaya çalışıyor. Ama o kadar kolay değil... Her
şey ayan beyan ortada... Siz istediğinizi yapacaksınız, kar hırsınız için

halkı ölüme terk edeceksiniz herkes
susacak sanıyorsunuz.
Bayraktar utanmadan “Allah'a şükür burada sel kapanı
vazifesini yaptı, geciktirme yaptı.
Aksi takdirde burada çok büyük
bir sıkıntı olabilirdi” diyor. Yani
“Halinize şükredin, ucuz kurtuldunuz” diyor.
Her zamanki gibi sıkıştığınızda
halkımızın inançlarının, cahilliğinin,
örgütsüzlüğünün üzerinde tepiniyorsunuz. “Allahtan gelen felaketin
önünde durulmaz” mış.
Halkın başındaki en büyük felaket
sizsiniz. Sizin dininiz, imanınız her
şeyiniz paradır. Hırsızlığınızı, yağma
ve talanınızı Allahın üzerine atamazsınız.
“Allahtan gelen”miş, “kader”miş...
Ne kaderi? Ne felaketi?.. Allah da
sizin suçlarınızın, hırsızlıklarınızın
aklayıcısı mı?
Sahtekarlar! Riyakarlar! Hırsızlar... “Bir uyarı yapmadı” diyorlar.
Şehir Plancıları Odası Genel
başkanı Necati Uyar, TOKİ’nin inşaat yapmaması için ne zaman ve ne
şekilde uyarı yaptıklarını şöyle açıklıyor. “2008 yılında TMMOB Samsun’da kent sempozyumu düzenlemişti. Samsun Kent Sempozyumu
adıyla düzenlenen toplantı kitap haline
getirildi ve o kitap TMMOB’nin İnternet sitesinde var. O kitabın 249.
sayfasında iki inşaat mühendisi aynen
şu uyarıları yapıyor: Mert Irmağı’nın
yatağının daraltılması ileride ciddi
sorunlara yol açabilir. DSİ tarafından
önceki yıllarda yapılan taşkın koruma
yapılarına ek olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ırmak içi
düzenlemeleri yapılmış. Denizin ırmak
ağzından yaklaşık 2 kilometre kadar
içeri girmesi sağlanmış. Ve taşkın
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Kimse TOKİ’den
HESAP SORAMAYACAK!
Kimse TOKİ’yi
DENETLEYEMEYECEK!
ÇALACAKLAR, ÇIRPACAKLAR, KATLEDECEKLER! HALKIN CANI UCUZ!
TOKİ, Yapı Denetimi Kanunu kapsamında olmadığı
için inşaatları denetlenmiyor. TOKİ, devletin en korunaklı
kurumlarından birisi, sadece Yapı Denetimi Kanunu
değil, Sayıştay Kanunu, Muhaseb-i Umumiye Kanunu
ve Devlet İhale Kanunu’nun kapsamı dışında. Doğrudan
Başbakanlığa bağlı. TOKİ’de MİT gibi Başbakanlığın
koruma zırhıyla korunuyor.
TOKİ’nin, 2985 sayılı, 1984 tarihli kanunla yapacağı
işler hakkındaki dokunulmazlığı 6. maddeyle sağlanıyor.
Kanunun “Uygulanamayacak Kanunlar” başlıklı 6. maddesi şöyle: “Bu kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 70 sayılı kunun hükmünde Kararname’nin
38. ve 50. maddeleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye
Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanamaz.”
TOKİ’nin dokunulmazlığı bunlarla da sınırlı değil.
TOKİ inşaatları diğer inşaatlar gibi denetlenemez.
Çünkü Yapı Denetim Kanunu’na göre TOKİ, yukarıda
sayılanların dışında asıl olarak 4708 sayılı Yapı Denetim
Kanunu’nun da kapsamı dışında tutuluyor. TOKİ, Yapı
Denetim Kanunu uyarınca değil, inşaatların denetimine
özel müşavir firmaları tarafından denetleniyor. TOKİ’nin
denetimi ancak Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yapılabiliyor.
Öyle ya TOKİ gücünü başbakanlıktan alıyor. TOKİ’ye
koruma duvarlarının ırmak iç tarafında ırmağın iki sahilinde yürüme
yolları inşa edilmiştir. Bu düzenlemeler Mert Irmağı’nın kesitini daraltmış olup hatalı müdahalelerdir.
Özellikle 100. Yıl Köprüsü ayaklarında olduğu gibi köprü ayaklarının
rejimi bozacak fiziki engeller teşkil
etmesi ve yapılan gezinti yolu dolgusu
ile beş açıklığın üçe inmesi ciddi
anlamda problem yaratacak bir potansiyel yaratmaktadır. Bu köprünün
hemen yan tarafında sanayi sitesi
sol tarafında ise demiryolu ve yerleşim alanları bulunmaktadır. Söz ko-

bu devletin ilgili kurumları karışamıyor, yapı denetimi yapılamıyor, Sayıştay, Muhasebe ve Kamu
İhaleleri Kanunu TOKİ’ye işlemiyor. Çünkü yağma
ve talan tezgahınız olan TOKİ’yi kendi kurumlarınızın bile denetiminden çıkararak sınırsız özgürlük
zemini hazırladınız kendinize. Yapı Denetim Kanunun kapsamı dışında tuttunuz TOKİ’leri. Sizden
kimse hesap soramıyor. Ancak sizi sizin işbirlikçileriniz,
suç ortaklarınız özel müşavir firmalar sözde denetliyor.
Yani siz dere yatağına, sit alanına konut yapmakta özgürsünüz. Yoksul halkın evlerini yıkmakta özgürsünüz.
Yani soymakta, katletmekte özgürsünüz. Sizin için
meslek örgütlerinin raporları, uyarıları, bilimsel kanıt
ve belgeleri bir anlam ifade etmez.
Devletin suzçu yok! TOKİ’nin suçu yok! Bakanların
hiç suçu yok. Kim suçlu? Suçlu yok! Taktir-i ilahi!
Suçlu aramak UCUZLUKTUR! “İşimize bakalım” değil
mi?
Samsun’da sel baskının olduğu yerin Canik Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa Erbaş “Allahtan gelen
felaket, önünde dururlmuyor” diyor.
Çalmaya, çırpmaya, soymaya devam... Hırsızlığa
devam değil mi?
“Son 500 yılın, 1000 yılın en şiddetli yağmuru
yağdı”! Bunu da Başbakan Erdoğan söyledi. Elden ne
gelir değil mi? Suçlu Mert Deresi, suyu taşıyamadı...
YALANCILAR!... Atın, atın bakayım. Ayak üstü
yalan söylüyorlar. Son 500 yılınmış, 1000 yılınmış...
Hangisi? 500 mü? 1000 mi? İkisi arasında 500 yıl fark
var. Bu pervasızlık ne? Biraz az atın. Yalan söylemenin
de bir ölçüsü olur. Halkı aptal mı sanıyorsunuz! Meteoroloji bilgileri hiç de öyle demiyor. Orta şiddetli bir
yağmur olduğunu söylüyor. Ama kendi dönemlerinde
yaptıkları barajın setinin çökmesinden bahsetmiyorlar.
İki yıl önce yaptıkları köprülerin göçmesinden bahsetmiyorlar. Dere yatağını değiştirmelerinden bahsetmiyorlar.
Yalanlarla halkı nasıl katlettiklerinin üstünü örtmeye
çalışıyorlar. “Taktir-i ilahi” deyip suçlarını “Allah”a
havale ediyorlar... Hayır, suçlu sizsiniz.

nusu sahalar ve insanlar ciddi bir
risk altındadır.”
2008 yılı sonunda, TOKİ başkanlığı sırasında Erdoğan Bayraktar’ı
Mimarlar Odası olarak bizatihi ziyaret
ettiklerini ve raporlarını Bayraktar’a
verdiklerini belirten Mimarlar Odası
Başkanı Eyüp Muhcu ise şunları söylüyor; “Ancak ne uyarılarımız, ne
raporlarımız, ne de yaptığımız bilimsel panellerin ve sempozyumların
sonuç bildirgeleri dikkate alınmadı.
Üstüne üstlük Bakan olmasının ardından meslek odalarını itibarsızlaştıran ve kamu sorumluluğunu kul-

lanmalarını engelleyecek pek çok
açıklama ve uygulamaya da imza
atmıştır. Yerleşim kararlarının şehircilik ilkelerine dayanmadığını,
kentleri yeni afet riskleriyle karşı
karşıya bıraktığını, arsaların sahiplenilmesinden TOKİ’ye devrine, dere
yatağının imara açılmasından çevresel hiçbir düzenlemenin yapılmamasına, yapıların tamamen denetim
dışında bırakılmasına kadar her noktada kaygılarımızı rapor ettik.” (Evrensel-2012-07-07)
Samsun’daki selin Allahtan olmadığının, doğal afet değil katliam
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olduğunun kanıtlarıdır bu anlatımlar.
Göz göre göre, bile bile kendi ceplerini doldurmak uğruna katliam yaptılar. Halkımızın canına, malına kasttetiler. Katil dere değil, katil yağmur
değil, katil devlettir.
13 insanımızın hayatını söndürdüler. Halkımızın katlinden Bayraktar birinci dereceden sorumludur.
TOKİ konutları halkımıza mezar oldu.
O hala bilimsel onca araştırmaya,
uyarıya rağmen yüzü kızarmadan,
utanmadan “tek milim hata yoktur”
diye kendini savunuyor. Halkın acıları
karşısında, çocuklarını selde kaybeden
anaların çığlıkları karşısında utancından intihar edeceği yerde O “suçlu
aramak ucuzluk” diyor. Halkın malına canına kastetmeye o kadar alışmışlar ki, halkın canı o kadar ucuz
ki, onlar için 13 insanımızın ölümü
konuşulmaya bile değmez...
Erdemli, onurlu, şerefli insanlar
halkına yaşattığı acıdan kahrolurlar.
Ortada 13 ölüm var. Binin üzerinde
ev, sel sularının altında kaldı. Onbinlerce insanımız mağdur. Suçlu
aramayacakmışız...

SUÇLUSUNUZ!
Kanunlarınız, Yasalarınız
Sizi Koruyamayacak!
YAKANIZA
YAPIŞACAĞIZ!
Ne ala memleket... AKP’ye her
şey serbest. Halk AKP’nin yağma
ve talanı için kurban edilecek. Halkın
elindeki evi barkı gasp edilecek. Derelerin yatakları değiştirilecek. Köprüler göçecek, barajlar göçecek, onlarca, yüzlerce insanımız ölecek hiç
kimse hesap soramayacak... Suçlu
aranmayacak...
Halk gıkını çıkardı mı atın hapse.
Parasız eğitim mi istedi verin 8.5 yıl
hapis cezasını. Çürüsünler hapishanelerde... Yeterki sizin yağma ve
talan düzeniniz bozulmasın. Suçlu
aranmasın!
Erdoğan Bayraktar, Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç suç
bastırmak için selin hemen ardından
Samsun’a gidip şov yaptılar. Dertleri
halkın acısını paylaşmak, taziyede
bulunmak, selin etkilerini görmek

değildi elbette. Bir yandan riyakarca
“Üzüntümüz sonsuzdur” açıklamaları yaparken diğer yandan halkımız
bellerine kadar suların, balçıkların
içinde kayıplarını ararken, evlerini
kurtarmaya çalışırken yağmurdan ıslanmamak için kaçmanın yollarını
aradılar. Yalakaları Bayraktar’ı “Yağmur geliyor, sizi de feda etmeyelim”
diyerek basını başlarından uzaklaştırarak kaçtılar.
O kadar pervasızca konuşuyorlar
ki...Yani diyor ki, halkı feda ettik,
sizi de feda etmeyelim. Tabi sizin
canınız kıymetli. Halkımızın canı
sebil. Size bir yağmur damlası bile
değmesin; halkımız sellerde boğulsun.
Riyakar, sahtekar ve yalancısınız.
Halkımızın selde, depremde, iş kazasında ölümlerini, yaşadığı yoksullukları, acıları Allahın üzerine atıp
kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz.
Tüccarsınız. Din tüccarısınız. Sizin
dininiz paradır. Halkın inançlarını,
Allahı dahi kendi sahtekarlıklarınızı
maskelemek için kullanıyorsunuz.
Saltanatınız geçici... Yağma, talan
ve yalanlarınızın hesabı da sorulur.

Düzen Kendi Katillerini Koruyor
Halkın Adaleti İse Hükmü verdi İnfazı Bekliyor!
3. Yargı Reform Paketi olarak sunulan ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kaldırılmasını içeren düzenleme ile Bahçelievler Katliamı'nın
sorumluları serbest bırakıldılar.
Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu
isimli faşist
katiller, Abdullah Çatlı,
Haluk Kırcı,
Ercüment
Gedikli,
Mahmut
Korkmaz ve
Kadri Kürşat Poyraz ile birlikte 9
Ekim 1978’de Bahçelievler’de 7 TİP’li
öğrenciyi katleden katil güruhu içerisinde yer almıştı. Bu katliamda Latif
Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses,
Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten,
Faruk Ersan, Salih Gevence telle,
yastıkla boğulmuşlar ve sonrasında
ateş edilerek katledilmişlerdi.
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AKP iktidarı döneminde Sivas
Katliamı'nın sorumlularından, Hizbullah üyelerine kadar, pek çok halk
düşmanı katil serbest bırakıldı. Bunların sonuncusu da Bahçelievler Katliamı'nda 7 TİP'liyi katleden Adanalı

ve Osmanağaoğlu oldu...
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD), 11 Temmuz'da yazılı açıklama yaparak, 3. Yargı Reform Paketi'nin katilleri koruyan sonuçlarını
değerlendirdi. Açıklamada, "Ellerinden devrimci kanı damlayan tetikçiler, AKP eliyle sokağa salınmaktadır. Topluma, demokrasi, öz-

gürlük, özel yetkili mahkemelerin
kapatılması argümanları ile pazarlanan yargı paketi kapsamında, bir
kez daha halka ve halkın onurlu çocuklarına kurşun sıkanlar mükafatlandırılmak istenmiştir." denildi.
Söz
konusu
yargı paketi ile
birlikte
12 Eylül
öncesi
birçok
katliama
karışmış 100-150 kadar faşiste ceza
indirimi adı altında af getirildiğini
belirten ÇHD, açıklamasını şu sözlerle
bitirdi: "Adaletin terazisi bozulmuş,
kan sızdırmaktadır. Bu kanın dökülmesine yol açanlar, eninde sonunda
halkın adalet terazisinde yargılanacaktır!"
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SAMSUN’DA 13 İNSANIMIZI KATLEDEN SEL DEĞİL

AKP’nin Yıkım, Yağma ve
Talan Politikalarıdır!

“Samsun’un Canik ilçesinde, Mert
Irmağı’nın taşması sonucu Kuzey Yıldız
TOKİ Konutlarındaki apartmanların
zemin katlarını su bastı, ailelerin büyük
bölümü kendi imkanlarıyla sel sularından kurtulmayı başarırken, bazı
vatandaşlar bodrum katlarında mahsur
kaldı. 6’sı çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.” ( Hürriyet, 4 Temmuz 2012)
Samsun’da sonraki günlerde devam
eden yağmurlardan üçüncü kez basan
sel ile ölü sayısı 13 oldu. İnsanlarımızın
hayatı o kadar ucuz ki, yağan her yağmurun ardından onar onar ölüyoruz.
Yüzlerce, binlerce insanımızın evleri,
işyerleri sular altında kalır, binalar çöker, onlarca insan sel sularına kapılarak
yaşamını yitirir. Basında “sel felaketi”
manşetlerinin ardından yetkililer çıkıp
açıklama yaparlar. Yeri gelir özür dilerler. Ancak bu açıklama ve özürler
kaybedilen hayatları geri getirmez, yıkılan evleri, çamur deryasına dönen
sokakları, işyerlerini tamir edemez.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, gazetecilerin soruları üzerine, “Olayı tam bilmiyorum. Gerekli
tetkikler yapılacak. Yer seçimi ve yapılaşma konusunda yanlış olduğunu
zannetmiyorum.” dedi. (Milliyet, 5
Temmuz 2012)
“Gerekli tetkik” dedikleri olayın
üzerinin örtülmesidir. Neyin tetkikini
yaptıracaksınız.? Yer seçiminde hata
yokmuş. Dere yatağına konut yapmak
hata değil yani. Hatalı değilse neden
sel sularının altında kaldı konutlar o
zaman? Suçlu kim? Dere yatağının
üzerini konut alanına açanlar suçlu
değilse başka nerede suçlu arıyorsunuz?
Ancak bakanın bu açıklamaları,
sorumluları, suçluları açığa çıkartmak
için değil, o anı geçiştirmek, suçluları
korumak içindir. Bugüne kadar her
yıl onlarca kişi sel sularında ölür. Tek
bir sorumlu yoktur cezalandırılan.
“En önemli candır, on tane insanımızı kaybettik. Bunu hiçbir şey geri
getirmez. Biz bu konuda üzgünüz. Bu

hususta ne gerekiyorsa yapacağız.”
diye konuşurken
Bayraktar, 9 Temmuz
pazartesi
günü, Samsun’dan
yeni bir sel haberi
geldi. “Salıpazarı,
Ayvacık ve Terme
ilçelerinde üç köprü
yıkıldı. Ayvacık ilçesinde heyelan sonucu toprak altında
kalan 1 kişi daha
öldü.
Bayraktar, üzgün olduğunu ve cezasını çekmeye hazır olduğunu söylüyor. Bu açıklamalarla büyük suçlarını
örtbas etmeye çalışıyorlar. Samsun
milletvekili olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise konutlarda inceleme
yaptıktan sonra, “Bölge eski gecekondu
yerleşim yeri. Kentsel dönüşüm olmasa, yaşanacak kaybın hesabını
yapmak mümkün olmayacaktı” dedi.
Her bakan çıkıp açıklama yapma gereği
duyuyor. Halkımızın bu açıklamalara
karnı tok. Bu yaşananlar ne ilktir ne
de son olacaktır. AKP iktidarının kar
hırsı ile yaptığı her iş halkımızın katledilmesine sebep oluyor.
Yağma ve talan için TOKİ, konuta
elverişli yerlere değil, en ucuza maledecekleri ve en fazla kar elde edecekleri
yerleri konut alanı olarak açıyor. Burada
da aynı mantıkla hareket edilmiştir.
“TMMOB Mimarlar Odası Samsun
Şube Başkanı Selami Özçelik, kentsel
dönüşüm alanı ilan edilen bölgede
sağlıklı binalar vaat edildiğini söyleyerek, “Ama 2 yıl olmadan bu olayla
karşılaştık. TOKİ boş bulduğu her
yere bina yapıyor ve bilimsel kurallara
uymuyor. Binaların yapıldığı yer Yılanlıdere ve Mert Irmağı’nın birleştiği
nokta. Dere yatağına inşaat yapılmış,
yer seçimi yanlış. Asıl hata binayı yapanda değil; burayı yapılaşmaya açan,
imar değişikliği yaparak izin veren-

de...” diyor. (Hürriyet, 5 Temmuz
2012)
Yine bir iddiaya göre Samsun’un
Canik ilçesindeki Kuzey Yıldızı Konutları’nın AKP’li Canik Belediye
Başkanı Osman Genç ve Belediye
Başkan Yardımcısı Selçuk Kemeröz’ün
akrabaları tarafından TOKİ’ye kat karşılığı satılarak rant elde edildiği ortaya
çıktı.
Bu iddialar şaşırtıcı değildir.
AKP’nin varlığı bunun üzerine kuruludur. İktidarda kaldığım sürece nereleri
ele geçirirsem kardır diye düşünüyor
Erdoğan. Bütün AKP’li bakanlar da
Erdoğan’ın yolundan gidiyor. Ahtapot
gibi kuşatmışlar ülkemizi kendi saltanatlarını sürdürmenin derdine düşmüşler. Böyle bir zihniyet halkımıza
ne verebilir zulümden başka!

İşte AKP’nin Kentsel
Dönüşümü Budur:
Yaptıkları Evler
Halkımıza Mezar Oldu
Halkımız! Bugün kentsel dönüşüm
adı altında yapılmak istenen, dişimizle
tırnağımızla yaptığımız evlerimizin
yıkılması, birlikteliğimizin yok edilmesidir. Yıkılan evlerimizin yerlerinin
boşaltılıp akrabalarına, tekellere satılması buralardan rant elde edilmesidir.
AKP iktidarı yalancıdır. Depreme dayanıksız evlerin yıkılıp daha sağlam

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!

Sayı: 22 / 15 Temmuz 2012

9

evlere yerleştirileceğimiz söylendi. Bu
sözlere inanarak TOKİ’nin yaptığı evlere yerleşen halkımız sel sularının
altında kaldı. Bunlar depreme dayanıklı
ev yapıyoruz derler giderler fay hattının
üstüne yaparlar. Deprem bahanesi halkı
kandırmak içindir. Halkın elindeki avcundakini almak içindir.
AKP’nin dini imanı paradır, onlar
sağlam zemin olup olmadığına bakmazlar: Rant değeri yüksek yere yaparlar konutları. Oranın fay hattı üzerinde olması, sağlam zemin olmamasının hiç mi hiç önemi yoktur.
Boş vaadlere inanmayın. Birçok
ilde yapılması planlanan kentsel dönüşüm ve TOKİ’ler de birgün başımıza
yıkılacak kadar çürüktür.
Samsun’da gördüğünüz AKP’nin,
TOKİ’nin gerçek yüzüdür. AKP’nin
yaptığı kentsel dönüşüm projesi bu.
Halkımıza mezar oluyor. Halkı böyle
kandırıyorlar. Sizin de elinizden evlerinizi, arsalarınızı alacaklar.

Bu yaşananlara seyirci mi kalacağız? Sessiz kalmayalım! AKP bir taraftan hızla tüm ülke çapında yağma
ve yıkımın hazırlıklarını yapıyor.
AKP’nin “Kentsel Dönüşüm”ü şimdiden halkımıza mezar olmaya başladı.
Bugün Samsun’da yaşanan yarın onlarca yerde yaşanacak olandır.
AKP’nin kentsel dönüşümü yağma
ve talandır. Yağmalanan ise bizim malımız, canımızdır.
AKP’nin yağma ve talanına karşı
direnelim. AKP, bizi zorla mahallelerimizden söküp atmak istiyor.
AKP’nin bu zulmüne boyun eğmeyeceğiz. Yağma ve talana karşı direneceğiz.
Halkımız! Birçok mahallede
AKP’nin yağma ve talanına karşı Halk
Komiteleri kuruluyor. Bu komitelerde
siz de yerinizi alın. Halkımız yıkımlara
karşı ne yapacaklarını konuşuyorlar.
Yarın kepçeler kapımıza dayandığında
ah, vah etmemek için şimdiden hazır-

Türkiye Halkları Emperyalizme
Ve İşbirlikçilerine Karşı Suriye
Halkının Yanında Olmaya
Devam Edecek
Hatay’da Halk Cepheliler, 13 Mayıs’ta düzenlenen polis
baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan arkadaşlarının
serbest bırakılması talebiyle her Cumartesi düzenli olarak
yaptıkları oturma eylemine 7 Temmuz günü de devam ettiler.
Eylemde Neşe Aldıçoğlu tarafından yapılan açıklamada,
Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olan
Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin içişlerine karıştığı belirtilerek,

lıklarımızı yapmalıyız.
Onların polisine, zabıtasına, askerine, kepçelerine karşı bizim gücümüz
birliğimiz ve örgütlülüğümüzdür. Halk
Komiteleri bu örgütlülüğün adıdır.
Son olarak “Yıkıma, Soyguna,
Sürgüne Hayır Demek İçin Yürüyoruz” adı ile başlattıkları yürüyüşte
halk komiteleri İstanbul’da beş gün
boyunca AKP ilçe binalarına yürüyüş
yaptı, mahallelerde halka çağrı ve bilgilendirme yaptı. Her yağmurda sel
sularında ölmemek için mahallemizi,
evlerimizi, komşularımızı kaybetmemek için AKP zulmüne karşı birleşelim
mücadele edelim. Ancak bu şekilde
ayakta durabiliriz. Örgütlü halkı hiçbir
güç yenemez. Bu gücün farkında olduğu için bizi birbirimizden ayırmaya
TOKİ binalarında kutu gibi evlere yerleştirip yalnızlaştırmaya çalışıyorlar.
Unutmayalım AKP iktidarının halka
vereceği hiçbir şey yoktur. Boş vaatlere
ve yalanlarına inanmayalım.

Suriye tarafından düşürülen Türkiye’ye ait keşif uçaklarının
Suriye’nin hava sahasında ne işinin olduğu soruldu.
Aldıçoğlu, Hatay Özgürlükler Derneği çalışanı İbrahim
Arslanhan, Selda Özçelik ve Asi Gazetesi çalışanı Yılmaz
Viraner’in Suriye halkıyla dayanışmak için Grup Yorum
konseri düzenlemek gerekçesiyle tutuklandıklarını söyleyerek,
derhal serbest bırakılmalarını istedi.
Açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemi
yapıldı. Oturma eylemine halk yoğun ilgi gösterdi. Gür bir
şekilde, halkın da desteğiyle “Suriye Halkı Yalnız Değildir”
sloganı atıldı. Sloganlar, türküler eşliğinde ve tutuklanan
devrimcilerin 2 Ağustos’taki mahkemelerine çağrı yapılarak
eylem sona erdi.

Komplo Kurmak Faşizmin İşidir
Tarih, Komplo Davalarının Amacına Ulaşamayacağının
Örnekleriyle Doludur!
24 Mart 2012 tarihinde Ankara polisinin ev ve dernek
baskınları ile gözaltına alarak düzenlediği komplo ile
tutuklanan İlhan Kaya, Emel Keleş, Umut Şener, Semiha
Eyilik, Hakan Yılmaz ve Hasan Karapınar'ın derhal
serbest bırakılması talebiyle Ankara Halk Cephesi'nin
düzenli olarak yaptığı eylemlere devam edildi.
Her Salı günü, saat 12.30'da, Ankara Adliye'si önünde
yapılan eylemin sonuncusu 10 Temmuz'da yapıldı. Eylemde yapılan açıklamada tutuklu devrimcilerden Semiha
Eyilik’ten gelen mektup okundu ve “Bizler her hafta
Salı günü burada polisin ve AKP hukukunun yalanlarını
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anlatacağız. Hiçbir devrimciyi yalanlarınızla tutsak etmenize izin vermeyeceğiz.” denildi. Yapılan açıklamanın
ardından yarım saatlik oturma
eylemi ve bildiri dağıtımı yapıldı.
“Komploları Boşa Çıkartacağız", "Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın", "Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı
eyleme 10 kişi katıldı.
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TOKİ ÇÖZÜM DEĞİL
SORUNUN KENDİSİDİR

Deprem riskine karşı tüm Türkiye'de 7 milyon binayı yıkma kararı
alan AKP, bu kez de sel sularında
öldürdü 13 insanımızı... Samsun'un
Canik ilçesinde yaşanan selde, sadece
dere yatağı üzerine kurulan "Kuzey
Yıldızı" sitesinin alt katını sel sularının basmasıyla 5 kişi öldü.
2 yıl önce 500 milyon TL'ye yapılmıştı 2 bin 688 konutlu Kuzey
Yıldızı Sitesi. "Fransız balkonu, alüminyum korkulukarıyla çok farklı"
denilerek reklamı yapılan sitenin en
önemli "kusuru" dere yatağına kurulmuş olmasıydı. Yapanlar ise, kentsel dönüşümden sorumlu olan; evlerimizi yıkıp yerine bize satmak için
bina diken TOKİ…
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
1972'de kuruldu. Bugün doğrudan
Başbakanlığa bağlı olan TOKİ verilen
yetkilerle kamu arazisi ve gecekondu
bölgesi olarak bilinen alanların tümünde tek söz sahibi oldu.
Asım Kocabıyık, İbrahim Bodur, Jak Kamhi, Nejat Eczacıbaşı,
Nuh Kuşçulu, Raif Dinçkök, Üzeyir
Garih, Hayri Domaniç, İzzet Baysal, Ertuğrul Soysal, Orhan Aker,
Feyyaz Berker, İshak Alaton ve
Nihat Gökyiğit isimli işverenler
tarafından kurulan TOKİ'nin kuruluş amacı şöyle belirtiliyor: “Mesken yönünden memleketin sosyal
gelişmesi için halka ucuz ve sağlam
hazır tip meskenler sağlamak amacıyla kuruldu. Bunun olabilirliği için
birtakım çalışmalar yaptırmayı gündemimize aldık. Her türlü inşaat sanayini kurmak ya da ortak olarak
kurulmuş olan inşaat sanayi kuruluşlarında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”
Yani aslında, fabrikalarında, şir-

ketlerinde, işyerlerinde çalıştırdıkları işçiler için ucuz
konut yapmak amacıyla
kurdular TOKİ’yi. İşçilerin
emeğini daha fazla sömürebilmek ve onları ellerinin
altındaki yerlere yerleştirebilmek için evlerini de yapmaya
karar verdiler. Ancak dönemin imar
yasalarının izin vermemesi sebebiyle
harekete geçemediler.
12 Eylül cuntasıyla birlikte,
1981'in sonlarında 2487 sayılı Toplu
Konut Yasası çıkartıldı ve böylelikle
gerekli yasal zemin açılmaya başlandı.
İlk başta sadece devlet eliyle yapılabileceği belirtilen toplu konutların,
Turgut Özal'ın iktidarda olduğu
1983 yılında özel şirketler tarafından yapılabileceği de kanunlaştırıldı.
Toplu konutların yapılması için
gerekli bütçe ise yine halkın ödediği
vergilerden oluşturuldu. Yurtdışına
çıkışlarda ödenen "konut fonu harcı"
ile gümrük vergilerinin bir kısmının
TOKİ'nin bütçesine aktarılması karara
bağlandı.
Halkın parasıyla yapılan TOKİ
binaları, halka yine parayla satılıyor.
Halkı borçlandırarak toplu konutlara
yerleştiren TOKİ, bugün Kentsel Dönüşüm Projesi’nin merkezi uygulayıcısı durumundadır. Yetki alanı yerel
yönetimlerin de üzerindedir.
1972'de işçilerin yerleşim yerlerini
yapmak amacıyla kurulan TOKİ, bugün zenginlere de hizmet ediyor.
Halkı soyarak yapılan binalar zenginlere peşkeş çekiliyor.
TOKİ sadece ev de yapmıyor,
sınır karakolu, okul, sağlık tesisi gibi

binalar da yine halkın paralarıyla
yapılıyor.
TOKİ bünyesinde yer alan kurucu
şirketler arasında bir rekabet de sürüyor. Ve bu rekabet, yani kar hırsı,
halkın can ve mal güvenliğindense
şirketlerin çıkarını öne çıkarıyor.
Çıkartılan yasalarla istediği her
araziye bina dikme hakkına sahip
olan TOKİ; bugün tek başına bir
tekel gibi çalışmaktadır. Kentsel dönüşüm adı altında kendi zenginlerini,
kendi müteahhitlerini yaratarak halkı
soymaktadırlar.
Halkın çıkarlarına yapıldığı söylenen konutlar, aslında yeni zenginlerin yaratıldığı rant merkezleri oluyor.
TOKİ binalarının parasını halkın
ödediği vergilerden alıyorlar, binaları
işçiler inşa ediyor... Ama o evlerde
oturabilmek için yine para ödemesi
gereken de bu halk. Ve ortada dönen
parayı yiyen ise bir avuç zengin.
İşte bunun adı ranttır... Oturdukları
yerden, bizim emeğimizi sömürerek
para kazanan bu asalaklar, işlerini
yasaya da uydurarak halkın elini kolunu bağlamak istiyorlar.
TOKİ'nin imar planları denetime açık değil. Projelerini istediği
gibi gerçekleştiriyor. Evlerimizi dere
yatağında olduğu için, deprem riski
altında olduğu için yıkma kararı alabilen AKP, dere yatağına ev kuran
TOKİ’ye teslim ediyor halkın can
güvenliğini.
AKP, “deprem riskinden koruma”
yalanıyla hayata geçirmeyi planladığı
yıkımların önünde bir engel olsun
istemiyor. Bu yüzden de TOKİ’nin
sebep olduğu 13 ölümü gizlemek
için elinden geleni yapıyor. Sorumlu
olarak, 6 km. ötede bulunan ve duvarı yıkılan DSİ göleti gösterildi.
Dere yatağın ev kurulması ise bir
hata olarak gösterilmiyor.
TOKİ’nin yaptığı evler güvenli
değildir. Dere yatağında, Van’da olduğu gibi deprem riski taşıyan alanlarda yapılıyor evler… TOKİ’nin
yaptığı evlerin güvenli olup olmadı-
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ğını anlamak için herhangi bir denetime de gerek yoktur. Çünkü halk
düşmanları halkın yararına hiçbir
şey yapmazlar…
Onların dini imanı paradır. Halkı
kentsel dönüşümle sürgün eden TOKİ,
tam 2 bin 688 aileyi tek bir sitede
topluyor. Ve bu siteyi de dere yatağının üzerine kuruyor. Ama dere yatağı, doğanın dengesiyle oynayanları
affetmiyor. Fakat bunun zararını
gören yine halk oluyor.
Samsun’da yaşanan ölümler,
AKP’nin halka düşman politikalarını
açığa çıkartmıştır. Ama bu sadece
Samsun’da kalmayacaktır. Yaşanacak
büyük bir depremde TOKİ binalarının nasıl yıkıldığına da tanık
olacağız. Bizi borçlandırarak hap-

setmek istedikleri TOKİ binaları
halka tabut olmaya devam edecektir.
Bugün bodrum katlarını sel basıyorsa,
yarın o Fransız balkonları yıkılacaktır.
AKP’nin yalanlarına inanmayalım.
TOKİ binaları bizi bekleyen bir mezara dönüşmeden yıkımlara ve sürgünlere karşı evlerimizi koruyalım.
AKP törenlerle yıkımlara başladığında, din, dil, milliyet ayırt etmeksizin saldıracak. Bunun için hiçbir
fırsatı da kaçırmayacaklar. Samsun’da
yaşanan selin ardından dere yatağındaki 3 ev alelacele yıkıldı. Talimatı
yine Tayyip Erdoğan verdi. Dere yatağında inşa edilen TOKİ binasını
yıkmıyorlar ama halkın emeğiyle
kurduğu evleri hiçbir yasa gözetil-

meksizin, “hayat kurtarma” adı
altında yıkılıyor. Ailelere hiçbir bedel ödemeden, ailelerin yasal hiçbir
hakkını gözetmeden yıkıyorlar.
Samsun’da yaşanan, yıkımların
nasıl yalanlarla meşrulaştırılacağının
bir örneğidir. Sele karşı önlem almayanlar, aksine selin gidiş yoluna
ev kurarak insanlarımızın ölümünden
sorumlu olanlar, kendi hatalarını bizimmiş gibi göstererek dozerleriyle
evlerimizi yıkıyorlar.
AKP yalancıdır! AKP düzenbazdır! AKP yıkıcıdır!...
Bu saltanata son vermek için tek
güç var o da halkın örgütlü gücüdür.
Halk Komiteleri’nde gücümüzü birleştirelim ve konut hakkımız için
mücadele edelim…

Mesleğimize Sahip Çıkmanın Yolu,
Halkın Sorunlarını Sahiplenmekten Geçiyor
“Devrimci Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının
Dayanışma Pikniği”nin 3.sü bu yıl 8 Temmuz günü
Ankara Kurtboğazı Barajı Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın (DMMM)
“Emek Sömürüsüne ve Güvencesiz Çalıştırılmaya Karşı
Mücadeleye Örgütlenmeye” kampanyası çerçevesinde
gerçekleştirilen pikniğe yaklaşık 50 kişi katıldı.
Piknik alanında kampanya sloganının yer aldığı pankartlar asıldı, masalar kuruldu ve kahvaltı hazırlandı.
Kahvaltıdan önce, DMMM’yi anlatan ve günümüzde
mühendis mimar ve şehir plancılarının karşılaştığı esnek
çalışma saatleri, taşeronlaştırma, güvencesiz çalışma
gibi mesleki sorunlar üzerine bir konuşma yapıldı. Konuşmada AKP’nin faşist yönetiminin gerek KHK’lerle,
Afet Yasaları ile gerekse yeni çıkan yasalarla halkın her
kesimine saldırdığı, mühendis ve mimarların örgütlü
gücü olan TMMOB’nin de bu saldırıların hedefi olduğu
anlatıldı. Halkın AKP hükümeti tarafından bu açlık yoksulluk ve sömürü düzeninde her gün katledildiği, bunun
son örneklerinin Samsun’daki TOKİ katliamı, Ankara’daki
metro göçüğü olduğu vurgulanırken, mühendis mimarların
sorunlarının halkın diğer sorunlarından ayrı tutulamayacağı
ve tüm bu sorunların çözümünün örgütlü bir mücadeleden
geçtiği söylendi.
Kahvaltıdan sonra misket, halat çekme, voleybol,
yakan top, ip atlama gibi çeşitli oyunlar oynandı, sohbet
edildi. Coşkulu bir biçimde devam eden pikniğe halkın
da yoğun ilgisi oldu. Tanışmak için masaya gelen
insanlarla sohbet edildi dergi tanıtımları yapıldı.
İlerleyen saatlerde yemek yendi. Hediye çekilişi
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yapılıp, kazananlara içerisinde Grup Yorum DVD’si,
Ümit İlter şiir kitabı ve Artı İvme dergisinin de bulunduğu
hediyeleri dağıtıldı. Yemekten sonra Artı İvme Müzik
Grubu kısa bir konser gerçekleştirdi. Çevreden halkın
katılımıyla da beraber türküler söylendi, halaylar çekildi.
Tutuklu bulunan devrimci mühendis Barış Önal’ın
piknik için gönderdiği mektup okundu. Tutsak devrimci
mühendisler İlhan Kaya, Erkin Kocaman, Barış Önal ve
İvme dergisi Yazı İşleri Müdürü Fatih Özgür Aydın’a
mektup yazıldı.
Programlı ve kolektif bir biçimde gerçekleştirilen
piknik dönüşünde ise
İMO önündeki oturma
eyleminin 140. gününe
ulaşan Cansel Malatyalı’ya destek ziyaretinde
bulunuldu.
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Cevahir AVM önü

Kağıthane AKP önü

Halk Cephesi
Yıkımlara, Yağma ve Talana Karşı
AKP İstanbul İlçe Binalarına Yürüdü!
KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA;
YIKIMA, SOYGUNA, SÜRGÜNE İZİN
VERMEYECEĞİZ!
Halk Komiteleri’nin, AKP’nin
Kentsel Dönüşüm saldırısına karşı sürdürdüğü kampanya, 4-8 Temmuz tarihlerinde yapılan “Yıkıma Soyguna
Sürgüne Hayır Demek İçin Yürüyoruz”
isimli uzun yürüyüşle daha da büyütüldü. 4 Temmuz günü İstanbul Okmeydanı’ndaki Sibel Yalçın Parkı’ndan
toplanan Halk Komiteleri üyeleri, yürüyüş öncesinde basın açıklaması yaptılar.
72 kişinin katıldığı eylemde konuşan Nagehan Kurt, “AKP iktidarının
yıkımına, soygununa, sürgüne karşı
yürüyoruz. Evlerimizi yıkmak, bizleri
şehir dışına sürmek istiyorlar. Zenginlerin zenginliklerini büyüten AKP
gözünü şimdi de bizim bir göz kondumuza dikmiştir. Biz Halk Komiteleri
olarak buna izin vermeyeceğiz. AKP
iktidarının bizim örgütlü gücümüz karşısında ne kadar çaresiz olduğunu biliyoruz. Haklı olan biziz ve haklılığımızdan aldığımız güçle diyoruz ki kazanacak olan da biziz. Konut hakkımıza, emeğimize sahip çıkacak, AKP
iktidarının zulmüne boyun eğmeyeceğiz. Bu inançla tüm halkımızı AKP
ilçe binalarına doğru yapacağımız yürüyüşlere davet ediyoruz.” açıklama-

sında bulundu.
Eylem “Yıkımlara İzin Vermeyeceğiz”, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganlarıyla sona ererken; “Yıkıma Soyguna Sürgüne Hayır Demek
İçin Yürüyoruz” pankartı açılarak,
AKP Sütlüce ilçe binasına doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında, 5
gün sürmesi planlanan yürüyüşün güzergahının bulunduğu el ilanları dağıtıldı ve yürüyüş hakkında bilgi verildi.
Atılan sloganlar ve söylenen şarkılarla
eylem coşkulu olarak başladı.
Sütlüce AKP ilçe binası önüne gelindiğinde, binanın önünün çevik ve
sivil polis barikatıyla kapatıldığı görüldü. Burada yapılan basın açıklamasının ve Okmeydanı Halk Komitesi’nden Musa Aykanat’ın yaptığı konuşmanın ardından tek sıra halinde,
sloganlar ve marşlar eşliğinde Eyüp’e
gelindi.
Tek sıra halinde yürüyen kitle, üzerinde “Yıkıma, Soyguna, Sürgüne Hayır Demek İçin Yürüyoruz” yazan
şerit halindeki uzun pankartı yola
doğru tutarak taşıdı. Eyüp’e gelindiğinde kitleyi Alibeyköy Halk Komiteleri karşıladı. Buradan otobüslerle
Eyüp çarşı girişine kadar gelen 200

kişi, oradan çarşının içinde yine pankartlarıyla ve sloganlarıyla Eyüp AKP
ilçe binasına yürüdü. Burada da yine
polis acizliğini göstermiş ve AKP binasının önüne etten duvar örmüştü.
Açıklamayı Alibeyköy Halk Komiteleri üyesi bir kişi yaptı. Yapılan
açıklamada “AKP halka yönelik saldırılarını sürdürüyor. AKP bu kez barınma hakkımızı gasp etmeye çalışıyor,
tam 7 milyon evi yıkacağını söylüyor.
AKP barınma hakkımız yönelik saldırısını, gecekonduların sağlıklı yaşam
koşulları taşımadığı, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle meşrulaştırmaya
çalışıyor. Oysa AKP iktidarının asıl
amacı halkımızın sağlıklı konutlarda
oturması, afet riski altındaki alanların
iyileştirilmesi ya da halkı deprem riskinden koruyarak sağlıklı ve güvenli
yaşam alanları yaratmak değildir. Asıl
amaç; kentleri rant odaklarına açmaktır.
Ağaoğulları, Çalıklar, Sabancılar, Koçlar ve onlarca tekel ile yapılan milyon
dolarlık anlaşmalar bunu göstermektedir. Yoksulların şehir dışına sürülerek,
onların yaşadıkları yerlerde büyük konut projeleri, rezidanslar, finans merkezleri ve AVM’ler yükselecektir. AKP
iktidarı bir kez daha bizim, halkın
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Maltepe AKP Önü

Sultanbeyli

Mecidiyeköy AKP Önü

değil, tekellerin iktidarı olduğunu göstermektedir. Buradan bir kez daha
haykırıyoruz; AKP’nin emperyalistlere,
tekellere verdiği sözlerin, yaptığı milyon dolarlık anlaşmaların, çıkarttığı
yasaların haklılığımız karşısında bir
hükmü yoktur.” denildi.
Eyleme, orada bulunan esnaf ve halkın da ilgisi büyüktü. Alkışlarla destek
veren halk, yıkımlara karşı yürüyüş yapanları desteklediklerini gösterdiler.
Açıklamanın ardından, Eyüp AKP
ilçe binasının önünden sloganlar ve
alkışlar eşliğinde ayrılarak, otobüslerle
Gazi Mahallesi’ne gidildi. Ve Gazi
Özgürlükler Derneği’nde yemek yenildi. Yemeğin ve kısa bir dinlenmenin
ardından, Gazi Mahallesi’nde yürüyüşe
geçildi. Sokaklarda halka, yıkımlarla
ilgili bilgilendirme yapıldı.
Gazi Cemevi önünde, Gazi Halk
Komitesi adına bir açıklama yapıldı.
Burada da evlerini yıktırmayacaklarını
ve direneceklerini söyleyen komite,
daha sonra yürüyerek otobüse binecekleri yere geldiler. Otobüse binilen
yerde Gazi halkından yürüyüşe katılanlar oldu. Cebeci’ye kadar Halk Komiteleri’ne eşlik ettiler.
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AKP Cebeci ilçe binası önüne gelen
yürüyüş kolu, burada kısa bir yürüyüşün ardından, polisin yığmış olduğu
panzer ve çevik arabalarının yanında
basın açıklaması yaptılar. Açıklamayı
yapan Ali Çakır’ın konuşmasının ardından, Gazi Mahallesi’nde oturan bir
kişi, 35 yıldır gecekonduda oturduğunu
ve burada uyuşturucu satıldığını belirtti.
Bunun bilinip defalarca bildirilmesine
rağmen hiçbir şey yapılmadığını belirterek, çözümün seslerini çıkarmakta
olduğunu söyledi.
Başka bir konuşmacı ise, AKP iktidarının evlerini yıkmaya savaş alanına
gider gibi geldiklerini belirtti. Fakat
asla teslim olmayacaklarını söyleyerek,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” dedi.
Daha sonra otobüslerin olduğu yere
dönülerek buradan yemek yemek üzere
Alibeyköy cemevine gidildi. Hazırlanan
yemeklerin yenmesinden sonra akşam
Alibeyköy sokaklarında halkı yıkımlara
karşı olmaya çağırarak yürüyüş yapıldı
ve gece konaklamak üzere Erkılıç Parkı’na geçildi. Halk Komiteleri Erkılıç
Parkı’na geldiğinde, onları Alibeyköy
Halk Komiteleri’nin kalaslardan kurmuş olduğu iki adet büyük çadır karşıladı. Alibeyköy Haklar Derneği müzik
grubu bir dinleti verdi. İçilen çayların,
edilen sohbetlerin ardından kurulan
çadırlarda dinlenmeye geçildi.

AKP'nin Emperyalistlere,
Tekellere Verdiği Sözlerin,
Yaptığı Milyon Dolarlık
Anlaşmaların, Çıkarttığı
Yasaların Haklılığımız
Karşısında Bir Hükmü
Yoktur!
Eylemin 2. günü olan 5 Temmuz’da,
Alibeyköy’deki Erkılıç Parkı’nda konaklayan Halk Komiteleri, sabah
07.30’da uyanarak saat 08.00’da hep
birlikte kahvaltı yaptılar. Kahvaltı ve
yürüyüş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Cengiz Topel Mahallesi’nden başlanarak, Alibeyköy’ün
içinde bir mahalle olan Çöp Mahallesi’ne doğru yürüyüşe geçildi. Tamamı
gecekondu olan Çöp Mahallesi’nin
dar sokaklarından geçilirken, şerit pankart açıldı. Mahalledeki yürüyüş tamamlandıktan sonra otobüslerle Al-

tınşehir’e geçildi.
Altınşehir Sonevler’de toplanan
Halk Komiteleri yürüyüşlerini başlatarak, 1,5 saat boyunca, önlerinde ve
arkalarında yürüyen sivil polisler eşliğinde mahalleyi bir uçtan diğer uca
dolaştılar. Böylece, iki gün önce yürüyüşün çalışmasını yapan iki Halk
Cepheli’yi gözaltına alarak, Altınşehir’de gerçekleştirilecek olan yürüyüşü
engellemeye çalışan polisin tüm çabalarına rağmen, yürüyüş halkın desteğiyle, “helal olsun” sözleriyle yapıldı.
Altınşehir’deki Filistin Mahallesi’ne
inildiğinde görüldü ki, yıllardır buralara
bir yol bile yapmayan devlet, şimdi
deprem bahanesiyle buraları yıkacağını
söylüyor. Ama Filistin Mahallesi halkı,
çocuğundan yaşlısına kadar mahallelerini yıktırmamakta kararlı. Filistin
Mahallesi’ndeki yürüyüşlerini tamamlayan Halk Komiteleri, basın açıklamasının yapılacağı meydana doğru
ilerlerken, arkalarında ayrıca bir çocuk
korteji oluşmuştu. Sıcaktan ve yürümekten yorulan Halk Komiteleri, mahalle içinde bir yerde 10 dakikalık
mola verdiklerinde, halkı bilgilendirmeye devam ettiler. Bu arada halkın
verdiği suyu içerek serinlediler. Daha
sonra Bayramtepe Meydan’daki Güvercin Parkı’nın önüne gelerek basın
açıklaması yaptılar. Açıklamadan sonra
otobüslere binilerek Zeytinburnu’na
geçildi.
Zeytinburnu AKP’nin önüne kadar
gerçekleştirilen kısa yürüyüşün ardından, AKP ilçe binasının önüne gelindiğinde, polis, Halk Komiteleri’ne
AKP’nin önünde değil karşısında açıklama yapmalarını söyledi. Ancak Halk
Komiteleri, polisin gösterdiği yerin
AKP’nin karşısı olduğunu, önü olmadığını belirterek, açıklamayı AKP’nin
önünde yapacaklarını söylediler ve
yaptılar. Fakat polisin dayatmaları bununla bitmedi. Açıklamadan sonra otobüslerine binmek için karşıya geçen
Halk Komiteleri otobüslerinin ileride
park edilen yerde bozulduğunu öğrenince otobüse doğru yürümeye başladılar. AKP’nin zulmüne karşı dediklerini yapan Halk Komiteleri’ne tahammül edemeyen polis, eylem bittiği
halde Halk Komiteleri’nin önünü keserek “Burada önlüklerle yürüyemez-

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

siniz. Burası hassas bir bölge, eğer
yürürseniz ileride çevik kuvvetimiz
bekliyor, sizi gözaltına alırız” diyerek
hem gözaltına almakla, hem de açıkça
linç ettirmekle tehdit etti. Halk Komiteleri ise otobüslerine binecekleri
yerden binip gideceklerini söylediler.
Bunun üzerine polis tekrar gözaltına
almakla tehdit etti. Kaybedecek bir şeyi
olmayan, barınma hakkı için sokaklara
düşen halk için, gözaltına alma tehdidi
boş bir tehditti. Otobüsün gelmesiyle
birlikte araçlarına binen Halk Komiteleri
üyeleri Tozkoparan’a geçtiler.
Tozkoparan’da da mahalle içinde
bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş esnasında
alkışlayanlar, camlardan seslenerek
destek verdiklerini söyleyenler oldu.
Yürüyüşün ardından basın açıklaması
yapılarak otobüslere binildi. Zeytinburnu’ndaki beklemeden kaynaklı
programları aksayan Halk Komiteleri,
normalde Tozkoparan’dan Esenler’e
yürüyecekken otobüse binmek zorunda
kaldılar. Öğlen yemeği için hazırlanın
ekmek aralarını da zaman kaybetmemek için otobüste yediler.
Esenler’e gelindiğinde AKP ilçe
binası önünde basın açıklaması yapıldı.
Polis yine çevik otobüslerini, akreplerini yığmıştı AKP’nin önüne. Halkın
iktidarı olduğunu iddia eden AKP iktidarı, kendini halktan koruyordu. Çünkü korkuları büyüktü. Yıllardır zulmettikleri, ahını aldıkları, cebindeki
son kuruşunu dahi çaldıkları halkın
öfkesinden korkacaklardı elbet. Onun
içindi bu kadar “güvenlik” önlemi.
Basın açıklaması esnasında sokaktan
çevik kuvvet otobüsü geçirerek halka
gözdağı vermeye çalışsalar da Halk
Komiteleri yürüyüşüne devam etti.
Açıklamanın ardından yaklaşık 45 dakika yürünerek Esenler Çifte Havuzlar
Parkı’na gelindi. Burada bir saat dinlendikten sonra mahalle içinde yürüyüş
yapmak üzere hazırlıklar başladı yeniden. Pankart açıldı, dövizler dağıtıldı,
sloganlar, marşlar ve sesli duyurular
eşliğinde yürüyüş başladı.
2. günün son yürüyüşü de tamamlandıktan sonra, gece konaklamak
üzere Çifte Havuzlar Parkı’na gelindi.
10’arlı gruplar halinde, mahalle halkının
ayarladığı bir lokantada yemek yemeğe
gidildi. Bir yandan da parkta çadırlar

kuruluyordu. Mahalle halkı, gece saat
03.00’a kadar parka gelip Halk Komiteleri’yle sohbet etmeye devam etti.
Halkın gösterdiği ilgi günün yorgunluğunu da unutturmuştu.

Haklılığımızdan Aldığımız
Güçle, AKP İktidarının
Elektrik-Su Kesme,
Tutuklama, Polis ve
Jandarma Tehtidine Karşı
Mahallerimizi ve Evlerimizi
Savunacağız!
Halk Komiteleri’nin yıkımlara karşı
başlattığı yürüyüş, 3. günü olan 6
Temmuz’da, Çifte Hafuzlar Parkı’nda
yapılan kahvaltıyla başladı. Kahvaltıya
mahalle halkından emekçi kadınlarımız
da katıldı. Ardından Grup Yorum şarkıları söylenerek yola çıkış saati beklendi. Aracın gelmesiyle beraber yola
çıkıldı. Gidilecek adres ise, yine AKP
iktidarı ve devletin yıllardır göz diktiği,
yıkım politikalarını hayata geçirmek
için can attığı Sarıyer’di.
İlk önce Dağevleri’ne gidildi. 2
Temmuz Parkı’nda öğlen yemeği yenildi, aynı zamanda mahallede yapılacak yürüşe katılmak için gelen mahalleliyle yıkımlar üzerine sohbetler
yapıldı. Ve mahalle halkıyla beraber
yürüyüşe geçildi.Yürüyüş yerinden
çok uzak evlerden dahi yürüyüşe destek
alkışları geliyordu. Yol boyu yürüyüşe
katılım yaşanırken, son olarak Pala’nın
Kahvesi denilen yerde basın açıklaması
yapıldı. 45 kişinin katıldığı basın açıklamasının ardından Ferahevler’deki
Sarıyer AKP ilçe binası önüne gidildi.
Armutlu’dan gelen Komite üyeleriyle birlikte burada basın açıklaması
yapıldı. Açıklama sonrası 14 metrelik
pankart açılarak, yürüyüşe geçildi. Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan
Amerikan Konsolosluğu’nun alt caddesinden geçilirken; ülkemizde yaşanan
her hak gasbı, katliam, soygun ve sürgünün direk yahut da dolaylı yollardan
sorumlusu olan emperyalizme olan
öfke gür ve öfkeli bir şekilde atılan
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Halkların Mücadelesi” sloganlarıyla
gösterildi.
Yürüyüş İstinye’de sahil boyunca

devam etti. Villaların önünden geçilirken, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “İşgalci Değil Halkız”, “Bu
Vatan Bizim” sloganları atıldı.
Emirgan’a gelindiğinde, sahilde
yüzen birkaç serseri, "Buradan bağırmadan geçin, rahatsız ediyorsunuz."
gibi sözler söylediler. Onlara yürüyüşün
amacı anlatıldı ama buna rağmen saldırgan tavır sergilemeye devam eden
serserilerin amaçları açığa çıktı. Alperen
Ülkü Ocakları’ndan olduklarını söyleyen faşistlere gereken cevap verildikten sonra yola devam edildi.
Baltalimanı’na gelindiğinde ise Polis Moral Merkezi önünden geçildi.
Bu sırada "Erdal Dalgıç Ölümsüzdür",
"Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz" sloganları atıldı. Sonrasında ise yürüyüş
güzergahının son noktası olan Küçük
Armutlu’ya varıldı. Mahalleye varıldığında mahalle girişinde uyuşturucu
satıcısı işbirlikçi çetecilerin evinin
önünden geçildi. Burada yozlaşma,
çeteleşme ve uyuşturucuya karşı sloganlar haykırıldı. Daha sonra mahalle
içinde kısa bir yürüyüş yapılarak,
akşam yapılacak yürüyüşe çağrı yapıldı.
Cemevinde verilen aradan sonra,
Trakya Halk Komitesi’nin başlattığı
"Ergene Trakya’dır" yürüyüşünün Taksim’de yapılacak olan eylemine gidildi.
Eylemde, Halk Komiteleri’nin yürüyüşü hakkında da bilgi verildi. Bu
programdan sonra tekrar Armutlu’ya
gidilerek, 70 kişinin katılımıyla bir
yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüş, Köyiçi’nde yapılan basın
açıklamasıyla sona erdi ve cemevine
geçildi. Burda yemek yenildikten sonra,
Eyüp Haklar Derneği müzik grubunun
verdiği kısa konser dinlendi. Gece nöbetleri ayarlandıktan sonra, bir sonraki
güne hazırlanmak için dinlenmeye geçildi.

Halk Düşmanı AKP, Yıkım
Saldırısının Altında Kalıp,
Yok Olacaksın!
7 Temmuz’da, yürüyüşün 4. günü
Armutlu Cemevi’nde yapılan kahvaltı
ile başladı ve sonra otobüsle Paşabahçe
Mezarlığı’nın önüne gidildi. Burada
mahalle halkına bildiriler dağıtılarak,
yürüyüşe katılım çağrıları yapıldı.

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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Paşabahçe

Gülsuyu

40 kişinin katıldığı yürüyüşte Paşabahçe Mezarlığı’ndan Devlet Hastanesi
önüne inilerek, cadde tek taraflı trafiğe
kapatıldı. Paşabahçe Meydanı’na gelindiğinde taksi durağının yan tarafında
basın açıklaması yapıldı. Beykoz halkından Emrah Demir tarafından yapılan
açıklamanın ardından, otobüse binilerek,
1 Mayıs Mahallesi’ne gidildi.
1 Mayıs Mahallesi’ne gelindiğinde,
Cennet Düğün Salonu önünde yürüyüş
hazırlıklarına başlanı. Pankart ve dövizlerin yanısıra, yıkım tehlikesini anlatan Özgür Tutsaklar’ın çizdiği iki
adet büyük boy karikatür taşındı.
Cennet Düğün Salonu’nun önünde
başlayan yürüyüş, Sağlık Ocağı önüne
kadar sürdü. Burada Komiteler adına
Sibel Kırlangıç tarafından basın açıklaması yapıldı. Ardından halka, yıkım
saldırısının içeriği anlatılarak örgütlenme ve direniş çağrısı yapıldı. Mahallenin çeşitli yerlerinden geçilerek
uzunca bir yürüyüş sonrası son durağa
gelindi. Son durakta yine bir açıklama
yapılarak, ardından otobüse binilip
Sultanbeyli Mahallesi’ne geçildi. Sultanbeyli Cemevi’nde öğlen arası verilerek yemekler yenildi, çaylar içildi.
Cemevi önünden pankart ve dövizlerle kortej oluşturularak yürüyüşe başlandı. Sultanbeyli içinde dolaşılarak
yapılan yürüyüşte, Fatih İlköğretim
Okulu önüne gelindiğinde basın açıklaması yapıldı. Sultanbeyli halkından
Naile Ateşkan tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir yasal düzenleme bizlerin direnişini engelleyemeyecektir.
Haklılığımızdan aldığımız güçle, AKP
iktidarının elektrik-su kesme, tutuklama,
polis ve jandarma tehdidine karşı mahallerimizi ve evlerimizi savunacağız.”
denildi. Atılan sloganlarla bitirilen açıklama sonrası tekrardan cemevi önüne
kadar yürünerek, burada araca binilip
Gülsuyu Mahallesi’ne geçildi.
Yürüyüş sabit sayısı dışında, gidilen
her mahallede o mahallelerin halkından
da katılımlar oldu. Çocuğunu alıp ge-
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lenler, yemeği ocağa koyup gelenler,
eşiyle çocuğuyla gelenler vardı.
Gülsuyu’nda şerit pankartın haricinde, “Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz-Halk Komiteleri”, “Zengine
Tapusuz Villa Yoksula Polis Zabıta
Mafya - Halk Komiteleri” yazılı dövizler taşınarak, düzenli kortej şeklinde
yol trafiğe kapatılarak yürüyüşe geçildi.
Gülensu Son Durak’tan başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Gülsuyu
Meydanı’na kadar devam etti. Meydana
gelindiğinde Cemil Varıcı tarafından
basın açıklaması yapıldı ve ardından
Maltepe AKP İlçe Binası’na kadar yürüyüş devam etti.
Anayol kenarından tek sıra halinde
yürüyen yürüyüşçüleri hemen arkalarından 2 adet akrep diye tabir edilen
zırhlı araç, 1 adet TOMA denilen araç
ile 2 adet de Çevik otosu ve sivil polis
araçlarından oluşan eskort takip ederken
yolun sol tarafından da sivil polisler
tek sıra halinde yürüdüler. Bu şekilde
yoğun polis ablukasında Maltepe’ye
inilip, oradan da Maltepe ana cadde
üzerinden AKP ilçe binası önüne kadar
yüründü. Maltepe AKP ilçe binası
önüne gelindiğinde Türkan Albayrak
tarafından açıklama yapıldı.
Açıklama bittikten sonra, konaklamak üzere Gülsuyu’nda bulunan Engin Çeber Halk Kütüphanesi’ne gidildi.

AKP'nin Yağma ve Talanına
Karşı Örgütlenelim!
Halk Komiteleri yürüyüşün 5. günü
Çayan Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı’nda kahvaltı yaparak eyleme başladı.
5. günde ilk olarak Hüseyin Aksoy
Parkı’ndan “Yıkıma, Soyguna, Sürgüne
Hayır Demek İçin Yürüyüyoruz” pankartı açılarak “İşgalci Değil Halkız",
"Evimizi Yıkanın Villasın Yıkarız”
sloganlarıyla mahalle içerisinde dolaşılarak Dilan Kafe önüne gelindi. Burada Betül Özdemir tarafından açıklama
yapıldı.
Açıklama bittikten sonra sloganlarla

Alibeyköy

tekrar Hüseyin Aksoy Parkı’na gidildi.
Yenilen yemeğin ardından, pankartlarını
açan Halk Komiteleri, tek şerit halinde
Kağıthane İlçe AKP binasına doğru
yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş sırasında
yoldan geçenlerden araçlarının kornalarını çalanlar, zafer işareti yapanlar,
yanınızdayız diyerek desteklerini ifade
edenler oldu. Akrep diye tabir edilen
zırhlı polis araçları yürüyüşçülerin arkasından Kağıthane AKP ilçe binası
önüne kadar geldi.
AKP Kağıthane ilçe binası önünde
basın açıklaması yapıldı. Veli Geçkil
tarafından yapılan açıklamanın ardından, Çağlayan dereden yokuşları çıkan
dar yolları geçen Halk Komiteleri,
halkın ıslık ve alkışlı destekleri arasında
Şişli AKP İlçe Binası önüne kadar yürüdüler.
Şişli AKP İlçe Binası önünde Belkız
Öztürk tarafından açıklama yapılarak,
“Evlerimizi sermayeye peşkeş çeken
AKP zihniyetine teslim olmayacağız.”
denildi.
Daha sonra Şişli Cevahir AVM
önüne gelen Halk Komiteleri burada
da bir açıklama yaparak 5 günlük yürüyüşlerini sonlandırdılar.
Eylemin bitiş açıklamasını yapan
Sezai Karakoç da aynı şekilde yürüyüşün amacını, 5 gündür sıcak soğuk
demeden; genç, yaşlı, hasta, sakat demeden neden yürüdüklerini anlattıktan
sonra, AKP’nin Kentsel Dönüşüm Yasası’nın bir soygun, yıkım, talan, sürgün
yasası olduğunu söyledi. Karakoç,
Halk Komiteleri olarak yıkımlara geçit
vermeyeceklerini, AKP’nin bu rant
projesini bertaraf edeceklerini, bunun
için eylem ve çalışmalarının artarak
devam edeceğini belirterek, tüm halkı
yıkımlara karşı Halk Komiteleri çatısı
altında örgütlenmeye çağırdı.
Ve ardından Grup Yorum sözü alarak, “Biz çoktandır zaten Halk Komiteleri'ni takip ediyorduk. Ve bugün de
onlarla birlikte olmak istedik ve geldik.”
dedikten sonra “İnsan Pazarı", "Hak-
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lıyız Kazanacağız” şarkılarını seslendirdi. Türkü ve marşlardan sonra atılan
sloganlarla bitirilen, ilginin yoğun olduğu Cevahir AVM önündeki eyleme
120 kişi katıldı.

İşgalci Değiliz Halkız, Bu
Vatan Bizim!
AKP, yıkımlara karşı önünde kimsenin duramayacağını sanıyor. Polisi,

jandarması, zabıtası, yıkım ekipleri
ile savaşa gider gibi mahallelerimize
girip, istediği evi yıkabileceğini düşünüyor. Bunun için baskı ve şiddetine
güveniyor. Gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar ve tehditlerle halkın direnişini engelleyebileceklerinin hesabını
yapıyorlar.
AKP’ye bu hesaplarının tutmayacağını ancak biz gösterebiliriz. Halkın

örgütlü gücünü büyütmek için Halk
Komiteleri’nin yaptığı yürüyüş tüm
İstanbul’u kapsıyor. “Yıkıma Soyguna
Sürgüne Hayır” yürüyüşünü duymayan
kalmayacak.
Bizleri kendi evlerimizde işgalci
olarak gösteren AKP’ye, asıl işgalcilerin
kendileri olduğunu ve işgalciye karşı
direnmenin meşru bir hak olduğunu
göstereceğiz. Gücümüz birliğimizdir!

Yıkıma Gelenleri Direnen Halk Karşılayacak
Cepheliler, 3 Temmuz
akşamı İstanbul, Alibeyköy Sayayokuşu Gülpa
Meydanı’nda yıkımlara
karşı molotoflu korsan
eylem yaptı. “Umudun
Adı DHKP-C”, “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıka-

Ankara Polisi Umutsuz Bir
Çaba İçindedir
Çırpındıkça Batmaya
Mahkumlar
Halk düşmanı AKP’nin polisi Ankara’da, devrimci
mücadelenin önünü kesebilmek için çalışmalarına devam
ediyor. Polis, kurduğu komplo ile tutukladığı devrimcilerden
sonra, yoğun bir şekilde Ankara’da işbirlikçileştirme çalışmalarına başlamıştı. İşbirlikçileştirme çalışmalarının
sonuçsuz kalması üzerine bu sefer de devrimcilerin ailelerini
arayarak düzmece senaryolarla devrimcileri baskı altına
almaya çalışıyorlar.
Ankara Gençlik Derneği ve Ankara Haklar Derneği’ne
gelip-giden Uğur Can Güneş, Ali Altunsoy, Murat Egemen
Akkuş ve Dilek Kartal’ın ailelerini arayan polis, aileleri
korkutarak “terör” ortamı yaratmaya çalışıyor.
Son birkaç haftada Uğur Can Güneş’in ailesini arayan
polis, “Çocuğunuz Ankara Gençlik Derneği’ne gitmekte.
Çocuğunuz belki iyi niyetli ama kandırılıyor. Çocuğunuzun
okulu bitti, yurtla ilgili bir işi de yok, neden hala orada
kalmasına izin veriyorsunuz?” dedi.
Ali Altunsoy'un ailesini ise bir hafta boyunca her gün
düzenli olarak arayarak “Çocuğunuz İstanbul'a örgütle
görüşmeye gitti. Şimdi Ankara’ya geldi ancak burada da
örgütle bağlantılı eylemlere katılıyor.” diyen polis, “Biz,
ona mücadeleyi bıraktırırız, her sabah okula götürüp akşam
da geri alırız, bırakmazsa çevresindeki herkesi gözaltına
alırız.” diyerek tehdit de savuruyor. Arkadaşlarıyla gittiği
oturup konuştuğu yerleri ailesine “örgütle görüştü” şeklinde
günlük olarak söylüyor.

rız”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede” sloganlarının atıldığı
eylemde; “Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız - Cephe” yazılı pankartı
Gülpa Meydanı’na asan Cepheliler
sloganlarla mahalleden ayrıldılar.

Murat Egemen Akkuş'un ailesine ise polisin kurduğu
komplolar sonucunda tutsak düşmüş devrimcileri karalamaya
yönelik videolar izletilerek, konuşmalar yapıldı. “Oğlunuzun
örgütle ilişkisi var, onu oradan uzaklaştırın” denildi.
Tutuklu bulunan arkadaşının ziyaretine gidip-gelen
Dilek Kartal’ın annesine de telefon eden polis, “Teyzeciğim,
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden arıyoruz. Sizinle kızınız
Dilek hakkında görüşmek istiyoruz. Ankamall’ın yanındaki
Emniyet’teyiz, buraya gelirseniz iyi olur, diğer çocuklarınızı
da alıp buraya gelin, kızınız hakkında görüşelim.” dedi.
Ankara Halk Cephesi, 5 Temmuz günü yazılı bir
açıklama yaparak, polisin bu faaliyetlerinin kökeninde
devrimcilerden duyulan korku olduğunu ifade etti. Açıklama,
“AKP’nin polisi ailelerimizi istediği kadar korkutup, sindirmeye çalışsın bizler demokratik haklarımızı savunmaya,
devrimci tutsakları ziyarete gitmeye, dergimiz Yürüyüş'e
ve derneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milyonları
örgütleyeceğiz. ABD işbirlikçisi, yalancı, işkenceci, katil,
ahlaksız polisine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
Polisin yalanlarıyla baskı altına almaya çalıştığı ailelerimizi
yalanlarıyla kandırmalarına izin vermeyecek, mücadelemize
devam edeceğiz.” denilerek bitirildi.
Ankara polisinin bir başka saldırısı ise 7 Temmuz
günü yaşandı. Komplolarla tutuklanan Halk Cephelilerin
serbest bırakılması için yapılan “Türkiye'de Hukuk Yok
Mu? Adalet İstiyoruz” kampanyası çalışmalarını sürdüren
Halk Cephelilere 7 Temmuz günü saat 04.30' da Cebeci
sokaklarında halk düşmanı AKP'nin katil, ahlaksız, işkenceci
polisi silahla saldırdı. İşkenceci Cebeci Karakolu polislerinin,
Halk Cephelilere karşı sokak ortasında silahla ateş açması
sonrasında Halk Cepheliler’den Bilal Gürbüz gözaltına
alındı. Gözaltına alınan Bilal Gürbüz, 2 saat Cebeci Karakolu'nda tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
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Fatih’te Ahmet Koca’ya işkence
yapan polisler serbest bırakıldı!
İşkence gören Ahmet Koca’ya
11 günde jet hızıyla dava açıldı!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te
yaklaşık onbeş polisin Ahmet Koca
isimli halktan bir insana sokak ortasında
işkence yapmaları bu ülkede işkencenin
karakollardan sokaklara taştığını bir
kez daha gösterdi.
Ahmet Koca 18 Haziran 2012’de
hamile akrabasını hastaneye yetiştirmek
için yola çıkmıştı. “Şüpheli araç” diyerek
Ahmet Koca’yı durduran polisler, Ahmet
Koca’nın araçta hasta olduğu itirazlarına
aldırmadılar. Karısının, çocuklarının ve
tüm mahallenin gözleri önünde onlarca
polis Ahmet Koca’ya sokak ortasında
işkence yaptılar. Biber gazı sıktılar.
Zorla kelepçeleyerek polis aracına atılan
Ahmet Koca karakola da götürülmedi.
Bir saat boyunca polis aracında dolaştırıldı. Bu esnada da işkence devam etti.
Ahmet Koca’nın tek suçu işkence
karşı koymaktı. Kendisine işkence yapılmasına engel olmaktı.
Olayın halktan bir kişinin cep telefonuyla kameraya alıp görüntüleri basına
vermesiyle gündeme geldi. Halkın tepkileri üzerine işkenceci polisler hakkında
soruşturma açıldığı söylendi. Ama ne
soruşturma!

İşkenceci Polisler:
Keyfi Olarak Dövmemişler!
Açılan soruşturma kapsamında ifade
veren polisler “keyfi olarak dövmedik” diye yaptıkları işkenceyi savunarak
Ahmet Koca’yı suçlu çıkardılar. İşkenceci polislerden Ahmet Gülen ifadesinde
şunları söylüyordu:
“DHKP-C’nin yapılanma bölgesi
olması ve çok sayıda olayın meydana
gelmesi nedeniyle ağır şekilde seyir yapan aracı durdurduk. Kontrol yapacağımızı söyledik. Kimliğini göstermesini
istedik. Sinirli şekilde araçtan indi. Asteğmen olduğunu ve kimliğini göstermeyeceğini söyledi. Mustafa sakin olması
için kolunu tuttu, onun koluna vurdu.
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Uyarmak isteyince beni de itekledi.
Telefonla bir yerleri aradı, önce Türkçe
olarak ‘Polisler artistlik yapıyor. Hemen
gelin’ dedi. Daha sonra telefonda Kürtçe
konuşmaya devam etti. Biz de telefonu
kapatmasını söyledik. Bize küfürler etti.
Olay yerine gelen arkadaşlarla biber
gazı sıkıp müdadele ettik. Kontrol altına
alıp kelepçe taktık ve araca bindirdik.
Araçta kendisini sağa sola attı. Kafasını
da araçtaki nezaret demirine vurdu.
Nefes almadığı belirtip su istedi. Bu
sırada da kaçtı. Olayları çıkaran müştekidir. Biz zor kullanma yetkimizi kullandık. Olayda biz müştekinin direncini
kırmaya çalıştık. Keyfi olarak dövmedik.” (5 Temmuz 2012, Milliyet)

İşkencecilerin Bileklerin
de “Hassasiyet” Oluşmuş!
İşkenceciler o kadar “hassas”lar ki;
Ahmet Koca’ya yapılan işkenceyi bütün
halk izledi. 15 polis adeta linç ediyor.
Ahmet Koca suç duyurusunda bulununca
hemen üste çıkmak için işkenceci polisler
Ahmet Koca’nın kendilerine saldırdığını
iddia ettiler. İşkenceci devletin işkececi
doktorları da var. On yıllardır işkencede
katledilen devrimciler için dahi işkence
raporu vermeyen doktorlar işkececilere
iş göremez raporları vermiştir. Fatihte
Ahmet Koca’ya işkence yapan polislere
de “Bileklerinde hassasiyet oluşmuş”
diye rapor verdiler.

Ya İşkence Gören
Ahmet Koca?
Bu da işkenceci devletin değişmeyen
klasiğidir. 19 Aralıkta 28 tutsağın katledildiği hapishaneler katliamında katliamcılara dava açılmazken katliamdan
yaralı kurtulan tutsaklar “devlet malına
zarar vermekten” dava açılmıştı.
Ahmet Koca’ya da aynı şeyi yaptı:11
gün içinde jet hızıyla “Polise görevini
yaptırmamaktan ve mukavemet gös-

termekten” 5 yıla kadar dava açıldı.
Klasik, faşist devletin işkencecileri
koruma taktiği. Bu durum hiç değişmemiştir. İşkence yaparlar, işkencede
katlederler sonrada “kendini astı”, “kafasını duvara vurdu”, “ranzadan düştü”, “merdivenden ayağı kaydı”, “kendini aşağı attı” vb yalanlarına başvururlar.

İşte Birkaç Örnek:
- Çanakkale'de hırsızlık iddiasıyla
gözaltına alınan Hakkı Çancı'nın Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde kendini astığı iddia edildi.
- İzmir Alsancak Polis Karakolu'nda
hırsızlık iddiasıyla gözaltında tutulan
E.T'nin 6 Haziran'da kendini astığı
açıklandı.
-Nijeryalı Festus (Fastos) Okey, Taksim Polis Merkezi'nde polis tarafından
vurularak öldürüldü.
-Bali çektiği gerekçesiyle gözaltına
alınarak götürüldüğü karakolda bot bağcığıyla kendini astığı iddia edilen Osman Aslı'yla ilgili davada, polis memuru
M.G.'ye "basit görevi ihmal" suçundan
6 bin lira ceza verildi.
-Polisler tutanakta, “kafasını yere
vurup kendisine zarar vermeye çalıştığı”nı iddia ettikleri, beyin kanaması
geçiren Murat Şalcı’nın, “terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla kaydının olduğunu
fakat aranmadığını da not etti.
Bu ve benzeri yüzlerce işkenceli
örnek vardır. İşkenceci polis hem suçludur hem güçlüdür. İşkence yapıyorlar
kendileri mağdur rolünü oynuyorlar.
Yaptıkları işkenceyi savunamıyorlar.
Çünkü işkence yapmanın şerefsizlik olduğunu iyi biliyorlar...
İşkence yapmak şerefsizliktir. İşkenceciler zavallı korkak yaratıklardır.
AKP işkencecilerin yasalarla korumaya
çalışıyor.
KORUYAMAYACAKSINIZ!

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

Devletin işkencecileri koruma klasiği 2:

AKP İktidarı azgın sömürü ve
baskı politikaları karşısında halkların
büyüyen öfkesine karşı iktidarını pekiştirmek için sürekli yasa, anayasa,
kanun değişikliği yapıyor. Çıkartılan
her paket halka saldırı yasalarıyla
dolu.
AKP, 3. Yargı Paketi Reformu
dediği paketle işkenceci polislere ve
halka, vatana karşı suç işleyen kamu
görevlilerine soruşturma açılması
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özel
iznine bağlandı.
Bugüne kadar işkenceciler, katliamcılar devlet tarafından her zaman
korundu. İşkencelerin çok açık olmasına rağmen, hatta işkencelerde
ölümler yaşanmasına rağmen fiili
olarak işkenceciler hakkında soruşturma dahi açılamadı. Çünkü işkencenin varlığı kabul ettirilemiyordu.
İşkenceyle katledilenlere ya “intihar”
deniyordu, ya da “ayağı kaydı merdivenlerden düştü...” gibi gerekçeler
uyduruluyordu.
3. Yargı Paketiyle artık böyle bir
gerekçe uydurmaya da gerek kalmadı.
İşkenceci polisler dahil çok sayıda
kamu görevlisi hakkında soruşturma
açılması Başbakanın iznine bağlandı.
Halka, Özel Yetkili Mahkemeler’in kaldırılması olarak gösterilen
3. yargı paketinde halkın lehine hiçbir
değişiklik yoktur.
Söz konusu yargı paketinde yer
alan yasalara bakıldığında kolluk
güçlerinin dışında artık diğer devlet
görevlisi hakkında da doğrudan soruşturma açılamayacak, soruşturma
açılması gereken bir durum var ise
eğer bölge idari amiri yani valisi
kaymakamı izin verirse açılabilecek!..
AKP iktidarı işkencecisini hırsızını
tecavüzcüsünü mafyacısını polisini
askerini, valisini memurunu kaymakamını vb. kamu görevi statüsünde
yer alan tüm halk düşmanlarını korumak için pervane olmakta. Her
yolu mubah saymakta...

İşkenceci Polislere AKP’den Yasal
Koruma Zırhı: İşkencecilere
Soruştaruma Açılması Bölge
Amirlerinin İznine Bağlandı!
Yargı paketinde yer alan yasaya
göre artık işkencecilerle işbirliği yapan mesleki değerlerini insanlık onurunu yitirmiş bir doktora da soruşturma açılması için önce izin alınması
gerekiyor. İzin çıkmazsa işkenceci
doktora da soruşturma açılamayacak.
AKP kendi yandaşı memurlara
demektedir ki “Benim iktidarım ve
kendi çıkarınız için her şeyi yapmakta serbestsiniz biz sizi koruyacağız...” Özcesi AKP’li bir memur
rahatlıkla rüşvet alacak ihaleye fesat
karıştırabilecek her türlü alavere dalavereyi çevirebilecek, doktor polislerin işkencelerini görmezden gelebilecek veya kendi de işkencede bizzat yer alabilecek çünkü bilecek ki
AKP’nin tarafını tuttuğu sürece
AKP’nin çalışmalarını yaptığı sürece
kendisine herhangi bir şekilde dokunulamayacak.
Zaten öncesinde herhangi bir
AKP’liye soruşturma açılamamakta,
es kaza açan bir savcı olduysa veya
AKP’ye itiraz eden bir hakim; ya
emekliye ayrılmış ya sürülmüş ya
da atılmış tüm yetkileri ellerinden
alınmıştır. Şimdi AKP’nin bu hukuksuzluğu yasal statüye kavuşmuştur.
Parasız eğitim isteyen öğrencilere
8.5 yıl hapis cezası verilir.

Bakın Şu Suçlara: Hepsi De
Vatana İhanet Suçlarıdır.
Bunlar Hakkında
Soruşturma Açılamayacak!
Daha önce özel yetkili savcıların
doğrudan soruşturabildiği şu TCK
maddeleri yönünden kamu görevlileri
artık izinle soruşturulabilecek:
303: Düşmanla işbirliği yapmak,
306: Yabancı devlet aleşhine asker
toplamak,
307: Askeri tesisleri tahrip ve

düşman askeri yararına anlaşmak,
308: Düşman devlete maddi ve
mali yardım,
310: Cumhurbaşkanı’na suikast
ve saldırı,
317: Askeri komutanlıkların gaspı,
326: Devletin güvenliğine ilişkin
belgeleri tahrip,
327: Devletin güvenliğine ilişkin
belgeleri temin,
328: Siyasal ve askeri casusluk,
329: Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama,
330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,
331: Uluslararası casusluk,
333: Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsızlık,
334: Yasaklanan bilgileri temin,
336: Yasaklanan bilgileri açıklama,
337: Yasaklanan bilgileri siyasal
ve askeri casusluk maksadıyla açıklama,
338: Taksirli casusluk fiili,
339: Devlet güvenliği ile ilgili
belgeleri elinde bulundurma...
Bu yasal düzenlemelerle AKP’nin
devlet içindeki bürokratları, devlet
memurları her dürlü işbirlikçiliği,
uşaklığı, emperyalistler adına casusluk
faaliyetlerini yapacaklar. Ve onlar
hakkında soruşturma açılması izne
tabi olacak. Bunlar emperyalizme
uşaklığın yasal düzenlemeleridir.
Soruyoruz “düşmanla işbirliği
yapma”nın nasıl ulvi bir gerekçesi
olabilir.
Bu düzenlemelerle halka karşı
saldırılar ve emperyalistler adına her
türlü uşaklık yasalaştırılmıştır.
İşkenceciler ve vatan hainliği bu
düzenlemelerle koruma altına alınmıştır.
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Faşizmin Olanakları
Mehmet Ağarlar’ın Hizmetinde
rekatçı'nın yargılandığı süreç de, kontrgerilla
faaliyetlerini "Devlet sırrıdır, gerekliydi yapıldı,
yine gerekirse yine yapılır" savunmasıyla meşDevletin sadık, iyi çocuğu Mehmet Ağar fa- rulaştırılmasına hizmet etmişti. Bugün de yapaşizme hizmetlerine Aydın’ın Yenipazar İlçesindeki cakları, Ağar'ı, dolayısıyla Susurluk'u aklamak
Yenipazar Hapishanesi’nde kendisine tahsis olacaktır.” (Yürüyüş, 24 Şubat 2008)
edilen özel odasında devam ediyor. 1000 opeEvet, faşizmi iyi tanıyan devrimciler olarak
rasyonun sahibi katil Mehmet Ağar bu mükafatı bunu söylemiştik ve dedigimiz gibi oldu.
hak etmiş olmanın verdiği “gönül rahatlığıyla” Mehmet Ağar, komplolarla tutuklanıp, somut
2 yıllık tatilinin bitmesini bekliyor.
hiç bir delil olmaksızın senelerce F Tiplerinde
Mehmet AĞAR ellerinde binlerce devrimci, tutuklu kalan binlerce insanın olduğu bir ülkede,
demokratın kanını taşıyor. Ve bu katliamları da 2 yıl gibi çok komik bir cezayla ödüllendirildi.
hiçbir zaman gizlemedi. Çünkü kendi deyimiyle:
AKP Mehmet Ağar’ ı yargılayamaz. Çünkü
“Her şeyi devlet için” yapmıştı. “MGK karar Mehmet Ağar, MGK’ dır. Çünkü Mehmet Ağar
almış” ve o da uygulamıştı. Yani bu katliamların faşizmin ta kendisidir. Mehmet Ağar emperyahepsi devlet göreviydi.
lizmdir. Çünkü Mehmet Ağar bu düzenin bekKatil Ağar adım adım ilerledi faşizmin ba- çisidir. Mehmet Ağar’ın yargılanması demek,
samaklarında. Emniyet Müdürlüğü, Valilik, BaAKP’nin kendini yargılaması demektir.
kanlık… Ve kontracı Mehmet Ağar’ ın halk
“Susurluk davasından aldığı 2 yıllık hapis
düşmanlığı ortalığa saçıldığında yıl 1996’ydı.
cezasını Aydın’ın “Sakin Şehir” ünvanlı ilçesi
Susurluk’ta bir trafik kazasında ortaya çıkan
Yenipazar’daki Kapalı Cezaevi’nde çeken, De"devlet" gerçeğiydi.
mokrat Parti eski Genel Başkanı Mehmet Ağar’ı
1996'nın 3 Kasım' ında, bir zırhlı Mercedes,
ziyaret etmek isteyen iş adamları, sanatçılar ve
bir kamyonun altına girdi. Bunu herhangi bir
siyasetin önde gelen isimleri için cezaevine 500
trafik kazasından farklı kılan, Mercedes'in içinmetre kadar uzaklıkta helikopter pisti yapıldı.
dekilerin niteliğiydi. Kamyonun altına giren
(Hürriyet, 30 Haziran 2012)” Evet yazılanlar
zırhlı Mercedes'ten çıkarılan ölü ve yaralılar
gerçek. Türkiye’ de bir hapishane ve düşünün ki
şunlardı: İstanbul Polis Okulu Müdürü Hüseyin
Kocadağ, faşist katil Abdullah Çatlı, Gonca Us o hapishanede “ceza” sını çeken bir hükümlüyü
ve Bucak Aşireti reisi, DYP Milletvekili Sedat ziyarete gelenler için helikopter pisti yaptırıyor
Bucak… Bu kontra grubun kazadan önce İzmir devlet. Yine 3 Temmuz tarihli Akşam Gazetesi’
de bir otelde buluştuğu ortaya çıkmıştı. Ve bu nde Ağar’ın ziyaretçileri için özel tuvalet yapıldığı
grubun içinde o dönemin İçişleri Bakanı Mehmet haberi vardı. Bu ülkede genelkurmay başkanları
Ağar da vardı. İşte Mehmet Ağar böylesine bile tecrit hücresinde ama Mehmet Ağar’a yapılan
teşhir olmus bir katildir. Ve halk düşmanlığı özel muamele ortada. Bu faşizmin ödülünden
başka bir şey değildir. Devletin olanakları Mehmet
böylesine açığa çıkmış ve kokmuştur.
Katil Ağar milletvekili olarak 2007 genel Ağar ve onun dostları, Korkut Ekenler, Fatih
seçimlerine kadar “hizmetlerine” devam etti. Terimler, eski savcılar vs. için. Ziyaretçilere
Ve genel başkanı olduğu, Susurluk partisi, DYP bir bakın. Fatih Terim…Nasıl bir ilişkileri olbarajın altında kalınca dokunmazlığı ortadan muştur Ağarla? Futbolcu Arda…. Ağarla sakalktı.Ve 2008 yılında Danıştay 1. Dairesi, Ağar mimiyetinin nedeni nedir? Bunları yanında Mushakkında "Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde, tafa Denizli, Şansal Büyüka gibi isimler de
suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan Susurluk var. Anlaşılan o ki: Devlete hizmette sınır tanıdavası kapsamında yargılanmalı" kararı verdi. mayan Ağar’ın Türk futboluna da önemli hizmetleri dokunmuş. Ayrıca bunlarda yetmiyor,
Ve tabiki bu karar tamamıyle göstermelikti.
“AKP Ağar’ı yargılayamaz…. Susurluk Da- Ağar gibi tescilli bir katil olan Korkut Eken
vası adı altında sürdürülen ve üç beş Özel Ha- hapishane dışı güvenliği sağlama görevini
üstleniyor. Aydın’ daki bu hapishane tüm pis
ilişkileri gösteriyor bize adeta.

Nedir Bu Korkunun Sebebi?
Nedir Bu Özel Muamelenin
Sebebi?
Neden ortada: Mehmet Ağar’ın takdir karne-
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sinde: Gözaltında kaybedilen Hayrettin Erenler
vardır, Tahsin Elvanlar, Yusuf Eriştiler vardır… Yüzlerce Kürt yurtseverinin kan vardır
ellerinde. Kendi deyimiyle “devletin bekası
için 1000 operasyon” vardır.
Ağarlar’ın o devletinin sahibi şimdi Tayyip
Erdoğanlardır. Ve Ağar’a hizmetinden dolayı
müteşekkirdir. Hizmetinin karşılığını ödüyor
AKP Ağar’a... Özel hapishane, özel tuvaletler,
özel helikopter pisti...
Mehmet Ağar diyor ki: "Biz öne çıkmış gibi
görünüyoruz. Oysa, çok üstümüzde büyük görevler yapmış insanlar var... Halen hizmet
vermeye devam eden (...) deşifre olmayan kahramanlar var..." (13 Şubat 2000, Hürriyet). Bildikleri var Ağar` ın. Devletin diğer tescilli katillerini biliyor. Hizmetlerine devam ediyorlar
diyor. Evet, Ağarlar eskiden DYP, RP, ANAP,
MHP himayesindeydi. Şimdi bu görev AKP’
nin omuzlarında. Susurluk düzeni AKP`yle
devam ediyor.
İşkenceci katil Mehmet Ağar ilk tutuklanıp
Yenipazar hapishanesine konulduğunda “Bunu
da bir kamu görevi olarak görüyorum” demişti.
Evet Ağarın tutukluğu Susurlukçulardan hesap
sormak değil, “kamu görevi”dir.
Susurluk devletinin sahibi artık AKP’dir.
AKP Mehmet Ağar’ı yargılıyor gözükerek Susurluk devletini aklıyor. Hem de Ağar gibi
katilleri özel hapishanelerde misafir ederek Ağar
gibi diğer katillere her türlü korumanın sağlanacağını gösteriyor.
Kontrgerilla devletinin kendi katillerini koruması devletin klasiğidir. Onyıllardır bu hep
böyle olmuştur. Katillerin cezalandırılmasını bu
düzenden beklemiyoruz. Mehmet Ağar Aydın`da
güvende zannediyor, ziyaretine gelen kadim
dostlarıyla güçlü hissediyor kendini. Fakat gerçek
şu ki: Çok korkuyor. Korkmakta haklı ve bu
korkusu devam etmeli. Çünkü halk unutmaz.
Zalimden ettiği zulmün hesabını bir gün sorar.
Ey katiller! AKP sizleri sonsuza dek koruyamayacak. Şimdi katilleri bir bir salıyor AKP.
Bunlar cezasız mı kalacak?
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ÖZGÜR TUTSAK KİMDİR?

Özgür Tutsaklardan
Biz, Anadolu topraklarında emperyalizme ve faşizme karşı savaşırken tutsak düşmüş halktan insanlarız.
Önderimizin ifadesiyle söylersek:
“Biz, bu toprağın insanıyız. Halkız.
Halktan biriyiz. Halkın öncüsüyüz”
Tutsak alınmamızın nedeni, bizim
bu niteliğimizdir.
Esaret koşullarında bu niteliğimizin ezilip yok edilmeye çalışıldığını
biliyoruz. Ama bugüne kadar irademizi ezdirmedik bundan sonra da
yok edilmesine izin vermeyeceğiz.
Biz, Özgür Tutsağız.
Özgür Tutsaklar olarak, Parti Kongresi’nin ardından oluşturduğumuz
“Hapishaneler Tüzüğü”nde kendimizi şöyle tanımlamıştık. “... Özgür
Tutsak, hapishaneleri, düşmanın okulu olmaktan çıkaran, buraları Parti’nin okulları, devrimin meşalesinin
hiç sönmediği yerler haline dönüştürendir. Parti-Cepheli ruh ve coşkuda olan, bu ruhu ve coşkuyu çevresine de yapabilen, halkını seven,
halkının değerlerini kendinde somutlayan, kurtuluşumuz uğrunda bedel ödemeye hazır, ölümü sıradanlaştırandır.”
Özgür Tutsak için, bu tanım, sadece bir söylem olarak kalmamış, tutsaklık

koşullarındaki direniş, ölüm ve yaşamı
içeren mücadeleyi belirlemiştir.
Özgür Tutsaklık, tarihe kanla yazılan bir geleneğe dönüşmüştür. Buca,
Ümraniye, Ulucanlar, direnişleri, ’96
Ölüm Orucu ve 2000 – 2007’de Büyük Direnişimiz’i yaratan ve daha
nice direnişimizi de yaratacak olan
işte bu Özgür Tutsaklık geleneğidir.
Özgür Tutsaklık geleneğinin kökleri Mahirler’e dayansa da, esas olarak
12 Eylül Amerikancı faşist cuntasına
karşı savaşırken tutsak düşen Cepheliler’in Dayı’nın önderliğinde sürdürdüğü tutsaklık koşullarındaki mücadelesinin içinde şekillendirilmiştir.
1984 Ölüm Orucu, Özgür Tutsaklığın bir direniş çizgisi olarak geleneğe dönüşüp geleceği de belirlemesinin temelini atmıştır.
Dayı’nın önderliğindeki Özgür
Tutsaklık, bu temelin tarihselliğini o
gün şöyle ifade etmiştir: “... Biz siyasi
kimlik sahibi insanlar olarak, sınıflar savaşının bulunduğumuz cephesinde, bu kavganın sanatını yapmaya çalıştık. Başarabildik mi? Bu sorunun cevabını kavgayı ilmek ilmek
ören düşünce tarzımız halk kitlelerine
ulaşıp ulaşmadığında bulacağız, direniş sanatının bir gelenek haline gelip gelmemesinde göreceğiz.”
Özgür Tutsaklık, işte bu soruya tarihin tanıklığında verilen muzaffer bir
cevap olarak direniş geleneğine dönüşmüştür.
Bu yanıyla;
1- Özgür Tutsak, her şeyden önce,
kendisini var eden geleneğin harcına
kanını, canını katan şehitlerin ideal ve
hatıralarına sonuna kadar bağlı kalmayı onur bilendir. Özgür Tutsaklık,

Özgür Tutsak Andı
Ben bir Parti-Cepheli olarak
Emperyalizme karşı bağımsızlık
Faşizme karşı demokrasi
Kapitalizme karşı sosyalizm
mücadelesinde
Tutsak düştüm...
Tutsaklık koşullarında
Bir Özgür Tutsak olarak
Halkın onuru
Ve kurtuluşu için
Can bedeli direneceğime
Rengini
Şehitlerimizin kanından alan
Alın bandımın
Ve bayrağımızın üzerine
And İçerim...
Andım
Onurum ve namusumdur...
Her Şey Parti–Cephe İçin!
Her Şey Devrim İçin!
şehitlere bağlılıktır.
2- Özgür Tutsak, emperyalist güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin
karşısında Anadolu halklarının kurtuluş umudunu, esaret koşullarında feda
ruhuyla savunandır. Özgür Tutsaklık,
tutsaklık koşullarındaki halk sevgisi
ve vatanseverliğin adıdır.
3- Özgür Tutsak, faşizmin her türden teslimiyet saldırısına karşı, bir
gelenek haline gelen direniş sanatının
her koşulda başeğmez savaşçısıdır.
Özgür Tutsaklık, faşizmin karşısında
devrimci iradeyi ölümüne savunarak
zaferler kazanmaktır.

Pir Sultanlar’ımız var... Bizim Erdal Dalgıçlar’ımız var, olmaya devam edecek.
Dostlarımız düşmanlarımız şunu iyi bilsin
ki; on yıllar da geçse yüzyılar da geçse hesabımız mahşere kalmayacak, dostlarımıza bir kez daha söz
veriyoruz şehitlerimizin hesabını yeni şehitler pahasına da
olsa soracağız. Adalet Erdal Dalgıçlar’ın ellerindedir, Erdal Dalgıç’a bin selam olsun.
Ümit Abinin sesinde yoldaş sevgisi vardı ve bir kez
daha and içiyordu, salondaki herkes çok etkilendi. Arkadaşlarımız mahallelerde yazılama yapıyor , özgür tutsaklar da hiç bir fırsatı kaçırmıyor: Mahkemelerde sözleri ile yazılama yaptılar.

Özgür Tutsakların duruşma salonundan bir izlenim:
Özgür Tutsakların Hesabı Mahşere Kalmayacak!
6 Temmuz’da 19 Aralık Ümraniye davasının duruşması
vardı. Ümit abi, Fikret Kara, Mehmet Avcu ve diğer soldan bir kaç kişi vardı. Arkadaşlar salona sloganlarla girdi
ve sloganlarla çıktı. Adliyede onların sesi yankılandı. Ümit
abi şöyle dedi; “Bu yargılamayla adalet tecelli etmeyecek.
Yapılan hiç bir yargılamada adalet tecelli etmedi. Adaleti
ancak biz sağlayabiliriz. Adaleti Erdal Dalgıçlar sağlayabilir. Erdal Dalgıç yakılan yoldaşlarımızın hıncını bürünmüştü. Anadolu toprakları hiç adaletsiz kalmadı. Bizim

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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HALK VE VATAN SEVGİSİ
Enternasyonalizm ve Sol
Bölüm 2
Devrimci Hareket, vatan ve halk
kavramlarını hem teorik hem de pratik
olarak ele almış, içeriğini doldurmuştur.
Oportünist sol ise, Marksizm-Leninizmi
bir doğma olarak kavramıştır. O nedenle de ajitasyon ve propagandada
vatan ve halk kavramlarına ya hiç yer
vermemiş ya da küçümseme yolunu
seçmiştir. Yine bu çevreler, halk ve
vatan uğruna savaşan, o uğurda şehit
düşen Marksist-Leninistlere “küçük
burjuva” diyecek kadar vatan ve halk
kavramlarına uzaklaşmış durumdadırlar.
Evet, ülkemizde solun önemli bir
kısmı vatan ve halk kavramlarını kullanmaktan hep uzak durmaya çalışmıştır. Bunun yerine “enternasyonalizm” ve “proletarya” kavramlarını
kullanmayı tercih etmiştir. Hareket
noktaları komünist manifestoda belirtilen “proleteryanın vatanı yoktur”
doğru tespitidir. Ancak sol bunu yanlış
kavramıştır. Ve zamanla ülkemizde
milliyetçi-faşist hareketin halkı aldatmak için “vatan” kavramını sıklıkla
kullanmasıyla sol bu kavramı litaratürden çıkarmıştır. Bu yanıyla da kendine güvensizliği açığa vurmuştur. Vatan sevgisine öylesine uzaklaşmıştır
ki, devrimci hareketin bu konudaki
doğru tespitine bile karşı çıkmış, adeta
alay etmişlerdir. Pek çoğu M-L ustalardan bolca alıntıya yer verirken
Mao’unu şu sözlerini yok saymışlardır;
“Enternasyonalist olan bir komünist, aynı zamanda bir yurtseverde
olabilir mi? Biz sadece olabileceğini
değil, olması gerektiğini de savunuyoruz. Yurtseverliğin somut içeriği,
tarihi koşullar tarafından belirlenir.
Bir Hitlerin ve Japon saldırganlarının
‘Yurtseverliği’ vardır, bir de bizim
yurtseverliğimiz. Komünistler, Hitler’in
ve Japon saldırganların ‘yurtseverliğine’ kararlılıkla karşı çıkmalıdırlar.
Alman ve Japon komünistleri, ülkelerinin yürüttüğü savaşlarda kendi ülkelerinin yenilgisinden yanadırlar. Japon saldırganlarının ve Hitler’in yenilgiye uğraması için mümkün olan
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Oportünist Sol, Halk ve Vatan
Kavramlarını Kullanmaktan Hep
Uzak Durmuştur!
Uzak Durduğu Oranda da Halktan ve

her yola
başvurmak, Japon ve Alman halklarının çıkarınadır. Ve bu
yenilgi ne kadar kesin olursa, o kadar
iyidir. Japon ve Alman komünistlerinin
yapmaları gereken budur. Ve onlar
da zaten bunu yapmaktadırlar. Çünkü
Japon saldırganları ve Hitler tarafından başlatılan savaşlar, bütün dünya
halklarının olduğu gibi kendi halklarının da zararınadır. Çin’in durumu
farklıdır, çünkü saldırıya uğramıştır.
Bu yüzden Çin komünistleri, yurtseverlikle enternasyonalizmi birleştirmelidirler. Biz hem yurtsever hem enternasyonalistiz. Ve sloganımız da
’Ana vatanı saldırganlara karşı savunmak için savaşalım’dır.
... Çünkü, ancak anavatanı savunmak için savaşarak saldırganları
yenebilir ve milli kurtuluşa kavuşabiliriz. Proletarya ve emekçi halk
ancak milli kurtuluşu sağlayarak
kendi kurtuluşuna kavuşabilir.
Çin’in zaferi ve istilacı emperyalistlerin yenilgisi, öbür ülke halklarına
da yardımcı olacaktır. Bu yüzden
milli kurtuluş savaşlarında, yurtseverlik, enternasyonalizmin uygulamasıdır. (...) Parti üyelerine, savaşın
en ön saflarında yer alarak kanlarının
son damlasına kadar ana vatanı savunmaları talimatını verdi. Bunlar
iyi, yurtsever eylemlerdir ve enternasyonalizme aykırı düşmek bir yana
enternasyonalizmin Çin’deki uygulamasıdır. Hata yaptığımızı ve enternasyonalizmi terkettiğimizi söyleyerek saçmalayanlar sadece kafaları
siyasi bakımdan bulanık ya da art
niyetli olanlardır.” (Mao Zedung
Seçme Eserler 2, syf :203-204)
Mao’nun söyledikleri açıktır ve
anlaşılmayan bir nokta yoktur. Ancak,
“en komünist”, en devrimci, olduklarını
her fırsatta tekrarlayan oportünist sol,
vatan-halk-enternasyonalizm konusundaki çarpık-yanlış görüşlerine,
Marks ve Engels’in komünist manifestoda ifade ettikleri “proletaryanın

Devrimden Uzaklaşmıştır!
vatanı yoktur” tespitine dayandırmaktadırlar. Bu sözü somut tarihi deneylerden, sınıf mücadelesinin genel ihtiyaçlarından ve bu mücadelenin işçi
sınıfına, onun öncülerine yüklediği
görevlerden bağımsız olarak ele aldıkları için de, vatan topraklarından
ve onun üzerinde yaşayan halklardan
söz etmek onlar için gerekli değildir.
Onun içindir ki, Mark ve Engels’in
“(...) Proletarya vatanı tehlikeye düştüğü
her zaman ve her yerde en önde dövüşmüştür ve dövüşmelidir. Bu açıdan
sonuna kadar milli olan tek sınıf proletaryadır.” (Fransa’da iç savaş MarksEngels) sözlerini de görmezden gelirler.
Oysa bilinmektedir ki, “işçilerin
vatanı yoktur” tespitiyle söylenmek
istenen, kapitalistlerin iktidarda olduğu bir toplumda, yurdun sömürücüler tarafından ele geçirildiğidir.
Emperyalizm çağında ise, tek
devrimci sınıf proletaryadır ve vatanseverliğin gerçek temsilcileri de
Marksist-Leninistlerdir. Oportünist
sol bu gerçekliği çarpıtmakta, yok
saymaktadır.
Her şeyden önce anlaşılması gereken, işçilerin de bir vatanı olduğudur.
Yani vatanları vardır ve onu sevmektedirler. “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm”
sloganını atmak oportünizmin iddia
ettiği gibi milliyetçiliğe savrulmak değildir. Tam tersine, “Ya Özgür Vatan
Ya Ölüm” demek, emperyalizmin
açık ya da gizli olduğu ülkenin ML’nin en temel görevidir. Emperyalistlere ve işbirlikçilere yaşam hakkı
tanımayan, devrim iddiasının, kararlılığın ta kendisidir.
Marks ve Engels “Proletaryanın,
vatanı tehlikeye düştüğü her zaman
ve her yerde en önde dövüşmelidir”
diyorlar ve yine proletaryanın “sonuna
kadar milli olan tek sınıf olduğunu
“vurguluyorlar. Oportünist sol, emperyalizmi unutmuş ve unutturmuş

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

olduklarından, ulus, halk,vatan kavramlarını da unutmuş ve hatta bu kavramlardan iyice uzaklaşmışlardır. Öyle
ki, neredeyse bu kavramlar faşistlere
terkedilmiştir. Bugün faşistler tarihimizde olumlu olumsuz, ilerici-gerici
ne varsa sahiplenir olmuşlardır. Oysa
bu tarih bizim, halkımızın tarihidir.
Ama oportünist sol tarihi kendisiyle
başlatmaktadır. Bu inkarcılıktır. Ve
daha da kötüsü, tarihten ve halktan
kopuk ideolojik ve kültürel öğeleri,
burjuvaziden almaya başlamış ve neredeyse burjuva ideolojisi-kültürü hemen her yönüyle egemen olmuştur.
Ve ortaya çıkan çarpıklıkların doğal
sonucu olarak, halkların ulusal değerleri, örf ve adetleri, vatan ve halk kavramları kullanılmamaya başlanmıştır.
Evet ulusallık ve vatanseverlik
kavramları, başta işçi sınıfı olmak
üzere diğer emekçi kesimlerin çıkarlarıyla çelişmemektedir. Anti-emperyalist olmanın içinde vatansever olmak
da, halkçı olmak da vardır. Emperyalizm çağında, vatanı ve onun bağımsızlığını savunmak, başlı başına sosyalist olup olmamanın temel kıstaslarından biridir. Devrimler tek tek gerçekleşecek, tek tek vatanlar emperyalizme karşı verilen savaş ile bağımsızlık
aşamalarından geçerek dünya devriminin bir halkası olacaktır. Günümüzde baş çelişki emperyalizm ve
işbirlikçileri ile ezilen-emekçi halklar
arasındaki çelişkidir. Ezilen halkların
ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri
emperyalizme karşı olduğu oranda
ilerici bir nitelik taşır.
Burjuva ideolojisinin etkisi altındaki oportünist-reformist sol, bu etkilenmenin bir sonucu olarak, vatanseverlik yerine kozmopolitizmin
savunucusu durumuna düşebilmektedir. Emperyalizm ve onun burjuva
ideologları artık ulusal sınırların ortadan kalktığı, dünyanın “globalleştiği”, “küreselleştiği” vb. kavramların
propagandasını yapmaktadır. Tek tek
ülkelerin bağımsızlığını ve egemenlik
haklarını yok saymayı öğütleyen bu
emperyalist dayatma aynı zamanda
geleneklere, ulusal kültüre, halka ve
vatana karşı da yabancılaşmayı ve
ilgisizliğe öğütlemektedir. “İşçilerin
vatanı yoktur” sözünü çarpıtarak kul-

Her şeyden önce anlaşılması
gereken, işçilerin de bir vatanı
olduğudur. Yani vatanları vardır ve onu
sevmektedirler. “Ya Özgür Vatan Ya
Ölüm” sloganını atmak oportünizmin
iddia ettiği gibi milliyetçiliğe savrulmak
değildir. Tam tersine, “Ya Özgür Vatan
Ya Ölüm” demek, Emperyalistlere ve
işbirlikçilere yaşam hakkı tanımayan,
devrim iddiasının, kararlılığın ta
kendisidir.
lanan ve vatanseverliği, vatan için
mücadeleyi küçümseyen oportünist
sol küçük burjuva ideolojisiyle aynı
kulvarda yürümektedir.
Kuşkusuz bu çarpıklığın en temel
nedenlerinden biri şablonculuğu ve
dogmatizmidir. Oportünist solun ayakları vatan topraklarına basmadığı için,
doğal olarak, o topraklar üzerinde yaşayan halkları da tanımamaktadır. Dışarıdan devşirdiği stratejiler ve devrim
modelleriyle, üzerinde gezindiği topraklarda ne halkla bütünleşebilmiş ne
de vatan topraklarına kök salabilmiştir.
O nedenle sınıflar mücadelesinde güç
olabilmesi bir yana, sürekli küçülmekte,
daha küçük parçalara bölünmekte ve
daha da kötüsü legalizm bataklığına
saplanmaktadır.
Diğer bir nokta ise, oportünistreformist solun halklarımızın tarihine
tam bir duyarsızlık içinde olmasıdır.
Bu anlayış sonucu ortaya öyle bir
çarpıklık çıkmıştır ki, dünyanın öbür
ucundaki halkların tarihsel-güncel
hemen her şeyine abartılı bir ilgi-yakınlık gösteren sol, üzerinde yaşadığı
vatanın ve bir arada olduğu halkın
tarihini ya hiç bilmemekte ya da küçümsemekte, görmezlikten gelmektedir. Oysa o tarihte sayısız küçükbüyük ayaklanmalar, direnişler ve
onlara öncülük eden halk kahramanları
vardır. Emperyalizm ve oligarşi tarafından yüzyıllardır yok edilmekunutturulmak istenmesine rağmen,
hala halkların yaşamında olan değerlerdir bu direnişler ve halk kahramanları...Ama oportünist sol lafta
“komünistlik”, “işçicilik” yapmaktadır.
Ne kadar çok işçicilik edebiyatı yaparsa devrimin de o oranda devrime
yaklaşacağını ve gerçekleşeceğini sanıyor olmalı. Bilinir ki, devrim yapmak büyük ve ciddi bir iştir. M-L ustalar “devrim kitlelerin eseridir” derler.
Ülkemizde de farklı olmayacaktır.

Halkın tüm kesimlerini doğru
temelde birleştirerek ve onlara
öncülük ederek-savaştırarak
devrimi yakınlaştırabilir ve
devrimi gerçekleştirebiliriz.
Sınıf bilinci aynı zamanda
tarih bilincidir. Oportünist sol
ise ne yazık ki tarihi soyut
olarak ele almaktadır. Bu çarpık
anlayışın sonucudur ki, halklarımızı
kurtuluşa götürecek bir tarih anlayışına
ve bilincine sahip değildir.
Vatan konusunda, sol saflarda çarpık anlayışın yerleşmesinde, burjuva,
küçük burjuva aydınların da büyük
rolü vardır. Bu kesimler halka yabancı
oldukları kadar vatana-vatan sevgisine
de yabancıdırlar.
Oportünist sol şablonculuktan vazgeçmediği, ülke topraklarına ayaklarını
basmadığı sürece durum daha da vahim
bir hal almaktadır. Doğru değerlendirmeler yapılmadığında, devrimci
çizgide yürünmediğinde, ortaya çıkacak
boşluğu, oligarşi bir biçimiyle dolduracaktır.
Yine, oligarşinin tetikçiliğini yapan
sivil faşist hareket vatanseverlik ve
milliyetçilik demogojisiyle ya da din
motifleriyle özellikle de Türk ulusunu
örgütlemeye, düzene yedeklemeye
çalışmaktadır. Ki, zaten bunu da başarmışlardır.
Oportünist solun çarpıklığı, kendine
güvensizliği ve yönlendirmeye açık
oluşu, Kürt milliyetçi hareketin tutarsızlığı ile birleştiğinde ortaya M-L ile
alakası olmayan bir durum çıkmaktadır.
İnsanlar “Türk” olduklarından utanır
hale gelmektedir. Oysa ortada, ezilen
ve bir Kürt ulusu kadar özgürlüğe ve
bağımsızlığa ihtiyacı olan bir ulus,
yani Türk halkı vardır. Doğaldır ki,
bu çarpık anlayışın sahibi oportünist
sol ne Türk halkına ne değerlerine ne
de tarihine sahip çıkmaktadır.

Oportünist Sol Öyle Bir
Noktaya Savrulmuştur ki,
Ortaya Ne Ulusal Ne de
Enternasyonalist Olan
Bir Sol Çıkmıştır!
Sosyalist sistemin yıkılmasıyla
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birlikte dünya genelinde enternasyonalizm anlayışı hem ideolojik olarak hem de pratik olarak büyük bir
gerileme sürecine girdi. Yine emperyalizm konusunda Solda geliştirilen “yeni” teoriler, burjuvaziye güç
verirken, geleneksel sol anti-emperyalist çizgide kırılmalar yaşadı. Ülkemiz özgülünde ise, Kürt sorununa
ilişkin yaklaşımlar, ulusallık ve enternasyonalizm konularında çarpık
anlayışlarını da beraberinde getirdi.
Sınıflar mücadelesinin bu sürecinde solun bir kesiminde milliyetçilik, sosyal şovenizm gelişirken,
kimi kesimlerde bağımsızlıktan, kimi
kesimlerde ise enternasyonalizmden
uzaklaşmalar yaşandı. Bütün bu gelişmeler gerek Kürt milliyetcilerinde
gerekse solun kendisinde çeşitli değişiklikleri de beraberinde getirdi.
Oportünist solda yaşanan tam bir
şekilsizleşmedir. Çünkü, iyice uzaklaştığı ve terkettiği enternasyonalist
anlayışın yerine koyduğu bir şey de
yoktur. Yani enternasyonalizmden
uzaklaştığı gibi, ulusal bağımsızlık
çizgisinden de uzaklaşmıştır. Bunun
temel nedeni, emperyalizmin ideolojik
etkisine girmesidir. Bunun sonucu,
ne enternasyonalist ne de ulusal olmayan bir solculuk türü ortaya çıkmıştır.
Farklı ülkelerde emperyalizme ve
yerli işbirlikçilerine, faşizme karşı
mücadelenin sembolü olabilen kimi
değerler ülkemizde tam tersi, sola
karşı kullanılmaktadır. Sol, karşı devrim güçlerinin elinden bu kavramları
almak ve ona devrimci bir muhteva
kazandırmak bir yana, bu kavramlardan daha da uzaklaşmıştır. Neredeyse ağzına almayı “günah” saymıştır. Oportünist solun teoride ve
pratikteki bu durumu onun anti-emperyalist, anti-oligarşik tutumunu
tartışılır hale getirdi. Oligarşide bu
durumu, solu kuşatan bir malzeme
olarak kullandı. Ve hala da bu politikayı yaygın biçimde kullanmaya
devam etmektedir. Mevcut tablodan
doğru sonuçlar çıkarmak ve oligarşinin demogojik saldırılarını ve kuşatmalarını etkisizleştirmek solun
önünde acil görev olarak durmaktadır.
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M-L’lerin temel görevi,
yaşadıkları ülke sınırları içerisinde
işçileri, tüm emekçileri örgütlemek,
kendi burjuvazisi ile savaşarak,
devrimi gerçekleştirmek ve iktidarı
kurmaktır. Dolayısıyla stratejisini,
taktiklerini de buna göre
belirlemek durumundadır, ...ML’ler yaşadıkları vatanda
mücadeleyi geliştirmedikleri
sürece, enternasyonalistlik
iddiasında bulunamazlar...
Öncelikle yapılması gereken, ulusallık
ve enternasyonalizm meselesini ML temelde ele almaktır. Aksi bir
tutum, oligarşiye ve emperyalizme
güç vermek olacaktır.
Marks, “İşçi sınıfının mücadelesi
şekil bakımından ulusal, muhtevası
bakımından enternasyonalisttir.”
tespitini yaparak hiçbir belirsizliğe
yer bırakmamıştır. Bu tarihsel ve
nesnel bir şekilleniştir. Bu formülasyonun dışındaki bir teori ve pratik
hiç kuşku yok ki M-L’den sapmadır.
Sonuç olarak bu görüşe genel olarak
sosyalist saflardan itiraz edilmese
de, sorun esas olarak pratikte ortaya
çıkmaktadır. Yukarıda ifade ettiğimiz
bir diğer temel nokta, oportünist
solun özellikle de ulus-vatan kavramları gündeme geldiğinde öne sürdüğü “proletaryanın vatanı yoktur”
söylemidir. Yine çok sık, yerli yersiz,
Marksizmin “mülkiyetlere” karşı olduğunu söylerler. Evet, bunlar doğrudur. Ancak burada esas sorun, bunlardan ne anlaşıldığıdır. MarksizmLeninizmi bir doğma olarak ele alanların, ulus, vatan, enternasyonalizm,
millilik kavramlarını farklı ele aldıkları, bu meselelere farklı yaklaştıkları ve pratiklerinin de buna göre
şekillendiği bilinmektedir.
Marks ve Engels proletaryanın
devrimci mücadelesinin burjuvazinin
çizdiği sınırları aşmayı ve ulusların
enternasyonalizmini gerçekleştirmeyi
amaçlaması gerektiğini vurgulamışlardır. Yani, sosyalizm için mücadelenin dar milli sınırları içine hapsedilmesine karşı çıkmışlardır. “Proleterler bütün ülkelerde bir tek ve
aynı menfaatin; bir tek ve aynı düşmanın; bir tek ve aynı savaşın karşısındadırlar... Onların bütün hareketleri, temel bakımdan insancıl

ve milliyet karşıtıdır. Milliyeti yalnız
proleterler ortadan kaldırabilir.”
(Marks)
Evet, Marksın söyledikleri gayet
açıktır. “Milliyet karşıtı” yani “milliyeti yalnız proleterlerin ortadan
kaldırabileceği”ni söylüyor. Ancak
bugünden yarına gerçekleşebilecek
bir süreç değildir.
Çünkü; “Milliyetler bilindiği
gibi uzun bir tarihsel süreç içinde
oluşmuş ve kapitalistleşmeyle birlikte,
feodal egemenliklerin yıkılması mücadelesiyle ulusal devletlere dönüşmüştür. Milliyet olgusu tarih sahnesine
çıktıktan sonra da, onun ikili bir rolünden söz edebiliriz: Milliyet olgusu,
bir yandan burjuvazi ve tüm sömürücü egemen sınıflar tarafından (emperyalist paylaşım savaşlarında olduğu gibi) pazar alanları mücadelesinin aracı olarak kullanılırken,
bir yandan da emperyalizme karşı
ulusal kurtuluş savaşlarının ana
motifi olmuştur. Proleterya ideolojisi,
nihai anlamda halklar arasına çitler
ören, sunni düşmanlıkların zemini
haline getirilebilen milliyet olgusunun
ortadan kaldırılmasından yanadır.
Fakat bu da milliyetlerin ortaya çıkışında olduğu gibi çok uzun bir tarihsel süreç içinde gerçekleşebilecek
bir olgudur. Bu anlamda da proletaryanın ‘milliyet karşıtı’ olması,
mevcut ülkeler, milliyetler gerçeğinin
yadsınması şeklinde anlaşılamaz.
Mevcut sınırlar ve milliyetler bir
gerçeklikse, mücadele de elbette bunları dikkate almalıdır. (Hayatın içindeki Teori, cilt 2 syf: 170)
Yine, 1870-80’lerde yapılan tartışmalarda da Marks ve Engels, reformistlerin işçi sınıfı mücadelesinin
dar ulusal açıdan ele almalarını eleştirirler: “Besbelli ki, işçi sınıfı, mücadele edebilmek için sınıf olarak
kendi ülkesinde örgütlenmelidir ve
her ülke ayrı ayrı bu sınıf mücadelesinin sahnesidir. İşte işçi sınıfı
mücadelesi bu anlamda ulusal nitelik
taşır, muhtevası bakımından değil...”
(Gotha ve Erfurt programlarının eleştirisi, Syf:36,Aktaran Hayatın içindeki
teori cild 2, syf: 170)
M-L’lerin temel görevi, yaşadıkları

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

BİREYSEL EMEKLİLİK
Alınteriyle çalışan halkımızın en büyük hayallerinden
birisi, ilerleyen yaşlarda emekli olup rahat bir hayat sürmektir. Yıllarca alınteri döküp, patronların ceplerini doldurması için çalıştırılan her emekçinin, bu emeğinin
karşılığında rahat bir hayata kavuşma özlemi gayet normal ve meşrudur. Fakat içinde yaşadığımız sömürü sistemi, yıllarca çalışanların emeği ve iş gücünü sömürmekle
kalmıyor, gelecekte yaşayacağı rahat yaşam hayallerini
de çalıyor ve bunun karşılığında kazanç sağlıyor.
Ülkemizde emekli olmanın ve o emekliliği rahat ve
huzur içinde geçirmenin hayal olduğu-imkansız olduğu
dönemde, ortaya "bireysel emeklilik" diye bir şey
atıldı. Aylarca-yıllarca, reklamları-tanıtımları yapılan
"bireysel emeklilik"le, emekli olma hayalini kaybedenlere tekrar çeşitli vaatler sunulup bu sözde fırsattan yararlanmaları gerektiği anlatıldı. Halbuki görünen güler
yüzlü reklamların arkasında tamamen farklı bir amaç
yatmaktaydı. En başta zaten "bireysel emeklilik" denen
aldatmacanın gerçek adının "bireysel yatırım danışmanlığı hizmeti" olmasıdır. Bu danışmanlık hizmetinin emeklilikle uzaktan yakından alakası yoktur.
Bir tefeci misali işleri yürüten bu sistem, başvuranların
paralarıyla kendini ayakta tutmaktadır.
Örneğin, çalışma hayatınız boyunca bu bireysel
yatırım danışmanlığı hizmetine sürekli para yatırıyorsunuz, bu hizmet size 55-56 yaş arası emeklilik sunacağını vaad ediyor, ama "emeklilik" dedikleri şey
sizin paranızı taksitlere bölerek size geri vermeleri.
ülke sınırları içerisinde işçileri, tüm
emekçileri örgütlemek, kendi burjuvazisi ile savaşarak, devrimi gerçekleştirmek ve iktidarı kurmaktır. Dolayısıyla stratejisini, taktiklerini de
buna göre belirlemek durumundadır.
Çünkü üzerinde yaşadığı vatanın ekonomik, siyasal ve sosyal şartlarını ve
yine o vatanda yaşayan halkların
tarihi, gelenekleri, değerleri, inançları,
piskolojik durumu vs. dikkate almadan,
tahlil etmeden, çözümlemeden doğru
bir strateji belirlemesi de mümkün
olmaz. Belirlenen strateji ve taktikler
doğrultusunda başlatılacak devrimci
mücadele, enternasyonalist görevlerin
yerine getirilmesininde olmazsa olmaz
şartıdır. M-L’ler yaşadıkları vatanda
mücadeleyi geliştirmedikleri sürece,

Üstelik tamamını bile vermiyor. Çünkü bu taksitlerin
vadelerini, sizin 90-100 yaşınıza kadar yaşayacağınızı düşünerek ayarlıyorlar. Böylelikle ölüm yaşı
ortalamasının 67 olduğu bir ülkede, geri kalan yıllara ödenecek vadeler şirketlere hibe edilmiş oluyor.
Ayrıca bu işin bir de "fakirden alıp zengine verme"
yönü de var. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, bireysel emekliliğe devletin
%25 katkı payı vereceğini açıkladılar. Bireysel emeklilikten; niteliği gereği, genelde maddi durumu iyi, yüksek
gelirli kişiler yararlanmaktadır. Halkın ödediği vergilerden alınan paralar katkı payı olarak bu sisteme aktarılacak ve sigorta tekelleri daha da zenginleştirilecektir.
Hem halkın gelecek hayalleriyle oynayıp yalnızca
hayal olarak kalmasını sağlıyorlar, hem de hayal ticaretiyle kazandıkları paralarla, zaten zengin olanların son
yıllarını daha da zengin yaşamalarını sağlıyorlar.
Zaten ömür boyu zenginlerin rahatı için alınteri
döküp çalışan halkın; "bireysel emeklilik" gibi sahte
hayallere ihtiyacı yoktur. Bu tür sahte hayallerle halkın
hem duygularını hem de parasını sömürenler, artık ellerini halkın üzerinden çekmelidirler. Onların elleri
halkın üzerinden çekilmediği sürece, açlık ve yoksullukla yıllarca mücadele edip, yaşlandığında huzur bulmak isteyenler, o huzuru bulmaya fırsat kalmadan
hayattan emekli olacaklardır.
Yaşlılalarımız emeklilik yerine üretimin içinde
olmaya devam etmelidir. Ve emekli olmak bir kurtuluş
olarak görülmemelidir. Bunun yerine yapabilecekleri
kadar ama mutlaka halkın içinde, hayatın içinde
olmalıdırlar. Bunu bu düzende gerçekleştirmek
mümkün değildir. Çünkü halklar, posaları çıkartılana
kadar sömürülmektedir. “Bireysel emeklilik” dedikleri
şeyin bir aldatmaca olduğunu görmeliyiz.

enternasyonalistlik iddiasında bulunamazlar. Evet, kendi halklarının bağımsızlığı ve o topraklarda yaşayan
halkların özgürlüğü için savaşmayıp
“dünya devrimi” peşinde koşanlar
ne enternasyonalist olabilir, ne de
Marksist-Leninist olabilirler...

Vatanseverlik ve
Enternasyonalizm
Birbirine Karşıt Değil,
Birbirini Tanımlayan
Olgulardır!
Millilik ve enternasyonalizm kavramlarını tam olarak tanımlayabilmek
için, vatan kavramının mücadelemizde ne anlam taşıdığını, hiçbir

muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde
tanımlamak gerekiyor.
Kapitalizmin tekelci aşamasıyla
birlikte burjuvazi ilerici misyonunu
yitirmiş, siyasi olarak da gericileşmiştir. Emperyalizm çağının en ilerici
sınıfı olan proletarya, burjuva devrimini gerçekleştirememiş ülkelerde
bu misyonu da üstlenmiştir. Devrim
demokratik nitelik kazanmıştır. Ve
burada durmayarak kesintisiz bir şekilde sosyalizme ilerleyen devrim
çizgisi bir zorunluluk olmuştur. Marksist litaratürde “Leninist Kesintisiz
Devrim” olarak formüle edilen devrim
anlayışı böylece tüm sömürge ve
yarı-sömürge ülkelerin devrim çizgisi
haline gelmiştir.
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Kurtuluş İçin

DEVRİMCİ OKUL
Ders:Yetenekleri̇mi̇z

başlar ve kesintisiz
olarak, her koşulda
ölüme kadar devam
eder. Dolayısıyla
yetenek de çocukluktan itibaren yaşanılan ortamla, ilişkilerle, okulda, hayatın içinde öğrenilerek şekillenir.
Kısacası; biz yeteneklerin eğitimle kazanıldığını bildiğimiz için hayatı, ilişkilerimizi ve mücadelemizi bu
gerçeğe göre şekillendireceğiz.
Kişisel yeteneklerimizi, zihinsel
potansiyelimizi ve manevi değerlerimizi açığa çıkaracak ve geliştirecek
olan örgüt ve mücadeledir. Kendimizi
ne kadar çok örgütün eğitimine
açarsak, ne kadar kendimizi mücadeleye sunarsak o oranda da gelişir, güçleniriz.

Deği̇l Terci̇hleri̇mi̇z
Beli̇rleyi̇ci̇di̇r
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba,
Her devrim mücadelesinin en somut ihtiyacı bellidir:
Daha çok örgütlenmek ve daha
çok kadro yaratmak...
Bizim de umudu büyütmemizin,
devrim yürüyüşümüzü hızlandırmamızın en temel koşulu budur.
Büyük bir inanç, iddia ve onurla
omuzladığımız tarihsel görevimiz
budur.
Bu tarihsel görev, "bir adım öne
çıkmayı" devrimin ve örgütlenmenin
ihtiyaçlarıyla yanıp tutuşmayı, hızla
öğrenmeyi-öğretmeyi, mücadelenin
her alanında militanca çalışmayı
gerektiriyor.
Devrim için daha büyük adımlar
atmak, kitleselleşmek, kadrolaşmak,
umudu ve silahlı mücadeleyi büyütmek bize bağlıdır. Mücadelenin savaşçısı da sanatçısı da biz olacağız.
Kitle çalışması yapacağız, öğretmenöğrenci olacağız, her türlü eylemi örgütleyeceğiz; yazı yazacak, karikatür
çizecek, savaşçı olacak, yeni yolyöntem ve araçlar yaratacağız. Adımlarımızı var olan yeteneklerimiz
değil tercihlerimiz belirleyecek.

Yetenek Nedir?
Nasıl Kazanılır?
Yetenek, eğitimle kazanılan üretme ve yaratma gücüdür. Ne Allah
vergisidir ne de kalıtımla gelen bir soy
özelliğidir. Bu gerçek, kapitalist düzenin felsefesi olan idealizmle devrimin felsefesi olan diyalektik materyalizmin temel ayrım noktalarından
biridir. İdealizm, tıpkı zenginlik gibi
yeteneği de Allah vergisi ya da mucize olarak anlatır, gösterir.
Eğitimi yalnızca okulla, okumakla,
belli dönemlerle sınırlayanlar yeteneğin
eğitimle kazanıldığını anlayamaz. Eğitim ve öğrenme süreci doğumla birlikte
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Tercihlerimiz
Adımlarımızı,
Eğitim
Geleceğimizi
Belirler
Kendimizi "Şuna yeteneğim var,
şuna yeteneğim yok" diye sınırlamayacağız.
Devrimin ihtiyacı nerdeyse oraya
koşarak; inançla, zafer tutkusuyla sürekli öğrenecek; hem devrimi hem kendimizi geliştireceğiz. İdeolojimiz, tarihimiz, şehitlerimiz en zengin eğitim
kaynağımız ve yol göstericimizdir.
Tarihsel görevimizi yerine getirmek
için "bir adım öne çıkmak", daha büyük görevlere gönüllü olmak yeterli
değildir. Bunun altını emek ve eğitimle doldurmalıyız. Hızlı öğrenmek, tutuklanan yoldaşlarımızın yerini doldurmak, düşmanın politikalarını boşa çıkarmak için örgütlenmeliyiz.
Tarihimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü öğrenmeliyiz. Dünyayı, ülke
ve halk gerçeğimizi öğrenmek yetmez.
Politika üretmeyi, çözüm üretmeyi,
halkı örgütlemeyi, komiteler, meclis-

ler kurmayı öğrenmeliyiz.
Yoğunlaştığımız ve emek verdiğimiz her işte bizim başaramayacağımız
hiçbir şey yoktur. Örgütlenmeyi de, insanları eğitimle dönüştürmeyi de, savaşmayı-savaştırmayı da, yazmayıçizmeyi de öğrenir ve uygularız. İstek
ve inancımızla, yaratıcılığımızla başaramayacağımız şey yoktur.
Savaşın temeli insandır. Kendini
eğiten insanın gücünün ve yeteneklerinin sınırı yoktur. Bu doğru sınıflar mücadelesinde defalarca kanıtlanmıştır.

Tarihimiz ve
Şehitlerimiz En Zengin
Eğitim Kaynağımızdır!
Eğitimimizin temeli devrimin ihtiyaçları, temel eğitim kaynağımız tarihimiz ve şehitlerimizdir. Umudu
nasıl yaratığımızı, nasıl yaşattığımızı, nasıl direniş destanları ve ilkler yarattığımızı bu kaynaktan, bu okuldan
öğreneceğiz. İnancı, halk ve vatan
sevgisini, tüm engelleri aşan, tüm kuşatmalar yaran iradeyi, ölümü yenme
gücünü, bağlılığı, yoldaş sevgisini şehitlerimizden öğreneceğiz.
Öğrendikçe göreceğiz ki bu umudu, bu tarihi üstün yetenekli insanlar
değil, büyük bir inanç ve zafer tutkusuyla mücadeleyi sürdüren, durmadan öğrenen ve öğrendiklerini
hiçbir bedelden çekinmeden kararlılıkla uygulayan insanlar yarattı. Devrimcilik için tek başına yetenekli ya
da iyi bir insan olmak yetmiyor.
Böyle bakmak idealizmdir. Önemli
olan Marksist-Leninist temelde doğru düşünen bir devrimci olmaktır.
Doğru düşünmenin olduğu yerde beyin de, yetenek de kişilik de gelişiyor.
Tarihimiz ülke ve halk gerçeğini
kavramanın, tek başımıza da kalsak, en
ağır bedellerle de karşılaşsak doğru bildiğimiz yolda yürümenin tarihidir. Bu
gücü kendimizde ve pratiğimizde somutlamak için tarihimizden öğrenmeliyiz. Şehitlerimiz inançlarıyla, iradeleriyle, yaşattıkları-yarattıkları değer ve
duygularla, devrimin ve halkın geleceği
için canlarını feda etmeleriyle yolumuzu
açtılar. Bizlere öğretmen oldular. En zorlu çarpışmalarda yenilmemeyi, başı
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dik onurla yürümeyi, kendimizi sınırsız sunmayı onlardan
öğrenmeliyiz.

Kendimize
Güvenmeliyiz!

Kişisel yeteneklerimizi,
zihinsel potansiyelimizi ve
manevi değerlerimizi açığa
çıkaracak ve geliştirecek
olan örgüt ve mücadeledir.
Kendimizi ne kadar çok
örgütün eğitimine
açarsak, ne kadar
ke ndimizi mücadeleye
sunarsak o oranda da
gelişir, güçleniriz.

Halkımız kendilerini göz
göre göre sömüren, zulmeden, her türlü haksızlığı, adaletsizliği yapan düzen karşısında kendilerini güçsüz, çaresiz hisseder. Düzenin gücünün özü buradadır. Düzen, halkı çaresiz, yalnız ve örgütsüz hale getirdikçe halktaki kendine güvensizliği
büyütür. Egemenler kendine güvensizliği ve güçsüzlüğü katliamlarla ve
baskıyla olduğu kadar, kültürel araçlarıyla da yaratır. Korkuyla sindirilmiş,
cahil bırakılarak gerçeklerden koparılmış; bireyci ve bencil kültürüyle
kendi yaşam derdine düşmüş insanlar
kendilerine güvenmedikleri gibi başka insanlara da güvenmezler. İşte biz
bu halkın içinden gelen halkın öncüleriyiz. Devrimcilik tercihimizle düzenin kuşatmasını yarıp halklarımız ve

geleceğimiz için mücadeleye atıldık.
Bir devrimci kazandığında zafer sarhoşluğuna, yenildiğinde moral bozukluğuna kapılmaz. Zorluklar karşısında çözümsüz kalmaz. Çaresiz
değildir, çünkü; her işin bir yöntemi,
her sorunun bir çözümü olduğunu bilir. Ortak bir amaç için savaşmak bu
güveni güçlendirir.

Birbirimizi Temiz,
Basit, Açık Yürekli Bir
Sevgi ile Seveceğiz!
Devrimimizin geleceğini kadrolar
edilir. Tecrübe bir işi yaptıkça kazanılır.
Züğürt Ağa filmini herkes izlemiştir. Orada Şener Şen’in seyyar satıcılık yaparken kendi sesinden ürkerek “domates” deyişini bilirsiniz. O sesleniş teorik olarak bilinen bir işin acemi birisi tarafından hayata geçirilişidir.
O işi defalarca yaptığınızda “doomaatees” sesi o kadar güçlü ve kendinden
emin çıkacaktır ağzınızdan...
Onun için bir devrimci altındaki
insanları eğitebilmek içinişi önce
kendisi yapmalıdır. Yapmalıdır ki,
öğretirken, öğrettiği kişi pratikte ne
tür sorunlarla karşılaşabileceğini bilsin.
Her gün ihtiyacımız olan yeni şeyler öğrenmeliyiz. Ancak böyle gelişir, yenilenir ve mücadelenin ihtiyaçlarına cevap verebiliriz. Bunu
yapamadığımız sürece yenilenemeyiz. Değişip dönüşemeyiz. Yerimizde sayar ve gerileriz.

Yenilenmek, Değişip-Dönüşmek, Dönüştürmek
Kendini Değiştirmeyen Başkasını Değiştiremez!
Bir yönetici kendisinin yapamadığını başkasına yaptırabilme gücü
yoktur. Kendisinin bilmediğini başkasına öğretemez.
Sürekli kendini yenilemeyen,
devrimci çevresini, bulunduğu alanıbirimi de ileriye taşıyamaz.
Sürekli öğrenen devrimci ise kendisiyle birlikte çevresini de geliştirir,
dönüştürür.
Değişimin, dönüşümün, yenilenmenin ilk kuralı öğrenmektir. Teorik-olarak öğrendiğimiz esasında denenmemiş bilgiden ibarettir. Bir şeyi
gerçekten öğrenmek o bilgiyi pratik
olarak hayata geçirmekle, yapmakla
mümkündür.
Eğer bir yönetici kendisi kapı
kapı dolaşıp dergi satmamışsa yanındaki insanlara dergi sattıramaz.
Bu iki kere ikinin dört ettiği kadar
kesindir. Pratik, tecrübeyle elde

belirler. Stalin’in deyimi ile HER
ŞEYİ KADROLAR BELİRLER.
İnsanı emek yaşatır. O halde
emeğimizi büyütmeliyiz. Kendimizi büyütmeliyiz. Mücadele içindeki adımlarımız, aynı zamanda kendimize olan güvenimizi de büyüttüğümüz bir sürectir.
Bugün "bir adım öne çıkarken"
de kendimize, örgütümüze, halkımıza güvenmeliyiz. Kendine güven, örgüte güven nedir? İdeolojimizle, kültümüzle, geleneklerimizle, kolektivizmle, yoldaşlık ilişkilerimizle başaramayacağımız görev, aşamayacağımız zorluk, kazanamayacağımız zafer yoktur. Yanlış yapmaktan korkmadan, cesaretle insiyatif koyan, kendine verilenle kendini sınırlamayıp, yetinmeyip örgütün, alanın, bölgenin ihtiyaçlarına kafa yoran,
sorunlarını çözen, ihtiyaçlarını karşılayan, partinin politikalarına pratiğimizle hayat veren olmalıyız.
Sevgili okurlar haftaya başka bir
konuyla görüşmek üzere...
Hoşçakalın.
Mahalli birimlerdeyiz, dar kadro
eğitim çalışması yapacağız ama hayata bir türlü geçiremiyor, pratik
içinde boğuluyoruz. Ama kadro yetiştirmek de en temel görevlerimizden birisi. Bu eğitim çalışmasını
oturtmak için her şeyi yeni baştan ele
alacağız, yeniden düşüneceğiz, çalışmamızı hayata geçiremememizin
nedenleri nedir diye adım adım ilerleyip makul sorular sorup cevaplar
bulacağız.
Kadro çalışmasını yapmak için
yeni yollar bulacağız. Mücadelenin
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yolu
bulacağız. Bu aynı zamanda bizim de
öğrenme, yenilenme sürecimiz de
olacaktır.
Doğru düşünüp belirsizlikleri yok
edip, emin olduktan sonra karar almalıyız. Sonuç olarak; yeni insan, sürecin-mücadelenin ihtiyaçlarına cevap verebilen, görev sorumluluklarını
yerine getirebilen insandır. Öyle ise
yenilenmeliyiz.

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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ÖDP’nin 7. Kongresi Yapıldı
Çağrınız ‘Türkiye’yi Yeniden Kurma’ değil

Düzen İçine Bir Adım Daha
ÖDP’liler 9-10 Haziran’da Ankara’da yapılan 7. Kongre’nin temel
sloganının “Eşitli ve Özgürlük Temelinde Türkiye’yi Yeniden Kuralım” olarak belirlendiğini ilan ettiler.
Kongre ve başta kendi gazeteleri
Birgün olmak üzere, burjuva medya
da dahil pek çok yayın organında
“Türkiye’yi yeniden kurma” düşüncelerinin ne anlama geldiğini de öğrenmiş olduk.
7. Kongre öncesinde ve Kongre’de
söylenenlerin, yaşananların diğerlerinden özde hiçbir farkı yoktu. Çünkü,
biliniyor ki ÖDP, kuruluş sürecinden
bugüne ne devrimcilik anlamında, ne
de reformist-parlamenterist bir parti
olarak olumlu bir gelişim göstermemiştir. Önlerine koydukları “hedeflere”
ulaşamamışlar, giderek küçülmüşler,
güçsüzleşmişler ve sağcılaşmışlardır.
Bu gerçeklikleri gizlenemez bir hal
aldığı için de, her konferans ya da
kongre öncesinde ve kongre-konferans
süreçlerinde, her bölünüp-parçalanma-tasfiye dönemlerinde “yeniden”
diyerek, mevcut olumsuzluklarından
kurtulmak gerçek yaşamda ifadesini
bulmamıştır. Her “yeniden” deyişleri
ise, düzene bir adım daha yakınlaşmalarını getirmiştir. 7. Kongre sonrası
da farklı olmayacaktır.
Yine bir uçtan diğer uca birbirleriyle çelişen, reddeden büyük, çok
büyük laflar ettiler. Düzenin sorunlarını çözmeye aday olup, CHP’ye
seçim işbirliği önerirken hala belli
kesimleri aldatabilmek için “Tek yol
devrim” sloganını da attılar. 7. Kongre’yi “manifesto“ olarak tanımlamaya kalktılar. Devrimden, devrimcilikten uzaklaşıp kendilerini daha
fazla düzenin kollarına bıraktıkça,
devrim istirmacılığında da çıtayı yükseltiyorlar. Bundan sonra da “devrim”, “sosyalizm” kavramlarına söylemlerinde sıklıkla yer vermeleri hiç
kimseyi yanıltmamalıdır. İşte bu vb.
gerçeklerden hareketle diyoruz ki,
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ÖDP’nin 7. kongresi, “Türkiye’yi
yeniden kurma” çağrısı, düzeniçi
solculukta ileriye atılmış bir adım
olacaktır. “Geleceği Birlikte Kuralım”dan “Türkiye’yi Yeniden Kuralım”a... AKP ve CHP’ye Alternatif
“ 3. Cephe” Adaylığından CHP ile
kolkola AKP’ye karşı” 2. cephe”
Adaylığına... DY’den ÖDP’ye nasıl
gelindiği bilinmektedir. Bu savrulma,
12 Eylül öncesi THKP-C ideolojisini
reddilmesinden itibaren, asıl olarak
da 12 Eylül yıllarında yaşanan ideolojik yenilgi-teslimiyet ile ete-kemiğe
bürünmüştür. Pratik adımını ise,
1991’de, Sovyetler Birliği ve pek
çok sosyalist ülkede yaşanan karşıdevrimler ve kapitalist restorasyon
sonrasında atılmıştır. Devrime, sosyalizme inançsızlığın zirve yaptığı
bu dönemde legalleşmenin-düzeniçileşmenin ilk adımları atılmıştır.
ÖDP, 12 Eylül öncesinde eksikleriyanlışlarıyla devrim, sosyalizm iddiası
olan örgüt, çevre ve tek tek bireylerin
bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
İçlerinde, 12 Eylül öncesinde silahlı
mücadeleyi savunduğunu iddia eden
DY’den KSD’sine, ayaklanma stratejisini savunduğunu iddia eden
TKEP’ine ve TKP gibi revizyonistreformist örgütlerden insanlar yeralmıştır. Ortak noktaları, 12 Eylül koşullarında ideolojik yenilgiyi-teslimiyeti yaşamış olmalarıdır. Ve
yine her türlü şiddete karşı olmaları,
parlamenterizmi kutsamaları, düzenin
“istikrarını” sağlamaya, düzenin yarattığı sorunları çözmeye aday olmaları, AB’cilikleri ortak noktaları
olmuştur.
ÖDP’yi kuranlar, 1980’lerin sonlarından itibaren, “Açık parti kitlelerin ihtiyacıdır” teorisini geliştirmişlerdir. Yine, “Eski söylemlerle
yeni sürecin ihtiyaçlarına cevap verilmezdi” vb. diyerek, legal particiliğin savunuculuğunu yapmışlardır.
Tüm bunlardan hareketle, ÖDP’yi

kısaca tanımlamak gerekirse, sözün
en uygunu: “Düzene yaklaşmış ve
yerleşmek isteyenlerin, düzen solcularının oluşturduğu ve içerisinde yeraldığı legal partidir” olacaktır. ÖDP
şefleri, “birlik” konusunda da çok
büyük iddialarda bulunmuşlardır. Örneğin hemen her platformda “solun
bütün renklerini bir araya getirmeyi
hedefledikleri”ni ifade edebilmişlerdir.
Kimi zaman da kendilerini “gökkuşağı” olarak tanımlamışlardır. 12 Eylül öncesi DY’nin şefi, sonrasında
ÖDP politikalarının da belirleyeni
olan Oğuzhan Müftüoğlu, ÖDP’yi
“cephe” olarak tanımlamıştır. Ve şu
tespiti yapmıştır: “(...) Aslında ÖDP,
bu ihtiyacı karşılamak üzere cephesel
ve kitlesel bir parti olarak önerilip
kurulmuştur. Türkiye solu bu imkanı
bugüne kadar doğru değerlendirememiştir.” (19.05.2007, Birgün)
O. Müftüoğlu’nun ve tüm eski
DY’lilerin “birlik”, “cephe” anlayışlarına göre herkes, yani Türkiye solu,
“ÖDP’ye gitmelidir. O. Müftüoğlu
ve diğerlerinin önünde secdeye durup,
denetimlerine girmelidirler. Hedefleri
bütün solu parlamentoya hapsetmektir.

“3. Cephe” Adaylığından
“2. Cephe” Adaylığına!
7. Kongre öncesinde “Ankara
gazeteleriyle buluşması”nda, ÖDP
Genel Başkanı Alper Taş, “Güncel
görev AKP rejimine ve devletine
karşı mücadele”dir diyor. Bunu tek
başlarına gerçekleştirme düşüncesinde
olmadıklarını: “Eşitlikçi, özgürlükçü”
çevrelerin yan yana gelme, bir Türkiye Meclisi kurma arayışı” içerisinde
olacaklarını ekliyor. Bunu da AKP’nin
“gittikçe despotlaşan bir tek adam
rejimi kurma sürecinde olmasına”,
bunun karşısında “geniş bir muhalefet hattıyla durulabileceğine” dayandırıyor. Ve sıra CHP’ye geliyor.
Şunları söylüyor: “CHP’nin böyle
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bir mücadele içinde olacağı pozisyon
önemli” “Asgari düzeyde de olsa
eşitlikçi, özgürlükçü bir duruşla,
Kürt muhalefetini dışlamayan bir
tavır alabilirse, en azından Ankara
ve İstanbul’da üzerinde anlaşılan
adaylarla yerel seçimlere gidilebilir.”
“(…) Yerel seçimlerde geniş bir işbirliği ile AKP geriletilebilir”
CHP ile ilgili olarak söyledikleri
bunlarla sınırlı değil. Şunu da özellikle
belirtiyor: “(…) Dikkat edin, biz
CHP’yi eleştirmiyor, hedef almıyoruz.
(…) Biz bu kongremize CHP’yi de
davet ettik.” (8 Haziran 2012, Birgün)
(Hemen belirtelim ki, CHP’de ÖDP
7. Kongresine genel başkan yardımcısı
düzeyinde katılmıştır.) Söylenenler
gayet açıktır. CHP’de “eşitlikçi, özgürlükçü çevreler”den biri olarak tanımlanmıştır. Emperyalizm ve oligarşinin CHP’yi AKP’nin “alternatifi”
olarak yedekte tuttuğu ve CHP’nin
faşizmin uygulayıcılarından biri olduğu gerçeklerini bir kenara fırlatıvermişlerdir. “Özgür ve eşitlik temelinde Türkiye’yi yeniden kurmak” için CHP ile elele tutuşmaya
can attıklarını ilan etmişlerdir. Tek
dertleri vardır, o da CHP tarafından
muhatap kabul edilmek… Bunun oligarşininde icazet vermesi anlamına
geleceğini en iyi bilen de kendileridir.
Önümüzdeki üç yılda yerel seçimler,
cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel
seçimler yapılacaktır. Tüm legalistparlamenterist partiler gibi ÖDP’nin
de politikalarının merkezinde seçimler
yer almaktadır. Bu nedenle de, “Türkiye’yi yeniden kurma” çağırısı, asıl
olarak CHP’yedir. İlk adım, yerel
seçimlerde “birlik”tir. Tabii ki, peşinden cumhurbaşkanlığı ve asıl olarak
da genel seçimlerde “birliği sağlamak”
gelecektir. Kürt Milliyetçi Hareketi
ise “yedek”tedir.
1991’de legal particilik kulvarına
“Geleceği Birlikte Kuralım” diyerek
giren eski DY’liler, 1996’da ÖDP
ile düzen solculuğuna pratik adımlarını da atmışlardır. 2007 genel seçimlerinde CHP ve AKP’ye “alternatif”, “3. Cephe” olmaya niyetlenmiştir. 2012 yılında ise, CHP ile kolkala AKP’ye karşı “2. Cephe” olmaya
aday olmuştur. Geldikleri yer,

CHP’nin yanıdır. ÖDP Genel Başkanı
Alper Taş, “Türkiye’yi Yeniden Kurma” anlayışlarını, emperyalizm, ekonomi, laiklik ve Kürt sorunu gibi
dört temel başlıkta ele alıyoruz”
diyor.

a) ÖDP’nin Tutarlı Bir
Anti-Emperyalist
Politikası Yoktur!
Emperyalizm konusunda: “Nato’dan çıkılmalı, emperyalizmle bütün askeri anlaşmaları feshetme,
silahsızlandırma ve ülkemizdeki üsleri kapatmayı öneriyoruz.” diyor.
“Afgan işgaline karşı çıktık Talibancı
olmadık; Irak’ın işgaline karşı çıktık
Saddamcı olmadık; Libya’ya müdahaleye karşı çıktık Kaddafici olmadık; Şimdi de Suriye’de dış müdahaleye karşıyız diye Esadcı olmayız” diyor.(8 Haziran 2012, Birgün)
Öncelikle belirtmeliyiz ki, “NATO’dan çıkma” vb., ÖDP’nin de içerisinde yeraldığı “Avrupa solu” denen
düzen içi sol tarafından dillendirilmektedir. Kitleleri aldatmaya yöneliktir. Zira Alman Sol Parti, federal
hükümetlerde SDP ile “iktidar ortaklığı” pazarlıkları yaparak, şimdiden
emperyalist tekellerin hizmetinde
olacağını ilan etmiştir bile. ÖDP’nin
“kardeş partisi” olmakla övündüğü
Yunanistan’daki SYRİZA’nın durumu
da farklı değildir.
ÖDP Genel Başkanı’nın “öneriyoruz” dediklerinin inanılır olabilmesi
için tutarlı olması gerekmektedir.
Yine emperyalizmin işgallerine, müdahalelerine karşı çıktıkları da doğru
değildir. Karşı çıkışları, “her türlü
savaşa-şiddete karşıyız” temelinde
olmuştur. Irak’ın işgalinde “Ne Sam,
Ne Saddam”, “yüzde elli Saddam,
yüzde elli ABD’ye karşıyız”ın ötesine
geçmemişlerdir. Afganistan, Libya
için söyledikleri doğru değildir.

b) ÖDP’nin Önerdiği
Ekonomik Model:
‘Kurallı Kapitalizm’dir!
Alper Taş’ın “Ankara gazeteci-

leri”yle “buluşması”nda ÖDP’li L.
Doğan Tılıç, Alper Taş’ın “Ekonomi”
konusunda söylediklerini şu şekilde
aktarıyor: “Ekonomi konusundaki
yaklaşımlarını, özel çıkara ve kara
dayalı anlayışlara karşı, toplumsal
ihtiyaçlara dayalı ve kamucu bir
anlayış şeklinde tanımlayan Taş,
Çin gibi doğayı ve insanı katleden
büyüme stratejisini asla kabul etmeyeceklerini vurguluyor.” (8 Haziran 2012 Birgün)
Aktarılanlardan da anlaşılıyor ki,
“yeniden” kuracakları Türkiye’nin
ekonomisi kapitalist olacaktır. İtirazları, “kabul edilemez” dedikleri;
“Çin gibi doğayı ve insanı katleden
büyüme stratejisi”dir. ÖDP’nin ekonomi politikasında da “yeni” bir şey
yoktur. 2007 yılındaki “seçim bildirgesi”nde; “‘Biz IMF’ye “yakamızdan düşün’ dediklerini söylüyorlardı. IMF’ye bile net-kesin tavır
belirlemekten uzaktırlar. Kuruluşundan bugüne ÖDP üyesi olduğunu
belirten Doç. Dr. Şule Daldan,
ÖDP’nin savunduğu “özgürlükçü
sosyalizm” ile emperyalist-kapitalist
ekonomi-politiğini uyumlu hale getirmiştir. ÖDP’li Şule Daldal, “kurallı
kapitalizm”i şu sözlerle süslemiştir.
“Kurallı kapitalizm, gelir dağılımının
daha adil olabileceği, vergi adaletinin
sağlanabileceği, istihdamın, güvenli
çalışmanın, fırsat eşitliğinin gelişebileceği, üretken sermaye yatırımlarının belirsizliğe mahkum edilmediği, yatırımcıların önlerini görebilmelerine ve uzun vadeli düşünmelerine olanak tanıyacak düzenlemeleri öngörmektedir.” (19
Mayıs 2012, Birgün)
Tam da burjuva bir ahlaka(!) sahip
olanların beyinlerinden kaleme dökülebilecek düşüncelerdir bunlar….
Şule Daldal, sömürüye, baskıya, adaletsizliğe, işgallere, katliamlara dayalı
kapitalizmi “ahlaklı” ilan edebiliyor.
Kısacası, ÖDP’li Şule Daldal’ın övüpsüslediği “kurallı kapitalizm” emekçi
sınıfların çıkarına değildir. Halkların
devrim-sosyalizm mücadelesinin önünü kesme, emperyalizmin krizine
“çare” bulma arayışıdır. Emekçi sınıflara sus payıdır. Tam da ÖDP’liler
gibi, “akıllı solcu” kimliğine sahip
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olanların bulabileceği “çözüm”dür.
Özünde ise, oligarşiye kendini pazarlamaktır.

c) Kapitalizm
Koşullarında Laikliğin
Hiçbir Çeşidi
Halklarımıza İnanç
Özgürlüğü
Getirmeyecektir!
ÖDP Genel Başkanı Alper Taş,
“Türkiye’yi yeniden kurma”nın dört
temelinden biri olduğunu belirttiği
“laiklik” konusundaki politikalarını
şöyle açıklıyor:“Laiklik kavramı bir
kazanımdır ülke için. Bizde gerçek
anlamda laiklik hiç uygulanmadı.
AKP buna dair son kırıntıları da
yok ediyor. Türkiye fetvalarla yönetilen bir ülke olmaya doğru gidiyor.
Biz devletçi laik ve siyasal islam’ın
gündelik hayatı dindarlaştırmasına
karşı özgürlükçü laikliği savunduk.
Laik devlette Diyanet İşleri Başkanlığı
olmaz. AKP Diyanet’i fetva makamına
çevirdi. Biz aşağıdan yukarı emekçi
mücadelesi ile kurulacak gerçek bir
laiklikten yanayız. Alevilerin ve dini
inanca sahip olmayanların kendilerini
özgürce ifade edebileceği bir laiklik
bizim istediğimiz.” A. Taş’ın “laiklik”
konusunda söylediklerinin her satırı
burjuva politikacılıklarının dışa vurumudur. En başta da, AKP’nin politikalarından kaygı ve hatta korku
duyan, asıl olarak da CHP’ye oy
veren kesimlere yönelik seçim mesajıdır. Diğer bir yanı da, anlamsız,
içi boş kavramlarla-kelimelerle süslenmiş olmasıdır. “Özgürlükçü laiklik” diye bir şey yoktur. Tıpkı “özgürlükçü sosyalizm” diye bir şeyin
olmadığı gibi. Marksizm-Leninizmden az-çok haberi olanlar bilirler ki,
kapitalizm koşullarında inanç özgürlüğü yoktur, olamaz. Çünkü, tüm
kapitalist ülkelerde dinler, inançlar
egemen sınıfların en temel istismar
araçlarından biridir. ÖDP’nin Alevilere ve ilerici-demokrat kesimlere
yönelik “laiklik” politikası düzeniçidir. Oy istismarıdır. Halkların
inançlarını özgürce yaşayabilecekleri
toplum sosyalizmdir.
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d) “Kürt Sorunu”nun
Çözümünden Anladığı
Kürt Milliyetçi Hareketin
Silah Bırakması, Oligarşi
ile “Barışması”dır!
Ulusal sorunun, azınlıkların sorununun çözüm koşulları ancak ve
ancak sosyalizm koşullarında sağlanabilir. Devrimci Halk İktidarı “Kürt
Sorunu”nun da Çözümünü Sağlayacaktır. L.Doğan Tılıç, Alper Taş’ın
bu konudaki söylediklerini şu şekilde
aktarıyor: “Kürt sorununun “Türkiye’nin en “canalıcı sorunu” olduğunu
vurgulayan Taş, ÖDP’nin bir arada
yaşamı güçlendirmeye dönük politikaların savunucusu olduğunu” belirterek, “AKP’nin demokratik açılımı
Kürt muhalefetini tasfiyeye dönük
bir operasyondur diyor.” Evet,
AKP’nin ve ondan önceki hükümetlerin uyguladığı tüm politikaların
amacı Kürt milliyetçi hareketin, silahlı
mücadelesinin tasfiyesidir. Ancak bilinmektedir ki, ÖDP’de silahlı mücadelenin tasfiyesinden yanadır. Politikaları “ateşkes”, “barış ve diyalog” ve “silahların susması” yönünde olmuştur hep… ÖDP, “Kürt
sorununun çözülmesi için” ABD ve
AB’nin, NATO’nun himayesini ve
emperyalist müdahaleye çağıran “Bin
Kürt Aydın”ın “çağrısı”na destek
vermiştir. Dönemin BAK sözcüsü,
ÖDP’li Tayfur Mater, bir soru üzerine;
“Silahlı mücadele yürütüldükçe bir
şeyler yapmak zordur. Silahlara ara
vermedikçe çözüm bulmak zordur.
Barışçı savunan, inanan insanlar
olarak silahlı örgütle nasıl görüşebiliriz.” (06.08.2004, Ülkede Gündem)
Kürt sorunun çözülmesi diye bir
dertleri yoktur aslında. Onların dertleri, Kürt milliyetçi hareketin silah
bırakması, oligarşi ile “barışması”dır.
Silahların, silahlı mücadelenin kendi
reformist-parlamenterist politikalarının önünde engel olduğunu düşünmektedirler. O nedenledir ki, emperyalizmin, oligarşinin terör ve katliamlarına değil, devrimci örgütlerin
silahlı mücadelesine, eylemlerine
karşı çıkmaktadırlar.

ÖDP’nin “21. Yüzyıl
Sosyalizmi” İskandinav
Modeli Sosyal
Demokrasidir!
Alper Taş, sosyalizm anlayışları
konusunda şunları söylüyor: “Sosyalizm tarihinde yeni bir dönem
başlıyor. 21. Yüzyıl sosyalizmi ipuçları ortaya çıkıyor. Geleceğin sosyalizmi özgürlükçü, enternasyonalist,
demokratik planlamaya dayalı, öz
yönetimler, feminist ve ekolojik olacak.” (8 Haziran 2012, Birgün)
“21. Yüzyıl sosyalizm” kavramını
kullananların her birinin “21. Yüzyıl
sosyalizmi” tanımı farklıdır. Bu sapma
anlayışın ilk savunucuları, Venezuella’da halkçı Chavez yönetiminin
uygulamalarını kendilerine dayanak
yapmışlardır. Zamanla devrim iddiasını yitiren, düzeniçileşen ama kendisini “sosyalist”, “komünist” vb.
olarak tanımlamaktan da vazgeçmeyen kimi örgüt, çevre ve kişiler,
ucundan-kıyısından “21. Yüzyıl Sosyalizmi”ni gündemlerine almışlardır.
Her biri kendince “21. Yüzyıl Sosyalizmi” tanımı yapsa da, hareket
noktaları Sovyet devrimini başta olmak üzere geçmiş sosyalizm deneyimlerini reddetmek, proletarya diktatörlüğü kavramını ağızlarına almamaktadırlar. Onun yerine Alper Taş’ın
“geleceğin sosyalizmi” tanımında
kullandığı gibi, “özgürlükçü”, “demokratik”, “öz yönetimler”, “feminist” vb. şeklinde sıralayabilmekte,
isimlendirebilmektedir. Böylece hem
iktidarın ele geçirilmesi-devrim için
savaşmaktan-bedel ödemekten, hem
de egemen sınıfların şiddetinden kurtulmaktadırlar. Parlamentoyu temel
mücadele alanı olarak seçtikleri için
de, düzenin pek çok “nimetinden”
yararlanabilmektedirler. Kısacası kendilerini nasıl isimlendirirlerse isimlendirsinler, devrimci, Marksist-Leninist değildirler. Sivil toplumcudurlar.
Sosyal demokrattırlar… Çünkü, sivil
toplumculuk devriciliğin bittiği yerde
başlamaktadır. Sosyal demokrattırlar,
çünkü, sosyal demokratlık devrime,
iktidarın zor yoluyla ele geçirilebileceğine ve bu iktidar vasıtasıyla
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sosyalizmin inşasına inançsızlığın
teorisidir. Alper Taş da zaten sosyalizme “özgürlükçü” tanımını ekleyerek, sosyalizmi sosyalizm olmaktan
çıkarmıştır. “Özyönetimcidir.” Oysa
“özyönetim” Marksist-Leninist teoride bilinmez değildir. Marks’ta ve
Lenin’de özyönetim, sınıfsız topluma
aittir. Diğer bir ifade ile devletin ihtiyaç olmaktan çıktığı, insanların yönetme ihtiyacı duymadığı, sadece
üretimin yönetildiği, sosyalizmin
ileri-komünizm aşamasını ifade etmektedir. Ki, mevcut koşullarda, yani
emperyalizmin, işbirlikçilerinin böylesine militarize olduğu ve saldırganlaştığı koşullarda “halkın kendi
kendini yönettiği adacıklar” yaratabilmesi ve kalıcılaşması imkansızın
da ötesindedir.
ÖDP ve benzerlerinin ekonomipolitikası da sosyalist değil, kapitalisttir. “Kurallı kapitalizm”le iki karşıt-düşman sınıfı “orta yerde”, “ortak
çıkarlarda” buluşturmayı görev edinmişlerdir. “Kurallı kapitalizm” olarak
tanımladığı, sosyal hakların geliştiği
ülkeler olarak gelende tüm emperyalist ülkeler, yani burjuva demokrasilerinin işlevli olduğu ülkeler, özel
olarak da İsveç, Norveç gösterilmekteydi. Sosyal-demokratların yönetimde olduğu bu ülkelerde toplumun
yaşam standartları Türkiye gibi yenisömürgelere göre çok yüksektir.

ÖDP’nin önerdiği de farklı değildir.
ÖDP’nin ve benzerlerinin savunduğu
“Emeğin Avrupası”nda ifadesini bulan
AB’ciliklerine uygundur. ÖDP’nin
“21. yüzyıl sosyalizmi” dediği şey
burjuva demokrasisidir. İskandinav
modeli sosyal demokrasidir.

ÖDP’nin ve Tüm
Parlamenteristlerin
Hedefi Düzenin
İyileştirilmesidir!
Devrimcilerin, Marksist-Leninistlerin hedefi halkın devrimci iktidarını
kurmaktır... ÖDP gibi sosyalizmi,
proletarya diktatörlüğünü savunmayıp,
sosyalizmin özüne “ek”ler yapma ihtiyacı duyanların hepsi de devrim
hedefinden vazgeçmişlerdir. Bu anlayış sahiplerine göre, Ekim Devrimi,
Çin, Nikaragua, Vietnam devrimleri
bir daha yaşanmayacaktır. Hareket
noktaları ise, bu ülkelerde karşı-devrimlerin, kapitalist restorasyonların
gerçekleşmiş olmasıdır. Kimisi de
sınıf bakış açısından tamamen uzaklaşmış, “insanlığın önündeki sorunların sınıf bakış açısıyla çözülemeyeceği”ni iddia etmektedirler. ÖDP
gibileri de sosyalizm ile kapitalizm
arasına sıkışmışlardır. Hepsinin ortak
noktası, özellikle zora dayalı devrim
anlayışını ve proletarya diktatörlüğünün reddetmesi, Marksist-Leninist

parti anlayışı yerine düzeniçi parti
anlayışıdır. ÖDP’nin ve tüm parlamenteristlerin hedefleri, pratikleri düzenin iyileştirilmesine yöneliktir. Örneğin ÖDP’nin (eski) Genel Başkanı
olan Ufuk Uras, 2007’de milletvekili
seçildikten sonra, “sorun çıkaran
değil, sorun çözen olacağız” demiştir.
2007 Türkiyesi’ni de şu şekilde tanımlamıştır ve sonrası için şu “öngörülerde” bulunmuştur: “Türkiye
normalleşme sürecine gidiyor... Siyaset giderek sivilleşiyor... Sivil bir
anlayışın gerçekleşmesiyle vesayet
rejiminden demokratik rejime doğru
evrilebilecek... Bir süre sonra bu
tür gel-gitler yerini demokrasinin
kurumsallaşmasına bırakacak.” (Yürüyüş, sayı: 122, 16 Eylül 2007)
Devrimcilerin, Marksist-Leninistlerin hedefleri devrimdir. Devrimci
halk iktidarını kurmaktır. Devrimci
halk iktidarı, Kürt halkının ulusal
taleplerini karşılamak ve kendi kaderini tayin hakkını tanımak, halkın
inanç özgürlüğü koşullarını sağlamak
dahil, halkımızın beslenme, barınma,
sağlık, eğitim, iş... gibi en temel taleplerini karşılar. İşte tüm bu ve daha
pek çok nedenlerden dolayı devrimcilerin, Marksist Leninistlerin hedefi
devrimi gerçekleştirmek, halkın devrimci iktidarını kurmak için mücadele
etmektir. Halkımızın kurtuluşu devrimde, sosyalizmdedir.

Halkın Adaleti̇nden Korkanlar
Baskıyı Artırıyor,
Baskı Varsa Di̇reni̇ş de Var!
Mersin’de Halk Cepheliler, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için her hafta olduğu gibi
7 Temmuz günü de Taş Bina önünde
basın açıklaması ve oturma eylemi
yaptılar. Eylem sırasında “Gözaltılar
Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Devrimci Tutsaklar Serbest
Bırakılsın”, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atıldı.
Yapılan açıklamada, “Türkiye ge-

nelinde tutuklanan 36 kişiden 6’sı
Mersin Haklar Derneği çalışanı ve
çevresiydi. Arkadaşlarımızı tutuklayarak Mersin’deki devrimci mücadeleyi bitireceklerini zannettiler.
Tutuklanan arkadaşlarımızın yerini
yeni devrimciler dolduruyor, bizler
dolduruyoruz. Komplolar ile tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Taş Bina önünde her Cumartesi günü ülkemizde adaletin olmadığını teşhir etmeye devam edeceğiz” denildi.

Yarım saatlik oturma eylemi süresince slogan atan, türküler söyleyen
Halk Cepheliler o esnada caddeden
geçen insanlara dağıttıkları bildirilerle
hukuksuz tutuklamaları anlattı. 10
kişinin katıldığı eylem sloganlarla
ve alkışlarla sona erdi.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Şahkulu Ayaklanması
“Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise süsü ve
güzelliğidir.”
Hz. Ali

Osmanlı döneminde yoksul köylüler, yoğun sömürü ve baskı altındadır. Zulmün olduğu yerde direnenler
de olmuştur, olacaktır… Ayaklanmalara katılanlar ağırlıklı olarak
Alevi, Türkmenlerdir. Devleti kuran
Türkmenler, Selçuklu’dan bu yana
devletin olanaklarından yararlanmak
bir yana, tüm sömürüyü omuzlarında
taşımak zorunda kalmışlardır. Sünni
devlet geleneği, Aleviliği ezmiş, yasaklamış, dağlara sürmüştür. Osmanlı
devlet yapısı içindeki çekişmeler,
lüks ve sefahat da bunlara eklenince
Anadolu’da yüzyıl boyunca ayaklanmalar eksik olmaz. Yani ayaklanmaların önderleri nezdinde Alevilik
bir hareket noktası olsa da, gerçekte
hareketlerin sosyo-ekonomik nedenleri anlamında yoksulların isyanı olarak tarihe geçmiştir.
Şahkulu Ayaklanması da bunlardan birisidir. Şahkulu (Baba Tekeli
veya Karabıyıkoğlu da denir) yaşadığı
Antalya yöresinde (Tekeli) sevilen,
saygı duyulan biridir. Orta-Asya'dan
göçenlerin en yoğun bulunduğu Toroslar bölgesinde 1511’de yaşanan
isyan hareketi, yerel bir direnme hareketi değil örgütlü, bilinçli ve "DEVLET VE SALTANAT BİZİMDİR"
şiarında ifadesini bulan, direk iktidarı
hedefleyen bir harekettir.
Yıllara yayılan bir örgütlenme,
hazırlık aşaması yaşamıştır. Resmi
tarihte, Şah İsmail’e dayanan bir
Alevi hareketi diye geçse de, topraksız
köylülerden, toprağını kaybeden çiftçilere ve haksızlığa uğramış sipahilere
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kadar halkın katıldığı, sömürüye karşı
bir harekettir.
Ayaklanmanın önderleri, ayaklanma nedenlerini şöyle anlatır: “Beyazıd Han... Devlet yularını vezirlerine teslim itmekle memleketi ihtilal
gelüb reaya ve beraya (halk) ayak
altında pay imal oldu (çiğnendi )
Zulümlerine tahammül idemeyüb bu
sureti ihtilal ittik...
Keza ayaklanmada ele geçirilen
yerlerde beylerin mallarının yoksullara dağıtılması, tüccarların mallarına
el konulması bunun sonucudur.
Şeyhoğlu Merdan
Verdi buyruğu: Yürüyün
Yürüdük
Ortakçı, Irgat, Maraba
Düştük Kütahya önlerine
Çinilendi al desenli
Emek nakışlı gül desenli
Bir kanlı kavga
Antalya yöresinde başlayıp, Antalya Kalesi’nin ele geçirilip, Osmanlı
hazinesine el konularak halka dağıtılması ile ilk zaferini kazanan ayaklanma kısa sürede yayılır ve Manisa,
Burdur, Isparta, Kütahya, Alaşehir
ve Beyşehir'e kadar uzanır.
Karagöz Ahmet Paşa
Yanında yöresinde devşirmesi,
kancığı.
Açmış yeşil sancağı
Aşkına padişah pulunun
Şah Kulunun
Şaha kalkmış erleri
Kanlarına karışmış terleri
Ayaklanmayı bastırmak için gönderilen Karagöz Ahmet Paşa Kütahya’da öldürülür, ama kent alınamaz.
Daha sonra ayaklanmayı bastırmak
için gönderilen Hadım Ali Paşa ile

Çubukova’daki çarpışmada hem Şah
Kulu hem de Hadım Ali Paşa ölür.
Ayaklanmanın yenilgiye uğramasıyla
Şah Kulu kuvvetleri İran’a sığınır.
Ve bulutta yağmur gibi
Sakladılar toprağa umutlarını

İslamiyet İçindeki İlk
Bölünme ve Kerbela!
İslamın ilkelerini oluşturup, müslümanlığı geniş bir alana yayan Muhammed'in ölümü üzerine, onun yerine kimin geçeceği, yani iktidarın
kimde olacağı tartışmaları başlar.
Tartışmanın pek çok tarafı vardır.
Kimi peygamberin ölümü öncesinde
Ali'yi halife gösterdiğini iddia eder,
kimi soy bakımından yakınlığın, kimileri ise bilgi, tecrübe anlamında
yetkinliğin baz alınmasını savunur.
Gelenekçiler Ebubekir'i, soy ve
bilgiyi öne çıkaranlar ise Ali'den
yana tavır alırlar. Daha henüz peygamber yeni ölmüşken, Ali ve yakınları onun cenaze işiyle uğraşırken,
yandaşları Ebubekir' i halife ilan
ederler. Bazı İslam ileri gelenleri,
bunu kabul etmez ancak Ali onları
yatıştırır. İlk görüş ayrılıkları işte bu
sürecin ürünüdür.
Ebubekir ölümden önce kendine
Ömer' i halife gösterir. O ölünce de
İmamlık yine sorun olur. Süreci takip
ederken, olayı elbette yalnızca "kişisel"
bir çatışma olarak görmemek gerekir.
Çünkü sorun, siyasal ve ekonomik
iktidarı ele alma sorunudur. Ali'yi savunanlar onun göreve gelmesini isterler. Sorunun seçim yoluyla çözümü
kararlaştırılır ve Ömer halife olur.
Ali, bu sonuç karşısında da müslümanlar arasında bölünme ve kırgınlık olmaması için tarafları yatıştırma yolunu seçer. Hatta Ömer'e
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Kampanyalarımızı Daha Çok İnsanımıza Ulaştırmak İçin
Hayatın
Öğrettikleri Daha Çok Çalışmak, Daha Çok Emek!
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyası çerçevesinde, başta Amerika'nın askeri üsleri olmak üzere,
birçok emperyalist şirket teşhir edildi, basın açıklamalarının yapıldığı geniş ve kitlesel bir eylemlilik süreci
yaşandı.
Bu kampanya dahilinde "İncirlik Üssü Kapatılsın"
sloganıyla bir imza kampanyası da başlatıldı ve İncirlik
üssü önünde yapılacak eylem için birçok şehre de uğranacak şekilde yola çıkıldı. İstanbul'dan başlayan yolculuğumuz önce Kocaeli, sonra Bursa, oradan Eskişehir,
Ankara ve en son olarak da Adana'ya kadar devam etti.
Böyle bir yolculuktu ve oldukça coşkulu, öğretici
geçmişti. Gittiğimiz her ilde İncirlik Üssü'nü teşhir eden
bildiriler dağıtılıyor, halka bu konu hakkında bilgiler
veriyorduk.
O illerden biri de Eskişehir'di. Eskişehir'e sabah
erken saatlerde indik... Görevli arkadaşlar ve avukatlar,
şehir içinde yapacağımız yürüyüşe engel olmak isteyen
polislerle sert geçen bir tartışmaya girmişlerdi. Haliyle
zaferle ayrılan yine biz olduk. Kortej oluşturuldu,
yürüyüş başlamıştı. Ben görevli olduğum için kortejin
saygı gösterir. Ömer, iktidarının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bir suikastçı tarafından namaz kılarken öldürülür. Hilafet yine sorun olur. Ali'ye
karşı olanlar Osman'ı aday gösterirler.
Bu kez seçimlerde bir takım oyunlar
çevrildiği iddia edilmektedir. Çevrilen
oyunlar, ortaya çıkar ve iş savaşa
dökülür. Ancak Ali, yine araya girer
ve savaşı önler. Osman'a karşı herhangi bir soğukluk göstermez. Osman'ın halifeliği 12 yıl sürer ve o da
Ebubekir'in oğlu tarafından öldürülür.
Ondan sonra herhangi bir aday çıkmaz ve Ali halife seçilir.
Bunca olay ve ayak oyunları doğal
ki, toplumda da yankısını bulur. Üst
düzeyde yaşanan tartışmalar topluma
yayılır. Yalan, riya ve dedikoduların
sonu gelmez. Osman'ın halifeliği döneminde Suriye Valisi olan Muaviye,
Osman'ın öldürülmesinden Ali'yi sorumlu tutarak ona karşı savaş ilan
eder. Ali, çatışmalara son vermek
için çalışsa da başarılı olamaz. Sonunda o da, namaz kıldığı bir gün
camide suikastle öldürülür. Bu olay
arkasından Muaviye, halifelik makamına oturur.

yanında yürüyordum. Şehir merkezi içindeki yürüyüşümüz
coşkuyla atılan sloganlar, yapılan kuşlamalar ve dağıtılan
bildirilerle de halka orada olma nedenimizi anlatıyorduk.
Yanımdan geçen 45-50 yaşlarındaki bir abla, bana bu
yürüyüşün neden yapıldığını sordu. Ben de "İncirlik
Üssü'nün kapatılması için, Amerika'nın ülkemizden
defolması için" dedim; abla İncirlik Üssü’nü protesto
ettiğimizi söyleyince bizi taktir eden sözler söyledi.
Ancak şu da bir gerçekti ki, bizimle karşılaşmasaydı bu
kampanyadan haberi olmayacaktı. Bizim bu kampanyayla
milyonlara ulaşma hedefimiz vardı. Sonuç itibariyle
örnek bir kampanyaydı. Yüzlerce eylem, yüz binlerce
bildiri, milyonlarca kuşlama yapıldı. Anadolu’nun birçok
yerinde onlarca imza masaları açmış, kapı kapı dolaşmış,
yüz binlerce imza toplamıştık. Yine de buna rağmen
ulaşamadığımız milyonlarca insan vardı.
Demekki, ne kadar çok çalışma yaparsak yapalım,
daha çok insanımıza ulaşmak için yaptığımız hiçbir işi
yeterli görmemeliyiz. Daha çok eylem, daha çok imza,
daha çok kapı çalmak... daha çok çalışmak...

Kendisinden sonra halifeliğe
Ali'nin oğlu Hasan'ın gelmesi konusunda anlaşma yapar ancak sözünde
durmaz ve onu zehirleterek öldürür.
Oğlu Yezid'i aday gösterir. Ve bu süreçten sonra halifelik babadan oğula
geçen bir kurum haline getirilir. Ali'nin
taraftarları buna karşı çıkarlar. Ali'nin
oğullarından Hüseyin'i çağırtarak halife seçeceklerini belirtirler. Ancak,
Hüseyin ve yakınları Kerbela'da kuşatılır, günlerce susuz bırakılır ve
toplam 72 kişi tümüyle kılıçtan geçirilip öldürülür. Bir tek Zeynel Abidin
sağ kalır. O günden sonra işte bu
olay tarihi bir önem kazanır.
Aleviliğin de inanç olarak kökeni
Hz. Ali felsefesi ve Kerbela’daki
Oniki İmamlar’ın muduriyetini ve
direnişini sahiplenmeye dayanır. Bu
sahiplenmenin dışında Anadolu
Aleviliğinin yine 12 İmamlar’ı sahiplenme üzerine kurulan Şii meshebi
dahil İslamiyetteki diğer hiçbir mesheple benzerliği yoktur. İnanç, ibadet
ve yaşam biçimlerinde belirleyici
olan İslamiyet’in kuralları değil,
Türkler’in İslamiyeti kabul etmeden
önceki inanç, ibadet, gelenek ve gö-

reneklerinin belirleyiciliği hakimdir.
Onun için Alevi halkımız Müslüman olduklarını söylemekle birlikte,
müslümanlığı da kapsayan farklı bir
inanç olarak tanımlarlar Aleviliği.
Bugün AKP iktidarı Alevi halkın
müslüman olduklarını söylemelerini
kullanarak “Müslümanlar’ın ibadet
yeri cami!”dir diyerek Alevi halkı
zorla camiye sokmaya çalışıyorlar.
Osmanlı’dan bugüne her türlü zulme
maruz kalan Alevi halkımızın inançlarını küstahça, saygısızca “Müslümanım diyorsan ibadetini gidip camide yapacaksın!” diyerek yok sayıyor. AKP zihniyeti onyıllardır
zaten Alevi halkımıza “zındık”, “kafir”, “Kızılbaş” diyerek “katli vacip” ilan etmiştir. Bugün de açıktan
Sunni inancını dayatıyor. Onyıllardır
Alevi köylerine zorla cami yapılıyor.
Okullarda seçmeli ders diye din derslerini dayatıyor. Eğitim sistemi Sünni
din anlayışına göre gericileştiriyor
ve İmam Hatiplere dönüştürüyor. Sadece Alevi halkımıza değil, tüm halkımıza dini, gerici bir eğitim sistemi
dayatılıyor.
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GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Ülkemizde kırdan kente göç sonucu
kentlerin artan nüfusu barındıracak bir
planlı gelişme içinde olmamasından
ötürü yoğun bir gecekondulaşma sözkonusudur. Bu alanlar, emekçi halk
yığınlarının yaşadığı bölgeler olması
itibarıyla kentlerdeki devrimci çalışmanın da odaklaştığı alanların en başında gelir. Gecekondu semtleri, düzensiz kentleşme yapısıyla emekçi halkın çelişkilerinin en yoğun ve en somut
olarak ortaya çıktığı yerler olması itibarıyla, kentlerin en hareketli alanlarını
oluştururlar. Buralar için kentlerin yumuşak karnı da diyebiliriz.
Buralarda işçi sınıfı yanında memurlar,
öğrenciler, çeşitli meslek sahipleri, işsizler vb. gibi toplumun hemen her
kategorisinden emekçi halkımız vardır.
Gecekondularda yaşayan emekçi halkın
düzenle çelişkisi yoğundur, bu anlamda
kentlerdeki devrimci çalışma için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Devrimci
Sol, başta işçiler olmak üzere çeşitli
halk sınıf ve tabakalarından insanların
yaşadığı bu alanlarda siyasi çalışma
yapmaya önem vermiş, mahallelerde
oturan emekçi halkın taleplerine sahip
çıkarak onların mücadelesine öncülük
etmeye çalışmıştır.
Devrimci Sol'un mahalli bölgelerdeki
çalışması başlangıçtan itibaren örgütlü
bir süreç izledi ve bu süreç içinde gelişip
güçlenerek merkezi iradi bir nitelik kazandı. Sivil faşist saldırıların sadece
gençlikle sınırlı kalmayıp tüm emekçi
halka yönelmesi, mahallelerde de antifaşist mücadelenin ön plana çıkmasına
ve giderek saldırıların boyutuyla orantılı
olarak yükselmesine neden oldu. DEVRİMCİ SOL, faşist teröre karşı, mahalli
bölgelerde gelişen hareketlere müdahale
etti ve mahalli çalışmada ilk adımı attı.
Süreç içinde kazanılan deney ve tecrübelerle bu alanda kendine özgü örgüt
ve çalışma biçimleri yarattı.
Devrimci Sol, mahalli bölgelere özgü,
gerek demokratik, gerekse politik-askeri
birçok örgütlenmeler oluşturdu. Çeşitli
demokratik dernekler, tüketim koope-
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Devrimci Sol Mahalli Bölgelerdeki
Çalışmayı Şehirlerdeki Devrimci
Çalışmanın Vazgeçilmez Bir Parçası
Olarak Görmüştür
ratifleri kurdu; varolanlara etkinlik kazandırdı; halk kitlelerinin sorunlarına
çözüm bulmalarını sağladı ya da bu
yönde mücadeleye girişme bilinçlerini
geliştirdi. Emekçi halk, kendi gücüne
güvenmesini örgütlü olarak hareket ettiğinde yenilmez olacağını bizzat kendi
öz deneyleriyle öğrendi.
Oluşturulan "Halk Komiteleri", halkın
sorunlarını kendi gücüyle çözmesi ve
bu yönde örgütlenmesini sağlamak yanında, halkın bilinçlenmesi ve sorunların
gerçek kaynağını görebilmesi açısından
da önemli işlev gördüler. Yol, su, kanalizasyon, köprü, elektrik, sağlık hizmetleri, konut gibi her mahallenin kendine özgü altyapı sorunlarının çözümü
için ev ev örgütlenmeye gidildi. Geniş
halk toplantıları düzenlendi, sorunlar
tartışıldı, yapılacaklar tesbit edildi ve
harekete geçildi.

Devrimci Sol, Halkın
Konut İhtiyacını
Karşılamak İçin
Mahalleler Kurdu!
Konut sorunu emekçi halkın en önemli
sorunlarının başında gelir. Bu sorunun
düzen içinde köklü bir çözümü olmamakla birlikte, Devrimci Sol, emekçi
halkın bu talebine sahip çıkmış, mevcut
koşullar içinde belli çözümler üretmeyi
amaçlayan çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların başında, devletin ya da büyük
şirketlerin arazilerine emekçi halkla birlikte el konarak, buralarda ev yapımının
örgütlenmesi gelir. El konulan arazilerde
belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilen ev yapımı ile yeni mahalleler kurulmuştur.
Büyük kentlerde çarpık şehirleşmenin
yarattığı gecekondulaşma, kendi içinde
kapitalizme uygun kurumlar ve ilişkileri
de kısa sürede yaratmıştı. Ev sahibi olmak isteyen bir emekçi, gecekondu
ağalarına haraç vererek bir kondu kuracak büyüklükte tapusuz arazi sahibi
oluyor ve birkaç gecede derme çatma
bir ev yapma yoluna gidiyordu. Üstüne

üstlük yaptığı kondunun yıkımını engellemek için belediye memurlarına
rüşvet vermek zorunda kalıyordu. Bugün
de aynı durum geçerliliğini koruyor.
Devrimci Sol, örgütlü olduğu bazı
bölgelerde, yolsuz, susuz, okulsuz,
elektriksiz yaşayan, haraccı ve rüşvetçi
gecekondu ağaları ve belediyeye karşı
evlerini korumaya çalışan emekçi halkın bu talebine sahip çıkarak, belediyeye ve gecekondu ağalarına karşı
mücadeleyi yükseltti. İlk etapta haraç
ve rüşvetin önüne geçti, tek tek yıkımlara engel oldu.
Bazı bölgelerde mevcut olan boş arazilere halkla birlikte el koyarak yeni mahalleler kurma çalışmasını başlattı. El
konulan arazilere yeni mahalleler kurulması çalışması ilk etapta oluşturulan
Halk Komiteleri aracılığı ile örgütlendi.
Arazinin parsellenmesi, plan ve proje
çizimi, bina yapımı için kullanılacak
malzemelerin tespiti, mimar ve mühendisler tarafından yapıldı. Ve daha sonra
parsellenmiş alanlar ihtiyacı olan antifaşist, ilerici, demokrat ya da faşist olmayan sıradan insanlara dağıtıldı. Kondu
alanında ev yapmak için başvuruda bulunanların evi olup olmadığı araştırıldı,
ihtiyacı olmayanlar elendi. Devrimci
Sol'un örgütlü olduğu her alanda tespit
edilen yoksul, ihtiyaç sahibi anti-faşist
insanlarla toplantılar düzenlendi; bu
toplantılarda kurulacak mahalleye ilişkin
düşünceler Halk Komitesi tarafından
açıklandı. Tüm sorunlar tartışıldı. Çalışma yöntem ve ilkeleri birlikte belirlendi. Gecekondu yapım komitesine
halktan yeni yeni insanlar katıldı.
İhtiyacı olmadığı halde ev sahibi olmaya kalkanların, çalışmayı suistimal
edenlerin evlerine Halk Komitesi tarafından el konularak, bu evler ihtiyacı olanlara verildi. Yine ihtiyaç ve
plan dışında ev yapımına izin verilmedi.
Kondu yapım çalışmasının güvenliğini
de bizzat halk, silahlı nöbet tutarak sağlıyordu. Kısaca tüm sorunlar halkın
bizzat katılımıyla karara bağlanıyor ve
gerekli adımlar yine birlikte atılıyordu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

Bu mahalleler birer halk eğitim okullarına dönüştürüldü.
Sonuçta polisin ve sivil faşistlerin çeşitli
saldırılarına, yıkım ekiplerinin birçok
yıkma teşebbüsüne rağmen okulu,
yolu, suyu, elektriği, sağlık odası,
lokali, kısaca asgari düzeyde altyapısıyla
yeni mahalleler kuruldu. Halkla devrimcilerin içice geçtiği kondu yapımları
aynı zamanda halkın devrimci eğitiminin bir okulu niteliği taşıdı. Ve bu
mahalleler bugün hala yaşıyor.

Devrimci Sol, Emekçi
Halkımızın Yol, Su,
Kanalizasyon, Elektrik,
Sağlık, Köprü, Okul vb.
Taleplerine Sahip Çıktı!
Çarpık kentleşmenin ortaya çıkardığı

çeşitli sorunların çözümünde, Devrimci
Sol, halka yol gösterici olmuştur. Gecekondu mahallelerinde su borularının
döşenmesinde, su depolarının yapımında, akmayan sular için yapılan yürüyüşlerde, gösterilerde, açıktan akan
lağım sularının kurutulmasında, kanalizasyon şebekesinin döşenmesinde,
elektrik direği dikiminde, sağlık odaları
kurulmasında, kooperatifler kurularak
tüketim maddelerinin ucuza temin
edilmesinde, yolları kaplayan çamurların kurutulmasında vb. daha birçok
konuda Devrimci Sol halkın yanında
olmuştur. Devrimci Sol üyeleri ve
sempatizanları kâh halkla birlikte
kazma sallamıştır, kah taş taşımıştır,
kah toplantı yapmış, birlikte yürüyüş
ve gösteri düzenlemiştir.
Halk Komitelerinin insiyatifinde ve
örgütlemesiyle gerçekleştirilen bu

çalışmalar içinde emekçiler, bizzat
kendi deneyleriyle sorunlarının kaynağını görmüşler ve çözümün örgütlü
mücadeleden geçtiğini öğrenmişlerdir.
Emekçi halk bu faaliyetler içinde
hem devrimcileri tanıdı, hem de
düzen partilerinin gerçek yüzlerini
gördü.
Dişimizle, tırnağımızla, şehitler vererek kurduğumuz bu mahallelerimizi
şimdi yıkmak istiyorlar.
Dün bu mahallelerimizi Devrimci
Sol önderliğinde Halk Komitelerimizle kurduk. Oligarşi mahallelerimizi
hep yıkmak istedi, Halk Komitelerimizle koruduk. Bugün saldırı daha
büyük. AKP mahallelerimizle birlikte
tüm tarihimizi yok etmek istiyor.
Cephe önderliğinde kurduğumuz Halk
Komiteleri’mizle tarihimize de mahallelerimize de sahip çıkacağız.

YOZLAŞMAYA KARŞI
GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR

5 Temmuz günü İstanbul Alibeyköy Karadolap Mahallesi’nde 5 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz
edildi. Düzenin yozlaştırma saldırısının sonuçlarından birisi olan bu
olayın ardından, yozlaşmaya daha
fazla sessiz kalmak istemeyen mahalle halkı Halk Komiteleriyle birlikte
8 Temmuz günü mahallede yürüyüş
düzenledi.
Yürüyüş öncesinde 7 Temmuz
günü Halk Komitesinin çağrısıyla,
cemevi dedesi ve bazı köy dernekleri
temsilcileriyle birlikte mağdur aile
ziyaret edildi. Daha sonra komite
üyeleri mahallede bulunan kahveleri
ve evleri dolaşarak; yaşanan tecavüz
olayını anlattılar ve yozlaşmanın geldiği boyut karşısında halkı duyarlı
olmaya ve mahalleye sahip çıkmaya

çağırdılar. Alibeyköy’de son
zamanlarda uyuşturucu, fuhuş,
sokakta içki içilmesi gibi olayların arttığı belirtilerek, 8 Temmuz’da Gülpa Market önünde
yapılacak yürüyüşe katılım ve
dükkanları kapatarak eyleme
destek verme çağrısı yapıldı.
Yapılan çağrıda; “Artık susmayalım fuhuşa, çeteleşmeye, uyuşturucuya, kumara, hırsızlığa dur diyelim.” denildi. Yürüyüşün duyurusu
eylem saatine kadar sürdü.
Eylem saati gelince, Karadolap
Mahallesi halkı Gülpa Market önünde
toplanarak “Yozlaşmaya Karşı Gücümüz Birliğimizdir” pankartını açtılar. “Uyuşturucuya Hayır, Kumara,
Hayır, Çetelere Hayır, Fuhuşa Hayır
- Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz”
sloganlarıyla yürüyüş başlatıldı. Yürüyüş başladıktan sonra en arkada
bulunanların uyarısı ile durularak
yürüyüşe geç kalanlar beklenildi.
Onların da gelmesi ile tekrar yürüyüşe geçildi. Yürüyüş büyük bir öfkeyle atılan sloganlar eşliğinde sü-

rerken, katılım daha da arttı. Mahallenin sokaklarında yaklaşık bir
saat dolaşıldıktan sonra tekrar Gülpa
Market’in önüne gelinerek Halk Komitesi adına bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada; “Onlarca
yıldır bu mahallede birlikte huzur
içinde yaşamaktayız. Fakat devrimcilerin bulunduğu mahalleler devlet
tarafından sürekli yozlaştırılmaya
çalışılıyor. Polis eliyle uyuşturucu,
fuhuş, kumar, çeteler teşvik ediliyor.
Bunun sebebi yozlaşma-yozlaştırma
saldırısıdır.” denilerek mahallede yaşanan tüm yozlaşmadan devletin sorumlu olduğu anlatıldı. Son olarak
ise; “Gücümüz birlikteliğimizdir diyoruz; bilindiği gibi halk komitesi
yıkım saldırısı üzerine kuruldu. Ve
bu doğrultuda çalışmalar yapıyor.
Onun için burada bulunan analarımızdan, büyüklerimizden, gençlerimizden yozlaşmaya karşı da bir komite oluşturmamız gerekiyor” çağrısıyla eylem sona erdirildi. Atılan
sloganların ardından eylem bitirildi.
Yürüyüşe yaklaşık 750 kişi katıldı.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
Osmanlı, 1. Paylaşım Savaşı'ndan
yenik çıktı. 30 Ekim 1918 tarihli
Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanarak emperyalistler Anadolu'da stratejik gördükleri heryeri
işgale başladılar. Yıllar süren savaşlar
yüzünden Anadolu'da her evde bir,
hatta birden fazla şehit ya da gazi
verildi. Halk, varını yoğunu savaşlarda kaybetmişti. Tek tesellisi vardı;
doğup büyüdüğü, evlendiği, dağında
davarını, ovasında karnını doyurduğu
vatan toprağı. Ama o da düşmana
peşkeş çekiliyordu şimdi.
Ancak bu öyle kolay olmayacaktı.
Anadolu halkları, daha Samsun'da
direniş kıvılcımı çakılmadan, düşmanın işgale kalktığı her yerde isyan
ateşleri yakmaya başladı. Fevzi Çakmak; "Mondros Mütarekesi'nden sonra bir uçaktan Anadolu'ya bakılsaydı,
pırıl pırıl çoban ateşleri görünürdü."
demişti. Kadın-erkek, genç-yaşlı halkı
dağlara çıkaran, bağımsızlık ve vatan
sevgisinden başka bir şey değildi.
Ulukışla Müftüsü "İstiklalsiz (bağımsız olmadan) din olmaz!” demiş
ve işbirlikçi İstanbul hükümetinin
Şeyhülislamının "direnen dinsizdir"
fetvasına karşı vaazlar veriyordu.
İşte bu çoban ateşlerini 1918'lerde
Toroslar'da halkın kendiliğinden oluşturduğu halk ordusu yaktı. Adana'da,
Mersin'de işgale, Fransızların zulmüne
sessiz kalamayan binlerce kişi Pozantı'ya geçip mücadeleye katılıyordu.
Kasım Hoca, Pozantı-Karaisalı
arasındaki Yörükler köyünden yaşlı
bir imamdı. Direnişin ilk aylarında
Pozantı'daki Fransızları kuşatmaya
çalışan milli kuvvetler için köylerden
iaşe topluyordu. Savaş iyice kızıştı.
Fransızlar Anadolu'nun içlerine doğru
ilerlemek için Gülek geçidini, tünelleri
ve Adana-Konya tren yolunu ele ge-
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
KASIM HOCA VE
HATİCE KADIN

çirmeye çalışımuş buğdayı, askere iaşe olarak göyor, çeteler ise
türüyordu. Bir nebze de olsa açlıkbeklenmeyen
larını giderirdi bu. Yanına kitaplarını
baskınlarla Franda aldı, cepheye geçti. Kamışlı müfsızları durduruyordu.
rezesine asker yazıldı. Askerler onun
gelişine çok şaşırdı. Ama o ilk geceFransızların binlerce asker ve ağır
den onlarla sohbete başladı ve savaşın
silahlarla Pozantı'ya geleceği öğreniönemini
anlattı. Adanalı bir asker;
lince, bütün köylerden eli silah tutan
"Kasım Hoca siz hocalar ne olacak,
herkes Pozantı Cephesi’ne geçti. Yö‘Dostlar şehit, biz gazi’ dersiniz.
rükler köyünde, adet üzerine, askere
Sonra da bir kenara çekilirsiniz" degiden gençler, köyün alt başında topyince Kasım Hoca yüzünü ekşitti,
lanır, imam onların önüne geçip dua
ama askerin moralini bozmamak için
eder, ardından bir-iki el silah patlatıbir şey demedi.
lırdı. Bu görev Kasım Hoca'nındı.
Sabah olunca tüfeğini eline alıp
Kasım Hoca da bizzat mücadeleye
koca
bıçağını beline taktı. Çetelerin
katılacağını söylüyordu. Düşman
başına geçti. Başta dünkü asker herkes
ayağa gelmiş, durulur mu? Çevre
şaşırdı.
Müfreze komutanı: "Hocam
köyleri bir bir gezdi. Cephede savaşan
sen
burada
kal, bize dua oku, bu
asker için yiyecek-içecek ne varsa
bize yeter" deyince Kasım Hoca
topladı. Karısı Zeynep Hanım'a cepiyice
sinirlendi. Gitmekte kararlı olheye gideceğini söyleyince Zeynep
duğunu
söyledi ve müfrezenin başında
Hanım: “Kasım Efendi, sen cepheye
cepheye geçti. Fransızlara karşı ilk
git ama kaç güne dönersin, bunu
taarruzda askeri iyice coşturdu. Onun
bize deyiver hele” dedi. Kasım Hoca
heyacanını gören askerler daha bir
“Cepheye gidenin sonunu Allah bilir
öne atılıyordu. Silah sesleri kesilince
Hanım” deyince karısı; “Peki, başına
gür sesiyle okuduğu dualar askere
bir hal gelince çocuklara kim bakahuzur veriyordu.
cak?” diye sordu.
Düşman Pozantı'da hala kuşatıEşi ne dediyse aldırış etmedi Kalamamıştı. Pozantı'ya hakim Gökbez
sım Hoca. Savaştan kalma eski kırma
Tepesi Fransızların elindeydi. Bu tetüfeğini, koca bıçağını aldı. Karakol
peden Pozantı'nın her noktası düşkomutanı ısrarla vazgeçmesini söymanın her hareketi görülebilirdi. Düşledi. O, kimsenin sözünü dinlemedi.
man
da bunu bildiği için tepeye iyice
Askerin Fransızlardan ele geçirdiği
yerleşmişti.
Acemi askerler otomatik
bir süngüyü alıp
cübbesinin üstünden beline bağladı.
Coşkuyla köyün
içinde dolaştı. Eli
Kasım Hoca ve Hatice Kadın Cephelilere diyor
silah tutan herkesi ki: İnançların en yücesi, içinde halk ve vatan sevgisi
Pozantı cephesine olandır. O sevgi vatanın bağımsızlığı, halkın kurtuluşu
davet etti. O gece söz konusu olduğunda herkesi o kutsal mücadeleye
içi içine sığmıyor- çağırır.
du. Sabahın erken
Savaşımızda halkın inanç önderleri, dedeler,
saatinde eşine buğimamlar, müftüler bizim saflarımızda bağımsızlık
day kavurttu. Buğsavaşına katılabilir. Bizi destekleyebilir. Yeterki halk
dayı kıl çuvala kove vatan sevgisini, bağımsızlık özlemini onlara da
yup atın heybesine
taşıyalım.
yükledi. Kavrul-

Tarihten Günümüze
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tüfek yüzünden tepeye yanaşmaya
cesaret edemiyordu. Kasım Hoca,
Kamışlı ve Karaisalı müfrezelerinin
başına geçti ve kurşun yağmuru altında
tepedeki düşman siperlerine hücum
ettirdi. Düşman cephesinde bir an
karmaşa yaşandı. Kasım Hoca da naralarla askeri hem coşturuyor hem
de okuduğu ayetlerle morallerini yükseltiyordu.Tam 36 saat sürdü çatışma.
Fransızlar tepeden sökülüp atıldı. Kasım Hoca şehit düştü. Pozantı'nın
kurtuluşunda Gökbez tepesinin alınmasının çok yararı oldu. Moral üstünlüğü milli kuvvetlere geçti.

Milli Kuvvetlerdeki Yörük
Kadını: Hatice Kadın
Fransızlar, Pozantı'da tutunamayacaklarını anladılar ve bir gece
yarısı kenti boşaltıp gizlice Mersin'e
kaçma emri aldılar. Yaklaşık 800 kişilik birlik 25 Mayıs 1920 sabahı erkenden yola çıktı. Gizlilik gereği
ana yolları kullanmayan Fransızlar
sarp bir yolda kayboldu. O sırada
cepheye iaşe götüren Panzınçukuru
köyünden Hatice Kadın ve Kumcu
Veli'yle karşılaştılar. Köylüler, saklanacak zamanları olmadığını anlayınca kaçmaktan vazgeçtiler. Ermeni

tercüman, yakınlarda çetelerin olup
olmadığını sordu. "Biz böyle şeyleri
bilmeyiz, çetelerde buraları bilmez"
cevabını alınca, yolu göstermeleri
için ikisini de alıkoydular, Veli'yi kılavuz yaptılar.
Hatice Kadın Ali Ağa'nın müfrezesinde, milli kuvvetlere et, süt, yoğurt, peynir gibi yiyecek ve giyecek
toplamakla görevliydi. Veli ile konuştu, bir an önce buradan kurtulmayı
ve milli kuvvetlere Fransızların yerini
haber vermeyi planladılar. Fransızlar
aç, susuz, perişan kalmışlardı. Hatice
Kadın'a nereden yiyecek bulabileceklerini sordular. O da inekleri ve
keçileri olduğunu, istedikleri kadar
yiyecek getirebileceğini söyledi. Fransızlar, Veli'nin kalması şartıyla ona
inanıp gitmesine izin verdiler. Zaten
başka şansları da yoktu. Korkudan
yanına kimseyi vermediler.
Sonunda planları tutmuştu, hızla
köye geri döndü ve Gülek kumandanı
Kemal'e haber verdi. Kemal yanındaki
44 askerle dağ yollarını takip ederek
Fransızlara yetişti. Sessizce takibe
başladılar. Hatice Kadın dönmeyince
"Ya Türklere haber verdiyse" diye
korkan Fransızlar dağa doğru daha
hızlı yürümeye çalıştı. Ama askerlerde
hal kalmamıştı. 3700 metrede milli

Kayıplarımıza Mezar Sözümüz Var,
Cenazelerini Bulacağız…
Ayhan Efeoğlu gözaltına alınıp, gözaltında kayıp
edilmişti. Eski kontrgerilla elemanı Ayhan ÇARKIN
yıllar sonra “Gözaltına alındıktan sonra öldürülüp torba
içine koyuldu. Cesedini de Trakya taraflarında bir
ormana ben gömdüm.” itirafına rağmen devlet mezarı
bulmak için hiç bir adım atmamıştır.
TAYAD’lı Aileler, 6 Ekim 1992 tarihinde gözaltında
kaybedilen Ayhan Efeoğlu’nun mezarını bulmak için
eylemlerine devam ediyorlar. 6 Temmuz günü Taksim
Tramvay durağında toplanan TAYAD’lı Aileler, “Ayhan
Efeoğlu’nun Mezarı Nerede? Cevap Alıncaya Kadar
Susmayacağız” pankartı ile “Kaybeden Devlettir! Hesap
Soracağız!” ve “Ayhan Çarkın, Ayhan Efeoğlu’nu Nereye
Gömdü?” dövizlerini taşıdılar.
Sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı’na kadar yürüyen aileler, İstiklal Caddesi’nde marşlar eşliğinde oturma eylemi yaptılar.
Ardından Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması
yapıldı. TAYAD’lı Aileler adına Hasan Kaşkır’ın yaptığı

kuvvetlerle çarpışmak şöyle dursun,
ayakta duracak halleri kalmamıştı.
Açlık, yorgunluk ve soğuk onları
iyice umutsuzluğa itiyordu. Köylülerin bilinçli seçtikleri o yol çok dar
bir boğaza, Karboğazı'na çıkıyordu.
Sert bir sağanağın başlamasıyla çatışma da başladı. 800 kişi hayvanları,
topları, ağır makinalarıyla öyle kötü
sıkışmıştı ki milli kuvvetlerin tek
kurşunu boşa gitmiyordu. Birçok
hayvan yere yıkıldı. Katırlar, toplar
boğazın en dar yerine sıkışmıştı.
Yaylım ateşi yanında dereden gelen
sel suları nefes aldırmıyordu. 250
kişi kalan birlik teslim oldu. Teslim
olduğu askerin 45 kişi olduğunu
gören Fransız komutanı kahroldu.
Teslim olan Fransızlara köylüler bulgur pilavı ve ayran verdiler. Doğuya
medeniyet götürme iddiasındaki Fransızlara Anadolu köylüsü insanlık
dersi veriyordu.
Hep söylenir "Halk olmadan M.
Kemal bu vatanı nasıl kurtardı?"
Fakir, yorgun, bitmiş denilen halk
kendi içinden çıkardığı binlerce Kasım
Hoca ve Hatice kadın sayesinde emperyalistleri kovup bağımsızlığını kazandı. Bu savaşta Kasım Hoca ve Hatice kadın yanısıra, cephede kahramanca savaşan tüm şehitleri anıyoruz.

açıklamada, “Sizin çocuğunuz akşam eve geç geldiği
zaman neler hissediyorsunuz? Acaba bir şey mi oldu
diye yüreğiniz yangın yeri olmuyor mu? Bir ana düşünün
ki 20 yıldır kayıp evladını arıyor. Siz o ananın yerinde
olsanız ne yaparsınız? Evladınızı mı ararsınız yoksa
yok sayarak sırtınızı mı dönersiniz? Bizler halktan yana
olan hiç kimsenin buna seyirci kalamayacağını düşünüyoruz. Oğlu kaybedilen bir ananın çığlığını duymazdan
gelen iktidara sesleniyoruz! Ayhan Efeoğlu'nun bulunması
için artık somut bir adım atın! Ayhan Efeoğlu'nun cenazesini, gömdüğünüz yerden çıkarıp derhal ailesine teslim
edin! Bizler TAYAD'lı Aileler olarak evladımızı buluncaya
kadar susmayacağız.” denildi.
Eylem, Ayhan
Efeoğlu’nun ve kayıpların bulunması
için önümüzdeki hafta Cuma günü yine
Taksim Tramvay Durağı’nda toplanma
çağrısı ile sona erdi…

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!

Sayı: 22 / 15 Temmuz 2012

37

“Ben kişisel olarak koltuğu düşünmüş olsaydım Amerikan telkin ve talimatlarını yerine
getirirdim. Petro-dolarların peşinde koşardım ve kendi ilkelerim ve ulusal tutumumdan
vazgeçerdim. Ama daha önemlisi ülkemde füze kalkanı kurmasına izin verirdim.”

İşte bunun için yıkmak istiyorlar Suriye’de Esad iktidarını:

Ülkesini Erdoğan Gibi
Amerikan Üssü Yaptırmadı

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
Suriye'ye karşı yaptırımları ve saldırganlıkları her geçen gün artıyor. Suriyeli işbirlikçilerin deyim yerindeyse
gemi azıya aldıkları ve emperyalistlerle
birlikte tüm güçlerini harekete geçirdikleri bir dönemde Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer'in Suriye
Lideri Beşar Esad ile yaptığı bir röportaj yayınlandı. Röportajda anlatılanlar Suriye gerçeğini ve emperyalizmin işbirlikçisi AKP iktidarının
kim adına, ne için çabaladığını da
açıkça ortaya koymaktadır.
Emperyalizmin ve tabii ki onların
bir dediğini iki etmeyen AKP'nin
Suriye'ye yönelik saldırgan politikalarının ve demagojilerinin tüm çıplaklığıyla sergilendiği röportajda Be-

şar Esad şunları söylemektedir:
"Uluslararası ve bölgesel söylemler beni ilgilendirmez. Yok
Esad’lıymış, yok Esad’sızmış. Dışarıdan empoze edilen hiçbir şeyi
kabul etmeyiz. Her şeyi kendi iç
dinamiklerimizle belirleriz. Ben
kişisel olarak koltuğu düşünmüş
olsaydım Amerikan telkin ve talimatlarını yerine getirirdim. Petro
- dolarların peşinde koşardım ve
kendi ilkelerim ve ulusal tutumumdan vazgeçerdim. Ama daha
önemlisi ülkemde füze kalkanı kurmasına izin verirdim.”
İşte yaşanan politik gerçekler bu
kadar ince ve net bir çizgi üzerindedir.
Ya emperyalizmin politikalarına boyun eğeceksin ya da iktidarı emperBu konuda Taraf gazetesinde
çıkan haber şöyle:
“...Özkök ve Birand, Başbakan Erdoğan’a çok yakın bir ismin Doğan Grubu yöneticilerine,
Şam ile ilişkilerin böylesine gergin olduğu bir dönemde Esad’a
propaganda
yapma imkânı
tanımanın
Türkiye’nin
yararına olmayacağı mesajını vermesi üzerine bu kararı aldıkları öğrenildi. Habertürk Gazetesi Yazarı
Amberin Zaman ise Fatih Altaylı’nın
'Esad ile ilgili bir şeyi gazetemde
kullanmam dedim' sözlerine ekleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.”
Böylece üç gazeteci Esad ile görüşmekten vazgeçerler... Neden?
Hani bağımsız gazetecilik, hani
tarafsızlık? Hepsi yalan!.. Erdoğan
istemedi diye röportaj yapmaktan
bile vazgeçen, röportaj yayınlamayacağı ilanıyla gazetecileri vazgeçiren

Erdoğan'ın Tasmalı Köpekleri
Cumhuriyet gazetesinde Utku
Çakırözer Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad ile bir röportaj yapıp yayınlarken aynı dönemde başka gazetecilerin de böyle bir röportaj için
girişimlerde bulundukları ancak daha
sonra bundan vazgeçtikleri öğrenildi.
Bu gazeteciler; Ertuğrul Özkök,
Mehmet Ali Birand ve Amberin
Zaman... Bu gazeteciler görüşme
talebinde bulunmalarına ve talepleri
kabul edilmesine rağmen, gelen bir
mesaj üzerine röportaj yapmaya gitmekten vazgeçerler.
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yalistlere teslim edeceksin... Esad
bunu yapmadığı için Amerika'nın
hedefi olduğunu söylemektedir. Ki
bu emperyalizmin genel olarak ülkelere ve halklara karşı politikalarını
bilenler için açık bir gerçektir.
Evet, Esad, Amerika'nın politikalarına boyun eğmediği ve istedikve tabii bunlara boyun eğen gazeteciler...
Bir süre önce Erdoğan gazetecileri
“tasmalı köpek” olarak itham etmiş
ve “sizin boynunuzdaki tasmaları
ben çıkarttım” demişti. Şimdi bu
gelişme Erdoğan'ın bir yanda gazetecileri bu şekilde suçlarken öte yandan ise kendi tasmasını taktığını da
ortaya koymaktadır. Suriye üzerine
binbir yalanın ortalıkta dolandığı bir
dönemde gerçekleri arayıp bulmak
yerine Erdoğan'ın ve emperyalistlerin
politikalarına yedeklenen bu anlayışın
sahipleri “Erdoğan'ın tasmalı köpekleri” olmayı da kabul etmişlerdir...
Yuh size... Boyunuzdan posunuzdan
utanın. Bir de yılların gazetecisiyiz
derler. Özkök zaten her dönem sahibinin köpeğidir. Mehmet Ali Birand’a bakın koca koca proğramların
altına imza atmıştır. 32. Gün proğramıyla onlarca gazeteci yetiştirmiştir
yanında. Yuh senin gazeteciliğine.
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Amerikan uşağı Davutoğulu’na bakın:
“Vatanperverlik” dersi veriyor!
Aylardır Amerika adına diplomatik trafik işleten ve Suriye'ye
karşı koçbaşı olma görevini canı
gönülden yürüten Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu yine böyle bir
gezisi sırasında yorgun argın gazeticilere bazı sitemlerde bulunuyor ve yazdıkları haberlerden
dolayı “Rahat uyuyabiliyor musunuz?” diye soruyor... Davutoğlu kendilerine neden
inanılmadığını soruyor:
“Vatanperverlik ırkçılığa varmadığı sürece önemli
bir değerdir. Ben bu ülkenin insanlarını korurum. 2 pilotumuz kayboluyor. Bunun acısını yaşarken, bazı gazeteler
bize güvenmeyip kaynağı belirsiz haberleri manşet
yapıyor. Anlamak mümkün değil Ulusalcılar neredeyse
Esad’ın uçağı neden düşürdüğünün mazeretini oluşturdular.” (6 Temmuz 2012, Milliyet)
Vatanperverliği Amerikan işbirlikçiliği olarak algılayan
birinin bu sözlerinin tutarlı hiçbir tarafı yoktur. Bize
lerini yerine getirmediği için bugün
hedef tahtasına konulmuştur. Bu nedenle komplolar tezgahlanmakta,
“muhalifler” adı altında işbirlikçiler
eğitilip ülke içinde katliamlar tezgahlanmaktadır.
Ve emperyalizmin ülkesinde istenmeyen adam ilan ettikleri Esad
çok açık söylemektedir:
“İran Şahı Pehlevi’yi hatırlar mısınız? Bölgenin en önemli ülkesinin
başındaydı, güçlü ordusu vardı, tüm
dünya tarafından destekleniyordu.
Peki halkının önünde durabildi mi?
Hayır. Ben de aynı durumda olsaydım
yani arkamda halk olmasa ben de
dayanamazdım. Devrilirdim. Ben nasıl duruyorum hâlâ? ... Amerika düşmanım, tüm batı düşmanım, Bölgesel
ülkeler düşmanım, bir de bunların
yanı sıra Suriye halkı da düşmanım.
Ve ben hala ayaktayım. Bu mantıklı
mı?... Herkes benim kısa sürede düşeceğimin hesabını yapıyordu. Bütün
hesaplar şaştı.”
“Herkes şunu anladı ki bu Suriye
içinde bir olay değil. Dışarıdan desteklenen bir oyun. Birçok Arap ülkesinden radikal İslamcı kişi Suriye
içine sokularak terör eylemleri yaptırılıyor. Ama bu dış destekli terör
eylemlerini gördükçe devletlerine sahip çıkıyorlar.”
Evet, bu kadar kapsamlı bir sal-

neden inanmıyorsunuz diyor. Halkımız boşuna demiyor;
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diye. Yalanlarınıza
artık kimseyi kandıramıyorsunuz. Her sözünüzün arkasından 40 da takla atsanız kimseyi kandıramazsınız.
Sizin hangi sözünüz doğru ki inanılsın! Sizin hangi
sözünüz doğrudur ki buna itibar edilsin! Özellikle Suriye
konusunda söylenenlerin ne mantıklı ne de tutarlı hiçbir
yanı olmadığı halde kendilerine inanılmasını isteyen
bakan kendi gerçeğinden de uzak durduğunu göremiyor
olsa gerek... Düşürülen uçak üzerinden demagoji yapıyor...
Amu bu uçak neden Suriye karasularında, hangi görev
emriyle orada, neden alçaktan uçuş yapıyor açıklamıyor,
açıklayamıyor... Suriye'ye karşı işbirlikçileri neden eğittiğini açıklamıyor, açıklayamıyor... Düşen uçak hakkında
krokiler üzerinde açıklamalar yapmıştın ne oldu. Şimdi
sizin o sözlerinize artık Genelkurmay Başkanınız bile
inanmıyor.
Yalancılara artık burjuva basın bile itibar etmiyor...
Davutoğlu bunu anlamak istemiyor ama gerçekler er
veya geç ona da anlatacaktır..

dırıya rağmen iktidarda kalabilmek
için halkın desteğini almak şarttır.
Ve Esad da bu desteğe sahip olduğu
için hala ayakta durabilmektedir. Emperyalistlerin tüm saldırganlıklarına
rağmen kısa sürede işi biten biri olmadı... Kuşkusuz buna rağmen emperyalistler saldırılarını sürdürüyor
ve her şeye rağmen Esad yönetimini
devirip işbirlikçi bir yönetimi kurma
çabasına devam ediyorlar.

Füze Kalkanına İzin
Verenler ve Vermeyenler!
Esad'ın sözlerinde açığa çıkan bir
gerçek de bizim ülkemizde AKP iktidarının yaptıklarını ve hala Suriye'ye
karşı da devam eden politikasına
açıklık getirmektedir. Esad “füze kalkanına izin vermediğini” ifade etmektedir. Yani kendi halkını ve ulusal
değerlerini emperyalizmin ayakları
altına sermediği için bugün hedef
tahtasına oturtulduğunu anlatmaktadır.
Bu yanıyla da geçmişte kendisine
“kardeşim” diyen Erdoğan'ın ikiyüzlülüğünü ve emperyalizmin işbirlikçisi
yüzünü de açıkça ortaya koymaktadır.
Evet, Esad kendi ülkesini ve halkını
düşündüğü ülkesini emperyalizmin
üssü haline getirmemiş, İsrail'e karşı
bir koruma kalkanı olduğunu söylediği
Füze kalkanına izin vermemiştir.

Peki AKP ve Erdoğan ne yapmıştır? Tam tersine Füze kalkanının
ülkemize kurulması için canla başla
çalışmış, her türlü yalan ve demagojiyle bu füze kalkanını halkımıza kabul ettirebilmek için uğraşmıştır. Halkın tüm tepkilerine ve istememesine
rağmen de füze kalkanını ülkemize
yerleştirmiştir. Çünkü emperyalistler
öyle istemektedirler, çünkü İsrail'e
karşı bir sürü atıp tutmasına rağmen
İsrail'in en yakın müttefiki ve can
dostu AKP iktidarıdır.
Esad tüm röportajı boyunca yalanlarla gerçekleri karşılıklı bir teraziye oturturcasına konuşmaktadır...
AKP'nin ve Erdoğan'ın ikiyüzlü tutumunu, işbirlikçiliğini ve yalanlarını
tek tek ortaya seriyor...
Bu röportajı bu nedenle iyice okumak gerekir. Ülkemizdeki AKP iktidarının işbirlikçi karakterini ve Suriye
politikasının ve genel dünya politikasının nasıl bir işbirlikçilik ve ülkemizi pazarlama üzerine kurulu olduğunu burada çok açık ve net olarak
görebiliriz...
Suriye halkının dostu olma yalanları ardında emperyalist politikaların hayata geçirilmesi için çabalayan
AKP iktidarı ülkemizi emperyalizme
tümüyle peşkeş çekerken komşularımızı da bu yola sokmak için uşaklıkta sınır tanımamaktadır.
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Kürt Sorununda Amerikan Operasyonu Sürüyor!
Kimse Boş Hayallere Kapılmasın! Halkı Boş Hayallerle Oyalamasın!

Bu Düzende Kürt Sorununun Çözümü Yoktur!
Bağımsız Milletvekili Leyla Zana
14 Haziran 2012’de Hürriyet gazetisiyle yaptığı röportajda “Ben Erdoğan’ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna dair umudumu, inancımı asla yitirmedim” sözlerinden
sonraki gelişmeleri 24 Haziran tarihli
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Yürüyüş dergisinde yazmıştık.
Zana bu açıklaması ile burjuvazi
tarafından el üstünde tutulurken Kürt
milliyetçi hareket tarafından yoğun
bir şekilde eleştirildi. Eleştirilerin
temeli Zana’nın bu görüşmesinin bir
AKP operasyonu olduğu, Kürt hareketini bölüp, parçalamayı hedeflediği yönündeydi.
BDP Eş Başkanı Selehattin Demirtaş; “Her kim Başbakan’dan
umutluysa bu saflıktır. AKP gibi
düşünmektedir. Cumhuriyet tarihinin en sinsi asimilasyon politikalarını yürüten parti AKP olmuştur”
diyerek Zana’yı AKP ile aynı dili
konuşmakla suçlamıştı.
KCK Yürütme Konseyi ise yaptığı
açıklamada “Yurtsever çevre ve kişilerin Kürt halkının geliştirmekte
olduğu direnişi zayıflatan, AKP’nin
faşizan amaçlarına ümit veren açıklamalardan uzak durması, buna
özen göstermesi sorumlulukları gereğidir” diyerek uyarmıştı. (Yeni
Özgür Politika, 16 Haziran 2012)
Mustafa Karasu ise Özgür Politika
gazetesindeki yazısında Zana’yı açıktan hedef aldı: “Leyla Zana'nın konuşmaları çözümle de, barışla da
ilgili olmayan konuşmalardır. Türkiye'nin Güney Kürdistan'daki siyasi
ilişkilerinin başka bir tezahürüdür.
Leyla Zana bunları söylemeden çok
kısa bir süre önce Güney Kürdistan'daydı. Zaten güneyli siyasetçiler
AKP'lilerle ilişkileri gereği her zaman 'AKP iyidir' demişlerdir. Dolayısıyla, Leyla Zana'nın söyledikleri
de çözüm ve barış için bir değer
ifade etmiyor. Sadece Kürdistan'da
etkisizleşen AKP'ye bir nefes verme
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anlamına geliyor.”
Zana, Kürt milliyetçi hareket tarafından doğrudan eleştirilince, Kürt
milliyetçi harekete angaje olmuş reformizim ve oportünizm tarafından
da eleştirildi.
Ancak Leyla Zana tüm eleştirilere
rağmen Erdoğan hakkında söylediği
sözlerin arkasında durdu ve Başbakan
Erdoğan’dan görüşme talebinde bulundu.
30 Haziran’da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın da katıldığı
1 saat 40 dakika süren Erdoğan
Zana görüşmesi yapıldı.
Zana-Erdoğan görüşmesinden bir
gün önce KCK Yürütme Konseyi
Başkanlığı tarafından “teslim ol”
çağrıları yapılarak savaşın durdurulamayacağı belirtilen 29 Haziran tarihli açıklamada şöyle denildi: “Bu
yönlü çaba sahibi olduğunu iddia
edenler, önce tüm Kürt beyin güçlerine ve örgütlü yapılarına karşı KCK
adı altında sürdürülen bu faşizanırkçı sürek avını durdurarak işe başlamalıdır. Bunu yapmadan direnen
güçlere teslim ol çağrısını yapmak,
sadece ve sadece AKP devletinin
geliştirdiği psikolojik savaşa hizmet
etmiş olacaktır. (...) Özellikle ‘KCK
operasyonları’ adı altında Kürt halkını güçsüzleştirmeye dönük yeni bir
konsept geliştiren AKP-Gülen Koalisyonu’nun en temel amacının Kürt
siyasetini parçalamak, bölmek ve
bazılarını teslim almak olduğunu
unutmadan bütünlüklü bir duruş sağlamak her yurtseverin ve demokratın
temel görevi durumundadır.
(...) Yoğun bir psikolojik harp
propagandası ve Kürt halkının direncini kırmaya dönük çeşitli taktikler
eşliğinde sahte çözüm umutları yaratılırken Kürt toplumunu güçsüz
kılma, kolunu kanadını kırma saldırılarına hız verilmektedir. Bu ortamda şiddet ve devlet terörüyle direnen özgürlük dinamiklerini tasfiye
etme ve Kürt halkını teslim almada

karar kılmış bulunan özel savaş koordünatörlüğünden merhamet dilenmek, kendini avutmak ve toplumu
boş beklentilere sokmaktan başka
bir anlama gelmemektedir.
(...) Bugün Türkiye emekçi sınıfının
ezilen tüm kesimlerle dayanışma içinde mücadeleyi yükseltme koşulları
daha fazla gelişmiş bulunmaktadır.
İşçi ve emkçi kesimlerin, demokratların, sol çevrelerin, Alevilerin, Kürtler’in samimi müslümanların ve ezilen
diğer tüm kesimlerin AKP faşizmine
karşı ortak cephede birleşerek mücadele etmesi zamanı gelmiştir” diyor
ve bu temelde ortak mücadeleye çağırıyor.
KCK Yürütme Konseyi’nin 29
Haziran tarihli açıklamasında söyledikleri bu sözlerine katılıyoruz. Ancak
KCK Yürütme Konseyi bu eleştirileri
yaparken önce dönüp kendine bakmalıdır.
Biz onyıllardır Kürt milliyetçi hareketini bu temelde eleştiriyoruz.
Birincisi; Devletin Cumhuriyetin
kuruluşundan bugüne, Kürt halkına
yönelik imha, ilhak ve asimilasyon
politikaları biçimsel olarak farklı şekillere bürünse de öz olarak hiç değişmemiştir. Bu AKP’nin 10 yıllık
iktidarı boyunca da değişmedi.
İkincisi; durum böyle iken ‘90’ların başından beri Kürt milliyetçi hareket, “barış” politikalarıyla, “ateş
kese” ilanlarıyla, emperyalistler başta
olmak üzere oligarşinin şu ya da bu
kesimlerini çözüm umudu olarak
göstererek halkı hep; “çözüldü-çözülecek” beklentisi içine sokmuştur.
Kürt milliyetçi hareket AKP’nin
10 yıllık iktidarının büyük bölümünde
AKP politikalarını açıktan ya da
zımmen desteklemiştir. Oligarşi içi
çatışmada AKP politikalarının aracı
olmuştur.
Üçüncüsü, KCK Başkanlık Konseyi’nin belirttiği gibi AKP-Gülen
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Koalisyonu’nun ‘KCK operasyonları’ adı altında en temel amacının
Kürt halkını güçsüzleştirmek, Kürt
siyasetini parçalamak, bölmek ve
teslim almak olduğu “yeni bir konsept” DEĞİLDİR.
AKP 2009 yılında “Kürt
açılımı”yla KCK operasyonlarını
aynı dönemde başlattı. ‘KCK operasyonu’ adı altında Kürt milliyetçi
hareketin demokratik, yasal kurumlarına yönelik saldırılarda yüzlerce
kişi gözaltına alınıp tutuklanırken
Kürt milliyetçi hareketi “umutluyuz,
mutluyuz” diye açıklamalar yapıyordu.
Kürt milliyetçi hareket dönüp politikalarına bakmalıdır. Yaptığı açıklamalara bakmalıdır: “Kürt toplumunu güçsüz kılma, kolunu kanadını kırma saldırıları” pervasızca
sürerken yaptığı açıklamalarla, politikalarıyla “Sahte çözüm umutları”
yaratan kendileridir.
BİZ KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN BU POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN “BARIŞ POLİTİKALARINI BALTALADIĞIMIZ” SÖYLENEREK
DERNEKLERİMİZ, KURUMLARIMIZ BASILDI, YAKILDI VE
İNSANLARIMIZA SALDIRILDI.
Kürt milliyetçi hareketin Zana’ya
eleştirileri temelsizdir. Daha önce de
belirttiğimiz gibi “ZANA’YA TEPKİLERİNİN NEDENİ AKP’NİN
KENDİLERİNİ MUHATAP ALMAMASINADIR”
KCK’nın 29 Haziran tarihli açıklamasında belirttikleri doğru olmakla
birlikte o eleştirilerin asıl muhatabı
kendileridir.
Nitekim Kürt Milliyetçi hareket,
Leyla Zana’nın Başbakan Erdoğan
ile görüşmesinden sonra yaptığı
açıklama için “bunlar bizim yıllardır
söylediğimiz sözler” demiştir.
Çözüm Düzen İçi Olunca,
Umutlar Emperyalistlere Ve Düzen
İçin Güçlere Bağlanınca AT İZİ
İT İZİNE KARIŞIYOR!
Zana ile Başbakan Erdoğan görüşmesinin yapıldığı aynı saatlerde
KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran

Kürt Sorununda AKP’ye
Umut bağlayanlar, “Oslo
süreci başlasın” diyenler,
Öcalan’ın MİT’le,
Amerikalılar’la
görüşmesi... Solculuk,
yurtseverlik bunların
neresinde? Kim ne diyor
bu görüşmelere?..
Kalkan Fırat Haber Ajansı ile yapıtığı
söyleşide şunları söyledi: “Sanal bir
PKK yaratılıyor. Gerçekten PKK yönetimi, sorumluları, temsilcileri ne
demişler, ne açıklamışlar, pratikte
yaşananlar neler, ne anlama geliyor,
buna hiç bakılmıyor. Bunlar elinin
tersiyle itiliyor, görmezden geliniyor
ve de üstü kapatılıyor. Bunun dışında
sanal bir PKK gerçeği üretiliyor.
PKK adına açıklamalar yaptırılıyor,
PKK adına görüşmeler yaptırılıyor,
PKK adına neredeyse silah bırakma
kararı çıkartılıyor ve böylece kendi
kendine sonuca gidilen bir ortam
yaratılıyor ve bu topluma empoze
ediliyor. Toplum bu biçimde yanıltılıyor, toplum belleği bu biçimde çarpıtılmaya çalışılıyor.” (...)
Söyleşide 'Terörle mücadele, siyasetle müzakere' söylemi üzerine
de Duran Kalkan, “AKP'nin, BDP
direnince KDP ve Amerika'yı devreye
koyduğunu” söylüyor ve “KDP Başkanı Mesut Barzani'yi Amerika'ya
davet ettirdiler. Oradan Ankara'ya
davet ettiler, saatlerce görüşme yaptılar. KDP eliyle acaba PKK'yı aktif
savaş konumundan geriye çekemez
miyiz diye çaba harcadılar” diyor.
Kim kime ne diyor, kim kimin
adına konuşuyor belli değil. Bir örgüt
düşünün; Bir gün yaptığı açıklamayı
ertesi günkü tutmuyor. Bugün düşman
ilan ettiği güçleri yarın çözüm umudu
olarak görüyor.
Bu açıklamalar, olup bitenler üzerine devrimci temelde bir değerlendirme yapmak mümkün değil; kelimenin gerçek anlamıyla at izi, it
izine karışıyor.
Yine Zana-Erdoğan görüşmesinden sonra 1 Temmuz’da Fırat Haber
Ajansı’na açıklama yapan Duran
Kalkan şöyle diyor: "Kuşkusuz içinde

bulunduğumuz süreç bir çözüm sürecidir. Fakat geçmişte olduğu gibi
siyasi çözüm züreci değil, askeri çözüm sürecidir."
Bakalım bu bu tespitin arkasında
ne kadar durulacak. On yıllardır halka
bunun gibi tespitlerle “bu sene çözüm
yılı olacak” denerek halka umut verildi, halk beklenti içine sokuldu.
Nitekim Kalkan’ın “askeri çözüm”
tespitinden çark edilmesi uzun sürmedi. Politikaları belirleyen Kürt
milliyetçi hareket değil, oligarşinin
tavrı. Oligarşi “gel” dese hemen her
şeye hazır. Ama oligarşi Kürt halkının
tüm direnme dinamiklerini yok etmek
istiyor. Direnerek, savaşarak kazanma
umudunu bitirmek istiyor.

Ne Oldu, Kürt Milliyetçi
Hareketin Söylemi
Neden Değişti?
“Ben Erdoğan’ın bu işi çözeceğine inanıyorum” diyen Leyla
Zana’yı kıyasıya eleştiren Kürt milliyetçi hareketin söylemleri ZanaErdoğan görüşmesinden sonra yaptığı
açıklamayla birlikte birden değişti.
Leyla Zana Başbakan Erdoğan
ile yaptığı görüşmede neleri konuştuklarını 1 Temmuz’da Mecliste yaptığı basın toplantısıyla açıkladı.
Zana yaptığı açıklamada: “İdam
gibi bir tabuyu yıkan bu ülkenin,
Sayın Öcalan'ı pekala ev hapsine
alabileceğini ve bunun hayati bir
önem taşıdığını belirttim,
Seçmeli dersler arasında Kürtçe'nin yer almasının, olumlu bir gelişme olarak nitelemesi ve 'Dünyada
hiçbir halk, kendi ana dilini para
ödeyerek öğrenmez dedim ve ana
dilde eğitim hakkı vurgusu yaptım.
Yaralarımız açık ve kanıyor. Bu
nedenle de gerçekçi olmayan talepler
karşılık bulamaz. 'Silahları bırakın
operasyonlar durur' söylemi gerçekçi
olmayan taleplerden. Bunun altını
çizdim” diyerek Başbakan Erdoğan’ın
tavrının “samimi” olduğunu söyledi.
Zana’nın bu açıklamasından sonra
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demir-
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taş "Görüşme inşallah hayırlı olur
diyelim. Hayırlı olması da Başbakan'ın İmralı, Oslo görüşmeleri sonucu ortaya çıkan protokollere yaklaşımıyla doğrudan bağlantılıdır”
derken, Mardin Bağımsız Milletvekili
Ahmet Türk ise Leyla Zana'ya gösterilen tepkinin, yaptığı barışçıl girişime değil, arkadaşlarına danışmadan Başbakan Erdoğan ile görüşmesine olduğunu söyledi.

Kürt Sorununun
Çözümü Adına Gündeme
Getirilen Tüm Politikalar
Amerikan Operasyonudur!
1999 yılında Öcalan’ın Amerika
tarafından tutuklanıp Türkiye oligarşisine teslim edilmesinden bu yana
“Kürt sorununun çözümü” çerçevesinde gündeme getirilen tüm politikaların Amerikan operasyonu olduğunu yazdık. Bunların hepsi süreç
içinde ortaya çıktı.
Bugün Kürt milliyetçi hareket tarafından da açıktan Amerika’dan
“çözüm” beklenmektedir.
Şu sözler KCK Yürütme Konseyi
Üyesi Cemil Bayık’a aittir: “ABD,
Türkiye siyasetinin parçası haline
gelmiştir. Belkide Kürt sorununun
çözümündeki muhataplardan biri
de ABD hükümeti’dir. AKP kadar
ABD Hükümeti de Kürt sorununda
taraf haline gelmiştir” demektedir.
(Özgür Politika, 5 Mayıs 2012)
Ki, bu düşünceler yeni de değildir:
Kürt Milliyetçi Hareketi bugüne
kadar onlarca kez çeşitli emperyalist
kuruluşlara ve ülkelere çağrılar yapmışlardır. Peki ne adına ve kim için
yapılmıştır bu çağrılar? Kimin çıkarını
gözetmektedir? “Avrupa Birliği ve
NATO’nun Kosova’ya gösterilen
hassasiyetin yüzde birini de Kürtlere
ve Kürt sorununa göstermek gerekiyor.” (...) “Kosova’ya, Yugoslavya’ya müdahale eden NATO, Türkiye’deki Kürt sorununa da müdahale etmelidir.” “Batı eğer isteseydi
sorunu çözerdi. Nasıl ki, Kosova’da
çözüyorsa, Kürdistan’da da çözer.
... Batı, çözümü istemediği için bugünkü sorunlar ortaya çıkmıştır.”

42

15 Temmuz 2012 / Sayı: 22

(Cemil Bayık, 20 Haziran ‘99) Açıkça
emperyalistlere çağrı yapılıyor. “Gelin
Çözün” deniyor. “Eğer isterseniz çözersiniz” deniyor.
“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
Erdoğan görüşmesinden Leyla Zana’nın Hürriyet Gazetesine yaptığı
röportaja kadar olanlar Kürt sorununda süren Amerikan operasyonundan bağımsız olmadığını” yazmıştık.
Zana’nın Erdoğan ile görüşmesine
ilişkin yaptığı açıklamadan sonra
burjuva basında Zana’ya bu taleplerin Öcalan tarafından iletildiği,
Öcalan’ın da İmralı hapishanesinden çıkartılıp Amerikalı yetkililerle
görüştüğü haberleri çıktı.
Kürt milliyetçi hareket, “böyle
birşey olamaz” demiyor. Olmasın
da demiyor.
Aynı iddialar Mecliste MHP tarafından gündeme getirildi. Öcalan’ın
İmralı’daki hapishaneden çıkartılıp
MİT karargahında Amerikalılar ile,
Barzani’nin adamları ile görüşmeler
yaptığı söylendi.
Bu iddialar daha somut olarak
İmralı hapishanesi personelinin Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamalarda yer aldı.
İmralı görevlilerinin yaptığı açıklamalar şöyle: “27 Haziran Çarşamba günü ABD'lilerle MİT'e ait
bir yatta görüştü. İmralı'dan 14.00'te
hareket eden yat, 16.00'da Adaya
geri döndü. Son zamanlarda sık sık
ada dışına çıkarılan Öcalan, Çarşamba günü, MİT'e ait bir yatta
ABD'lilerle buluştu. Görüşme 2 saat
sürdü."
Görevliler, Başbakan'ın uzmanlarının değerlendirmelerini de şöyle
aktarıyor: "Kürt sorununda Öcalan
tek söz sahibi haline getirilmesi lazım. Bunun için kamuoyu hazırlanmalı. Tepkiler zamanla erir gider."
“Başbakan'ın görevlendirdiği 'terör' uzmanları da İmralı'ya ziyaretlerde bulunuyor. Bu uzmanların kamu
görevlisi olma zorunluluğu bulunmuyor. MİT krizininin ardından değiştirilen yasaya göre Başbakan Erdoğan, bu görüşmeler için gazeteci,

stratejist, akademisyen ya da farklı
ünvanda kişiler görevlendirebiliyor.
Hatta bu uzmanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluğu
da bulunmuyor. Öcalan'ın İmralı
dışına çıkrarılması ve çeşitli görüşmelere katılmasında görev alan
MİT'çiler, bu durum ‘sakınca yok,
devletin menfaati için yararlı’ sözleriyle değerlendiriyor.
(...) "ABD, Öcalan'ın teslim edilmesinden beri işin içinde zaten pazarlıkla teslim ettiler. ABD, Kürt sorununu Öcalan'ın kişiliğinde tekleştirmeye çalışıyor. Özellikle özerklik
ilanı için planlama yapılıyor. Apo'yu,
bu sürecin işleyişi için eğitiyorlar
ve hazırlıyorlar. Neler yapılması gerektiği konusunda aktarımlarda bulunuyorlar. Hatta Apo'unun başına
bir şey gelmesin diye özel bir ilgi de
gösteriyorlar. Egzersizlerinden beslenmesine kadar her şeyiyle ilgileniyor ve telkinde bulunuyorlar."
Bu sözlerle Cemil Bayık’ın:
“ABD, Türkiye siyasetinin parçası
haline gelmiştir. Belkide Kürt sorununun çözümündeki muhataplardan biri de ABD hükümeti’dir.
AKP kadar ABD Hükümeti de Kürt
sorununda tararf haline gelmiştir”
sözleriyle birlikte düşündüğünde
açıklamaya muhtaçtır.
Ancak bunlara açıklama getirecek
olan Kürt milliyetçi hareketin kendisidir. Ama tek kelime açıklama
yoktur. Olmaz deme yoktur. Reddetme yoktur. Neden?
Kapalı kapılar arkasında ne çevriliyor, ne konuşuluyor, nasıl bir pazarlık yapılıyor bunları bilmiyoruz.
Ancak söyleyeceğimiz kesin olan
bir şey var. Bu görüşmelerde Kürt
halkının sorunlarının asla çözümü
yoktur. ABD bu dünya da tek bir
halkın sorununu çözmüş müdür? Gittiği yere katliamlardan, işgalden, sömürüden başka halkların çıkarına
tek bir şey kazandırdığını söyleyin.
Kürt milliyetçi hareketin Leyla
Zana’ya yönelik söylemleri de esas
olarak basında çıkan bu haberlerden
sonra değişti.
BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK’ye Ramazan ayında
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ateşkes ilan edin diye çağrı yaptı.
Yine Ahmet Tan aynı çağrıyı tekrarladı.
Kürt sorununun çözümü için Oslo
sürecinin yeniden başlamasını talep
etmeye başladılar. KCK Yürütme
Konseyi Başkanı Murat Karayılan
“Elbette ki, bu devlet ve hükümetin
başındaki Erdoğan Kürt sorununu
isterse çözebilir; ancak çözmesi için
önce bir karar vermesi gerekiyor”
diyor. (Yeni Özgür Politika 5 Temmuz
2012)

Hayır Oligarşi Kürt
Sorununu Çözemez!
Kürt milliyetçi hareketin on yıllardır göremediği, görmek istediği
gerçek budur. Onyıllardır çözümü
kişilerin tavırlarına, kararlılığına ya
da kararsızlığına, şahinliğine, güvercinliğine bağlamışlardır. Kürt milliyetçi hereketin Kürt sorununa bakışında emperyalizm gerçeği, oligarşi
gerçeği yoktur. Onun için çözüm
iktidarın niteliğinde değil, yöneticilerin kişiliğinde aranmaktadır.

Peki Erdoğan neden çözüm istemiyor? Ya da Erdoğan’ın istediği
çözüm nasıl bir çözümdür? Bu çözüm
emperyalizmin, oligarşinin çıkarlarından bağımsız mıdır?
Elbette değil. Kürt milliyetçi hareket bütün bunları bilmez mi? Bilir.
Ama Kürt milliyetçi hareket soruna
ezen ve ezilen halklar çerçevesinden
bakmıyor. Kürt halkının kendi kaderi
tayin hakkı çerçevesinden bakmıyor.
Oligarşiyle, emperyalizmle uzlaşarak
Kürt sorununun düzen içinde çözüleceğini iddia ediyor.
“Kosova’da çözdü” diyor Bayık.
Kosova’da nasıl çözdüler? Katliamlar,
tecavüzler, bölünüp parçalanmalar...
Bu mu çözüm? Emperyalistler Kosova’yı rahatça sömürebilecekleri
gibi param parça ettiler. Bu parçalarda
yaşayan halkların hangi sorunları çözüldü? Emperyalizmden medet umulduğu bir durumda ulusal kurtuluşçuluktan bahsedilebilir mi? Hem emperyalizme çağrılar yapacaksın, hem
“gel bu sorunu sen çöz, bende senin
varlığına ses çıkarmayayım” diyeceksin ve sonra da ulusal kurtuluş

CPT: “Yakında İmralı’yla ilgili
tatmin edici gelişmeler olacak!”
İmralı’da ne oluyor?
Bir yılı aşkın zamandır Öcalan’ın
İmralı hapishanesinde ailesiyle, yakınlarıyla, avukatlarıyla görüştürülmesine izin verilmiyor. Avukatlarına
operasyonlar yapılıp gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Yoğun bir tecrit
altında tutuluyor.
Hapishanelerde, dışarıda PKK
tutsakları Öcalan üzerindeki tecritin
kaldırılması için açlık grevi ve ölüm
orucuna başladığını açıklıyor. Direniş
belli bir aşamaya geliyor, Öcalan
kimsenin ölmesini istemediğini
söyleyip direnişin bitirilmesini istiyor. Bir süre sonra direniş bitiriliyor.
Leyla Zanan’nın “Ben Erdoğan’ın bu işi çözeceğine inanıyorum” demesinden sonra Öcalan’ın
burjuva basında MİT’le, Amerika’lı
yetkililerle, Barzani’nin adamlarıyla

görüştüğü haberleri çıkıyor.
Cezaevi idaresinin verdiği bilgilere göre bu görüşmelerin uzun
süredir devam ettiği söyleniyor.
Öcalan’ın ağebeyi Mehmet Öcalan’da bir yıldır AKP iktidarı tarafından görüşmesine izin verilmezken,
“Kürt sorununu Başbakan Erdoğan’ın çözeceğine inandığını” söylüyor.
Kürt milliyetçi hareket Leyla Zana’yı “toplumu boş beklentilere
sokmak”la suçlarken Karayılan;
“Elbette ki, bu devlet ve hükümetin
başındaki Erdoğan Kürt sorununu
isterse çözebilir” diyor.
BDP, Ramazan ayında PKK’den
ateşkes ilan etmesini istiyor.
Neler oluyor?
Olup bitenden haberi olmayan
bir devrimciler ve halk mı var?
Öcalan ziyaretine gelen Ağabey’ine “burada durumlar çok has-

hareketi olduğunu iddia edeceksin.
Burada ulusal kurtuluşçuluk değil
tam aksine ulusal bağımlılık vardır.
Kürt halkının kaderini emperyalistlerin insafına terk etmek vardır.
Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla birlikte dünyada emperyalist
devletler arasında paylaşılmayan tek
bir toprak parçası kalmamıştır. Bugün
Kürdistan’ın ilhakı, dört parçaya bölünmesi emperyalizmin sömürü politikalarından bağımsız değildir.
Emperyalist sömürüden kurtulmak, bağımsız devletler kurmak
ancak ulusal kurtuluş savaşlarıyla,
sosyalist devrimlerle mümkün olmuştur. Ve ancak, devrimcilerin
iktidarda olduğu halk iktidarlarında bağımsızlık korunabilmiştir.
Emperyalizm çağında ulusal sorunun kaynağı emperyalizmdir.
Onun için ulusal sorunun çözümü
devrimdedir. Sorunun kaynağı sorunun çözümü olamaz.
Kürt sorununun kaynağı da emperyalizmdir. Yani Amerika’dır. Oligarşinin Kürdistan politikası empersas” deyip görüşmeye çıkmayacağını
söylüyor...
Öcalan hakkında İmralı’dan hiç
bir bilgi alamazken Türkiye’de 2128 Haziran tarihlerinde inceleme yapan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) heyeti ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren İHD Genel
Başkanı Öztürk Türkdoğan, CPT’nin
“Abdullah Öcalan’nın durumunu
yakından takip ettiklerini, Türkiye
ile sürekli İmralı konusunda yazıştıklarını, orada ne olduğunu bildiklerini ve yakında İmralı ile ilgili
tatmin edici gelişme olacak” dediğini
söyledi.
Öcalan hakkında emperyalist kurumlar bilgi verirken Öcalan’ın
ailesi, yakınları ve Avukatları hala
görüşemiyor.
BDP’nin 14 Temmuz’da yapmak
istediği mitinge Diyarbakır Valilği
izin vermedi. Aynı zamanda KCK
operasyonları sürüyor.
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yalizmin çıkarlarından bağımsız değildir. Emperyalizmin çıkarlarına ters
olamaz.
Bağımsızlık da, federasyon da,
özerklik de emperyalist sömürü düzenden kurtulmadan halklar için ulusal sorunun çözümü olamaz. Bunlar
ancak halk iktidarlarında çözümdür.
Bunun tersini iddia edenler halkı
oyalamaktan başka bir şey yapmıyordur. Kürt milliyetçi hareketin tıkanma noktası da burasıdır. Sorunun
çözümünü sorunun sahipleriyle
uzlaşmakta aramaktadır.
Kürt milliyetçi hareket onyıllardır
oligarşiyi hedef alırken emperyalizmi
görmezden gelmiştir. Sorunun çözümünü emperyalistlerden beklemiştir. Amerika’ya sorunu çözün den-

miştir. Washingtonlar’da çözüm aranmıştır.
Hayır, Kürt sorunun düzen içinde
Kürt halkının lehine bir çözmü yoktur.
Oligarşinin bu gerçeklikten hareketle onyıllardır imha, ilhak ve
asimilasyon politikaları hiç değişmemiştir. Kür halkının mücadelesi
geliştikçe, ulusal bilinci güçlendikçe
oligarşi asimilasyon politikalrına
daha sistemli olarak ağırlık vermektedir. Kürt hakının en demokratik
meşru haklarnı tanındığında bunun
arkasının gelmeyeceğini düşündüğü
için asimilasyon politikalarıyla birlikte
baskı, terör ve imha politikalarını
sürekli hale getirmiştir.
Oligarşi için barış ve Kürt sorunun çözümü: Kürt halkının hiç

bir talepte bulunamayacağı zamandır.

Kürt Halkının Kurtuluşu
Anadolu İhtilalindedir!
Kürt sorunu elbette çözümsüz de
değildir. Bu çözüm Kürt, Türk, Laz,
Çerkez, Arap... Anadolu’da yaşayan
tüm halkların emperyalizme ve oligarşiye karşı birlikte savaşındadır.
Emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin sömürüsünden kurtulmadan,
onların iktidarına son vermeden Kürt
halkının da, Türkiye halklarının da
kurtuluşu mümkün değildir.
Kürt, Türk, Çerkez, Arap... tüm
halklarımızı Anadolu ihtilali için emperyalizme ve onun uşaklarına karşı
savşa çağırıyoruz.
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

şıyorsunuz… Peki ne
oldu? Bizim düşüncemiz mi değişti?
Bizleri yok etmeye
gücünüz yetmez, bizler halkın içindeyiz,
sizler halka zulüm etmeye, bizler de sizlere karşı mücadele etmeye devam
ediyoruz. Sizlerin safınız emperyalizm ve işbirlikçilerinin
yanı, bizim safımız ezilen halkların yanıdır. Bizler emperyalizme ve oligarşiye karşı bağımsızlık mücadelesini
sürdürmeye devam ediyoruz. AKP iktidarının evlerimizi
yıkmasına izin vermeyeceğiz, yıkımlara karşı mücadelemiz
sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklama, “Katil polis, Çayan Mahallesi bizim, istediğiniz gibi mahallemize giremeyeceksiniz. Mahallemize
girdiğinizde karşınızda bizi bulacaksınız. Çayan Mahallesi
size mezar olacak. Derneklerimizi, düşüncelerimizi ve
mahallemizi savunmaya devam edeceğiz” denilerek bitirildi.

Uğruna Şehitler Verdiğimiz, Tutsak Düştüğümüz
Mahallelerimizi Polis Terörüne Teslim Etmeyeceğiz!
Baskı Varsa Direniş de Var!
9 Temmuz günü Cepheliler, yıkımlara karşı İstanbul’un
Çayan Mahallesi’nde eylem yaptılar. Saat 22.00’de
Sokullu Caddesi’nde “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”
pankartını açan Cepheliler, molotoflarla barikatlar kurarak
yolu trafiğe kapattılar. “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş”, “Umudun Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi
Parti Cephe Geliyor”, “Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir” ve “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganlarını
atan Cephelilerin üzerine akrepleri sürdüler. İşkenceci,
katil polis Cephelilerin üzerine ateş açtı. Cepheliler
bunun üzerine taşlarla, molotoflarla polisle çatışarak
cevap verdiler.
“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” diyen Cepheliler
daha sonra sloganlarla iradi olarak eylemlerini bitirdiler.
Katil halk düşmanı polis mahalleyi ablukaya alarak,
Sokullu Caddesi üzerinde bütün araçları durdurarak
insan avına çıktı. Caddede yürüyen insanları ellerinde
silahları ile taciz ettiler, keyfi olarak GBT kontrolü
yaptılar.
Yoldan geçen Sercan Poyraz’ı döverek gözaltına
aldılar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler.
Polisin saldırısı sonucunda 3 yaşlarındaki bir çocuk
fenalık geçirdi. Katil polis saat 24.00’te mahalleden gitti.
Çayan Halk Cephesi, polis terörüyle ilgili olarak
yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllardır Çayan Mahallesi’nde
evlerimizi, derneklerimizi ve iş yerlerimizi basıyorsunuz,
üzerimize silahlarınızla ateş ediyorsunuz, gözaltına alıp
tutukluyorsunuz, bizleri terör estirerek sindirmeye çalı-
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Doğasıyla İnsanıyla Vatanımızı Kirletmelerine İzin Vermeyeceğiz!

Düzen Kirletir, Devrim Temizler!

“Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kampanyası çerçevesinde 8 aydır Trakya
bölgesinin can damarı Ergene Nehri’nin simsiyah ve leş gibi kokan halinin sorumlularını teşhir eden ve
çözüm önerisi sunan Trakya Halk
Komitesi, 10 Haziran günü Uzunköprü’den başlatmış olduğu “Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun Ergene
Yürüyüşü”nde 3 Temmuz günü İstanbul’a ulaştı.
Trakya Halk Komitesi gönüllüleri,
2 Temmuz günü Silivri’de Uğur Mumcu Meydanı’nda basın açıklaması yaparak imza masası açtılar. 225 imza
toplanan Silivri’de, Alevilerin düzenlediği 2 Temmuz Sivas katliamını anlatan basın açıklamasına da katılındı.
Ertesi gün yürüyüşlerine devam eden
komite üyeleri, 3 Temmuz’da İstanbul
Esenyurt’a ulaştılar. 4 Temmuz günü
sabah yola çıkılarak 5 saat süreyle 37
km yürünüp Okmeydanı’na varıldı.
Burada İstanbul Halk Komiteleri tarafından karşılanan gönüllüler gece
burada misafir edildi.
5 Temmuz’da Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde iki saat süreyle
imza masası açıldı. 6 Temmuz’da
da aynı yerde imza masası açılarak,
akşam yapılacak meşaleli yürüyüşe
katılım çağrısında bulunuldu. Bu çalışmada 1000’e yakın imza toplandı.
Ardından saat 20.00’de Taksim Meydanı’nda toplanılarak “Ergene Trakya’dır Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” pankartı arkasında Galatasaray Lisesi’ne kadar yüründü.
Yürüyüş sırasında “Köylüyüz Hak-

lıyız Kazanacağız”, “Ergene Trakya’dır!
Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacak”,
“Ergene Bizimle Temiz Akacak”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Bağımsız
Türkiye ve Tertemiz Ergene İstiyoruz!”
sloganları atılırken, yürüyüşü alkışlayanlar da oldu. Yürüyüşe Halk Cephesi
de “Yıkıma, Soyguna, Sürgüne Hayır
Demek İçin Yürüyoruz” pankartıyla
destek verirken; Galatasaray Lisesi
önünde Muhammet Akyıldız tarafından
açıklama yapılarak, Ergene Nehri’nin
bu hale nasıl getirildiği, sorumlusunun
kimler olduğu ve çözümün ne olduğu
anlatıldı. 40’a yakın kişinin katıldığı
açıklama İstanbul Halk Komiteleri’nin
İstanbul’daki yıkımlara karşı başlatmış
olduğu yürüyüşün anonsuyla son buldu.
Yürüyüş, Trakya Halk Komitesi’nin 7 Temmuz günü Kartal Meydanı’nda yaptığı açıklamadan sonra
Ankara’ya doğru devam etti. Kartal’dan Gebze istikametine 28 km yürünerek Eskihisar’dan feribotla Yalova’ya geçildi. Aynı gece Yalova’da
çadırda konaklanırken, ertesi gün 40
km yürünüp akşam Bursa Gemlik’e
varıldı. 9 Temmuz’da ise 23 km yürünüp Bursa merkezine varıldı.
İstanbul polisinin ardından Gebze
polisi de araçlarla komite üyelerini
takip etti. Eskihisar Feribot istasyonu
yakınlarında jandarmanın keyfi kimlik
kontrolü dayatması, “Biz vatanımızı
satmadık, her dakika kimlik göstermeyeceğiz” denilerek boşa çıkarıldı.
10 Temmuz günü Bursa Kent Meydanı’nda basın açıklaması yapan Trakya
Halk Komitesi üyeleri, Ankara’ya

doğru yürüyüşlerine devam ettiler.
Halk Cepheliler, Trakya Halk Komitesi’ne destek vermek ve jandarma
ile polisin keyfi GBT kontrollerini
protesto etmek için 10 Temmuz günü
Cevahir Alış Veriş Merkezi önünde
eylem yaptılar.
Mehmet Güvel tarafından yapılan
açıklamada, “Ergene Nehri’nin emperyalist şirketlerin atıklarından temizlenmesi için Trakya Halk Komitesi'nin Uzunköprü'den Ankara'ya
başlattığı yürüyüş sürüyor. Yürüyüş
boyunca, halkın olumlu tepkisini
hazmedemeyen jandarma kimlik
kontrolleri adı altında ve yürüyüşçüleri takip ederek hukuksuzluklarını
gösteriyor. Bu keyfi uygulamalar,
emperyalizme karşı öfkemizi bastıramaz. Bu yürüyüş, Trakya halkının
emperyalist şirketlere karşı öfkesinin
sesidir. Halk Cephesi olarak bizler
de bu onurlu yürüyüşü duyurmak ve
emperyalizmin her türlü saldırısına
karşı mücadeleyi büyütme çağrısı
için buradayız.
Emperyalist şirketlerin ve işbirlikçilerinin nehirlerimizi kirletmelerine sessiz kalmayacağız. Emperyalistleri ülkemizden kovana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!” denildi.
Eylem, atılan sloganlarla sona erdi.

Ergene'den Asi'ye
Bu Vatan Bizim
Trakya Halk Komitesi'nin Ergene
Nehri'nin temizlenmesi için Edirne'den Ankara'ya yaptıkları umutlu
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yürüyüşe Hatay'dan da destek verildi.
Hatay Halk Cephesi üyeleri 10 Temmuz günü Ulus Meydanı'nda bir eylem gerçekleştirdiler. Eylemde Orhan
Çapar tarafından yapılan açıklamada,
emperyalistlerin karları için yapmayacakları katliamın olmadığı belirtildi.

Ergene Nehri'nin kirliliğinin geldiği
boyutu anlatan Halk Cepheliler, Asi
Nehri'nin de koktuğunu ve bunun
sorumlusunun Antakya'nın alt yapı
eksikliğini gidermeyen devlet olduğunu söylediler. Çapar son olarak,
“Biz Hatay Halk Cephesi olarak on-

AKP’nin Ormanlarımızı
Satmasına İzin Vermeyelim!
Edirne Kent Konseyi, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Edirne Doğal Yaşamı Koruma ve Yaşatma Derneği,
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Edirne İl Temsilciliği,
Tema Vakfı Edirne İl Temsilciliği ile Trakya Genç Tema,
Edirne Belediyesi’nin yeşil alanlar üzerindeki talan ve
rant politikasına karşı 7 Temmuz günü eylem yaptılar.
Ağaçlık araziyi imara açarak yeşili betona boğan Edirne
Belediyesi’nin protesto edildiği eylemde, “Son olaylarda
birileri önce bu yeşil alanları gözüne kestirmiş. Ardından
da bir dernek kurarak kısa sürede adrese teslim bir

Birlik ve Dayanışmayı
Halkın Kolektif Çalışmasıyla
Büyüteceğiz!
Düzenin yozlaşmış kültürüne karşı, halk kültürümüzü
yaşatmak için yapılan Evvel Temmuz Festivali’nin
üçüncüsü çalışmaları 1 Temmuz günü başladı. Arap
halkımızın beşbin yıllık bir geleneğinin devamı olan
Evvel Temmuz hasat; bolluk, bereket bayramıdır. Onu
diğer bayramlardan ayıran özelliği Arap Alevi halka ait
bir gün olarak kutlanmasıdır. Rumi takvime göre 14
Temmuz, 1 Temmuz demektir. Her Temmuz, 1 yıl
boyunca birlikte üretmenin ve paylaşmanın bayramıdır.
Bu paylaşımı ve dayanışmayı yok etmeye çalışan düzene

Yürüyüş Halkın
Adalet Özlemini Yazıyor
19 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş dergisi çalışanlarının
serbest bırakılması için her Cuma saat 18.00'de Ankara
Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen Halk Cepheliler, 6
Temmuz’da yine Sakarya Caddesi'ndeydiler. Eylemde
yapılan açıklamada, Yürüyüş Dergisi'ne yapılan baskının
ve tutuklamaların hukuksuzluğu anlatıldı. 25 kişinin
katıldığı eylem şu sözlerle bitirildi: “Keyfi bir şekilde
tutuklu bulunan Yürüyüş Dergisi çalışanlarının özgürlüğü
için her hafta burada olmaya devam edeceğiz! Hiçbir
baskınız, tutuklamanız bizleri dergimiz Yürüyüş'ü ve
derneklerimizi sahiplenmekten vazgeçiremeyecek! Bu
“Yürüyüş”ümüzü hiçbir güç durduramayacak.” denildi.
Eylemde, “Yürüyüş Halktır Susturulamaz”, “Yürüyüş
Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm
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ların bu yürüyüşlerine ve taleplerine
destek verdiğimizi belirtiyoruz. Doğa
katili emperyalizme karşı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu söylüyoruz.” diyerek açıklamasını bitirdi.
Eyleme 20 kişi katıldı.

şekilde bu yeşil alanı aylığı 155 TL’den 10 yıllığına kiralamıştır. Adrese teslimdir çünkü Edirne Belediyesi bu
alanı izcilik, gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılmak
üzere duyuruya açıyor, bu nasıl tesadüftür ki aynı
dönemde Edirne Belediyesi Sarayiçi İzcilik Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği kuruluyor?.. Biz Edirne Kent
Konseyi, çevre örgütleri, ilgili kurumlar, ilgili kişiler ve
mahalle halkıyla birlikte yeşil alanlar ve parklarda
yapılan hukuksuz uygulamaların tamamına karşı birlikte
mücadele edeceğiz” açıklamasında bulunuldu.
“Edirne Uyuma Yeşiline Sahip Çık”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eyleme Dev-Genç’liler
de destek verdi.
karşı, yozlaşmaya karşı gücümüz birliğimiz şiarıyla
festival düzenleniyor.
Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği çalışanları, 15 Temmuz’da yapılacak festival için
1 Temmuz günü Mersin’in Adanalıoğlu Köyü’nde afiş
çalışması ve el ilanı dağıtımı yaptılar. 4 dernek çalışanının
katıldığı çalışmada 65 afiş asılarak, 600 el ilanı dağıtıldı.
Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan dernek çalışanları kahvelerde, esnaflarda ve evlerde ağırlandı. Ardından Tarsus
Atalar Köyü’ne giden dernek çalışanları, 35 afiş asarak
200 el ilanı dağıttılar. Aynı şekilde çalışmalar 10
Temmuz’a kadar her gün Mersin şehir merkezi, Silifke,
Tarsus ve buralara bağlı köy ve beldelerde, Hatay Samandağ ve Harbiye’de festival çalışmaları yapıldı, Halk
Gerçeği dergisi satıldı.
Yaşasın Mücadelemiz”, “Adalet İstiyoruz”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Yürüyüş üzerindeki baskıların sonuçsuz kalacağı,
sokak sokak, ev ev yapılan dergi dağıtımları ile de gösteriliyor. İzmir’de Yürüyüş dergisi okurları 8 Temmuz
günü Yamanlar Mahallesi’nde, 9 Temmuz’da Güzeltepe
Mahallesi’nde ve Bademler Köyü’nde Yürüyüş dergisinin
tanıtım ve dağıtımını yaptılar.
Yapılan dergi tanıtımında halk, Engin Çeber’in
resmini dergi kapağında görünce “Bu, işkencede katledilen
çocuk değil mi?” diyerek Engin Çeber’i tanıdılar.
Yürüyüş dergisi okurları da, Engin Çeber’in hesabının
sorulduğunu, sorulmaya da devam edileceğini halka anlattılar. Yapılan dergi tanıtımında Bademler Köyü’nde
27, Yamanlar Mahallesi’nde 40, Güzeltepe Mahallesi’nde
de 72 dergi halka ulaştırıldı.
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Tecrit Avrupa’dan Alınmış Bir Politikadır, AB Tecritle
Düşünceleri Yok Etmek İstiyor!

Evlatlarımızı Tecrite Ezdirmeyeceğiz!
TAYAD’lı Aileler
Almanya Bochum Hapishanesi’nde tutulan devrimci tutsak Şadi
Özpolat tecrite ve keyfi uygulamalara karşı 25 Haziran’da açlık
grevine başladı.
Yıllardır tecritin emperyalizmin bir
politikası olduğunu anlattık. Hayat,
öğrenmek isteyenler için derslerle
doludur ve biz bu dersleri gördükçe,
ders almayanlara anlatmaya devam
edeceğiz. Çünkü bunları yaşamlarımız
pahasına savunuyor, anlatıyoruz.
19-22 Aralık 2000 tarihinde 20 hapishaneye birden yapılan katliam
operasyonu ile F Tipi hücre hapishaneleri açılmıştı. Hücreler konusunda,
masalar üzerindeki reklamlarla, özel
yapılan haberlerle halkı kandırmaya
çalışmışlardı. Bizler, daha F Tipleri
açılmadan bu reklamları teşhir etmiştik. Görüntüye aldanılmamasını
anlatmıştık. Ama aldananlar olmuştu. Özellikle AB hayranları ve kendi
halkına güvensiz olup çözümü Avrupa Birliği’nde arayanlarda bu aldanma en üst boyuttaydı.
Israrla AB’nin emperyalist bir
kurum olduğunu anlatmaya çalıştık.
Ve emperyalizm gerçeğinin katliam,
kan, işkence olduğunu…
Günü geldi joplandık, gözaltına

alındık, evlatlarımızla aynı hücrelere koyulduk. Günü geldi hücrelere
direnen evlatlarımızla beraber ölüme
yattık. Onlarla beraber ölümü paylaştık. Ama hücreleri kabul etmedik. Hücrelerin anavatanı emperyalizmdi, Avrupa Birliği denen sahte
“demokrasi” idi. Almanya’da devrimci tutsaklar hücre politikası ile katledilmiş ve düşünceleri değiştirilmek istenmişti. Şimdi de ülkemizde
denenmek isteniyordu.
Ama hesaplayamadıkları bir şey
vardı. O da evlatlarımızın ölümüne direnişiydi. Tam 122 kez öldük. Yüzlerce evladımız sakat bırakıldı. Ama
teslim olmadık, hücreleri kabul etmedik.
Biz hücrelere de, anavatanı emperyalizme de HAYIR dedik. Kendi
gücümüze ve kendi halkımıza güveniyorduk en çok. Günü geldi, tek başımıza kaldık, halkımızın bizden
uzak durduğu da oldu. Bu, geçiciydi.
Ama yine de halktan başka kimseye
bel bağlamadık. Israrla halka anlattık
hücreleri ve emperyalizm gerçeğini.
İşte bugün artık kimse F Tipi tecrit hücrelerini savunamıyor. Avrupa
Birliği hayranları da savunamıyor. Avrupa’nın göbeğinde, Almanya’da dev-

rimci tutsaklar tecrit altındalar. Devrimci tutsak Şadi Özpolat bir çok keyfi uygulamalarla tecrit altında tutuluyor. Bu uygulamaların tek gerekçesi
ise emperyalizm ile uzlaşmamış olması ve devrimci düşüncelerindeki ısrardı.
Keyfiyete bakın: Kitapları mahkeme kararına rağmen verilmiyor, mektupları engelleniyor, tecrit
altında tutuluyor. Ve bu uygulamaları protesto etmek için açlık grevine başlıyor. 25 Haziran’dan beri
bu keyfiyetin son bulması için açlık grevinde.
Bochum Hapishanesi’nde tecrit
koşullarında tutulan devrimci tutsak
Şadi Özpolat, Avrupa hayranlarına bir
kez daha emperyalizm gerçeğini hatırlatıyor.
Tecriti kabul etmeyeceğiz. Evlatlarımızın düşüncelerini tecritle ıslah
edemeyeceksiniz. Ne Türkiye’de, ne
de dünyanın başka ülkelerinde devrimci tutsakları teslim alamayacaksınız.
Evlatlarımızı tecrite ezdirmeyeceğiz. Onları sahipleneceğiz.
Emperyalizmin bir politikası olan
tecrit ve keyfi uygulamalar kaldırılana
kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

TOKİ, Katliamın Hesabını Vermelidir
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), Samsun'un Canik ilçesinde Mert Irmağı'nın taşması sonucu meydana gelen
selde 12 insanın ölmesiyle ilgili olarak 5 Temmuz tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Hayatını kaybedenlerden 5’inin Kuzey Yıldızı TOKİ
Evlerinin zemin katlarında yaşadığının belirtildiği açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar
yaşanan katliamlardan bizzat sorumludur; kusurlu olmadığı
yalandır. TOKİ bir yandan yoksullara barınacak ev yapıyorum diyerek halkı soymakta, öte yandan şehirlerin en
güzel yerlerini, imara kapalı olan kıyı, orman ve tarihi alanları zenginlere peşkeş çekmektedir. Zenginler için daha
kaliteli malzemelerden ev yaparken, yoksullara düşük maliyetli olsun diye kalitesiz, dayanıksız malzemelerden hüc-

re gibi evler yapmaktadır.” denildi.
İstanbul’da TOKİ aleyhine açılan yüzlerce dosya
bulunduğunun vurgulandığı açıklama, “Samsun’da yaşanan katliam son olmayacaktır; çünkü TOKİ halkın can
güvenliğini düşünmeden, oluşacak tehlikeleri de önceden
bilerek hızlı bir şekilde beton yığınları örmeğe devam ediyor. TOKİ’ye verilen yetkiler kaldırılmalı, yaptığı inşaatlar durdurulmalıdır. Bu evlerde oturan halkımızın evlerinin durumu incelenmeli, tehlikeli olanlar yıkılmalı ya
da güçlendirilmelidir. Halkımızın barınma hakkı güvence altına alınmalı, Samsun’da yaşanan ve doğal afet gibi
gösterilmeye çalışılan TOKİ katliamının son olması için
sorumlular cezalandırılmalıdır.” denilerek bitirildi.
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Devrimci Memur
Hareketi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
“Tamamlayıcı veya Destekleyici
Sağlık Sigortaları Uygulamaları”
genelgesini yayınladı. Bu genelge
ile sağlık alanında özel sigorta şirketlerine verilen sömürü payı daha da
arttı. SGK da halkın sağlık hakkını
daha fazla sömürmeye devam edecek.
Halktan alınan katılım payları ile
başlatılan sağlığın paralı hale getirilmesi
süreci, yeni genelge ile kalıcı hale getiriliyor. Sağlığımız tekellerin önüne bir
pazar alanı olarak sunuluyor.
Sağlığın özelleştirilmesi anlamına
gelen bu yeni genelgeyle, 2012 Ocak
ayında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri ya direk
halkın cebinden çıkan paralarla karşılanacak ya da daha yüksek paralar
ödenerek özel sigorta şirketleri üzerinden ödenecek. Tamamlayıcı veya
Destekleyici Sağlık Sigortası poliçesi kapsamına giren hizmetler şöyle:
- SGK'nın karşılamadığı
hizmetler
- İlave ücret tutarı
- Otelcilik gibi hastadan
alınabilecek tutar
- Sağlık Uygulama Tebliği
(SUT) fiyatları üzerinde kalan
tutarlar.
GSS'ye para ödeyen halkımız, bütün sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak yani. Ek para ödemek zorunda kalacak. GSS ile "düşük standartta" sağlık hizmeti alan halkımız
"yüksek standartta" sağlık hizmeti
için para ödemekle yükümlü tutulacak.
Bunun anlamı ise yoksul halkımızın hastaneye gidememesi, tedavisini yaptıramamasıdır...
Mesela kalbine stent takılacak bir
hasta eğer GSS'li ise en ucuz - en kötü
malzemeden olan stent takılacak.
Özel sigortası olanlara ise kaliteli stent
takılacak.
Tamamlayıcı veya Destekleyici
Sağlık Sigortaları'nın aylık bedeli
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Halkı Hastane
Kapılarında Öldürmek
İsteyen Bu Düzene Karşı
Örgütlenmeliyiz!

normal-sağlıklı kişiler
için 50 lira olacak. Ama
herhangi bir kronik-ağır
hastalığı olan, yaşı ilerlemiş hastalar için bu
para daha da yüksek
olacak. Sigorta şirketleri, kişinin yaşama süresini hesaplayıp, onun
üzerinden prim isteyecek. Hatta bazı durumlarda, tekeller sigorta
yapmayabilecek. Özel
şirketlerin, tekellerin insafına bırakılan prim miktarlarıyla,
sağlık sadece zenginlerin kullanabileceği bir hak olacak.
Ninelerimiz, dedelerimiz yaşları
ileri olduğu için sigorta yapamayacak.
Kanser hastaları, ölüm riskleri ve
ihtiyaçları olan hastalar tedavi giderlerinin yüksek olması nedeniyle sigorta yapmayacak.
"Gerekli" sağlık harcaması olarak
görülmeyen tedaviler de GSS tarafından karşılanmayacak. "Güzelleşmek amaçlı sağlık hizmetleri ve
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık
hizmeti olarak ruhsatlandırılmayan
işler" ancak özel sağlık sigortası ile
karşılanabilecek. Mesela dökülen
dişlerinizi en iyi ve en sağlam yöntemle tekrar yaptırmak istiyorsunuz
diyelim, yaptıramayacaksınız. En basit, en eski çözüm yolu belki ücretsiz
olabilir ama gerekli olan sağlık hizmeti verilmeyecek.
Neyin gerekli neyin gereksiz olduğuna ise AKP karar verecek.
Özel ve kamu hastanelerine verilen muayene ücreti, yine bu sigorta
kapsamına da alınmadı. Muayene ücretlerini cebimizden ödeyeceğiz.
Hastaneye yatmamız gerektiğinde, eğer özel oda istersek, kaliteli malzeme ile tedavi edilmek istersek, parayı cebimizden ödemek zorunda kalacağız. Ya da özel şirketlere mahkum

edileceğiz.
Çıkartılan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile de reçetelere yazılacak
ilaç sayısına limit getiriliyor. Reçetede ancak 4 kalem ve 1 kutu bedeli karşılanacak.
Bu ise ilacımız her bittiğinde yeniden doktora gitmemiz anlamına geliyor. Özellikle kronik hastalar bu düzenleme ile kuşatma altına alınacak.
Kronik hastalar, özel şirketlerintekellerin sürekli müşterisi anlamına
gelmektedir. Hastalıklarımız üzerinden karlarını düşünüyorlar ve bizi sağlık sisteminin çürümüşlüğüne hapsetmek istiyorlar.
SGK, 2008 yılında 25 milyon 347
bin TL'lik sağlık harcaması yaparken, bu oran 2012 Mart ayında
3 milyon 547 bin TL oldu. Tedavi
hakkımızın gasbı anlamına gelen bu
düşük bütçe, tekellerin iştahını açıyor...

Halkın Sağlığı Tekellerin
Elinde Kar Aracı Haline
Getiriliyor!
TÜSİAD, sağlık alanının kar getiren bir alan olduğunu görmüş olmalı
ki, "Sürdürülebilir Sağlık Sistemi
İçin Kronik Hastalık Denetiminde
Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü"
başlıklı bir rapor açıkladı. Bu raporla, Türkiye'de 30 milyon kişinin
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kronik hasta olduğu açıklandı. Diğer
bir deyişle, 30 milyon düzenli "müşteri"... Ölümlerin %60'ı da kronik
hastalıklardan kaynaklanıyormuş.
TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan bu rapor, tekellerin yaptırdığı ön hazırlık raporudur aslında. Sağlığın paralı hale getirilmesiyle birlikte bu alanı ele geçirmek isteyen tekeller, yatırımlarını
bu raporun sonucuna göre yapacaklar. En çok görülen hastalıklara göre
şekillenecek sağlık ticareti... Hangi
hastalık, hangi "alan" daha sürekli
müşteri sağlıyorsa, oraya yatırım yapılacak.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner,
kronik hastaları "yük" olarak tanımlıyor. Diyor ki, "Ülkemizde 2002
yılında yüzde 66 olan kronik hastalık yükünün 2020'de yüzde 80'e çıkması bekleniyor. Bu oran başlı başına, sağlık sektöründeki hizmet
programlarının geleceğe yönelik
planlanmasında dikkate alınması
gereken bir uyarı niteliğinde."
Tekellerin çıkarını gözeten sağlık
sistemi, halkın hastalıklarının iyileşmesini de istemez. Sağlık sistemi
asla sorun çözücü, tedavi edici olamaz… Tekellerin karı ve halkın çıkarı
birbiriyle uzlaşmayan iki unsurdur.

Direnmek Meşrudur,
Katliamcılardan
Hesap Soracağız!
19-22 Aralık 2000’de “Hayata Dönüş” adı altında 20
hapishaneye birden yapılan katliam operasyonunda 28 devrimci tutsak katledilmişti. Bu hapishanelerden biri de Ümraniye Hapishanesi’ydi. Katliamın sorumluları cezalandırılmadığı gibi devrimci tutsaklar direndiği için yargılanıyordu bu davada.
Davanın 6 Temmuz’da görülen duruşmasına devrimci tutsaklar “19-22 Aralık Katliamı’nın Hesabını Sorduk
Soracağız”, “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz” sloganları eşliğinde getirildi. Adliye
önünde bekleyen TAYAD’lılar da sloganlara eşlik ederek
evlatlarını sahiplendi.
Duruşma öncesinde, TAYAD’lılar Üsküdar Adliyesi
önünde bir eylem yaparak, katliamcıların cezalandırılmasını istediler. “19-22 Aralık Katliamı’nın Sorumluları Cezalandırılsın. Adalet İstiyoruz-TAYAD’lı Aileler” pankartının açıldığı eylemde TAYAD adına açıklamayı yapan Mehmet Güvel, devrimci tutsakların direnişinin
yargılanamayacağını belirterek, katliamın sorumlularının
cezalandırılmasını istedi.
Açıklama “Katiller, bu dava ile katliamlarına meşruluk yaratmaya çalışıyor. Oysa tarih hükmünü çoktan vermiştir. Evlatlarımız zalime direnmiş olmanın gururuyla
hücrelere karşı direnmeye devam ediyorlar. Katiller ise
o gün yaptıkları katliamı savunamaz hale geldiler. F Tiplerini savunabilen kimse kalmadı. Tecrit herkesi etkiliyor.
Tecriti kabul etmeyeceğiz. Tecritin evlatlarımızı diri
diri tabutluklara gömmesine izin vermeyeceğiz. Evlatlarımıza açılan bu davalar düşürülmeli, asıl katiller cezalandırılmalıdır. Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”
sözleri ile sona erdi.
25 kişinin katıldığı eylemden sonra duruşmaya katıl-

Tekeller ister ki halk daha fazla hasta olsun, daha fazla ilaç kullansın…
Kesin tedavi şekillerini değil de yan
tedavi şekillerini kullanarak hastanın
hastalığının devamını sağlamak isterler.
Tekellerin müşteri olarak gördüğü
halkımız, sağlığın paralı hale getirilmesine izin vermemelidir. Hastane kapılarını bize kapatmak isteyen bu
düzene karşı hakkımızı aramak için
örgütlenmekten başka yolumuz yoktur. Bizi örgütlenmeye zorunlu kılan
bu düzendir. Parasız sağlık hakkımıza sahip çıkalım…

mak için Adliye’ye geçildi.
Yapılan savunmalarda Fikret Kara; “Yargılanması gereken katliamı planlayanlardır. Saldırıya karşı direnmek
meşrudur. Burada saldırıya uğrayan devrimci tutsaklar yargılanmaktadır. Devrimci tutsaklar yargılanamaz. Katliamcılar er ya da geç hesap verecek.” dedi.
Ümit İlter, savunmasını yazılı olarak verdi. Ayrıca bir
konuşma yaptı. Konuşmasında, Pir Sultanlar’dan Mahirler’e direnmenin meşru bir hak olduğunu, hiçbir katliamcının bugün adının geçmediğini, direnenlere ise halkın sahip çıktığını ve katliamcılardan hesap sorulduğunu, bundan sonra da yeni şehitler verilerek hesap sorulmaya devam edileceğini, Erdal Dalgıç’ın hesap sorarken şehit düştüğünü anlattı.
Sonrasında söz alan devrimci tutsaklar da direnmenin
meşruluğunu anlatarak, Ahmet İbili’nin saldırıyı durdurmak için feda eylemi yaptığını, bu eylemi askerlere duyurmasına rağmen askerlerce kurşunlandığını belirterek
yapılan katliamı anlattılar.
Devrimci tutsaklar konuşmalarını “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganlarıyla bitirdi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 19 Kasım’a erteledi. Devrimci tutsaklar salondan sloganlarla ayrıldı.
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AVRUPA’dakiBİZ
Alman Devleti adeta ölülerimizle dalga geçiyor. Almanya’da iç istihbarat kurumu Anayasa Koruma Örgütü’nün 2000-2006 yılları arasında 8 Türkiyeli ve 1 Yunan’ı öldüren Nazi hücre
örgütlenmesi NSU’ya ait
dosyaları imha etti.
Şu an dosya yok. Bilinçli bir şekilde, mahkemeye
bir ay kala dosya yok edildi. Bizzat istihbarat tarafından. Katliamları NSU'nun
yaptığı Kasım 2011'de ortaya çıktı ve o tarihten bugüne kadar da Alman Devleti
katilleri korumak için elinden geleni
yapıyor. Çünkü ortaya çıkan Alman
Devleti’nin bizzat bu katliamların
içinde olmasıdır.
Mahkeme dosyayı istemiş ama
dosya yok. Çünkü istihbarat yok etmiş. Bunun üzerine istihbaratın
başkanı Heinz Fromm, geçtiğimiz
hafta emekliliğini isteyerek istifa
etti.
Demokrasilerde böyle mi olur diyeceğiz? İstifa edince bitiyor öyle mi?
Bir de özür dileyince tamamlanmış
oluyor görev.
Sanki ödül verilir gibi erken emekliliğe ayrıldı.
Heinz Fromm, katilleri besleyen
bir kurumun başkanıydı. Bizzat kendi emri altında çalışan istihbarat çalışanlarının, katliamlar yaşandığı sırada o bölgede olduğu netleşti.
NSU'nun içine kendi ajanları vardı.
Ajan demeyelim çünkü bizzat
AKÖ'nün bu örgütü kurduğunun belgeleri var.
Kime karşı, kimin için kurulmuştur? Kimin çıkarlarına yarıyorsa onun
için. Bu da bizzat Alman Devleti’ni
gösteriyor. IRKÇILIK politikası ile
tek beslenen Alman Devleti’dir. Halkları bölüp birbirine düşürmek sadece
Alman emperyalizminin işine geliyor.
Tekeller sürekli daha fazla kazanmak, daha fazla alınteri daha fazla kan ister.
Alman halkına bu işsizlik olarak
geri dönüyor. Hitler de geçmişte Al-

için elinden geleni yapıyor
devlet. Son olarak katillerden birini serbest bıraktı.
Kassel’de işlenen son
cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilmesine rağmen serbest bırakılan “Küçük Adolf” lakaplı eski istihbarat çalışanı Andreas Temme’nin
hala memur olarak Valilikte çalıştığı ortaya çıktı.
Temme’nin evini basan polis, 4 adet ruhsatlı büyük kalibreli silah, orduya
ait yasadışı 100 mermi ile
Neonazi propangadası yapan metinler
bulmuştu. Bunun üzerine Anayasayı
Koruma Örgütü ile anlaşmalı olarak
ilişkisi kesilen Temme hakkında hiçbir
ciddi soruşturma yapılmamıştı.
Andreas Temme’nin, Halil Yozgat
cinayetinden 45 dakika önce ve olaydan 15 dakika sonra Nazilerle bazı
muhbirlerle telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Örgütü, bu kişilerin
sorgulanmasına engel oldu. En son
1994 yılına kadar da orduda çalıştığı belirtilen Andreas Temme’nin
hala Kassel’deki valilik binasında
çalıştığı ortaya çıktı.
Alman Devleti bu kadar pervasız
ve cüretli davranıyorsa bu bizim örgütsüzlüğümüzdendir. Biz korkup
sindikçe daha fazla saldırıyorlar. Çok
açık bir şekilde yok ettiler delilleri.
Davanın Ağustos ayında başlaması
bekleniyor. Bu davaya müdahil olmaya çağıralım insanlarımızı.

ANAYASAYI KORUMA
ÖRGÜTÜ

"NAZİLERİ" BESLEYEN,
KOLLAYAN BİR
KURUMDUR!

ALMANYA'DA ADALET,
KATİLLERİ KORUMAK
İÇİN VAR
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man halkının işsizliği ekonomik krizi kullanarak iktidara gelmişti. Euroya
geçilmesi ile birlikte Almanya’da
alım gücü düştü. Fabrikalar kapandı,
işsizlik artmaya başladı. İşte burada
o kendi servetini sürdürebilmek için
halkın tepkisini yabancılara yönlendiriyor.
İşsizliğinin sorumlusu ALMAN
TEKELLERİ ama halk bunu böyle algılamıyor. Çünkü bizzat Alman medyası bunu bu şekilde işliyor.
AVRUPA'DA IRKÇI politikalar
Alman sağ partilerin güçlenmesine
yol açmıştır.
Başında olduğu kurumun, 8'i Türkiyeli 10 kişinin Neo-Nazilerce öldürülmesiyle ilgili dosyayı imha ettiğinin ortaya çıkmasının ardından
emekliliğini isteyen Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı (BfV) Heinz
Fromm, çalışanları tarafından kandırıldığını söylemiş.
Çalışanları tarafından kandırılmış. Ölülerimizle dalga geçiyorlar.
Artık bu davada hiçbir adaletsizliğe, hiçbir ahlaksızlığa şaşırmıyoruz.
Bırakın ırkçılığın hesabını sorulmasını, ırkçılık her gün artarak sürüyor.
Alman medyası geçen hafta boyunca Mesut Özil'in neden Alman
milli marşını okumadığını tartıştı.
Kupayı o yüzden kaybettiklerini yazdılar. MİLLİ MARŞI OKUMAYI
(maçlarda) yasa haline getirelim,
dedi Meclis.
Davaya dönecek olursak; 2011
yılından bugüne Nazileri aklamak

Bütün Devrimciler,
Devrimcilerin Taraftarları
Dostları Bu Davaya Müdahil
Olmalı!
Şimdiden başvuruları yapalım.
İlk önce biz öncülük etmeliyiz.
Anayasayı Koruma Dairesi’nin
bizzat kendisi Anayasa’yı bozan durumdadır. Ve kapatılmalıdır!
Alman Devleti ırkçıları besleyip
korumaktan vazgeçmelidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri

Başarının Sırrı: Israr ve Kararlılık

Bilet satmak için İslamcılara gittim.
Camiye ve iş yerlerindeki tarikatçılara gittim. Onlara konserin amacını anlattım. Devrimcilerin ırkçılığa karşı olduğunu
bile bilmiyorlar. En basitinden, Büyük Birlik Partisi’ni tuttuğunu ve milliyetçi olduğunu söyleyen bir memurun çocuğunun anlattığı, "55 yaşına kadar dini ibadetin yanında,
komünistlere küfür etmenin de farz olduğunu” düşünüyormuş. 1990'lardaki Almanya'daki çalışma şartlarıyla, şimdiki çalışma şartlarını örneklerle anlattığımda, küfür ettiği
komünistlerin yaşamımızdaki değişiklik üzerinden örnek
verdiğimde düşüncelerinde tereddüt etti ve şaşkınlığını
belirtti. İki bilet aldı ve konsere kendi arabasıyla geleceğini söyledi. İnsanlara ulaştığımızda düşüncelerimizi anlattığımızda, emek verdiğimizde insanları etkileyebileceğimizi,
istediğimiz sonucu alabileceğimizi düşünüyorum.
*
Merkezi tren istasyonu (Hauptbahnhof) çevresinde afişleme ve esnaflara bilet satışı yapıyorduk. Sırayla işyerlerine
girip konuştuğumuzda ilk üç esnaf dükkanlarına afiş yapıştırmamıza izin verdi. Yaptırmış ama biz sahibi değiliz, paramız yok diye bilet almamıştı. Biraz moralimiz bozulur gibi
oldu. Girdiğimiz dördüncü esnaf sahibinin birkaç saat sonra
geleceğini, o zaman uğramamızı söylediler. Biz başka yerlerde afişimizi astıktan sonra tekrar adı geçen dükkana gittik.
İşyeri sahibinin gelip gittiğini belirttiler. Biz de kendilerine
ırkçılık sorununu anlattık. Irkçılık sorununun esnafların
sorunu olmadığını, hepimizi ilgilendirdiğini, ırkçılıkla ilgili
konser yapacağımızı belirterek, Grup Yorum konserini anlat-

Şehitlerimiz Yanıbaşımızda
Hesap Gününü Bekliyoruz!
2 Temmuz günü Sivas Katliamı’nın yıldönümünde, Ankara
ve İzmir’de anma düzenlendi. İkram edilen helva ve lokmalarla Sivas şehitleri, Alevi geleneklerine göre bir kez daha anıldı.
Ankara’da Hüseyingazi Mahallesi’nde, Hüseyingazi Kültür
ve Araştırma Derneği’nde bir araya gelen mahalleli kadınlar, Sivas şehitlerini, helva yapıp dağıtarak andılar. Dernek çalışanları 3-4 gün öncesinde, mahalle sakinlerini dolaşarak, helva yapımına katkılarını sunmalarını istediler. Kimi evden un, kimi evden yağ verildi, kimi “helvayı şu abla daha iyi karar” diye yol
yöntem gösterdi.
2 Temmuz günü geldiğinde, öğlene doğru, mahalleli kadınlar derneğe gelerek helva yapımına başladı. Herkes emeğini kattı helvaya. Helva yapıldıktan sonra, önce orada bulunan 20 kadına ve çocuklara helva ikram edildi. Ardından Sivas Katliamı
davasının zaman aşımına uğratılması, gerçek adaletin halk tarafından sağlanacağı üzerine sohbet edildi. Mahalleli kadınlar
kendi gelenek ve göreneklerine göre, şehitlerini andılar ve konuya ilişkin düşüncelerini dile getirdiler. İçilen çayların ardından program sona erdi ve mahalledeki evlere helva dağıtıldı.
İzmir’de ise Doğançay Mahallesi’nde bulunan Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de 2 Temmuz günü lokma dökerek tüm mahalleye dağıttı. Dernek üyeleri mahalle meydanında

tık. Madem yine geldiniz, ırkçılıkla ilgili de yapıyorsunuz, bir bilet de ben alıp sizinle dayanışma göstermiş olayım diyerek, bir bilet aldı ve parasını verdi. Evet biz
uğraştığımızda, çaba sarfettiğizde insanların dikkatini, ilgisini mutlaka anlattıklarımıza çevirir ve sonuçta alırız.
*
Bilet satmak için çıkmıştık. Bir lokantadaki kadın çalışana neden geldiğimizi anlattık. Bizimle ilgilenmedi. Biz
anlatmakta ısrar ettik. Konserin önemini ve ırkçılığı anlatmaya devam ettik. Israrlı anlatımlarımız karşısında gülümseyerek nereli olduğumuzu sordu. Pes edip gitmememizin ve
ısrarla derdimizi anlatmamızın hoşuna gittiğini söyledi.
Hemen çay ikram etti, kendisi de gelip bizimle oturup sohbet etti ve iki bilet aldı. Israrımız ve kararlılığımız karşısında
sonuç alabileceğimizi gördük.
*
İsviçre'de şimdiye kadar 340 bilet satıldı. İsviçre’ye 500
bilet getirdiğimizde bir arkadaş, "İsviçre’de konser olsa
neyse, bu kadar bileti uzaktaki bir konser için satamayız."
demişti. Bu arkadaşın sözüne diğerleri de fazla karşı çıkmamıştı. 500 bilet birkaç kişinin üzerine kalsaydı, satılamazdı
ama birçok insan görev alınca nasıl satıldığını gördük. Bunlar
insanlarda güven de yarattı. Mesela bir arkadaş otobüsü dolduramamaktan söz etmişti. Şimdi 80 kişilik otobüsün yetmeyebileceğini düşünüyoruz. Kısacası, tam olarak komite şeklinde olmasa bile bu konuda atılan adımlar ile bu sonucu
aldık.
döktükleri lokmayı mahalleliye ikram ettiler. Evlere de lokma
dağıtımı yapıldı.
Doğançay Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 6 Temmuz
günü de mahalle meydanında anma düzenledi. AKP katil faşist
çevik kuvvetini ve sivil polisini mahalleye yığarak halkı tedirgin etmeye çalıştı. Dernek çalışanları programdan önce mahalle içinde meşaleli yürüyüş düzenledi. Halkın katılımı için çağrıda bulunuldu. Yürüyüş sırasında Sivas şehitlerinin resimlerinin yer aldığı “2 Temmuz 1993 Sivas Şehitlerini Unutmadık Unutturmayacağız” yazılı pankart taşınarak, “Aleviyiz Haklıyız
Kazanacağız”, “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür”, “Davamız Mahşere Kalmayacak”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atıldı.
Yürüyüşten sonra anma programına geçildi. Program, Sivas
şehitleri için saygı duruşuyla başladı. Ardından da Sivas Katliamıyla ilgili bir konuşma yapıldı. Konuşmada, bu düzenin Sivas katillerini yargılayamayacağı, katledenlerin iktidarda olduğu, Sivas Katliamı’nın ve diğer katliamların hesabını ancak örgütlü bir halkın soracağı belirtildi. “Hüznün İsyan Olur” şiiri okunarak, Alevilere yönelik yapılan katliamları anlatan sinevizyon
gösterimi yapıldı. Halk ozanı Turabi ve Mahsun Akmeşe eserlerini söylediler. Sivas Katliamı’nda katledilenlerin sadece 33
kişi olmadığı, Alevilik inancının yok edilmeye çalışıldığını simgeleyen bir darağacı yapıldı ve darağacına da bağlama asıldı. Sloganlarla sone eren anmaya 100 kişi katıldı.

MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM!
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“Eksiklerimiz hatalarımız olmuştur. Bugün hala eksiklerimiz, zaaflarımız vardır. Ölüme yatmamız bunları
görmemize engel olmamalıdır”
14 Temmuz - 20 Temmuz
1963 Amasya Merzifon doğumludur. 12
Eylül 1980 öncesinde hareketin bir sempatizanı idi.1986’dan itibaren çeşitli görevler aldı.
1989-1990 Atılım yıllarında İstanbul Dev-Genç
yöneticilerinden biri oldu. 1990’da SDB’lerde
görev aldı. Bu görevini sürdürürken İzmir’de
Ali Rıza KURT bir eylem sırasında tutsak düştü. 1995’te Buca
Hapishanesi’nden yoldaşlarıyla birlikte firar etti. Firardan
sonra 27 Temmuz 1995’te İzmir’de kaldığı evde katledildi.

Salih SEVİNEL

1966, Tokat Zile doğumluydu. Evli ve
bir çocuk babasıydı. Ve devrimciydi.
DHKP-C’li olmaktan tutsaktı. 21 Temmuz
2004 te Tekirdağ 1 No’lu F Tipi’nde kalp
krizi geçirdi, gereken müdahale yapılmayarak kasıtlı biçimde öldürüldü.

Onlar Vardı

Kavganın ve Hayatın İçinde

Ali Ekber
TURAL

Hüsnü İŞERİ

20 Mart 1961 doğumluydu. Devrimci
Sol'un bir taraftarıydı. Zor yıllarda, operasyonların en yoğun olduğu dönemlerde, hep
yoldaşlarının yanında oldu. 12 Eylül cuntasından önce kurulmuştu bu gönül bağı. Ve
hiçbir şey bu bağı koparamadı. 25 Temmuz
1992 günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu
aramızdan ayrıldı.
1948 Tokat doğumludur. Armutlu halkıyla
birlikte direnişlere katıldı. Küçükarmutlu halkına karşı sürdürülen sayısız saldırılardan
birinde, 23 Temmuz 1990’da halkla birlikte
direndi. Hüsnü, polis tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı. Hastahaneye kaldırılmasının polis tarafından geciktirilmesi sonucu
yaşamını yitirdi.

- Ev mi arıyorsunuz? Yeni evlisiniz
galiba, diye sorar emlakçı. Onlar da bu
senaryoyu devam ettirir. Ve emlakçıyla sohbet etmeye başlarlar.
Sohbet uzadıkça uzar. Bir ara
emlakçı;
- Ben emlakçılık yapacak
adammıydım çocuklar. Eskiden
polistim. Adamın biri sorguda
ölünce bu işi yapmak zorunda kaldık
işte, diyerek işkenceci, katil yüzünü
açığa vurur. Bunun üzerine Ali Rıza
belli ettirmeden sohbeti özellikle uzatmaya çalışır. Polisin adını ve işkencede kimi katlettiğini öğrenir. Polisin adı
Ahmet Kaya'dır ve yoldaşımız Ömer
Aydoğmuş'un katilidir. Önce silahını
çekip işkenceciyi cezalandırmayı düşünür. Ama önce hareketi bilgilendirip,
onay almak gerekmektedir.
Hemen hareketten izin isterler. Bu
arada da boş durmazlar. Eylemi planlayıp, istihbaratı iyice netleştirirler. Arada
bir de emlakçıya uğrayıp, şüphe uyandırmamak için dostmuş gibi bir izlenim
yaratırlar. Hareketten bekledikleri izin
nihayet gelir. Ertesi gün, sabah gidip
hesabı bitireceklerdir.
Emlakçı dükkanı açmış, masada
oturmaktadır. Ali Rıza ve Hamiyet arka
arkaya girerler içeriye. İşkenceci her
zamanki gibi ayağa kalkıp;
- O hoşgeldiniz, diye karşılar onları.
- Bu defa hoş gelmedik. Bu sefer
eski bir hesabı görmeye geldik işkenceci. Ömer'i katlederken de böyle sırıtıyor muydun şerefsiz? Bugün
yoldaşlarımızın hesabını sormaya
geldik, der ve basar tetiğe Ali Rıza.
Yine tarihe geçecek bir eyleme
imza atacaklardır. Ve yine yanında Hamiyet vardır. İşkencecilerin cezalandı-

“DEVRİMCİ SOL
SAVAŞÇISIYIM SİZE VERECEK
HİÇBİR ŞEYİM YOK"
Abimle görüşüyorum, yerini de biliyorum. Ama size söylemeyeceğim.
Bu sözler Ali Rıza Kurt'un henüz 15
yaşındayken işkencecilere verdiği cevaptır. İşkenceciler Ali Rıza'nın önünü
kesip yoldan gözaltına alırlar. "Abin nerede?" sorusuna Ali Rıza, üzerinde bulunan çakı bıçağıyla cevap verir. Abisinin yerini söylemek için sabaha kadar
uğraşırlar ama onun verdiği cevap tektir. Bu cevap Ali Rıza'nın bütün yaşamını ve kişiliğini belirler.
12 Eylül cuntasının en ağır işkencelerine karşı direnir bu genç beden. '80
döneminde Merzifon Hava Üssü'nde 3
ay süren işkenceli sorgular ona boyun
eğdiremez. Ali Rıza tutuklanıp 2 yıl hapis yatar. Tahliye olduktan sonra okuluna devam eder ve liseyi bitirir. Daha
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi'ni kazanır. Kısa sürede DevGenç yöneticilerinden biri olur. '90 Atılım yıllarında, Dev-Genç'in örgütlediği
her eylemde Ali Rıza yönetici olarak
yerini alır.
'91 yılında Eskişehir SDB komutanlığına atanır. Yine aynı yıl İzmir SDB
komutanlığında görevlendirilir. Ali Rıza
ve yoldaşları görev yerleri olan İzmir'e
yeni gelmişlerdir ve yerleşmeye çalışmaktadırlar. Önce ev tutmaları gerekir.
Ali Rıza ve Hamiyet bir emlakçıya giderler.

Yemliha Kaya

rılması eylemine giderler. Silahlarını
çekip ateş etmeye başlarlar. Halk düşmanlarının karşılık vermesi üzerine çatışma başlar. Hamiyet yaralanır. O, Hamiyet'i yaralı düşmana bırakmak istemez ve götürmeye çalışır. (...)
İşkenceci katiller Hamiyet'i katlederler. Ali Rıza ise yaralı olarak yakalanır.
Direnmemesi için ellerini arkadan kelepçelerler. Ama o bu durumda bile zafer işareti yapacak kadar direngendir.
Ali Rıza'nın bu resmi gazetelerde çıkar
ve bu resim belleklere kazınan bir direniş sembolü olur. Hemen yaralı haldeyken şubeye götürülür.
Şimdi Ali Rıza için Hamiyet'in direngen tavrına yeni halkalar ekleme zamanı gelmiştir.
- Konuş, der işkenceciler, en acımasız, en hayasız işkenceleri yaparlar.
- Devrimci Sol savaşçısıyım. Size
verecek hiçbir şeyim yok, der Ali Rıza
ve ağzından başka söz çıkmaz.
Ali Rıza'nın hapishane hayatında
birlikte özgürlük tutkusu da başlar.
Daha hapishanedeki yaşamı bir yılı
doldurmadan 23 metre uzunluğunda
bir tünel açığa çıkar. Ali Rıza bu tünelin
ustasıdır. Ama patlak vermesi onun özgürlük tutkusuna engel olamaz. Çıkan
bir açıklamada, "Bir gün mutlaka dağlarda, kentlerde ama mutlaka cephelerde görüşeceğiz!" sözü vardır.
Temmuz '95'te bir kez daha özgürlük eylemi örgütlenir. Bu defa eylem
başarıyla sonuçlanır. Ve üç yoldaşıyla
duvarları aşarak özgürlüğüne kavuşur.
Düşman onca önlemlerine rağmen Ali
Rıza'nın özgürlüğe kavuşmasını engelleyememiştir. Dolu dolu bir yaşamdır
Ali Rıza'nın yaşamı. Ve bu yaşama layık bir biçimde şehit düşmüştür.

Mehmet TAYANÇ

Vedat
DEMİRCİOĞLU

Kemal TÜRKLER

Yurtdışında emperyalizme ve faşizme
karşı mücadelesini devrimci hareketin örgütlülüğü içinde sürdürüyordu. 25 Temmuz
1990’da İsviçre Cenevre’de eskiden Devrimci Yol’cu olan biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Amerikan 6. Filosu’nu protesto eden
devrimci vatansever öğrencilere saldıran
polis tarafından, İTÜ Gümüşsuyu Öğrenci
Yurdu’nun ikinci katından aşağı atıldı. Kaldırıldığı hastanede 24 Temmuz 1968’de
şehit düştü.

DİSK ve TİP kurucu üyelerinden,
DİSK ve Maden-İş’in yıllarca genel
başkanlığını yapan Kemal Türkler 22
Temmuz 1980’de İstanbul Merter’de
faşşistler tarafından katledildi.

1946 İstanbul doğumluydu. Mimardı. Bir
THKP-C taraftarı olarak mücadelenin içindeydi. 4 Mart 1972’de cunta tarafından tutuklandı. Gördüğü işkenceler sonucu hastalandı. Hapishanede tedavisinin engellenmesi sonucu, serbest bırakıldıktan kısa
Hatice ALANKUŞ süre sonra 24 Temmuz 1973’te şehit düştü.

Sultan ÇELİK

TAYAD’ın ilk kurucularındandı; 12 Eylül
döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yer alarak siyasallaştı. Özgür-Der’in ve
Dem-Kad’ın kurucuları arasında yer aldı.
Yakalandığı kanser hastalığı sonucu 25
Temmuz 2003’te aramızdan ayrıldı.

İstanbul’da 27 Temmuz 1980’de işkenceye karşı yürütülen bir kampanyanın afişlerini asarken polis tarafından kurulan pusuda katledildi. Kadıköy Dev-Genç’tendi.

Osman SÜMBÜL

butluğuna götürülenler arasındaydı. 4 Ocak 1996’da Ümraniye
katliamında yaralandı. Katliamdan sonra getirildiği Bayrampaşa Hapishanesi’nde 24 Temmuz'da bir direnişçi olarak ölümsüzleşti.
Altan Berdan KERİMGİLLER: 1968 yılında Tarsus’ta doğdu. Arap milliyetindendir. Ankara Üniversitesi Basın Yayın YükMüjdat YANAT İlginç ÖZKESKİN Altan Berdan
Yemliha KAYA
sek Okulu'nda okuduğu dönemde Dev-Genç içerisinde yer
KERİMGİLLER
aldı. 1992 Eylül’ünde tutuklandı. Buca, Aydın, Bayrampaşa
hapishanelerinde kaldı.
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Müjdat YANAT: 1965 İzmir-Urla doğumluydu. Genç yaşta
Tahsin
YILMAZ: Süresiz açlık grevinin 68. gününde 26
mücadeleye atıldı. 1988 yılında Yeni Çözüm dergisi İzmir temsilciTemmuz’da
şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı.
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Temmuz’da
şehit
düştü.
TİKB davasından tutsaktı.
Tutsakları teslim almak için saldıran oligarşinin karşısına bu kez
alnı bantlı bir direnişçi olarak çıktı ve 25 Temmuz'da ölümsüzleşti.
Osman AKGÜN: Süresiz açlık grevinin 69. gününde 27
İlginç ÖZKESKİN: 1961 İstanbul doğumlu. 1977’de müca- Temmuz’da şehit düştü. TİKB davasından tutsaktı.
deleye katıldı. 12 Eylül koşullarında da mücadelesini sürdüHayati CAN: Ölüm orucunun bitirilişinde hastaneye kaldırırenler içindeydi. 1987’de tutuklandı. 1991 yılında Eskişehir ta- lırken şehit düştü. TKP(ML) davasından tutsaktı.

Avrupa’da
Sivas’ta da Ludwigshafen’da da
Yakan Halk Düşmanlarıdır
Yakanlar Adaleti Sağlayamaz!
7 Temmuz günü, Sivas Katliamı’nın 19. yıldönümü nedeniyle Güney Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde
faaliyet gösteren birçok Alevi derneklerinin bir araya gelmesiyle Stuttgart'ta bir miting düzenlendi. Schlossplatz’da
yapılan eyleme Anadolu Federasyonu ve “Sivas, Maraş, Sollingen, Ludwigshafen, Seri Cinayetler ve 19 Aralık Katliamı!
Faşizm Her Yerde Aynı!“ pankartlarıyla, Stuttgart Halk Kültür Evi üyeleri de katıldı. Yapılan açıklamalarda, Sivas katliamının faillerinden en az dokuzunun Almanya’da mülte-

Erdal Dalgıç Halka Umut Taşıdı!

İsviçre
İsviçre Halk Cephesi, 8 Temmuz günü Basel şehrinde bir
piknik düzenledi. Pikniğin düzenlenmesi için Halk Cepheliler bir hafta öncesinden görev bölüşümü yaptılar. Hafta boyunca yağan yağmura rağmen Pazar günü piknik alanına gidildi. Piknik alanına, “Irkçılığa Ayrımcılığa Karşı Halk Sofrasına Hoşgeldiniz-Halk Cephesi” pankartı asıldı.
Avrupa ve yaşadığımız ülke özgülünde “Haklarımız, ırkçılık, sebepleri ve neler yapabiliriz...” üzerine konuşmalar yapıldı. Pikniğe katılanlar, hayatın içinde örneklerle anlattı tanık olduğu ırkçılığı... Sohbet, ırkçılığa karşı daha çok örgütlenme çağrısıyla sona erdi.
Yenilen yemekler, yapılan sohbetler ve oynanan oyunlarla
geçen pikniğe 40 kişi katıldı.

Irkçılığa Karşı Birliğimizi
Güçlendirelim!
Almanya’nın Duisburg şehrinde 8 Temmuz günü düzenlenecek olan piknik, kötü hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Piknik alanına gidilemeyince, hep birlikte yemek yendi. Duisburg Aile ve Gençlik Derneği'nde bir araya gelen 45 kişi,
yenilen yemeğin ardından 2 Haziran 2012'de gerçekleştirilen
Grup Yorum Konseri’nin değerlendirmesini yaptılar. Avrupa’da
yaşanan ırkçılık ve halkımızın ırkçılığa karşı örgütlenmesinin gerekliliği üzerine konuşuldu, öneriler alındı.
Daha sonra Kahraman Altun'un “Kavgamın Çırağı Olmak
İsterim” isimli şiir kitabından seçilen şiirler okundu ve hep
beraber türküler söylendi. Ardından bilgi yarışması, kelime
oyunu gibi yarışmalar yapıldı.
Almanya’nın Dortmund şehrinde ise Halk Cepheliler’in
2 Haziran konserinden sonraki buluşma için düzenledikleri
piknik, yağışlı hava nedeniyle geçen hafta ertelendikten sonra 1 Temmuz Pazar günü yapıldı. Freizeitpark Fredenbaum’da
yapılan pikniğe 28 kişi katıldı. Oyunlar oynanıp halayların
çekildiği, insanlarımızın bir araya gelmenin güzelliğini yaşadığı piknik, daha kitlesel, içeriği daha dolu piknikler gerçekleştirme dileğiyle sona erdi.
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ci statüsüne sahip olmaları, katliam yerinde 19 yıl sonra halen bir anıtın olmaması ve her yıl Sivas şehitlerini anmak
için Madımak Oteli’nin önüne gelenlerin polis tarafından
saldırıya uğraması protesto edildi. “İnsanlık Suçunda Zaman Aşımı Olamaz” vurgusunun yapıldığı basın açıklamasında, Sivas Katliamı davasının bilinçli olarak katillerin
serbest bırakılması için uzatıldığı söylendi.
Alman Devleti’nin, katliamın zanlılarına sığınma hakkı
tanımasının eleştirildiği miting sonrası Türkiye Konsolosluğu yönüne doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçildi. “Katil Devlet Halka Hesap Verecek”, “Faşizme Karşı Omuz
Omuza”, “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma” sloganlarının
atıldığı yürüyüşün ardından Konsolosluk önünde toplanan
kitle, orada da sloganlar atmayı sürdürdü. Konuşmaların ve
basın açıklamaların ardından yaklaşık 200 kişinin katıldığı
ve devrimcilerin de destek verdiği eylem, konsolosluk
önüne dosya ve çelenk bırakılmasıyla son buldu.

Engin Çeber’in hesabını sormak ve halkın adaletini
uygulamak için İstanbul’da, İstinye Polis Karakolu’na yönelik Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi’nin eyleminde şehit düşen halk savaşçısı Erdal Dalgıç Almanya’nın
Mannheim kentinde, 30 Haziran günü Halk Cepheliler
tarafından anıldı.
Anma, Erdal Dalgıç nezdinde tüm dünya devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı… Saygı duruşunun ardından “Türkiye’de Adalet Yoktur Adaleti Biz
Sağlayacağız” başlıklı açıklama ile Erdal Dalgıç için yazılmış bir şiir okundu. Daha sonra yapılan konuşmalarda, Türkiye’deki polis terörüne vurgu yapılırken; adaletin olmadığı yerde halkın kendi adaletini uygulamak ve
katillerden hesap sormak gibi meşru bir hakkının olduğu, halkın adaletini uygularken şehit düşen Erdal Dalgıç’ın
Türkiye ve dünya halklarına umut taşıdığı belirtildi. 20
kişinin katıldığı anma helva yenmesiyle sona erdi.

Grup Yorum Harbiye
Geleneğini Sürdürüyor!
Grup Yorum, 21 Temmuz akşamı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.
"Umudun Türkülerini Söylemeye Devam Ediyoruz" isimli konserde Grup Yorum'la birlikte konuk sanatçılar da yer
alacak. "Türkülerin yasalar karşısındaki gücünü göstermek"
için son dönemde AKP politikalarından nasibini alan sanatçılar bu gecede seslerini birleştirecekler.
Bu senenin ikinci İstanbul konseriyle, sevilen şarkıları ve sürprizleriyle dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan
Grup Yorum, 2009'dan bu yana ara verdiği Harbiye Konserleri geleneğine devam ediyor
Konser biletlerinin satışı MyBilet tarafından yapılıyor.
Aynı zamanda İdil Kültür Merkezi ve Bilet Satış Noktaları'ndan da biletlere ulaşılabilecek.
Bilgi İçin: (0212) 238 81 46
Konser Hattı: 0531 799 60 29

KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMINA, YAĞMA VE TALANA KARŞI

