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Halk›n EV‹, Halk›n
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u Halk Düflman› AKP;
Ya¤ma, Talan, Rant ‹çin
Halk›n Gecekondular›na
Sald›r›yor.

u1 Milyon 
Y›k›m, 5 Milyon
Kiflinin Evsiz
Kalmas›d›r.

u Yoksul Gecekondular›
Ya¤mac›lar› Durduracak
Tarih Yazacak Büyük Bir
Direnifle Ça¤›r›yoruz!
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11 MMİİLLYYOONN EEVV 
YYIIKKIILLAACCAAKK!!

YYIIKKTTIIRRTTMMAAYYAACCAAĞĞIIZZ!!



112222 fifieehhiitt’ten sonra, Büyük Direnifl Kitap Dizisi’nin
2. kitab› da yay›nland›: AAyydd››nnllaarrllaa TTaarrtt››flflmmaallaarr.. 

BBoorraann YYaayy››nneevvii taraf›ndan yay›nlanan kitap, ilk say-
falar›nda da belirtildi¤i gibi ““BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl ssüürreecciinniinn
iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeelleessiinniinn bbeellggeessiiddiirr..””

Bilindi¤i gibi, 7 y›l süren Büyük Direnifl süreci, ayn› za-
manda büyük bir ideolojik mücadele sürecidir. Direnifli ka-

ralamaya, k›rmaya veya direnifl d›fl›nda kal›nma-
s›n› hakl› ç›karmaya yönelik pespaye teoriler or-
tada uçuflmufl, burjuvazinin ideolojisi, direnifl sü-
reci boyunca, “say›s›z biçimde, say›s›z k›l›¤a bü-
rünerek direniflin karfl›s›na ç›km›flt›r.”

Kitab›n giriflinde bu durum hat›rlat›ld›ktan
sonra flöyle deniyor:

“Her biriyle tart›flt›k... Bir savafl verdik. 

Büyük Direnifl’teki ideolojik savafl›n en
önemli mevzilerinden biri ayd›nlarla tart›flma-
lar idi. Bu kitap, iflte bu tart›flmalar› içeriyor.”

Kitapta, ayd›nlara yönelik toplam 115500’’yyii aaflfl--
kk››nn bildiri, aç›klama ve mektup yer almaktad›r.
Bunlar›n 113333’’üü ddoo¤¤rruuddaann bbeellllii bbiirr iissmmee yöne-
lik yaz›lm›flt›r. Bunlar aras›nda yazarlar, sanat-
ç›lar, gazeteciler, akademisyenler vard›r. 

Bu tart›flmalar, can bedeli bir kavgan›n orta-
s›nda yap›lm›flt›r. Bir yandan flehitler verilirken,
bir yandan ideolojik mücadele sürdürülmüfltür.
Bu mücadelenin her an›nda, her sat›r›nda, ken-
di ideolojisine güvenin damgas› vard›r. Ayd›n-
lara yönelik bildiri, aç›klama ve mektuplar, ki-
tapta ttaarriihh ss››rraass››yyllaa yay›nlanm›flt›r ve 2000 fiu-
bat’›ndan bafllayarak Nisan 2006’ya kadar ki
süreyi kapsamaktad›r. 

Diyebiliriz ki, içeri¤iyle, biçimiyle ideolojik
mücadele aç›-

s›ndan Türkiye solunda benzeri olmayan bir kitapt›r. 

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfliinn KKrroonnoolloojjiissii’ne ve DDiirreenniiflfltteenn NNoott--
llaarr’a da yer verilen kitap flu “ithaf”la yay›nland›:

“Bu kitab›, 112222 flfleehhiiddiimmiizzee ve Türkiye ve dünya halk-
lar›n›n kurtulufl mücadelesinde halklar› için, devrim ve
sosyalizm için ccaannllaarr››nn›› ffeeddaa eeddeenn ttüümm aayydd››nnllaarraa ithaf
ediyoruz.”

Büyük Direniş Kitap Dizisi’nin 2. Kitabı ÇIKTI:

AYDINLARLA TARTIŞMALAR

ÇÇ››kktt››!!ÇÇ››kktt››!!
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1100 AArraall››kk -- 1166 AArraall››kk

Kevser M›rzak’›n katlediliflini gazetelerin kö-
flelerinde geçifltirdiler. Çünkü bu ülkede Kevser-
ler’in, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
savaflanlar›n  yafl›yor olmas›, onlar›n “sol bitti” ya-
lanlar›n› aç›¤a ç›kar›yor. Kevserler’in varl›¤›, dü-
zenin çürümüfllü¤ünü gösteriyor. 

9 Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi son s›n›f›n-
dayken, okulunu terkedip kendini halk›n›n kurtu-
lufl mücadelesine adad›. Böyle bir fedakarl›¤›, dü-
zenden böyle bir kopuflu, yaln›z devrimciler yapa-
bilir. Halk›n doktoru olarak, halk›n›n tüm yaralar›-
na merhem olmak için yeni bir meslek seçti kendi-
ne. Doktorluk, onun devrimcili¤i tercih etmesinde
önemli bir nedendir zaten. Bunu kendi özgeçmi-
flinde flöyle ifade eder: “Stajyer doktor olarak ça-
l›fl›r-okurken tan›k oldu¤um s›n›fsal uçurumdur ki
bu düzenin de¤iflmesi gerekti¤ini düflündürüyor-
du.”

Bir fleyler yapmak gerekti¤ine inanarak ‹zmir Tabip Oda-

s› ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nda çal›flmaya baflla-
m›flt›. Ama k›sa sürede burada yapabildikleriyle yetinemeye-
ce¤ini gördü. Halk›n her yaras›na merhem olman›n, devrim
yapmak demek oldu¤u netti art›k onun için. Tereddütsüz dü-
zenle ba¤lar›n› kopar›p devrim yoluna at›ld›.

Daha sonra Uflak Hapishanesi’nde Yasemin
Canc›’n›n, Berrin B›çk›lar’›n feda eylemlerine,
Sevgi Erdo¤an’›n ölüm orucuna tan›k oldu; süre-
cin bafl›ndan itibaren o da gönüllüydü. Nitekim,
2001 Eylülünde 7. Ölüm Orucu Ekiplerinde k›z›l
bant›n› takarak bayra¤› yoldafllar›ndan devrald›.

2002 Mart’›nda oligarflinin ölüm orucu direni-
flini k›rmak için gündeme getirdi¤i tahliye ma-
nevras›yla tahliye oldu. Ölüm orucunu d›flar›da
da sürdürmeye haz›rd›. Ama ona farkl› görevler
verildi. O ise buna ra¤men, o günlerde ... flöyle
yaz›yordu: “örgütümüzün karar› ile tedavi olsam
da ölüm orucundaki hedefe kilitlenmifl kararl›l›-
¤›mla her türlü feda eylemine haz›r›m. Partimizin
karar›yla büyük direnifl destan›m›zda zaferi h›z-
land›racak tüm feda eylemlerinin gönüllüsü-
yüm”.

Kevser flehitli¤iyle halk›n ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi, sosyalizm mücadelesinin öncülerinin teslim al›namaya-
ca¤›n› kuflatma alt›nda bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

An›lar› Miras›m›z

Aral›k
1979’da
iflkencede
katledildi.

CCaahhiitt fifiEENNYYÜÜZZ

1969, Ankara do¤umlu. ‹zmir’de T›p Fakültesi ö¤ren-
cisiyken, 1990’da mücadeleye bafllad›. ‹zmir’de
gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde yerald›, çe-
flitli görevler üstlendi.
Mücadele içinde tutsakl›klar yaflad›. ‘95 Eylülünde
Buca’da katliam sald›r›s› karfl›s›nda direnenlerden bi-
riydi. 19 Aral›k katliam›n› ve yoldafllar›n›n feda eyle-

mini Uflak Hapishanesi’nde yaflad›. 2001 Eylül’ünde 7. Ölüm Orucu
Ekiplerinde k›z›l bant›n› takt›. 2002 Mart’›nda tahliye oldu. 10 Ara-
l›k 2007’de Ankara’da kuflat›ld›¤› evi, faflizme karfl› bir direnifl üssüne
çevirerek ölümsüzleflti.

1956 Dersim  do¤umlu.
1974-75'lerden itibaren
Elaz›¤ ve Dersim'de Dev-
Genç örgütlenmesinde yö-
netici olarak görev yapt›.
Anti-faflist mücadelenin ön-
derlerindendi. 12 Aral›k

1978’de Elaz›¤’da faflistlere karfl› gerçeklefl-
tirilen bir eylem sonras› polisle girdi¤i silahl›
çat›flmada flehit düfltü.

1973, Malatya doğumlu. Devrimci hareketle ilişkisi 1991’de baş-
ladı. 1993’de gerillaya katıldı. Tutsak düştü 19 Aralık katliam sal-
dırısında, Malatya Hapishanesi’nde direnen tutsaklar içindeydi.
28 Temmuz 2001’de 6. Ölüm Orucu Ekibinde ölüm orucuna baş-
ladı. Direnişini sürdürürken tahliye edildiğinde, direnişini dışarıya
taşıdı. İstanbul Aksaray’da bir evde sürdürdüğü ölüm orucunun
512. gününde, 1 6  A r a l ı k  2 0 0 2’de ölümsüzleşti.

Ankara do¤umluydu. Anti-faflist mücadelede  her
türlü görevi yerine getiren bir Dev-Gençliydi. Aral›k
1977’de ‹DMMA Y›ld›z Gece Bölümünde faflistlerin
sald›r›s›nda b›çaklanarak katledildi.

Mehmet’in yaflam›, inand›-
¤› de¤erler için mücadele
demekti. Onurlu yaflam›n›,
Aral›k 1979’da onurlu
bir flekilde noktalad›.

BBeenn bbeellkkii ddee ssaaddeeccee bbiirr kk››vv››llcc››mm oollaaccaa¤¤››mm aammaa
bbiizziimm ppaarrttiimmiizz ggeerrççeekktteenn bbüüyyüükk bbiirr ttaarriihhiinn
yyaarraatt››cc››ss››dd››rr..                              Feride Harman

KKeevvsseerrlleerr hheepp oollaaccaakk

KKeevvsseerr MMIIRRZZAAKK

NNuurreettttiinn GGÜÜLLEERR

FFeerriiddee HHAARRMMAANN

AAbbddüüllkkaaddiirr
AADDAANNUURR

MMeehhmmeett MMAARRTT

1959 do¤umlu olan Hüseyin, Samsun’da anti-faflist
mücadelenin önde gelenlerindendi. Aral›k
1979’da, okumaya gitti¤i Antep’ten döndü¤ü gün
yaz›lamaya ç›kt›. Yaz›lama s›ras›nda faflistler tara-
f›ndan katledildi. 

HHüüsseeyyiinn UULLUU

1960 do¤umlu
olan Ömer, ‹stan-
bul Liseli DEV-
GENÇ içinde, Diki-
litafl, Yenimahalle
ve Maçka Meslek
Lisesi’nde anti-fa-

flist mücadelenin ön saflar›nda ye-
rald›. Aral›k 1979’da faflistlerin
kurdu¤u bir pusuda katledildi. 

ÖÖmmeerr DDEEMM‹‹RR
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21 19-22 Aral›k flehitlerimiz

için adalet istiyoruz...

22 19-22 Aral›k için

adalet istiyoruz...

23 Adalet:
Emperyalistlerin paral›
adaleti

24 19 Aral›k, suçlar›,
korkular›, gerçek yüzleri
aç›¤a ç›karmaya
devam ediyor...

26 Barikat›n iiki yyan›:
Emperyalistler ve
vatanseverler

29 19-22 Aral›k flehit aileleri
için adalet istiyoruz

30 Devrimci OOkul:
Propogandada ›srar... 

34 Devrimcili¤i aç›kl›k,
cesaret ve dürüstlük
büyütür...
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sonuçlar›d›r

38 Tecritten haberler...
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16 Burjuvazinin kutsal devleti

18 Ö¤retmenimiz: Örgütlenerek
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sesimizi mücadele eden di¤er
kesimlerin sesiyle birlefltirerek
bilenmeliyiz!

19 Kocaeli polisi hangi suçlar›n›
gizlemek için ev ev dolafl›yor?

20 19 Aral›k katliam› 10. y›l›nda...

adalet istiyoruz...

41 Röportaj: “Demokratik
lise mücadelesini
yükseltece¤iz”

42 Gençlik
Federasyonu’ndan

43 Gençli¤in ggündeminden

44 Devrimcilere sald›ran
devrimden uzaklafl›r

45 Tek YYol: Kürt sorununda
bafla dönüfl: Piflmanl›ktan
yararlan›n

46 Devrimci ‹‹flçi HHareketi:
Ço¤almal›y›z,
birleflmeliyiz...

47 Emek haberleri...

48 Haberler...

50 Avrupa’da Yürüyüfl

52 Avrupa’daki BBiz:
Düzen partilerinin tümü

›rkç›l›¤›n orta¤›d›r...

53 Yeni De¤inmeler

54 Nas›l BBir Yaflam:
B›kk›nl›k

55 Yitirdiklerimiz...

Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

1 milyon ev
y›k›lacak!

Ça¤r› / ‹lan

Ülkemizde Gençlik

Mahkemeye
Ça¤r›

Tayyip Erdo¤an’› Ümraniye’de
hastane aç›l›fl› s›ras›nda
protesto ettikleri için tutuklanan
Halk Cepheliler serbest b›rak›ls›n
Yer: 11. A¤›r Ceza Mahkemesi  
Befliktafl - ‹STANBUL
Tarih: 8 Aral›k 2010 Çarflamba
Saat: 10.30

toplat›ld›
toplat›ld›
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TTeekkeelllleerriinn ÇÇııkkaarrllaarrıı İİççiinn 
HHaallkkıınn EEvvlleerriinnee YYııkkıımm!! 

Bugün AKP’yi k›sa biçimde an-
latan tan›m fludur: Halk düflma-

n› AKP! K›saca ifade etmek gere-
kirse AKP halka karfl› yürüttü¤ü po-
litikalardan dolay› halk›n düflman›
bir partidir.

Bu düflmanl›¤›n boyutlar›n› anla-
mak aç›s›ndan flu örnek  tek ba-

fl›na yeterlidir. AKP iktidar› sadece
‹‹ssttaannbbuull’da 11 mmiillyyoonn eevviinn y›k›m
karar›n› ald›. Bu karar› uygulamak,
halk›n evlerini bafllar›na y›kmak
içinde gerekli düzenlemeleri yapt›-
lar. Kuflkusuz bu, yoksul, emekçi
halka yönelik çok ciddi ve çok bü-
yük bir sald›r›d›r.

‹‹ssttaannbbuull’daki y›k›mlardan dolay›,
eenn aazz 55 mmiillyyoonn kifli etkilenecek,

55 mmiillyyoonn yoksul ve emekçi evsiz
kalacakt›r. ‹stanbul’un nüfusunun
1155 mmiillyyoonn civar›nda oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde, ‹‹ssttaannbbuull’’uunn üüççttee bbiirrii
eevvssiizz kkaallaaccaakk,, ssookkaa¤¤aa aatt››llaaccaakktt››rr.. 

AKP iki nedenle yoksul ve
emekçi mahalleleri hedef seç-

mifltir.. BBiirriinncciissii;; emperyalist tekel-
lere  yeni ya¤ma ve talan alanlar›
açmak için, ‹‹kkiinncciissii;; y›llard›r
emekçi mahallelerde kök salm›fl
olan devrimcileri ve yoksul mahal-
lelerde yarat›lan devrimci örgütlen-
meleri,  halk›n devrimci potansiye-
lini yok etmek için. 

AKP, bir avuç emperyalist teke-
lin ç›kar› için, 1 milyon evi

y›kmay› göze alm›flt›r. Y›k›lan sa-
dece evler olmayacakt›r. Yaflamlar
ve emekçi mahallerde yarat›lm›fl
olan ortak tarih ortadan kald›r›l-
mak istenmektedir.

Peki AKP neden her iktidar›n
göze alamayaca¤›, en az›ndan

durup düflünece¤i böyle bir y›k›m
sald›r›s›n› göze alm›fl, 1 milyon evi
y›kmay› nas›l üstlenmifltir?

Bu sorunun cevab›n› AKP’nin
iflbirlikçili¤inde, emperyaliz-

me koflulsuz itaatinde, uflakl›¤›nda

aramak gerekir. AKP gelmifl geçmifl
iktidarlar içinde uflakl›kta en perva-
s›z olanlardan birisidir. Bir ç›rp›da,
1 milyon evi y›karak, milyonlarca
insan› soka¤a dökmeyi göze alm›fl,
emperyalist tekellerin isteklerini
ikiletmemifltir. 

Halk düflman› AKP, iktidarda
kalmak u¤runa emperyalistle-

rin tüm isteklerini yerine getirmeye
haz›rd›r.  Sabah akflam kanal kanal
gezdikleri televizyon programlar›n-
da, haktan, hukuktan, adaletten söz
eden iflbirlikçilerin her cümlesi ri-
yakarl›k, yalan doludur.

AKP iflte bu nitelikleriyle hhaallkk
ddüüflflmmaann››,,  bir partidir. Halka

karfl› uygulad›¤› zulümde bir s›n›r
yoktur. Halk›n de¤il, emperyalist te-
kellerin iktidar›d›r. ‹ktidarda olduk-
lar› 8 y›ld›r, halk›n lehine tek bir ya-
sa ç›karmam›fllard›r. Tersine, halk›n
topra¤›ndan, küçük üreticinin ürü-
nüne, suya, do¤aya, madenlere ka-
dar, ya¤mada, talanda s›n›r tan›ma-
m›fllard›r. Sömürü, ya¤ma ve talan
AKP’nin halka uygulad›¤› faflist te-
rör ile bbiirrlliikkttee sürdürülmektedir.

Y›k›lmas› için haz›rl›klar›n ya-
p›ld›¤›, hatta hangi tekellere

hangi bölgelerin sunulaca¤›n›n ka-

rarlaflt›r›ld›¤› büyük ya¤ma ve y›-
k›m sald›r›s›nda 5 milyon yoksul ve
emekçi AKP’yi ilgilendirmemekte-
dir. AKP, yoksul halk› zorla evlerin-
den sürerken, yar›n› ile ilgili de¤ildir.
Onlar tekellerin kârlar› ile ilgilidir.

1 milyon evin y›k›lmas› ayn› za-
manda büyük bir ya¤ma ve tala-

n›n programlanmas›d›r.. Bu büyük
y›k›m›n arkas›nda emperyalist te-
kellerin doymak bilmez istekleri
gizlidir.

Aç›ktan söylemeseler de, sorunu
““ddeepprreemmee kkaarrflfl›› tteeddbbiirr”” gibi

gerekçeler ile aç›klamaya çal›flsa-
larda as›l niyetlerini gizleyemezler.
As›l niyetleri ‹stanbul’un ya¤mas›
d›r.  Zira göz diktikleri 1-2 mahalle
ya da 1-2 ilçe de de¤ildir. ‹stanbul’u
yeniden tekellerin isteklerine göre
biçimlendireceklerdir.

O yan›yla sald›r› büyüktür. Ya¤-
ma ve talan büyüktür.  Mahal-

leleri, semtleri, ilçeleri y›kmaktan
söz ediyorlar. ‹stanbul’da ““rraaddiikkaall
ddöönnüüflflüümmlleerr”” yapmak ad›na bir bü-
tün olarak ‹stanbul’u ya¤maya aç-
m›fllard›r.

Yoksullara, emekçilere, ““ssiizz bbuu--
rraayyaa llaayy››kk ddee¤¤iillssiinniizz”” diyor-

lar. Bu sald›r› ayn› zamanda halk›
insans›z, ›ss›z bölgelere sürme sal-
d›r›s›d›r... Halk› flehirden uzaklaflt›-
r›p, flehri, halk›n yaflad›¤› yerleri
emperyalist tekellere sunma için
planlanm›fl bir sald›r›d›r...

Büyük bir sald›r›n›n program›-
d›r. Durumu kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn

ya da yyuummuuflflaattmmaakk iiççiinn hangi ya-
lanlar› söylerlerse söylesinler, ya-
p›lmak istenenler nettir. Sald›r› hal-
ka ve do¤rudan halk›n yaflam›na-
d›r. Sald›r› ayn› zamanda toprakla-
r›m›z›n, emperyalistlere peflkefl çe-
kilmesidir.

Emperyalist tekellere ve iflbirlik-
çi bir avuç asala¤a, ‹stanbul’u

alt›n bir tepsi içinde sunmak isti-

Sadece ‹stanbul’daki
y›k›mlardan dolay›,
en az 5 milyon kifli

etkilenecek,
5 milyon yoksul ve emekçi

evsiz kalacakt›r. 
‹stanbul’un nüfusunun

15 milyon civar›nda
oldu¤u düflünülürse,

‹stanbul’un üçte biri evsiz
kalacak,  soka¤a at›lacakt›r.
Bu çok büyük bir rakamd›r.
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yorlar. Gökdelenlerin, ifl merkezle-
rinin hakim oldu¤u, kara paran›n
aklanaca¤› bir düzenin kuruldu¤u,
emperyalist tekellerin pis ifllerinin
görüldü¤ü bir para cenneti yarat-
mak istiyorlar ‹stanbul’da. Bir avuç
asalak sömürsün, yeni vurgunlar
vursun diye buray› bir üs olarak
kullanmak istiyorlar. Vurguncular›,
kara parac›lar›, uyuflturucu kaçakç›-
lar›n›, mafyac›lar› e¤lendirmek için
pislik yuvalar› kurmak istiyorlar. 

Sorunun bir di¤er boyutu ise
AKP’nin halk›n konut sorunu

için k›l›n› k›p›rdatmamas›d›r. Gece-
kondulardan yak›nanlar, öncelikle
halk›n konut sorununu çözmek için
ad›m atarlar. AKP bugüne kadar
y›kmak d›fl›nda baflka bir çözüm dü-
flünmemifltir. Bugün de 1 milyon evi
y›k›m plan› yaparak, sorundan ne
anlad›¤›n› ortaya koymufltur. 

Nitekim 8 y›ll›k AKP iktidar›n-
da, y›kt›klar› mahallelerin

halk›n› küçük kurnazl›klarla aldat-
m›fl, vaatlerde bulunmufllar, ama
hiçbir sözlerinde de durmam›fllar-
d›r. En az›ndan 8 y›ll›k iktidarla-
r›nda AKP’nin y›k›mlar d›fl›nda,
y›kt›klar› alanlar› tekellere peflkefl
çekmesi d›fl›nda baflka bir çözümü
de yoktur. Bu defalarca görülmüfl-
tür. AKP bu noktada TOK‹’ye
(Toplu Konut ‹daresi) yapt›r›lan
evlerle flovlar düzenlemifl, konut
sorununu çözüyor gibi bir dema-
goji gelifltirmifltir. Ama iflte devle-
tin TOK‹ projesi iflas etmifltir. Her
y›k›m, ç›plak bir ya¤man›n arac›
ve haz›rl›¤›d›r. 

1milyon evin y›k›m karar›, halka
düflmanl›kt›r. Y›k›m karar›, te-

keller için yeni ya¤ma, talan ve rant
alan› açmakt›r. Düzen kendi çarp›k-
l›¤›n›n ürünü olan gecekondulaflma-
ya çare bulam›yor. Çareyi halk›n gi-
derek artan konut ihtiyac›n› yeni
konut yaparak karfl›layaca¤› yerde
y›karak, halk› flehirlerden sürerek
bulmaya çal›fl›yor. Bunun ad›na da
“ggeecceekkoonndduu ssoorruunnuu”” diyorlar. 

Oysa bu bir sonuçtur. Sorunun
kendisi, esas› halk›n bar›nma

sorununun çözülmemesidir. Nere-

deyse 11995500’’llii yy››llllaarrddaann bu yana ik-
tidara gelen hiçbir hükümet, halk›n
bar›nma sorunu ile ilgili olarak cid-
di tek bir ad›m atmam›flt›r. Halk›n
bar›nma sorunu hep yok say›lm›flt›r.
Yok say›lm›fl ama halk da bar›nma
sorununu kendi yöntemleriyle çöz-
meye çal›flm›flt›r. Özellikle mücade-
lenin geliflti¤i y›llarda devrimciler
halk›n bu sorununa kay›ts›z kalma-
m›fl, bar›nma sorununu sahiplen-
mifllerdir.

Oligarflinin y›k›m sald›r›lar›n›n
hedeflerinden biri de baflta da

belirtti¤imiz gibi gecekondu mahal-
lelerinde devrimciler önderli¤inde
yarat›lan örgütlülüklerdir. ‹stan-
bul’da yoksul halk›n oturdu¤u gece-
kondu semtlerinin ço¤unun böyle
bir mücadele tarihi de vard›r. Oli-
garfli bu tarihten, halk›n örgütlü ol-
mas›ndan rahats›zd›r.

AKP’nin 1 milyon evi y›kma, 5
milyon yoksul halk› soka¤a

dökme plan› karfl›s›nda yap›lacak
tek fley vard›r. Yoksul ve emekçi
halka yönelik bu büyük y›k›m sald›-
r›s› karfl›s›nda hiç kimse sessiz kala-
maz. 1 Milyon y›k›m› sessiz sedas›z
karfl›lamayaca¤›m›z aç›kt›r  ““KKeenntt--
sseell ddöönnüüflflüümm”” ad›na gecekondular›
y›k›p gecekondu yoksullar›n› flehir-
lerin d›fl›na sürmek isteyenler karfl›-
lar›nda öncelikle DD‹‹RREENN‹‹fifi‹‹MM‹‹ZZ‹‹
bulmal›d›rlar.  Y›k›m sald›r›lar›na

karfl› emekçi ve yoksul mahalleleri-
mizde onlar› BBAARR‹‹KKAATTLLAARRIIMMIIZZ
karfl›lamal›d›r.

Halk›n konut sorununu çözmek
yerine, halk›n evlerini bafl›na

y›kmaya haz›rlanan bir iktidara kar-
fl› DD‹‹RREENNMMEEKKTTEENN baflka bir se-
çenek yoktur. Yoksul halk›n evlerini
sahiplenmesinden baflka çözüm yo-
lu yoktur. Elbette AKP çözüm iste-
seydi, onlar›n deyimiyle pekala so-
run ““ddeepprreemm ssoorruunnuu”” ya da ““ggeeccee--
kkoonndduu ssoorruunnuu”” ise yerinde ›slah ile
çözmek mümkündü. Ancak
AKP’nin böyle bir çözümü olmad›-
¤› gibi çözüm y›k›m ve tekellere
sunmakt›r. 

AKP iktidar› bir süredir, y›k›m
plan› do¤rultusunda çeflitli

ad›mlar atmakta, plan›n› uygulama-
ya çal›flmaktad›r. Özellikle yoksul
gecekondu mahallelerine karfl›
AKP’nin polisinin sürdürdü¤ü sal-
d›r›lar›n alt›ndaki nedenlerden biri-
si de budur. AKP’nin polisi bir sü-
redir mahalleleri ölüm mangalar›
ile basmakta, helikopter, z›rhl›
araçlar eflli¤inde sürdürdü¤ü ope-
rasyonlar ile halk› terörize etmeye
çal›flmaktad›r. 

Bu sald›r›larda, onlarca ev, polis
terörüne maruz kalm›fl, onlarca

Halk Cepheli  gözalt›na al›n›p, tu-
tuklanm›flt›r. AKP’nin polisinin bu
sald›r›lar› ayn› zamanda halka göz-
da¤›d›r. Halk›n direnme dinamikle-
ri ad›m ad›m köreltilmeye, gözalt›,
tutuklama sald›r›s› ile de insanlar
sindirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Veri-
len mesaj aç›kt›r; ““eevviinnii yy››kkaaccaa--
¤¤››mm aammaa ddiirreennmmeeyyeecceekkssiinn!!”” 

KKuflkusuz böyle büyük bir sald›-
r›da AKP’nin en büyük korku-

su ddiirreenniiflflttiirr.. Y›k›mlar s›ras›nda da-
ha büyük direnifller yaflanmamas›
için sald›r›lar›n› yayarak sürdür-
mektedirler. Ancak ne yaparlarsa
yaps›nlar, bu sald›r›lar›nda baflar›l›
olamayacaklard›r. Yoksul emekçi
halk, y›k›m sald›r›lar›na karfl› bo-
yun e¤meyecektir. Unutulmas›n ki,
halka karfl› savafl sürdürenlerin o sa-
vafl› kazand›klar› görülmemifltir. Bu
kural bu kez de bozulmayacakt›r.

1 milyon y›k›m›
sessiz sedas›z

karfl›lamayaca¤›m›z aç›kt›r
“Kentsel dönüflüm” ad›na

gecekondular› y›k›p
gecekondu yoksullar›n›
flehirlerin d›fl›na sürmek
isteyenler karfl›lar›nda
öncelikle D‹REN‹fi‹M‹Z‹

bulmal›d›rlar. Y›k›m
sald›r›lar›na karfl› emekçi ve

yoksul mahallelerimizde onlar›
BAR‹KATLARIMIZ karfl›lamal›d›r.
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HHaallkk ddüüflflmmaann›› AAKKPP,, yüzbinler-
ce gecekonduyu yoksul halk›n ““bbaa--
flfl››nnaa yy››kkmmaakk”” için yeni bir yasal
düzenleme yapt›. 

Bu yasayla, büyükflehir beledi-
yelerine bugüne kadar efli görülme-
mifl çapta y›k›m yetkisi verildi. 

HHaallkk ddüüflflmmaann›› AAKKPP,, 33 TTeemmmmuuzz
22000055 tarihli ve 5393 say›l› BBeelleeddiiyyee
KKaannuunnuu’’nnuunn 7733’’üncü maddesinde
1177 HHaazziirraann 22001100’’ddaa yapt›¤› de¤i-
fliklikle, milyonlarca emekçinin ev-
lerini, mahalleleri, semtleri, ilçeleri
haritadan silecek haz›rl›klar› ta-
mamlam›fl oldu.

Sadece bu yetkiyle, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
11 mmiillyyoonn binay› y›kacak, onlarca

yoksul, emekçi mahallesini harita-
dan silecekler.

““KKeennttsseell ddöönnüüflflüümm”” dedikleri,
sald›r› ile baflta ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir olmak üzere onlarca flehirde;
milyonlarca gecekonduyu,, onlarca
emekçi mahallesini haritadan sile-
cek, halk› konutsuz b›rak›p, “bafl›-
n›z›n çaresine bak›n” diyecekleri
dev y›k›m projesinde tek yetkili ar-
t›k büyükflehir belediyeleri oldu.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
de 11 mmiillyyoonn bbiinnaayy›› ve onlarca
emekçi mahallesini haritadan silip,
‹stanbul haritas›n› de¤ifltirecek 3300
pp rroojjee için haz›rl›klar›n› yap›yor. Y›-
k›mlar da yoksul ve emekçi halktan

en az 55 mmiillyyoonn kkiiflflii evsiz kalacak. 

Öte yandan yasan›n ç›kmas›ndan
sonra Ankara ve Eskiflehir belediye-
leri de sald›r›lar›n› hemen bafllatt›-
lar. AAnnkkaarraa ve EEsskkiiflfleehhiirr'de de 1111
aayyrr›› bbööllggeeddee toplam 2 milyon 500
bin metrekarelik bir alan “kentsel
dönüflüm bölgesi” ilan edildi. 

‹stanbul’da y›k›mlar için Bü-
yükflehir Belediyesi son haz›rl›kla-
r›n› yapmaktad›r. Sar›yer Derbent
Mahallesi’ndeki gecekondu halk›na
y›k›m› bildiren tebligatlar yap›lma-
ya baflland›.

En önemlisi, ““yy››kk››mmllaarr bbaaflflllaa--
yyaaccaakk”” denerek, y›k›mlara haz›rl›k
yap›l›yor, emekçi halk y›k›mlara

Belediyelere yeni y›k›m yetkisi
11 mmiillyyoonn eevvee yyııkkıımm tteehhddiiddii!!
YYookkssuull eemmeekkççii sseemmttlleerrii,,
SSuulluukkuullee ggiibbii hhaarriittaaddaann
ssiilliinneecceekk......

İİssttaannbbuull,, 3300 pprroojjeeyyllee
yyııkkıımm yyeerriinnee ddöönneecceekk,,
55 mmiillyyoonn eevvssiizz kkaallaaccaakk......

AAnnkkaarraa’’ddaa 77,, EEsskkiişşeehhiirr’’ddee
1111 bbööllggee yyaağğmmaa vvee ttaallaann
bbööllggeessii iillaann eeddiillddii....

NEDEN:
- ÇÜNKÜ: Oligarfli otorite kuramay›nca kendisi için tehlike oluflturan bu mahalleleri

denetim alt›na almak için bask› uygulamak ya da tamamen y›k›p  “bafl›na bela”
olmaktan ç›karmak istiyor.

- ÇÜNKÜ: Art›k flehirlerin içinde kalan gecekondu alanlar›na tekelci burjuvazi  göz
koymufltur; yoksullar flehir d›fl›na sürülüp, topraklar tekellere peflkefl  çekilecektir!

- EMEKÇ‹LER, bilmeliyiz ki: Düzenin konut sa¤lamak diye bir sorunu yoktur. Ezmek,
kölelefltirmek, sömürmek, halka diz çöktürüp, yönetmek egemenlerin bafll›ca yöntemidir.

- GECEKONDULARDAK‹ YOKSUL HALKIMIZ! Korkular›n›n as›l kayna¤› örgütlü direnen
halk›n “y›kaca¤›z” dayatmas›na  karfl› “y›kt›rmayaca¤›z” direniflidir.
Korkular›n› bofla ç›karmayal›m!

- KONDULULAR! Birlik beraberlik içinde olmam›z laz›m. Y›k›ma karfl› ç›kmal›y›z.
‹lkokula giden çocuklar›m›zdan eli bastonlu yafll›lar›m›za kadar direnmeliyiz! Çünkü:
EVLER‹M‹Z‹ SAVUNMAK ‹Ç‹N D‹RENMEKTEN BAfiKA ÇARE YOKTUR!

11 MMiillyyoonn YYııkkıımm 55 MMiillyyoonn EEvvssiizz6
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al›flt›r›lmaya çal›fl›l›yor.

YY››kk››mm yyaassaass›› AAKKPP’’nniinn
hhaallkkaa ssaalldd››rr›› yyaassaass››dd››rr

AKP as›l olarak, 22000055’ten bu ya-
na ““kkeennttsseell ddöönnüüflflüümm pprroojjeessii”” ad›
alt›nda y›k›m sald›r›lar›n› sürekli-
lefltirdi. 

AKP iktidar› y›k›m ve talan sal-
d›r›s›nda karfl›s›na ç›kan engelleri,
bazen TTOOKK‹‹’’yi kullanarak, bazen
Belediye kanunlar›n›n aç›klar›n› bu-
larak, bazen düpedüz kendi yasala-
r›n› çi¤neyerek aflt›. 

Y›k›mlar› ve baz› yoksul semtle-
rin tasfiyesini sürdürürken, halk›n
hakl› taleplerine kulaklar›n› t›kad›.
Halk›n tepkilerinin direnifle dönüfl-
tü¤ü yerlere ise, panzerleriyle, polis
terörüyle sald›rd›. 

Ancak bugüne kadarki sald›r›n›n
kapsam› ve h›z›, AKP iktidar› için
yeterli de¤ildi. AKP’nin acelesi var-
d› ve kimi bürokratik ifllemlerle h›-
z›n› yavafllatmak istemiyordu. 

Baz› belediyelerin ffaarrkkll›› ppaarrttii--
ddeenn oollmmaass››,, bu durumda bürokratik
sorunlar›n ço¤almas›, demokratik
kitle örgütlerinin ve bizzat yoksul
halk›n tepkileri, zaman zaman y›-
k›mlar› durdurma yönünde kararlar
veren yyaarrgg››nn››nn kkaarraarrllaarr››,, y›k›mla-
r› yavafllatan etkenlerdi. AKP ikti-
dar›, “kentsel dönüflüm” projeleriy-
le çok daha büyük bir y›k›m ve tala-
n› hedefliyordu. Yapabilirse, tüm
gecekondular› ‹stanbul Sulukule’de
yapt›¤› gibi, sessiz sedas›z direnifl-
siz tasfiye etmek isterdi. Ancak bu-
nun mümkün olamayaca¤›n› kendi-
leri de biliyor. Sulukule gibi, yoksul
halk›n evlerini kendili¤inden boflal-
t›p gitmesi veya Ankara Dikmen’de
oldu¤u gibi, belediyelerin y›k›m da-
yatmalar›n›n “uzlaflarak” kabul
edilmesi örnekleri, halk›n benimse-
meyece¤i örneklerdi. 

AKP iktidar›, tüm bunlarla vakit
kaybedemezdi. ‹lçe belediyelerini
tümüyle devreden ç›karacak, aç›lan
davalarla y›k›mlar›n engellenmesini
ortadan kald›racak mahkeme, dava
açma süreçlerini t›kayacak, halk›n
evlerinin y›k›lmas› karfl›s›nda kulla-

nabilece¤i haklar›n› elinden alacak,
belediyeleri adeta “süper” yetkilerle
donatacak yasal düzenlemeler peflin-
deydi. Geçti¤imiz haziran ay›nda ya-
p›lan yasal de¤ifliklik, iflte AKP’nin
ve tekellerin bu ihtiyac›na cevap ver-
mek üzere gerçeklefltirilmifltir.

Asl›nda AKP; bu yeni sald›r› ve
y›k›m yasas›n› ç›karmadan önce de
haz›rl›klar›n› yapm›fl, parça parça
sald›rmaya bafllam›flt›. 2005 y›l›n-
dan bu yana, irili ufakl› onlarca ge-
cekondu y›k›m› yafland›. AKP yok-
sul ve emekçi halk›n oturdu¤u he-
men her yerde halk› tehdit etti. 

Bir yandan TOK‹’yi devreye so-
karak “yoksul halka ev yap›yoruz”
yalanlar› ile y›k›mlar› meflru hale
getirmeye çal›flt›.

Di¤er yandan ise ““ddeepprreemm bbööll--
ggeessii”” tehditlerini yoksul ve emekçi
halka karfl› kullan›p, zorla, y›k›m-
larla, “para” ile ve belge imzalata-
rak, “gönüllü” kimi mahalleleri bo-

flaltt›lar, y›kt›lar.

AKP’nin bu konudaki pervas›z-
l›¤›n›n belki de en somut örnekleri,
‹stanbul’da gerçeklefltirdikleri KKüü--
ççüükkççeekkmmeeccee AAyyaazzmmaa vvee SSuulluukkuullee
y›k›mlar›nda görüldü.

Ayazmal› yoksul aileler k›fl günü
kurduklar› çad›rlar›n› bile y›kan,
kendilerini k›fl günü soka¤a atan,
sonra da ev vaadi ile aldatan AKP’li
Küçükçekmece ‹lçe Belediyesi’nin
ev sözünü tutmas›n› halen bekle-
mektedir. On y›llard›r Sulukule ile
özdeflleflen ve orada do¤up büyüyen
Çingene halk›, tehditlerle, y›k›mlar-
la, vaatlerle aldatarak flehir d›fl›na,
Kayabafl›’na sürdüler.

Hiçbir geliri olmayan Çingene
halka taksit ödemeleri koflulu ile
TOK‹’nin evlerini satacaklard›. Ol-
mad›. Ço¤u taksitleri ödeyemedi ve
tecrit edilmeyi kabul etmeyerek
flehre, yoksul yaflamlar›na döndüler.

AKP iktidar›, y›k›mlarla ele ge-
çirdi¤i en de¤erli bölgeleri ise ya te-
kellere ya da tarikatlara sunuyor. 

YY››kk››mmllaarr iiççiinn yyaassaall eennggeell
yyookkttuurr!!

Y›k›mlarda hiçbir engel, hiçbir
sorun, hiçbir gecikme istemeyen,
yoksul ve emekçi halk› bulundukla-
r› yerlerden flehir d›fl›na sürerek, te-
kellerin aç gözlü ifltahlar›n› doyur-
mak isteyen AKP iktidar›, yeni y›-
k›m yasas›n› ç›kard›ktan  sonra, ar-
t›k ad›m ad›m bu sald›r›y› haz›r-

Halk   Düflman› 
AKP’nin  y›k›m yasas›!

33 TTeemmmmuuzz 22000055 tarihli  5393
say›l› Belediye Kanununun 73’ün-
cü maddesini, 5 y›l sonra 1177 HHaa--
zziirraann 22001100 tarihinde de¤ifltirdi.

5998 say›l› kanunun, 73. mad-
desi  flu flekildedir;

“ MMAADDDDEE 7733 –– Belediye, bele-
diye meclisi karar›yla; konut alan-
lar›, sanayi alanlar›, ticaret alan-
lar›, teknoloji parklar›, kamu hiz-
meti alanlar›, rekreasyon alanlar›
ve her türlü sosyal donat› alanlar›
oluflturmak, eesskkiiyyeenn kkeenntt kk››ss››mmllaa--
rr››nn›› yyeenniiddeenn iinnflflaa vvee rreessttoorree eett--
mmeekk,, kentin tarihi ve kültürel do-
kusunu korumak veya deprem ris-
kine karfl› tedbirler almak amac›y-
la kentsel dönüflüm ve geliflim pro-
jeleri uygulayabilir. Bir alan›n
kentsel dönüflüm ve geliflim alan›
olarak ilan edilebilmesi için yuka-
r›da say›lan hususlardan birinin
veya bir kaç›n›n gerçekleflmesi ve
bu alan›n belediye veya mücavir
alan s›n›rlar› içerisinde bulunmas›
flartt›r.”  
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layacakt›r. 

Belediyelere verilen ola-
¤anüstü yetkiler,  ““yy››kk››nn--yyaa--
kk››nn”” talimat›ndan farks›zd›r. 

Sorun art›k bir kaç ma-
halledeki y›k›m sald›r›lar›
de¤ildir. Onlarca mahalleyi
y›kacak, ilçeleri haritadan si-
lecek, milyonlarca evi yerle bir
edip, içindekileri, soka¤a, evsizli¤e
atacak büyük bir sald›r› haz›rl›¤›
içindedir AKP iktidar›.

‹stanbul Mimarlar Odas› Baflka-
n› Eyüp Muhçu yasan›n bu haliyle
büyükflehir belediyesine iisstteerrssee bbiirr
iillççeeyyii kkoommppllee yy››kkmmaa hhaakkkk›› ttaann››dd››--
¤¤››nn›› belirtiyor.

Y›k›m yasas›na göre; büyükflehir
belediyeleri, belediye meclisi kara-
r›yla; konut alanlar›, teknoloji park-
lar›, sanayi alanlar›, ticaret alanlar›
ile eskiyen kentleri yeniden infla ve
restore etmek, kentin tarihi ve kültü-
rel dokusunu korumak veya deprem
riskine karfl› tedbirler almak gerek-
çesiyle yoksul ve emekçi halk›n
oturdu¤u mahalleleri kolayca y›ka-
cak yasal dayana¤a kavuflmufltur.

Örne¤in, yoksul halk›n oturdu¤u
bir mahalleyi pekala, “eskiyen ken-
ti yeniden infla edece¤im” diyerek,
k›l›f›n› bularak kolayca y›kabile-
cektir.

Böyle bir durumda, yeni y›k›m
yasas›, halk›n elinden bireysel itiraz
hakk›n› da alm›flt›r. Yani hiç kimse
yasal olarak hakk›n› arayacak du-
rumda de¤ildir. Geriye sadece hal-
k›n direnmesi kalmaktad›r. 

Yeni y›k›m yasas› ile tüm yetki-
ler büyük flehir belediyelerinde top-
lanacakt›r. ‹lçe belediyeleri böylece
devreden ç›kar›lmaktad›r..

K›sacas› y›k›m yasas›, yoksul ve
emekçi halka, aç›k bir savafl ilan› ve
elinden bafl›n› soktu¤u kondusunu,
tüm her fleyini vererek yapt›¤›, sa-
hip oldu¤u evinin al›nmas›d›r. 

AKP iktidar›, yoksul ve
emekçi halka, “sizin yeri-
niz buras› de¤il” diyerek,
halk› flehir d›fl›na sürmeye
haz›rlanmaktad›r. O yan›y-
la yoksul ve emekçi halk
ciddi bir sald›r› ile yüzyü-
zedir. 

Küçükçekmece, Ayazma, Sulu-
kule, Maltepe Bafl›büyük, Pendik
Kurtköy, Sancaktepe Akp›nar, An-
kara Dikmen sadece bilinen örnek-
lerdir. AKP iktidar› daha büyük y›-
k›mlar için haz›rd›r. 

Gecekondular›n yoksul halk›n›n
da bu sald›r›ya haz›rlanmas› gerek-
mektedir. - Düzen kendi çarp›kl›¤›-
n›n  ürünü olan gecekondulaflmaya
çare bulam›yor. Çareyi halk›n gide-
rek artan konut ihtiyac›n› yeni ko-
nut yaparak karfl›layaca¤› yerde y›-
karak halk› flehirlerden sürerek, bul-
maya çal›fl›yor.

Onlar›n çaresi budur, bizim çare-
miz de sadece ve sadece direnmektir.

Birleflerek, öörgütlenerek,
direnmek!

Ya¤ma ve talan›n son ad›: 2-B.
AKP iktidar›, 2-B arazilerine ilifl-
kin daha önce çeflitli nedenlerle ge-
ri çekti¤i yasa, düzenlemeyi yeni-
den gündeme getirdi. 

Maliye, Çevre ve Orman Ba-
kanl›¤› ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kanl›¤›n›n haz›rlad›¤› yeni yasza ta-
sar›s›n›n, ocak ay›nda tamamlan-
mas› hedefleniyormufl. Aceleleri
var yine. Tekeller s›k›flt›r›yor bes-
belli ki. 

Ya¤ma yasas› ile büyükflehir il
s›n›rlar› içindeki ormanl›k alanlar
da talan edilecek. Yüzbinlerce hek-
tardan söz ediyoruz burada. Or-
manlardan sahillere kadar uzanan
büyük bir talandan söz ediyoruz.
Ya¤ma ilk ad›mda ‹stanbul, Anka-

ra, ‹zmir ve Antalyan›n’da içinde
oldu¤u 3366 iillii kapsayacak. 

OOrrmmaannllaarr›› ssaatt››pp eellddee eettttiikklleerrii
ggeelliirrllee ddaahhaa ççookk oorrmmaann ddiikkeecceekk--
lleerrmmiiflfl:: TT››ppkk›› ggeecceekkoonndduullaarr›› yy››--
kk››pp,, oorraaddaann eellddee eettttiikklleerrii ggeelliirrllee
yyeennii eevv yyaappmmaa vvaaaaddiinnee bbeennzziiyyoorr...... 

*

AAKKPP hhaallkk››nn ssuuyyuunnaa ddaa ggöözz
ddiikkttii:: AKP iktidar›, do¤al alanlarla
ilgili tüm kkaarraarr aallmmaa yyeettkkiissiinnii
ÇÇeevvrree vvee OOrrmmaann BBaakkaannll››¤¤››''nnaa
ba¤lamay› planl›yor. 

AKP’nin bu düzenlemeyi yap-
mas›n›n tek bir nedeni var. HES
ihaleleri bir çok yerde iptal edildi.
Bir çok yerde de belediyelerin yet-
kileri nedeniyle suyu ve su alanlar›-

n› istedikleri gibi ya¤malayam›yor,
peflkefl çekemiyorlar. fiimdi bu yet-
ki devriyle, mesela ssuuyyuunn kkuullllaa--
nn››mm hhaakkkk››nn›› 4499 yy››llll››¤¤››nnaa tteekkeelllleerree
ddeevvrreettmmee yetkisi AKP bakanlar›-
n›n eline geçecek. Sonras› malum:
su art›k tekellere çok daha kolayl›k-
la peflkefl çekilecek. 

Türkiye halklar›, ya¤ma iktida-
r›nda, ya¤maya karfl› hiç kimse ses-
siz kalmamal›d›r. 

SSeessssiizz kkaallmmaakk,, vvaattaannaa iihhaanneett--
ttiirr.. 

SSuuddaa,, OOrrmmaannddaa,, 
HHeerr AAllaannddaa DDiizzggiinnssiizz YYaağğmmaa!!

11 MMiillyyoonn YYııkkıımm 55 MMiillyyoonn EEvvssiizz8
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Gecekondu ssoorruunnuu nedir?

Bu soruya temel olarak iki farkl›
cevap vard›r. 

Halka göre, gecekondu sorunu
“bar›nma sorunu”dur. 

Oligarfli ise, gecekondu sorunu-
na uzun y›llar, birincisi “oy istisma-
r›” yapaca¤› bir konu, ikincisi bir
“güvenlik” sorunu olarak bakt›. Ge-
cekondular, solun, devrimcilerin ya-
ta¤›yd›, gecekondu yoksullar› “mi-
litan kayna¤›”yd›; bu yüzden de oli-
garfli gecekondu sorununu ayn› za-
manda “anarfli terör sorunu” olarak

gördü. Buradan hareketle de,
gecekondulara karfl› bask›lar›
hiç eksik etmedi. Devrimci
mücadelenin geliflimi ile ge-
cekondular aras›ndaki kuru-
lan iliflki, oligarflinin korkusu-

nu da aç›¤a vurmaktad›r.

GGeecceekkoonndduullaarr ççaarrpp››kk
ddüüzzeenniinn ttaarriihhii kkaaddaarr eesskkiiddiirr

Bugün yeni y›k›m planlar› ile
birlikte, oligarflinin topyekün sald›-
r›s›n›n hedefinde olan gecekondu-
lar, neredeyse ilk ortaya ç›kt›klar›
dönemlerden bafllayarak, 6600 y›ld›r
oligarfli taraf›ndan hem ““ggöözz yyuummuu--
llaann”” hem de gerektikçe ““yy››kk››llaann””
yerler oldular. 

Devletin sald›r›lar› sürüyor. Gü-
nümüzde bu sald›r›lara ek olarak
yozlaflt›rma, halk› çürütme politika-
s› eklenmifltir.

Gecekondular, düzene göre ““hhaa--
zziinnee aarraazzii””lerini veya ““öözzeell aarraazzii--
lleerrii”” iflgal ederek, iimmaarr yyaassaallaarr››nnaa
ayk›r› biçimde kkaaççaakk yyaapp››llmm››flfl bi-
nalar olarak tan›mlanm›flt›r. Ger-
çekten de gecekondular, ço¤u za-
man ilkel, denetimsiz, sa¤l›k koflul-
lar›ndan, bir ailenin ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak donan›mdan yoksun,
alelacele yap›lm›fl konutlard›r. Ço-
¤unun yolu, elektri¤i, suyu yoktur,
tek katl›, en ucuz malzeme ile kota-
r›lm›fl yap›lard›r.

Bu bir sonuçtur elbette. Bu evle-
rin bu kadar yetersiz, kötü olmas›,
yoksul halk›n tercihi de¤ildir. Soru-
na düzen penceresinden bakanlar,
soruna hiçbir zaman, nedenleri-ni-
çinleri ile bakmak istemediler. Köy-
den, flehire göç etmek zorunda ka-
lan yüzbinlerce insan, bafllang›çta,
bar›nma sorununu bu yöntemle çöz-
meye çal›flt›.

Yaflam›n›, düzenini, yolunu bil-
medi¤i büyük flehirlerde, yoksul
halk gecekondu yapt›¤› bölgelere

s›¤›nd›. Kendi al›flkanl›klar›n›, köy
yaflam›n› buralara tafl›d›. Her kuru-
lan gecekondu bölgesi böylesi özel-
likler gösterdi.

fiehrin imkanlar›ndan yoksun olan
gecekondu halk›, buralarda kendi kül-
türü, kendi imkanlar› ile yaflam›n›
sürdürdü. Bulabildiyse, yeri varsa
evinin önüne “2 a¤aç dikmeye”, bir-
iki hayvan beslemeye çal›flt›.

Yüz binlerce insan büyük flehir-
lere “tafl›nm›flt›” ama sonuçta, fle-
hirden, flehir yaflam›ndan uzak, çok
daha zor flartlarda, geldi¤i çevrenin
yaflam tarz›n› sürdürdü.

Çok geçmeden, yoksul halk çar-
p›k kapitalizm ile tan›flmakta gecik-
meyecekti.

Halk gecekondular›n›, zab›taya,
y›k›mlara yakalanmamak için daha
çok ““ggeeccee”” yapt›. Ucuz, basit ve ha-
fif malzemeler ile yap›lan kondula-
r›n ço¤u, ilk baflta bir “göz” odadan
olufluyordu. Daha sonra imkan bu-
lan, ona bir kaç oda daha ekliyordu. 

Gece yap›ld›¤›, bir gecede biti-
rildi¤i, sabah kalk›ld›¤›nda bir ma-
hallede onlarca kondu ile karfl›lafl›l-
d›¤› için, bunlar “gece-kondu” ola-
rak adland›r›ld›. 

KKuuflflkkuussuuzz hhaallkk aaçç››ss››nnddaann ggeeccee--
kkoonndduullaarrddaa yyaaflflaammaakk bbiirr tteerrcciihh ddee--
¤¤iillddii.. YYookkssuull hhaallkk iisstteeyyeerreekk,, sseevvee--
rreekk,, ddeerrmmee ççaattmmaa yyaapp››llaarr››,, ggeeccee kkoo--
nnaann kkoonndduullaarr›› sseeççmmeeddii!!

Yoksul halk›n gecekondu çözü-
mü bir zorunluluktu. Son 6600 yy››lldd››rr
halk zorunluluklardan dolay› mil-
yonlarca gecekondu yapt› kendine
Konut sorununa böylece geçici bir
çözüm buldu.

Bu y›llar boyunca devlet bar›n-
ma sorununa herhangi bir çözüm
üretmemifl, halk› seçeneksiz b›raka-
rak, müteahhitlerin, arazi mafyalar›-
n›n insaf›na terketmifl, bireysel çö-
zümlere itmifltir.

Gecekondulaflma
nas›l ve neden
ortaya ç›kt›?

NNeeddeenn ggeecceekkoonndduullaarr??
HHaallkk ddüüflflmmaann›› AAKKPP;; özellefltirme

politikas›yla iflçilere; tar›m› ve hay-
vanc›l›¤› tasfiye ederek, küçük üreti-
cilere ve köylülere; F Tipleri ve tecrit
sald›r›s› ile tutsaklara; sa¤l›kta dönü-
flüm ile tüm halka; grevsiz ve toplu
sözleflmesiz sendika ve hak gasplar›
ile kamu emekçilerine sald›r›rken,
KKeennttsseell DDöönnüüflflüümm ile de yoksul ge-
cekondu halk›na, tüm emekçi mahal-
lelere sald›rmaktad›r.

AAKKPP iikkttiiddaarr››, 11 mmiillyyoonn gecekon-
duyu, halk›n ““ bbaaflfl››nnaa yy››kkmmaayyaa”” ha-
z›rlan›rken, bu  sald›r›y›   KKeennttsseell
DDöönnüüflflüümm aldatmacas›n›n arkas›na
gizlemektedir. En az 55--66 mmiillyyoonn yok-
sul halk›n soka¤a at›lmas› iktidar›n
umurunda de¤ildir.

Bu yaz› dizimizde böylesine bü-
yük bir y›k›m tehdidiyle karfl› karfl›ya
olan gecekondular›n   6600 yy››llll››kk ttaarrii--
hhiinnii ve bugünü anlataca¤›z. Evleri-
mizi, bar›nma hakk›m›z› nas›l savu-
naca¤›m›z›n geçmifline ve bugününe
bakaca¤›z. 
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MMoonnttaajj ssaannaayyiiiinnee uuccuuzz
iiflflggüüccüü ddeeppoossuu oollaann
ggeecceekkoonndduullaarr

Gecekondular, halk›n ““bbaaflfl››nn››
ssookkaaccaa¤¤››”” bir yer ihtiyac›n›n zorun-
lu bir sonucu olarak görünmesine
karfl›n, sadece bar›nma sorunu ile
s›n›rl› de¤ildir. Gecekondular; sos-
yal, toplumsal ve kültürel aç›dan et-
kileri olan içinde bunlar› bar›nd›ran
bir konudur asl›nda. 

O nedenle bar›nma sorunundan
da öte, bir yaflam›n ad›d›r gecekon-
dular. Düzenle olan çeliflkileri, kül-
türleri, yaflam biçimleri, sosyal ilifl-
kileri ile gecekondular flehir yafla-
m›n›n ayr› birer parças›d›rlar.

Devrimcilerin yoksul gecekondu
bölgelerinde örgütlenmesi ile de fle-
hirlerin ““yyuummuuflflaakk kkaarrnn››””,, oligar-
flinin temsilcilerinin ““gg››rrttllaakkllaarr››--
nn››nn kkeessiilleeccee¤¤ii”” korkusunu yaflad›k-
lar› yerler, ““ppoottaannssiiyyeell ddüüflflmmaann””
bölgeler olarak görüldüler.

‹fl bulmak, karn›n› doyurmak,
yaflam›n› sürdürmek için flehre göç
eden yoksul halka, ““ggööçç eettttiinniizz,, ssiizzee
bbaaflfl››nn››zz›› ssookkaaccaakk bbiirr eevv vveerriiyyoorruuzz””
demedi oligarfli.

Türkiye’de 1950’li y›llar, çarp›k
kapitalizmin yukar›dan afla¤›ya ge-
lifltirildi¤i y›llar oldu. H›zla gelifl-
meye bafllayan çarp›k kapitalizm,
ulafl›m, iletiflim gibi alanlarda ken-
dine özgü altyap›s›n› oluflturmaya
bafllad›.

Demokrat Parti (DP) iktidar›, k›-

r›, köyleri pazara açmak için kollar›
s›vam›fl, ilk ifl olarak da yayg›n bi-
çimde yollar yapm›flt›r. DP, kapita-
list pazar› geniflletirken, bunun so-
nucu olarak proleterleflme,flehirlefl-
me, göç ve gecekondulaflma süreci-
ni de bafllatm›flt›r. Bu y›llarda baflla-
yan ve 11996600’’lar›n ikinci yar›s›na ge-
lindi¤inde k›rlardan kentlere göç,
daha da yayg›nlaflarak halen devam
etmektedir.

ÇÇarp›k kapitalist geliflmenin so-
nucu olarak ortaya ç›kan montaj sa-
nayiinde ucuz iflgücüne ihtiyaç du-
yan emperyalistler ve uflaklar› için
ucuz iflgücü deposu köyden, kente
göç eden yoksul halk olacakt›.

Ancak neticede bu montaj sana-
yinin çap›, hacmi de s›n›rl›yd›; bu
nedenle de büyük flehirlerin çevre-
sinde semtler kuran gecekondu yok-
sullar›, ifl bulmakta giderek daha da
zorlanacaklard›. 

Çarp›k kapitalizmin ortaya ç›-
kard›¤› montaj sanayii, bu kadar bü-
yük bir emek gücünü kullanacak,
de¤erlendirecek kapasitede de¤ildi.
Bu durum flehirlerin gecekondula-
r›nda genifl bir lümpen proleter ke-
sim ve gizli iflsizler ordusu yaratt›. 

Kendi iç dinami¤iyle geliflme-
yen d›fla ba¤›ml› montaj sanayinin
üretime katt›¤› iflçi s›n›f›, ço¤unluk-
la köylülükle ba¤lar›n› koparma-
m›flt›. Nitekim gecekondu bölgeleri
de yar›-köy, yar›-flehir görüntüsüy-
le, yoksul halk›n durumunu yans›t›-
yordu. O nedenle gecekondular ile
fabrikalar aras›nda böyle bir ba¤
kurulmufltu.

Köylerden göç eden halk, çözül-
meyen sorunlar› ile birlikte flehirleri
doldurdu. Bir yanda, tüm çözülme-
mifl sorunlar› ile yoksullu¤un, sefa-
letin, kirin ve çamurun oldu¤u yok-
sul gecekondu mahalleleri, di¤er
yanda ise bir avuç az›nl›¤›n kullan-
d›¤›, lüks konforlu k›skand›r›c› re-
fah taflan evler vard›.

““GGeecceekkoonndduu aaffllaarr››””nnddaann
ggeecceekkoonndduu yy››kk››mmllaarr››nnaa

Oligarflinin, halk›n konut sorunu
na buldu¤u çözüm olan gecekondu-

lar karfl›s›nda alternatif çözümleri
olmad›. Bafllang›çta sorunu yok sa-
yan, giderek gecekondular› görmez-
den gelen, seçim yat›r›mlar› nede-
niyle de bunu sömüren dönemler
yafland›.

‹ktidarlar, h›zla ço¤alan gece-
kondulara, ço¤u kez “göz yumma-
y›” kendi politikalar› aç›s›ndan da-
ha uygun gördüler. Böylelikle, hem
göz yumman›n, hatta bazen daha
ileri gidip tapu tahsis belgesi da¤›t-
man›n karfl›l›¤›nda bu semtlerden
oy alacaklar, hem de halk, bu du-
rumda iktidardan konut, arsa, gibi
herhangi bir hak talep etmeyecekti.
‹ki yan›yla da oligarflinin ifline ge-
len bir sonuçtu. 

Bu dönemde henüz oligarflinin
karfl›s›nda örgütlenmifl, direnen ge-
cekondular da yoktu. Bu yan›yla dü-
zen gecekondular› iktidar› aç›s›ndan
bir “tteehhddiitt”” olarak görmüyordu.

Oligarfli bu y›llarda soruna hem
“ggöözz yyuummaann”, hem de halk›n bek-
lentilerini istismar eden bir politika
izledi. 11995533'te 6188 say›l› yasayla
da o ana kadar yap›lm›fl bütün gece-
kondular yyaassaall hale getirildi. 

““KKaaççaakk yyaapp››llaarr”” böylece yasal
bir statüye kavuflturuldu.

11997700’li y›llarda devrimci müca-
delenin geliflmesi, devrimcilerin
halk›n bu talebine sahip ç›kmas› ile
birlikte oligarflinin politikalar› da
““ddee¤¤iiflflttii””..

Oligarfli, gecekondu bölgelerine
sald›r›p, y›k›mlar yapmaya, gece-
kondu yap›m›n› zorla engellemeye
bafllad›. Halk bir yandan y›k›mlar›
ve operasyonlar›, di¤er yandan maf-
yac›lar›n sald›r›lar›n› yaflad›. Art›k
s›k s›k zab›talar, polisler eflli¤inde
dozerler ve kepçeler görülüyordu
gecekondu mahallelerinde. 

O y›llarda ayr›ca halka karfl› si-
vil faflist sald›r›lar gündemdedir. Si-

DDüünnyyaaddaa  GGeecceekkoonndduullaarr
MMeekkssiikkaa'da “jacale”, AArrjjaann--

ttiinn'de ”favela”, BBrreezziillyyaa'da “ma-
cambo”, TTuunnuuss'ta “gourbeville”,
FFaass'ta “bidonville”, CCeezzaayyiirr''de
“casbah”, HHiinnddiissttaann'da “bustee”
gibi adlarla an›lmaktad›r. 

Yeni sömürge ülkelerde gecekon-
dular, büyük kentlerin  nüfusunun %%
2200’’si ile %% 7700'ni bar›nd›rmaktad›r.

PPeerruu Lima'da kent nüfusunun
%%3366's›,VVeenneezzuueellaa Caracas'ta %
35'i, FFiilliippiinnlleerr Manila'da %% 3355'i,
HHiinnddiissttaann Calcutta'da %% 3333'ü ggeeccee--
kkoonndduu bbööllggeelleerriinnddee yaflamaktad›r.
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vil faflist sald›r›lar›n da en önemli
hedeflerinden biri devrimcilerin et-
kili oldu¤u yoksul gecekondu semt-
leridir. Sivil faflist sald›r›lar›n yet-
medi¤i yerlerde ise do¤rudan resmi
faflist güçler devreye girmifl, yoksul
halk›n yaflad›¤› mahalleler, devlet
terörüne maruz kalm›flt›r.

Gece yar›lar› bafllayan operas-
yonlar, ad› konulmam›fl soka¤a ç›k-
ma yasaklar›yla saatlerce sürdürül-
müfl, evlerin kap›lar› k›r›larak için-
dekiler talan edilmifl, aramalar bi-
tinceye kadar hiç kimseye mahalle-
den d›flar› ç›kma, ifle, okula, hasta-
haneye gitme izni verilmemifl,
semtler aç›k birer hapishaneye dö-
nüfltürülmüfltür.

YYookkssuull ggeecceekkoonndduullaarr hheerr
yyeerrddee!!

AAmmeerriikkaa,, ‹‹nnggiilltteerree,, FFrraannssaa,,
AAllmmaannyyaa gibi emperyalist-kapita-
list ülkelerin büyük kentlerindeki
yyookkssuullllaarr››nn yyaaflflaadd››¤¤›› yyeerrlleerrllee,, yeni
sömürge ülkelerin ggeecceekkoonndduullaarr››
genellikle birbirlerine kar›flt›r›l›r. 

Benzer yan› her ikisinin de yok-
sullar›n, açl›¤a mahkum edilenlerin
““zzoorruunnlluu ççöözzüümmüü”” olmas›na kar-
fl›n, kapitalist ülkelerdeki yoksul
semtleri, genellikle çok katl›, birden
çok ailenin yaflad›¤›, eski ve bak›m-
s›z, kimsenin pek ra¤bet etmedi¤i
yap›lardan oluflur. 

Emperyalist-kapitalist ülkelerde

burjuvazi emekçi s›n›flar›n mücade-
lesinin bask›s›yla konut sorununu
çözmek için çeflitli ad›mlar atmak
zorunda kalm›flt›r. ‹‹nnggiilltteerree,, HHooll--
llaannddaa gibi uzun bir burjuva demok-
rasisi geçmifli olan ülkelerde baflta
konut olmak üzere emekçiler belli
kazan›mlar›n sahibi oldular. Bu an-
lamda eski, bak›ms›z da olsa, konut
ihtiyac› belli düzeylerde karfl›land›. 

Ancak bugün burjuvazi mücade-
le ile kazan›lm›fl bir sosyal hak olan
konut hakk›n›, tekrar pazar›n konu-
su haline getirmeye, tekellerin is-
tekleri do¤rultusunda yeniden flekil-
lendirmeye çal›fl›yor. Buna paralel
olarak da “refah” toplumu olarak
bilinen bu ülkelerde evsizlerin say›-
s› h›zla art›yor. 

Yeni sömürgelerde ise durum el-
bette daha farkl›d›r. Bütün yeni-sö-
mürgelerde d›fla ba¤›ml› çarp›k yap›
ülke kaynaklar›n› ve emek gücünü
flfleehhiirr mmeerrkkeezzlleerriinnee toplam›flt›r. Bu
flehirleflme, özellikle çarp›k sanayi-
leflmeye ve hizmet sektörüne ba¤l›
bir flekillenme yaratm›flt›r. 

Ucuz ifl gücü yan›nda, iiflflflfliizz ge-
nifl y›¤›nlar ve llüümmppeenn kkeessiimmlleerr,, bu
flekillenmenin kaç›n›lmaz sonucu-
dur. Bu kesimler, fuhufl, yoksulluk,
açl›k, alkol, h›rs›zl›k, gasp, tecavüz
gibi bir yozlaflma içinde çürümeye
mahkum edilmifltir. 

Burjuvazinin flehir d›fl›na sürdü-
¤ü veya köyden geldi¤inde flehire
hiç kabul etmeyip flehrin en d›fl›nda
“ikamet” etmeye zorlad›¤› milyon-
larca yoksul, teneke ve karton evler-
de tam bir sefalet içinde yaflam›n›
sürdürmek zorunda b›rak›lm›flt›r.

Emperyalizmin sömürü ve ya¤-
ma politikalar›n›n bir sonucu da dün-
yada yoksullar›n bafllar›n› sokacak-
lar› sa¤l›kl› bir evlerinin olmamas›-
d›r. BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleettlleerr (BM) dün-
yada halen 11 mmiillyyaarr yoksul ve
emekçinin gecekondu bölgelerinde
yaflad›¤›n› ve bu say›n›n 22003300 yy››ll››nn--
ddaa 22 mmiillyyaarraa yükselece¤ini aç›klad›.

Yani, gerçekte daha büyük olan
bu rakam› esas alsak bile, dünyada
her 66 kifliden biri gecekondularda,
teneke ve karton evlerde, yoksulluk,
hastal›k içinde yaflam›n› sürdürme-

ye mahkum edilmifltir. 

Gecekondularda yaflayan yok-
sullar en baflta AAffrriikkaa’’nn››nn,, AAss--
yyaa’’nn››nn,, LLaattiinn AAmmeerriikkaa’’nn››nn yeni
sömürge ülke halklar›d›r. Sadece
Asya ülkelerinin yoksul halklar›n›n
555544 mmiillyyoonnuu gecekondularda per-
periflan bir biçimde yaflam›n› sür-
dürmektedir. 

Birbirinin hep ayn› olan, ayn› yok-
sullu¤u yaflayan gecekondu flehirleri-
ne verece¤imiz flu örnek, sorunun da-
ha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layacakt›r.

BBrreezziillyyaa’n›n en büyük kenti
olan SSaaoo PPaauulloo’da devasa zenginlik
ile yoksulluk iç içedir. Kentin yok-
sul gecekondu mahallelerinde y›lda
1100 bbiinn kkiiflflii öldürülüyor. Polisin kat-
letti¤i sokak çocuklar›n›n cesetleri
sabahlar› çöp kamyonlar› ile topla-
n›p, çöpe at›l›yor. 

Dünyan›n yeni sömürge ülkelerin-
de art›k onlarca SSaaoo PPaauulloo var. Evi,
ifli, yiyece¤i, gelece¤i olmayan teneke
evlere mahkum edilen yüz milyonlar-
ca insan, sömürü, ya¤ma ve talan›n
boyutlar›n› da göstermektedir.

SSüürreecceekk......

DDüünnyyaaddaann RRAAKKAAMMLLAARR 
� Gecekondu bölgelerinde halen

11 mmiillyyaarr kkiiflflii yafl›yor

� 22003300 y›l›nda gecekondu böl-
gelerinde yaflayanlar›n say›s›, 22 mmiill--
yyaarr olacak

� AAffrriikkaa’’da gecekondular kent
nüfusunun yyüüzzddee 7711..99’’uunnuu,, 

� AAssyyaa ülkelerinde, gecekondu-
lar kent nüfusunun yüzde 6600’’››nn››  bbaa--
rr››nndd››rr››yyoorr.. 

� ÇÇiinn,, 11..33 mmiillyyaarr nüfusu ile dün-
yan›n en kalabal›k ülkesi olmas›na kar-
fl›n, gecekondusu olmayan bir ülke-
dir.... Kuflkusuz Çin bugün sosyalist ol-
masa da bunu sosyalizme borçludur...

Gecekondu gerçe¤imizden
RAKAMLAR

Türkiye'de, gecekondular› “ka-
çak yyap›lar” olarak gören istatis-
tiklere göre; 1953'te 80 bin gece-
kondu varken, bu say› 1960'da 240
bin, 1970'te 600 bin, 1980'de ise
850 bini buldu. Bugün bu say›n›n 3-
4 mmilyon dolay›nda oldu¤u belirtil-
mektedir.

Gecekondularda yaflayanlar›n
genel nüfusa oran› %35’tir. Anka-
r a'da gecekondu da yaflayanlar›n
kent nüfusuna oran› %62, ‹stanbul
ve ‹zmir' de %50’nin üstündedir.
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11)) KKoonnuutt SSoorruunnuu DDeeyyiinnccee NNee
AAnnllaammaall››yy››zz??

Bar›nma insan›n en temel ihtiyaç-
lar›ndan biridir. Bugün bir kiflinin, bir
ailenin sokakta yaflam› düflünülebilir
mi? Onun için her insan›n yaflam›n›
sürdürebilece¤i sa¤l›kl› bir ihtiyac›
vard›r. Çünkü; elektri¤i, suyu,  siste-
mi, ›s›nma koflullar› vs. elveriflli olma-
yan bir konutta insan›n insanca sa¤l›k-
l›, bir yaflam sürmesi düflünülemez. Bu
anlamda yaflanabilir bir konut her in-
san›n en do¤al hakk›d›r.

22)) KKaappiittaalliisstt DDüünnyyaaddaa KKoonnuutt
SSoorruunnuu ÇÇöözzüüllmmüüflfl mmüüddüürr??

Emperyalist sömürünün hakim ol-
du¤u dünyam›zda bugün 100 milyonun
üzerinde insan›n evsiz oldu¤u, buna
sa¤l›ks›z koflullarda yaflayanlarda ek-
lendi¤inde rakam›n 1 milyonun üzerine
ç›kmaktad›r. Sömürü üzerine kurulu bir
sistemde konut sorunu da olacakt›r.
Özel mülkiyetin kutsand›¤› bir sistem-
de kapitalistler halk›n en temel ihtiyaç-
lar›n› dahi karfl›layamazlar. Paran varsa
yaflam hakk›n da, seyahat hakk›n›n da
konut hakk›n da vard›r. Yoksa yoktur. 

Emperyalist ülkelerde halk›n konut
sorunu belli oranlarda çözüme kavufl-
turmufltur. Elbette bu da kapitalistlerin
lütfu ya da emekçileri çok düflünmele-
ri sonucu geliflen bir çözüm de¤ildir.
Birincisi, iflçi s›n›f› bu haklar› için
uzun mücadeleler vermifltir. ‹kinci ne-
den ise 2. Paylafl›m Savafl› sonras› ge-
liflen ve güçlenen devrimlerdir. Yani
hem iflçi s›n›f›n›n örgütlü ve güçlü olu-
flu, hem de sosyalist alternatifin güçlü
varl›¤›, kapitalistleri konut sorunu da
içinde olmak üzere, sosyal haklar› ko-
nusunda bir çok hakk› tan›mak zorun-
da b›rakm›flt›r. 

90’lardan sonra ise sosyalist sis-
temde yaflanan geriye dönüflleri f›rsat

bilen kapitalistler
emekçilerin sosyal hak-
lar›n› k›s›tlamaya, gas-
petmeye bafllad›lar Bu
yüzden bugün yine ko-
nut sorunu emperyaist
ülkelerde de halk›n kar-

fl›s›na bir sorun olarak ç›kmaya
bafllamaktad›r. Emperyalist ül-
kelerin bir ço¤unda sokaklarda

yatan evsizlerin say›s› sürekli art-
maktad›r.

33)) ÜÜllkkeemmiizzddee OOlliiggaarrflflii HHaallkk››nn
KKoonnuutt SSoorruunnuunnuu ÇÇöözzüüyyoorr mmuu??

Anayasan›n bar›nma hakk›na ilifl-
kin 27. maddesinde “herkes yerleflme
hakk›na sahiptir” diyor. 57. maddesin-
de “devlet konut ihtiyac›n› karfl›layan
tedbirler al›r”diyor. ‹nsan haklar› Ev-
rensel Beyannamesi’nden, uluslararas›
Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar
Sözleflmesi’ne kadar konut sorununa
iliflkin bir çok uluslararas› belgeyi de
imzal›yor. 

Ka¤›t üzerinde devlet konut soru-
nunu çözmeyi üstlenmifl. Peki Pratik?

Somut rakamlara bakal›m. Ülke-
mizde 2000’de yap›lan say›mda top-
lam konut say›s› 1111 mmiillyyoonn 220000 bbiinn
olarak tespit edilmifl. Peki halk›n ko-
nut sorununu çözmekte yükümlü dev-
let bu konutlar›n ne kadar›n› yapm›fl?
Konutlar›n %% 9911,,99’’uu kkiiflfliisseell ve özel
sektör taraf›ndan, %% 44,,22’’ssii ddee kkooooppee--
rraattiifflleerr taraf›ndan yap›lm›fl. DDeevvlleettiinn
yyaapptt››¤¤›› konut oran› ise sadece ve sa-
dece % 3,6!

Devlet bu alan› tekellere, rantç›la-
ra, mafyaya b›rakm›flt›r. Devlet ülke-
mizde konut sorununu çözmek bir ya-
na, çözümsüz hale getiren politikala-
r›n mimar› ve uygulay›c›s›d›r.

44)) HHaallkk KKeennddii SSoorruunnuunnuu
NNaass››ll ÇÇöözzüüyyoorr??

Halk›n çözümünün ad› gecekondudur.

fiunu da belirtmekte fayda var. Ül-
kemizde büyük bir ço¤unluk da eevvssiizz--
ddiirr.. Yani kirac›d›r. Gecekondu sahibi
olanlar da tüm birikimlerini yat›rarak,
borçlanarak bafl›n› sokabilece¤i derme
çatma bir konuta sahip olmufltur. Ge-
cekondular bir sömürü denizinde
halk›n yaflam›n› bir nebze kolaylaflt›r-
m›fl olsa da bu, konut sorununun çö-

züldü¤ü anlam›na gelmez.

55)) ÜÜllkkeemmiizzddee GGeecceekkoonndduullaaflfl--
mmaann››nn BBooyyuuttuu NNeeddiirr??

Ülkemizde 1950’den itibaren köy-
den kente göçün yo¤unlaflmas›na pa-
ralel gecekondulaflmada da art›fl görü-
lür. 1948’lerde büyük kentlerde 25-30
bin olan gecekondu say›s›, 1953’te 80
bine, 1960’da 240 bine, 1983’te
yaklafl›k 1,5 milyona yükselmifltir.
2000’li y›llar›n bafllar›nda ise gece-
kondu say›s›n›n 2 milyon 200 bin ci-
var›nda oldu¤u biliniyor.

Halk gecekondularda oturmakta-
d›r. Ve gelinen noktada gecekondulafl-
ma yaln›zca sanayileflmifl kentlerde
de¤il Trabzon’dan, Edirne’ye, Van’a
kadar ülkemizin tüm kentlerinde var-
d›r art›k.

66)) OOlliiggaarrflfliinniinn GGeecceekkoonndduullaaflfl--
mmaayyaa YYaakkllaaflfl››mm›› NNaass››lldd››rr??

1945’lerden itibaren emperyalizmle
girilen ba¤›ml›l›k iliflkilerine paralel ül-
kemizde geliflen çarp›k kapitalist sana-
yinin ucuz iflgücüne ihtiyac› vard›r. Bu
ifl gücünü k›rdan kente göçen kitleler
karfl›layacakt›r. Bu nedenle devlet ken-
te göç eden bu kitlelerin gecekondular
infla etmelerine bafllang›çta göz yumar.
Böylelikle halk›n konut sorununu çöz-
me yükümlülü¤ünden de kurtulmufl
olur. Ancak bafllang›çta kondulaflmaya
izin verdi¤i bu alanlar›n kentin geliflip
büyümesiyle birlikte de¤eri ve önemi
artar. Burjuvazi için buralar önemli kar
alanlar›na dönüflür ve bu alanlar o saat-
ten sonra yoksul halka b›rak›lamayacak
el konulmas› gereken de¤erler olarak
görülür. Y›k›mlar bafllar. 

77)) BBuuggüünn NNeeddeenn GGeecceekkoonndduu
MMaahhaalllleelleerriinnee SSaalldd››rr››yyoorr??

Birinci neden; yukar›daki maddede
belirtildi¤i gibi, yoksul halk›n yaflad›-
¤› mahallelerin tekeller için de¤erli
araziler haline dönüflmüfl olmas›d›r.
‹kinci neden, ki as›l önemli nokta ge-
cekondu mahallelerinin devrimin ya-
ta¤› olmas›d›r.. Çeliflkilerin de en kes-
kin yafland›¤›, adaletsizli¤in en yak›c›
biçimde hissedildi¤i kondularda, bu
koflullar›n yaratt›¤› isyan potansiyeli
ezenlerin korkusudur. “Kondulardan

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
ö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür

SSOORRUUDDAA15
Konut Sorunu

11 MMiillyyoonn YYııkkıımm 55 MMiillyyoonn EEvvssiizz12

Yürüyüfl

5 Aral›k
2010

Say›: 245



gelip g›rtlaklar›m›z› kesecekler” söz-
leri bu korkunun ifadesidir. Oligarfli
yoksul halk›n isyan›ndan korktu¤u
kadar devrimcilerin öncülü¤ünde ör-
gütlü bir isyandan daha çok korkmak-
tad›r. Iflte bu yüzden egemenler yatak-
lar›nda rahat uyuyabilmek için gece-
kondu mahallerini, sahip olduklar› ör-
gütlülüklerle ve potansiyelle birlikte
yok etmek istiyor. 

88)) YY››kk››mmllaarraa KKaarrflfl›› DDiirreennmmeekk
SSuuçç mmuudduurr??

fiunu unutmayal›m ki hiçbir de¤e-
ri olmayan araziler üzerine kondular›-
n› infla eden halk varl›¤›yla, eme¤iyle,
tüm birikimiyle senelerce en zor ko-
flullara dayanarak o arazileri de¤erli
k›lm›flt›r. fiimdi bu arazi de¤erlendi
siz buray› terkedeceksiniz, biz buray›
parababalar›na peflkefl çekece¤iz, lüks
siteler, ifl merkezleri kuraca¤›z diyor-
lar. Halk ise, evlerinin arsalar›n›n de-
¤erinin çok alt›nda bir bedel ödene-
rek, flehrin d›fl›na sürülecektir. 

Unutmayal›m ki bu araziler üzerin-
de yaflayan, ona emek veren, de¤er ka-
tan halkt›r. Bu yüzden bu düzenin yasa-
lar› ne derse desin halk›n kendi eme¤iy-
le yaratt›¤› de¤erine sahip ç›kmak en
do¤al ve meflru hakk›d›r. Y›k›mlara kar-
fl› direnmek suç de¤il hhaakktt››rr……

99)) DDeevvrriimmcciilleerriinn
GGeecceekkoonndduullaarraa BBaakk››flfl›› NNeeddiirr??

Sa¤l›kl› konutlardan bahsedip ya-
flam koflullar› elveriflli olmayan gece-
kondular› savunmam›zda çeliflki ara-
yanlar olabilir. Bunda bir çeliflki yok-
tur. Halk, bu sömürü düzeni içinde
kondularla bar›nma sorunun bir nebze
gidermifltir. Ki devrimciler de bu çaba-
lar›nda her zaman halk›n yan›nda ol-
mufl, hatta Çayan, Armutlu, Ça¤layan,
Okmeydan› gibi gecekondu mahallele-
rinin inflas›na öncülük etmifllerdir. An-
cak burjuvazinin ve reformistlerin iddi-
a etti¤i gibi devrimcilerin bu düzen
içinde konut sorununu çözme gibi bir
politikas› da, beklentisi de yoktur. Ge-
cekondu halk›n›n evlerini savunurken
düzenin zorbal›¤›na karfl› halk›n bar›n-
ma ve direnme hakk›n› savunuyoruz.
Halk›n bu hakk›n› savunmak ve direni-
flinin içinde olup önderlik etmek bugün
yap›lmas› gerekendir.

1100)) ““KKeennttsseell DDöönnüüflflüümm””llee
AAmmaaççllaannaann NNeeddiirr??

TOK‹ baflkan› Erdo¤an Bayraktar
1,5 milyon ev y›k›lacak diyor. Elbette
bunlar yoksul gecekondu mahalleleri.
Yani halk›n evleri bafllar›na y›k›lacak
flehrin merkezine yak›nl›¤›yla, depre-
me dayan›kl› zeminiyle, manzaras›yla
de¤erli bu araziler tekellere peflkefl çe-
kilecek. ‹ktidara ve belediyelere yeni
rant kap›lar› aç›lacak, flfleehhiirr mmeerrkkeezz--
lleerrii yyookkssuull hhaallkkttaannddaa tteemmiizzlleennmmiiflfl
oollaaccaakk.. K›sacas› kentsel dönüflüm,
burjuvazinin kentleri kendi ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yeniden flekillendirme-
sinin ad›d›r. 

1111)) ‹‹kkttiiddaarr TTOOKK‹‹ ‹‹llee HHeerrkkeessii
EEvv SSaahhiibbii YYaappaaccaa¤¤››nn›› SSööyyllüüyyoorr
DDoo¤¤rruu mmuu??

Halk›n hiç bir sorununu çözmeyen
iktidar›n TOK‹ ile konut sorununu çö-
zebilece¤ini düflünmek dahi komiktir.
Devletin toplam konutlar›n % 3,6’s›n›
yapt›¤›n› söylemifltik. TOK‹ bugün de
yoksul halk için çok az say›da konut
yapmaktad›r. Yap›lan 100 konuttan 20
tanesi sosyal konuttur. Di¤erleri ise
lüks konutlard›r. Ki sosyal konut diye
yap›lanlar da, düflük maliyetle yap›l-
d›¤› için k›sa sürede dökülmeye baflla-
yan, kalitesiz ve sa¤l›ks›z konutlard›r. 

1122)) MMoorrttggaaggee NNeeddiirr??

K›saca, ipotekle ev sahibi olmak-
t›r. ABD’de çökmüfl olan bu sistem ül-
kemizde konut sorununu çözece¤i id-
dias›yla piyasaya sürülmüfltür. Mort-
gage, konut sorununda çözüm de¤il
sömürü mekanizmas›n›n ad›d›r. Em-
peryalist tekellerin ve iflbirlikçilerinin
ellerinde birikmifl olan büyük miktar-
daki paran›n ipotek karfl›l›¤› faizle ça-
l›flt›r›lmas›d›r. Yürütülen kampanya-
larda aç›klanan peflinat ve taksitleri
yoksul halk›n ödeme durumu yoktur.
Bu yüzden mortgage yoksul halk› d›fl-
layan bir sistemdir. Ki bu sisteme da-
hil olanlar da ipotek karfl›l›¤› banka-
dan ald›¤› kredinin bir kaç taksidini
ödeyemedi¤inde banka ipotekli evine
el koymaktad›r. 

1133)) NNeeddeenn ‹‹nnssaannllaarr BBiirr ÖÖmmüürr

BBooyyuu ÇÇaall››flfl››pp YYaaflflaann››llaaccaakk BBiirr
EEvvee SSaahhiipp OOllaammaazz??

Kapitalist sömürü sisteminde hal-
k›n en temel hakk›, ço¤u kez gerçek-
leflmeyecek bir hayale dönüflmüfltür.
Düflünün, asgari ürcretle geçinmeye
mahkum edilen, eme¤inin karfl›l›¤›n›
alamayan, bir liran›n hesab›n› yapmak
zorunda kalan emekçiler, ev sahibi
olabilir mi? Ki fahifl ev fiyatlar›n› dü-
flündü¤ümüzde bu eriflilmesi adeta
imkans›z bir hayale dönüflmüfltür. 

1144)) BBuu DDüüzzeennddee SSaa¤¤ll››kkll›› BBiirr
KKoonnuuttttaa YYaaflflaammaa fifiaannss››mm››zz
VVaarr mm››??

Öncelikle mevcut tabloya eldeki
verilerle bakmak laz›m. 1975 say›m
sonuçlar›na göre  ülkemizde toplam
hane halk›n›n %55,8’i 1-2 odal› ko-
nutlarda yafl›yor. Mevcut konutlar›n
%% 4444’’üü ççüürrüükk ya da onar›ma muhtaç.
% 37’9’unun mutfa¤›, % 26,6’s›n›n
tuvaleti, % 45’nin banyosu, %
49’unun elektiri¤i, % 58’inin kent su-
yu bulunmuyor. Elbette bugün bu ra-
kamlar de¤iflmifltir. Ancak de¤iflik so-
runlar›n devam etti¤i kesindir. 2000
verilerine göre de kunutlar›n %% 3322’’ssii--
nniinn kkaannaalliizzaassyyoonnuu yyookk,, bbiinnaallaarr››nn
yyüüzzddee 8866’’ss›› ssoobbaa iillee ››ss››nn››yyoorr..

Yoksul halk en kötü koflullarda ya-
fl›yor. Do¤algazl›, s›cak su tesisatl›,
asansörlü, yang›n merdivenli konutla-
r›n oran› yyüüzzddee 55 eevveett ssaaddeeccee yyüüzzddee
55,, civar›nda. Sonuç olarak, bu ülkede
% 5’lik bir az›nl›k rahat yafl›yor %
95’lik ço¤unluk ise ssttaannddaarrttllaarr››nn aall--
tt››nnddaa konutlarda bar›nmak zorunda
b›rak›lm›flt›r. 

1155)) HHaallkk››nn KKoonnuutt SSoorruunnuu NNee
ZZaammaann vvee NNaass››ll ÇÇöözzüülleecceekkttiirr??

fiunu biliyoruz ki sosyalist ülkeler-
de tek bir insan dahi sokakta yaflamaz,
yaflamas›na izin verilmez. Halk›n ba-
r›nma hakk› sosyalist devlet taraf›n-
dan güvence alt›na al›nm›flt›r. Ülke-
mizde de milyonlarca insan›n konut
sorununu çözecek olan halk›n kendi
iktidar› olacakt›r. DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kk--
ttiiddaarr››’nda halk kendi sorununu erte-
lemez, çözümsüz b›rakmaz. Bir sefer-
berlik ilan ederek tüm halk›n insanca
yaflayaca¤› konutlar› infla eder. 
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Wikileaks isimli internet sitesi
ABD devlet arflivinden al›nm›fl di-
¤er ülkeler hakk›nda tuttu¤u istih-
barat bilgileri ve 251 bin 287 belge-
yi parça parça yay›nlamaya bafllad›. 

Belgelerden 243 bin 270 adeti,
270 ABD  büyükelçilik ve konso-
loslu¤unun 2004’ten 2010 Mart’›na
kadar bulunduklar› ülkeler hakk›n-
da toplad›klar› istihbarat bilgileri ve
diplomatik görüflmeleri içeren gizli
belgelerden oluflmaktad›r.  8017
adet belge ise ABD d›fliflleri bakan-
l›¤›n›n dünyan›n her taraf›ndaki
misyonlar›na gönderdi¤i yaz›lar ve
raporlardan oluflmaktad›r.

Türkiye 7918 belge ile Amerika
ile en çok kripto gönderen ülke.  Ay-
r›ca Ankara’dan gönderilen mesaj-
lar›n 577’si gizli belgelerden oluflu-
yor.

Wikileaks’in parça parça yay›n-
layaca¤›n› aç›klad›¤› belgelerin ge-
nel niteli¤i flöyle: Yüzde 4400..55''ii
''MMaahhrreemm'',, yüzde 6's›n›n üzerinde
''GGiizzllii'' mührü var. 44333300 belge ise
“ABD-vatandafl› olmayanlar›n hiç-
bir biçimde eline geçmemesi gere-
ken belgeler...

Belgeleri, Irak'taki Hammer Üs-
sü'nde Amerikan ordusunda çal›flan
Bradley Manning ad›ndaki bir istih-
barat analizcisi taraf›ndan ele geçi-
rilerek yay›nland›. 

250 binin üzerindeki bu belge-
lerden ilk bir kaç gün içinde sadece
300 tanesi yay›nland›. 300 belgeden
bu kadar çok pislik ortal›¤a saç›ld›.
Tamam›ndan nelerin saç›laca¤›n›
tahmin etmek zor de¤il.

Belgelerde, hemen tüm emper-
yalist, faflist devletlerin, tüm burju-
va politikac›lar›n  ahlaks›zl›klar›,
yolsuzluklar›, tehdit, flantaj, dediko-
du malzemeleri, nas›l bir çürümüfl-

lük ve kokuflmuflluk içinde yaflad›k-
lar›n› gösteriyor. 

Bu belgelerin gösterdi¤i ç›plak
gerçek: Burjuvazinin ““kkuuttssaall”” dev-
leti budur iflte.

Belgeler, emperyalist jandarma
ABD’nin, emperyalist düzenin ve
iflbirlikçilerinin flantaja, dedikodu-
ya, birbirinin kuyusunu kazan ilifl-
kilerine çürümüfl düzenine ›fl›k tut-
maktad›r. 

Yay›nlanan belgeler emperyalist
dünyan›n kirli iliflkilerini, çürüyen
iliflkilerinin küçük bir k›sm›n› anlat-
maktad›r. Suudi Arabistan’dan, Tür-
kiye’ye tüm iflbirlikçilerini fiflleyen
ABD, iflbirlikçilerinin bütün pis ifl-
lerini not etmifltir. O iliflkilerde flan-
taj, o iliflkilerde yalan ve iki yüzlü-
lük vard›r. 

Wikileaks’in bbelgelerinden
dökülen bburjuva kkutsal
devletin ss›rmalar›

Burjuvazi devleti yasalar›yla,
hukuk kurallar›yla, resmi kurumla-
r›yla, kurumlara atad›¤› bürokratla-
r›yla devlete bir “kutsall›k” atfeder.
Halka, “devletin herkesin devleti”,
oldu¤u “devlete güvenmek gerekti-
¤i”  düflüncesi ifllenir. 

Parlamentosuyla, milletvekille-
riyle, ordusu, polisiyle, yarg›s›yla,
mahkemeleriyle, yasalar›yla, e¤itim
sistemiyle, sa¤l›k sistemiyle, hapis-
hanesiyle, hastanesiyle burjuvazi-
nin devlet gerçe¤i budur. 

Hemen tüm emperyalist ve iflbir-
likçilerin devlet gerçe¤i budur. 

Belgelerden ne kadar kokuflmufl,
çürümüfl bir cesetle karfl› karfl›ya
olundu¤u ortadad›r. 

Amerika, “müttefikimiz” diyor.
“stratejik ortak” diyor. Ortak birlik-

lerde, paktlarda yer al›yor. Fakat tek
bir gerçek var: “Dost, stratejik or-
tak, müttefikimiz” gibi söylemleri-
nin alt›nda birbirlerinin kuyular›n›
kaz›yorlar. Bu sözler a¤›zlar›nda
sahtekarl›klar›n› maskelemeye ya-
rayan bir araçtan ibarettir. 

Bu belgelerin hiçbirisi bizim aç›-
m›zdan süpriz de¤ildir. Devrimciler
ony›llard›r emperyalist burjuva dev-
letlerin, iflbirlikçi oligarflilerin çürü-
müfllü¤ünü anlat›yor. 

Bugüne kadar Amerikan konso-
losluklar›n›n, elçiliklerin önlerinde
onlarca eylem gerçeklefltirdik.
Amerikan elçilikleriyle, üsleriyle,
tekelleriyle, ajanlar›yla ülkemizde
iflgalci olarak bulunduklar›n› Wiki-
leaks belgelerinden ö¤renmedi. 

Amerikan elçilikleri ve konsolos-
luklar› bulunduklar› her ülkede ajan
faaliyetleri yürütüyormufl. Bunun
böyle oldu¤unu bilmeyen mi var?
ABD, her ülke hakk›nda, ülkelerin
politikac›lar› hakk›nda yaflamlar›n›n
en ince ayr›nt›lar›na kadar  istihbari
rapor tutuyormufl deniliyor. Bunu bil-
miyor muydunuz peki? Milyonlarca
kilometre kareye yay›lmak üzere on-
binlerce Amerikan  ajan› var. Bunla-
r›n ne ifl yapt›¤›n› san›yorsunuz.

‹flbirlikçi AAKP, eefendilerinin
gözünde bbir uflakt›r

AKP, Ortado¤u’da “Ameri-
ka’n›n stratejik orta¤›y›z, bölgede
lider ülkeyiz, bölgesel gücüz” diye-
rek böbürlenip duruyordu. D›fliflleri
Bakan› Ahmet Davuto¤lu adeta
kahraman ilan edilmiflti. Ancak bel-
geler bir kez daha ispatlam›flt›r ki,
oligarflinin tüm yöneticileri Ameri-
ka’n›n gözünde bir uflakt›r. Ayr›ca
flu da bir gerçektir ki; tüm uflaklar
gibi oligarflininde efendisinin gö-
zünde hiçbir de¤eri yoktur. 

BBeellggeelleerrddeekkii ddeevvlleett ççüürrüüyyeenn kkaappiittaalliizzmmddiirr

BBuurrjjuuvvaazziinniinn ““kkuuttssaall”” ddeevvlleettii 
Fitne, FFesat, ŞŞantaj, DDedikodu,

Ahlaksızlık, KKuyu KKazma...
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Oligarflinin ppartileri
Amerika’n›n ggönüllü
ajan›d›r

Cumhurbaflkan› Gül, Baflbakan
Erdo¤an, D›fliflleri Bakan› Davuto¤-
lu Amerika’n›n memurlar› gibi çal›-
fl›yorlar ancak Amerika yine de gü-
venmiyor onlara. Bilgilere bak›ld›-
¤›nda, bunlar›n da birbirine güven-
medi¤i aç›k. Abdullah Gül için
““TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann’’››nn aalltt››nn›› ooyydduu¤¤uu””
söyleniyor. Vecdi Gönül Davuto¤lu
hakk›nda Amerika’ya “Neo-Os-
manl›c› ‹slamc›, tehlikeli” diye ra-
por veriyor. 

xxxxx’den ggelen bbilgiler
“Partideki iki kayna¤›m›z, parti-

nin s›n›r tan›mayan yolsuzluklar›n-
dan i¤rendi¤i için istifa etmek üzere
oldu¤unu söyledi. Erdo¤an’›n çok es-
ki arkadafl› olan ve flimdi de birlikte
çal›flan bir yak›n› hükümetin gelece-
¤ini göremedi¤ini, daha esnek bir li-
dere ihtiyaç oldu¤unu, GGüülleenncciilleerriinn
de Erdo¤an’›n bu ifli bbeecceerreemmeeddii¤¤iinnii
düflündü¤ünü söyledi.”

***
Bütün bunlar devrimciler tara-

f›ndan bilinen gerçeklerdir.
AKP’nin rahats›zl›¤› bu gerçeklerin
ortaya saç›lmas›nad›r. Ancak rahat-
s›zl›¤›n› dile getirirken ABD’ye
uflakl›¤›ndan da vazgeçmiyor. Ra-
porlarda ABD’nin gözünde bir
UfiAK kadar bile de¤erinin olmad›-
¤› aç›kt›r. Ancak Baflbakan’dan
Cumhurbaflkan›’na, bakanlardan
milletvekillerine hepsi de Ameri-
ka’ya “sen nas›l bizim hakk›m›zda
bu laflar› edersin, bizim ülkemizde
bizim hakk›m›zda böyle istihbarat-
lar toplars›n, özel “mahremime” da-
hi girersin” diyemiyor.

Bu haberlerin yay›nlanmas›na k›-
z›yor. ‹srail’in ifli diyerek, halk›n ‹sra-
ille olan öfkesinden yararlanarak hal-
k›, bu iflin ‹srail’in bir komplosu oldu-
¤una inand›rmamaya çal›fl›yor.

Cumhurbaflkan› Gül: “‹srail’in is-
minin geçmemesi manidard›r” diyor.
Baflbakan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik:
“Bu belgelerden en çok kim sevinmifl-
tir? Bence ‹srail bu iflten çok sevin-
mifltir” diyor. Mehmet Ali fiahin; “Bu

tür belgeler Amerika’ya ra¤men ya-
y›nlanm›fl olamaz” diyor. ‹çiflleri Ba-
kan› Beflir Atalay; “Aç›klanan belge-
ler ‹srail’in lehine gibi duruyor” di-
yor. Neyin yolunu yap›yorsunuz?
Egemen Ba¤›fl kalkm›fl diyor ki,
“Belgeleri ciddiye almamak laz›m...”
Cemil Çiçek: “Daha neler olacak,
bekleyip görmek gerekir.”

Neyi göreceksiniz? Neyi bekli-
yorsunuz? Amerika’ya karfl› bir fley
yapaca¤› yok. ‹flçiye, memura, iflsi-
ze karfl› efelenmek  kolay. Senin ül-
kende sana karfl› ajan faaliyeti yürü-
tüyor Amerika: Sen Amerika’ya ne
yapacaks›n onu söyle. Ç›kan belge-

lere göre halka ne yalan söyleyece-
¤inin yolunu yap›yor AKP. 

Hadi kovun bakal›m o raporlar›
veren Amerikan büyükelçilerini...

KOVAMAZSINIZ.

Tam tersine Amerika’n›n sizin hak-
k›n›zda oluflmufl olan kötü kanaatlerini
gidermek için flimdiden el-etek öpmek
için Amerika’da s›raya girdiniz.

Davuto¤lu utanmadan bir de ABD
D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton,
“bizden özür diledi”  diye yalan söy-
lüyor.  O belgelerden 8017 adeti biz-
zat D›fliflleri Bakan›’›n imzas›yla  El-
çiliklere gönderilmifl raporlard›r.

-- BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann''››nn kkaarraakkttee--
rrii:: Güç elde etme açl›¤› kendisini
parti içinde oldukça keskin bir otori-
ter stil ve di¤erlerine karfl› derin bir
ggüüvveennssiizzlliikk olarak gösteriyor. Afl›r›
gururlu, AAllllaahh ttaarraaff››nnddaann sseeççiillmmiiflfl
oolldduu¤¤uunnaa iinnaann››yyoorr, maço, kad›nlara
güvenmiyor. Çok aazz vvee ggeenneelllliikkllee
yyaallnn››zzccaa ‹‹ssllaammii ee¤¤iilliimmllii ggaazzeetteelleerrii
ookkuudduu.. Çevresindeki bürokrat ve da-
n›flman kadrolar› yetersiz, cemaatçi-
lik esas›na göre seçilmifl. Ço¤u Anka-
ra d›fl›nda siyasetin nas›l iflledi¤ini
bilmiyor. Futbolu ssiiyyaasseett iiççiinn kulla-
n›yor. Trabzon'a transferler yapmas›
için AKP bütçesinden para aktar›yor.

-- MMiillllii SSaavvuunnmmaa BBaakkaann›› VVeeccddii
GGöönnüüll:: 'Muhafazakar, Gül'ün yak›n
çevresinden,  Davuto¤lu'nu ''aaflfl››rr›› ddee--
rreecceeddee tteehhlliikkeellii'' oollaarraakk ttaann››mmllaadd››''
deniliyor. 

-- Cüneyd Zapsu, Egemen Ba¤›fl,
Ömer Çelik ile Mücahit Arslan ve
Hikmet Bulduk için 'yetersiz', 'ulafl›-
lamayan' ve 'yolsuzlu¤a kar›flm›fl' ki-
fliler...

- CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› AAbbdduullllaahh
GGüüll,,  CCeemmiill ÇÇiiççeekk:: Gül ve Cemil Çi-
çek gibi baz›lar› Erdo¤an'›n alt›n› ka-
z›yor. Mesela Gül, yabanc›larla bile
paylafl›yor (Örnek... ‹srail Baflbakan
Yard›mc›s› Ehud Olmert) 

-- AAKKPP''ddeekkii yyoollssuuzzlluukkllaarr:: ““AKP
içerisinde ulusal ve yerel düzeyde
ciddi ç›kar çat›flmalar› ve yolsuzluk-
lar yaflan›yor. ‹‹kkii kkaayynnaa¤¤››mm››zz bbiizzee

EErrddoo¤¤aann''››nn 88 ‹‹ssvviiççrree bbaannkkaass››nnddaa
hheessaappllaarr›› oldu¤unu söyledi. Kendisi-
nin gelirinin o¤lunun dü¤ününde ve-
rilen hediyelerden geldi¤i ve bir Türk
ifladam›n›n dört çocu¤unun ABD'de-
ki e¤itim masraflar›n› karfl›lad›¤› yö-
nündeki aç›klamalar›, hiçbir flekilde
gerçekçi de¤il”

- YYoollssuuzzlluu¤¤aa kkaarr››flflaannllaarr aarraass››nn--
ddaa:: ‹çiflleri (eski) Bakan› Abdülkadir
Aksu, Kürflad Tüzmen ve AKP ‹stan-
bul ‹l Baflkan› Mehmet Müezzino¤lu
yer al›yor.

-- BBüürrookkrraattllaarr yyeetteerrssiizz:: KKiimmlleerriinn
bbaakkaann yyaapp››llaaccaa¤¤››nnaa AABBDD kkaarraarr vveerrii--
yyoorr: AKP ve Erdo¤an’›n bürokrasi, par-
ti yönetimi ve belediyelere atad›¤› kifli-
ler yetersiz. Aralar›nda Gönül, Gümrük
(eski) Müsteflar› Nevzat Sayg›l›o¤lu,
Orman (eski) Genel Müdürü Abdurrah-
man Sa¤kaya ve daha pek çok kifli bize
Ömer Dinçer gibi yetersiz...

- AAhhllaakkss››zz,, uuyyuuflflttuurruuccuu kkaaççaakkçç››--
ss››,, mmaaffyyaacc››:: ‹‹ççiiflfllleerrii ((eesskkii)) BBaakkaann››
AAbbddüüllkkaaddiirr AAkkssuu; eroin kaçakç›s›,
küçük k›zlara düflkün  ve o¤lu aç›k
mafya iliflkileri içinde.

- SSaannaayyii vvee TTiiccaarreett BBaakkaann›› AAllii
CCooflflkkuunn::  TSE taraf›ndan verilen serti-
fikalara iliflkin 550000 mmiillyyoonn ddoollaarrll››kk
bir rrüüflflvveett olay›n›n içinde 

-- KKüürrflflaadd TTüüzzmmeenn:: Irak'taki g›da
karfl›l›¤› petrol program›nda rüflvete
bulaflt›¤› ve pek çok kifli taraf›ndan
her türlü rrüüflflvveett//kkoommiissyyoonnaa aç›k.

Efendilerinin ggözünde 
işbirlikçileri
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Herkes gördü ki, dünyan›n yüz-
lerce ülkesinde binlerce diplomat,
istihbaratç› istihdam eden Amerikan
emperyalizminin arflivi, fitne fesat
yuma¤›d›r. Hangi cumhurbaflkan›-
n›n kar›s› kaç defa estetik ameliyat
olmufl, kim kimin kuyusunu kaz-
m›fl, kim kime ne demifl, ortada...
Aile yaflamlar›, cinsellik, uyuflturu-
cu, mafya iliflkileri, birbirlerinin
kirli dünyalar›n› kay›t alt›na alma-
lar... K›sacas› tam bir çirkef, tam bir
batakl›k. Ama zaten burjuva politi-
kas› bunlar de¤il mi? Emperyalist-
lerin birbirleriyle iliflkileri, emper-
yalistlerle yeni-sömürgelerin iliflki-
leri, böyle tehdit, flantaj, komplo,
yalan üzerine flekillenmiyor mu?

Kapitalizmin, emperyalist kültü-
rün yol açt›¤› bir yozlaflmad›r bu.   

Ortaya serilen belgeler, belgele-
rin gösterdi¤i tablo, yeni bir fley ol-
may›p, devrimcilerin onlarca y›ld›r
anlatt›klar›n›n kan›tlanmas›d›r. Em-
peryalist devletlerin, yeni sömürge-
lerdeki oligarflik devletlerin niteli¤i-
ni, nnaass››ll yyöönneettttiikklleerriinnii,, nnaass››ll ssöö--
mmüürrggeelleeflflttiirrddiikklleerriinnii,, nnaass››ll ssöömmüürr--
ddüükklleerriinnii anlatt›k y›llarca. Emper-
yalist, faflist devletleri teflhir ettik. 

Ahlaks›zl›klar›n›, namussuzluk-
lar›n›, komploculuklar›n›, flantajc›-
l›klar›n› anlatmak, her zaman o ka-
dar kolay olmad›. Onlar›n gerçe¤ini
anlatmak için bedeller de ödedik.

‹flbirlikçi iktidarlar›n tüm milli-
yetçilik gösterilerine karfl›n nas›l bir
uflakl›k iliflkisi içinde olduklar›n›
anlatmak, devrimci propagandan›n
ayr›lmaz parçalar›ndan biri olagel-
mifltir. Aç›klanan s›n›rl› belgeler, bu
konuda da çarp›c› kan›tlar sunuyor. 

KKaann››ttllaannaann bbiizziizz!!

Emperyalizmin dünyas›nda, bur-

juvazinin kültüründe, temiz, saf,
dürüst olan hiçbir fley yoktur. ‹nsan-
l›¤›n bu de¤erleri art›k yaln›z  dev-
rimciler taraf›ndan temsil edilmek-
tedir. Dünyas› ç›karlar dünyas›yla
kirlenmeyen, dolay›s›yla bu çürü-
menin, kokuflman›n d›fl›nda kalabi-
len yaln›zca devrimcilerdir. 

Yozlaflma, ülkelerin, halklar›n
üzerine dev dalgalar halinde gel-
mekte; ülkeleri, halklar›, tüm top-
lumsal s›n›f ve katmanlar› yutmak
istemektedir. Emperyalistlerin ve
iflbirlikçilerin yönetimindeki dünya-
n›n, her gün biraz daha yozlaflaca¤›
kesindir. Bu dalgay› yaln›z devrim-
ler durdurabilir, bu dalga yaln›z
devrimcilerin yönetimindeki bir
dünyada tersine çevrilebilir. 

Kapitalizmi vve eemperyalizmi
tüm ddünyaya aanlatan
Marksist-Leninistlerdir

Gerçek flu ki, Wikileaks belgele-
ri karfl›s›nda flafl›rmak veya sanki
bütün bunlar› ilk kez görüyor, ö¤re-
niyormuflcas›na düflünüp de¤erlen-
dirmek, devrimciler, ilericiler, ay-
d›nlar aç›s›ndan  do¤ru de¤ildir, ka-
bul edilebilir de¤ildir. 

Bak›n mesela, bir ayd›n nas›l ya-
z›yor:

“Velhas›l, özlenen ‘fleffaf dev-
let’i gerçeklefltirmek, korsanlara
k›smet oldu.

Belgeler, diplomasinin smokinini
ç›kard›, “ev hali”ni bize gösterdi.

“Kediye kedi denen”, sahici de-
¤erlendirmeler okuma flans›na ka-
vufltuk. fiimdi düne göre çok daha
gerçekçi bir dünya alg›s›na sahibiz.
Dostu düflmandan ay›rabilir, buna
göre pozisyon alabiliriz. Teflekkür-
ler WikiLeaks!” (Can Dündar, Mil-

liyet, 30 Kas›m 2010)

Emperyalizmin ne oldu¤unu Wi-
kileaks’la m› ö¤rendiniz? Yaklafl›k
150 y›ll›k emperyalizmi bugüne ka-
dar tan›mad›n›z da, 300 adet belge-
nin yay›nlanmas›yla m› tan›d›n›z?
Bugüne kadar yaflad›klar›, gördük-
leri, ö¤rendikleri dostu düflman›
ay›rmas›na yetmemifl de, flimdi dos-
tu düflmandan ay›rabilir hale gel-
mifl!!

1,5 as›rl›k tarihe bir bak›n; orada
Wikileaks’›n aç›klad›¤› ve aç›klaya-
ca¤› belgelerin tümünden çok daha
fazla-fazlal›¤› k›yas bile kabul et-
mez- belgeyle karfl›lafl›rs›n›z. 

Marks’›n KKaappiittaall’ine bak›n en
baflta. Kim ondan daha iyi anlatabi-
lir burjuvalar›n kâr h›rs› için her fle-
yi yapabilece¤ini... Lenin’in
1900’lerin bafl›nda yazd›¤› Emper-
yalizm kitab›na bak›n. Bak›n, bu-
gün Wikileaks belgeleri bir fleyi ka-
n›tlam›flsa, o Lenin’in emperyalizm
tarifinden baflka bir fley de¤ildir. Ne
diyordu Lenin? 

“Emperyalizm: 1) Tekelci kapi-
talizmdir; 2) Asalak ve çürüyen ka-
pitalizmdir; 3) Can çekiflen kapita-
lizmdir.”

Wikilaeks’dan yay›lanlar asalak-
l›ktan, çürümüfllükten ve bir sistemin
can çekiflmesinden baflka nedir ki?

Amerikan aarflivlerinden
yay›lan bbu bbatakl›k, bbu ppislik,
s›n›fsald›r!

Asalakl›k, çürümüfllük, kkiiflfliisseell
bir özellik de¤ildir. Fitnenin, fesa-
d›n, flantajc›l›¤›n, ahlaks›zl›¤›n bel-
geleri, Amerikan diplomatlar›n›n
ahlaks›zl›¤›yla da aç›klanamaz. S›-
n›fsald›r. 

Ortaya ç›kan bu sonuçlar, devle-

ddeevvrriimm vvee ddeevvrriimmcciilleerrddiirr

TTEEKK AALLTTEERRNNAATTİİFF BBİİZZİİZZ::
DDüünnyyaannıınn eenn tteemmiizz,, eenn ssooyylluu ddaammaarrıı 

tteemmiizz kkaallaann tteekk yyeerrii
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tin böyle çal›flan bir devlet
haline gelmesi, diplomat-
lar›n böyle ifl yapmas›, hiç-
biri tesadüfi de¤ildir. Ka-
pitalizm tekellefltikçe, te-
kellerin devlet üzerindeki
denetimi ve belirleyicili¤i
artm›fl, devlet, askeri, dip-
lomatik, bürokratik tüm
ayg›tlar›yla tekellerin hiz-
metine girmifltir. Diplo-
matlar, istihbaratç›lar, te-
kellerin neye ihtiyac› var-
sa, onu karfl›larlar. Tüm ra-
kipleri hakk›nda, birlikte ifl
yapaca¤› kifli, kurum ve
ülkeler hakk›nda tehdit,
rüflvet, flantaj için raporlar
tutmak, tekellerin rutin ça-
l›flma tarzlar›ndand›r. Bu
yüzden, ABD arflivinin hiç
flafl›lacak bir yan› yoktur. 

Keza, burjuva politikas›
öyle bir fleydir ki,bir yan-
dan “stratejik müttefiklik”
masallar› anlat›l›rken, di¤er
yandan müttefikler birbiri-
nin kuyusunu kazarlar. Bel-
geler de bunu gösteriyor.
Bu belgelere,bu nedenle
ancak burjuvaziyi, burjuva
politikac›s›n› tan›mayanlar
flaflabilir.  

Yalan›n, entrikalar›n,
flantaj›n, iki yüzlülü¤ün, pis-
li¤in egemen oldu¤u iliflki-
lerdir emperyalist dünyan›n
iliflkileri. Dostluk yoktur,
safl›k yoktur, vefa, sadakat,
ba¤l›l›k, dürüstlük gibi kav-
ramlara ise hiç mi hiç yer
yoktur bu dünyada.

Devrimciler, anti-em-
peryalist mücadeleyi sür-
dürürken, bak›n burjuva
politikac›lar, emperyalist-
lerle nas›l içli d›fll›lar.
Devrimciler, sömürüye
karfl› adalet için, bask›ya
zulme karfl› özgürlükler
için kavga verirken, burju-
va politikas›, yalan dolan
ihanle yolsuzlu¤u, rüflvet-
lerle dönen bir pislik çar-
k›ndan ibarettir. 

Devrimci politikayla
burjuva politika iki ayr›
dünyad›r. 

Devrimciyle burjuva po-
litikac›s›, iki farkl› dünyad›r.

Burjuvazinin dünyas›,
Wikileaks belgelerinin de
bir kez daha kan›tlad›¤› gi-
bi, yalan, dolan, tehdit,
rüflvet, alçakl›k, namus-
suzluk doludur. 

Devrimcilerin dünyas›,
onur, namus, emek, kahra-
manl›k ba¤l›l›k, vatanse-
verlikle biçimlenir. 

Devrimcilerin dünya-
n›n en temiz en soylu da-
mar, olmas›n›n çok net öl-
çüleri vard›r.

Bugünün dünyas›nda,
kendisi için de¤il, baflkala-
r› için fedakarl›k yapan
yaln›z devrimciler vard›r.
Halk u¤runa, vatan u¤ru-
na, gerçekler u¤runa, dü-
flünceler u¤runa can vere-
bilen yaln›z devrimciler
vard›r. Bunu yapamayan-
lar, bunu yapmay› mah-
kum edenler, düzenle ay-
n›lafl›rlar, solun baz› ke-
simlerinin düzeniçileflmesi
iflte bu noktada da ifadesi-
ni bulur. Onlar devrim
için, sosyalizm için ölmeyi
reddederler. Reddettikleri
noktada düzen politikac›-
lar›yla ayn›lafl›rlar. 

Sonuç olarak diyebili-
riz ki; Wikileaks tart›flma-
lar›n›, birbuçuk as›rd›r an-
latt›klar› kan›tlanm›fl olan-
lar›n oonnuurruu vvee gguurruurruuyyllaa,,
dünyan›n en soylu damar›,
en temiz yan› olarak alter-
natif olman›n ssoorruummlluulluu--
¤¤uuyyllaa iizzlliiyyoorruuzz.. 

Ve; her kim ki, onur-
dan, namustan, dürüstlük-
ten, adaletten yana ise, on-
lar› burjuva siyasetin kirli,
kanl› kanallar›ndan ç›k›p,
devrime, devrimcili¤e ça-
¤›r›yoruz. 

Burjuvazinin üretti¤i kavramlara bak›n. Ne kadar özen-
le seçilmifl. Gerçekler kavramlar›n arkas›na nas›l gizleni-
yor? ‹ki kelimede gerçeklerin üzeri nas›l örtülüyor, çok çar-
p›c› bir örnektir. Burjuvazi halk› böyle s›n›fland›r›yor ve
çok genifl kesimler kendin, burjuvazinin kavramlar›yla ta-
n›ml›yor. 

Ne demek “Dar gelirli” Kimdir dar  gelirliler? En önem-
lisi, nneeddeenn dar  gelirli? 

Burjuvazi bu kavramla bu sorular›n cevab›n› gizliyor.
Yoksulluk, iflsizlik, açl›k demiyor. Bu kelimeler burjuvazi-
nin kulaklar›n› t›rmal›yor. Rahat›n›, huzurunu kaç›r›yor. 

“Dar gelirli” demek, açl›¤› yoksullu¤u gizlemektir.

“Dar gelirli” demek açl›¤›n nedenlerini gizlemektir

“Dar gelirli” demek tekellerin sömürüsünü gizlemektir.

“Dar gelirli”, demek h›rs›zl›¤› gizlemektir. 

“Dar gelirli” de¤il, aç! Yoksul! 

AAçç bb››rraakk››llaann,, yyookkssuull bb››rraakk››llaann hhaallkk..

Açl›¤›m›z, yoksullu¤umuz kader de¤il. Açl›¤›m›z›n,
yoksullu¤umuzun bir nedeni var. 

Nedeni, tekellerin sömürüsüdür. Tekellerin h›rs›zl›¤›d›r.
Bu kavramla bütün bunlar gizlenmeye çal›fl›l›yor. 

Halk, “dar gelirli” diye adland›r›larak, açl›¤›m›z›n yok-
sullu¤umuzun nedenleri gizlenip bunun bir kader gibi ka-
bullenilmesi isteniyor. 

Dar gelirlilik de¤il; AÇLIK-YOKSULLUK!

Dar gelirli denilen açl›¤a, yoksullu¤a mahkum edilen, eme-
¤i sömürülen iflçilerdir. ‹flsizlerdir. Yoksullard›r. HALKTIR!

Benzer bir durum ülkemiz için, daha do¤rusu bütün yeni-
sömürge ülkeler için  geçirlidir. Emperyalist tekeller bizim
gibi yeni-sömürge ülkeleri  “geri kalm›fl” veya “geliflmekte
olan ülke” diye adland›r›r. Ayn› flekilde iflbirlikçi iktidarlar da
dillerinden bu kelimeyi düflürmezler. Geliflmekte olan ülke-
yiz Afrika gibi çok daha büyük açl›k yaflayan ülkelerle k›yas-
lay›p flükretmemizi, hatta sevinmemizi isterler.

Peki ony›llard›r neden hala bir türlü geliflmiyor ülkemiz.
Y›llard›r  “geliflmekte olan ülkeyiz” denilmiyor mu? Neden
geliflmiyor? 

“Geri b›rakt›r›lm›fl ülke” kavram›n› kullanmazlar mese-
la. Çünük orada bir ““ggeerrii bb››rraakktt››rraann”” vard›r ve o zaman
kkiimm diye sorulacakt›r. 

Geliflen birileri var elbette. Tekeller her geçen gün daha da
büyüor. Ancak ülke çap›nda açl›k daha da büyüyor. Yoksulluk
daha da büyüyor. Halk bu yalanlarla on y›llard›r kand›r›l›yor.
Oratada ne sömüren emperyalistler var ne de iflbirlikçileri.

Emperyalizmin yeni-sömürgesi oldu¤umuz bu yalanla gizle-
nir. 

Savaşan
Kelimeler

“Dar gelirli”
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S›n›fsal kimli¤imizi ve onurumu-
zu savaflarak koruyabiliriz.

Düflman›m›z kimdir?

Neyi hedeflemektedir? 

Bu sorulara verilecek cevaplar, bi-
zi cüretli k›lacakt›r. 

Bu sorulara verilecek cevaplar,
kimli¤imizi bulmam›z› sa¤layacakt›r.

Bu sorulara verilecek cevaplar,
zaferimizi sa¤layacakt›r.

Yüzlerce y›ld›r milyonlarca insan›n
kan›n›-ili¤ini sömüren, insanlar› açl›¤a
mahkum eden, onursuzlaflt›ran, afla¤›la-
yan, "iflten ç›kard›m" deyip sokaklara
terk eden kapitalizm denen çürümüfl
düzenin afla¤›l›k temsilcileridir.

Ve bu kan emicilerin bütün istekleri,
her taraf›ndan lime lime dökülen bu çü-
rümüfllü¤ü biraz daha sürdürmektir.

Ancak bunun için konuflan›n sesi
bo¤ulmal›, emekçiler eme¤ine sahip
ç›kmamal›d›r. 

Bu köksüz, iflbirlikçi s›n›f›n karfl›-
s›nda bulunan iflçi s›n›f›, bugün, ç›ka-
r›n› ve s›n›f kinini diri tutabilecek du-
rumda de¤ildir. 

‹flçi s›n›f›n›n öfkesi ve siyasal bi-
lincin harman›yla oluflacak s›n›f kini
için tek yol vard›r:

Örgütlenerek ço¤almal›y›z.

Öfkeyle direnmeliyiz.

Sesimizi mücadele eden di¤er ke-
simlerin sesleriyle bbiirrlleeflflttiirreerreekk bi-
lenmeliyiz.

Kavgam›z› ppoolliittiikklleeflflttiirrmmeelliiyyiizz..

Ekmek kavgas› yüzy›llar›n açl›¤›-
n›n kavgas›d›r.

Ekmek kavgas› adalet kavgas›d›r.

Ekmek kavgas› eflitlik kavgas›d›r. 

Bu kavgay› verenlerle birleflmeliyiz. 

Örgütlü siyaset… Ve h›zla ço¤al-
mak… Baflka çaresi yoktur. 

Memleketi satanlara, bizi bölmek is-
teyenlere, emekçi halklar›m›z› derin bir
sessizli¤e gömmek isteyenlere s›n›f kini-
mizi ancak bu sayede yöneltebiliriz.

Sadece bunlar için bile s›n›f düfl-
manlar›ndan hesap sormak, iflbirlikçile-
rin yakas›na yap›flmak, her direnifl yeri-

ni savafl alan›na çevirmek, sokaklar›
yang›n yerine döndürmek gerekiyor.

Sevdiklerimiz için, eme¤imiz
için, ailelerimiz, ezilmeye çal›fl›lan
onurumuz için, bizi soysuzlaflt›rmaya
çal›flan egemenlerin karfl›s›na kinle,
öfkeyle dikilmek.

Sesimizi mücadele eden di¤er ke-
simlerin sesleriyle bütünlefltirmek ve
örgütlenmelerimizi gelifltirerek s›n›f-
sal dayan›flmay› yaymak zorunluluk
haline geliyor. 

Bütün sorunumuz art›k sadece üc-
ret sorunu, ifl sorunu de¤il varl›k-
yokluk sorunu, onurlu bir insan gibi
yaflay›p yaflamama sorunudur. 

Direnifllerden geri çekilen her emek-
çi onursuzlu¤u kabul etmifl demektir.

Halklar›m›z›n yaflad›klar›na s›rt›n›
çeviren herkes s›n›f düflmanl›¤›na or-
tak olmufl demektir. 

Görevimiz, bütün güçlerimizi bir-
lefltirerek; 1 May›slar’da flehit edilen-
ler ad›na, katledilenler ad›na, diri diri
yak›lanlar ad›na, adaletsiz b›rak›lanlar
ad›na, gözalt›nda öldürülenler ad›na
daha fazla direnifl örgütlemek, daha
fazla direnifli zafere tafl›mak, kinimizi,
eme¤imizi, al›n terimizi, s›n›fsal onu-
rumuzu halk kurtulufl savafl›n›n harc›-
na katarak özgürlü¤e yürümektir.

Devlet ayg›t›n›n sahibi ve patronu
olan egemenler, bu ayg›t› kullanarak
kitlelere güçsüz olduklar›n›, devletle
bafl edemeyeceklerini, kimsenin ken-
dilerini desteklemedi¤ini anlatmakta,
milyonlarca insan›n düflünce ve duy-
gular›n› köreltmektedir. 

Egemen s›n›flar, her tür direnifli
emekçilerin zay›fl›klar›n› kullanarak
çözmektedir. 

Ekonomik ihtiyaçlar, ana-baba,
çoluk çocuk, ev kiras›, ölüm tehdidi,
direniflçilere ve yak›nlar›na yönelik
sald›r›lar, destek ve dayan›flmay› ku-
rutmak vb. her yöntemi bir silah hali-
ne getirmektedir. 

Uzayan ve desteksiz kalan dire-

nifller emekçileri y›lg›nlaflt›rmakta,
moral bozmakta ve teslimiyeti kolay-
laflt›rmaktad›r. 

Morali sars›lm›fl direniflçiler, ye-
nilgiye mahkum olmaktad›rlar. 

‹flte bu noktada, daha çok örgüt-
lenmeliyiz.

‹flte bu noktada, daha çok birlefl-
meliyiz.

Diri diri yak›lan kad›nlar›n öfkesi
ile birlefltirmeliyiz yoksullu¤umuzu,
yedi y›l boyunca 122 devrimciyi öl-
düren egemenlere duyulan öfke ile
birlefltirmeliyiz açl›¤›m›z›… 

Öfke, kin, hesap sorma, adalet
duygusu ve bunlara sahip olmak bü-
yük bir güçtür.

Öfkeyi, kini, hesap sorma iste¤ini
ve adalet duygusunu daha da güçlen-
dirmeyi, dahas› sürekli ve canl› k›l-
may› nas›l baflar›r›z? 

Kim oldu¤umuzu, kimle savaflt›-
¤›m›z› ve ne için savaflt›¤›m›z› unut-
mayarak baflarabiliriz. 

Bizi aç b›rakanlar ile, bu halk›n en
yi¤it evlatlar›n› diri diri yakanlar ayn›d›r.

Bizi iflten atanlarla gözalt›nda
gençlerimizi öldürenler ayn›d›r. 

Bizi ele güne muhtaç hale getirenler-
le bu ülkenin en de¤erli evlatlar›n› s›rt›n-
dan vuranlar, delik deflik edenler ayn›d›r.

Bizi kendi ülkemizde dilenci hali-
ne getirenlerle Engin Çeber’i hapis-
hanede döve döve öldürenler ayn›d›r.

Bu nedenle birleflmeliyiz. 

‹flte bu noktada s›n›fsal kin, ataca-
¤›m›z ad›mlarda bize güç katacak.

TALEPLER‹M‹Z‹ POL‹T‹KLEfi-
T‹REREK B‹LENMEL‹Y‹Z.

Baflka yol yoktur.

Yaln›zl›k yenilgidir. 

Yaln›zl›k ölümdür.

Birleflmeliyiz.

Birlefltirmeliyiz. 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

ÖRGÜTLENEREK ÇO⁄ALMALI,

ÖFKEYLE D‹RENMEL‹, 

SES‹M‹Z‹ MÜCADELE EDEN D‹⁄ER
KES‹MLER‹N SESLER‹YLE,  

B‹RLEfiT‹REREK B‹LENMEL‹Y‹Z!
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Polisler, bir ellerinde çikolata ve
kolonya kutusu, ev ev dolafl›p bay-
ram ziyareti yap›yorlar. 

Polisin görevleri aras›nda, evlere
çikolatal›, kolonyal› bayram ziyare-
ti yapmak olmasa gerek. Öyleyse ne
yap›yor Kocaeli polisi?

Bunun cevab›, polisin “ekip” ha-
linde hangi evleri ziyaret etti¤inde. 

Polis, daha k›sa süre önce,
komplo kurarak, sahte ifadelerle,
senaryolarla tutuklatt›¤› Gençlik
Federasyonu’ndan ö¤rencilerin  ai-
lelerini dolafl›yor. 

fiimdi mesele biraz daha anlafl›l›yor. 

*

Kocaeli’nde Kas›m ay›n›n bafl›n-
da (3 Kas›m) Kocaeli polisinin “bü-
yük operasyonu” vard›. Polisin da-
ha sonra “DHKP-C operasyonu”
olarak yans›taca¤› bu sald›r›da, sa-
baha karfl› 06.00 sular›nda evler ba-
s›ld›. 18 kifli gözalt›na al›nd›. 

Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm›
Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri, ki-
mileri derne¤e gelip gidenler, kimisi
ise dernekle hiç ilgisi olmayanlard›. 

Ortada ne suçlu vard›, ne suç
olan bir eylem, ne bir suç aleti.. Po-
lis, kendi uydurdu¤u senaryolarla
insanlar› gözalt›na alm›fl, onlar› ifl-
kenceli sorgulardan geçirmifl, y›l-
d›rmaya çal›flm›fl ve 6’s›n› da tutuk-
latm›flt›. 

Peki ortada suç yoksa, suçlu yok-
sa, nas›l tutuklatt›? diyeceksiniz?

Art›k bu konuda AKP’nin polisi
ve yarg› aras›nda tam bir uyum ol-
du¤u çok aç›kt›r.

Kocaeli’ndeki ö¤rencilerin tu-
tuklanmas›na gerekçe bulmakta da
zorlanmad›lar. Kat›ld›klar› tüm ddee--
mmookkrraattiikk eeyylleemmlleerr,, hatta bbaass››nn
aaçç››kkllaammaallaarr›› suç gerekçesi yap›ld›. 

Ama yine de onlar›n “kötü” bir
fleyler yapt›¤›n›n kan›t› olarak olay›n
içinde bir de ““iittiirraaffçç››”” olmal›yd›. 

Kocaeli polisi onu da bulmufltu. 

Ne yapm›fl Kocaeli polisi:

Psikolojik problemleri (ve bu ra-
hats›zl›klar› t›bben de belgeli olan)
olan genç bir k›z›  bulmufl, ona bir
ifade imzalatm›fllar. 

Okutmadan ifade imzalatt›klar›
baflka bir ö¤rencinin ifadesine de
yine tutuklataca¤› ö¤rencilerle ilgili
bilgiler eklemifller. 

fiimdi anlad›n›z m›

Kocaeli polisinin ev evi dolafla-
rak hangi provokasyonunu sakla-
man›n peflinde oldu¤unu?

Hangi suçlar›n› gizlemek için
kolonyalar, çikolatalar tuttu¤unu
anlad›n›z m›?

1 May›s’a kat›lmak ne zamanda
beri suç?

Saz kursuna gitmek ne zaman-
dan beri suç?

‹flte Kocaeli polisinin büyük
operasyonunda “aç›¤a ç›kard›¤›”
büyük suçlar bunlar. 

Genç k›zlar›m›z› hatta, psikolo-
jik sorunlar› olan gençleri kullan›p,
onlara üç befl kifli hakk›nda ifade
verdirip komplolar kuracak kadar
acizleflmifl ve ahlaks›zlaflm›fl bir po-
lis var ortada. 

Evleri ellerinde çikolatalarla,
kolonyalarla dolaflan da onlar. 

Aileleri dolaflanlar, bizzat bu
operasyonda yer alan ekipteki polis-
lerdir. Elbette ailelerimize, flubede
insanlara neler yapt›klar›n› anlatma-
d›lar. Elbette nas›l ifadeler düzdük-
lerini anlatmad›lar. 

‹flkenceciliklerini, yani gerçek
kimliklerini bir kaç saatli¤ine b›rak-
m›fl, “bayram ziyareti yapan kibar
gelenekçi polis” maskesini takm›fl-
lard›. 

Ne kadar ““kkiibbaarrllaaflfl››yyoorrllaarrssaa””
bilin ki saklamaya, örtbas etmeye
çal›flt›klar› suçlar› o kadar büyüktür

Ne kadar ““yyaarrdd››mmsseevveerr”” kesil-
mifllerse, komploculuklar› o kadar
alçakçad›r. 

*

Yöntem sadece Kocaeli polisine
özgü de¤il. Muhtemeldir ki, Emni-
yet Genel Müdürlü¤ü’nün psikolo-
jik savafl uzmanlar›n›n önerisiyle
her yerde uygulan›yor. 

‹flte bir baflka örnek. 

Hakkari’ye ba¤l›, YYüükksseekkoovvaa’’ddaa
kaymakaml›¤›n talimat›yla PKK’lile-
rin ailelerine giden polis, ailelere
maddi yard›m teklifinde bulunuyor.
Biri kad›n üç kifliden oluflan polis he-
yeti, flehit veya halen gerillada çocuk-
lar› bulunan ailelere gidiyor. Ailelere
flöyle diyor polisler:

“Size yard›m etmek istiyoruz
Her neye ihtiyac›n›z varsa, Emniyet
Müdürlü¤ü veya Kaymakaml›k ola-
rak karfl›lamaya haz›r›z. Çocuklar›-
n›z giderken küçüktü, flimdi büyü-
müfllerdir, piflman olup geri gele-
ceklerdir. ”

*

HHaallkk››mm››zz,, 

ddeevvrriimmccii,, ddeemmookkrraatt,, iilleerriiccii,,
yyuurrttsseevveerr iinnssaannllaarr››mm››zz››nn aaiilleelleerrii,, 

ttuuttssaakk vvee flfleehhiitt aaiilleelleerrii,, 

onlar, yüzlerinde hangi maske
olursa olsun, 

ellerinde ne olursa olsun, 

unutmay›n; evlatlar›n›z›, katle-
denler, onlar› iflkencelerden geçi-
renler, onlar› komplolarla tutukla-
tanlard›r. 

Onlara kap›n›z› açmay›n. 

Ellerindeki kolonyay› cop ola-
rak, çikolatalar› o¤lunuzun, k›z›n›-
z›n vücudundan ç›kar›lm›fl kanl›
kurflunlar olarak görün. 

Yüzlerinde hangi maske olursa
olsun, 

ellerinde ne olursa olsun, 

çarp›n suratlar›na kap›n›z›. 

Asla evinize almay›n. 

Asla iki çift laf etmeyin. 

Asla birlikte bir yudum çay
içmeyin. 

Asla bir yudum su vermeyin! 

KKooccaaeellii ppoolliissii hhaannggii ssuuççllaarrıınnıı
ggiizzlleemmeekk iiççiinn eevv eevv ddoollaaşşııyyoorr??
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28 Aral›k günü  Elaz›¤ Haklar
Derne¤i’nde 19-22 Aral›k 2000 ha-
pishaneler katliam›n› konu alan bir
seminer gerçeklefltirildi. 

20 kiflinin kat›ld›¤› seminere ko-
nuflmac› olarak Dersim E¤itim Sen
flube baflkan› Mehmet Ali Aslan,
Elaz›¤ Halk Cephesi ad›na Sevda
Kurban ve TAYAD’l› Aileler ad›na
ölüm orucu flehidi Feride Har-

man’›n babas› Asaf Harman kat›ld›.

‹lk olarak söz alan Mehmet Ali
Aslan Türkiye’deki hapishaneler
tarihinde 19-22 Aral›k 2000’e kadar
olan süreçte devletin hapishanelere
yönelik politikalar›n› siyasi mah-
kumlara dayat›lan a¤›r koflullar› 84
ve 96 ölüm oruçlar›n› ve 19 Aral›k
operasyonunun provas› olan Ulu-
canlar katliam›n› anlatt›. 

‹kinci olarak söz alan Sevda
Kurban 19-22 Aral›k süreci ve son-
ras›nda yaflanan olaylara de¤indi.
Sald›r›n›n devrimcileri sindirmek
ve as›l olarak düflüncelerini yok et-
mek amac›yla yap›ld›¤›n› söyleyen
Kurban ard›ndan katliam›n en vah-
flice yafland›¤› yerlerden biri olan
Bayrampafla Hapishanesi’ni örnek
göstererek diri diri yak›lan 6 kad›-
n›n hayatlar› pahas›na savundu¤u
fleyin asl›nda bir halk›n gelece¤i ve
insanl›k onuru oldu¤unu anlatt›. 

Son olarak söz alan Asaf Har-
man ise o süreçte k›z›n›n nas›l ölüm
orucuna bafllad›¤›n› örgüt bask›s›
gibi devletin kulland›¤› yalanlar›n
as›ls›z oldu¤unu F Tiplerine geçil-
dikten sonra görüfllerin neredeyse
imkans›zlaflt›¤›n› hapishanedeki
sald›r›n›n artt›¤›n› ve bunlar› kendi-
sininde yaflad›¤›n› anlatt›. Asaf Har-
man halklar›n kurtuluflunun örgütlü
mücadeleden geçti¤ini belirtti.

Konuflmalar›n ard›ndan  söylenen
türkülerle seminer sonland›r›ld›. 

19 Aral›k Katliam› 10. Y›l›nda
Antakya’n›n Ulus Meydan›’nda 27 Kas›m günü bir

eylem yap›larak 19-22 Aral›k katliam›n›n sorumlular›-
n›n cezaland›r›lmas› istendi. Halk Cephesi taraf›ndan
yap›lan eylemde, “19 Aral›k Katliam› 10. Y›l›nda Ada-
let ‹stiyoruz!” yazan bir pankart ve katledilen 28 dev-
rimcinin foto¤raflar›n›n oldu¤u pankart aç›ld›. 

“Diri Diri Yakanlar Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyo-
ruz, 19 Aral›k Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” sloganlar›
at›lan eylemde, devrimci tutsak Deniz fiah’›n annesi
Zeynep fiah bir aç›klama yaparak, o¤lunun yaflad›¤› hak
gasplar›n› anlatt›. Deniz fiah’›n kald›¤› hücreden iflken-
ceyle baflka bir hücreye götürüldü¤ünü söyleyen annesi
yeni hücrede bütün haklar›ndan mahrum b›rak›ld›¤›n›,
mektuplar›, mahkemesiyle ilgili evraklar› ve k›yafetle-
rinin verilmedi¤ini söyledi.

Cepheliler
yaz›lama yapt›

19-22 Aral›k katliam›n›n y›ldö-
nümü yaklafl›rken Cepheliler yapt›k-
lar› yaz›lamalarla hesap sormaya ça-
¤›r›yor. 

‹stanbul Maltepe Gülsuyu Ma-
hallesi’nin çeflitli yerlerine yaz›la-
malar yapmaya devam ediyor. Son
olarak  Cepheliler “19 -22 Aral›k
Katlim›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” ya-
z›lamas› yapt›.

Alibeyköy’de de "19-22 Aral›k
Katillerinden Hesap Soraca¤›z, 19-22 Aral›k Katillerini
Bize Bildirin, Hikmet Sami Türk’ten Hesap Soraca¤›z,
19-22 Aral›k Katliamd›r" yaz›lamalar› duvarlara yap›ld›.

Gazi Özgürlükler
Derne¤i’ne Pankart

Gazi Özgürlükler Derne¤ine
19-22 Aral›k katliam›n› protesto
etmek için pankart as›ld›. 24 Ka-
s›m günü as›lan pankartta '19 Ara-
l›k Katliam› 10. Y›l›nda Adalet ‹s-
tiyoruz' denildi.

Elaz›¤’da 19-22 Aral›k Paneli
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10 y›l sonra, burjuva bas›n›n köfle-
lerinde 19 Aral›k 2000 katliam›na
dair yaz›lanlar› ibretle okuyoruz.
Onlar›n F Tipi hapishaneleri mefl-
rulaflt›ran, zulmü gizleyen her bir
manfletlerinin karfl›l›¤›, hapishane-
lerde  ölümlerdi. O günlerde öyle-
sine iflbirlikçi, öylesine afla¤›l›k bir
rol üstlenmifllerdi ki, bir tutsa¤›n
“6 kad›n› diri diri yakt›lar” sözünü
bile gizliyorlard› ve hapishanelerde
ölümler sürüyordu...

Katliamc›lar, “Sahte Oruç Kanl› ‹f-
tar” manfletleri eflli¤inde, “Girdi-
ler” manfletleri, “Kendileri yakt›lar,
kendileri kurflunlad›lar” manfletleri
eflli¤inde Bursa’da, Çank›r›’da,
Uflak’ta, Ceyhan’da, Bayrampa-
fla’da, Çanakkale’de ve Ümraniye’
de katletmeye devam ediyorlard›. 

Burjuva bas›n›n her manfleti, ölüm
mangalar›na ve katliamc› iktidara
“siz katledin, biz gizleriz” anlam›-
na geliyordu ve katlediyordu ölüm
mangalar›. 

Bursa’da, Çank›r›’da, Uflak’ta,
Ceyhan’da, Bayrampafla’da, Ça-
nakkale’de ve Ümraniye’ de kah-
ramanca direniyordu Ahmet ‹bi-
li’nin, Fidan Kalflen’in, Murat Öz-
demir’in, F›rat Tavuk’un önderli-
¤indeki tutsak savaflç›lar... Direni-
yor ve flehitler kervan›n› büyütü-
yorlard›... 

‹flte onlardan ddookkuuzzuu daha...   

‹flte ddookkuuzz hheessaabb››mm››zz,, ddookkuuzz aann--
dd››mm››zz daha... 

BBuurrssaa,, ÇÇaannkk››rr››,, UUflflaakk,, 
CCeeyyhhaann fifieehhiittlleerriimmiizz;;

MMuurraatt ÖÖzzddeemmiirr,, 1. Ölüm Orucu
Ekibi’ndeydi. 39 yafl›ndayd›. Bur-
juva bas›nda y›llarca çal›flan bir ga-
zeteciydi. O, tercihini devrimden
yana yapt›. Bir süre Mücadele
Dergisi’nde çal›flt›, Ege’de sorum-
luluklar üstlendi. 

AAllii ‹‹hhssaann ÖÖzzkkaann,, Çorum-Alaca-
l›yd›. 26 yafl›ndayd›. TKP (ML) da-

vas›ndan tutsakt›. Cepheli tutsaklar
d›fl›nda, 19 Aral›k öncesi yap›lan
“sald›r› olursa kendimizi yakar›z”
karar›n› uygulayan ender direniflçi-
lerden biri oldu. 

‹‹rrffaann OOrrttaakkçç›› 1. Ölüm Orucu Eki-
bi direniflçisiydi. Çorum, Alaca-
l›’yd›. 1971 do¤umluydu. ‹mam

Hatip Lisesi’ni bitirmiflti.
91’de devrimcilerle tan›flt› ve
sosyalizm mücadelesine kat›l-
d›. 19 Aral›k’ta a¤›r yaraland›;
kald›r›ld›¤› hastanede flehit
düfltü.

HHaassaann GGüünnggöörrmmeezz,, 36 yafl›n-
dayd›,  Konya Cihanbeyli-
li’ydi. 1980’lerin sonunda
devrim mücadelesine kat›ld›.
19 Aral›k’ta bedenini tutufltu-
rarak zulme karfl› barikat oldu. 

YYaasseemmiinn CCaanncc››,, Uflak Hapis-
hanesi’ndeki Cepheli kad›n
tutsaklar›n sorumlusuydu.
1967, ‹stanbul do¤umluydu.
1989’dan beri kavgan›n için-
deydi. Eylül 1992’de tutsak
düfltü. Operasyonu durdurmak
için bedenini tutuflturarak fle-
hit düfltü.

BBeerrrriinn BB››ççkk››llaarr,, Ölüm Orucu
1. Ekibi direniflçisiydi. ‹z-
mir’de do¤umluydu ve henüz
22 yafl›ndayd›. 6 y›ld›r bu kav-
gan›n içindeydi. Açl›¤›n›n
60’l› günlerinde, sald›r›ya ba-
rikat olmak için alevlerin orta-
s›na dald›.  

HHaalliill ÖÖnnddeerr,, Ölüm Orucu 1.
Ekibi direniflçisiydi. 30 yafl›n-
dayd› Halil, Osmaniye-Düziçi-
li’ydi. Ankara ve ‹stanbul
Dev-Genç saflar›nda mücade-
le etmiflti. Bedenini tutufltura-
rak zulmün önüne dikildi. 

BBaayyrraammppaaflflaa
fifieehhiittlleerriimmiizzddeenn::

YYaazzggüüllüü GGüüddeerr ÖÖzzttüürrkk, Der-
simli ve 28 yafl›ndayd›. 11..

ÖÖllüümm OOrruuccuu EEkkiibbii direniflçisiydi.
1983’te a¤abeyi, 1994’te efli  katle-
dilmiflti. 1988’den beri örgütlü ola-
rak kavgan›n içindeydi. 

fifieeffiinnuurr TTeezzggeell Malatya-Kürecik-
liydi. Çocuklu¤undan devrimciydi.
‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre
mahalli alanda çal›flm›flt›...

19
Aral›k

fiehitleri
-2-
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� Siyasi Sorumlular:
� Baflbakan DSP Genel Baflkan›
BBüülleenntt EEcceevviitt,, 

� Baflbakan Yard›mc›s› MHP Genel
Baflkan› DDeevvlleett BBaahhççeellii,, 

� Baflbakan Yard›mc›s› ANAP Genel
Baflkan› MMeessuutt YY››llmmaazz,,

� ‹çiflleri Bakan› SSaaddeettttiinn TTaannttaann,,

� Adalet Bakan› SSaammii TTüürrkk,,  

� DSP-MHP-ANAP Koalisyon
hükümetinin burada say›lanlar›n
d›fl›ndaki ttüümm üüyyeelleerrii..

� MMGGKK’’nn››nn tüm üyeleri.

� Askeri Sorumlular:
� GGeenneellkkuurrmmaayy Baflkan› Hüseyin
K›vr›ko¤lu, 

� JJaannddaarrmmaa GGeenneell KKoommuuttaann››
Aytaç YALMAN, 

� Jandarma Harekat Baflkan› OOssmmaann
ÖÖZZBBEEKK,,

� ‹stanbul ‹l Jandarma Komutan›
EEnnggiinn HHOOfifi,,

� ‹l Jandarma Komutanl›¤›ndan
Albay HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm TTÜÜYYSSÜÜZZ,,

� Ankara Jandarma Komando Özel
Asayifl Birli¤i Komutan› BBuurrhhaann
EERRGG‹‹NN

� AAllbbaayy MMeehhmmeett AAYY

� Katliamın ‘sivil-asker’
örgütleyici mekanizması:
� Adalet Bakanl›¤› müsteflar› ‹‹hhssaann
EErrbbaaflfl

� Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mü-
dür AAllii SSuuaatt EErrttoossuunn

� Hrk. Bflk TTüümmgg.. OOssmmaann ÖÖzzbbeekk

Bu mekanizma, Çanakkale Hapis-
hanesi katliam davas›nda mahkeme-
ye gönderilen bir belgeyle kan›tlan-
m›flt›r: 18 Aral›k tarihli tutanakta
flöyle denilmektedir:

“‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n 14 Aral›k
2000 gün ... emri gere¤ince... operas-
yon düzenlenmesi için Ad. Bak. müs-

teflar› ‹‹hhssaann EErrbbaaflfl,, Ceza ve Tevkif
evleri Genel Müdür AAllii SSuuaatt EErrttoossuunn
ve Hrk. Bflk TTüümmgg.. OOssmmaann ÖÖzzbbeekk
Çanakkale il j. Komutanl›¤› eemmnniiyyeett--
llii tteelleeffoonnuunnuu arayarak operasyon
yap›lmas›na karar verildi¤ini bildir-
mifllerdir...”

AAlltt››nnddaakkii iimmzzaallaarr::
- TTuu¤¤ggeenneerraall KKeemmaall BBAAYYAALLAANN

(Operasyon komutan›)
- SSaavvcc›› AAbbdduullkkaaddiirr ‹‹LLHHAANN
- ‹l Jand. Kom. AA.. KKaammiill ÇÇ‹‹LL
- ‹l emniyet müdürü BBüülleenntt KKEE--

NNAARROO⁄⁄LLUU
- C. savc›s› MMeehhmmeett BBAARRUUTT
- J yüzbafl› AAllii GGÜÜLLEERRYYÜÜZZ
- C. Evi müdürü FFaahhrrii BBAARRAANN

� Katliamın özel olarak
oluşturulan komuta kademesi

Yukar›da belirtilen komuta kade-
mesi 19 Aral›k katliam›n› hayata geçir-
mek için özel olarak oluflturulmufltur. 

Operasyon karar›, sonradan aç›-
¤a ç›kan bilgilere göre, 3300 TTeemmmmuuzz
22000000''ddee,, jandarma komutanl›¤› ve
M‹T önerisi olarak kesin bir karara
dönüfltürüldü. Operasyon ve F Tipi-
ne sevk karar› devletin her kademe-
sinde onayland›. 

Operasyonu yürütecek merkezin
haz›rlanmas› amac›yla da:

- ‹çiflleri Bakan› Tantan’›n öneri-
si üzerine Marmara bölgesindeki
jandarma güçlerinin bafl›na OOssmmaann
ÖÖzzbbeekk getirildi. Yine Tantan'a yak›n
olan TTuu¤¤ggeenneerraall EEnnggiinn HHooflfl, Mar-

mara Bölge Komutanl›¤›’nda görev-
lendirildi. 

Engin Hofl, ‹stanbul’da kararla-
r›n uygulanmas›n›n bizzat bafl›ndaki
isimdir. Hofl, Adapazarl› ve Abaza-
d›r. Tantan’›n iste¤iyle alt kadroda
görevlendirilen subaylar›n bir ço-
¤unun ortak özelli¤i Abaza ve Çer-
kez olufllar›d›r. 

- Bayrampafla’daki 19 Aral›k
katliam›n› gerçeklefltiren JJaannddaarrmmaa
YYaarrbbaayy MMeehhmmeett AAyy'd›r. (Daha sonra
Albayl›¤a  terfi ettirildi) 

-- TTüümmggeenneerraall OOssmmaann ÖÖzzbbeekk::
Hapishaneler operasyonunun komu-
tan›d›r. Operasyonu bizzat yürüten,
emirler veren kiflidir. Diri diri yak›l-
mas› emri yukar›dan afla¤›ya ondan
geçerek Bayrampafla’daki katillere
iletilmifltir. 

� Kimliği gizlenen failler
Bayrampafla’daki katliam operas-

yonunun ard›ndan bir tutanak tutul-
du. Bu tutana¤›n alt›nda imza olarak
iki aç›k isim ve numaralar vard›. 

Aç›k isimler FFeerrzzaann ÇÇiittiiccii  ve
CC..EEvvii ssaavvcc››ss›› FFiikkrreett ÜÜnnaallaann’d›. Ve
ikisinin de isimlerinin karfl›s›nda ““iimm--
zzaaddaann iimmttiinnaa eettttii”” yaz›yordu. 

Ötekilerinin isimleri yok sadece ssii--
cciill nnuummaarraallaarr›› vard›:

2255553300
11999999--228866
11998822//AA..22225599
11998811//AA..22117777
11998844//AA..225533
Bunlar kim, henüz aç›k de¤il. 

� Katliam özel müdahale
planı ve diri diri yakanlar

Bilindi¤i gibi, 19 Aral›k katliam›-
na iliflkin davalarda Genelkurmay ve
Jandarma Genel Komutanl›¤› mahke-
melere genel olarak bilgi vermediler. 

Ankara’da bulunan JJaannddaarrmmaa
KKoommaannddoo ÖÖzzeell AAssaayyiiflfl KKoommuuttaannll››--
¤¤››’’nnaa ba¤l› bir birlik,  katliamda özel
bir rol oynam›flt›. Birli¤in bafl›nda yu-
kar›da ad› belirtilen BBuurrhhaann EErrggiinn

SSoorruummlluullaarr
KKaarrflfl››nn››zzddaa!!

Şurası kesindirki; 19-22
Aralık katliamında açığa
çıkmamış tek bir suçlu ve

sorulmamış tek bir
hesap kalmayacak!
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vard›. 

Jandarma Özel Asayifl
Komutanl›¤›, önce operas-
yona “kimlerin kat›ld›¤›na
iliflkin herhangi bir bilgi ve
kayd›n bulunmad›¤›n›” ile-
ri sürdü. Ancak, Ümraniye
katliam› mahkemesine Jan-
darma Albay Zafer Koç im-
zas›yla gönderilen belgede,
operasyona iliflkin haz›rla-
nan ‘özel müdahale pla‘özel müdahale pla--
n›’n›’ yeral›yor ve yeral›yor ve Anka-
ra’da bulunan Jandarma
Komando Özel Asayifl Ko-
mutanl›¤› ekiplerinin de
operasyona kat›laca¤› be-
lirtiliyordu.

Bu planda, ekiplerin
operasyona kat›laca¤› bil-
gisinin yan› s›ra ekibin
BBaayyrraammppaaflflaa CCeezzaaee--
vvii’’nnddeekkii ooppeerraassyyoonnuunn ttaa--
mmaammllaannmmaass››nn››nn aarrdd››nn--
ddaann ÜÜmmrraanniiyyee’’yyee de kat›-
laca¤› bilgisi bulunuyordu. 

Operasyona askeri bi-

rimlerde verilen ad ““AAtt--
mmaaccaa”” idi ve operasyonun
‹brahim Tüysüz’ün yar-
d›mc›l›¤›nda Jandarma
Bölge Komutan› Tu¤gene-
ral Engin Hofl taraf›ndan
komuta edilece¤i belirtili-
yordu. Ayr›ca planda, ‘‘ggee--
rreekkllii’’ dduurruummllaarrddaa ssiillaahh
vvee zzoorr kkuullllaann››llaaccaa¤¤›› vur-
gulan›yordu.

Bu birli¤in Bayrampa-
fla’da diri diri yakan, tut-
saklar› kurflunlayan ve son-
ras›nda Ümraniye’deki
operasyona kat›larak orada
da bizzat katleden birlik ol-
ma ihtimali yüksektir. 

Bu flimdilik bir ihtimal.
Ancak fluras› kesin ki; 19-
22 Aral›k katliam›na kat›l›p
da aç›¤a ç›kmam›fl tek bir
suçlu kalmayacak ve yine
kesin ki, sorulmam›fl tek bir
hesap da kalmayacak! Bun-
dan hheerrkkeess emin olsun! 

19 Aral›k katliam›ndan bir ay önce, CHP Genel
Baflkan› Deniz Baykal tüm parti teflkilat›na bir genel-
ge gönderdi: fiöyle deniyordu genelgede:

"Ülkemiz önümüzdeki günlerde s›cak geliflmelere
gebedir. Kamuoyunda umulmad›k bir süreç yaflana-
cak. Parti örgütleri, parti binalar›n› parti üyesi olma-
yanlara açmayacaklar ve geliflen olaylar karfl›s›nda
herhangi bir demeç vermeyeceklerdir. Bu talimatlara
uymayanlar hakk›nda gerekli ifllemler yap›lacakt›r."

Baz› milletvekilleri bu genelgenin nereden ç›kt›¤›-
n› sordular Baykal’a. Baykal, “Jandarma ve Genel-
kurmay taraf›ndan ça¤r›ld›¤›n›, görüfltüklerini, ge-
nelkurmay›n hapishane sorununu çözmeye kararl› ol-
du¤unu” belirtip flunlar› ekledi:

“Genelkurmay kararl›, umulmad›k fleyler olacak.
Bizden onay istendi. Bizim önümüz aç›lacak... Bunla-
r› (tutsak yak›nlar›n› ve devrimcileri) partiden uzak
tutaca¤›z, partimizi ve partililerimizi de bu olaydan
uzak tutaca¤›z.”

19 Aral›k’a onay vermiflti Baykal. Türkiye tarihinin
en büyük katliam› sürerken de, bu onaya uygun davran-
d›. Sanki o günlerde CHP yoktu bu ülkede. Baykal yok-
tu. Hiçbir CHP’li milletvekili yoktu. 

� Katliam›n Siyasi Sorumlular›ndan
Biri de CHP’dir

Bundan tam 14 yy›l önce Diyarbak›r E Tipi Hapishane-
si’nde bir katliam yafland›. 24 EEylül 11996’da ziyarete ç›kan
tutsaklar, arkadafllar›n›n bulundu¤u ko¤uflun mazgal›n› aç›p,
bir le¤en istediler.

Ko¤uflun mazgal›n› açt› diye, orada bekletilen tutuklulara,
asker ve özel timler, ellerinde demir çubuklar, sopalarla 2 kez
aral›kl› sald›rarak, 10 tutukluyu kafalar›n› parçalayarak katlet-
tiler. 24 tutsa¤›da yaralad›lar. Yerde yaral› tutsaklar› saatlerce
bekleterek, ikinci kez yaral›lara sald›rm›fl, yaral› tutsaklara
“ya öölecek, yya iitirafç› oolacaks›n›z” diyerek itirafç›l›¤› dayat-
m›fllard›.

Katliamla ilgili aç›lan dava y›llard›r Diyarbak›r 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Katliamdan bugüne 14 y›l
geçmesine karfl›n dava sonuçlanmam›flt›r. Davada tutuklu tek
bir katil yoktur. Katiller d›flarda serbestçe dolaflmaktad›r.
Muhtemelen dava “zaman aafl›m›na” sokularak katiller bu
yolla kurtar›lacakt›r. 

Davada 29’u asker, 36’s› polis, 1’i hapishane doktoru, 2’si
hapishane müdürü, 4’ü de infaz koruma memuru olmak üzere
72 kifli yarg›lan›yor. 

Katliam ile ilgili olarak A‹HM’de aç›lan davada ise bir ka-
rar verildi. A‹HM, Türkiye’yi “kusurlu bbuldu” ve “yaflam
hakk›n› iihlal eetmek, iiflkence yyapmak vve eetkin ssoruflturma
yürütmemekten” dolay› Türkiye’yi 798 bbin Euro tazminata
mahkum etti.

Peki bu durumda adalet gerçekleflti mi? A‹HM, Oligarfli-
ye, “katlettin aama ppara ööde, kkurtul” dedi aç›kça. 

Emperyalistlerin adaleti görülece¤i gibi paral› bir adalettir.
Oligarflinin katilleri, “ko¤uflun mmazgal›n› aaç›p aarkadafllar›
ile kkonuflan” tutsaklar›, yapt›klar› fley büyük bir suçmufl gibi
silahs›z, savunmas›z halde döve döve kafalar›n› parçalayarak
katlettiler.

Ancak bu katliam emperyalistleri pek de ilgilendirmedi.
Böyle oldu¤u için sonuçta da oligarfliye “para cezas›” vermek-
le yetindiler.

Gerçi emperyalistler bu tür katliamlara al›fl›kt›r. Her bir
emperyalist ülkenin tarihinde böyle onlarca katliam oldu¤u
gerçe¤i bir s›r de¤ildir. 

Her fleyi para ile al›p satmay› bir kural haline getirmifller-
dir. Katledilenler için adalet de¤il, paray› geçerli hale getir-
mifllerdir. Emperyalistlerin adaleti bir anlamda paral› adalettir.
Paray› vver, kkatletmeye ddevam eet!

Katledilenlerin yyak›nlar›, bböyle bbir adaleti rreddetmeli-
dirler. Katliamlar› meflrulaflt›rman›n arac› haline gelen “pa-
ra”y› reddetmelidirler. 

Adalet! 
Emperyalistlerin paral› 

adaleti
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23 Kas›m’da ‹stanbul Bak›rköy
13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülen Bayrampafla katliam davas›n-
da bir kez daha görüldü ki, katliam
emirleri verenler, diri diri yakt›ran-
lar ““oorrttaaddaa yyookkttuu””..

Yine 19-22 Aral›k 2000’de 20
hapishanede katliam yap›ld›¤›nda
Baflbakan Bülent Ecevit’ten, Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’e, ‹çiflle-
ri Bakan› Sadettin Tantan’a kadar
eli kanl› tüm katiller aç›klamalar›
ile katliam› savunmufl, ““nnee kkaaddaarr
bbaaflflaarr››ll›› oolldduukkllaarr››nn››”” övüne övüne
anlatm›fllard›. 10 y›l sonra onlar›n

hiçbiri ““kkaattlliiaamm eemmrriinnii bbiizz vveerr--
ddiikk”” diye ortaya ç›k›p, katliam› üst-
lenmediler.

KKaattlleeddeennlleerr sseerrbbeesstt!!
Bayrampafla davas›n›n iddiana-

mesi, katliam›n siyasi ve askeri so-
rumlular›n› kkoorruummuuflflttuurr..

Katliama kat›lan birliklerin say›-
s› düflünüldü¤ünde, oraya oturtulan
3399 askerin nas›l göstermelik seçildi-
¤i daha iyi anlafl›lacakt›r.

Davan›n ilk celsesinde yaflanan-
lar yarg›laman›n nas›l olaca¤›n› da
gösterdi.

Avukatlar›n katliama kat›lanla-
r›n tutuklanmas› talebini mahkeme
kabul etmemifl, tek bir katil tutuk-
lanmam›flt›r.12 tutsa¤›n katledildi¤i,
onlarca tutsa¤›n sakat b›rak›ld›¤› bir
katliam davas›nda tek bir tutuklu
yoktur.

Tutsaklar›, önceden planlar ya-
parak, a¤›r silahlar kullanarak, öl-
dürücü gazlar atarak katlettiler. Kat-
ledilen tutsaklar›n say›s›n›n daha
fazla olmamas› tesadüftür. 

Böyle bir katliam davas›nda
operasyonun her kademesinde gö-
rev alanlar›n hepsi suçludur. Kald›
ki, 3399 aasskkeerrddeenn 2211’’ii daha önceki
ifadelerinde, katliam yapan birlikle-
rin içinde olduklar›n›, içeri girdikle-
rini söylemifltir.

MMaahhkkeemmee iiffaaddeelleerree,, kkaann››ttllaarraa
kkaarrflfl››nn,, 2211 aasskkeerrii ttuuttuukkllaammaadd››..

Katliam s›ras›nda hapishanede
tutsak olan Münevver Aflç›, katiller-
den birini teflhis etti. Mahkeme kat-
liam birlikleri içinde yer alan bu ka-
tili de tutuklamad›. MMaahhkkeemmee aaçç››kk--

ççaa kkaattiilllleerrii kkoorruudduu..

KKaattlleeddeennlleerr,, dduurruuflflmmaallaarraa
ddaa ggeellmmeeyyeecceekk!!

39 asker, 23 Kas›m günkü durufl-
mada daha önce verdikleri ifadeleri-
ni de¤ifltirdi. Mahkeme ““iiffaaddeelleerrii--
nniizzii nniiyyee ddee¤¤iiflflttiirrddiinniizz”” diye tek bir
soru sormad›.

‹ki ifade aras›ndaki çeliflkilere,
katillerin yalanlar›na de¤inmedi.
Katiller, yarg›lanmayacaklar›ndan o
kadar emindiler ki, avukatlar›n kat-
liama iliflkin sorular›na, cevap ver-
mediler. Mahkeme, ““nniiyyee cceevvaapp
vveerrmmiiyyoorrssuunnuuzz”” diye sormad›. 

Katiller herkes ile alay eder gibi
piflkince yalanlar söylediler. Birlik
komutanlar›n›n isminin sorulmas›na
““uunnuuttttuumm”” diyen, operasyona ka-
t›lmas›na karfl›n, bomba kurflun sesi
duymad›¤›n› söyleyebilen, kendisi-
nin Bayrampafla’da de¤il, Ümrani-
ye’de operasyona kat›ld›¤›n› söyle-
yenler ç›kt›.

Mahkemede verdikleri ifadede,
39 katilin hiçbiri ““kkaattlliiaammaa kkaatt››ll--
mmaamm››flfl””, katliam yapanlar› görme-
miflti. Oysa ilk ifadelerinde operas-
yona kat›ld›klar›n› anlatm›fllard›.

39 katilin ifadeleri bafltan sona
ayn›yd›. ‹fadeler duruflma öncesi

19 Aral›k, Suçlar›, Korkular›, Gerçek
Yüzleri Aç›¤a Ç›karmaya Devam Ediyor...

Askerini kullan›p, atan bir ordu
Bayrampafla katliam davas›nda

39 asker var.

Onlar› katliam yapmak için EEllaa--
zz››¤¤’dan, AAnnkkaarraa’’dan, ‹‹ssttaannbbuull
HHaallkkaall››’’dan Bayrampafla’ya geti-
renlerin, katliam emri verenlerin ya-
ni komutanlar›n›n hiçbiri davada
yok!

Katliam emri veren generaller,
katliam› yöneten albaylar, binbafl›-
lar, yüzbafl›lar, üste¤menler, te¤-
menler davada yok!

Hem katil, hem halk düflman›
hem de katliam›n tüm yükünü aske-
kine y›kacak kadar ahlaks›z ve
KKOORRKKAAKKLLAARR!!

Y›llarca halk›, tanklar›, uçaklar›,
katliamlar› ile tehdit eden Amerikan
piyonu ödlek generaller, ç›k›p,
“ooppeerraassyyoonnuu bbiizz ppllaannllaadd››kk””, ““oo
aasskkeerrlleerree bbiizz eemmiirr vveerrddiikk” diyemi-
yor?

Askerlerine katliam yapt›ran,
sonra da onlar› ortaya atan bir ordu-
dur oligarflinin ordusu.
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Verdi¤i emri üstlenmeyip askerlerini ortada b›rakan ORDU!
12 ölümün oldu¤u yerde, katilleri tutuklamayan YARGI!
Karar al›p yönettikleri katliam› üstlenmeyen BAKANLAR!
Katliama destek manfletlerini unutan MEDYA! 

Verdi¤i emri üstlenmeyip askerlerini ortada b›rakan ORDU!
12 ölümün oldu¤u yerde, katilleri tutuklamayan YARGI!
Karar al›p yönettikleri katliam› üstlenmeyen BAKANLAR!
Katliama destek manfletlerini unutan MEDYA! 



ezberletilmifl, ““ggöörrmmeeddiimm,, dduuyymmaa--
dd››mm,, kkaatt››llmmaadd››mm”” kelimeleri ile
doldurularak mahkemeye ç›kar›l-
m›fllard›.

Mahkeme kan›tlara, belgelere,
tan›klara, yaflanan katliam›n niteli-
¤ine ra¤men, hiçbirini tutuklamad›.
Tutuklamamakla kalmad›, bundan
sonraki duruflmalara kat›lma zorun-
luluklar›n› kararla ortadan kald›rd›.

Mahkeme bu kararla, katliam
suçlusu olan askerleri korumufl, du-
ruflmalar› san›ks›z sürdürme karar›
alm›flt›r.

KKaattlliiaamm››nn bbaaflfl ssoorruummlluullaarr››
““bbiizz yyookkttuukk”” ddiiyyoorr

19 Aral›k katliam› için MGK’da
karar alanlar, katliam emirleri ve-
renler, katliam› yönetenler, bugüne
kadar yarg›lanmad›. 

10 y›l önce katliam› savunanlar,
katliam› ““bbaaflflaarr››ll››”” bulanlar, bugün
katliam›n sorumlulu¤unu bir baflka-
s›na atmak için aç›klama yap›yorlar.

19-22 Aral›k katliam›na ““bbiizz

kkaarraarr vveerrddiikk”” diyen ne tek bir as-
keri sorumlu, ne de tek bir siyasi so-
rumlu vard›r.

10 y›l önce katlettikleri tutsakla-
r›n cesetleri üzerinde zafer naralar›
atanlar, ““ddeevvlleettiinn ggüüccüünnüü ggöösstteerr--
ddiikk”” diyenler, bugün korkak bir sü-
rüngen gibi yerlerde sürünmekte-
baflkalar›n› suçlamaktad›rlar.

Bayrampafla Hapishanesi’nde
katliam birliklerinin koordinasyo-
nundan sorumlu olan emekli Binba-
fl› Zeki Bingöl,”OOppeerraassyyoonn OOssmmaann
ÖÖzzbbeekk’’iinn eemmrriiyyllee yyüürrüüttüüllddüü.. NNee--
ddeenn oonnuunn aadd›› yyookk??” diyerek, gene-
rallerin sorumlu oldu¤unu söylüyor,
kendi sorumlulu¤unu üzerinden at›-
yordu.

Devam ediyor konuflmaya Bin-
göl, “... ddöönneemmiinn vvaalliissii EErrooll ÇÇaakk››rr
ddaa ssoorruummlluu......” diyerek bu kez de
sorumluluk üstlenmeyen ‹stanbul
valisini suçluyordu.

Generaller, valiler, bakanlar,
baflbakan, MGK üyeleri... kuflkusuz
hepsi bu katliam›n do¤rudan so-
rumlusudurlar. Katliam›n sorumlu-
lu¤unu hiçbiri üstlenmemifl, mafla
haline getirdikleri askerlere katlia-
m› yapt›r›p, bir kenara atm›fllard›r.

O y›llarda ‹çiflleri Bakan› olan
Sadettin Tantan ise, mahkemenin
karar›yla ilgili konuflman›n hukuki
olmad›¤›n› belirterek, “SSööyylleenneecceekk
hheerr flfleeyy ssööyylleennddii.. AArrflfliivvlleerree bbaakkaarr--
ssaann››zz ggöörrüürrssüünnüüzz”” dedi.

Katliam›n sorumlular›ndan olan
katil Tantan, 10 y›l sonra hukuku
hat›rlad›. Katliam yapt›klar› dönem-
de hukuku a¤z›na almayan, tutsak-
lar› diri diri yakt›ran bu katil flef
dünkü kadar “cceessaarreettllii”” de¤ildir.

Tantan, “Operasyonla ilgili her-
hangi bir rahats›zl›¤›n›z var m›?”
sorusuna, ““NNeeddeenn rraahhaattss››zz oollaaccaa--
¤¤››mm?? CCeezzaaeevvlleerrii bbaaflflssaavvcc››llaarr››nn kkoonn--
ttrroollüünnddee.. CCuummhhuurriiyyeett ssaavvcc››ss››nn››nn
iissttee¤¤ii oollmmaadd››¤¤›› ssüürreeccee,, jjaannddaarrmmaa
tteeflflkkiillaatt›› cceezzaaeevviinnddeenn iiççeerrii ggiirreemmeezz..
CCeezzaaeevviinnddee hhiiççbbiirr hhaarreekkeettttee bbuulluu--
nnaammaazz..”” diyerek kendi rolünü giz-
lemeye çal›flt›.

Katil TTaannttaann’›n söylediklerine
bakarak san›rs›n›z ki, dönemin ‹çifl-

leri Bakan› de¤il de, s›radan bir ha-
pishane görevlisidir. Katliama karar
vermifl bir katil oldu¤unu gizleme-
ye çal›fl›yor. Piflkince katliamdan
savc›lar› sorumlu tutuyor.

10 y›l önce yapt›¤› aç›klamalar-
da katliam› savunan bu katil bugün,
katliam›n laf›n› a¤z›na bile almak
istemiyor.

KKaattiilllleerr iiççiinn hhaaffiifflleettiiccii tteekk
bbiirr nneeddeenn yyookkttuurr!!

Dönemin Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk de, ““AAddaalleett BBaakkaannll››--
¤¤››’’nn››nn nnee jjaannddaarrmmaass›› nnee ppoolliissii vvaarr..
NNaass››ll bbiirr ssoorruummlluulluu¤¤uu oollaabbiilliirr??””
diyerek kendisini savundu. 

DDüünn, a¤z›ndan kan damlayarak
katlettikleri tutsaklar› suçlayan, kat-
lettirdi¤i tutsaklar›n say›s›n› az bu-
lan katil, bbuuggüünn, ““BBeenniimm kkaarraarr››mm
ddee¤¤iillddii kkii ddeevvlleettiinn kkaarraarr››yydd››..”” diye-
biliyor korkudan.

Hitler’in ö¤rencisi Türk, sorum-
lulu¤u üzerinden atmaya çal›fl›yor.
Kendisi karar vermemifl, peki bu
neyi de¤ifltirecek? Hiç birinin tek
bir hafifletici nedeni yoktur.

Düzenin mahkemeleri katliam
emirleri veren, TTüürrkk’’üü,, TTaannttaann’’››,,
OOssmmaann ÖÖzzbbeekk’’ii,, AAyyttaaçç YYaallmmaann’’››...
sorumlu tutup yarg›lamayabilir. On-
lar› koruyabilir. Ancak eli kanl› ka-
tiller tarih ve halk önünde suçludur-
lar.

Adaletsizli¤in oldu¤u yerde dün
nas›l EEyyüüpp BBeeyyaazzllaarr,, fifieennggüüll AAkk--
kkuurrttllaarr,, DDiiddeemm AAkkmmaannllaarr ortaya
ç›kt›ysa yar›n da ç›kar; halk hiçbir
zaman adaletsiz kalmaz.

Özelefltiri yapmayan 
burjuva bas›n yay›n

Katliam bafllamadan aylarca
önce, devrimci tutsaklar› hedef
gösteren yay›nlara bafllad›lar. Akla
hayale gelmedik yalanlar ürettiler. 

““HHaappiisshhaanneelleerrii öörrggüüttlleerr yyöönnee--
ttiiyyoorrdduu””. Ve haliyle ““ddeevvlleett,, hhaa--
ppiisshhaanneelleerree ggiirreemmiiyyoorrdduu”. Klifle
yalanlar› buydu. 

Medya, katliamda da katillerin
kanl› ellerini aklad›. Öyle bafll›klar
att›lar ki, orada diri diri yak›lan ka-
d›n tutsaklar yoktu. Tersine, ““aasskkee--
rree aatteeflfl aaççaann tteerröörriissttlleerr” vard›.

10 y›l sonra katillerin bile kat-
liam› aç›ktan üstlenemedi¤i koflul-
larda, dün katliama suç ortakl›¤›
yapan medya, bugün yüzsüzce kat-
liamdan söz ediyor.

Hem de tek bir aç›klama, tek bir
özelefltiri yapmadan! Dün att›klar›
bafll›klar›n hesab›n› vermeden.
Hiçbir fley olmam›fl gibi davrana-
rak!

5 Aral›k
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Hapishanelerin üzerinde kara bir
bulut var... Hava zehir yüklü... ‹fl
makineleri hapishane duvarlar›n›
y›k›yor. Televizyon haberlerinde
katliamdan ve direniflten naklen ya-
y›nlar veriliyor. Sürekli de¤ifliyor
ölü say›lar›. Katliam›n siyasi so-
rumlular› pefl pefle zafer ilan ediyor-
lar. Baflbakan Ecevit, ““hheerrkkeess ddeevv--
lleettllee bbaaflfl eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii aannllaamm››flfl
oollmmaall››dd››rr”” diyordu. 19 Aral›k’›n er-
tesinde böyle bir aç›klamay› yapan-
lar ve böyle bir aç›klamaya inanan-
lar, kurulan barikatlar›n gerçek nite-
li¤ini görmek istemeyenlerdir. 

Barikat›; bir kaç teneke dolap,
plastik masa ve sandalyeden ibaret
sananlard›r. Oysa barikatlar bunla-
r›n çok ötesindeydi. Direnenlerin
her türden sald›r›ya karfl› kurduklar›
barikat›n as›l malzemesi, cesaret ve
onurlar›d›r. Zulüm, tank›yla, topuy-
la, helikopterleriyle sald›r›yordu.
Binlerce katiliyle, bombalar›yla, ifl
makineleriyle sald›r›yordu. Bu ya-
n›yla fiziken y›kamayaca¤› barikat›
yoktur. Nitekim 20 hapishanede ku-
rulan 20 barikattan kimi iki saat da-
yanabilmifl, kimi 56 saat, kimi 83
saat. Nihayetinde hapishane duvar-
lar›yla birlikte tutsaklar›n kurdu¤u
barikatlar da y›k›lm›flt›r. Fakat as›l
olarak tutsaklar›n yürekleriyle kur-
duklar› barikat›n karfl›s›nda çaresiz
kalm›flt›r zulüm. 

Yaz› dizimizin ikinci bölümün-
de barikat›n iki yan›na da daha ya-
k›ndan bakmaya devam edece¤iz. 

Barikat›n iki yan›nda çarp›flan
iki ayr› ideoloji, iki ayr› s›n›ft›r. 

Özel tim-
ler anons ya-
p›yor: “Tes-
lim olun!”

A n o n s ;
b a r i k a t l a r a
ç a r p › p
da¤›l›yor. 

Kad ›n la r
k o ¤ u fl u n u n
karfl›s›ndaki

kar maskeliler tahammülsüzlefli-
yor. Tüm ahlaks›zl›klar›n› ortaya
seriyorlar. “Ölüm oruççular›n›
‘‘kkuurrttaarrmmaayyaa’’ geldik” anonslar›n›n
yerini ""oorroossppuullaarr,, ssiizzlleerrii tteekk tteekk
ööllddüürreeccee¤¤iizz,, hhiiççbbiirriinniizz ssaa¤¤ çç››kkaa--
mmaayyaaccaakkss››nn››zz......"" anonslar› al›yor.

Tutsaklar cephesinden verilen
cevaplar çok net: “Hay›r teslim ol-
mayaca¤›z! Biz vatan›m›z› ve hal-
k›m›z› seviyoruz. Bunun için tutsak
düfltük. fiimdi de vatan›m›z ve hal-
k›m›z için direniyor, onlar için ölü-
yoruz.”

Barikat›n karfl›s›nda küfürler
eden özel timlere daha yak›ndan ba-
k›n; yüzlerindeki kar maskelerinde
katliamc›l›klar›n›, a¤›zlar›ndan ç›-
kan küfürlerde ahlaks›zl›klar›n› gö-
rürsünüz. Fakat bundan ibaret de-
¤ildir gördükleriniz.

Burjuvazinin
politikac›lar› dda
oradayd›lar! 

Özel Timlere emir veren komu-
tanlar yaln›z de¤il. Yanlar›nda sivil
k›yafetli katliam›n siyasi sorumlula-
r› var. Bugün Hikmet Sami Türk
“19 Aral›k devlet politikas›yd›” di-
yor. Elbette 19 Aral›k bir devlet po-
litikas›d›r. Ve Koalisyon Hükümeti-
nin tüm yetkilileri, 19 Aral›k’tan so-
rumludur. Koalisyon hükümetinin
Baflbakan› Bülent Ecevit, MHP Ge-
nel Baflkan› Devlet Bahçeli, ANAP
Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz, ora-
da, kurflun s›kan katillerin, küfürler
ya¤d›ran ahlaks›zlar›n bafl›ndayd›-

lar. 

‹ktidardakiler aylar öncesinden
bu katliam›n plan›n› yapt›lar.  Tut-
saklar›n teslim olmayaca¤›n›, bari-
katlarla karfl›lanacaklar›n› daha ön-
ceki Buca, Ümraniye, Ulucanlar di-
renifllerinden biliyorlard›. Onun için
en fazla 300-400 devrimci tutsa¤›n
bulundu¤u hapishaneye binlerce as-
kerle sald›rd›lar. 

Hikmet Sami Türk 10 y›l sonra
“19 Aral›k devlet politikas›yd›”
derken suçunu hafifletmeye çal›fl›-
yor.

Bunlar Amerikan iflbirlikçileri.
Amerika’ya yaranmak için her fleyi
yaparlar. Onlar için temel olan
Amerika’n›n ç›karlar›d›r. Ony›llar-
d›r, emperyalist tekellerin ç›karlar›-
n› korumak için katlettiler. Orduyu,
polisi onlar›n ç›karlar›n› korumak
için e¤ittiler. En s›radan bir gösteri-
de polisin halka sald›r›s›nda bunu
görebilirsiniz. O sald›r›lar bir-kaç
polisin kendini bilmezli¤inden de-
¤ildir. Onlara halk, “düflman” ola-
rak ö¤retilmifltir. Televizyonlarda
polis tatbikatlar›n› izlemiflsinizdir.
Düflman olarak karfl›s›na ald›¤› kifli-
ler iflçilerdir, memurlard›r, ö¤renci-
lerdir, gecekondusunun y›k›lmas›na
direnen gecekonduludur. ‹flbirlikçi-
ler için halk; potansiyel düflmand›r.
Daha yak›ndan bak›n: barikatlar bu
gerçe¤i gün yüzüne ç›kart›yor.

Barikatlarda IIMF’yi,
Dünya BBankas›’n›
görürsünüz

Direnifl gerçe¤in aynas›d›r. Dire-
nifl tüm maskeleri düflürür. ‹flbirlik-
çilerin maskesi düflüyor. “Hapisha-
nelere giremiyorlarm›fl, arama ya-
pam›yorlarm›fl, Ölüm oruççular›n›
kurtaracaklarm›fl...” Hepsi yalan. 

19 Aral›k’› emperyalist efendile-
ri için yapt›lar. Barikata daha yak›n-
dan bak›n, iflbirlikçi Ecevit’in, Bah-

19 Aral›k

eemmppeerryyaalliissttlleerr vvee vvaattaannsseevveerrlleerr
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çeli’nin, Y›lmaz’›n, Tantan’›n, Sami
Türk’ün siluetinin üzerinde Carlo
Cottarelli’nin silueti var. Tan›d›n›z
m› onu? Belki hemen ad›n› ç›kara-
mam›fl olabilirsiniz. Kendileri IMF
Mali ‹liflkiler Birimi Direktörü idi.
Gözleri iflbirlikçilerinin üzerinde.
Talimatlar›n›n yerine getirilip geti-
rilmedi¤ine bak›yor. Yan›nda Dün-
ya Bankas›’n›n Türkiye temsilcisi
de var. Avrupa emperyalistlerinin
temsilcileri de orada. F Tiplerinin
mimar› onlard›r. Katliam›n bafl›n-
dan beri emperyalistler oradad›rlar. 

Emperyalist tekeller karar alm›fl-
t›. Türkiye’yi yeterince ya¤malaya-
m›yor, yeterince talan edemiyorlar-
d›. Ya¤ma ve talan›n önü aç›lmal›y-
d›. IMF’ye ve Dünya Bankas›’na
görev verdiler. Türkiye’ye iliflkin,
tekellerin önünü düzleyecek yeni
programlar haz›rlamal›, yeni karar-
lar almal›yd›lar. 

Mesela art›k Türkiye’deki yat›-
r›mlar›nda, önlerine ç›kan sorunla-
r›ndan Türkiye mahkemeleri de¤il,
uluslararas›, yani emperyalist mah-
kemeler söz sahibi olmal›yd›. K›sa-
cas› UUlluussllaarraarraass›› TTaahhkkiimm YYaassaass››
ç›kar›lmal›yd›. Sonra Türkiye’deki
yat›r›mlar›ndan elde ettikleri karla-
r›n daha büyük bölümünü yurtd›fl›-
na ç›karabilmeliydiler. Sonra güm-
rük vergileri daha da indirilmeliydi.
Hatta bu “küreselleflme” ça¤›nda
yok edilmeliydi vs vs...

IMF program›n›n özü, soygun ve
talan› büyütmekti. 

Ancak flu da bir gerçek: Bu ülke-

de hiçbir zaman soygun
ve talan güle oynaya
gerçeklefltirilememifltir.
Gerçekleflt i r i lemez.
Soygun ve talan mil-
yonlar›n aç kalmas› de-
mektir. Açl›¤›n ve sefa-
letin büyütülmesi de-
mektir. Soygun ve talan
varsa halklar›n direnifli
de vard›r. Soygun ve ta-
lan kararlar› almak de-
mek, halk›n direniflinin
de terörle ezilmesi kara-
r› almak demektir. 

‹flbirlikçiler ““nnee ppaa--
hhaass››nnaa oolluurrssaa oollssuunn””

diyerek efendilerine söz verdiler.
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n prog-
ram›n› hayata geçireceklerdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan›
Ecevit, ““hhaappiisshhaanneelleerr ssoorruunnuunnuu
ççöözzmmeeddeenn IIMMFF ppoorrooggrraamm››nn›› hhaayyaa--
ttaa ggeeççiirreemmeeyyiizz”” demiflti. 

Bizzat Genelkurmay Baflkan› da
Türkiye’nin IIMMFF’’ssiizz yyaappaammaayyaaccaa--
¤¤››nn›› aç›klam›flt›. K›vr›ko¤lu’nun bu
aç›klamas› üzerine bir yazar o za-
man “IMF’siz yaflay›p yaflayamaya-
ca¤›m›z› aç›klamak Genelkur-
may’›n üzerine vazife mi” diye yaz-
m›flt›. K›vr›ko¤lu’nu elefltiren yazar
yan›lmaktayd›. K›vr›ko¤lu gibileri-
nin vazifesi tam da oydu. 

Genelkurmay Baflkan› Hüseyin
K›vr›ko¤lu 19 Aral›k Operasyo-
nu’nu yürütmek için Aytaç Yal-
man’a görev verdi¤inde, Aytaç Yal-
man görevin yerine getirilmesini
Osman Özbek’e devretti¤inde, Os-
man Özbek görevi Tu¤general En-
gin Hofl ve Albay Burhan Ergin’e
verdi¤inde kimse IMF’den söz et-
medi. Ama bunun böyle oldu¤unu
hepsi de biliyordu. 

Barikattaki subay›n hemen arka-
s›nda duran Dünya Bankas› ve IMF
Türkiye temsilcisi, operasyonu yü-
rüten katliamc›lara bu ayr›nt›lar› an-
latmad› elbette. Fakat biliyorlard›,
s›k›lan her kurflun bunlar›n gerçek-
leflmesi içindi. 

Ankara Özel Asayifl Birli¤i ekip-
leriyle, IMF ve Dünya Bankas› Tür-
kiye temsilcilerinin flefleri çat›lar›

birlikte deliyorlard›. 

Barikatta iiflbirlikçi
tekeller de vvard›

IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n ol-
du¤u yerde iflbirlikçi tekeller olmaz
m›? Koçlar, Sabanc›lar, Cinerler,
Do¤an Gurubu, Eczac›bafllar›, Ül-
kerler ve di¤er iflbirlikçi tekeller de
barikatta katliamc›lar›n saflar›nday-
d›. S›k›lan kurflunda, at›lan gaz
bombas›nda, onlar›n da eli vard›. 

Çünkü devrimcilerin varl›¤› on-
lar›n da ç›karlar›n›n önünde engel-
di. ‹flçi grevlerinin bafl›nda devrim-
ciler vard›. Halk› sindirmek için uy-
gulanan terörün karfl›s›nda onlar
vard›. Fakat daha önemlisi, devrim-
cileri yan›nda görmek emekçiler
için direnme gücü, morali ve ide-
olojik bir güç demekti. 

Barikatta direnenler “tekellerin
sömürü düzenini y›kaca¤›z” diyor-
du. 

Bu aç›dan, devrimcilerin etkisiz-
lefltirilmesinde tekeller tav›rs›z ka-
lamazd›. Devrimcilerin katledilme-
si, örgütlülüklerinin bitirilmesi ifl-
birlikçi tekeller için olmazsa olmaz-
d›. Hükümete en büyük deste¤i ve-
renlerin bafl›nda da onlar vard›. 

Çünkü gündemlerinde hükümet-
ten ç›kart›lmas›n› istedikleri iflçile-
re, memurlara kölelik dayatan çal›fl-
ma yasalar› vard›. Bu yasalarla em-
peryalist ve iflbirlikçi tekeller ülke-
mizdeki ucuz iflgücünü, güvencesiz
çal›flma koflullar›n› de¤erlendirebi-
leceklerdi. Ki de¤erlendirdiler. Me-
sela ç›kart›lan kölelik yasalar›na gö-
re ““3300’’ddaann aazz iiflflççii ççaall››flfltt››rraann yyeerrlleerr--
ddee iiflfl ggüüvveenncceessii uuyygguullaannmmaayyaa--
ccaakk””t›. Yasayla birlikte güvencesiz
çal›flan iflçi say›s› 1 milyon 100
bin’den 2 milyon 700 bin kifliye
ç›kt›. Sonraki y›llarda ““KKaammuu YYöö--
nneettiimmii YYaassaass››””,, ““YYeerreell YYöönneettiimmlleerr
YYaassaass››”” ve ““PPeerrssoonneell RReejjiimmii YYaassaa--
ss››”” ad›yla ç›kart›lacak olan kölelik
yasalar› için sürdürülen bir çat›fl-
mayd› iflbirlikçi tekellerin çat›flma-
s›. Devrimciler katledilmeden, hüc-
relere at›lmadan bunlar›n sorunsuz
ç›kart›lmas› mümkün olamazd›. 

Bart›n Hapishanesi’nde
toplam 3377 ttuuttssaakk vard›.
1144 ttuuttssaakk Ölüm Oru-
cundayd›. Sald›r›ya,
22000000’’ee yyaakk››nn aasskkeerr,,
ggaarrddiiyyaann,, öözzeell ttiimm ka-
t›ld›. Sald›r›da çeflitli
gaz bombalar›, büyük

küçük silahlar,
el bombalar›,
bombaatarlar,
büyük ifl maki-
nalar›, kamera,
ve bas›nçl› su
s›kan araçlar

kullan›ld›. 

Üç tutuklu sald›r›n›n
durdurulmas› için bede-
nini tutuflturdu. Sald›r›
durmad›. Sald›r› sonu-
cunda bütün tutuklular
a¤›r yaraland›. 

Bart›n Hapishanesi
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***

Direniflte saatler ilerledikçe tes-
lim al›namayan devrimci irade kar-
fl›s›nda katliamc›lar pervas›zlaflt›.
Çat›flman›n sürdü¤ü bir çok mevzi-
de teneke dolaptan, plastik sandalye
ve masalardan oluflan fiziki barikat-
lar çoktan atefle verilmifl, fiziki ola-
rak ortadan kalkm›flt›. Bir çok mev-
zide çat›flmalar art›k gö¤üs gö¤üse
veriliyordu. Katliamc›lar›n aflama-
d›¤›, teslim alamad›¤› yüreklerin
barikat›yd›. Onurun barikat›yd›. 

Katliamc›lar koalisyonunun ol-
du¤u her yerden kurflun ve bomba
ya¤›yordu. 

Bitmek bilmeyen “teslim olun”
anonslar› hiçbir zaman bu kadar ça-
resizlik içinde yap›lmam›flt›r. 

Çünkü karfl›lar›nda “Bir can›m
var, feda olsun halk›ma!” diyenler
vard›. 

“Teslim olun”!

Dört duvar aras›ndaki tutsakla-
ra yap›l›yor bu ça¤r›. Tutsak düfl-
müfl ama beyinleri ve yürekleri as-
la tutsak edilmeyenler onlar.

“Teslim Ol” halk›n› ve vatan›n›
sat. Emperyalizmin ve iflbirlikçile-
rin vatan› parsel parsel iflgal etme-
sine boyun e¤; halk›n sömürü al-
t›nda inim inim inlemesine göz
yum... ‹flte bu iki kelimede tüm
bunlar var. 

Hay›r teslim olmak onlardan
çok uzak. Cevap her yerde ayn›:
“Biz vatan›m›z ve halk›m›z› çok
seviyoruz. Onlar›n kurtuluflu için
tutsak düfltük. fiimdi onlar için di-
reniyor, onlar için ölüyoruz.”

***

Kad›nlar ko¤uflunun çat›s›ndan,
duvarlar›ndan balyozlarla, beton

k›rma makinele-
riyle delikler aç-
t›lar. “Teslim ol”
ça¤r›lar›yla bir-
likte ko¤ufllara
say›s›z gaz bom-
bas› att›lar. Kat-
liamc›lar çaresiz-
di. Emperyaliz-
min temsilcileri
çaresizdi. ‹flbir-
likçiler çaresizdi.
Tek bir tutsaktan
istedikleri cevab›
alamad›lar. Tes-
lim olmamak di-
renifle devam de-
mekti. Savafla
devam demekti. 

Yeni bomba-
lar getirdiler.
Deldikleri ko¤u-
flun tavan›ndan
kad›n tutsaklar›n
üzerine att›lar.
Katliamc›lar›n korkular› o kadar
büyüktü ki, devrimcilerin cesetle-
rini dahi b›rakmak istemiyorlard›.
Bir bombay› ilk kez kad›nlar ko-
¤uflunda 6 kad›n tutsa¤› diri diri
yakmak için kulland›lar. Bu bom-
balar› iflbirlikçi katliamc›lara ve-
ren emperyalistlerdir. IMF’dir,
Dünya Bankas›’d›r. 

Çünkü o ko¤uflta yakt›klar› Öz-
lem Ercan, Nilüfer Alcan, Yazgülü
Güder Öztürk, fiefinur Tezgel,
Seyhan Do¤an, Gülser Tuzcu em-
peryalizme ve iflbirlikçilerine karfl›
savaflt›klar› için tutsak düfl-
müfllerdi. Amerika’n›n Ortado-
¤u’da, Asya’da, Afrika’da, Latin
Amerika’daki sömürüsüne, karfl›
mücadele ettiler. Halklara çektir-
dikleri ac›n›n hesab›n› sormak için
Amerikan ajanlar›n› peflinde oldu-
lar. 

Onlar, Amerikan elçili¤ine kar-
fl› eylem haz›rl›¤› içinde katledilen
Selçuk Akgün ve Sad›k Mama-
ti’nin yoldafllar›yd›. Onlar emper-
yalizmin sömürüsüne karfl› anti-
emperyalizmin bayraktar›yd›lar. 

Barikat›n bu cephesinde direnen
yoksul gecekondulular vard›. Prole-
tarya vard›. Köylüler, memurlar, es-
naflar, ayd›nlar, temizlikçi kad›nlar,
iflsizler... halk vard›. 

Sadece kendileri de¤ildi direnifl-
leri. Sadece kendi yoldafllar›, kendi
vatanlar›, kendi halklar› için de¤il-
di. Bütün dünya halklar› için direni-
yorlard›. Tarihe düflmüfl bütün dire-
niflçiler için direniyorlard›. Bütün
ezilenler için, bütün mazlumlar için
direniyorlard›. Ko¤ufllarda kiminde
300-400 kifli, kiminde 50-60, ki-
minde sadece iki kiflilerdi. Karfl›la-
r›nda binlerce asker ve iflbirlikçi oli-
garflisinden Amerika’s›na, Avru-
pa’s›na bütün emperyalistlerden
oluflan katliamc›lar koalisyonu. Fa-
kat barikatlarda görünen direniflle-
rin rakamlar›yd› bunlar. Daha ya-
k›ndan bakarsan›z barikat›n dire-
nenler cephesine Spartaküsler’den
Bedreddinler’e tarih boyunca dire-
nenler, Marks, Engels, Lenin, Sta-
lin, Mao, Ho Amca, Che ve tüm
dünya devrim önderleri onlarlayd›.
Mahirler’den Sinanlar’a, Sabolar’a,
tüm yoldafllar› onlarlayd›. Dünya-
n›n dört bir yan›nda zulme karfl› tes-
lim olmay›p direnenler onlarlayd›.
Hiçbir hapishanede tutsaklar görü-
nen rakamlardan ibaret de¤ildi. 

Emperyalistlerden ve iflbirlikçi-
lerinden oluflan katliamc›lar koalis-
yonu onlar›n karfl›s›nda bir avuçtu. 

((SSüürreecceekk))

“Bir marfl›m›zda den-
di¤i gibi “Barikat›n ard›
vatand›r”... Ve barikat›n
a rd›nda yaflam, barikata
ayarl›d›r. Bu yaflamda akla
gelebilecek her türden ola-
¤an ayr›nt›, en ola¤an d›fl›,
ak›l almaz görüntülerle içi-
çe sürer. Arada bir G-3'le
taranan bir ko¤uflta, birile-
rinin kestirmeye çal›flt›¤›n›
görmek; bir kaç dakika ön-
ce sohbet etti¤iniz yoldafl›-
n›z› vuruldu¤u yerden ç›-
karmaya çal›flmak; çat›flma
d›fl› bir alanda haberleri
seyrederken, patlayan si-
lahlar›n sesi bask›n gelme-
sin diye, televizyonun sesini
açmak; ya da belki her fleyi
imha etmek için yak›lm›fl
atefle ataca¤›n›z bir mektu-

bu bir köflede yeni-
den okumak; bir din-

lenme an›nda, gitar› akord-
suz çalmamak için 'la' dü-
dü¤ünü aramak; havalan-
d›rmadaki kufl kafesine sü-
zülüp bo¤ulmas›nlar diye
kufllar› salmak; duman›n
içinden gelmifl, yüzü kapka-
ra olmufl bir yoldafl›n›za
gülmek ve o 'ne gülüyorsu-
nuz, anlamad›m ki' dedikçe
kahkahay› basmak...

Evet, barikat ard›nda
direnifle odakl› ola¤an ve
ola¤anüstü bir yaflam vard›.
Nüktelerle bezeli sohbetler
ediliyor, türküler söyleni-
yor, h›nçla barikata koflulu-
yor, yaral›lar tafl›n›yordu.
Barikat›n ard›nda biz var-
d›k.”

(Can›m Feda, syf: 365)

Barikatın Ardı
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19-22 Aral›k fiehit Aileleri ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!

RÖPORTAJ

Müslüm
GÜDER
Yazgülü
Güder
Öztürk’ün
a¤abeyi
(Yafl: 52) 

“Biz dde oo aadaletten
isterdik.”

11)) 19 Aral›k katliam›nda gözü-
müzün önünde çocuklar›m›z›n
katledildi¤ine flahit olduk. Bu
dünyay›n›n hiçbir yerinde görül-
memifl, yaflanmam›flt›r.

2) Bize bu zulmü yaflatanlar si-
zin çocuklar›n›z› aynen sizin önü-
nüzde katletselerdi sizler hangi
adaleti uygulard›n›z? Biz de o
adaletten isterdik.

Bugüne kadar katliamlarda
dökülen kanlar›n art›k katliamc›-
lar taraf›ndan dökülmemesi için
hak edilen cezaya çarpt›r›lmas›n›
istiyoruz.

Benim ailemde flu ana kadar 4
tane çocu¤um katledildi¤i halde
hiçbirinin faili sorgulan›p yarg›-
lanmam›flt›r. Biz biliyoruz ki, bu
sistemde katliamlar›n, katleden-
lerin yarg›lanma aflamas› zaman
afl›m›na u¤rat›larak bu davalar
aç›kta b›rak›l›yor. BBiizz iinnaannmmaassaakk
ddaa bbuu ddaavvaallaarr››nn ssoonnuuççllaannmmaass››nn››

iissttiiyyoorruuzz..

MMeevvllüüddee
ÖÖZZTTÜÜRRKK
‹‹rrffaann OOrrttaakkçç››’’nn››nn
kk››zzkkaarrddeeflflii
(Yafl: 38)

““AAddaalleett ssiisstteemmlleerriinnee
kkeennddiilleerrii  ggüüvveennmmiiyyoorrllaarr..
HHaannggii aaddaalleettii
ssaa¤¤llaayyaaccaakkllaarr kkii??” 

11)) Hesab›n›n sorulmas›n› isti-
yoruz. Adaleti kimden isteyece-
¤iz? Daha gençken haks›z yere,
olmad›¤› bir olaydan dolay› ifl-
kence gördü, arkas›ndan tutuk-
land›. Bu da yetmedi, sürgün edil-
di. Bu yetmedi, adalet istedi¤i için
katledildi.

22)) Mahkeme heyetinin korku-
lar› vard›r. Kendi adalet sistemle-
rine kendileri güvenmiyorlar.
Hangi adaleti sa¤layacaklar ki?

Bugün bu katliam›n içinde yar-
g› da vard›. Do¤all›¤›yla adalet ol-
mayan yerde katilleri de korurlar.

MMeerraall
OORRTTAAKKÇÇII
‹‹rrffaann
OOrrttaakkçç››’’nn››nn
kk››zz kkaarrddeeflflii
(Yafl: 30)

““DDeevvlleett
aaçç››kkççaa

kkeennddii  ttuuttssaa¤¤››nn›› ööllddüürrddüü””

11)) Katiller için ne diyebiliriz ki?
Onlar için ne söylersek yetmez.
Bizim yaflad›klar›m›z› onlar›n da

yaflamalar›n› istiyoruz.
Katliam›n bafl sorumlular›ndan

dönemin Adalet Bakan› SSaammii
TTüürrkk ç›kt›¤› televizyon progra-
m›nda konuflam›yor. Bu katliam›
nas›l sahiplenebilirler ki? Devlet
aç›kça kendi tutsaklar›n› sa¤ bir
flekilde alabilecekken onlar› öl-
dürmeyi seçti. Bu zaten Ecevit ta-
raf›ndan ‘Bu ifl bu akflam bitecek’
sözleriyle do¤ruland›. 

22)) Mahkeme heyetine diye-
ceklerimiz katliama sebep olanla-
r›n yarg›lan›p onlar› haketti¤i ce-
zaya çarpt›rmalar›n› istiyoruz. 

MMeehhmmeett YYIILLMMAAZZ 
MMüüflfleerrrreeff YYIILLMMAAZZ
MMuussttaaffaa YY››llmmaazz’’››nn AAnnnnee vvee
BBaabbaass››

““NNeeddeenn yyaapptt››llaarr??””
11)) Ben çocu¤umu öldüren in-

sanlar›n cezaland›r›lmas›n› istiyo-
rum. Sonuç ç›k›ncaya kadar da-
vac›y›m. Çocu¤umuz cezas› varsa
da yoksa da dört duvar aras›n-
dayd›. Neden katliam yapt›lar?
Öldürmeden alabilirlerdi. 

22)) Cezaland›r›lmalar›n›, ceza-
lar›n› çekmelerini istiyoruz. Bir
anda yok ettiler. Gözümüzün
önünde katlettiler çocuklar›m›z›.

Bu hükümetin parma¤›yla ol-
du. Her fleyin sorumlusu onlard›r.
ÇÇooccuu¤¤uummuunn hhaakkkk››nn›› aarr››yyoorruumm..
‹çim yan›yor. 9 hafta hastanede
yatt›m ben.

RRööppoorrttaajj ssoorruullaarr››::

1) 23 Kas›m'da mahkeme sa-
lonunda katillere ne söylemek
isterdiniz?

2) 23 Kas›m'da Mahkeme salo-
nunda mahkeme heyetine ne
söylemek isterdiniz?
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Sevgili arkadafllar merhaba.
Devrimci Okul’da bugünkü dersi-
mizde ““PPrrooppaaggaannddaa ddaa ››ssrraarr”” ko-
nusunu ele alaca¤›z. Propaganda fa-
aliyetinde ›srarl› olmad›¤›m›zda
mücadelemizi ve gerçekleri anlat-
makta neden yetersiz kald›¤›m›z›
konuflaca¤›z.

Düzenin propaganda araçlar›n-
dan günün her saati dökülen yalan-
larla halk›n zehirlendi¤i, düzenin
halk› her tür propaganda arac›yla
kuflatt›¤› hesaba kat›lacak olursa,
konumuzun da önemi daha iyi anla-
fl›lacakt›r.

Sürdürdü¤ümüz mücade-
lede hakl› olman›n tek bafl›na
yetmedi¤ini hepimiz biliyo-
ruz. Kendimizi, ne istedi¤i-
mizi, ne için mücadele etti¤i-
mizi anlatamazsak, düzen bi-
zi karalayarak halk› aldatma-
ya devam edecektir. Düzen
neredeyse 40 y›ld›r ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir ülke
için mücadele eden bizleri,
“aannaarrflfliisstt”, “tteerröörriisstt” olarak
anlatmakta,  bizleri karala-
maktad›rlar.

�� GGeerrççeekk vvee yyaallaann››nn
mmüüccaaddeelleessii ssüürrüüyyoorr

Gerçek ve yalan›n mücadelesi,
bitmek bilmeyen bir mücadeledir.
Yüzlerce, binlerce tekrar› gerektirir.
Gerçeklerin galip gelmesini istiyor-
sak, hiç ara vermeden, belki yüzler-
ce, binlerce kez gerçekleri ›srarla
anlataca¤›z.

Hem de hiç durmadan. Yapma-
m›z gerekenleri “aammaa......”larla baflla-
yan cümlelere kurban etmeden, ›s-
rar›m›z› sürdürece¤iz.

Görevimizin özeti fludur: Oligar-
flinin yalanlar›n› aç›¤a ç›kar›p, yeri-

ne gerçekleri ko-
yaca¤›z.

Burjuvazinin
düzeni yalan üzeri-
ne kuruludur. Sö-
mürü ve ya¤may›
gizlerken, düzeni-
ni yalanlarla mefl-
rulaflt›r›r. Burjuva-

zi, halka yalan söylemeyi, aldatma-
y›, tarihsel gerçekleri tersyüz etme-
yi bbiirr ppoolliittiikkaa oollaarraakk sürdürmekte-
dir.

Hitler’in iktidar› ele geçirdi¤i
Almanya’da faflistler, ““yyaallaann vvee
kkoommpplloo bbaakkaannll››¤¤››”” diyebilece¤i-
miz ““PPrrooppaaggaannddaa BBaakkaannll››¤¤››””n›
bofluna kurmad›lar. Bugün Ameri-
kan emperyalizmi de yalanlar› için
milyonlarca dolar harcamaktad›r.
Yüzlerce televizyon kanal›ndan,
radyo istasyonundan, binlerce gaze-

teden yayd›¤› yalanlarla dünya
halklar›n› 24 saat boyunca zehirle-
mektedirler. Ve bunu  aral›ks›z on
y›llard›r sürdürüyorlar.

Faflist iktidarlar, halka karfl› fa-
flist terörü sürdürürken, bir yandan
da gerçekleri çarp›tarak, beyinleri
yalanlarla doldurmaktad›r. Faflizm
varl›¤›n› faflist teröre ve demagojiye
borçludur.

AKP’nin yalanlar›n› gözönüne
getirelim. Halk› yalanlarla nas›l al-
datt›klar› bir s›r de¤ildir. ““YYookkssuull--
lluukkllaa,, rrüüflflvveettllee mmüüccaaddeellee” için gel-
diklerini söyleyip halk› aldatt›lar.
Oysa iktidarlar›nda yolsuzluk da,
yoksulluk da alabildi¤ine artt›.

�� PP rrooppaaggaannddaa bbiirr kkaaçç kkeezz
ddaa¤¤››tt››llaann bbiillddiirriilleerrddeenn
iibbaarreett ddee¤¤iillddiirr

Halka mahallemizde yaflanan
yozlaflmay› anlat›rken, gidip bir kaç
kahvede konuflma yapmak, esnafla-
r›n bir k›sm›n› dolaflmak ya da bir
iki kez bildiri da¤›t›p, sonra da  yap-
t›klar›m›z› yeterli görerek oligarfli-
nin yozlaflt›rma politikas›n› teflhir
edemeyiz. Ya da en az›ndan bunlar-
la tek bafl›na halk› harekete geçire-
meyiz.

Nas›l olsa ““bbiillddiirrii ddaa¤¤››tttt››kk””,,
““kkaahhvvee kkoonnuuflflmmaass›› yyaapptt››kk””,, ““aaffiiflfl
aasstt››kk”” deyip yap›lanlar› yeterli gör-
meyece¤iz. Da¤›tt›¤›m›z bir bildiri-
nin elbette etkisi vard›r. Ancak soru-
nun anlafl›lmas› aç›s›ndan yeterli
de¤ildir.

Bizim bir bildiri ile ulaflmaya ça-
l›flt›¤›m›z halk›, düzen okulu,
bas›n›, televizyon kanallar›,
düzen partileri, radyolar› ile
24 saat yalan bombard›man›-
na tutmaktad›r.

Nas›l olsa, ““hhaallkk››nn hhaabbee--
rrii vvaarr””, ““hhaallkk ddaa ggöörrüüyyoorr””
diyemeyiz. Böyle demek,
halk›n aldat›lmas›na, oyalan-
mas›na seyirci kalmakt›r. ‹ra-
di davranmamakt›r. Halktan
uzak durmakt›r.

Oligarfli, halkla ba¤›m›z›
koparmak için komplolar ör-

gütlüyor, sald›r›yor, tutukluyor. Biz-
se süreklileflen propagandam›z ile
halka gerçekleri anlatmaya devam
etmek durumunday›z. 

Düzenin halka karfl› sürdürdü¤ü
politikalara karfl› mücadele etmek
ve sonuç almak istiyorsak, soruna
yyaassaakk ssaavvmmaa anlay›fl›yla yaklafla-
may›z. Biz halk› örgütlemek istiyor-
sak, her fleyde ›srar edece¤iz. 

Bulundu¤umuz yörede halk›n
ulafl›m sorunu, yol sorunu olabilir,
gecekondu bölgesidir y›k›mlarla il-
gili sorunlar olabilir. Halk daha ön-
ce devletin sald›r›lar›na u¤ram›fl
olabilir. K›sacas›, sorun neyse o ta-
lebi sahiplenecek ama ““bbiirr ssüürree
ssoonnrraa uunnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz””..

DDeerrss:: PP rrooppaaggaannddaaddaa
IIssrraarr

PPrrooppaaggaannddaaddaa
ııssrraarr,, hhaallkkıı

öörrggüüttlleemmeekkttee
ııssrraarrddıırr

DEVR‹M ‹‹ç‹nDEVR‹M ‹‹ç‹n

DEVR‹MC‹ OOKULDEVR‹MC‹ OOKUL
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Mahalle halk› daha
önce bir katliam m› yafla-
m›fl, ““yyaapp››llaaccaakkllaarr yyaa--
pp››lldd››”” diye düflünmeye-
cek, noktay› koymayaca-
¤›z. Örne¤in mahalleye
yönelik bask›lar m› yafla-
n›yor, bu geliflmeleri kat-
liam sald›r›s› ile birleflti-
rerek, bildiri haz›rlay›p
da¤›taca¤›z. Katliamla il-
gili yeni bir geliflme mi oldu, hemen
yeni bir teflhir kampanyas› yapaca-
¤›z. Israrla anlatmaya, bir daha, bir
daha anlatmaya hatta b›kmadan, de-
falarca anlatmaya devam edece-
¤iz... Gerçekle yalan›n k›yas›ya mü-
cadelesinde ›srar›m›z gerçekleri ha-
kim k›lacakt›r. 

Halk›n ulafl›m sorunu mu var?
Kampanya açt›k, yapt›k, bitirdik.
Peki sonra ne olacak? Kampanya
yapt›k diye o sorunu, bu konudaki
çal›flmalar›m›z›, propagandam›z›
bir kenara m› b›rakaca¤›z?

�� PP rrooppaaggaannddaaddaa ››ssrraarr
hhaallkk››nn ttaalleepplleerriinnii
ssaavvuunnmmaaddaa ››ssrraarrdd››rr

Gerçek ile yalan aras›nda süren
savafl, asl›nda halk ile oligarfli ara-
s›nda süren savafl›n somut bir biçi-
midir. 

Halk› örgütlemekte, halka ger-
çekleri anlatmakta iddial› olmak,
halk›n tüm taleplerini sahiplenmek-
ten geçmektedir. Halk›n irili ufakl›
taleplerine sahip ç›kmak, propagan-
day› bunun üzerine kurmak, ›srarl›
olmak bafll›ca yöntemimiz olmal›-
d›r.

Sürdürülen genel kampanyalar
ile yetinmemek, bulundu¤umuz ala-
n›n kendine özgü, yerel sorunlar›n›
sürekli gündemde tutarak, onlar› di-
le getirmek, onun üzerine propa-
ganda faaliyeti yürütmek mücadele-
yi gelifltirecektir.

Alan›m›za yönelik polis sald›r›-
lar› karfl›s›nda, kap› kap›, ev ev, po-
lisin sald›r›lar›n› anlatan sistemli bir
çal›flma, sistemli bir propaganda fa-
aliyeti pekala sürdürebiliriz. Bunun

için önümüzde hiçbir engel yoktur.

Bunun için afifller haz›rlayabilir,
çarp›c› cümleler ile polis sald›r›lar›-
n› teflhir edebiliriz. Halk›n kafas›n-
daki flu sorunun cevab›n› vermeli-
yiz, ““ppoolliiss nniiyyee ssaalldd››rr››yyoorr?? NNee
yyaappmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorr??””

Polisin sald›r›lar›n›, polisin kim
ve ne için varoldu¤unu anlatan bir
teflhire ve hakl›l›¤›m›z› anlatt›¤›m›z
propaganda faaliyetine dönüfltürebi-
liriz. Geliflmelerin arkas›ndan sü-
rüklenmek yerine, iradi davran›p
karfl› sald›r›ya geçebiliriz. 

Polis, komplolar örgütlüyor, tu-
tuklamalar yap›yor,  arkas›ndan da
tutuklatt›¤› insanlar›n evlerine yüz-
süzce gidip, papaz rolü oynuyor.
Propagandam›zla, teflhirimizle, po-
lisi bunu yapamaz hale getirmeli-
yiz. 

Yine yerel sorunlar› ifllerken ya
da bir konuyu anlat›rken propagan-
dam›z olabildi¤ince aç›k, anlafl›l›r
olmal›d›r. Örne¤in hepimiz biliyo-
ruz ki, AKP sa¤l›¤› paral› hale getir-
meye çal›fl›yor.

Ama AKP bunu gizliyor. Yalan-
larla Aile Hekimli¤i’nin halk›n ya-
rar›na bir düzenleme oldu¤unu an-
lat›yor. AKP’nin sa¤l›k politikalar›-
n› anlafl›l›r ve somut bir flekilde her
alanda teflhir etmekten geri kalma-
mal›y›z. Onlar hergün bu politikala-
r›n›n propagandas›n› yap›yor, biz de
karfl› propaganday› süreklilefltirme-
liyiz. 

�� PP rrooppaaggaannddaaddaa ››ssrraarr
iiddeeoolloojjiikk mmüüccaaddeelleeddee ››ssrraarrdd››rr

1199 AArraall››kk katliam›n›n yafland›¤›
günleri gözümüzün önüne getirelim.
2200 AArraall››kk 22000000 gününün Türkiye-

si’ni düflünün... 19 Ara-
l›k’a dair yalanlar›n
manflet oldu¤u günleri
düflünün. Hücreleri “bi-
rey özgürlü¤ü” ad›na sa-
vunlar›n ekranlarda ko-
nufltu¤u günleri düflü-
nün. ““TTuuttuukklluullaarr bbiirrbbii--
rriinnii yyaakktt››”” yalanlar›n›
bir kez daha hat›rlaya-
l›m. Hem katlettiler, hem

de ahlaks›zca tutsaklar› suçlad›lar.

Ve bugüne bakal›m... 

10 y›l sonraki tabloyu, bugünü
katliam sald›r›lar›n›n yap›ld›¤› o
günler ile k›yaslay›n! 

Yürüyüfl Dergisi’nin Bayrampa-
fla ve 19 Aral›k yaz›lar›nda da oku-
yaca¤›n›z gibi 19 Aral›k’ta katliam
emirleri verenler, ““ddaahhaa aazz ttuuttssaakk
kkaattlleettttiikklleerrii iiççiinn üüzzüülleennlleerr””,, bugün
katliam›n sorumlulu¤unu bir baflka-
s›n›n üstüne atmakla meflguller.

Di¤er yandan ise, 19 Aral›k katli-
am›n›, tecriti savunmufl olanlar, par-
ça parça, ad›m ad›m o düflüncelerini
savunamaz bir noktaya geldiler. O
gün birey özgürlü¤ü ad›na hücreleri
savunanlar, bugün savunamaz du-
rumdad›rlar. Bugün burjuva bas›n-
yay›n da dahil olmak üzere 19 Ara-
l›k katliam›n›, tteeccrriitt hhüüccrreelleerriinnii
savunanlar›n say›s› belki de bir elin
parmaklar›n› geçmeyecek kadard›r.

AKP iktidar›n›n d›fl›nda nere-
deyse tecriti savunan kimse kalma-
d›. Kuflkusuz bu duruma kendili¤in-
den gelinmedi. 19 Aral›k’› ve tecriti
savunanlar, ““vviiccddaann mmuuhhaasseebbeessii””
yap›p, gerçekleri kendi bafllar›na
görmediler.

Tersine gelinen sonuçta bizim
10 y›ld›r sürdürdü¤ümüz mücadele
miz, emeklerimiz, gerçekleri anlat-
ma konusunda ›srar›m›z vard›r. On-
y›ld›r b›kmadan, usanmadan ger-
çekleri anlatt›k hep.

Sürdürdü¤ümüz teflhirle, yürüt-
tü¤ümüz ›srarl› propaganda ile kim-
seyi diri diri yak›lmalar› savunamaz
hale getirmemizin sonucudur.

10 y›l boyunca, tek bafl›na da
kalsak, tecriti anlatma çabam›zdan,
tecriti anlatma ›srar›m›zdan tek bir

Sürdürülen genel kampanyalar ile

yetinmemek, bulunduğumuz

alanın kendine özgü, yerel

sorunlarını sürekli gündemde

tutarak, onları dile getirmek,

onun üzerine propaganda faaliyeti

yürütmek mücadeleyi

geliştirecektir.
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gün olsun vazgeçmedik.
Tek bir gün olsun tecrit
gerçe¤ini atlamad›k. Hep
propagandam›z› zenginlefl-
tirerek anlatt›k tecriti.

F Tipi hapishaneleri,
tecriti duymayan kalmas›n
diye hareket ettik. Oligar-
flinin tecrit politikas›n› en
zor dönemlerde bile teflhir-
den vazgeçmedik. Bugün e¤er F Ti-
pi hapishaneler, tecrit biliniyorsa,
oligarfli halka tecriti kabul ettireme-
diyse bunda durmaks›z›n sürdürdü-
¤ümüz propaganda ve teflhirin, mü-
cadelenin etkisini görmek gerekir.

Tek bafl›na kald›¤›m›z, kuflat›ld›-
¤›m›z o koflullarda, tecrite karfl› sür-
dürdü¤ümüz mücadelenin anlam›n›
yeterince kavrayamayanlar, ““nniiyyee
bbuu kkaaddaarr ççookk tteeccrriittii yyaazz››yyoorrssuu--
nnuuzz”” serzenifllerinde bulundular.
Ancak bu yanl›fl bir kavray›flt›. O
dönem süren çat›flma tecrit üzerin-
den yürüyordu. O nedenle ““oo kkaaddaarr
ççookk”” yazd›k, tart›flt›k.

Sonuç ortadad›r. Tarihi, “Tecrit
gündemimiz de¤il” diyenler de¤il,
her alanda eylemle, ideolojisiyle,
propagandas›yla tecrite karfl› mü-
cadele edenler yazd›. 

�� PP rrooppaaggaannddaaddaa ››ssrraarr,,
ggeerrççeekklleerrddee ››ssrraarrdd››rr

10 y›l boyunca sürdürdü¤ümüz
teflhiri, propaganday›, bilindi¤i gibi
en zor koflullarda sürdürdük. Hat›r-
layal›m o aylar›, y›llar›... Direniflin
pefl pefle flehitler verdi¤i dönemler-
de, burjuva bas›n, hatta sol bas›n,
flehit haberlerini bile vermedi. F Ti-
pi hapishanelerde süren sald›r› ve
bask›lar›n “haber de¤eri” yoktu.
Tecrite karfl› yapt›¤›m›z eylemler
sansürleniyor, tecriti anlatma çaba-
m›z yok say›l›yordu. 

Elimizin alt›nda, sesimizi duyu-
racak ne radyo, televizyon kanalla-
r›, ne gazeteler vard›. Bunlar yok di-
ye tecrite ve zulme karfl› sürdürdü-
¤ümüz teflhiri bir kenara b›rakamaz-
d›k.

““YYookk””lara, ““oollmmaazz””lara teslim

olmad›k. ““KKooflfluullllaarr eellvveerriiflflssiizz”” di-
ye düflünmedik. Böyle düflünseydik,
elimiz-kolumuz ba¤l› kal›r, tek
ad›m atamazd›k. Tecrit ad›m ad›m
yerleflirken biz ““sseeyyiirrccii”” durumuna
düflerdik.

Devrimcilik, ““oollmmaazz””lara,
““yyookk””lara teslim olmak de¤ildir.
Devrimcilik yak›nmak, çaresizlik
de¤ildir. Tersine, devrimcilik yok-
tan varetmek, s›f›rdan bir çok fleyi
kurmakt›r. 

Bu durumu kitle çal›flmas› yürüt-
tü¤ümüz hemen hemen her yerde
yaflam›yor muyuz? Elimizde bulu-
nan çok büyük olanaklarla de¤il, s›-
n›rl› olanaklarla sürdürüyoruz mü-
cadeleyi. 

‹flte koflullara teslim olmad›¤›-
m›z için propaganda da, sürdürdü-
¤ümüz ideolojik mücadelede etkili
olabildik. Bugüne bu araçlar› kulla-
narak, kendimize, ideolojimize gü-
venerek böyle geldik. 

Büyük Direnifl kitap dizisinde
yeni ç›kan ““AAyydd››nnllaarrllaa TTaarrtt››flflmmaa--
llaarr”” kitab›na bak›n! Kitap hem bir
dönemin belgesi, hem tan›¤›d›r.
Ama ayn› zamanda da nas›l bir ide-
olojik mücadele sürdürüldü¤ünün
belgesidir.

Yanl›fllar›n, çarp›k düflüncelerin
birbirini izledi¤i, süren çat›flmada
ayd›nlar›n bir k›sm›n›n, birey öz-
gürlü¤ü ad›na tecrit hücrelerini
““ooddaa”” diye savundu¤u, örgütlerin
““ööccüü”” olarak gösterildi¤i koflullarda
sürdürülen ideolojik mücadele, son
derece ö¤reticidir. Nas›l ayn› konu-
lar›n, gerekti¤inde tekrar tekrar an-
lat›ld›¤›n› görebilirsiniz orada. 

Her sat›r› çarp›k düflüncelerle
hesaplaflan kitap, ideolojik olarak
hakl›l›¤›n da belgesidir. O koflullar
da devrimci düflünceler büyük bir

güvenle savunulmufltur.
““ÖÖzzggüürr bbiirreeyy”” ad›na,
““öörrggüüttee”” yönelik yanl›fl
düflüncelerle, tecrit hücre-
lerini meflrulaflt›ran ayd›n-
larla b›kmadan usanmadan
tart›fl›lm›fl,  onlara gerçek-
ler gösterilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. 

Sürdürülen ideolojik
mücadelenin bir aya¤›n› da, yaflam
ve ölüm üzerine tart›flmalar olufltu-
ruyordu; bu konuda da bir külliyet
konuldu ortaya.  ““AAyydd››nnllaarrllaa TTaa rr--
tt››flflmmaallaarr”” kitab› okundu¤unda ide-
olojik zenginlik ve güçlülük bir kez
daha görülecektir. Ama bizim bura-
da as›l dikkat çekmek istedi¤imiz,
bu kitab›n as›l olarak ideolojik mü-
cadelede gösterilen ›srar›n, kararl›-
l›¤›n ifadesi olufludur. Bu dersimiz
aç›s›ndan özellikle o yönünü gör-
meliyiz.  

�� PP rrooppaaggaannddaaddaa ››ssrraarr,,
hhaallkk›› kkaazzaannmmaaddaa ››ssrraarrdd››rr

O süreçteki çarp›k düflünceleri
savunan ayd›nlar›m›za do¤rudan
mektuplar yaz›lm›fl, do¤rudan on-
larla kiflisel olarak tart›fl›lm›flt›r. 

Sözü edilen süreç tam da, gerçek
ile yalan›n kk››yyaass››yyaa ççaatt››flfltt››¤¤›› bir sü-
reçtir. Yalanlarla büyük direnifl ka-
ralanmaya, yarat›lan kitlesel kahra-
manl›¤›n halk› etkilemesinin önüne
geçilmeye çal›fl›ld›¤› bir süreçtir.
Gerçekler o nedenle her araçla, ›s-
rarla savunulmufltur.

Nitekim halka do¤rular› anlat-
mak, propagandada ›srar etmek he-
men sadece bizim tart›flt›¤›m›z bir
konu olmam›flt›r. Propaganda konu-
su her devrimin sorunu olmufltur.
Mesela Çin devrimci süreci bu aç›-
dan ö¤reticidir.

Çin halk› emperyalistler taraf›n-
dan y›llarca uyuflturucu ile afyonla
zehirlendi. Yoksulluktan ve açl›ktan
k›r›lan Çin halk›na emperyalistler
sadece afyon sundu. Böylece halk›
uyuflturacak, direnifli engelleyecek,
emperyalist iflgali kal›c› hale getire-
ceklerdi.

““YYookk””lara, ““oollmmaazz””lara teslim

olmadık. ““KKooşşuullllaarr eellvveerriişşssiizz””

diye düşünmedik.

Böyle düşünseydik,

tek adım atamazdık.

Tecrit adım adım yerleşirken

biz ““sseeyyiirrccii”” durumuna düşerdik.
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Okur-yazar olanlar›n sa-
y›s›n›n s›n›rl› oldu¤u Çin’de
devrimciler, emperyalizme
karfl› kurtulufl savafl› örgüt-
lerken çok çeflitli araçlarla
propaganda faaliyeti yürüt-
tüler. Örne¤in, Çin’de köy-
leri, kasabalar›, flehirleri ge-
zen, tiyatro oyunlar› oyna-
yan, daha çok Çin tarihinin kahra-
manlar›n› oyunlarda canland›ran
ggeezzggiinn ttiiyyaattrroo ggrruuppllaarr›› vard›. 

Devrimciler, okuma-yazma bil-
meyen, yoksulluktan bafl›n› kald›ra-
mayan köylülere gezici tiyatro
gruplar› ile gittiler. Oyunlarda
Çin’in tarihi kahramanlar›ndan yola
ç›karak, ülkedeki iflgali anlatt›lar.
Kurtulufl düflüncesini, iflgale karfl›
mücadeleyi ifllediler.

Ülkeyi bir boydan bir boya böy-
le onlarca gezici tiyatro gruplar› ile
gezerek, gittikleri her yere mücade-
leyi ve düflmana karfl› savafl›n zo-
runlu oldu¤u düflüncesini tafl›d›lar.
Kurtuluflun propagandas›n› yapt›lar.

““HHaallkk ookkuummaa--yyaazzmmaa bbiillmmiiyyoorr,,
nnaass››ll aannllaattaaccaa¤¤››zz??”” demediler. Dü-
flünün, radyo yok, televizyon yok,
gazete ise herkes okuyam›yor. Da-
¤›n›k, yoksul yüzlerce köy. Cehalet
ve ön yarg›lara terkedilmifl milyon-
larca köylü...

‹flte Çin devrimcileri afyon kulla-
nan yoksul köylüleri onlar›n anlaya-
ca¤› bir dil ile konuflarak ikna edip,
onlarca propaganda arac› ile ›srarla
anlatarak devrime kazand›rd›lar.
Devrime kazand›rd›klar› köylüler ile
bir halk savafl› ortaya ç›kard›lar.

�� PP rrooppaaggaannddaaddaa ››ssrraarr,,
ssoonnuuçç aallmmaaddaa ››ssrraarrdd››rr

Devrimci hareketin, tekelci ser-
mayenin beyni olan Sabanc›lar’a
yönelik eylemini tekelci burjuvazi,
14 y›ld›r hazmedemedi. Her f›rsatta
düflmanl›¤›n› göstererek, sald›rd›.

Eyleme kesintisiz bir biçimde
ideolojik olarak sald›r›ld›.

Devrimci hareket, eylemi neden-
lerini aç›klayarak üstlenmesine kar-
fl›n, egemen s›n›flar›n çeflitli kesim-

leri, sald›rmakta, karalamakta 14 y›l
boyunca adeta birbirleriyle yar›flt›-
lar. Eylemin içini boflaltmak için
kkoommpplloo tteeoorriilleerrii ürettiler. Eyleme
Japon tekellerini kar›flt›rmaktan tu-
tunda, akla hayale gelmedik ne ka-
dar saçmal›k varsa hepsini yazd›lar,
karalama haberler ürettiler.

14 y›ld›r burjuvazinin kiral›k ka-
lemlerince sürdürülen sald›r›lara
karfl›n devrimci hareket gerçekleri
aç›klamaktan bir gün olsun geri
durmad›. Israrla karalamalara ce-
vaplar verdi, eylemi savundu.

Özellikle bu sald›r›lar nedeniyle
solda etkilenen ve çarp›k düflünce-
ler savunan kesimlere karfl›da ide-
olojik mücadele sürdürüldü. 

Tüm bu geliflmeler için
““GGöökkddeelleennlleerrii SSaarrssaann KKuurrflfluunn,,
SSaabbaanncc›› EEyylleemmii”” kitab›na bakmak
yeterlidir. Orada nas›l bir ideolojik
mücadele sürdürüldü¤ünü görürüz.

Asl›nda temel sorun, yürüttü¤ü-
müz propaganday› nas›l ele ald›¤›-
m›z ile ilgilidir. Propagandam›z›n
temelini, sonuç alma üzerine kur-
mal›y›z. Böyle düflündü¤ümüzde
daha iddial›, daha yarat›c› olaca¤›-
m›z, sonuç alaca¤›m›z kesindir.

Emek vermeden, ›srarl› olmadan
sonuç alamayaca¤›m›z kesindir.
Kald› ki, propaganda da ›srar, sonuç
almada ›srard›r.

�� PP rrooppaaggaannddaaddaa ››ssrraarr,,
iiddddiiaall›› oollmmaakkttaa,, mmüüccaaddeelleeyyii
bbüüyyüüttmmeekkttee ››ssrraarrdd››rr

Buraya kadar propagandada ›s-
rar etmeyi bir çok aç›dan de¤erlen-
dirdik. Herhalde, propagandada ›s-
rar etmeyelim diyen ç›kmayacakt›r.
Hatta bu konuya iliflkin olarak vere-
bilece¤imiz örnek, söylenecek daha

çok söz vard›r. 

Bu tart›flmay› o yan›y-
la gelifltirebilir, zenginlefl-
tirebiliriz de. Ancak unut-
mamam›z gereken genel
bafll›klar› bir kez de alt al-
ta s›ralamak gerekirse; 

- Hangi alanda, hangi
birimde olursak olal›m,

mutlaka düzenli, ›srarl› bir propa-
ganda faaliyeti sürdürmek zorunda-
y›z. Gerek merkezi yürütülen kam-
panyalarda, gerekse yerel ve alan›-
m›za iliflkin yürüttü¤ümüz kampan-
yalarda propagandam›z sürekli bir
hal alabilmelidir.

- Propaganda o alan›n çal›flmala-
r› içinde yerleflmeli, bunun için sa-
dece kampanya dönemlerini bek-
lenmemelidir.

- Geliflmeleri izlemeli, her yeni
geliflmeyi, propagandam›z› zengin-
lefltirece¤imiz bir zemin olarak de-
¤erlendirmeliyiz,

- ““BBiillddiirrii ddaa¤¤››tttt››kk””, ““aaçç››kkllaammaa
yyaapptt››kk”” diyerek, yap›lanlarla yetin-
memeli, propaganday› yaflam›n içi-
ne yayabilmeliyiz. Israrla, bir konu-
da her yeni geliflmede, bildiri yaz-
mal›, pul yapmal›, afifl asmal›, ev-
den eve, kifliden kifliye, kulaktan
kula¤a anlatmal›y›z. 

- Halk›n anlayabilece¤i, kafas›n-
daki sorulara cevap bulacak tarzda,
k›sa, vurgulu, somut anlat›mlarla bir
konuyu anlatmal›y›z. Laf› uzatma-
dan anlatmal›y›z. Sayfalar dolusu
bildiriyi hiç kimsenin okumayaca¤›,
bunun yararl› olmayaca¤› aç›kt›r.

- Propaganday› ciddiye almal›y›z.
Gerekirse en küçük bir sorun için se-
ferber olmal›y›z. Propagandam›z›,
büyük sorun-küçük sorunu ayr›m›
yaparak sürdürmeyiz. Bizim için
her fley mücadeleyi gelifltirmek için,
propagandam›z için bir nedendir.

- Propaganday›, gerçek ile yala-
n›n savafl›n›n ayn› zamanda ideolo-
jik bir savafl oldu¤unu unutmadan,
ele almal› ve sürdürmeliyiz.

Sevgili arkadafllar, dersimizi bu-
rada noktal›yoruz. Haftaya yeni bir
konuda buluflmak üzere flimdilik
hoflçakal›n. 

““BBiillddiirrii ddaağğııttttııkk””, ““aaççııkkllaammaa

yyaappttııkk”” diyerek, yapılanlarla

yetinmemeliyiz. Her yeni

gelişmede, bildiri yazmalı,

pul yapmalı, afiş asmalı,

kulaktan kulağa anlatmalıyız. 
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Ankara’da Dikmen Vadi Mahal-
lesi, devletin baflta y›k›m olmak
üzere bir çok tehdidiyle karfl› karfl›-
ya olan bir gecekondu mahallesi-
dir. “Kentsel Dönüflüm” sald›r›s›
püskürtülemedi¤inden önemli bir
k›sm› y›k›lm›flt›r. Halk Cephesi y›l-
lard›r bu bölgede yoksul halk› ör-
gütlemeye, halk›n baflta bar›nma
hakk› olmak üzere haklar› ve öz-
gürlüklerini savunmaya yönelik bir
çal›flma yürütüyor. Bu mücadele-
de, her zaman her yerde olabile-
ce¤i gibi, Dikmen Vadi’de de oli-
garflinin sald›r›lar›na maruz kal›n›r;
bölgedeki çal›flmalarda çeflitli ke-
sintiler yafland›. 

2009 sonlar›ndan itibaren Halk
Cepheliler bu mahallede tekrar ça-
l›flmalar›n› bafllat›rlar. Bu arada ma-
hallede, bar›nma hakk› mücadelesi
gerilemifl, büyük bir ço¤unluk bele-
diyeyle anlaflma yapm›fl, arazilerini
TOK‹’ye vermifltir. TOK‹ geçen sü-
rede verdi¤i sözleri dahi tutmam›fl,
mahalle sakinlerini ma¤dur etmifl-
tir. Belediye’yle anlaflma yapanlar
buna piflman olmufllard›r. Halk
Cephesi evini y›kt›rmayan›n da,
y›kt›r›p hatas›n› anlayan›n da mü-
cadelesini sahiplenir.

Dikmen Vadi Mahallesi’nde
çal›flma yapan baflka siyasi hare-
ketler ve kurumlar da vard›r. Bun-
lardan biri olan Bar›nma Hakk›
Bürosu, Halkevciler’in a¤›rl›kta
oldu¤u bir kurumdur. 

Spekülasyon ddevrimci
bir yyöntem dde¤ildir!

Halk Cepheliler’in mahallede
tekrar çal›flma bafllatmalar›ndan
aylar sonra Bar›nma Hakk› Büro-
su’ndan bir kifli Halk Cephelilerle
konuflmak ister. “Konuflma” güya
tan›flma amaçl›d›r. Ancak söyle-
nenlerden anlafl›l›r ki, konuflma-
n›n arkas›nda baflka amaçlar var-
d›r. “Kimsiniz? Mahalle halk›n›n
sizden flikayetleri var?” diye bafl-
lay›p devam eden üstenci konufl-
malara gereken cevaplar verilir.

Bu konuflman›n ard›ndan Hal-
kevciler, bu kez Cepheliler’e dair

spekülasyon yapmaya bafllarlar.
Mesela gidilen evlerde flu tür yak›n-
malar duyulur: “Bar›nma Hakk›
Bürosu’ndan dediler ki... Halk Cep-
hesi’ne sürekli operasyonlar olu-
yormufl. Sizinle iliflkimiz olursa, bi-
zim de bafl›m›z belaya girermifl”... 

Bir çok evde ayn› söylemler
duyulur. Bu spekülasyonlar nede-
niyle Halk Cepheliler’den uzak
duranlar da olur; bu söylenenleri
dikkate almay›p “biz sizi tan›yo-
ruz. Bu söylenenler bizi etkile-
mez” deyip daha fazla sahiple-
nenler de... 

Bu noktada baflta söyledi¤imizi
flöyle tamamlayal›m. BBiirr:: Spekü-
lasyon devrimci bir yöntem de¤il-
dir! ‹‹kkii:: ‘Onlarla olursan›z bafl›n›z
belaya girer’ söylemi devrimci bir
yöntem de¤ildir. ÜÜçç:: Böyle diyerek
yap›lacak örgütlenmeden devrim-
ci mücadeleye bir hay›r gelmez! 

Devrimciler ssorunlar›
devrimci iilkelerle ççözerler

Söylenenlerin do¤rulu¤unu
yanl›fll›¤›n› kesinlefltirmek için
uzun süren bir soruflturma yapt›k. 

Kendini devrimci olarak gören
bir grubun insanlar›n›n “Halk
Cepheliler’le dolaflmay›n, polisle
bafl›n›z belaya girer” demesi ka-
bul edilemezdi. Bu nas›l bir dev-
rimcilik anlay›fl›yd›?

Bu konular Halkevleri ile tart›-
fl›lmal›yd›. Halkevleri temsilcile-
riyle görüflerek yaflananlar› anlat-
t›k kendilerinden flu konuda ce-
vap bekledi¤imizi ilettik: Oradaki
sorumlunuz de¤iflik halk iliflikile-
rine “Halk Cepheliler’le iliflki yü-
rütmeyin, polisle bafl›n›z belaya

girer” dedi mi? 
Halkevciler, semtteki temsilci-

lerinin “Halk Cepheliler’le iliflki
yürütenin polisle bafl› derde gi-
rer” sözlerini bafltan reddettiler.
Kendilerine dedik ki: “Bu konular
ciddi konulard›r. Bu nedenle ken-
di içimizde aylara varan araflt›r-
ma, soruflturma yapt›k. Konudan
iyice emin olmadan bu konuyu
size getirmezdik zaten.”

Bunun üzerine TTaann››kk istediler. 

Yanl›fl›yla yyüzleflemeyenler,
bir bbahane bbulurlar!

Tan›klar konusu da ayr› bir tar-
t›flma getirdi. Evet, tan›k var de-
dik. Bu defa “Bir kiflinin söyledi-
¤iyle bir devrimciyi mahkum mu
edece¤iz?” dediler. Tan›k isteyen
Halkevleri’ydi... Birden fazla tan›k
da vard›. Ama Halkevi yine tan›k
say›s›n› yetersiz görüyordu. 

Peki “kaç tan›¤›n söyledi¤iyle
mahkum edece¤iz bir devrimciyi”?
Mesela üç de¤il, befl olunca m› ge-
çerli sayacaklard› tan›kl›klar›.

Sorun tan›klar›n say›s›nda de-
¤il, Halkevcilerin kendi yanl›flla-
r›ndan kaç›fllar›yd›... Tan›klar ön-
lerine konulunca, bu defa da ta-
n›klar hakk›ndaki subjektif yak›fl-
t›rmalara bafllad›lar. fiu tan›¤›n
flusu var, bu tan›¤›n busu var..
Halkevleri’nin sorunun ciddiyetini
anlamad›¤›n› düflünmüyoruz. Ter-
sine anlam›flt›r. Ancak mesele
kendi yanl›fl›yla hesaplaflma ce-
sareti gösterememesindedir. 

Halkeviciler son olarak “Tan›k
göstermenin mahallede fitne ç›k-
mas›na sebep olabilece¤i” gibi
ucube bir gerekçeyle tan›klar›
dinlemekten kaçt›lar. Tan›k iste-
yen kendileriydi, tan›klardan ka-
çan da kendileri... 

O yöntem olmaz, bu tan›k ol-
maz; ppeekkii nnaass››ll ççöözzeeccee¤¤iizz??

Halkevleri’ne defalarca sorulan
ve ancak bir cevap al›namayan so-
ru budur. Halkevleri bu s›k›flman›n
sonucunda bu defa kusuru kendile-
riyle görüflen Halk Cephesi temsil-

Halkevcilere
Devrimcili¤i dedikodu, kendine güvensizlik, mu¤lakl›k çürütür

Aç›kl›k, cesaret ve dürüstlük büyütür

Bir: Spekülasyon devrimci bir
yöntem de¤ildir! ‹ki: ‘Onlarla

olursan›z bafl›n›z belaya girer’
söylemi devrimci bir yöntem
de¤ildir. Üç: Böyle diyerek
yap›lacak örgütlenmeden

devrimci mücadeleye
bir hay›r gelmez! 
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cisinde aramaya kalk›flt›: “Görüfl-
meye mahalle çal›flmas›ndan anla-
yan, olgun bir arkadafl gelsin, yok-
sa sorun çözemiyoruz.” 

Halkevciler, bu tür durumlarda
nas›l bir temsilci istediklerini tarif
etseler de herkes bilse. Devrimciler,
siyasi hareketler ve demokratik kit-
le örgütleri aras›ndaki iliflkiler ne
zamandan beri böyle flekilleniyor?

Bu sonuncu itiraz art›k, Hal-
kevcilerin yapt›¤›n› savunama-
yan, ama yanl›fl›n›n da özelefltiri-
sini veremeyen ruh hallerinin so-

nucudur. 

Tüm kaç›fl yollar›n› t›kamak
için “Bu sorun nas›l çözülür, siz
önerin” dedik son olarak. Bir öne-
rileri yoktur. Olmas› da mümkün
de¤ildir. Çünkü sorunun çözümü
kendi yanl›fl›yla hesaplaflma
aç›kl›¤› ve cesaretindedir. Halke-
vinde olmayan da budur. 

Halkevine önerimiz fludur:
BBiirriinncciissii;; bu yaklafl›m sorun

çözücü de¤ildir. ‹‹kkiinncciissii;; “risksiz
devrimcilik” üzerine yap›lan
propagandalar›n, halk içinde “ba-

fl›n› belaya sokmama” temelinde
gelifltirilecek iliflkilerin asla devri-
me, halk›n örgütlenmesine hizmet
etmeyece¤ini bilmelisiniz. Bu an-
lay›fl› teorilefltiren ÖDP ve benzer-
leri, bugün neredeler, ortadad›r.
ÜÜççüünnccüüssüü;; AKP yoksul gecekon-
du halk›na karfl› savafl ilan etmifl
bir iktidard›r. Sizinle yapt›¤›m›z gö-
rüflmelerdeki bu eme¤i, bu zama-
n›, halk›n birleflik direniflini örgüt-
lemek için harcam›fl olmal›yd›k.
Öyle de olmal› diyoruz. Bunun ge-
rekli k›ld›¤› sorumlu ve özelefltirel
yaklafl›m› göstermeye ça¤›r›yoruz.

Dikmen Mahallesi’nde 2006
y›l›nda Ankara Büyükflehir Bele-
diyesi taraf›ndan “kentsel dönü-
flüm projesi” uygulamas›na bafl-
land›. O zaman “kentsel dönü-
flüm projesi” üzerine Temel Hak-
lar Derne¤i’nde mahalle halk› ile
5 toplant› yap›ld›. Bu toplant›lar-
da mahalle halk›na kentsel dönü-
flüm uygulamalar›n›n amac› ve
anlam› anlat›larak, bunun öönnüünnee
ggeeççmmeenniinn mmüümmkküünn oolldduu¤¤uu orta-
ya konuldu.

AKP’nin kentsel dönüflüm
projesindeki as›l amaçlar›ndan
birinin rant sa¤lamak oldu¤unu
anlatt›k. ‹kinci olarak, gecekondu
mahalleleri devrimci ilerici po-
tansiyelleri daha yüksek olan
yerlerdi. Kentsel dönüflüm proje-
siyle bu potansiyel de yok edil-
mek isteniyordu. Bu anlamda
“Kentsel dönüflüm projesi” halk
yönelik bir sald›r›yd› ve buna kar-
fl› direnifli örgütlemek gerekiyor-
du. 

Bu toplant›lar önemli bir dina-
mizm yaratm›flt›. Ancak bir süre
çeflitli nedenlerle Temel Haklar
Derne¤i’nin bölgedeki çal›flma-
s›nda belirli bir süre kesinti oldu.

Temel Haklar Derne¤i’nin bu
çal›flmas› d›fl›nda semtte Bar›nma
Hakk› Bürosu ad› alt›nda Halkev-

leri’nin bir çal›flmas› vard›. Hal-
kevciler bu bölgeyi kendi tekelle-
rinde görmekte idiler. Bizlerin
yapt›¤› çal›flmalar›n anti-propa-
gandas›n› yaparak ve mahalle sa-
kinlerine “bu toplant›lara kat›lma-
y›n!” ça¤r›s› yaparak bizim çal›fl-
mam›z› önlemeye çal›fl›yorlard›. 

*
BB‹‹ZZ‹‹MM “kentsel dönüflüm” sal-

d›r›s›na karfl› çal›flmam›z, esas
olarak ssöözzlleeflflmmee iimmzzaallaannmmaammaass››
ve bbeelleeddiiyyee iillee hhiiççbbiirr ppaazzaarrll››kk yyaa--
pp››llmmaammaass›› çerçevesinde idi.
Kentsel dönüflüm projesinin iippttaa--
lliinnii talep ediyorduk. Tapusu ol-
mayanlara tapu verilmeli, yyeerriinn--
ddee iimmaarr vvee ››ssllaahh ççaall››flflmmaallaarr›› iiççiinn
imkan sa¤lanmal›yd›. Y›k›m ka-
rar› al›nan evlerin y›k›m› kkeessiinnlliikk--
llee iippttaall eeddiillmmeelliiyyddii..

HHAALLKKEEVVLLEERR‹‹ ise belediye ile
ggöörrüüflflmmeelleerr yyaapp››llmmaass›› ve ssöözzlleeflfl--
mmee kkooflfluullllaarr››nn››nn iiyyiilleeflflttiirriillmmeessiinnii
talep ediyordu. “Bilgilenme hak-
k›” istiyorlard› örne¤in. Mahalle-
nin y›k›lmas› gündemde, kentsel
dönüflüm projesinin amac› orta-
da, onlar, bu projenin nas›l yürü-
tülece¤ine dair “bilgilenme”(!)
hakk› talebinde bulunuyorlar!
Sonraki talepleri de “‹nflaat bo-
yunca yap›lacak olan kira yar-
d›mlar› en az 600 YTL olsun”.

“Her bir metrekare için istenen
450 YTL, en fazla 50 YTL’ye çekil-
sin”, “enkaz bedellerinin artt›r›l-
mas›” gibi taleplerdi. 

Asl›nda y›k›m› kabul eden,
“kentsel dönüflüm” sald›r›s›n›
püskürtmekten uzak, uzlaflmac›
bir çizginin talepleriydi bunlar. 

Biz bu durumun yanl›fl oldu-
¤unu ve talepleri bu flekilde dar-
laflt›rman›n bbeelleeddiiyyeenniinn iiflfliinnee ggee--
lleeccee¤¤iinnii belirttik. Kentsel dönü-
flüm projesinin özüne karfl› ç›k›p
y›k›mlar› kesinlikle reddeden bir
mücadele hatt› sürdürmek gere-
kiyordu. 

Ancak Halkevleri bu çizgiyi
devam ettirdi. Sonuçta Dikmen
Vadi’de sözleflmeler imzaland›.
Ciddi bir direnifl gelifltirilemedi. 

Dikmen Vadi’de 22220000 eevv vard›r.
11990000 eevv belediye ile ssöözzlleeflflmmee iimm--
zzaallaamm››flfltt››rr.. Evlerini y›km›fllard›r.
Kalan kifliler ise zaten belediyenin
sözleflme imzalama ça¤r›s› yap-
mad›¤›, tapusu veya tapu tahsisi
olmayan kiflilerdi. 

Bar›nma Bürosu’nun bu uzlafl-
mac›, bir direnifl gelifltirmekten
uzak tavr›ndan rahats›zl›k duyan
ve onlar taraf›ndan d›fllanan kifli-
ler buradan ayr›ld›lar. 

2009 y›l›nda, Bar›nma Bürosu
çal›flmas› ile ilgisi olmayan bir ki-

Halkevciler, grupçuluktan bafllar›n›               
kald›r›p, gecekondulardaki 
politikalar›n› gözden geçirmelidirler
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flinin bireysel olarak açt›¤› dava
sonucu, Dikmen Kentsel Dönü-
flüm Projesi mmaahhkkeemmee ttaarraaff››nnddaann
iippttaall eeddiillddii.. ‹zleyen dönemde söz-
leflmeler de belediye taraf›ndan
tek tarafl› olarak iptal edildi.

Bar›nma Bürosu, tam bir f›rsat-
ç›l›k sergileyerek, bu geliflmeyi bir
baflar› (üstelik kendisinin baflar›-
s›!!!) kabul edip, festival ve benze-
ri kkuuttllaammaallaarraa giriflti. Ancak ger-
çek, mahallede bir direnifl kültürü
yarat›lmadan oligarfli bar›nma
hakk›na sald›rd›¤›nda sözleflme
imzalamaya koflacak tav›r yarat›l-
m›fl olmas›d›r. Dikmen Halkevci-
ler’in gösterdi¤i gibi bir “baflar›”
de¤il, halk›n direnifli ve mücadele-
si aç›s›ndan bir hezimettir. 2200
evden 1900’ünün kendi evini y›k-
t›¤› bir yerde nas›l olur da bir ba-
flar›dan söz edilebilir? Bir direnifl
gelene¤i yarat›lmayan bir yerde
nas›l bir zaferden bahsedilebilir? 

Ankara Mamak’ta 18.000 ev-
den sadece 2500’ü evini y›km›fl-
t›r. Yakupabdal’da 3000 evden
hiçbiri evini y›kmam›flt›r. Beledi-
ye, Yakupabdal halk›n› sözleflme
yapmaya ça¤r›r. Halk Cepheliler
ve devrimci avukatlar, bu bölge-
de haklar konusunda genifl bir
bilgilendirme yaparlar. Devrimci-
lerin sloganlar› nettir; ““GGeecceekkoonn--
dduummuuzzuu YY››kktt››rrmmaayyaaccaa¤¤››zz!!””,,
““KKeennttsseell DDöönnüüflflüümmee HHaayy››rr!!””
““‹‹mmaarr HHaakkkk››mm››zz›› ‹‹ssttiiyyoorruuzz!!”” Mü-
cadele sonuç verir, belediye
kentsel dönüflümün uygulamas›-
n› ertelemek zorunda kal›r.

Halkevleri aç›s›ndan yaflanan-
lardan ders ç›kar›lmamakta, ayn›
reformist tarz devam etmektedir.
Yürütmeyi durdurma karar›n› do-
lambaçl› bir flekilde aflarak
“kentsel dönüflüm” sald›r›s›n› de-
¤ifltirerek sürdürmek isteyen be-
lediyeye yine y›k›m yapamazs›-
n›z denmiyor. Bak›n ne deniyor:
“(...) belediye, sözleflme imzala-
m›fl olan komflular›m›zla yeniden
masaya oturmal›, yeni uzlaflma
ve anlaflma esaslar› belirlemeli-
dir.” (Bar›nma Bürosu 29 Ekim
2010 tarihli toplant› sonuç bildiri-
si) 

Mahkeme karar› ile kentsel
dönüflüm projesi iptal edilince,

belediye Dikmen Vadi’deki ssöözz--
lleeflflmmeelleerrii iippttaall eettttii.. Taahhüt etti-
¤i evleri vveerrmmeeyyeeccee¤¤iinnee dair
meclis karar› ald›. Devrimciler
öngörülerinde hakl› ç›km›fllard›.
Bunun üzerine Vadi halk› devrim-
ci avukatlar› tekrar bularak, söy-
lediklerimizin do¤ru ç›kt›¤›n› be-
lirtirler. 

Bunun üzerine mahallede 5-6
toplant› yapt›k. Sözleflme imzala-
yarak yanl›fl yapt›klar›n›, do¤an
ma¤duriyetlerini gidermek için
dernek kurmalar› gerekti¤ini be-
lirttik. Bunun üzerine dernek ku-
rup eylemler yapma karar› ald›lar.
fiu ana kadar yaklafl›k 80 kiflinin
yerald›¤› dernekten kifliler ad›na
flimdiye kadar 40 dava aç›ld›. Ba-
s›nda da yer alan eylemler yap›ld›.
Aç›lan davalar ve yap›lan eylem-
ler üzerine belediye yeni bir karar
al›p taahhüt etti¤i eevvlleerrii vveerreeccee¤¤ii--
nnii ve isteyen kiflierin evlerini y›k-
mayaca¤›n› ve onlara arsa vere-
ce¤ini aç›klayarak, bizim taleple-
rimizin önemli k›sm›n› kabul etti.

Bundan en önemlisi ““bbiirr eevv ddee
oollssaa bbuu yyaapp››nn››nn kkoorruunnaaccaa¤¤››”” ka-
rar›d›r. Halkevleri flimdi tüm politi-
kas›n› bu derne¤i ve devrimci avu-
katlar› kötüleme üzerine kurmak-
tad›r. Kendileri reformist anlay›flla-
r›yla sözleflme yap›lmas›n›n önünü
açm›fllard›r; flimdi bu politikalar›n›
elefltirenleri ve sözleflme imzala-
yanlara da sahip ç›k›lmas›n› kara-

lamaktad›rlar.
Bugün Ankara’da bir çok ma-

hallede yoksul halk y›k›mlarla ilgi-
li sorunlar›n› gelip ÇHD’ye (Ça¤-
dafl Hukukçular Derne¤i), ddeevvrriimm--
ccii aavvuukkaattllaarraa sormaktad›r. Örne-
¤in Mamak’ta 150’nin üstünde da-
va aç›ld›. Mamak kentsel dönüflü-
mü üç kez iptal edildi. Kuflku yok
ki, burada belirleyici olan sadece
bu tür yasal baflvurular de¤ildir; bu
kanaldan da haklar ve özgürlükler
mücadelesi sürdürülecektir; ancak
esas olan halk›n daha büyük ve
kapsaml› sald›r›lara karfl› ddiirreenniiflfl
iiççiinn haz›rlanmas›d›r. Ama Halkev-
ciler, bu bir yana, hukuki alandaki
mücadeleyle elde edilen sonuçlar-
dan da rahats›zl›k duyuyorlar ya
da aç›lan davalar› kendilerine mal
etmeye çal›fl›yorlar. Gittikleri yer-
lerde devrimci avukatlar› kötülü-
yorlar. 

Hatta Ankara Mamak’taki bir
kahve toplant›s›nda ““tteerröörriissttlleerriinn
aavvuukkaatt››”” deyip bizi kötülemeye
kalk›fl›nca, kahvedekiler Halkev-
ci’yi kovmufllard›r. 

Yakupapdal Köyü’nde 2010
y›l› bafl›nda y›k›m sald›r›s›na kar-
fl› devrimcilerin önderli¤inde ba-
rikat kuruldu. Halkevciler son
gün buraya gelip pankart aça-
caklar›n› söylediler. Bu duruma
müdahale ettik. Mahalleli bizim
tavr›m›z üzerine pankart açama-
yacaklar›n› söyledi... Durum
böyle olmas›na ra¤men, yay›n
organlar›nda bu direnifli kendileri
yapm›fl gibi duyurdular. 

Bar›nma hakk› için, kentsel
dönüflüme, y›k›mlara karfl› veri-
lecek bir mücadele öncelikle net
olmay› gerektirir. Bu mücadele,
“Kentsel dönüflüme hay›r”, “Ev-
lerimizi y›kt›rmayaca¤›z” slogan-
lar›yla sürdürülmelidir. Halkevci-
lerin politikalar›nda oldu¤u gibi
uzlaflmalar, geri çözümleri kabul
etmeler, halk› güçsüz k›lar, oli-
garflinin politikalar›n›n önünü aç-
m›fl olur. Halkevciler, grupçuluk-
tan, rekabetçilikten, mülkiyetçi-
likten bafllar›n› kald›r›p, gecekon-
dularda izledikleri politikalar›n›
gözden geçirmelidirler. 

Avukat Özgür Y›lmaz

Kentsel ddönüflüm pprojesinin
özüne kkarfl› çç›k›p yy›k›mlar›

kesinlikle rreddeden bbir
mücadele hhatt› ssürdürmek

gerekiyordu. 

Halkevcilerin ppolitikalar›nda
oldu¤u ggibi uuzlaflmalar,

geri ççözümleri kkabul eetmeler,
halk› ggüçsüz kk›lar, ooligarflinin
politikalar›n›n öönünü aaçm›fl

olur.

Halkevciler, ggrupçuluktan,
rekabetçilikten,

mülkiyetçilikten bbafllar›n›
kald›r›p, ggecekondularda
izledikleri ppolitikalar›n›
gözden ggeçirmelidirler. 
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Avrupa Parlamentosu (AP), ev-
velki hafta  hapishanelerdeki hasta
tutuklular›n tahliye edilmesi için bir
heyet göndereceklerini ve Adalet
Bakanl›¤›  ile görüfleceklerini aç›k-
lad›. AP, görüflmede hasta tutuklula-
r›n tedavilerinin tahliye edilerek
sürdürülmesini talep ediyor. 

Uluslararas› ‹nsan Haklar› Vakf›
Genel Baflkan› Souhayr Belhassen
de yapt›¤› aç›klamada "flu anda
ölüm seviyesinde 13 mahkum var.
Durumlar› çok a¤›r” diyerek hasta
tutsaklar›n tahliye edilmesi gerekti-
¤ini belirtti. 

Belhassen, “Türkiye'nin bu ko-
nuda bir ad›m atmamas› durumunda
konuyu Avrupa Konseyi mmaahhkkeemmee--
lleerriinnee tafl›yacaklar›n›” vurgulad›.

*

Geçen ay, a¤›r hasta tutsaklardan
NNuurreettttiinn SSooyyssaall tahliye edildi. 

**

1 Aral›k günkü Sabah gazetesin-
de flu iri bafll›k okunuyordu: ““HHüü--

kküümmllüülleerree tteeddaavvii iiflflkkeenncceessii bbiittiiyyoorr””

Habere göre, Adalet Bakanl›¤›,
““aa¤¤››rr hhaassttaa hhüükküümmllüülleerr iiççiinn öözzeell
bbiirr bbiirriimm”” oluflturmufltu. Haber-
de, “Erzurum, Van ve A¤r›’da
a¤›r hasta befl hükümlünün bu özel
birim sayesinde tedavi alt›na al›nd›-
¤› belirtiliyordu. 

*

Bafl›ndan itibaren katliama, F Ti-
pi hapishanelere, tecrite onay veren
Avrupa Birli¤i’ne hasta tutsaklar
sorununu gündem yapt›ran, Adalet
Bakanl›¤›’na “özel birim” kurduran
mücadeledir. Tüm bunlar aç›kt›r ki,
Güler Zere için bafllat›l›p çeflitli
mevzilerde süren ve bugüne kadar
süreklilefltirilen hhaassttaa ttuuttssaakkllaarraa
öözzggüürrllüükk mücadelesinin do¤rudan
ve dolayl› sonuçlar›d›r.  

31 Temmuz 2009’da Taksim’de
yap›lan ilk “Hasta Tutsaklara Öz-
gürlük!” yürüyüflünden bu yana,
yaklafl›k olarak 1 y›l 4 ay geçmifltir.
Her hafta, ›srarla, kararl›l›kl› sürdü-

rülen bir mücadeledir bu. Bir çok si-
yasi hareket, çeflitli bahanelerle bu
eylemlere kat›lmasa, bazen Halk
Cepheliler adeta yaln›z b›rak›lsalar
da bu eylemler sürdürüldü. Demok-
ratik mücadele aç›s›ndan bir örnek
yarat›ld›. Kuflku yok ki, bu konuda
çok daha etkili sonuçlar da alabilir-
dik. Ancak solun büyük k›sm›, böy-
le bir iiddddiiaaddaann ve iinnaannççttaann yok-
sundur. Bu yüzden de en a¤›r sald›-
r›lar karfl›s›nda  yapt›¤› eylemler, en
acil talepler do¤rultusunda gelifltir-
di¤i mücadele, bir kaç eylemin öte-
sine geçmiyor hiçbir zaman. Protes-
toculuk ve yasak savmac›l›k, solun
büyük k›sm›n›n adeta genel eylem
ve mücadele tarz› olmufltur. Ancak
bu çizgiyle ne zaferler kazanmak,
haklar ve özgürlükler elde etmek
mümkündür, ne de sald›r›lar› püs-
kürtmek!

Bunlar, mücadelenin sonuçlar›d›r

Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›l-
mas› mücadelesinde eylemler ya-
p›lmaya devam ediyor. 

‹stanbul’da her ay›n ilk perflem-
be günü Adli T›p Kurumu önünde
yap›lan eylemlere 2 Aral›k günü
devam edildi. Hapishanelerde
ölümlerin sebebinin tecrit ve tret-
man uygulamalar› oldu¤u vurgula-
nan eylemde, tutsaklar›n gün gün

öldürülmesine seyirci kal›nmaya-
ca¤› ifade edildi.

3 Aral›k günü Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan, Galatasaray Lisesi’ne
yürüyüfl yap›ld›. “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde, TAYAD üyesi Tü-
lay Eski bir aç›klama yapt›. Eski;
“Bizler hasta tutsaklar›, devletin ve
onun pis ifllerinin aklay›c›s› olan

Adli T›p Kurumu’nun ellerine b›-
rakmayaca¤›z. Y›lmayaca¤›z” dedi.

3 Kas›m günü Ankara’da hasta
tutsaklar için yap›lan eylemlere de-
vam edildi. Hapishanelerden ç›ka-
cak her ölümden AKP, Adli T›p Ku-
rumu ve Adalet Bakanl›¤›’n›n
sorumlu olaca¤› vurgulanan eylem-
de, Sincan F Tipi Hapishanesi’nde
tutuklu kalan Dursun Kafl’›n mek-
tubu okundu.

Antalya’da hapishanelerdeki
tecrit ve hasta tutsaklarla ilgili ey-
lemler  devam ediyor. 

‹ki hafta da bir tecritin ve hasta
tutsaklar›n durumlar›n›n aç›kland›¤›
eylemlerden biri daha   26 Kas›m gü-
nü K›fllahan Meydan›’nda yap›ld›.

AKP iktidar›n›n,  10 saatlik soh-
bet hakk› uygulamas›na uymad›¤›-
n›, tecriti devam ettirerek tutsakla-
r›n sa¤l›klar›yla oynad›¤›na de¤i-
nildi. Durumlar› a¤›rlaflan hasta tut-
saklar›n durumu anlat›ld›. 

Halk Cephesi taraf›ndan yap›lan
eyleme DHF destek verdi.

Hasta tutsaklar yaln›z de¤ildir!
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Tecrite Karfl› Mücadele Platformu
(TKMP), 27-28 Kas›m tarihlerinde "10.
Y›l›nda Hapishanelerde Tecrit ve Tecrite
Karfl› Mücadele Sempozyumu" ad›yla
bir sempozyum düzenledi. ‹stanbul Su
Tiyatrosu'nda yap›lan sempozyumda ilk
sözü alan Nihat Göktafl platform ad›na
yapt›¤› konuflmada, hapishanelerde bafl-
ta tecrit olmak üzere, yaflanan tüm hak
ihlallerine, keyfi uygulamalara karfl› bir-
likte mücadele etmeye ça¤›rd›. Cezaev-
leri Merkezi Platformu (CMP) ad›na
gönderilen mesajda ise "Bilinçle ve
azimle devrimci tutsaklar olarak tecrite
karfl› tavizsiz direnmeye devam edece-
¤iz. Saf›n› emekten, ezilenden, hakl›dan
yana belirleyen her kifli ve kurumun bu
mücadelede yer alaca¤›na inan›yoruz.
Tüm halk kesim ve katmanlar›n› hedef-
leyen bu topyekün sald›r›ya karfl› tüm
halk kesimlerinin birli¤ini sa¤lamak en
birinci görevdir" denildi.

Birinci ooturum
Sempozyumun birinci oturumunda

"Tecrit ve Hukuk" tart›fl›ld›. ÇHD Genel
Baflkan› Selçuk Koza¤açl› ve Avukat
Rahflan Aytaç birer konuflma yapt›.

F Tiplerinde 10 y›l boyunca yaflanan
sorunlar› anlatan Koza¤açl›, tecrit sald›-
r›s›n›n izolasyon ve tretman boyutlar› ol-
du¤unu vurgulad›. Koza¤açl› tecrite ne-
den direnmek gerekti¤ini anlatarak "Bu-
gün ‘aya¤a kalk›n ne olacak...  Yakalar›-
n›za kartlar› tak›n ne olacak... Telefonda
ad›n›z› tekmil gibi verin ne olacak...’der-
seniz, yar›n bir gün kafalar› kaz›t›l›r, top-
lama kamplar›ndaki gibi muamelelerle
karfl›lafl›l›r. H›zla arkas› gelir, kiflili¤iniz-
den soyundurulursunuz" dedi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu Avukat›
Rahflan Aytaç’ta yapt›¤› konuflmada,
infaz hakimliklerinin eline gelen dos-
yalar› okumadan reddeden bir kurum
haline geldi¤in belirtti.

‹kinci ooturum
Sempozyumun ikinci oturumunda

"Tecrit, Sa¤l›k ve Hasta Tutuklular"
konusu tart›fl›ld›.

SES üyesi Meryem Özsö¤üt, F Tipi
hapishanelerinin ses, koku ve ›fl›ktan
yoksun oldu¤unu söyledi. "‹nsanlar üze-
rinde bir araflt›rma olmasa da F Tiplerin-
de bu üç uyaran›n yoklu¤u; huzursuzluk,
gerginlik, paranoyaya varan flüphecilik,
iletiflim kuramama sorunu yaflat›yor. 

Yaflanan alan›n dar olmas›, görüfl
mesafesinin 8 metrekare ile s›n›rl› ol-
mas›, gökyüzünün 30 metrekare ile s›-
n›rlanmas› göz bozukluklar›na neden
oluyor. ‹flitsel sorunlar, sinirsel tipte sa-
¤›rl›k, kulak ç›nlamalar›, denge prob-
lemleri de s›kl›kla yaflan›yor" dedi.

Ölüm orucu direniflçilerinden Te-
kin Y›ld›z ise yapt›¤› konuflmada "Bi-
ze ya teslimiyet ya da direnifl yolu kal-
d›. Dost da, düflman da direndi¤imizi
gördü. Biz bu gerçekli¤in nedenlerine
inmedi¤imizde, basit alg›lanabilir. 

‘Ayakkab›s›n› neden ç›karm›yor,
annesi uzaktan geldi’ denilebilir. Ama
ona yabanc›laflt›rmak isteyen, iradesini
yok saymak isteyen fleye karfl› direndi-
¤ini görmek gerekiyor. O dönem, be-
denimizden baflka siper edecek bir fley
kalmad›¤› için bedenimizi ortaya koy-
duk. Bunu irdelersek toplumsal daya-
n›flmay› anlayabiliriz" dedi. 

Son olarak konuflan Remzi Uçucu’da
insan vücudunun hareket etme üzerine
kurulu oldu¤unu ve 8-10 sene hareketsiz
kalan vücudun bir nevi isyan ederek has-
ta oldu¤unu söyledi. Bunun gibi insan
psikolojisinin sosyalleflmek için oldu¤u-
nu söyleyen Uçucu, “Tecrit sonucunda
‘b›kk›nl›k’ dedi¤imiz depresyon hali ar-
t›yor ve sonucu intihara kadar gidebili-
yor” dedi. Özellikle adli tutuklularda bu
durumun çok fazla oldu¤unu söyleyen
Uçucu, “Örgütlü yaflamda ›srar etmenin
tecriti yenmekte belirleyici etkisi vard›r.
Buradan ne yapmam›z gerekti¤ini de ç›-
kar›yoruz...” dedi.

Üçüncü ooturum
Sempozyumun üçüncü oturumu ise

"Tecrit, Tutuklular›n ve Yak›nlar›n›n
Yaflam›" idi. TAYAD üyesi Nagehan
Kurt, TUAD üyesi Sultan Bozkurt,
ÇHD ‹stanbul fiube üyesi Ebru Timtik,
ESP’den Ersin Sedefo¤lu, TUYAB
üyesi Sema Gül, Ümran Yurdayol ve
Kenan Özyürek F Tipi hapishanelerin-
de yaflad›klar›n›, yak›nlar›n›n sorunla-
r›na dair konufltular.

‹kinci ggün
Sempozyumun ikinci günü de

“Tecrit,  Mimari Yap› ve Personel”
oturumunda TMMOB ‹stanbul ‹KK-
’dan Tores Dinçöz,  Art› ‹vme Dergi-
si’nden fiule Karabafl, Dinçer Ergün,
Süleyman Acar, Teresita Castrillejo

(Arjantin), Axel Alejandro A. Pimpin
(Filipinler) konuflmac› olarak kat›ld›.
Oturumda söz alan konuflmac›lar ken-
di ülkelerindeki hapishaneler uygula-
malar›n› anlatt›. Oturumda TAYAD
ad›na söz alan Süleyman Acar, tecrite
karfl› mücadelede TAYAD’›n 10 y›ll›k
sürecini anlatt›.

Halk Cephesi, Ezilenlerin Sosyalist
Partisi, Al›nteri, Partizan ve Demokra-
tik Halklar Federasyonu temsilcileri-
nin konuflmac› oldu¤u "Tecrite Karfl›
Mücadelenin Dünü ve Bugünü" oturu-
munda, tecritin amac› anlat›larak, F Ti-
pi hapishanelere geçifl sürecinde içeri-
de ve d›flar›da yürütülen mücadele ve
bugün bak›m›ndan tecrite karfl› yürütü-
lecek mücadelenin görevleri tart›fl›ld›.

Halk Cephesi ad›na konuflan Metin
Yavuz tecritin amac›na de¤inerek, tec-
ritin bir teslim alma politikas› oldu¤u-
nu ve bütün bir halka gözda¤› oldu¤u-
nu belirtti. Yavuz flöyle konufltu: "Si-
yasi yap›lardan DHKP-C ile birlikte 2
yap› F Tiplerine geçifl öncesi ölüm oru-
cu eylemini bafllatt›lar. Baz› siyasi ya-
p›lar ölüm orucu eylemine F Tipine ge-
çiflten sonra bafllad›. Biz bunu elefltiri-
yoruz. Sald›r›dan önce direnmek
önemliydi. Biz 7 y›ll›k süren bir dire-
nifl ile tecrit sald›r›s›na karfl› mücade-
leyi sürdürdük ve son olarak 45/1 soh-
bet genelgesi ile somut bir kazan›mla
mücadelemiz sonuçlanm›flt›r."

Partizan ad›na söz alan Arzu Özdemir,
F Tipi hapishaneler süreci 19 Aral›k katli-
am›nda da içeride yürütülen mücadele ile
d›flar›daki mücadelenin birleflmesi gerek-
lili¤ini,  ESP ad›na kat›lan Yunus Ayde-
mir, 19 Aral›k katliam›n›n 10. y›l›nda, kat-
liam sald›r›s›n›n sorumlular›n›n yarg›lan-
mad›¤› bir dönemde adalet mücadelesinin
sürdü¤ünü anlatt›.

Al›nteri temsilcisi Taflk›n Türkmen,
tecritin sadece tutuklu ve hükümlülerin
sorunu olmad›¤›n› vurgulayarak bu ne-
denle sadece içeriden yürütülecek dire-
niflle de kazan›lacak bir mücadele ol-
mad›¤›n› dile getirirken, DHF'den Ce-
mal Do¤an, 10 y›ld›r politik tutuklula-
r›n tecrit sald›r›s› ve hak gasplar›na kar-
fl› boyun e¤medi¤ini ve mücadelelerini
sürdürdüklerini vurgulad›.

Oturumlar›n ard›ndan TKMP’nin
ortak metni okundu ve sempozyum so-
na erdi.

10. Y›l›nda Hapishanelerde Tecrit ve
Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyumu
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Tekirda¤ 2 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde
iflkence ve hak gasplar›

Antakya’n›n Ulus Meydan›’nda 27 Ka-
s›m günü yap›lan aç›klamadan sonra TA-
YAD’l› Aileler ad›na Zeynep fiah hapishane-
lerde  yaflanan hak gasplar›n›  ve o¤lunun ya-
flad›klar› sald›r›lar› flöyle anlatt›:

“Hapishanelerde  yaflanan hak gasplar›
son bulsun. O¤lum Deniz fiAH Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutukludur. 

29 Eylül 2010 tarihinden bu yana hiçbir
hukuki gerekçe gösterilmeden iflkence ile
baflka bir hücreye al›nm›fl ve bütün haklar›n-
dan mahrum b›rak›lm›flt›r. 

Mektuplar›, kitaplar›, mahkemesiyle il-
gili evraklar› ve savunmas› için ald›¤› not-
lar› (ki bu savunma hakk›n›n ihlalidir), k›-
yafetleri ona verilmeyerek suç üstüne suç
ifllenmektedir. 

Bu nas›l zulümdür? So¤ukta, k›flta bir
tutukluya giysilerini vermemenin hangi hu-
kuk sisteminde yeri var?”

Zeynep fiah AKP il binas›na giderek bu
sorunlar› orada da dile getirdi.

Hapishaneler için uzun bir süre-
dir ““iizzlleemmee kkuurruullllaarr››”” oluflturul-
mas› için sürdürülen çal›flmalar de-
vam ediyor. ‹zmir’de bu konuda ya-
p›lan tart›flmalarda, ‹zmir ÇHD, ““iizz--
lleemmee kkuurruulluunnuunn ttaarraaffss››zzll››¤¤›› iiççiinn
ttuuttssaakk aaiilleelleerriinniinn kkuurruull iiççiinnddee ooll--
mmaammaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii”” savundu. 

ÇHD, ““ttaarraaffss››zzll››kk”” ad›na, örne-
¤in TAYAD’›n bu kurulda yer alma-
s›n› istemiyor. Oysa “izleme kurul-
lar›” hapishaneleri denetleyecek,
hapishanedeki sorunlar› izleyecek,
hapishanelere iliflkin raporlar haz›r-
layacakt›r. 

En baflta cevaplanmas› gereken
soru fludur: ‹‹zzlleemmee kkuurruulluu nneeddeenn ttaa--
rraaffss››zz oollmmaall››dd››rr?? Hay›r böyle bir ge-
reklilik yoktur. Bu do¤ru bir yaklafl›m
de¤ildir. Tersine “izleme kurulu” taraf
olmal›d›r. Tutsaklardan yana taraf ol-
mal›d›r. Tecriti sürdürmekte ›srar eden
AKP iktidar›na, tecrit politikas›na ve
süren sald›r›lara karfl› olmal›d›r. 

Hem tut-
saklara yöne-
lik tecrit zul-

münün sürdü¤ü koflullarda tarafs›z-
l›k kabul edilemez. Kurulu olufltura-
cak olan demokratik kurumlar, de-
mokratik kitle örgütleri; tecrite, tec-
rit iflkencesine karfl› de¤iller midir?

Karfl›y›z diyorlarsa bu tart›flma-
lar, tarafs›zl›k düflünceleri yanl›flt›r.
Bu bak›mdan, genel anlamda tutsak
aileleri, özel olarak da TAYAD el-
bette “izleme kurullar›” içinde yer
almal›d›r.

Tutsak aileleri hapishane müca-
delesinin hep ayr›lmaz bir parças›
olmufllard›r. Hele TAYAD gibi bir
örgütlenme 12 Eylül’den bu yana 30
y›la yak›n bir zamand›r hapishane
mücadelesi içindedir.

TAYAD’s›z bir “izleme kurulu”
düflünülemez. Tersine, ancak TA-
YAD’›n, tutsak ailelerinin içinde yer
ald›¤› bir “izleme kurulu” kendisin-
den beklenen ifllevi yerine getire-
cektir. 

‹zleme kurullar› tarafs›z de¤il, 
TARAF olmal›d›r 

Bursa: 30 Kas›m günü Fomara Mey-
dan› AKP il binas› önünde TAYAD’l›
Aileler taraf›ndan, tutuklu TAYAD’l›la-
r›n serbest b›rak›lmas› için eylem yap›l-
d›. Eylemde AKP iktidar›n›n yapm›fl ol-
du¤u sald›r›lar›n Amerikan emperyaliz-
minin ç›karlar› için oldu¤u anlat›larak,
AKP’nin devrimci ve vatanseverlere sü-
rekli bir sald›r› halinde oldu¤u söylendi.

Ankara: 30 Kas›m günü Adalet Ba-
kanl›¤› ek bina önünde bir araya gelen
TAYAD'l› Aileler hukuksuzca tutukla-
nan TAYAD'l›lar için oturma eylemi
yapt›lar.

TAYAD'l› Aileler, 2 TAYAD'l› ser-
best b›rak›lana kadar eylemlerine de-
vam edeceklerini söylediler.

***

Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 27
Kas›m günü bir araya gelen TAYAD'l›
Aileler Tutuklu TAYAD'l›lar için ey-

lem yapt›lar. Eylemde, TAYAD’l›lar›n
5 ayd›r hala keyfi bir flekilde tutuklu
bulundu¤unu dile getirildi.

Mersin: Mersin’de TAYAD’l› Aile-
ler 20 Kas›m’da tutuklu TAYAD’l›lar
için eylem yapt›lar. 

Tafl bina önünde yap›lan eylemde
“Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›ra-
k›ls›n” pankart› aç›ld›. TAYAD’l› Ai-
leler ad›na yap›lan aç›klamada, 19-22
Aral›k’ta hapishanelerdeki tutsaklar›
diri diri yakan katliamc›lar›n serbest
oldu¤u, fakat TAYAD’l›lar›n hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› iste-
di¤i için tutsak olduklar› belirtildi. 

“Adalet bunun neresinde?” diye
sorulan eylemde, “Tutuklu TAYAD’l›-
lar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tu-
tuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar› at›ld›. 

‹zmir:: 26 Kas›m günü Bayrakl› Ad-

liyesi 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
ilk duruflmaya ç›kan  Dursun Göktafl
ve Özcan Sak›nc›  160 gün sonra ser-
best b›rak›ld›.

Tüm gün boyunca Bayrakl›  Adli-
yesi’nin önünde pankartlar› aç›k  bek-
liyen TAYAD’l›lar›, TMfi polisleri
“Pankart›n›z› kapat›n yoksa  müdaha-
le ederiz” diyerek tehdit ettiler.

TAYAD’l›lar  tehditlere slogan
atarak, halaylar çekerek cevap verdi-
ler. Polisler geri çekildi. KESK’liler
de mahkemeye kat›larak tutsaklara
destek oldular. Tahliye haberi gelince
“Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer” slo-
ganlar› atan TAYAD’l›lar her koflulda
tutsaklar› sahipleneceklerini bir kez
daha gösterdiler.

Tutuklu 2 TAYAD’l›
Serbest B›rak›ls›n

ANKARA
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Perol-ifl SSendikas›
Alia¤a fifiube
Baflkan› ‹‹smail
Do¤an

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnçç ppoolliittiikkaallaa--
rr››nn››nn nneeddeennii nneeddiirr?? 

Linçle ilgili mevcut si-
yasi iktidar kendisi gibi düflünmeyen
hiç kimseye yaflam hakk› tan›mama-
ya çal›fl›yor. Düzenin sahipleri, siyasi
iktidarlardan bir biçimde beslenenleri
daha do¤rusu kanla beslenenleri hare-
kete geçirmeye çal›fl›yor. Çünkü bu
ülkede ne kadar kan akarsa o kadar
çok büyüyece¤ini sananlar bir fleyi
gözden kaç›r›yorlar. Bu ülkede neyi-
kimi linç ederlerse etsinler, neye-ki-

me yaflam hakk› tan›mazlarsa tan›ma-
s›nlar e¤er do¤ru tekse bu do¤ruyu
hayata geçirece¤ine inananlar› asla
bitiremeyeceklerini bilmeleri gereki-
yor. Linç politikalar› do¤ruyu hayata
geçirmeye çal›flanlar›n sesini k›smaya
dönük politikan›n bir parças›. Belki
de bu kesilecek, bu sefer linçlerin ye-
rine imha politikas› yapacaklar. Ama
ne yaparlarsa yaps›nlar bu politikala-
r›n tersyüz edilece¤i günlerin de çok
uzakta olmad›¤›n› düflünüyorum. 

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnçç ssaalldd››rr››llaarr›› kkiimmlleerr
ttaarraaff››nnddaann nnaass››ll öörrggüüttlleenniiyyoorr?? 

Linçler karanl›¤›n devam etmesini
isteyenler taraf›nda örgütleniyor. Bunun
aç›k adresi bu. Bunlar bazen parti, bazen
dernek, bazen oda, bazen de devleti yö-
netenlerdir. Bunlar ayd›nl›ktan korkan-
lard›r. Çünkü ayd›nl›k ayn› zamanda ka-
ranl›¤› isteyenlerden hesap sormay› be-
raberinde getirece¤i için karanl›¤›n sa-
hipleri ayd›nl›ktan çok korkuyorlar ve
onlar linçleri örgütlüyorlar. Linççilere
göre toplumsal muhalefet her yerde bas-
t›r›lmal›d›r, sindirilmelidir, korkutulma-
l›d›r, hatta katledilmelidir. Yeter ki çatlak
ç›kmas›n. Koro devam etsin. Linçlere
u¤rayan TAYAD’l›lar geliflen bir olaya
karfl› “yanl›fl yap›yorsunuz ey siyasi ikti-
dar ve uzant›lar›, karanl›¤›n bekçileri.
‘Do¤ru’bu de¤ildir” dedikleri için 3 y›-
la kadar hapisle yarg›lan›yorlar. Düzenin
savunucular› yarg›lad›klar› insanlar› b›-
rak›n yarg›layarak tüketmeyi, öldürerek,
katlederek bile tüketemeyeceklerdir.
Mutlaka kötü giden her fleye karfl› “Bu
böyle olmaz” diyenler ç›kacakt›r. TA-
YAD’l›lar›n hepsi ortadan kald›r›lsa dahi

baflka TAYAD’l›lar ortaya ç›kacakt›r.
Veya bugün öldürülmek istenen insanlar
katledilse dahi baflka birileri ç›kacakt›r.
Zulüm oldu¤u sürece zulme baflkald›-
ranlar olacakt›r ve zulme baflkald›ranla-
r›n yan›nda da birileri olacakt›r. Zulme
u¤ramam›fl olsalar bile.

YYüürrüüyyüüflfl:: LLiinnççlleerree kkaarrflfl›› yyaapp››llaannllaarr
yyeetteerrllii mmiiddiirr?? 

Bunun asl›nda al›nan önlemler o
blok yani en az›ndan do¤ru yapt›¤›n›
düflünen insanlar›n yan yana gelmesi
yeterli midir; kesinlikle de¤ildir. Linç-
lere karfl› yap›lanlar yeterli olsayd› bu-
gün linçlerin önü kesilirdi. Demek ki
yap›lanlar yeterli de¤il. Niye bir araya
gelemiyoruz aç›kças› çok da cevap ve-
recek durumda de¤ilim. Buna de¤iflik
k›l›flar bulunabilir. ‘‘ççookk iiflfliimmiizz vvaarr’’,,
‘‘ççookk yyoo¤¤uunnuuzz’’,, ‘‘ffaallaannccaa aallaannddaayy››zz?? vs.
Ancak bu cevaplar›n hepsi bu politika-
lar›n durdurulmas›na dönük oluflturulan
bloklarda yer almamay› beraberinde
getirir. Bu ülkenin insanlar› 80 faflist
darbesinden sonra öylesine korkutuldu-
lar ki insanlar kendisinin d›fl›nda geli-
flen hiçbir olaya müdahil olmak istemi-
yor. Herkes kendi bafl›n›n çaresine bak-
maya çal›fl›yor. Sorunlara vak›f oldu¤u-
nu iddia eden anlay›fllar, yap›lar, der-
nekler, odalar, sendikalar bu linçlere
karfl› duruflu çok net gösteremiyorlar.
Her birisinin kendine dönük veya yafla-
nanlara dönük kayg›lar› var. Sonuç iti-
bariyle bir araya gelmeyi beceremedi-
¤imiz birçok olay yaflan›yor. Bunlardan
en önemli olanlar›ndan biri linçtir. 

LLİİNNÇÇ
RRööppoorrttaajjllaarrıı

NNeeddeenn?? NNaassııll??
NNee YYaappmmaallıı??

Remzi Gür, Baflbakan’›n ““yyaakk››nn››nnddaakkii iiflfl
aaddaamm››”” olarak tan›nd› hep. Ancak AKP’nin ne
kadar pis ifli varsa bugüne kadar bunlar› yap-
maya soyundu.

AKP’nin iktidar› onun için  yeni vurgun de-
mekti. Nitekim AKP’nin 8 y›ll›k iktidar› onun için hep
“alt›n f›rsatlar›n” kap›s›n› aralad›.   AKP iktidar› döne-
minde ihya edildi Remzi Gür. 

Tayyip Erdo¤an ve Abdullah Gül ile olan iliflkileri
nedeniyle el üstünde tafl›nd›, bütün kap›lar aç›ld› önün-
de.  O da bunun hakk›n› vermeye çal›flt› bugüne kadar. 

RReemmzzii GGüürr,, bu yeteneklerini bir kez de Cumhurbafl-
kanl›¤› seçiminde gösterdi. CHP Kastamonu Milletveki-
li MMeehhmmeett YY››lldd››rr››mm’’›, oy karfl›l›¤›nda para ile sat›n al-

maya çal›flt›. AAbbdduullllaahh GGüüll’e oy
vermesi karfl›l›¤›nda Mehmet Y›l-

d›r›m’a türlü vaatlerde bulundu. Kimbilir böyle kaç pa-
zarl›k yapt›, hangi pis ifllerini halletti Erdo¤an ve Gül’ün.

Sonra mahkeme süreci bafllad›. Hakk›nda rüflvet
vermekten dolay› dava aç›ld›. Mahkeme önce 4 y›l ce-
za vermifl, indirimlerden sonra da cezay› 10 aya indirip
ertelemiflti.

Remzi Gür, CMK’da yap›lan bir de¤iflikli¤i f›rsat
bilerek cezaya itiraz etti. Dava bozuldu, beraat etmese
de 6 bin liraya çevrilen bir ceza kald› ortada.

As›l olarak Remzi Gür, yarg›lama sürecinde de bir
y›¤›n ayak oyunu ile cezas›n› indirtmeyi baflard›.

Remzi Gür de¤il de bir baflkas› olsayd› , daha fazla
ceza  alacakken, AKP’nin yarg›s› sayesinde sadece pa-
ra cezas› ile kurtuldu.

Baflbakan’›n rüflvetçi adam›: Remzi Gür
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DDoo¤¤aann YY››lldd››zz
‹‹ssttaannbbuull
OOrrkkuunnoo¤¤lluu
LLiisseessii,, 44.. SS››nn››ff
öö¤¤rreenncciissii,,
YYaaflfl::1177

LLiisseellii DDeevv--GGeennççlliilleerr’’ddeenn DDoo¤¤aann
YY››lldd››zz iillee lliisseelleerrddee yyüürrüüttttüükklleerrii
kkaammppaannyyaa üüzzeerriinnee yyaapptt››¤¤››mm››zz
rrööppoorrttaajj››nn iikkiinnccii bbööllüümmüünnüü
yyaayy››nnll››yyoorruuzz..

YYüürrüüyyüüflfl:: KKaammppaannyyaann››zz››nn ssoommuutt
ttaalleepplleerrii nneelleerrddiirr?? 

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz::- Her okulda ka-
y›t paras›, spor paras›, kalorifer pa-
ras› diyerek ö¤rencilerden yüzlerce
lira istiyorlar. Biz keyfi istenen pa-
ralar›n toplanmas›na son verilmesi-
ni istiyoruz.

Paras› olan›n okudu¤u bir düze-
ni de¤il, tüm ö¤rencilerin halk için
halk›n ç›kar›na bir e¤itim alaca¤›,
paras›z bilimsel liseler istiyoruz.

- E¤itimin bilimsel olmas› ge-
rekmektedir. Bilimsel e¤itim okul-
larda olmamakla birlikte ço¤u okul-
da s›n›flar kalabal›k, laboratuvar,
bilgisayar odalar› ve bunun gibi bir-
çok malzeme yoktur. 

E¤itim ezbere dayal›d›r ve her-
fley s›nava göre ö¤retilir. Tarih, din,
felsefe gibi dersler düzenin insan-
larda yaratmaya çal›flt›¤› gerçekler-
den uzak, yalana dayal›d›r. Gerici
e¤itim müfredat›n›n oldu¤u bir e¤i-
tim sisteminde bilimsellikten bahse-
demeyiz.

-- Halklara karfl› uygulanan
asimilasyon politikas›na karfl›
anadilde e¤itimi savunuyoruz.
Halklar›n kendi dillerini, kül-
türlerini ö¤renmesi en do¤al
hakk›d›r ve liselerde de ana
dilde e¤itimin koflullar› yara-
t›lmal›d›r.

-- Liselerde polis terörü her
okulda farkl› biçimlerde karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Polis ö¤ret-

menleri ve ö¤rencileri ajanlaflt›rarak
da bask›s›n› artt›rmak istemektedir.
Polisin amac› devrimci-demokrat
ö¤rencileri sindirmek ve bask› olufl-
turmak için ö¤renci gençli¤e karfl›
örgütlenmifltir.

-- Liselerdeki kameralar ö¤renci-
leri her saniye denetim alt›na almak
içindir. fiuan her lisede olmasa da,
ço¤u yerde onlarca kamerayla ö¤-
renciler sürekli izlenmektedir.
Okullar F Tipi hapishanelerden
farks›z duruma getirilmeye çal›fl›l-
maktad›r.

-- Zorunlu din dersleri kald›r›l-
mal›d›r. Farkl› kültür ve inançlardan
olan ö¤renciler din derslerinde bas-
k› görmektedir. Kendinden olmaya-
n› afla¤›lama mant›¤›yla hareket
eden ö¤retmenlerle uygulanmakta-
d›r bu bask›lar. Ö¤renciler afla¤›la-
n›r ya da di¤er ö¤rencilerden tecrit
edilir. 

-- Not sistemi kald›r›lmal›d›r. Li-
selerde not bir bask› arac›d›r. Her
konuda ö¤retmenler ö¤rencileri not-

la tehdit etmektedirler. Bu tehditler
ço¤u zaman disiplin kuruluna ver-
me veya okuldan atma olarak da
karfl›m›za ç›kar.

-- Faflist disiplin yönetmeli¤i kal-
d›r›lmal›d›r. Çünkü disiplin yönet-
meliklerinin içeri¤i ö¤rencilerin ör-
gütlenmesi ve düflüncelerini aç›kça
yaymas› önünde engeldir. Devrim-
cileri okullardan uzaklaflt›rmak için
bir araç olmas›yla her geliflmede bir
tehdit unsuru olarak ö¤rencilere
karfl› kullan›lmaktad›r.

-- Paras›z e¤itim istemek suç de-
¤ildir. Geçen y›l Tayyip Erdo¤an’›n
karfl›s›nda ““PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ssttiiyyoo--
rruuzz AAllaaccaa¤¤››zz”” pankart› açt›klar›
için tutuklanan ve halen serbest b›-
rak›lmayan Ferhat Tüzer ve Berna
Y›lmaz serbest b›rak›lmal›d›r! 

YYüürrüüyyüüflfl:: KKaammppaannyyaann››zz››nn ggeenneell
oollaarraakk pprrooggrraamm›› nneeddiirr??

DDoo¤¤aann YY››lldd››zz:: Ülkemizdeki lise-
lerin durumu apaç›k ortada. Liseler
bir sorun yuma¤›d›r. Bu kampanyay-
la tüm ö¤rencileri, aileleri, ö¤retmen-
leri bu talepler etraf›nda toplamaya,
yürüyüflten, s›n›f toplant›lar›na kadar
bir çok faaliyeti hayata geçirece¤iz.

Çünkü bu talepler bugün ülke-
mizdeki tüm liseli gençli¤in ve ge-
nel anlamda halk›n sorunudur. Biz
Liseli Gençlik olarak bu talepleri
her yere yayarak, sesimizi daha gür
ç›karaca¤›z. 

Kampanyay› yerel taleplerle de
birlefltirip her okulun belirgin
sorunlar›n› öne ç›karaca¤›z.
Bu sorunlar› gündeme tafl›-
mak için, açl›k grevleri, yürü-
yüfller, kurultaylar gibi birçok
çal›flmalar örgütleyece¤iz. 

On y›llard›r verdi¤imiz de-
mokratik lise mücadelesini
daha da yükselterek liseli
gençli¤i egemenlerin karfl›s›-
na dikece¤iz!

““DDeemmookkrraattiikk lliissee mmüüccaaddeelleessiinnii 
yükselteceğiz!”

Röportaj

Do¤an YILDIZ

“Kampanyay› yerel
taleplerle de birlefltirip her
okulun belirgin sorunlar›n›

öne ç›karaca¤›z. 
Bu sorunlar› gündeme

tafl›mak için, açl›k grevleri,
yürüyüfller, kurultaylar gibi

birçok çal›flmalar
örgütleyece¤iz.”
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E¤itim bir hakt›r. Hiç bir flekilde engellenemez.
Ve devlet okumak isteyen herkesin e¤itim hakk›n›
güvence alt›na almak zorundad›r. Ancak kapita-
lizmde art›k e¤itim bir hak olmaktan ç›kar›l›p "PA-
RASI OLANIN” yararlanabilece¤i bir hizmet sektö-
rü haline getirilir.  Piyasalaflt›r›l›p sat›lan bir mal ha-
line getirilmifltir. Tüm bunlardan kaynakl› gasp edi-
len e¤itim hakk›m›z› istemek en meflru taleptir.
E¤itimin bir hizmet sektörü haline getirilmesine, pi-
yasalaflt›r›lmas›na karfl› ç›kmakda en meflru hakk›-
m›zd›r. Ve bu haklar›m›za sahip ç›kmak, onlar› ka-
zanmak için mücadele etmek haklar›m›z›n en bü-
yü¤üdür, en onurlusudur.

Berna ve Ferhat, tam dokuz ayd›r bu haklar›na
sahip ç›kman›n bedelini ödüyorlar. Tam dokuz ay
önce "paras›z e¤itim istiyoruz alaca¤›z” yazan pan-
kart› Tayyip ERDO⁄AN’›n karfl›s›nda açt›klar› için
tutukland›lar. Ve AKP iktidar› taraf›ndan “örgüt üye-
si” gerekçesiyle dokuz ayd›r tecrit hapishanelerin-
de tutuluyorlar.

‹ki üniversite ö¤rencisi "paras›z e¤itim” istiyor.
‹ki üniversite ö¤rencisi "paras› olmad›¤› için okuya-
mayan insanlar var” diyor. Paras› olmad›¤› için
"harc›n› yat›ramay›p üniversiteye kayd›n› yapt›ra-
mayan arkadafllar›m›z var” diyor. "E¤itim bir hak-
t›r, para ile sat›lamaz” diyor. Ve böyle düflünmek
bunun için mücadele etmek 15 y›ldan bafll›yor.
Ferhat ve Berna ülkemizde binlerce ö¤rencinin
hakk› olan, haklar› olan paras›z e¤itimi istedikleri
için sadece tutuklanm›yorlar birde 15 y›l ceza iste-
miyle yarg›lan›yorlar. 

AADDAALLEETT NNEERREEDDEE??
Yarg›layan bu gün AKP’nin temsilcili¤ini yapt›¤›

bu düzendir. Yarg›layanlar AKP’nin savc›lar›, ha-
kimleridir. Peki AKP’nin savc›lar› ve hakimleri neyi
yarg›l›yorlar? Kimi yarg›l›yorlar?

AKP halk›m›z› yarg›l›yor. Paras› olmad›¤› için
okula gidemeyen binlerce ö¤renciyi yarg›l›yor.
Dershane paras›n› ödeyemedi¤i için intihar eden
Semih Sipahi’yi, harç paras›n› yat›ramad›¤› için in-
flaatta çal›flmak zorunda kalan ve düflerek hayat›n›
kaybeden gençleri,  gecelerini gündüzlerini bizleri
okutmak için çal›flarak geçiren annelerimizi, baba-
lar›m›z›...

AKP ikiyüzlüdür. Meydanlarda, kürsülerde de-
mokrasi naralar› atan Baflbakan Tayyip Erdo¤an
yalan söylüyor. Gözalt›lar tutuklamalar iflkenceler
sürüyor. Gençli¤e yönelik, halk›n her kesimine yö-
nelik bask› terör ve tutuklamalar devam ediyor.

Berna ve Ferhat bu durumun en
somut kan›tlar›d›r.

Tutuklu Dev-Genç’liler bunun
en somut kan›tlar›d›r. Ortada nas›l

bir suç, nas›l deliller var ki, arkadafllar›m›z tam do-
kuz ayd›r tutuklu bulunuyorlar.

Evet, ortada bir suç vard›r, ancak suçlu, Ferhat
ile Berna de¤il, AKP iktidar›d›r. Berna ve Ferhat’›n
dokuz ayd›r tutuklu bulunmalar› suçtur. AKP perva-
s›zca bu suçu ifllemeye devam ediyor. Tutuklu bu-
lunmalar›n› gerektirecek hiçbir durum yoktur. Bu
tutuklamalar tamamen keyfidir.

Elbetteki AKP’den adalet beklemiyoruz.
AKP’den adalet istemiyoruz. Onun adaleti bu düze-
nin adaletidir. Onun adaleti 10 y›l önce yaflanan
“Hayata Dönüfl” katliam›n›n Bayrampafla davas›-
n›n daha yeni bafllamas›d›r. Onun adaleti esas so-
rumlular›n de¤il göstermelik olarak erlerin yarg›-
lanmas›d›r. Onun adaleti 12 tutsa¤›n katledildi¤i
yerde devlet mal› zarar gördü diye davaya müdahil
olmas›d›r.

Adaleti biz sa¤layaca¤›z. Her yerde Berna ve
Ferhat › anlatarak, bu adaletsizli¤i teflhir ederek
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” fliar›n› her za-
man hayk›rarak, kampanyalar›m›zla, eylemlerimiz-
le, hakk›m›z olana sahip ç›karak, hesap sorarak
sa¤layaca¤›z adaleti

BB‹‹ZZLLEERR BBEERRNNAALLAARR’’LLAA FFEERRHHAATTLLAARR’’LLAA BBUU
SSUUÇÇUU ‹‹fifiLLEEMMEEYYEE DDEEVVAAMM EEDDEECCEE⁄⁄‹‹ZZ

41 y›ld›r bu suçu iflliyoruz. 41 y›ld›r defalarca tu-
tukland›k. 41 y›ld›r Bernalar›m›z, Ferhatlar›m›z hep
vard›. 41 y›ld›r bizi bu flekilde sindirmeye, korkut-
maya çal›fl›yorlar.

Okullar›m›zda ÖGB, polis idare iflbirli¤iyle bas-
k› kurulmaya çal›fl›l›yor. Ailelerimiz aranarak rahat-
s›z ediliyor, d›flar›da polis takip ederek tehdit ve ta-
cizde bulunuyor. Gözalt›na al›n›yoruz, tutuklan›yo-
ruz. Son zamanlarda üniversitelerde yaflad›¤›m›z
sald›r›lar, 24 A¤ustos genelgesi ad› alt›nda üniver-
sitelere kurulacak olan karakollar, hepsi bu sald›r›-
lar›n sindirme politikas›n›n parças›d›r.

Bu mücadeleyi hep birlikte gö¤üsledik. Düzenin po-
litikalar›na karfl› Bernalar’la Ferhatlar’la direndik. Çün-
kü hakl› olan ve meflru olan biziz. Tayyip Erdo¤an’›n
karfl›s›nda "Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” diye hay-
k›ran bu sesi her zaman karfl›lar›nda görecekler.

Berna ve Ferhat 14 Aral›kta 2. kez mahkemeye
ç›kar›lacaklar. Sahiplenmemizle yanlar›nda olacak
ve onlarla birlikte hayk›raca¤›z ""PPaarraass››zz EE¤¤iittiimm ‹‹ss--
ttiiyyoorruuzz AAllaaccaa¤¤››zz”” diye.   

ÇÇüünnkküü bbiizz DDeevv--GGeennççlliiyyiizz,, ççüünnkküü bbiizz ggeelleeccee¤¤iizz..

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

ÜÜllkkeemmiizzddee GGeennççlliikk

PARASIZ E⁄‹T‹M ‹STEMEK SUÇ
DE⁄‹LD‹R
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Ülkemizde Gençlik

YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan YÖK’ün yeniden yap›-
land›r›laca¤›n› aç›klad›. Uzun süre-
dir YÖK’te önemli de¤ifliklikler ya-
p›lmas›n› planlad›klar›n› belirten
Özcan, bu de¤iflikliklerin genel se-
çimler sonras›nda yap›lacak anayasa
de¤iflikli¤ine göre olaca¤›n› belirtti.
YÖK’teki bu de¤iflikliklerin aras›na
isminin ve logosunun girebilece¤ini,
anayasa de¤iflirse YÖK ile ilgili
maddelerin de de¤iflebilme ihtimali-
nin oldu¤unu aç›klad› ve bu düflün-
cesini "biz anayasadaki ruha ve fel-
sefeye ba¤l› olarak kendi de¤ifliklik-
lerimizi gerçeklefltirece¤iz"  sözle-
riyle anlatt›. 

Bu gün bu söylenilenlere bakt›¤›-
m›zda kuruldu¤u günden beri ülke-
mizde bask›c›, yasakç›, anti-bilimsel
bir iflleyifle sahip olan YÖK’ün, de-
¤iflse bile bu özelliklerinin de¤iflme-
yece¤ini 29 y›ld›r ortaya koymakta-
d›r. 29 y›ld›r YÖK bu ülkede ö¤ren-

cileri okuldan atm›fl, soruflturma-
larla ö¤renci gençli¤in akademik,
demokratik mücadelesini engelle-
meye çal›flm›flt›r. Polisi okula soka-
rak ÖGB’siyle birlikte yeri gelmifl
devrimci ö¤rencileri katletmifltir.
Seher fiAH‹N’in Mimar Sinan Üni-
versitesi’nde katledilmesi gibi. 

YÖK taraf›ndan ç›kart›lan 24
A¤ustos genelgesiyle üniversiteler
birer karakol haline getirilmifltir.
Nerde ö¤rencilere karfl› yap›lan bir
sald›r› varsa orada YÖK’ün parma¤›
vard›r. Bu yüzden Yusuf Ziya Özcan
YÖK’ün yeniden yap›land›r›lmas›n-
dan bahsederken eminiz ki, ö¤renci-
lerin e¤itimi için bir fley yapmaya-
cakt›r. Aksine e¤itimi nas›l yasakl›
hale getirece¤ini, hakk›n› arayan ö¤-
renciler üzerinde gösterecektir. Ne
kadar içerik, isim de¤iflse de zihni-
yet ayn› kald›ktan sonra d›fl görünü-
flünün de¤iflmesinin bir anlam› yok-
tur. Bir baflka örnek "YÖK baflkan›
Özcan YÖK’ün yetkilerinin azalt›la-

ca¤›n› da söylüyor. YÖK baflkan›n›n
rektörlerin, YÖK’ün yetkilerinin
azalt›laca¤›ndan, as›l hedeflerinin,
YÖK’ü sadece denetleme, düzenle-
me yapan ve yüksek ö¤retim politi-
kalar›n› belirleyen bir kurum haline
getirmek oldu¤undan bahsediyor.

Evet, yüksek ö¤retim politikala-
r›n› belirleyen bir kurum derken fa-
flist zihniyeti üniversitelerde hayata
geçirmekten söz edip bu konuda bir
yandan da denetleyen olmak istiyor.
Her ne kadar denetleyen olmak iste-
se de y›llard›r devrimci ö¤rencileri
üniversitelerden silemediler. Bizler
6 Kas›m 1981 de kurularak faflist
cuntan›n savunuculu¤unu yapan
YÖK’ü okullar›m›zda verece¤imiz
mücadeleyle ortadan kald›raca¤›z.
At›lmalar, soruflturmalar bizi en te-
mel haklar›m›z› almak isteyiflimiz-
den vazgeçiremez. Meflrulu¤umuz,
hakl›l›¤›m›z her yerde kazand›¤› gi-
bi burada da kazanacak.

Gençli¤in

Gündeminden

5-11 Aral›k
7 AAral›k 11977: ‹stanbul Y›ld›z Mimarl›k ve Mü-

hendislik Akademisi’nde devrimci ö¤rencilere yap›lan
sald›r›da Abdülkadir Adanur adl› ö¤renci faflistler tara-
f›ndan falçatayla öldürüldü.

77 AArraall››kk 11997799:: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakül-
tesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldü-
rüldü.  Prof. Dr. Cahit Orhan Tütengil'in cenazesi 9
AArraall››kk'ta kald›r›ld›. Kolluk güçleri törene kat›lmak is-
teyenlere sald›rd›. 1 iflçi öldü, 8 kifli yaraland›, 61 kifli
de gözalt›na al›nd›.

1100 AArraall››kk 1996 - Esenler ‹brahim Turan Lisesi ö¤-
rencileri okullar›nda ve genelde artan sivil faflist sald›r›-
lar› protesto etmek isteyince polisin sald›r›s›na u¤rad›lar.

5 AAral›k 11997: Bursa da üniversiteye haz›rlanan li-
seli gençli¤in kurmufl oldu¤u Dershane Komiteleri, s›nav
aldatmacas›na karfl› 500 kiflilik bir yürüyüfl düzenledi.

7 AAral›k 11997: Kocaeli DLMK  "Nas›l Bir E¤itim
‹stiyoruz” konulu panel düzenledi.

‹talya’da  iiflgal eeylemleri
‹talya’da Berlusconi hükümetinin yüksek ö¤retimde

“reform” ad› alt›nda e¤itime ayr›lan harcamalar›n k›s›l-
mas› ve e¤itimin özellefltirilmesinin önünün aç›lmas›n›
protesto eden ö¤renciler 26 Kas›m’da yasa tasar›s›n›n
görüflüldü¤ü s›rada Roma da parlamento binas›n› kufla-
tarak tarihi Kolezyum binas›n› ve Pisa Kulesi’ni iflgal
ettiler. Parlamento binas›n› iflgal giriflimi polisin yo¤un
sald›r›s›yla engellendi. 

‹ngiltere’de üüniversite iiflgalleri
25 Kas›mda yaklafl›k 25 bin ö¤renci hükümetin üni-

versite harçlar›n›n y›ll›k 3 bin sterlinden 9 bine  ç›kar-
t›lmas›n› protesto etmek için ‹ngiltere’nin baflkenti
Londra’da topland›. Gün boyunca tüm Britanya’da pro-
testo gösterileri düzenlendi ve baz› üünniivveerrssiitteelleerr iiflflggaall
eeddiillddii.. Ayr›ca yeni seçilen koalisyon hükümeti, haz›rla-
d›¤› yeni bütçe plan›na göre  kamuda çal›flan 550000 bbiinn
eemmeekkççiinniinn dört y›l içinde iflten at›laca¤›n› aç›klad›.

ggeennççllii¤¤iinn 
ttaarriihhiinnddeenn

YÖK’TE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

DDüünnyyaa GGeennççlliiğğiinnddeenn
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Yozlaflma, halk›m›z›n karfl›laflt›-
¤› en önemli sorunlardan biri. Dev-
let planl› bir flekilde halk› yozlaflt›r-
mak istiyor. Mahallelerde çetelefl-
melerin önünü aç›yor. Uyuflturucu-
yu, fuhuflu teflvik ediyor. Ço¤u za-
man bizzat organize ediyor.

Devlet belirli ölçüde yozlaflma
konusunda maalesef bir ilerleme
sa¤lam›fl durumda. Halk›m›z kendi-
ne, kültürüne yabanc›lafl›yor. Özel-
likle gençlik içinde bu durum daha
da yayg›n.

Yozlaflma toplumun neredeyse
her katman›na bir flekilde bulaflt›¤›
için yozlaflmadan korunmak, ona
karfl› mücadele etmek de çok yönlü
olmak zorunda. Devrimci örgütler
daha da dikkatli olmak durumunda-
lar. Örnek olmak zorundalar. Çünkü
karmafl›k sosyal iliflkiler içinde yoz-
laflman›n bir ucu devrimci iliflkilere
de de¤ebiliyor. 

Sar›gazi Mahallesi’nde bu uçlar-
dan biriyle karfl›laflt›k geçen hafta-
larda. Facebook sözde bir sosyal
a¤... Facebook üzerinden “sohbet
eden” iki kifli birbirlerine küfürler
savuruyorlar. Küfürler tehditlere dö-
nüflüyor. Sonras›nda tehditleri eden-
lerden biri bir grup arkadafl›n› yan›-
na al›p di¤erinin oldu¤u internet ka-
feyi basmaya gidiyor. ‹ki grup ara-
s›nda küfürleflme, arbede ve tokat
atma oluyor.

Böyle bir manzara karfl›s›nda
devrimciler yozlaflmaya karfl› müca-
delenin ne kadar önemli oldu¤unu
bir kez daha düflünürler. Ancak bu-
nun d›fl›nda sonuçlar ç›karanlar da
oldu. BDP’li gençler, bir Halk Cep-
heli’nin BDP’li bir genci tokatlad›-
¤›n› söyleyerek, bir serseri kavgas›-
n› siyasi zemine çekmek istediler.

Kendileriyle sorumlu düzeyinde
konufluldu¤u halde ›srarla bu serseri
kavgas›n› politik bir konu gibi al-
mak istediler. En sonunda “tamam
Cephe sald›rmad›, ama sald›ran ki-
fliyle sorunumuz bitmedi” deyip, so-
runu politik olarak ele almakta ›srar
ettiler.

Peki iki serserinin birbirlerine et-
ti¤i küfürleri devrimciler sahiplene-
bilir mi? Böyle bir olay› politik bir
konu olarak alabilir mi? Almamal›... 

BDP’li arkadafllar da bunu böyle
söylüyorlar. Ama iki gün sonra da
Mehmetçik Lisesi’nde BDP Gençli-
¤i’nin Halk Cephesi’ne sald›rma ka-
rar› ald›¤› bir devrimci örgütün insa-
n› taraf›ndan bize bildiriliyor. 

Kendine devrimci, yurtsever di-
yen bir örgütün devrimci bir örgüte
sald›rmay› tart›flmas›, bunu karara
ba¤lamas› hangi mant›¤›n ürünü
olabilir? Böyle bir durumun devrim-
cilikle aç›klanamayaca¤› ortadad›r.

Bu konunun BDP ilçe Baflkanl›-
¤›yla defalarca konuflulmas›na ve
Halk Cephesi’ne yönelik sald›r› ka-
rarlar› olmad›¤›n›, böyle bir fley ol-
mayaca¤›n› söylemelerine ra¤men 7
Kas›m günü Mehmetçik Liseli Halk
Cepheliler’den biri BDP gençlerinin
sald›r›s›na u¤rad›. “BDP Gençli¤i
olarak seni cezaland›rmaya karar
verdik” dedi sald›ran BDP’li genç-
ler...

Bir sseerrsseerrii kkaavvggaass››nnddaann ddeevvrriimm--
cciilleerree flfliiddddeett uuyygguullaammaa bbaahhaanneessii
üü rreetteenn bir kültürle karfl› karfl›yay›z.

Oturup devrimcilere karfl› sald›r-
may› tart›flan ve kararlaflt›ran bir
kültürle karfl› karfl›yay›z.

Sonras›nda “karar›m›z yoktur”,
“insiyatif tan›mayan gençler yap-
m›flt›r” gibi ciddiyetsiz aç›klamalar-
la durumu geçifltiren bir anlay›flla
karfl› karfl›yay›z.

Bu tarz devrimci bir tarz de¤ildir.

Halk Cephesi’ne düflmanl›k kim-
seye kazand›rmaz. 

Halk Cephesi’ne düflmanl›k
edenlerin er ya da geç gidecekleri
yer düzendir. ‹stedikleri kadar dev-
rimci olduklar›n›, yurtsever oldukla-
r›n›, komünist olduklar›n› söylesin-
ler gidecekleri yer bellidir. Bu tarz-
dan vazgeçilmelidir.

Halk Cephesi 40 y›ll›k bir müca-
dele tarihinin ve bulundu¤u her yer-
de düflmana karfl› can bedeli diren-

menin temsilcisidir. O’na kalkan el-
ler bir tercih yapm›fl demektir. Sal-
d›ranlar bu tarihle, flehitlerle, dev-
rimle, devrimcilikle ayn› yolda yü-
rümekte zorlan›yorlar demektir.

Ne ülke genelinde ne Sar›gazi’de
Halk Cephesi’nin önü böyle sald›r›-
larla kesilemez. Böyle bir amaç var-
sa bundan vazgeçilmelidir.

Hele hele fliddet yoluyla, zor yo-
luyla önümüzün al›naca¤› düflünülü-
yorsa, bu ülke devrim tarihinden bir
fley anlafl›lmam›fl demektir. Devrim-
ciler bask› karfl›s›nda sinmez. Yolla-
r›n› de¤ifltirmez. Ülkemiz tarihi bu-
nun onlarca örne¤iyle doludur. Sar›-
gazi’deki mücadele tarihimiz de öy-
ledir.

Bask›lar karfl›s›nda sinmek, yol
de¤ifltirmek küçük-burjuvalara öz-
güdür, devrimcilere de¤il. Gittikçe
reformistleflen, düzene kayan bir
çok örnek var, oraya bak›ld›¤›nda bu
gerçek görülür. 

BDP, “devrimcileri stratejik müt-
tefik olarak görüyoruz” diyor. O za-
man bu tarz sorumsuz davran›fllar-
dan vazgeçmelidir. 

“Kontrol d›fl›ndayd›”, “merkezi
karar de¤ildi” aç›klamalar› kimseyi
ikna etmemektedir. ‹nsanlar›n›, ör-
gütlenmelerini hiç bir koflul ve flart
alt›nda devrimcilere el kalkmayaca-
¤›, devrimcilerle sorunlar›n mutlaka
ve mutlaka diyalog yoluyla çözül-
mesi gerekti¤i bilinciyle e¤itmelidir.
Bunun önlemlerini almal›d›r. Dev-
rimden uzaklaflmak istemiyorsa
böyle yapmal›d›r.

Halk saflar›nda sorunlar›n tek
çözüm yolu vard›r: Diyalog... Dev-
rimciler bunun d›fl›nda bir çözüme
inanmazlar. Sorunlar›n çözümünde
fliddete baflvurmamay› temel ilkeler-
den biri kabul ederler. 40 y›ll›k tari-
himizde bu ilkeye s›ms›k› sar›ld›k.
S›ms›k› sar›lmaya devam edece¤iz.
K›flk›rtmalara, provokasyonlara kar-
fl› en önemli silah›m›z ilkelerimize
ba¤l›l›¤›m›zd›r.

Sar›gazi HHalk CCephesi

DDeevvrriimmcciilleerree SSaallddıırraann DDeevvrriimmddeenn UUzzaakkllaaşşıırr
CCeepphhee’’yyee SSaallddıırraann DDüüzzeennee YYaakkllaaşşıırr

Sar›gazi Halk Cephesi
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Sar›gazi’deki bu soruna iliflkin,
9 Kas›m günü BDP ‹l Baflkan› Mus-
tafa Avc› ile bir görüflme yap›ld›.

Sorunu anlatt›k. 

Konuyu “bilmiyor” havas›nda
konufltu. Konuflmalar› oldukça ge-
neldi. Klasik gerekçe tekrarland›:
““KKoonnttrrooll eeddeemmeeddii¤¤iimmiizz bbiirriimmlleerr
vvaarr”” dedi.

Somut sorunu atlayarak, “Biz si-
zinle stratejik müttefi¤iz, daha çok
yanyana görünmeliyiz, bu gibi sald›-
r›lar›n önüne ancak böyle geçilir”
fleklinde, sanki üçüncü bir tarafm›fl,
sanki sald›r›n›n siyasi sorumlulu-
¤uyla kendilerinin hiçbir ilgisi yok-
mufl gibi ele ald› sorunu. Sanki sal-
d›ran bizmifliz de bize ak›l veriyor
gibiydi.

Tekrar olarak, “Bunlar›n kont-
rgerilla sald›r›lar› olabilece¤ini,

kontrgerilla oyunlar›n› bozmam›z
gerekti¤ini, bunun için daha çok
yanyana görünmemiz gerekti¤ini”
belirtti. 

Biz olay› tekrar anlatarak, bize
bu konuda öözzeelleeflflttiirrii vveerrmmeelleerrii ge-
rekti¤ini, defalarca uyar›ld›klar›
halde sald›rma mant›klar›n›n halen
devam etti¤ini, “kontrol edemiyo-
ruz” sözlerinin bbiizzii iikknnaa eettmmeeddii¤¤ii--
nnii,, art›k bu gerekçeden, bahaneden
vazgeçmeleri gerekti¤ini, anlatt›k. 

Kendi örgütlerinin bir parças›
olan bir birimin, oturup devrimcile-
re sald›rmak için karar almas›n›n,
plan yapmas›n›n ve sonras›nda bu-
nu uygulamas›n›n vveehhaammeettiinnii an-
latt›k... Ne kadar anlafl›ld› bilinmez. 

Bütün bu söylediklerimizi kendi
üstlerine al›nan bir tutumlar› yoktu.
“Birlik olabilmemiz için” bunlar›

aayydd››nnllaattmmaall››ss››nn››zz dedik. Geçen se-
neki sald›r›lara getirdi konuyu,
özellikle il binalar›n›n önündeki
oturma eylemini bir provokasyon
olarak niteleyip durdu. Uyard›k bu
konuda, demokratik bir tepki oldu-
¤unu söyledik. Provokasyon, bize
sald›r›n›n kendisindedir.

“Sonunda sald›r›lar›n özelefltiri-
sini verdiniz, ama bunu halka yap-
mad›n›z, kendi insanlar›n›za yap-
mad›n›z, insanlar›n›z› bu konuda
e¤itmiyorsunuz” dedik... 

Özelefltiri vermediklerini söyle-
di. Genel merkezin verdi¤i özeleflti-
riden haberleri yokmufl. Sonuçta bu
olay hakk›nda kendilerinden aç›kla-
ma bekledi¤imizi, halka aç›k bir
özelefltiri vermelerini gerekti¤ini
söyledik.

***

Bu görüflmenin üzerinden yakla-
fl›k 25 gün geçmifltir. 

Hala bir aç›klama, bir özelefltiri
yap›lm›fl de¤ildir. 

BBiirr ggöörrüüşşmmee vvee ssaallddıırrııllaarrıı
ddeevvaamm eettttiirreenn mmaannttııkk

5 Aral›k
2010
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DDiirreenneelliimm!! EEvvlleerriimmiizzii YYııkkttıırrmmaayyaallıımm!!

Baflbakan geçti¤imiz hafta içinde yapt›¤› bir konufl-
mas›nda Kürt sorununun çözümü için flunlar› söyledi:
““BBiizziimm mmeessaajj››mm››zz ççookk aaçç››kk nneett.. SSiillaahh bb››rraakk,, ddaa¤¤ddaann iinn..
222211.. mmaaddddee aassll››nnddaa bbuu iiflfliinn ççöözzüümmüünnüü aaçç››yyoorr.. fifiuu aannaa
kkaaddaarr ssoorruunnuu ççöözzmmeekk iiççiinn aatttt››¤¤››mm››zz aadd››mmllaarr›› ggöörrmmüü--
yyoorr mmuussuunnuuzz?? BBiizz ddaayyaatttt››kk oonnllaarr vveerrddii’’ ddiiyyoorrllaarr.. TTüümm
bbuu yyaapptt››kkllaarr››mm››zz ççöözzüümm ddee¤¤iill mmii?? TTRRTT 66 ççöözzüümm ddee¤¤iill
mmii?? BBiillllbbooaarrddllaarrddaa KKüürrttççee aaffiiflfllleerr,, iillaannllaarr ççöözzüümm ddee¤¤iill
mmii?? KKuurrssllaarr››nn aaçç››llmmaass›› ddee¤¤iill mmii??””

Evet, gerçekten de çok aç›k: ony›llar sonra oligarfli-
nin Kürt sorununda dönüp dolafl›p gelip dayand›¤› nok-
ta buras›. Çözüm mü istiyorsunuz? Bar›fl m› istiyorsunu
Önce piflman olacaks›n›z diyor. “Eli silahl› direnen bir
Kürt’le bar›flmam” diyor. Silah› b›rak. Örgütü b›rak.
221. maddeyle Kürt sorununu çözelim. 

Nas›l çözecek? Neyi içeriyor Erdo¤an’›n “asl›nda bu
iflin çözümünü aç›yor” dedi¤i 221. madde? 

AKP’nin amac› Kürt sorununu çözmek de¤il. Ki, oli-
garfli gerçek anlamda Kürt sorununu çözemez. Kürt so-
rununun kayna¤› oligarflik iktidar›n kendisidir. Onun
için oligarfli ony›llard›r dönüp dolafl›p ayn› noktaya ge-
liyor. Ve Kürt halk›na teslimiyeti dayat›yor. 

Erdo¤an’›n çözüm diye dayatt›¤› 221. madde,

PKK’yi tasfiye etmek için var olan ppiiflflmmaannll››kk yyaassaa--
ss››nn››nn AKP taraf›ndan daha etkin hale getirilmesiyle
flekillendirilmifl bir yasal düzenlemedir. 

AKP, bu yasayla örgütleri bitirecek. Örgüt üyelerin-
den piflman olmalar›n› istiyor. Piflman olmalar›yla da
yetinmeyip örgütü hakk›nda, örgütü çökertecek bilgiler
vermesini istiyor. Piflman›m deyip örgüt hakk›nda ““yyaa--
rraarrll››””,, yani örgüte ““öönneemmllii ddaarrbbeelleerr”” vurabilecek bil-
giler vermesi durumunda 221. maddeye göre, tan›klar ko-
ruma alt›na al›nacak, yeni yüz, yeni kimlik, isterlerse baflka
bir ülkeye yerlefltirme vb... olanaklardan yararlanacak, ge-
nifl bir akraba çevresi de koruma alt›na al›nacaklar.

‹flte, AKP’nin “bbuu iiflfliinn ççöözzüümmüünnüü aaçç››yyoorr”” dedi¤i 221.
madde budur. Bütün Kürt halk›na piflmanl›¤›, itirafç›l›¤›
dayat›yor. Çocuklar›n›z› da¤dan indirin, sizi de koruya-
ca¤›m diyor. 

“Kürtçe konuflmak m› istiyorsun? ‹flte kurslar açt›k,
oraya git. TRT 6 var, onu izle” diyor. Daha ne istiyorsu-
nuz? Bar›fl m›? Analar a¤lamas›n m›? O zaman önce ör-
gütü sat. Silah› b›rak, da¤dan in. Piflmanl›k getir. Örgü-
tü bitirmek için de gerekli bilgileri ver. 

‹flte AKP’nin dönüp dolafl›p y›llar sonra Kürt halk›-
na  dayatt›¤› çözüm bu. Oligarflinin baflka çözümü ola-
maz. Bu çözüm mü?

Kürt sorununda başa dönüş: 
Pişmanlıktan yararlanınTek YolYYüürrüüyyüüflflttee



Daha çok sömürmek, daha ucuza çal›flt›rmak için
emekçilere kölece yaflam koflullar› dayat›l›yor. Bir yan-
dan da onlarca, yüzlerce gerekçe bularak emekçileri ifl-
ten atmaya devam ediyorlar. ‹zmir’de Buca Belediye-
si’ne ba¤l› Tafleron flirkette çal›flan iflçiler iflten atmalara
karfl› ve ifl güvencesi için bas›n aç›klamas› yapt›k-
lar›ndan dolay› iflten at›ld›lar. iflçiler onurlar›, ekmekle-
ri, çocuklar›, yar›nlar› için mücadele yürüteceklerini
belirterek, “Buca Belediyesi’nin önünde oturma eylemi-
ne bafll›yoruz”… diyerek direnifle bafllad›lar. 

‹flten at›lan iflçiler, Türkan Albayrak’›n bayra¤›n›
devrald›klar›n› belirtiyorlard› direnifle bafllarken. 

Zeynel K›z›larslan, Tuzla’da aylard›r direniflini sür-
dürüyor. ‹rili ufakl› bir çok direnifl var. 

En son Kardemir iflçileri, iki grup halinde eyleme geç-
tiler. Bir grup Ankara’ya yürürken, bir grup kal›p Kara-
bük’te açl›k grevi yapt›.  Ama bitirdiler açl›k grevini. 

Gerçekte onlara bu karar› verdiren etken ne olursa ol-
sun, temeldeki neden emekçilerin kazanacaklar›na dair

güven ve morallerini uzun süredir yitirmifl olmalar›d›r. 

Türkan Albayrak’›n direnifli iflte bu yüzden bu kadar
etkili olabilmifltir. ‹flçilere, kazan›labilece¤ini hat›rlat-
m›flt›r yeniden. 

Tüm örgütsüzlefltirme sald›r›s›na ra¤men, sendikala-
r›n tüm geri çizgilerine ra¤men, yine de iflçiler çaresiz,
güçsüz de¤ildir. Çare örgütlenmek ve direnmektir. Çare
yüzlerce, binlerce Türkan Albayrak olmakt›r. Ve bugün
çaremizin en önemli yan›, tek tek direniflleri birlefltire-
bilmektir. 

Bugün iflçilere en fazla güven verecek, kendine gü-
venlerini gelifltirecek olan budur. Direnifller birleflti¤in-
de, en az›ndan aralar›nda güçlü bir dayan›flma ve ortak
hareket gelifltirildi¤inde, kazanabilece¤imize dair umu-
dumuz ve inanc›m›z da büyüyecektir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi ÇÇooğğaallttmmaallııyyıızz!! 

BBiirrlleeşşttiirrmmeelliiyyiizz!!
TTüürrkkaann AAllbbaayyrraakkllaarr’’ıı ççooğğaallttmmaallııyyıızz!! 

DDiirreenniişş ççaaddıırrllaarrıınnıı ççooğğaallttmmaallııyyıızz.. 
TTüürrkkaannllaarr’’ıı vvee ddiirreenniişşlleerrii bbiirrlleeşşttiirrmmeellii,,

zzaaffeerrlleerrii ççooğğaallttmmaallııyyıızz!!

‹flçiler; haklar›m›z› 
biliyor muyuz?

Devrimci ‹flçi Hareketi (D‹H) 12 Ara-
l›k Pazar günü saat 14.00’de Adana’da
“‹flçi Olarak Haklar›m›z› Biliyor mu-
yuz?” konulu bir panel düzenleyecek. 

D‹SK-Genel-‹fl Toplant› salonunda
yap›lacak panele Genel-‹fl ‹stanbul Böl-
ge Baflkan› Mehmet Karagöz, Av. fiükri-
ye Erdem, Devrimci ‹flçi Hareketi’nden
Ramazan Akda¤ ve Yeter Gönül, ‹stan-
bul Paflabahçe Devlet Hastanesi’nden iflten at›lan ve
118 günlük direnifli sonucu ifline dönen temizlik iflçisi
Türkan Albayrak kat›lacak. 

Devrimci iflçi hareketi, “sömürülmek kaderimiz de¤il,
örgütlenerek ve direnek haklar›m›z› alabiliriz” diyor. 

‹stanbul 2 Aral›k
2010 günü, Tersane dire-
niflçisi Zeynel K›z›las-
lan’›n ifle iade davas› gö-
rüldü. Betasan elektirik
firmas›nda çal›flan Zey-
nel K›z›laslan, örgütlen-

me çal›flmas› nedeniy-
le iflten at›lm›flt›. Yafla-
d›¤› haks›zl›¤a karfl›

Tersane önünde oturma
eylemi bafllatan K›z›las-
lan, direniflinin 114. gü-
nünde Cevizli Adliye-
si’nde görülen davas›n›n
ilk duruflmas›nda  ifle
iade karar› verildi.

Direnen Bir ‹flçi
Daha Kazand›

‹zmir’de Buca Beledi-
yesi’ne ba¤l› tafleron flir-
kette çal›flan temizlik ifl-
çileri iflten at›lmalara kar-
fl› mücadele ettikleri için
iflten at›ld›lar ve sürgün
edildiler. Bunun üzerine
iflten at›lan 7 iflçi 24 Ka-
s›m günü Buca Belediye-
si önünde direnifle baflla-
d›lar. ‹flçiler, iflten at›lan-
lar›n ifle geri al›nmas›n›,
tafleronda çal›flan hiç bir
iflçinin iflten at›lmamas›n›
ve sendikal çal›flman›n
önünün aç›lmas›n› isti-
yorlar.  26 Kas›m günü
Devrimci ‹flçi Hareketi ifl-
çileri ziyaret etti. “‹flten
Atmalara Son Buca ‹flçisi
Yanl›z De¤ildir” pankart›
açan Devrimci ‹flçi Hare-
keti Buca Belediyesi’ne
kadar yürüdü. Yürüyüfl

boyunca “‹flçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z Buca ‹fl-
çisi Yanl›z De¤ildir Tafle-
ronlaflmaya Son” slogan-
lar› at›ld›. Belediye önün-
de yap›lan konuflmada di-
renen iflçilerin her zaman
yan›nda olunaca¤› vurgu-
lan›rken, kazanman›n yo-
lunun kararl›l›ktan geçti¤i
belirtildi. 

31 Kas›m günü iflçileri
ziyaret eden Buca Ceme-
vi yöneticileri, iflçilerin
yan›ndan ayr›ld›ktan son-
ra polisin sald›r›s›na u¤-
rad›lar. Sald›r›ya iliflkin
Buca Cemevi’nde yap›lan
bas›n toplant›s›nda Alevi-
lere, ezilenlere yoksul
halka yönelik sürdü¤ünü
bunlar›n karfl›s›nda örgüt-
lü durmak gerekti¤i söy-
lendi. 

‹flten At›lmalar, Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz 
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TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerrii SSaalldd››rr››yy››
PP rrootteessttoo EEttttii

Tek G›da-‹fl Sendikas› önünde 50
günü aflk›n süredir direniflte olan TE-
KEL iflçileri 27 Kas›m günü yapt›k-
lar› eylemle kendilerine yap›lan sal-
d›r›y› protesto ettiler.

“Her Yer Tekel Her Yer Direnifl”,
“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde TEKEL
iflçileri ad›na aç›klama yapan Arzu
Günefl, bu sald›r›lar›n tüm emekçile-
re oldu¤unu söyledi.

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerriinnddeenn
MMeeflflaalleellii YYüürrüüyyüüflfl  

28 Kas›m günü Taksim Galatasa-
ray Lisesi’nde biraraya gelen 200’ü
aflk›n kifli “TEKEL ‹flçisi Yaln›z De-
¤ildir”, “Her Yer TEKEL Her Yer
Direnifl”, “Kahrolsun Sendika A¤a-
lar›” sloganlar›yla Taksim Meyda-
n›’na kadar yürüdü.

Emekli Senliler’in de önlükleriy-
le kat›ld›¤› yürüyüflte ayd›nlar ve
Türkan Albayrak bir konuflma yapa-
rak  “TEKEL iflçilerini yaln›z b›rak-
mayal›m” dediler.

Eylemde yap›lan aç›klamada “4-
C iptal edilene kadar bu mücadele-
mizi sürdürece¤iz” denildi. Eylem-
de, sendikac›lar›n ve polisin sald›r›-
s›nda yaralanan Metin Arslan da ko-
nuflarak “Sald›r› bizim hakl›l›¤›m›z›
bir kez daha göstermifltir” dedi.

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerrii TTüürrkk--‹‹flfl’’tteeyyddii
29 Kas›m günü Türk-‹fl'in Tak-

sim Gümüflsuyu'ndaki ‹stanbul flube
binas›na gelen Tekel iflçileri 1. Böl-
ge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ile
görüfltüler.

Görüflme öncesi sald›r›da çeflitli
yerlerinden yaralanan Tekel iflçisi

Metin Arslan, aç›klama yapt›.
TMMOB ‹KK ‹l Sekreteri Tores

Dinçöz, ‹stanbul Tabip Odas› Genel
Sekreteri Ali Çerkezo¤lu ve KESK
fiubeler Platformu dönem sözcüsü
Ali Gün TEKEL iflçileriyle dayan›fl-
mak için Türk-‹fl ‹stanbul 1. Bölge
Temsilcili¤i’nin önüne geldiler. Bu-
rada yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan
iflçiler Türk ‹fl ‹stanbul Temsilcili¤i-
ne ç›kt›. Büyükkucak, TEKEL iflçi-
leri ile görüflmesinde; “Sendika iflçi-
nin üzerine polis gönderemez. Hiç-
bir gerekçe iflçilere yönelik bir sald›-
r›y› hakl› ç›karamaz” dedi. 

‹stanbul Tabip Odas› Genel Sek-
reteri Ali Çerkezo¤lu da yapt›¤›
aç›klamada “TEKEL iflçilerine yö-
nelik sald›r› kabul edilemez” dedi.

TTEEKKEELL ‹‹flflççiilleerriinnddeenn
SSuuçç DDuuyyuurruussuu

Tekel iflçileri u¤rad›klar› sald›-
r›yla ilgili 30 Kas›m günü ‹stanbul
Sultanahmet Adliyesi’ne giderek
Mustafa Türkel baflta olmak üzere,
sendika yönetimi ve sald›rganlar
hakk›nda suç duyurusunda bulundu-
lar. Tekel iflçilerine sanatç›lar ve
devrimci kurumlar destek verdi.

“Sald›r›n›n sorumlusu Mustafa
Türkel’dir! Sald›rganlar Cezaland›-
r›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ey-
lemde P›nar Sa¤ ve Ruhan Mavruk
iflçilerin yan›nda olduklar›n› söyle-
diler.

Tekel iflçileri ad›na yap›lan aç›k-
lamada “Baflta Mustafa Türkel ol-
mak üzere bu suçlar› iflleyen sendi-
kac›lar ve sald›rganlar›n cezaland›-
r›lmalar›n› istiyor bu nedenle suç
duyurusunda bulunuyoruz.” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan suç duyuru-
sunda bulunuldu. 

� Metal ‹flçisi Güvence
‹stiyor   

D‹SK Birleflik Metal-‹fl (BM‹S)
toplu ifl sözleflmesi sürecindeki MESS
dayatmalar›na ve güvencesizlefltirme-
ye karfl› 28 Kas›m’da Kocaeli’nin
Gebze ‹lçesi’nde miting düzenledi. On
bine yak›n kiflinin kat›ld›¤› mitingde
güvencesizlefltirmeye ve kurals›z ça-
l›flt›rmaya karfl› mücadele edilelece¤i
belirtildi. Mitingde yap›lan konuflma-
larda güvencesizli¤e karfl› ortak müca-
dele edilmesi gerekti¤i vurguland›.

� Çivi ‹flçileri 
CHP ‹l Binas›n› ‹flgal Etti

25 Kas›m günü Akdeniz çivi ve
tel fabrikas›nda çal›flan iflçiler Birle-
flik Metal-‹fl’e üye olduklar› için iflten
at›l›nca CHP il binas›n› iflgal ettiler.
‹flçiler bütün iflçiler ifle geri al›n›rsa
eylemlerine son vereceklerini söyle-
diler. Polis iflçilere sald›rarak gözalt›-
na ald›. ‹flçiler sabah serbest b›rak›l-
d›. 26 Kas›m günü Emek ve Demok-
rasi Platformu ile Birleflik Metal ‹fl
Sendikas› eylem yapt›lar. Tafl bina
önünde yap›lan eyleme Devrimci ‹fl-
çi Hareketi de destek verdi. 

� Kardemir ‹flçileri
Açl›k Grevinde

Kardemir’de Türk Metal’e üye ol-
duktan sonra iflten at›lan iflçilerin di-
renifli sürüyor. Geçti¤imiz günlerde
Ankara’ya bafllatt›klar› yürüyüfllerini
sürdüren iflçiler, Karabük’te de açl›k
grevine bafllad›.

28 kas›m günü 6 iflçi kendilerini
zincirle birbirlerine ba¤layarak
eylem yapt›lar. Daha sonra eyleme
kat›lan 45  iflçi açl›k grevine bafllad›.
Polis iflçileri ablukaya al›rken iflçilerin
aileleri de dahil kimseyi eylem alan›-
na yaklaflt›rmad›. Açl›k grevi sürüyor.
Kardemir’de örgütlü olan Çelik-‹fl
Sendikas›’n›n iflbirlikçi prati¤ine tepki
gösteren iflçiler Türk Metal Sendika-
s›’na üye olmufl, bunun üzerine de
200 kadar iflçi iflten at›lm›flt›. ‹flten at›-
lan iflçiler eyleme geçerken Türk Me-
tal yönetimi ise bir süre sona eylemle-
re son verildi¤ini aç›klam›flt›.

TEKEL ‹flçilerinin Direnifli Sürüyor
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‹smail Karaman ‹çin Yaz›lamalar
Cepheliler, Gülsuyu’nda “‹smail Karaman'›n Katilleri--

ni Tan›yoruz Halk›n Adaletinden Kaçamazlar!” diyerek,
‹smail Karaman katilleri Nihat Çulhao¤lu, Ali Erflan'›n
AKP iktidar›n›n yarg›s› taraf›ndan korunmas›n› protesto
için mahallenin bir çok bölgesine yaz›lamalar yapt›lar.

Adana’da, Seyhan Kültür Der-
ne¤i taraf›ndan 25-28 Kas›m tarih-
leri içerisinde Çukurova Halk Kül-
tür Festivali düzenlendi. Festival ilk
gün stantlar›n Kültür Soka¤›na ku-
rulmas›yla bafllad›. Bir taraftan
Grup Yorum’un 25. y›l ‹nönü kon-
serini anlatan foto¤raflar sergilenir-
ken, di¤er yandan Seyhan-Der,
Adana ve fiakirpafla Özgürlükler
Derne¤i, Kitap, Yürüyüfl Dergisi,
Tav›r Dergisi, Adana Gençlik Der-
ne¤i, TAYAD ve tutsak ürünleri
standlar› kuruldu. 

Ö¤len Beflocak Meydan›’ndan
Kültür Soka¤› önüne kadar yap›lan
yürüyüflle festival program› da bafl-
lam›fl oldu. 

Yürüyüfl s›ras›nda geleneksel k›-
yafetlerin yan› s›ra çeflitli renkteki
flamalar ve dövizler ile halklar›n
kardeflli¤i vurguland›. Gün boyu
aç›k kalan standlarda saat 15.00’te
afl›k-ozan ve flairlerin program› var-
d›. Ozan Turabi, Ozan Nezir Kaya,
Ozan Murat, Afl›k Ali Anbarc› ve
fiair Bedran Cebiro¤lu türkü, deyifl
ve fliirleriyle orda bulunanlara ve

kültür soka¤›ndan geçenlere halk
kültürünü tafl›d›. 

Festival boyunca fiakirpafla, Ak-
deniz ve Denizli mahallelerinde
programlar düzenlendi. Programlar-
da yap›lan panellerin yan›s›ra “Ana-
dolu’nun Kay›p fiark›lar›” ve ‘Yo-
kufl” filmleri izletildi, ayr›ca R›fat
H›n›s ve Grup Aros taraf›ndan kon-
serler verildi.

Festival son gününde Mesut Mü-
zikhol’de yap›lan programla son
buldu. Programda R›fat H›n›s ve
Epik Tiyatro’nun sahne almalar›n›n
ard›ndan Grup Yorum sahneye ç›kt›. 

Yorum konserine devam eder-
ken Mersin Çivi Fabrikas›nda iflten
at›lan iflçilerden birisi konuflma
yapt›. Örgütlü olmak sendikal› ol-
mak için iflten at›ld›klar›n› söyleyen
iflçi örgütlü mücadeleye devam ede-
ceklerini söyledi. Konuflma “Çivi
‹flçisi Yaln›z De¤ildir, ‹flçiyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla des-
teklendi.

Çukurova Halk Kültür Festivali Yap›ld›

Hiçbir Partiye Beste Yapmad›k
Bas›nda ç›kan Grup Yorum’un HAS Parti için beste

yapt›¤› yönündeki haberleri Grup Yorum taraf›ndan ya--
lanland›. 29 Kas›m günü bir aç›klama yay›nlayan Grup
Yorum, bu haberin gerçek d›fl› oldu¤unu belirtti. Ne söz
konusu parti için, ne de baflka bir parti için besteleri ol--
mad›¤› vurgulanan aç›klamada, “Bu konudaki tutumu--
muzu dinleyicilerimiz ve kamuoyu da gayet iyi bilmek--
tedir” denildi.

“PSAKD ve ABF’nin
Soroscularla ne ifli var?”

25 Kas›m günü ‹stanbul’da “Tevhid, Birlik, Oneness”
ad›nda bir oyunun galas› yap›ld›. Pir Sultan Abdal Kültür
Dernekleri (PSAKD) ve Alevi-Bektafli Federasyonu’nun
(ABF) bu oyuna sponsor olmas›yla ilgili Devrimci Alevi
Komitesi taraf›ndan 30 Kas›m günü bir aç›klama yay›n--
land›.  Emperyalistlerin ç›karlar› do¤rultusunda faaliyet--
ler yürüten para babas› George Sorosçu kurumlar›n oyu--
na sponsor olduklar› belirtilen aç›klamada, “PSAKD ve
ABF’nin Soroscularla ne ifli var?” diye soruldu.

Okmeydan›'da Polis Terörü
30 Kas›m günü¸ akflam saatlerinde Okmeydan› Hak--

lar ve Özgürlükler Derne¤i üyesi Ceyhun Bay mahalle--
ye giren sivil polisler taraf›ndan gerekçe gösterilmeden
yaka paça gözalt›na al›nd›. Durumu protesto etmek iste--
yen Okmeydan› halk› “Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ra--
maz” pankart› açarak Mahmut fievket Pafla Sa¤l›k Oca¤›
önünde eylem yapt›lar. 

Eylem bittikten sonra da¤›lan halka biber gaz› s›kan
polis verilen karfl›l›k sonucu mahalleyi terk etmek zo--
runda kald›. 

Gözalt›na al›nan Ceyhun Bay 3 Aral›k günü
ç›kar›ld›¤› mahkemece tutukland›.

11 MMiillyyoonn YYııkkıımm 55 MMiillyyoonn EEvvssiizz48

Yürüyüfl

5 Aral›k
2010

Say›: 245



26 Kas›m günü
mecliste görüflüle--
cek olan “Tabiat› ve
Biyolojik Çeflitlili¤i
Koruma Kanun Ta--
sar›s›’na HAYIR”
demek için Suyun
Ticarileflmesini Ha--
y›r Platformu bile--
flenleri Ankara'da
bir araya geldi. 

Yüksel Cadde--
si'nden yürüyüfle bafllayan platform üyeleri polis taraf›ndan engellen-
mek istendi. Eylemciler önlüklerini ç›kartmadan yürüyüfle geçti. Slo--
ganlarla Baflbakanl›k önüne gelen platform üyeleri, burada “Uyar›yoruz
Tabiat› Yok Edecek Yasaya ‹zin Vermeyece¤iz” yazan pankartlar›n› aça--
rak meclise do¤ru yürümeye devam ettiler. 

Meclisin önüne gelindi¤i zaman orada bekleyen di¤er platform üye--
leriyle de birleflerek bir aç›klama yap›ld›.  Aç›klamada; ç›kar›lmak iste--
nen yasayla do¤al alanlarla ilgili karar alma yetkisini Çevre ve Orman
Bakanl›¤›'na b›rak›lmas›n›n planland›¤› ifade edildi. Devam›nda bu
do¤rultuda bakanl›¤›n suyun kullan›lmas› hakk›n› tekellere peflkefl çek--
meyi planlad›¤› vurguland›. 250 kiflinin kat›ld›¤› ve “Su Halk›nd›r Sat›--
lamaz, Herkese Temiz Su, Su Hayatt›r Sat›lamaz” sloganlar› at›ld›. Ey--
lem bir heyetin meclise görüflmeler için girmesiyle sona erdi.

Mahir Do¤an’›n Katili Düzendir
‹stanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde yaflayan Cephe

taraftar›ndan Mahir Do¤an 24 Kas›m günü intihar ederek
yaflam›na son verdi. Do¤an’›n cenazesi 26 Kas›m günü
1000 kiflinin kat›l›m›yla, Sar›yer Pir Sultan Abdal Ceme--
vi’nden kald›larak Hasdal Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

Mahir Do¤an’›n intihar›yla ilgili bir aç›klama yay›nla--
yan Armutlu Halk Cephesi; Do¤an’›n yap›lan çal›flmalar--

da en fazla eme¤i geçenlerden birisi oldu¤unu belirtti. Aç›klamada, dü--
zenin yoz kültürünün sonuçlar›ndan birinin bunal›m oldu¤u vurgula--
narak, “Henüz 18 yafl›nda olan Mahir Do¤an’›n da katili bu yoz kültü--
rü yayan burjuva düzenidir” denildi.

Kemal Türkler’i Katleden Faflist Katiller
Korundu

1 Aral›k günü Bak›rköy 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen karar
duruflmas›nda, eski  D‹SK Genel Baflkan› Kemal Türkler’i Merter’deki
evinin önünde, 22 Temmuz 1980’de katleden  faflist katillerden Ünal
Osmana¤ao¤lu hakk›ndaki dava, zamanafl›m› gerekçesiyle düflürüldü.

26 y›ld›r süren, yerel mahkemeler ile Yarg›tay aras›nda 3 kez gidip
gelen davada, Türkler’in katillerini bulmak, faflist katilleri yarg›lamak
gibi tek bir ad›m at›lmad›. Tersine, faflist katili  koruyarak, davay› uza--
tarak, zamanafl›m› gerekçesiyle düflürdüler.

Duruflmaya kat›lan Türkler ailesi, D‹SK'in üye ve yöneticileri karar›
yapt›klar› aç›klama ile protesto ettiler.

Tabiat› Yok Edecek
Yasaya ‹zin Vermeyece¤iz
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TKM’ye ‹kinci Bask›n 
29 Kas›m günü K›rklareli Babaes--

ki’de bulunan Trakya Kültür Merkezi
polis ve jandarmalar taraf›ndan bas›ld›.
Kültür Merkezi’nde bulunan Bülent
Uluada ve Necmi Uçar aranmalar› oldu--
¤u gerekçesiyle gözalt›na al›nd›lar.
Uluada ve Uçar ertesi gün ‹stanbul Be--
fliktafl’ta bulunan ‹stanbul Adliyesi’nde
savc›l›¤a ç›kar›lmalar›n›n ard›ndan tu--
tuklanmalar› talebiyle sevk edildikleri
12. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
serbest b›rak›ld›lar.

30 Kas›m günü bir aç›klama yay›nla--
yan ‹dil Kültür Merkezi, Trakya Kültür
Merkezi’ne yap›lan bask›n› protesto etti. 

“Sizin Korktuklar›n›z›n
Listesindeyiz”

‹stanbul’da 25 Kas›m günü TAYAD
üyesi Seval Yaprak yürüdü¤ü yolda po--
lis taraf›nda durduruldu. An›l Osman
Çelik isimli bir çocu¤un ifadesinden ya--
z›lan isimleri at›fta bulunan polis “Lis--
tede ad›n var m›?” diyerek Yaprak’a
kimlik kontrolü yapt› ve ard›ndan b›rak--
t›. Konuyla ilgili TAYAD taraf›ndan bir
aç›klama yay›nland›. Aç›klamada, poli--
sin liste histerisi yaratarak insanlar› flüp--
heye sokmaya ve karmafla yaratmaya
çal›flt›¤› vurguland›.

Hepinizin Sesi Olmaya
Devam Edece¤iz

Bu hafta Antalya ve ‹zmir’de Yürü--
yüfl Dergisi okurlar›, dergi tan›t›m ve sa--
t›fllar›na devam ettiler. 

Antalyada 24 Kas›m’da fiafak Mahal--
lesi’nde, 27 Kas›m günü ise Alt›nova ve
Menderes Mahallesi’nde yap›lan tan›t›m--
larda 69 dergi halka ulaflt›r›ld›. Sat›fllarda
mahalle halk› yaflad›klar› sorunlar› dile
getirdiler. Yürüyüfl Dergisi okurlar› ise
“hepinizin sesi olmaya devam edece¤iz”
diyerek insanlara yaln›z olmad›klar›n›
anlatt›lar.

‹zmir’de ise 28 Kas›m günü Badem--
ler Köyü’nde dergi tan›t›m› yap›ld›. 3
dergi okurunun kat›ld›¤› tan›t›mda 19
Aral›k katliam› anlat›ld› ve 75 dergi hal--
ka ulaflt›r›ld›.



- YYüürrüüyyüüflfl bbooyyuunnccaa bbiillddiirriilleerr
ddaa¤¤››tt››llaarraakk AAllmmaann eemmppeerryyaalliizzmmii
tteeflflhhiirr eeddiillddii

- PPaarrttiilleerree ddoossyyaallaarr vveerriillddii.. SSooll
PPaarrttii iillee ggöörrüüflflmmeelleerr yyaapp››lldd››

- AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››nnaa hhaazz››rrllaannaann
ddoossyyaa vveerriillddii..

- YYüürrüüyyüüflfltteenn rraahhaattss››zz oollaann ppoolliiss,,
bbaasskk›› yyaappmmaayyaa ççaall››flfltt››..

Almanya’da keyfi tutuklamalar›
protesto etmek için Anadolu
Federasyonu üyelerinin yapt›¤›
yürüyüfl 12. gününde Köln’de sona
erdi. Yürüyüfl 11. günü olan 26 Ka-
s›m’da Westfalen eyaletinde devam
etti. Sabah Wuppertal Anadolu Fe-
derasyonu lokalinde bir araya gelen
yürüyüflçüler eyaletin baflkenti ve
mahkemelerin görüldü¤ü Düssel-
dorf'a gitmek için yola koyuldu.

Düsseldorf'un merkezi yerlerin-
den biri olan Heinrich Heine Alle
caddesinde pankartlar›n› aç›p bildi-
rilerini da¤›tan yürüyüflçüler, daha
sonra Eyaletin Adalet Bakanl›¤›
önüne giderek protesto gösterisi
yapt›lar. Eylemin ard›ndan  bir
heyet NRW (Kuzey Ren Westfalen)
Eyalet Parlamentosu'nda Sol Parti
milletvekilleri ile görüflmeye gitti.
Yürüyüfl heyeti, Sol Parti Westfalen
iç politika sözcüsü ve Parlamento
Grup baflkan› Ali Atalan ile görüfltü.

Ali Atalan, Faruk Ereren'i ziya-
ret edece¤ini söylerken, "Onlar d›-
flar›da insanlara faydal› olabilecek-
ken içerde tutuluyorlar, içerde ol-
malar› Almanya’n›n utanc›d›r" dedi. 

‹ki saate yak›n süren görüflmede
Faruk Ereren’i ziyaret edece¤ini
söyleyen Atalan mutlaka ortak ça-
l›flma zemini yarat›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›. 

Parlamento'da grubu bulunan di-
¤er partilere de haz›rlanan dosyala-
r›n sunulmas›ndan sonra Parlamen-
to'dan ayr›lan heyet, Adalet Bakan-
l›¤›’na da dosya sunduktan sonra di-
¤er grupla birleflerek günün ikinci
dura¤› olan Krefeld'e hareket etti.

Krefeld flehir merkezinde mega-
fonla yap›lan konuflmalar ve at›lan
sloganlarla beraber yüzlerce bildiri
da¤›t›ld›.  

Duisburg tren istasyonu önünde
Sol Parti, Rote Hilfe'nin (K›z›l Yar-
d›m) de deste¤iyle bir eylem
yap›ld›. Eylemde polis Anadolu Fe-
derasyonu amblemli ve "Siyasi Tut-
saklara Özgürlük" yaz›l› ya¤mur-
luklarla tek tip olmas› gerekçesiyle
eylem yap›lamayaca¤›n› daha önce
söylediklerini fakat bu seferlik göz
yumacaklar›n› söyledi. Daha sonra
aç›ktan foto¤raf çekerek tedirginlik
yaratmaya çal›flt›.

11. günde toplam 1300 bildiri

Avrupa’da

Uzun Yürüyüfl Boyunca
-15 Kas›mda Brüksel’de Avrupa Par-

lamentosu önünde aç›klama yap›ld›

-16 Kas›mda Düsseldorf Yüksek
Eyalet Mahkemesi önünde Uzun Yürü-
yüfl’ün duyurusu yap›ld›.

-23 fiehirde eylemle düzenlendi.

-17.000'in üzerinde bildiri ve el ilan›
da¤›t›ld›.

- 40 dosya verildi. 9 Eyalet ve Fede-
ral milletvekili ile görüflüldü. Her flehir-
de siyasi parti temsilciliklerine gidildi.

-Yürüyüfl boyunca binlerce insanla
konufluldu.

-Tutsaklara 150'nin üzerinde kart-
postal gönderildi.

Tutsaklar ‹çin Uzun
Yürüyüfl Sona Erdi...
Tutsaklar ‹çin Uzun
Yürüyüfl Sona Erdi...
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da¤›t›ld›.

Uzun Yürüyüfl 27 Kas›m günü
Köln'de yap›lan yürüyüfl ve Dom
Meydan›'ndaki mitingle sona er-
di.

Ebertplatz'da toplanmaya bafl-
layan yürüyüflçüler ve Anadolu
Federasyonu’na ba¤l› derneklerin
üyeleri sloganlar eflli¤inde yürü-
yüfle bafllad›. Yaklafl›k 90 kiflinin
kat›ld›¤› yürüyüfl Dom Meydan›-
’na kadar devam etti. Eylemde,
"Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur",  "Siyasi Tutsaklara Özgür-
lük", "Nurhan, Cengiz, Ahmet,
Ünal, Faruk, fiadi'ye Özgürlük"
sloganlar› Türkçe ve Almanca
olarak at›ld›.

En önde tutsak resimlerinin
bulundu¤u pankart ve arkas›nda
"Siyasi Tutsaklara Özgürlük" ya-
z›l› k›rm›z› ya¤murluklarla mey-
danda bildiriler da¤›t›l›p, aç›kla-
malar yap›ld›. Halaylar ve slogan-
larla miting sona erdi.

Almanya'da yaflayan herkes, Al-
man Sosyal Demokrat Partisi SPD'li
Sarrazin'in kafatasç› ›rkç›l›¤›n› bili-
yor art›k. Geçmiflte sadece küçük
neo-nazi örgütlerinin yabanc› düfl-
manl›¤› çerçevesinde yürüttükleri
›rkç› politikalar; art›k geleneksel
partilerin de ve solcu geçinen parti-
lerin de temel politikalar› durumuna
gelmifltir. 

Avrupa'daki emperyalist tekel-
ler, dünyay› kana bulayarak sö-
mürdüklerini hiçbir zaman yeterli
görmedi¤i için; kendi halk›n› da
gün geçtikçe daha büyük bir h›rsla
sömürmek istemektedir. 

‹flte bundan dolay› 'kriz' keli-
mesi telaffuz edildi¤inde, hemen
arkas›ndan da sosyal haklar k›s›t-
lan›r ve emekçilerin emeklilik yafl-
lar› yükseltilir, ifl güvenceleri k›s›t-
lan›r, sofradaki ekmekleri küçültü-
lür. 

Krizin tüm faturas›, emekçilere
ç›kart›lmakla birlikte; krizin gerek-
çesi olarak göçmen emekçileri he-

def göstermek, kapitalizmin klasik
'Böl-Yönet' takti¤inin bir demogoji-
sidir. Avrupal› emekçilere 'Kriz var,
krizin sorumlusu yabanc›lard›r' diye
hedef göstererek, ›rkç›l›¤› güçlendi-
riyor. 

Avrupa'da ›rkç›-faflist örgütlen-
melerin çaplar› çok s›n›rl› olmas›na
ve neo-nazilerin bunca teflhir olma-
s›na ra¤men; sofrada küçülen ekme-

¤in sorumlusu olarak yabanc›
emekçilerin gösterilmesi zaman
içinde sonuç da al›c› olmaktad›r. 

Neo-nazi örgütlerinin palazlan-
mas›n› sözde engellemek ve ›rkç›-
faflist propogandan›n halk› teslim
almamas› ad›na, geleneksel partiler

de ›rkç›lar›n bu söylemlerini ellerin-
den alarak, güya neo-nazi örgütlen-
melerinin geliflmesini engellemek
istemektedirler. 

Liberal ve hristiyan demokratla-
r›n bafl›n› çekti¤i bu politikalar,
ad›m ad›m sosyal demokrat partile-
ri ve Yefliller gibi düzen içi  solun
sözde daha  radikal kesimlerini tem-
sil edenlerin de günlük politikalar›
haline gelmifltir. 

As›l amaç ise ortadad›r: Tekel-
ler ad›na daha büyük sömürünün
sa¤lama oldu¤u gibi sol geçinen
düzen içi sol partiler de emperya-
list tekellerin bu politikas›n›n basit
bir oyunca¤›ndan baflka birfley de-
¤ildir. 

Baflta Hollanda olmak üzere
Avrupa’daki bir çok emperyalist ka-
pitalist ülkede düzen içi sol partiler
de göçmen halklara karfl› sürdürü-
len yeni bask› yasalar›ndan  çokta
flikayetçi de¤iller. B›rakal›m do¤ru-
dan bu yasalara karfl› ç›kmalar›n›,
seslerini bile ç›karmaktan acizler.

Düzen partilerinin
tümü ›rkç›l›¤›n

orta¤›d›r

AVRUPA’dakiB‹Z

Anadolu Federasyonu Davas›nda Savunma 
30 Kas›m günkü mahkeme de tutsaklardan Nurhan Erdem savunma yap-

t›. Duruflmalarda Hakim ve  Savc›n›n tutsaklara, tutsaklar› sahiplenenlere
düflmanca tav›rlar›n› görmek mümkündür. 

Geçen haftaki duruflmada yine Savc›n›n bu tür bir sald›r›s› olmufltu. 

Önceki hafta, Nurhan Erdem, savunmas›na bafllarken, savc› siyasi(!) tespitler
yapmaya çal›flarak “Sizin gerçek yüzünüzü görenler buraya gelmiyor. Bak›n sa-
londa kimse yok. Baban bile tümünü seyretmeden ç›kt›” türünde fleyler söylemifl-
ti. Nurhan Erdem, savunmaya bafllarken flu cevab› verdi savc›ya:

''SSaavvcc›› ggeeççeenn hhaaffttaa ssaalloonnaa bbaakkaarraakk aaiilleemmiinn,, aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››nn bbuurraaddaa ooll--
mmaadd››¤¤››nn››,, ggeerrççeekk yyüüzzüümmüüzzüü ggöörreennlleerriinn aarrtt››kk ggeellmmeeddii¤¤iinnii ssööyylleemmiiflflttii.. BBeenniimm
aadd››mm NNuurrhhaann,, SSooyyaadd››mm EErrddeemm.. BBaabbaamm ddaa,, aannnneemm ddee,, aabbllaamm ddaa,, kkaayy››nnbbaa--
bbaamm ddaa,, aarrkkaaddaaflflllaarr››mm ddaa iiflflttee bbuurraaddaallaarr.. BBuurraaddaa ssiiyyaassii bbiirr ddaavvaa vvaarrdd››rr.. SSiizz
bbiirr ttaarraaff›› tteemmssiill eeddiiyyoorrssuunnuuzz.. BBeenniimm ttüümm kkiimmllii¤¤iimm aaçç››kk.. SSiizziinn iissee bbuuggüünnee
kkaaddaarr tteekk bbiirr aaiillee ffeerrddiinniizz ggeelliipp ddee nnee yyaapptt››¤¤››nn››zz›› bbiillee hhiiçç mmeerraakk eettmmeeddii.. GGee--
ççeenn hhaaffttaa bbuu kkoonnuuddaa ddeemmaaggoojjii yyaappmm››flfltt››nn››zz.. fifiiimmddii ssiizzee ssoorruuyyoorruumm:: PPeekkii ssii--
zziinn ddüüflflüünncceelleerriinniizzee hhiiçç öönneemm vveerreenn vvaarr mm››,, nneeddeenn ssiizziinn ssuuççllaammaallaarr››nn››zz››
ddiinnlleemmeekk iiççiinn hhiiçç kkiimmsseenniizz ggeellmmeeddii??””

Savc›n›n tutsaklar› afla¤›lamaya çal›flan, tutsaklar›n  sahiplenilmedi¤i ya-
lan›na cevap veren Nurhan Erdem, bu kez sorularla  savc›y› sorgulad›.

Savunmas›n› yapan Nurhan Erdem son sözlerini slogonlarla tamamlad›.
Salonda davay› izlemeye gelen 70 kiflinin alk›fllamas› üzerine durumu haz-
medemeyen mahkeme salonu boflaltt›. Duruflma böyle bitirildi...
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Almanya Sol Parti
Milletvekili Sevim
Da¤delen ile görüflme

Uzun Yürüyüfl program›nda Sol Parti
Milletvekili Sevim Da¤delen ile görüflül-
dü. Da¤delen, Faruk Ereren’i yeniden ziya-
ret edece¤ini söyledi. Federasyon davas›-
n›n karar duruflmas›na kat›lmak istedi¤ini,
belirtti. Karar duruflmalar›na kendisiyle
birlikte, çevresindeki insanlar› da haberdar
edip katmaya çal›flaca¤›n› söyledi. 

Davalar›   Westfalen eyaletinde Sol Par-
ti'nin  komisyon gündemine getirerek, du-
ruflmalardaki hukuksuzlu¤u tart›flt›rabile-
ceklerini belirtti.

Londra'da Uzun
Yürüyüfle Destek Eylemi

16 Kas›m’da Dusseldorf’ta bafllay›p,
27 Kas›m’da Köln flehrinde biten  uzun yü-
rüyüflü desteklemek için Londra’da bir ey-
lem yap›ld›.

Türkiyeliler’in  ço¤unlukta oldu¤u Wo-
od Green bölgesinde yap›lan gösteride, ‹n-
gilizce ve Türkçe "Almanya’da Yaflanan
Faflist Sald›r›ya Son, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Almanya’daki Politik Tut-
saklara Özgürlük" sloganlar› at›ld›.

Eylem boyunca  ‹ngilizce ve Türkçe,
eylem nedenini anlatan aç›klamalar yap›l-
d›, bildiriler da¤›t›ld›.

‹ngiltere Anadolu Halk Kültür Merkezi
üyeleri “Tutuklu bulunan Anadolu Fede-
rasyonu çal›flanlar›n› sahiplenmeye devam
edece¤iz. 30 Kas›m’daki karar duruflmas›-
na kat›laca¤›m›z› da buradan duyuruyo-
ruz” diyerek eylemi bitirdiler.

Almanya’daki Hukuksuzluk Viyana’da
Protesto Edildi

5 Kas›m 2008 tarihinde büyük bir operasyon havas› verilerek tu-
tuklanan ve o tarihten beri a¤›r tecrit koflullar›nda tutulan Anadolu
Federasyonu baflkan› ve üyeleriyle ilgili, Almanya’n›n Düsseldorf
flehrinde görülen mahkemenin karar aflamas›na gelmesi ve tutsaklar-
dan Nurhan Erdem’in  30 Kas›m tarihli davada savunma yapmas›y-
la paralel olarak, Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da bir protesto ey-
lemi gerçekleflti.

3.Viyana’da bulunan Alman Konsoloslu¤u önünde toplanan Ana-
dolu Federasyonu Avusturya (AFA) üyeleri “Ahmet, Nurhan ve
Cengiz’e Özgürlük” yazan bir pankart aç›p yine Almanya’da tutsak
bulunan Türkiyeli devrimciler fiadi Özpolat, Faruk Ereren ve Ünal
Düzyar’›n  foto¤raflar›n› tafl›d›lar.

Eylemde, Almanca “Nurhan, Ahmet ve Cengiz’e özgürlük” slo-
ganlar› at›ld›.

Londra’da Anadolu Federasyonu Karar
Duruflmas›na Destek

Anadolu Federasyonu tutsaklar›na destek vermek ve Almanya ve
Türkiye’nin iflbirli¤ini protesto etmek  için ‹ngiltere’nin baflkenti
Londra’da eylem yap›ld›.

Türkiye ve Almanya elçilikleri önünde yap›lan eylemde, ‹ngiliz-
ce ve Türkçe, "Almanya’da Yaflanan Faflist Sald›r›ya Son, Devrimci

Tutsaklar Onurumuzdur” sloganla-
r› at›ld›. Eylemin amac›n› anlatan
‹ngilizce ve Türkçe konuflmalar ya-
p›ld›, halka bilgi verildi ve bildiri-
ler da¤›t›ld›.

‹ngiltere Anadolu Halk Kültür
Merkezi taraf›nda yap›lan eylemde,
Anadolu Federasyonu tutsaklar›n›
sahiplenme ve  çal›flmalar›n› des-
tekleme ça¤r›s› yap›ld›.
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Bilmedi¤in flfleyi ssor.
Sorma zzilleti, bbilme
flerefine ggiden yyolda
senin kk›lavuzundur.

Sadi (‹ranl› yazar)

ssöözz

‹sveç demokrasisi:
Kara paraya evet
kara kafal›lara hay›r!

‹sviçre, suç iflleyen göçmenleri
vatandafl bile olsalar s›n›rd›fl› etmek
için ikinci referanduma haz›rlan›yor.

Kara paraya kucak açan ça¤dafl
ülke, “kara kafal›lara!” karfl› en
alçakça ›rkç›l›k politikalar› geliflti-
riyor.  

S›f›rdan soka¤a
BM ‹flkenceyi Önleme Ko-

mitesi Raporu’nda AKP iktidar›-
n›n iflkence politikas›na dair ay-
nen flöyle deniyor: ‹‹flflkkeennccee kkaa--
rraakkoollllaarrddaann ssookkaakkllaarraa ttaaflfltt››......

Art›k emperyalistler de
AKP’nin zulmünü gizleyemiyor:
“S›f›r tolerans” dedikleri iflkence,
flimdi sokaklarda ayyuka ç›km›fl
durumda, nas›l gizlesinler. 

Aktif iflbirlikçi: AKP Genel Bafl-
kan Yard›mc›s› Hüseyin Çelik, “d›fl ilifl-
kilerimiz gerçekçi esaslar üzerine otur-
mufltur. ABD ile iliflkilerimiz aynen de-
vam edecek. Bohçac› dedikodular›yla,
romantik heveslerle d›fl politika yap›la-
maz. Pasifseniz kimse sizden söz etmez.
Hakk›n›zda dedikodular da yap›lamaz.”
diyor. Yüzsüz ve de ars›z. “Dediko-
du”ymufl... Bütün bu söylentiler “aktif”
olduklar› için oluyormufl. Aktif iflbirlik-
çiler, her halt› yemifller anlayaca¤›n›z... 

Bu demokrasiye güvenme
Halk›n Sesi Partisi Genel Baflkan›

Numan Kurtulmufl, Deniz Gezmifl’in
mezar›n› ziyarete gidecekmifl. 

Amman dikkat Numan Bey;
AKP’nin demokrasisine fazla güvenme.
17 TAYAD’l› Mahir Çayan’›n ölüm
y›l›nda mezar›n› ziyaret etti diye aylarca
hapishanede tutsak edildi. 

Gençlerimiz anma yapt›lar diye
tutukland›... 

Mesele co¤rafyada de¤il
Hürriyet gazetesinden Ahmet Ha-

kan, Baflbakan Erdo¤an’›n “katile ka-
til demekten çekinmeyiz” demesi
üzerine “Katile katil diyenin yapmas›
gerekenler” bafll›¤› alt›nda bir liste
yay›nlam›fl. 

“Sudan’dakine de, Afganis-
tan’daki katillere de, Irak’takilere
de katil denmeli deyip ekliyor:

“Bizim co¤rafyam›zda da çok
kan akt›. Katile katil diyeceksen, o
kanlar› ak›tan katillere de katil de-
melisin. 

Co¤rafyay› genifl tutacaksak,
Güney Afrika’da ifllenen cinayetle-
rin faillerine de katil demen gere-
kir. ” (29 Kas›m 2010)

Ahmet Hakan kendince tutarl›l›¤a
ça¤›r›yor belki. Ama meseleyi yanl›fl
noktadan ele al›yor. Mesele co¤rafya
meselesi de¤il. Mesele uuflflaakkll››kk me-
selesidir, iiflflbbiirrlliikkççiilliikk meselesidir.
Erdo¤an’›n kime katil deyip demeye-
ce¤ini belirleyen de odur. 

Dünya siyaseti, savafllar, çat›fl-
malar, katliamlar, co¤rafyalara göre
de¤il, s›n›flara, emperyalizm-iflbir-
likçiler blokuyla halklar aras›ndaki
çeliflkilere göre belirleniyor. Oradan
bakmazsan, dünyay› do¤ru göre-
mezsin. 



bbııkkkkıınnllııkkNas›l B‹R Yaflam?
Düzen, insanlar› bunaltt›kça,

“bunal›m” adeta do¤al bir davran›fl
biçimi olarak dayat›ld›kça, ““BBööyyllee
yyaaflflaammaakkttaann bb››kktt››mm”” diye baflla-
yan konuflmalar daha s›k duyul-
maktad›r. 

Daha çok gençlerden duysak da,
““bb››kkkk››nnll››kk”” sadece gençlerin flika-
yet etti¤i, dile getirdi¤i bir fley de-
¤ildir. Hemen hemen her meslek-
ten, her yafltan insan, bu ruh haline
sürüklenebiliyor. 

BBiirr iinnssaann yyaaflflaammaakkttaann nniiyyee bb››--
kkaarr?? Ya da tersinden de sorabiliriz;
yyaaflflaamm bbiirr iinnssaann›› nnaass››ll bb››kktt››rr››rr??

B›kk›nl›¤›n sorumlusu tek tek
insanlar de¤ildir. Bir kad›n› feodal
gerici düflüncelerle eve kapatan,
ekonomik sorunlarla onu ezen dü-
zendir ev kad›n›ndaki b›kk›nl›¤›n
nedeni. 

Milyonlarca insan› yaflamak
ad›na ““bbiirr ppaarrççaa eekkmmee¤¤ee mmuuhhttaaçç
eeddeenn”” düzendir b›kk›nl›¤›n as›l ne-

deni. Yar›na dair hiçbir güvencesi
olmayan milyonlarca insan›n yafla-
m› hep kayg›larla, s›k›nt›larla, be-
lirsizliklerle sürmektedir.

Düzen insanca yaflama dair hal-
ka bir fley b›rakmam›flt›r. Böyle bir
düzende, b›kmak, bezmek, usan-
mak yaflam› bu s›k›nt›lar içinde ya-
flamak s›k karfl›lafl›lan bir fleydir. 

Daha ötesi bizle alay ediyor ve
““ggiiddiipp ppssiikkoollooggllaa ggöörrüüflflüünn” diyor-
lar. Oysa ortada psikologluk bir du-
rum yoktur.

H›rs›zlar›n, vurguncular›n düze-
ni halk› hem yoksullaflt›r›yor, hem
de herfleyden b›kt›r›yor.. Yaflam›m›-
z› ““ççeekkiillmmeezz hhaallee”” getiren asalak-
lar›n düzenidir. Böyle bir durumda
ne yapaca¤›z? B›kk›nl›k, boflver-
mifllik çözüm mü?

B›kmak, bezmek, ah vah edip, ya-
k›nmak çözüm de¤ildir elbette. B›-
k›p, kendini suyun ak›fl›na b›rakmak
tehlikelidir. Çünkü o su, sizi oradan

oraya, belki hiç istemedi¤iniz, düflün-
medi¤iniz yerlere sürükleyecektir. 

B›karak, kendimizi b›rakarak bir
dal parças› gibi ordan oraya sürüklen-
memeliyiz. B›kk›nl›k, yaflam› çekil-
mez hale getirecek, o ruh hali ile ya-
flam çok anlaml› olmayacakt›r. 

B›k›p, kendimizi b›rakmak, ka-
bu¤umuza çekilmek, yaflama küs-
mek yerine, bbiilliinnççllii bbiirr yyaaflflaamm sür-
dürmeliyiz. Düzenin sorunlar› bizi
ezmemeli, b›kt›rmamal›d›r. 

Onun için önce düzeni tan›mal›-
y›z. Nas›l bir düzende yafl›yoruz?
Bize reva görülen yaflam›n anlam›
nedir? Bu sorular› ço¤altabiliriz.

Yaflamdan, yaflam›n sorunlar›n-
dan kaçmamal›, onlara karfl› müca-
dele etmesini ö¤renmeliyiz. Hakla-
r›m›z için, insanca yaflam için, bize
reva gördükleri sefil bir yaflam› de-
¤ifltirmek için kayg›lar›m›z› bir ya-
na b›rakarak mücadele içinde yer
almal›y›z.

AKP, 2007 y›l›nda imzalanm›fl
olan AAvvrruuppaa KKoonnsseeyyii ““ÇÇooccuukkllaa--
rr››nn CCiinnsseell SSöömmüürrüü vvee ‹‹ssttiissmmaarraa
KKaarrflfl›› KKoorruunnmmaass›› SSöözzlleeflflmmeessii”ni
TBMM’den geçirmek için tam 3
y›l bekledi. 

Bir ülke böyle bir anlaflmay›
neden imzalamaz?

Bir ülke böyle bir anlaflmay›
imzalam›yorsa, orada mutlaka yö-
netim içinde cinsel suçlar› “suç”
olarak görmeyen bir yaklafl›m ha-
kimdir. 

AKP iflte bu yaklafl›ma sahip
oldu¤u içindir ki, bu sözleflmeyi
üç y›ld›r imzalamam›flt›r. 

Düzen islamc›l›¤› bu konuda
Hüseyin Üzmezler’i bile meflru-
laflt›rmaya çal›flacak kadar bir düfl-
künlük ve piflkinlik içindedir. Ka-

d›na dayak, dört kad›nla evlenme
onlar için “normal”dir. 

AKP sözü edilen anlaflmay› ni-
hayet imzalad›. Do¤ru buldu¤u
için mi? hay›r. 

Türkiye, “Avrupa Konseyi Dö-
nem Baflkan›” s›fat›yla baflkanl›k
edece¤i Roma’da düzenlenecek
“Çocuklara Yönelik Cinsel fiidde-
tin Durdurulmas› Kampanyas›”
toplant›s›nda ““ssöözzlleeflflmmeeyyii iimmzzaa--
llaammaayyaann”” ülke durumuna düflme-
mek için imzalad›. AKP, Hüseyin
Üzmezler’in ahlaks›zl›¤›n› savu-
nan bir partidir. AKP çocuklar›n
aahhllaakkss››zzccaa ssöömmüürrüüllmmeessii konu-
sunda bugüne kadar elini oynat-
mam›fl, ahlaks›zl›¤› onaylam›flt›r.
AKP sözleflmeyi inand›¤› için de-
¤il, zor duruma düflmemek için
imzalam›flt›r.

Liselerde Kumar
Daha önce kumar kapsam›nda sa-

y›ld›¤› gerekçesiyle kahvehanelerden
ç›kart›lan lang›rt oyunu ''ggeelliirr ggeettiirr--
ssiinn'' diye liselere girdi. ‹stanbul’da
baz› okullarda “okula gelir getirsin”
diye 5 TL karfl›l›¤›nda okul kantinin-
de lang›rt oyununa izin verdi. E¤iti-
min paral› hele getirildi¤i bir sistemde
e¤itim bir ticaret mal›, ö¤renciler de
müflteri olarak görülüyor. Okul yöne-
timleri de okullarda neyi paraya
dönüfltürebilirim diye  hareket ediyor.

4-B tedavi hakkının
gaspıdır

4-B statüsünde çal›flan sözleflmeli
ö¤retmenlerin rapor hakk› hastal›klar›
ne olursa olsun 30 günle s›n›rl›. Söz-
leflmeli olarak çal›flan bir ö¤retmen
sözleflmesi feshedildikten sonra an-
cak bir ay süreyle tedavisi ücretleri si-
gorta taraf›ndan karfl›lanacak. Türki-
ye’de 4-B kapsam›nda yaklafl›k 70
bin sözleflmeli ö¤retmen bulunuyor.

HHaannggii aahhllaakk bbööyyllee bbiirr aannllaaşşmmaayyıı 
bbeekklleettiiyyoorr iimmzzaallaammııyyoorr??
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