
19 Aralıkta Katliamın 10. Yılında Bayrampaşa Hapishanesi Önündeyiz
“ADALET İSTİYORUZ!”Kerbala’dan Maraş’a,

Maraş’tan 19 Aralık’a... 
Adalete Susamışız!

Kerbala hala susuz, Maraş hala kan akıyor,
Bayrampaşa’da tenimiz hala yanıyor...

Bu Zulme Hayır Diyorsanız, 
Zalimlerin Karşısına Birlikte Çıkalım!

Aç Bırakanlar, İşten Atanlar, Diri Diri Yakanlar, 
Katilleri Koruyanlar, Gençliği Coplayanlar

İnançlarımızı, Dilimizi Yasaklayanlar, AYNIDIR

ÖRGÜTLENELİM! 
BİRLEŞELİM!
DİRENELİM!  

Resimdekinin Sizin 
Kız Kardeşiniz

Olduğunu Düşünün!

www.yuruyus.com 

Haftal›k Dergi / Say›: 246
12 Aral›k 2010

Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

info@yuruyus.com
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Bü yük Di re niş Ki tap Di zi si’nin
2. ki ta bı ya yın lan dı.

7 yıllık Bü yük Di re niş, şimdi
belgeler olarak yeniden tarihin
sayfalarına kaydediliyor. Kah-
ramanlıklar, yaratılan büyük değer-
ler, kuşatma altında direnişin
büyük bir özveriyle sürdürülmesi,

adım adım, çeşitli boyutlarıy-
la belgeleniyor. 

Tarihi feda ateşleriyle
yazanlar, tarihi yüzlerce gün-

lük açlıklarıyla yazanlar, şimdi o
tarihi kitap sayfalarına döküyorlar. 

Tarih yazanların yazdığı bu
kitaplar, hiç kuşku yok ki, dünya
halklarının direniş mirasının da
önemli bir parçasını oluşturacak. 

Büyük Direniş kitap dizisinden

ilk olarak “122 Şehit” kitabı çıktı.

2. kitap Ay dın lar la Tar tış ma -
lar başlığını taşıyor. 

1. kitap, direnişi yaratan şehitle-
rin özgeçmişlerini, onlara dair kısa
anlatımları içeriyordu. 

İkinci kitap ise, 7 yıla yayılan
uzun, sabırlı bir ideolojik mücade-
le sürecinin belgelerinden oluşu-
yor. Her kitap, kendi içinde bir
öğreticilik taşıyor.

Büyük Direniş Kitap Dizisi’nin 
2. Kitabı  ÇIKTI:

AYDINLARLA 
TARTIŞMALAR

Çıktı!Çıktı!

“Ki tap ta, ay dın la ra yö ne lik top lam 150’yi aş kın bil di ri,
açık la ma ve mek tup ye r al mak ta dır. Bun la rın 133’ü doğ ru dan
bel li bir is me yö ne lik ya zıl mış tır. Bun lar ara sın da ya zar lar, sa -
nat çı lar, ga ze te ci ler, aka de mis yen ler var dır. 

Bu tar tış ma lar, can be de li bir kav ga nın or ta sın da ya pıl mış tır.
Bir yan dan şe hit ler ve ri lir ken, bir yan dan ide olo jik mü ca de le
sür dü rül müş tür. Bu mü ca de le nin her anın da, her     sa tı rın da,
ken di ide olo ji si ne gü ve nin dam ga sı var dır. Ay dın la ra yö ne lik
bil di ri, açık la ma ve mek tup lar, ki tap ta ta rih sı ra sıy la ya yın lan -
mış tır ve 2000 Şu ba tı’n dan baş la ya rak Ni san 2006’ya ka dar  ki
sü re yi kap sa mak ta dır. 

Di ye bi li riz ki, içe ri ğiy le, bi çi miy le ide olo jik mü ca de le açı sın -
dan Tür ki ye so lun da ben ze ri ol ma yan bir ki tap tır.

(Aydınlarla Tartışmalar kitabının Yayınevi’nden başlıklı
bölümünden alınmıştır.)
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
17 Aralık - 23 Aralık

Berkan Abatay, ölüm orucuna 11 Mayıs 2001’de, Dördüncü Ekipler
içinde başlamıştı. Tam 589 gün direndi. Berkan konuşuyor:

Ben Berkan Abatay. 20 Aralık 2002'de öldüm.

Adli Tıp'ın önündeler. Ben içerideyim... Aileler beni hazırlıyorlar.
Avukatlar evrakım ile ilgileniyorlar... Ben hazır olunca yola çıkacağız.
Beni Gazi Mezarlığı'na götürecekler. Bayrampaşa, Ümraniye, Armutlu
şehitlerinin yanına. Yoldan geçenler kimin öldüğünü soruyor. Ben öldüm.
Ölüm orucunun 103. şehidiyim. Başımız sağolsun.

En sonunda hazırım. Beni cenaze arabasına koyuyorlar. Onlar da oto-
büslere biniyor. Ağlamıyorlar. Ağlamayacaklar da.

Otobüste bir yoldaşım "İnce Mehmed" türküsünü söylüyor. Öyle
yürekten söylüyor ki benim bile atmayan yüreğim sarsılıyor.

Gazi'ye doğru yolalıyoruz. Ben hem cenaze arabasındayım, hem oto-
büste yoldaşlarımın arasında. Esma, Feride'yi anlatıyor yanında oturan
yoldaşına. Cemevine varıyoruz. Mahallelerden geliyor yoldaşlarım. Daha
da kalabalıklaşıyorlar. Halaylar çekiliyor. Sloganlar atılıyor.

Cemevinin içinde, gasilhanede son yolculuğuma hazırlıyorlar beni...
Hep beklediğim, neredeyse 600 gündür beklediğim an geliyor.
Omuzlarındayım... Alkışlar daha bir çoğalıyor. Sloganlar yükseliyor
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez"... Yoldaşlarımın yüreğine akıyo-
rum.

Cenaze konvoyu yolalıyor Cebeci Mezarlığı'na. Beşer kişi dizilip kor-
tej oluşturuyorlar. Hava ayaz, soğuk ciğerlerine işliyor yoldaşlarımın....
Ben en öndeyim. Yoldaşlarım ardımda. Ardımda yürüyenlerin arasında
"Berkan Abatay Ölümsüzdür Çarşı Grubu" pankartını taşıyan arkadaşla-
rım da var.

Ben Berkan ABATAY. 20 Aralık 2002'de Şişli Etfal Hastanesi'nde
şehit düştüm. 22 Aralık'ta toprağa verdiler beni. Onlar kızılbayraklarla
ardımda yürürken benim gözlerimden iki damla yaş süzüldü mutluluktan.
Böyle bir aile için bir değil bin canım olsa, binini bile esirgemezdim
onlardan.

Ben Berkan ABATAY, Ölüm Orucu Direnişinin 103. şehidiyim. Öleli
500 küsür gün oldu. Toprak oldum ben. Çiçek oldum. Umut, zafer, çığlık,
isyan oldum. Ses oldum. Nefes oldum.

Ben Berkan ABATAY. Yaşıyorum. Bedreddin demiş ki: "Bir insan
inançları uğruna ölmüşse ve inandığı şeyler doğruysa, o insan ölmüş sa-
yılmaz". Yaşıyorum ben. Yaşatıyorsunuz.

Şan olsun! Selam olsun!

Anıları Mirasımız

Şahin AYDIN 
19 Aralık 1974’de İstanbul’da okulunun
önünde  katledilen Şahin Aydın, İYÖKD
yöneticisiydi.  Devrimci gençliğin 73 son-
rası ilk şehididir. Katledilmesi bir çok
okulda ilan edilen boykotla protesto edildi.
Cenazesinde 12 Mart sonrasının en
büyük kitleselliği toplandı.

1975, İstanbul doğumlu. Yoksulluk nedeniyle
sadece ilkokulu okuyabildi. Devrimci oldu.
Mücadelesini önce mahallelerde, sonra silahlı
bir ekipte sürdürdü. 1997'de tutsak düştü. 19
Aralık katliamında, Ümraniye’de 4 gün boyun-
ca direnen tutsaklardan biriydi. Tekirdağ F
Tipi’nde 4. Ölüm Orucu Ekibi’nde direnişe
başladı. Tam 589 gün sürdürdüğü direnişte 20

Aralık 2002’de ölümsüzleşti.

Şeyh BEDREDDİN
1300’lü yılların sonları ile 1400’lerin
başları arasında yaşayan Bedreddin,
Börklüce Mustafa ve  Torlak Kemal’le
birlikte  Anadolu’daki en büyük halk
ayaklanmalarından birine önderlik etti.
Tutsak düştüğünde, dönemin en ünlü
Osmanlı ulemasının katıldığı bir
“mahkeme”nin karşısına çıkarıldı. Amaç
Bedreddin’in düşüncelerini mahkum

etmekti. Ama başaramadılar. “Neden hükümdarın yüce buyruk-
larına boyun eğmez baş kaldırırsın?”, sorusunu “Yüce buyruk
hakikatın buyruğudur. ‘Zorbalığı sineye çekmeyin, zorbaya
boyun eğmeyin’ diyen bir buyruktur.” şeklinde cevapladı.

Bu düzmece mahkemede, hakkında idam kararı verildi. 18
Aralık 1416’da, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan
Serez'in Bakırcılar Çarşısı’nda idam edildi.

1954 Kırklareli
doğumlu.  22
Aralık 1977’de
Galatasaray
Mühendislik
Yüksek Okulu’na
saldıran faşistlere
karşı kitlenin

önünde dövüşürken bıçaklanarak
katledildi.

1953, Denizli  doğumlu.  İDMMA’da anti-
faşist mücadele içinde yeralan bir Dev-
Gençli’ydi. 19 Aralık 1978’de İstanbul
Beyazıt-Çarşıkapı’da faşistler tarafından
katledildi.

Çözülen her sorun önümüze daha büyük yeni
bir görev; atılan her adım atılması gereken daha
büyük adımlar çıkarır.         Şaban ŞEN

Ben Berkan Abatay: Yaşıyorum

Berkan ABATAY
Fevzi AZIRCI

Asaf TUNÇ

1961, Balıkesir doğumlu. Öğretmen okulu
öğrencisiyken mücadeleye katıldı. İ.Ü. Hukuk
Fakültesi’nde DEV-GENÇ’li olarak mücadele-
sine devam etti. 1980’de tutsak düştü. 1984
Ölüm Orucu Direnişinin Birinci Ekibi’nde,
Apo, Hasan, Haydarlar’la ölüme yattı. Tahliye
olduktan sonra yurtdışı örgütlenmesinin siyasi
sorumluluğu görevine atandı. 18 Aralık

1991’de Belçika’da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda
aramızdan ayrıldı.

Şaban ŞEN

1957 Nevşehir
doğumlu.  Bursa
Dev-Genç
saflarında yeraldı.
23 Aralık
1979’da Maraş
katliamını
protesto etmek

için yapılan bir eylemde çıkan
çatışma sırasında  şehit düştü.

Nadir ÖLMEZ
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Unutmayaca¤›z!
Affetmeyece¤iz!

1 milyon ev
y›k›lacak!

Ülkemizde Gençlik

MAHKEMEYE
ÇAĞRI

Parasız Eğitim İstedikleri
İçin Tutuklanan
Ferhat Tüzer ve

Berna Yılmaz
Serbest Bırakılsın

Tarih: 14 Aralık 2010
Yer: 10. Ağır Ceza
Mahkemesi
Beşiktaş - İSTANBUL
Saat: 13:00 

Kültür ve Sanat Yaşamında
TAVIR Aralık 2010 sayısı 

ÇIKTI!



Aylar önce “Ortak düşman
Amerika!” şiarı ile bir kampanya
yürütmüştük. O kampanya ile tüm
yeni sömürge ülke halklarının, aç-
lıktan günde 24 bin kişiyi toprağa
vermek zorunda bırakılan yoksul-
ların, işgal altında katledilen halk-
ların “ortak düşmanının” Ameri-
ka olduğunu göstermeye çalışmıştık.

Düşman ortaktır. Ortak düşmana
karşı birlikte mücadele etmek,

ezilen halkların mücadelesini geliş-
tirecek, emperyalist saldırganın plan-
larını bozmak daha mümkün ola-
caktır. Birleşen ezilen halklar, ortak
düşmanlarına karşı daha güçlü hale
geleceklerdir. 

Bu durum, kuşkusuz, ülkemiz
sınıflar mücadelesinin görevle-

ri açısından da geçerlidir. Halkın tüm
kesimleri olarak birleştiğimizde daha
güçlü olacağımız açıktır. Birlik bizi
de güçlendirecektir. Ülkemiz işçile-
rinin, kamu emekçilerinin, esnafla-
rının, işsizlerinin, köylülerinin, ka-
dınlarının, gençlerinin, tüm milli-
yetlerden ve tüm inançlardan ezi-
lenlerinin, kendilerine baskı uygu-
layan, demokratik haklarını kullan-
dığında saldıran, işkence yapan
AYNI düşmana, ORTAK düşma-
na karşı birleşmesinin zorunluluğu
ortadadır.

On yıllardır halkın her kesimi-
ne karşı, sömürü ve zulüm

uygulayanlar aynıdır. Bizi aç bıra-
kıp sonra da utanmazca 1-2 kiloluk
gıda paketlerini halkın ellerine tu-
tuşturanlar, sadaka dağıtanlar ay-
nıdır. Kendileri bolluk içinde yü-
zerken, milyonlarcamızı yoksul-
luk içinde yaşatanlar, halkın kon-
dularını yıkarken kendileri villalarda
keyif çatanlar aynıdır.

Faşizmi uygulayanlarla “demo-
kratikleşme paketleri” hazır-

layanlar aynıdır. Polisin saldırıları,

işkence ve yargısız infazları karşı-
sında, “polisin elini soğutmayanlar”
ile “gerekli soruşturma yapılacak”
deyip, halkı aldatanlar, sahte umut-
lar yaratanlar aynıdır. Bizi katledip,
sonra da mahkemelerinde yargılama
manevrası yapıp, katillerini koru-
yanlar, onları yargılatmayıp, zama-
naşımı oyunu ile onları koruyanlar
aynıdır. 

İşçilere, kamu emekçilerine, köy-
lülere, tutsak yakınlarına, esnaf-

lara, öğrencilere saldırıp, halkı düş-
man olarak görenler ile “ileri de-
mokrasi”den söz edenler aynıdır.
Kürt sorununu çözeceğiz deyip piş-
manlığı dayatanlar aynıdır. Dev-
rimcileri yok etmek isteyenlerle iş-
çileri sendikasızlaştırmak isteyenler
aynıdır. 

Sosyalizm düşüncesini bastırmak
isteyenlerle, “açız” haykırışına

saldıranlar aynıdır. Demokratik ta-
lepleri gaz bombalarıyla boğanlarla,
Bayrampaşa’nın bir koğuşunda ka-
dınları gazlarla diri diri yakanlar ay-
nıdır.

Bütün bunları yapanlar, bir avuç
azınlığı oluşturan emperyalizm

ve işbirlikçisi oligarşik diktatörlük-
tür. Onlar, halka karşı “blok” ha-
lindedirler. Bir yandan birbirleriyle
kıyasıya iktidar kavgası yürütür, sö-

mürü pastasından “kim daha çok pay
alacak” diye birbirleriyle kanlı, bı-
çaklı olurken, diğer yandan halka
karşı ortak bir cephede kolayca bir
araya gelirler. 

Unutmayalım ki, yüzyıllarca sö-
mürücü iktidarlar tarafından

halklar böyle sömürüldü, böyle bas-
kı altına alındı. Halklar, “böl ve yö-
net” politikalarıyla parçalanıp bir-
birlerinden koparılırken sömürücü-
ler birleşip rahatlıkla yönettiler. 

Özellikle dünya çapında emper-
yalist saldırıların yoğun laştığı,

ideolojik, kültürel saldırıların arttı-
ğı 1990’lı yıllar tam da böyle bir dö-
nemdir. Bu yılların en belirgin özel-
liği, sosyalist ülkelerde yaşanan kar-
şı-devrimler sonucu emperyalist sis-
tem karşısında caydırıcı, “dengele-
yici” bir güç olan sosyalist sistemin
devreden çıkmasıyla emperyalist
saldırganlık alabildiğine artmıştır.

Emperyalist-kapitalist sistemin
karşısında bugün sosyalist bir

blok yoktur. Asıl olarak, emperyalist
kapitalist sisteme öldürücü darbeler
vurmuş olan ulusal ve sosyal kurtu-
luş hareketlerinin bugün için bu
rolü oynayamaması, emperyalist
sistemin halklara saldırısındaki per-
vasızlığın temelini oluşturmaktadır.

Bu öylesine bir saldırganlıktır ki,
hem yeni sömürgelerde hem

kendi ülkelerinde sürmektedir; em-
peryalist ülkeler kendi ülkelerinde
emekçilerin haklarını da gasbet-
meye başlamışlardır. Sömürü ve
yağmaya karşı emperyalist ülkele-
rin halkları çeşitli gösteriler, dire-
nişler örgütleseler de, bu direnişler,
saldırıları püskürtecek kitlesellikten,
politik netlikten, kararlılıktan uzak-
tırlar. 

Dünyayı kendi aralarında pay-
laşmış bir avuç tekele karşı

halkların birliği dünkünden daha çok
gerekli ve zorunludur. Hak gaspla-

Unutmayalım ki,
yüzyıllarca sömürücü

iktidarlar tarafından
halklar böyle sömürüldü,
böyle baskı altına alındı. 
Halklar, “böl ve yönet”

politikalarıyla  parçalanıp
birbirlerinden koparılırken

sömürücüler kolayca
yönetip, kolayca

sömürdüler.

Birlik Olmalıyız! 

4

Yürüyüfl

12 Aral›k
2010

Say›: 246



rına, emperyalist sömürüye karşı
yapılacak tek şey birlikte mücade-
ledir.

Sömürü ve yağmanın sürekliliği
aynı zamanda onlara karşı mü-

cadelenin de sürekliliğini dayat-
maktadır. O nedenle mücadeleyi ge-
liştirecek tek çözümün ayrı alanlar-
da birbirinden kopuk direnişler ör-
gütlemek yerine direnişleri ortak
hale getirip, direnişi büyütmektir.

Halk düşmanı AKP, hemen her
gün halkın karşısına yeni bir

baskı yasası ile çıkıyor. Hemen her-
gün yeni bir hak gasbı, işkencecile-
ri, katilleri koruyan yeni düzenle-
meler, yeni yağma ve talan yasaları
çıkararak saldırılarını sürdürmek-
tedir... AKP’nin saldırılarından na-
sibini almayan hiçbir halk kesimi
yoktur. Tüm saldırılar, bir avuç em-
peryalist tekelin çıkarları için ya-
pılmaktadır. AKP’nin son saldırı-
larına bakmak bu süreci anlamak
açısından yeterli olacaktır.

AKP sadece İstanbul’da yoksul
gecekonduluların 1 milyon

evini yıkma hazırlıkları yapmakta-
dır. 

Saldırılardan nasibini en çok
alanlardan biri de gençliktir.

Üniversiteleri halk çocuklarının
okuyamayacağı bir duruma getir-
meye çalışan AKP iktidarı, polis ve
özel güvenliklerin kuşatması al-
tında tuttuğu gençliğe hiçbir de-
mokratik hakkını kullandırmak is-
tememektedir. 

AKP işten atmaların önünü aça-
rak, sendikaları tasfiye ederek,

emekçilere kölelik koşullarını da-
yatmıştır. Güvencesiz çalıştırılan
emekçiler, adına “Torba yasası”
dedikleri yeni saldırı yasaları ve
hak gaspları ile karşı karşıyadır.

Sağlığı, eğitimi paralı hale getiren,
halkın barınma sorununu çözmek

yerine evlerini başına yıkmaya ça-
lışan AKP’nin saldırıları devam ede-
cektir. Meydanlara taşan işkence, de-
mokratik haklarını kullanan ilerici-
lerin tutuklanması, AKP’nin saldı-
rılarının boyutunu göstermesi açı-
sından başlıca örnekleri oluştur-

maktadır.

Kürt halkının dilini yasaklayan,
asimilasyon politikalarını sür-

düren AKP, pişmanlık yasasını da-
yatmaktadır. Alevi halkın inançları-
nı yok sayan, aşağılayan yine
AKP’nin kendisidir.

19 Aralık katliamının 10. yılında
AKP 19 Aralık katliamını sahip-

lenmiştir. Artık bu konuda sorum-
luluğu daha açıktır.

Tüm bu saldırıların ortak nokta-
sını AKP’nin halk düşmanı

politikası oluşturmaktadır.

Halk düşmanı AKP’nin emper-
yalist tekeller için satışa çı-

karmadığı hiçbir şey kalmamıştır.

Özelleştirme adına halkın yarattığı
tüm değerleri satışa çıkaran AKP
yağmacılığı. şimdi ormanları, sula-
rı, dereleri, tarım arazilerini de satı-
lığa çıkarmıştır. Ülkemizin en güzel
yerleri emperyalistlere peşkeş çe-
kilmektedir. 

Saldırı her kesimedir. Halkadır.
AKP’nin halka vereceği ne tek

bir hak, ne de yapabileceği “demo-
kratikleşme” yoktur. Onların halka
karşı silahı faşist terör ve baskıdır. 8
yıllık AKP iktidarının halka karşı sür-

dürdüğü baskı ve hak gaspları orta-
dadır.

İşte bu saldırılara karşı birlik ola-
cağız. Bugün halka yönelik sal-

dırılar karşısında, o saldırıları etki-
siz kılacak bir politika geliştirdiği-
mizi söyleyemeyiz. Bütün olarak,
saldırıya, baskılara, hak gasblarına
denk düşen bir direniş geliştirdiği-
mizi de kimse iddia edemez.

Sorun, her kesimin saldırılar kar-
şısında kendi talepleri ile sınır-

lı protestoları, küçük direnişleri, bir
kaç açıklamadan ibaret programla-
rı ile çözülemeyecek kadar boyut-
ludur. Çünkü saldırı sistemli ve sü-
reklidir. Bu saldırıları püskürtmek-
te halkın birliğini sağlamak son
derece önemlidir. 

Halk da bir avuç sömürücü azın-
lığa karşı, oligarşiye karşı on-

lara karşı birlik olmalı, blok olma-
lıdır. Bölünmüşlük zayıflatır, birlik
güçlendirir. Her koyunun kendi ba-
cağından asılması, burjuvazinin dü-
şüncesidir. Halkın çıkarlarına uygun
olan, birlik olup, asılmamaktır. 

Kuşkusuz birlik olmak mesele-
si soyut bir çağrı değildir. Ya

da ajitatif bir değerlendirme değil-
dir. Bize karşı birleşenlere, ortak
düşmanlarımıza karşı biz de aynı bi-
çimde cevap vermeliyiz. Bu yarı-
nımız, geleceğimiz için de gerekli-
dir. 

Birleşemezsek, halkın birliğini
sağlayamazsak, talan ve yağma

artacak, baskılar sürecektir. Hakla-
rımızı gasbedenlere, dilimizi ya-

saklayanlara, inançlarımızı yok sa-
yanlara, haklarımız için mücadele et-
tiğimiz için bizi coplayanlara karşı
ÖRGÜTLENELİM! BİRLEŞE-
LİM! DİRENELİM!

örgütlenmekten, birleşmekten, di-
renmekten başka seçeneğimiz

yoktur. Bunun için çokça şeye sahi-
biz. Örgütlenme ve birliktelik daha
büyük direnişlerin yolunu da aça-
caktır. Düşmanımız AYNI ve or-
taktır. Ortak düşmana karşı mücadele
edelim.

Birleşemezsek,
halkın birliğini

sağlayamazsak, hak
gaspları ile yeni saldırı

yasaları ile talan ve yağma
artacak, baskılar

sürecektir. Haklarımızı
gasbedenlere, dilimizi

yasaklayanlara,
inançlarımızı yok

sayanlara, haklarımız için
mücadele ettiğimiz için bizi

coplayanlara karşı
ÖRGÜTLENELİM!

BİRLEŞELİM!
DİRENELİM!

12 Aral›k
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Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 6 Aralık’ta Dolmabahçe’de
rektörlerle yaptığı toplantıyı protes-
to etmek için Ankara’dan İstanbul’a
gelen Öğrenci Kollektifleri üyesi öğ-
renciler İstanbul girişinde durdurulup
şehire sokulmadı. İstanbul’a girmek
isteyen öğrencilere polis biber gazıyla,
coplarla azgınca saldırdı. AKP’nin po-
lisi aynı şekilde Başbakan’ın rektör-
lerle yaptığı toplantıyı protesto etmek
isteyen Genç-Sen üyesi öğrencilere de
saldırıp her zamanki gibi terör estir-
di. Öğrenciler yerlerde sürüklendi. İş-
kence gözaltından sonra da sürdü.
Öyle ki, gözaltına alınırken hiçbir
yara, bere, darp  izi olmayan öğren-
ciler, gözaltındaki bu işkenceler so-
nucunda kırıklar, morluklar içinde kal-
dı. Yere düşüp gazdan hareketsiz ka-
lan öğrenciler tekmelendi. Hamile
olan bir öğrenci polislerin bu saldırı-
larında bebeğini düşürdü. 

Evet bu saldırı, AKP yalakalarının

iddia ettiği gibi demokratikleşme,
ileri demokrasi değildir. Bu saldırılar
faşizmdir. AKP, iktidara geldiğinden
beri demokratikleşme demagojisini di-
linden düşürmeyen ve bunu en kaba
biçimde yapan partidir. AKP, “iş-
kenceye sıfır tolerans” diye iktidara
geldi. Ancak 8 yıllık iktidarı boyun-
ca bu tabloyu, hatta çok daha beteri-
ni  defalarca kez yaşadık. AKP’nin
“demokratikleşmesi”, “ileri demok-
rasisi” hepsi oyundur. En kaba haliyle
sıradan demagojilerdir. 

Burada sorun; AKP’nin bu kaba,
bayağı demagojiyi ortaya atmasında
değildir, tüm iktidarlar bu demagoji-
yi şu ya da bu şekilde yapmıştır.
1950’lerden bugüne işbirlikçi oli-
garşinin tüm partileri bu demagojiyi
yapmıştır. Yeni-sömürge bir ülkede
parlamenter sistemin, demokrasi de-
nen şeyin ne anlama geldiğini bura-
da anlatmayacağız. Ancak şunu söy-
leyelim; 65 yıldır oligarşinin partile-
ri demokratikleşmekten bahsedip
“demokrasi paketleri” açarlar, her
pakette halk için daha çok baskı ve
hak gaspları çıkar. Buradan oligarşi-
nin iktidarındaki “demokrasi”nin ne
demek olduğunu siz tarif edin artık. 

Burada sorun şudur: Ülkemizde
aydın olarak bilinen belli kesimler ve
reformist solun bazı kesimlerinin
AKP’nin “demokratikleşme” ve “ile-

ri demokrasi” tanımlamasına itibar et-
mesidir. Teoriyi pratik gerçeği yok sa-
yarak, bu tanımı gerçeğin yerine
koymasıdır. Gerçek ortadadır. Polisin
gizli saklı köhne hücrelerinde değil,
bugün işkence sokaklardadır. 

Polis, bir protesto eylemine sal-
dırıp estirilen terör sonucunda bir ka-
dın çocuğunu düşürüyor. Bunu  Em-
niyet Müdürü’nden Valisi’ne, Baka-
nı’ndan Başbakanı’na hepsi sahip-
lendi. Daha hangi demokrasiden bah-
sediyorsunuz?

AKP’nin terörüne ilk kez
mi tanık oluyorsunuz?

Bu saldırılar sonrasında yapılan
tartışmalarda ortaya çıkan başka bir
çarpıklık da, ortaya çıkan bu vahşe-
tin sanki ülkede ilk kez yaşanıyormuş
gibi gösterilmesidir..

Peki bu neden böyle oluyor? Bu-
nun sebebi, ülkemizdeki CHP ve
benzeri düzen solu ve burjuva med-
yanın “demokratik  duyarlılığının”
dönemsel ve oligarşi içi iktidar
kavgalarına bağlı olmasıdır. 

Polis terörü alır başını gider. Or-
talık gaza değil kana boğulur. Bun-
lar hiç ortada gözükmez. Sonra baş-
ka bir zaman önceki yaşananların
onda biri düzeyinde bir polis terörü
karşısında seferber olurlar.

Bu zulümden, faşizmi “ileri demokrasi”
diye adlandıran herkes sorumludur! 
� Faşizmin adı dün

“demokrasi”ydi. Bugün
“ileri demokrasi” oldu. 

� “İleri demokrasi”
dediğiniz cop, biber
gazı ve işkencedir.
Sokaklara taşınan
işkencenin maskesidir

� “İyi kötü de olsa
demokrasi var” diyen
AKP yalakaları! Her
gün bir yenisine tanık
oluyoruz AKP
“demokrasisi”nin 

� Bu demokrasi değil
FAŞİZMDİR!
Bu tablodan siz de
sorumlusunuz!
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CHP Grup Başkanve-
kili Muharrem İnce, İstan-
bul’da polisin öğrencilere
saldırısı üzerine İstanbul
Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın’ın ‘polis yasal yet-
ki içinde zor kullanır’ diye
yaptığı açıklama üzerine
“Bunlar faşizmin ta kendi-
sidir. Bu zor kullanma de-
ğildir, zorbalıktır. AKP zor-
balığıdır” diyor. 

Polisin, AKP’nin zor-
balığını yeni mi keşfettiniz?
Daha kısa süre önce 60 -70
yaşlarındaki TAYAD’lıların Ankara
yürüyüşü sırasında 5 gün boyunca sü-
ren linç saldırıları faşizm değil miy-
di? Linçler bizzat AKP’nin polisleri
tarafından örgütlendi. Bir değil, iki de-
ğil, tam 5 kez linç saldırısına  uğra-
dı TAYAD’lılar. 5 gün boyunca ya-
pılan linç saldırısı ve polis terörü bun-
dan daha mı az vahşiydi.  Bütün linç
saldırıları boyunca  burjuva medya da
oradaydı. Bu saldırıdan daha mı az
önemliydi?

AKP iktidarında bir
hakkı talep etmek bile
linç gerekçesi 

Ne istiyordu TAYAD’lılar da de-
falarca  linç saldırısına maruz kaldı-
lar? İlk  de değil. AKP iktidarı döne-
minde defalarca polisin örgütlediği
linç saldırılarına uğradılar.  Bu ke-
simler bırakın linçlere karşı çıkmayı,
“duyarlı” olmayı, “vatandaş hassasi-
yeti” ve benzeri gerekçelerle linçle-
ri meşrulaştıranlardır . 

Günlerce süren linç saldırıları
karşısında neredeydiniz? 

Burada şunu söylemiyoruz. Buna
duyarlılık gösterenler diğerine neden
duyarlılık göstermediler. Hayır, bu
farklı bir tartışmadır. Böyle bir yak-
laşımımız hiç olmamıştır. 

Burada işaret etmek istediğimiz,
bu kesimlerin polis terörüne karşı tav-
rının bir istikrarı, tutarlı bir ölçütünün
olmadığıdır. Dolayısıyla bu ke-
simlerin ne demokrasi dediği
demokrasidir, ne de faşizm de-

dikleri faşizmdir. 
Onlar, sokakların kan gölüne çev-

rilmesini görmezler. Yüzlerce dev-
rimcinin infaz edilmesini “bu fa-
şizmdir” diye değerlendirmezler. Bu
ülkenin hapishanelerinde her yıl yüz-
lerce tabut çıkmasında faşizmi gör-
mezler. Devrimcilerin tamamen key-
fi gerekçelerle tutuklanmaları, tu-
tuklanıp yıllarca hapiste tutulmaları-
nı faşizm olarak değerlendirmezler.

Ama bir öğretim üyesinin gözal-
tına alınmasına, kaba davranılmasına,
düzenin “muteber” “sivil toplum ku-
ruluşları”ndan birinin yöneticilerine
hoyrat davranıldığında faşizmi gö-
rürler. 

İleri demokrasi nedir? Nereden
çıktı? 

CHP Genel Sekreteri Süheyl Ba-
tum “CHP’nin tarihinde öğrenci döv-
dürme yoktur.... Bakın 30 yıllık tari-
he bakın...” diyor. Süheyl Batum
tüm halkı aptal yerine koyuyor. Oli-
garşinin tarihi katliamlar tarihidir.
Tüm düzen partileri de halka karşı kat-
liamların içinde yer almışlardır. CHP
ise bunların başında gelir. Maraşlar,
Sivaslar, Gaziler, kimin zamanında
yapıldı. Tüm bu katliamlarda CHP ya
tek başına ya da koalisyon ortağı ola-
rak iktidardaydı. 

Demokrasiye gelince; oligarşinin
yönetim biçimi FAŞİZMDİR.  Hü-
kümete hangi parti gelirse gelsin fa-
şizmle yönetmek zorundadır. Faşizm
döneme göre değişik biçimler alır. Fa-
kat bu düzende asla yerini demokra-
siye bırakamaz. 

AKP’nin terörü-
nün  ortakları

- AKP yalakası gerici
islamcı  basın bu terörün or-
tağıdır. Şu başlıklar bu ga-
zetelerde atıldı:

Sabah Gazetesinden:
Emre Aköz: “Hamileyse
orada ne işi vardı?” diyor. 

Suç hamile birinin eyle-
me katılması. Polis terör
estiriyor, insanların kafası-

nı gözünü kırıyor, bir kadının çocu-
ğunu düşürüyor. Polise tek söz yok. 

- Oray Eğin: “Şiddetle sonuçla-
nacağı belli bir eylemde başınıza bir
şey gelmesini göze alacaksınız de-
mektir” diyor. Polisin her türlü terö-
rü meşru görülüyor. 

Zaman: “Öğrenci protestoları fii-
li saldırıya dönüştü” diyerek gençli-
ğe yönelik daha fazla terör uygulan-
masını istiyor. Polise tek söz yok. Suç-
lu, öğrenciler. 

- “AKP, AB yolunda iyi şeyler ya-
pıyor” diyenler de bu saldırıların or-
tağıdır. 

AKP’nin “açılım” manevralarına
ortak olanlar,

- 12 Eylül referandumunda
AKP’nin aldatmacasına ortak olan
“yetmez ama evet” çiler. Faşizmi
demokrasi diye anlatarak halkı kan-
dırdınız. 

-  AB uyum yasalarında ilerleme
olduğu sürece AKP’yi destekleriz
diyen “HAVET” çiler, onu destele-
yenler. 

AKP’nin bu teröründen, İstan-
bul’da öğrencilerin, yurdun her yanında
halkın üzerine inen  her coptan, sıkı-
lan her gazdan siz de sorumlusunuz. 

AKP solcuları, bütün bunlara rağ-
men hala susuyorlar. Bu mu demok-
rasi? 

Bu kesimlerde, herkesle birlikte
AKP’yi ve polisin terörünü eleşti-
renler de var. 

AKP’nin saldırılarını eleştirebil-
mek için  önce özeleştiri verin.

12 Aral›k
2010
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Barikatlardayız. Barikatların iki
yanına bakmaya devam ediyoruz.
Geçen hafta barikatın bir yanında kat-
liamcı emperyalistleri ve onların iş-
birlikçilerini görürken diğer yanında
feda ruhuyla direnen vatanseverleri
gördük. 

Kıyaslanamayacak ölçüde fiziki
güç dengesizliğine rağmen direniş sa-
atlerce, hatta kimi hapishanelerde
günlerce sürdü. Burada çarpışan iki sı-
nıfın iradesiydi. Katliamcılar bu ira-
deyi kırmak için, her türlü yönteme
başvurdular. Fiziki barikatlar defalarca
yer değiştirdi. Yakılanlar, yıkılanlar
oldu. Fakat yüreklerdeki barikatların
yanına dahi yaklaşamadılar. Psikolojik
savaş en üst boyutta sürdü. Başından
beri barikatın bitmek tükenmek bil-
meyen “Teslim olun” anonsu ve “asıl
siz teslim olun” cevabı... 

Katlettiler. Diri diri yaktılar. Feda
eylemi yapanların üzerine kurşun
yağdırdılar. Barikatlarda iki sınıfın ah-
lakı çarpışıyordu. Bir tarafta inançları
için, değerleri için canını feda eden bir
sınıfın ahlakı, diğer tarafta yanan
bedenlere kurşun sıkan emperyalizm
ve işbirlikçilerinin ahlakı. 

Dizimizin bu bölümünde de bari-
katların iki yanına daha yakından
bakmaya devam edeceğiz. 

***

Katletmekteki asıl amaçları tut-
sakları teslim almaktı. Bayrampaşa
Hapishanesi’nde 6 kadını bunun için
diri diri yaktılar. Katlederken, diri diri
yakarken barikatlarda direnen tut-
saklara bu mesajı vermek istiyorlar-
dı: “Teslim olmazsanız sizi de diri diri

yakarız.” 

Katliamcılar tam bir he-
zimet içinde. Katlettikleri
tutsakların sayısı 28 kişi.
Katliamcılar katlettikleri
her tutsakta kendi hezi-
metlerini yaşadılar. Hapis-
hanelerdeki barikatların bü-
yük çoğunluğu ateşe ve-
rilmiş, koğuş duvarları ran-

za demirleri eritilinceye kadar yakıl-
mış... İrade savaşı F Tiplerinde, has-
tanelerde ve halen Ümraniye ve Ça-
nakkale hapishanelerinde sürüyor.

Barikatlardayız: Her taraf yangın
yeri. Artık sık değişiyor barikatların
yeri. 19 Aralık’ta başladı katliam
saldırısı. 21 Aralık’tayız. Gün gece-
ye döndü. Bu gece senenin en uzun
gecesi. Erkekler koğuşuyla kadınlar
koğuşu arasındaki bir duvar, yıkım
ekibi tarafından delindi. Direniş cep-
hesinde yeni mevzilenme var. Maltaya
yeni bir barikat kuruluyor. Barikatta
elbise dolapları ve kitaplıklar var. Tut-
sakların normal zamanlarda gözleri
gibi koruduğu, bir gün bile tozlan-
masına asla müsade etmedikleri ki-
taplar...
Raflarda yok şimdi o kitaplar.

Kitaplıkları, barikatlara sürüklerken
içindekileri şimdilik bir kenara ko-
nulmuş. Ama belli olmaz, ihtiyaç
olursa kitaplar da barikata yığılır.
Şimdi savaş zamanı. Zaten barikatı
ayakta tutan üç ki-
tap yerini çoktan
almış. Üçü de pek
göze çarpmıyor.
Hatta görünmüyor
denilebilir. Fakat
tüm tutsaklar o üç
kitabın barikatın
en kritik yerlerin-
de olduğunu bili-
yorlar. O üç kita-
bın her satırı, her
paragrafı barikatı
oluşturan malze-
melerin arasında-

ki harç gibidir. 

Kitaplardan biri Komünist Ma-
nifesto. Hani şu 1948’de yazılan bil-
diri. Hani şu, “Avrupa’da bir haya-
let dolaşıyor: Komünizm hayaleti”
diye başlayan Komünist Manifesto. 

Barikatlarda savaşan devrimci-
ler, o hayaletin 21. yüzyıldaki tem-
silcileridir. O hayaletin dünyanın
Türkiyesi’ndeki savaşçılarıdırlar. Av-

rupa emperyalizminin 1848’lerdeki
korkusuyla, devrime gebe Türkiye’yi
yöneten oligarşik diktatörlüğün kor-
kusu aynıydı. 

Manifesto’nun, “Avrupa’da bir
hayalet dolaşıyor” diye başlayan
cümlesinin devamında şöyle der:
“İhtiyar Avrupanın bütün güçleri,
Papa ve Çar, Metternich ve Guizot,
Fransız radikalleri ve Alman gizli po-
lisi bu hayalete karşı bir sürek avı
yapmak için aralarında bir kutsal it-
tifak kurmuş bulunuyorlar.”

Barikatın karşı saflarında 150 yıl
önceki o ittifak da hala devam ediyor.
Alman ve Fransız emperyalizmi,
Amerika ve İngiltere, tüm gericilik,
tüm emperyalist kurumlar, CIA’ndan
MİT’ine tüm kontrgerilla örgütleri
“kutsal” bir ittifak halindeler. Türki-
ye devrimci hareketini yok etmek is-
tiyorlar.

Bu korkuyu bastırmak için zaten
kurşun yağmuruna tutuyorlardı bari-

19 Aralık

3

iki irade, iki ahlak iki kültür

Kurşunlar, gaz bomba-
ları vardı Bursa’da da. Bir “düşman” bölgesine gi-
rer gibi kalkanlı, uzun namlulu silahlarla girdiler ha-
pishaneye... Tutuklular, saldırıdan korunmak için, ba-
rikat kurdular, operasyonun durdurulması için iki
tutsak bedenini tutuşturdu. Ama saldırı sürdü...
Tutukluları etkisizleştirdikten sonra da işkenceye son
vermediler. F Tipine sevkten önce, Bursa Hapisha-
nesi’ndeki hücrelere attılar ve sevkedinceye kadar iş-
kence sürdü. 

Bursa Hapishanesi’nde Murat Özdemir ve A. İhsan
Özkan yoldaşlarını kurtarmak için feda eylemi ya-
parak şehit düştü

Bursa Hapishanesi
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katları. 150 yıldır yok etmeyi başa-
ramadıkları sosyalizm düşüncesini
boğmak için maltayı gaza boğuyor-
lardı. 

Manifesto’nun yanı başında ka-
pağında Mahir’in resminin olduğu
Bütün Yazılar vardı. Türkiye devri-
minin yolu vardı orda. THKP-C’nin
1 No’lu bildirisinde şöyle denmek-
teydi.

“1- Amerikan emperyalizminin
hakimiyetini ve yerli uşağı sömürücü
sınıfların iktidarını yıkmak, bağım-
sızlığı kazanmak için tek yol Silahlı
Kurtuluş Savaşıdır...

2- Amerikan emperyalizmini ve kö-
peklerini ülkeden kovana kadar mü-
cadele etmeye ve her şart altında en
son savaşçısı ölünceye kadar savaşı
sürdürmeye kararlıdır...” Barikatta di-
renenler bu savaşın bir parçasıydılar.
Aynı amaç için savaşmış ve tutsak
düşmüşlerdi. Şimdi aynı amaç için
aynı kararlılıkla direnilmektedir.

Barikatlardaki bir diğer kitap
“Haklıyız Kazanacağız” kitabıydı.
Haklıyız Kazanacağız’ın meşrulu-
ğuyla, ondan alınan güçle direniyor-
lardı barikatlarda. Ve o meşrulukla;
“asıl siz teslim olun” diyorlardı düş-
mana. 

Üç kitap; Komünist Manifesto,
Bütün Yazılar ve Haklıyız Kazana-
cağız; barikatın temel direkleriydiler
sanki. Öyle duruyorlardı. Fiziki ba-
rikatlar aşılsa da, bu barikatlar asla aşı-
lamazdı. 

Barika-
tın diğer
yanında da
k i t a p l a r ı
görüyoruz. 

Katliam
komutanının
hemen yanı-
b a ş ı n d a
“Kontrgeril-
la Operas-
yonları” du-
r u y o r d u .
Psikolojik
savaşın in-
celikleri ya-
zıyordu ora-
da. Teslim

almanın, provokasyon yapmanın yön-
temleri vardı. “Asiler” nasıl öldürü-
lür, nasıl işkence yapılır? Tutsaklar
diri diri nasıl yakılır? Bunların ce-
vapları var o kitapta.

Barikatta bir kitap daha göze çar-
pıyor. Barikatın biraz gerisinde duran
Dünya Bankası, IMF ve temsilcile-
rinin yanı başında Hitler’in Kav-
gam kitabı duruyor. Bunlar da bu kav-
ganın 150 yıldır süren o kavga ol-
duğunu iyi biliyorlar. 

Barikatlarda çarpışan
emperyalizmin çürümüş-
lüğü ile sosyalizmin yeni
insanının ahlakıdır
Emperyalizm her şeyi çürütüyor.

Barikatlar bunu bir kez daha tüm çıp-
laklığıyla ortaya çıkarmıştır. Barika-
tın bir yanında emperyalizmin ahla-
kı vardı. Bir insana, ahlaki tüm de-
ğerlerini çürütmeden ona bu katli-
amların yaptırılması mümkün ola-
mazdı. Barikatlarda katliamcıların
ahlakı yoktu. Emperyalizm namerttir.
Emperyalizmin ahlakı barikatlarda
devrimci tutsakları diri diri yakarken
kahkahalar atan bir ahlaktır. 

Diğer tarafta; “bir canım var,
feda olsun halkıma” diyen devrim-
cilerin ahlakı vardır. Devrimcilerde
bencilliğin zerresi yok. Kurşun yağ-
murları altında kendi canlarını değil,
yoldaşını düşünüyor. Yoldaşını ko-

rumak için kurşunların önüne kapa-
nıyor. Ölüm orucu direnişçileri tüm
halkı sindirme, teslim alma politika-
sına karşı canlarını feda etmiş ve ölüm
orucuna yatmışlardı. Şimdi tutsaklar
ölüm orucu savaşçılarını korumak için
feda eylemi yapıyordu. Bundan daha
büyük bir fedakarlık, bundan daha bü-
yük bir ahlak, onur olabilir mi? Çü-
rümüş, kokuşmuş namert emperya-
lizmin uşakları feda eylemi yapan
alevler içindeki bu tutsaklara kurşun
yağdırdı. 

İşte barikatlardaki iki ahlak bu ka-
dar farklıydı. 

Feda eylemi yapan bir insanı kur-
şunlamak bir sonuçtu. 

Barikatta bunu yapanlar ilginçtir
ki, milliyetçilikten, muhafazakarlık-
tan, milli ve manevi değerlerimizi ko-
rumaktan, örf ve adetlerden, ahlaktan,
en çok söz edenlerdir. 

Çelişik bir durum gibi görünür
ama değildir. Barikatın bir yanında  el-
lerinde Amerikan silahlarıyla ateş
kusan, attığı bombaların kaynağından
bihaber ölüm makinesine dönüştü-
rülmüş kişilerle barikatın diğer ya-
nındaki devrimciler aynı sınıftan in-
sanlardı. Kendi sınıfından, kendi hal-
kından olanlara kurşun sıkıyor, kat-
lediyorlardı. Bomba atıyorlar, tut-
sakları katlederken, diri diri yakarken
küfredip kahkaha atıyorlar... Onları
bunun için eğitmişler. Onları kendi
halkından, değerlerinden kopartıp
yozlaştırmışlar. Onları eğitirken hal-
kı düşman olarak belletmişler. Eğit-
menleri CIA’nın, FBI’ın, MOS-
SAD’ın uzmanlarıdır. Devrimcile-
rin “terörist, bölücü, yıkıcı, vatan
haini” olduğu öğretilmiş. Başka da
bir şey öğretilmemiş. Beyinlerini
durdurup vücutlarını geliştirmişler
ve birer ölüm makinesine çevirmiş-
ler. Onlar, katliamcılara hizmet eden
kendi halkına yabancılaştırılmış ka-
tillerdir. Onları bu denli insanlıktan çı-
kartan onların arkasında duranlar-
dır. 

Onlar, dünyanın dört bir yanına
ahlaksızlığı, çürümüşlüğü yayanlar-
dır. Uyuşturucuyla tüm dünyada halk-
ları zehirleyenlerdir. Onlar insan eti
satarak lüks safahat içinde yaşayan-

Çatışma 8,5 saat sürdü.
Saldırıya jandarmalar, gar-
diyanlar ve çevik kuvvet
ekipleri de katıldı. Saldırı-
da her türlü gaz bombala-
rı kullanıldı... Saldırının
durdurulması için kendini
yakan Halil Önder ağır ya-

ralandı; 

Tutuklular, ça-
tışma sırasında
bir teğmen ve
bir askeri rehin
aldılar. Onları,
bombalardan
en az etkilene-
cekleri koru-

naklı bir bölgeye yerleştir-
diler. Burunları kanamadı. 

SONUÇ: Operasyon so-
nunda tüm tutuklular ya-
ralıydı. 

Halil Önder, 26 Aralık’ta
şehit düştü. 

Ceyhan Hapishanesi
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lardır. Tüm dünyaya fuhuşu, yozlaş-
mayı yayanlardır. Akla gelebilecek ah-
laksızlığın her boyutu onların nez-
dinde barikatın bir yanındadır. Onlar
yaşanmakta olan tüm ahlaksızlıkların
sorumlularıdır. 

Ve bir de barikatın tut-
saklar cephesine bakalım 
Ahlak mı? Onlar, insanlığın bin-

lerce yıllık yarattığı en yüce değer-
lerinin temsilcileridirler. O değerleri
canlarıyla savunmaktadırlar. Halk
için, vatan için ölmekten daha yüce bir
ahlak yoktur. Kurşun yağmurları al-
tında yoldaşının üzerine kapaklanan
bir ahlaktan daha temizi, daha safı
daha yücesi yoktur. Sanki bu barika-
tın önünde bir pankart gerilidir. Üze-
rinde “onur için, ahlak için, namus
için, insanlığın en güzel değerleri
için direniyoruz” yazıyor. O pan-
kart; tüm tutsakların gözbebeklerin-
dedir. O pankarttaki slogan, ölüm
oruçcularının alınlarındaki kızıl bant-
larında yazılıdır. 

Barikatlardayız...

Bizim barikatlarda... Bu barikat-
lar onurun, namusun ahlakın, erdemin,
vefanın barikatları. Bireyciliğin zer-
resi yok barikatın bu cephesinde. 20
hapishanede tek bir yürek atıyor. 20
hapishanede aynı duygular yaşanıyor.
Burada ben yok, bencillik yok, biz
var. Her taraftan kurşunlar yağarken
kendi canını kurtarmak isteyen yok.
Bedenini yoldaşlarına siper eden yol-
daşlık var. Kapitalizmin yücelttiği,
göklere çıkarttığı “birey”den, birey-
cilikten eser yok. Tam bir örgütlülük
var. Yeni insanı yaratmanın kolekti-
vizmi var. Kolektivizmin gücüyle
direniyorlar. Bu barikatlarda korku-
dan zerre yok. Bu barikatlarda feda
var. Bu barikatlarda ölmek onurlu bir
duygudur. 

***

“İçerisi giderek fırına döndü.
Yerler bile ısındı ve ayakkabılarımı-
zın tabanları yumuşamaya başladı.
Hepimiz terden sırılsıklam olduk.
İçerde ısınan hava, tavanda su bu-
harına dönüşüp, kaynar su damla-
ları halinde üzerimize düşmeye baş-

ladı. Alev dil-
leri kapının
her yanından,
bulunduğu-
muz yere doğ-
ru süzülüyor,
duvarlardaki
yağlı boyalar
alev alıyordu.
Ortalık gide-
rek cehenne-
me dönüyor-
du.” ... 55 ya-
şında bir cep-
he taraftarı ba-
rikatın başında
söz alıp konu-
şuyor: “Ben
devrimcileri
Armutlu'da
tanıdım, sevdim. Şimdi onlarla, siz-
lerle beraber ölmenin onurunu ya-
şıyorum.”

***

Barikatlardaki
psikolojik savaş
Barikatta günler ilerledikçe karşı

cephedekilerin aczi de büyüyor. 21
Aralık gecesi boyunca, tutsakların di-
reniş kararlılığını parçalamak için,
yangın, duman ve kimyasal gazlarla
yürütülen saldırıya uygun olarak,
aralıksız bir psikolojik saldırı yürüt-
tüler.

“Kadınlar, yaşlılar ve yaralıları
bırakın gelsinler. Teslim olun... He-
pimiz kardeşiz, kardeşi kardeşe kır-
dıranların oyununa gelmeyin. Vakit
varken teslim olun... Bayramda aile-
lerinizle birlikte olmanızı istiyoruz.
Teslim olun... Direnişiniz amacına
ulaştı, mesajınızı verdiniz, artık tes-
lim olun... Fikirlerinizi insanlara
ulaştırmak için yaşamanız lazım.
Teslim olun... Biz sizin düşmanınız de-
ğiliz, hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız.

Teslim olun...”

Fiziki olarak zaten tutsak olan
devrimcilere bıkmadan usanmadan
‘teslim olun” diyorlar. Teslim almak
istedikleri tutsakların bedenleri değil,
direnişte somutlanan düşünceleridir.
Düşüncelerinizi, kimliğinizi, onuru-
nuzu, umutlarınızı, ahlakınızı, teslim

edin diyorlar. Tam da bu nedenler-
dendir ki, günlerdir bu çağrılar so-
nuçsuz kalıyor. Çünkü onlar Kızıl-
dere'de “Biz buraya dönmeye değil,
ölmeye geldik” diyen Mahirler’den bu
yana, tüm 'teslim olun' çağrılarına
aynı cevabı verdiler. 

Özel Timci subayın megafonlu
çağrısına hemen sloganlarla karşılık
veriliyor: “Cesaretiniz varsa gelin de
alın”. Ölüm orucu direnişçilerinin tes-
lim edilmesi isteği ise şu sözlerle kar-
şılanıyor: “Cesetlerimizi çiğnemeden
direnişçilere el süremezsiniz!”

Barikatlarda bir tarih yazıldı. Onu-
run, erdemin, FEDA’nın tarihi... Ba-
rikatın karşı tarafındaki katliamcılar
bu barikatlarda yaşanan hiçbir şeyi ol-
duğu gibi anlatamayacaklar. Yalana
başvuracaklar. Onların yönetme tar-
zı budur. Yaptıklarını savunamazlar.
Yalanla yaşar yalanla yönetirler. On-
lar diyorlar ki; “hepimiz bu ülkenin
çocuklarıyız”! Yalan! Onlar, Ameri-
ka'nın çocuklarıdır. Amerika'nın,
IMF'nin, Avrupa Birliği'nin kirli çı-
karları için bu ülkenin yoksul halkı-
na zulmedenler, bu ülkenin çocukla-
rı olamaz, bizim kardeşimiz olamaz,
düşmanımızdır. Ve teslim olması ge-
reken birileri varsa, halk düşmanla-
rından başkası değildir.

(Bitti)

Çankırı’da saldırı
on saat sürdü. On
saat boyunca tutuk-
luların üzerine ara-
lıksız sinir ve göz
yaşartıcı gaz bom-
baları yağdı. Bu süre
içinde yaralanmadık
hiç kimse kalmadı.
Ama artık ayakta
duramaz hale gelmek de iş-
kencenin bitmesi anlamına
gelmiyordu: “Bu daha öl-
memiş” denilerek, sürdü-
rüldü işkence.Çankırı’da-
ki katliam saldırısında be-
denini tutuşturan birinci
ölüm orucu ekibi direnişçi-

lerinden İrfan Ortakçı ve
Hasan Güngörmez, yanan
bedenleriyle saldırıya maruz
kaldılar. 

SONUÇ: Çankırı’da katle-
dilen tutuklular: İrfan Or-
takçı ve Hasan Güngör-
mez şehit düştü.

Çankırı Hapishanesi
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20 Ekim 2000’de büyük direnişe
başlayan devrimci tutsaklar, 19 Ka-
sım 2000’de çeşitli taleplerle direni-
şi ölüm orucuna dönüştürdüler. 

Bu talepler içinde, tecrite son ve-
rilmesinden DGM’lerin kapatılma-
sına, işkencecilerin yargılanmasın-
dan anti-demokratik yasaların iptal
edilmesine kadar çeşitli demokratik
talepler vardı. 

Direnişin başında, 50’si kadın,
153’ü erkek 203 tutsak, bu talepler
için ölüme yürüdü. Bini aşkın tutsak
ve tutsak yakını, açlığa yatarak, bu ta-
lepleri gerçekleştirmek için onlara
destek verdi. 

Büyük Direniş, politik muhteva-
sı açısından çok kapsamlı bir dire-
niş olarak tarihin sayfalarına yazıl-
dı. Gün geldi, direnme hakkını sa-
vundu, büyük direnişte tutsaklar.
Gün oldu, DGM’lerin kapatılması-
nı isteyerek, adalet mücadelesi sür-
dürdüler.

Kuşkusuz büyük direniş tek başı-
na ekonomik demokratik taleplerle sı-
nırlı bir direniş değildi. Siyasi talep-
leri de vardı. 

Emperyalizmin uşakları tutsak-
ların taleplerini karşılamak yerine
19 Aralık’ta kan dökerek, devrimci
tutsakları katlettiler.

19 Aralık’ın savunucuları,
haklar ve özgürlükleri
genişleten değil, gasp
edenlerdir

O gün devrimci tutsakların canı
kanı pahasına savundukları, ölüme
yattıkları taleplerden bazıları, yıllar
sonra “demokratikleşme” tartışma-
ları içinde gündeme getirildi. Hatta
göstermelik de olsa bunlarla ilgili kimi
değişiklikler de yapıldı.

Oysa dönemin iktidarı olan, DSP,
ANAP ve MHP koalisyon hükümeti,
tutsakların taleplerini, “talepler siyasi
amaçlıdır”, “talepler ideolojiktir”
diyerek tartışmak bile istemedi.

Devrimci tutsakların demokratik
taleplerini karalayıp, çarpıtarak “bu
talepler yerine getirilemez” diyerek
reddettiler. Reddetmekle kalmayıp,
kan döktüler.

19 Aralık’ın katillerinden Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat
Ertosun, devrimci tutsakların talep-
leri ile ilgili olarak; 

“...Ben şunu söylüyorum: Han-
gi Cumhuriyet Hükümeti bunların
taleplerini kabul edebilir? Bunların
altına kim imza atabilir?” (Yaşadı-
ğımız Vatan, sayı:68, 11 Aralık 2000)

Devrimci tutsaklar, “DGM’ler
kapatılsın” diyerek, adalet istediler
diye katledildiler. Tüm halkı potan-
siyel olarak suçlu gören, tüm halkı
“düşman” olarak niteleyen Anti-
terör yasasının kaldırılmasını iste-
dikleri için diri diri yakıldılar.

19 Aralık’ta devrimci tutsakları
haklar ve özgürlükleri savunduğu
için katledenlerin savunucusu AKP 19
Aralık katillerinin izinden yürümek-
tedir.

19 Aralık katilleri, devrimci tut-
sakların, demokratik talepleri savun-
masına bile tahammül edemezken,
AKP o talepleri bırakın yerine getir-

meyi hilelerle “elde ne varsa” onla-
rı bile gasp etmiştir. 

Demokratik hak ve özgürlükler
üzerine o kadar çok vaatte bulunmuş
ama bir taraftan da, polise verdikle-
ri yetkilerle polisi donatarak, halka
saldırıyı sistemli hale getirmiş, faşist
terörü boyutlandırmışlardır. DGM’ler
ile ilgili makyaj yapılmış, ancak
“yeni” mahkemeler, DGM’leri ade-
ta “aratır hale” geldi. 

AKP’nin uyguladığı faşist terör, 12
Eylül yıllarının terörünü kat be kat
geçmiştir. Gözaltılar, tutuklamalar
günlük olgular haline getirilmiştir. Dü-
şüncelerini açıkladı, örgütlenme hak-
kını savundu diye, bağımsız bir ülke,
parasız eğitim istedi diye yüzlerce va-
tansevere on yıllara varan ağır hapis
cezaları verildi. “Dur ihtarına uy-
madığı gerekçesiyle” onlarca insan
polis tarafından katledildi.

Öyle bir hale gelmiştir ki, AKP
kendi dışında düşünce açıklamayı
pratik olarak yasaklı hale getirmiştir.
19 Aralık katliamının savunucusu
AKP kendinden olmayanı bastırmak,
susturup, sindirmek için her şeyi
yapmaktadır.

19 Aralık’ın savunucuları, demo-
kratik hak ve özgürlüklerden “ken-
dileri için” hak, “kendileri için” öz-
gürlüğü anlamaktadırlar. Kendi dü-
şüncelerine özgürlük, halka ve dev-
rimcilere ise faşist terör uygulamak-
tadırlar. O nedenle demokratik hak ve
özgürlüklerden yana değildir AKP.

19 Aralık’ın savunucuları, 
“demokratikleşme”den yana olamaz! 

Ölüm Oru cu nun
Ta lep le rin den;

- F Ti pi Hüc re Ha pis ha ne le ri -
nin ka pa tıl ma sı,

- 3713 Sa yı lı An ti-Te rör Ya sa sı’nın
tüm so nuç la rıy la kal dırıl ma sı,

- DGM’le rin ka pa tıl ma sı,

- İş ken ce ci le rin yar gılan ma sı,

- Halk la rın de mok ra si ve öz gür -
lük mü ca de le si önün de ki tüm an -
ti-de mok ra tik ya sa la rın ip tal edil -
me si, bas kıla ra son ve ril me si.
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Türkiye tarihi bir kan deryasıdır.
Ama ülkemizi yönetenlere bakarsanız,
her şey güllük gülistanlıktır. Türkiye
tarihini farklı yazarlar, farklı anlatır-
lar. Döktükleri kanları, acıları silerler
o tarihten. Çünkü silmeseler yöne-
temezler. Düşünün bir; genci yaşlısı,
kadını erkeğiyle, 71 milyon, Anado-
lu’nun kan gölüne dönüştürüldüğü o
tarihi bilirse ne olur? Düşünün, 71
milyon, binlerce infazı, kayıbı, faili
meçhulu bilirse, hergün onların öf-
kesini içinde büyütürse ne olur? Bu
ülkeyi yöneten her biri bir zamanlar
halkın “umudu” olmuş o başbakan-
ların, asın, kesin, katledin, polisimi-
zin elini soğutmayın, devam edin
diye diye infazların, katliamların
emirlerini bizzat verdiklerini bilseler
ne olur?..

İşte o zaman, yukarıda da dediği-
miz gibi, bu ülkeyi, bu halkı yönete-
mezler. Dünü, geçmişi unutturmak is-
temelerinin baş nedeni budur. 

Geçmişi unutturmak,
bizi geleceksiz

bırakmaktır

Bakın resmi tarih kitaplarına!
Hangisinde egemen sınıfların katli-
amlarını göreceksiniz? Hangisinde
Dersim, Ağrı katliamları var? Han-
gisinde 1 Mayıs 77, 16 Mart, Maraş,
Sivas, Çorum var? Hangisinde Sivas,
Gazi, 19 Aralık katliamları var? Oli-
garşi tarihi boyunca halka karşı, kat-
liamı bir politika haline getirmiştir.
Katletmiş, unutturmak istemiştir. Tıp-
kı 19 Aralık’ta yaptığı gibi. Oligarşi-
nin resmi tarihinde 19 Aralıklar’a yer
yoktur. Ancak iktidar savaşında bir-
birlerine karşı bir silah olarak kul-
lanmak için dosyaların kapakları-
nı açmaktadırlar. 
Bayrampaşa Katliamına iliş-

kin dava, düşünün ki, 10 yıl sonra
açılabiliyor. Bu da “unutturma”
politikasının bir parçası. Zamana
yay ve unuttur. Zamana yay ve da-
vanın takipçilerini usandır. Katle-

dilenler, zulmedilenler, umudu kessin
adaletten, yılgınlaşsın.

Adalet mücadelesinde ısrar, işte bu
yüzden gereklidir. O mücadelede dü-
zenin yargısından bir sonuç almaktan
daha önemli olan, o talebin hep pe-
şinde olmaktır. Oligarşiye unuttura-
mayacağını göstermektir. Adaletsiz
kalmayı asla kabul etmeyeceğimizi
ilan etmektir. Oligarşi katletmekten
vazgeçer mi, zulümden vazgeçer mi?
Bunun güvencesini kimse veremez.
Ama şu kesin ki, zulüm her seferin-
de bir kez daha düşünmek zorunda ka-
lacaktır. 

Geçmişi unutmak,
gelecekten umudu

kesmektir

“Geçmişi ikide bir ortaya getir-
menin kime ne yararı var ki” derler
gayet olgun pozlarda. “Geçmişin ya-
ralarını kaşımayalım” diye öğüt ve-
rirler. Dünü unutmanın, dünkü def-
terleri kapatmanın çok matah bir şey
olduğunu anlatırlar sürekli. 

Soldan da bunun etkisi altında ka-
lanlar, “unutmaya ve unutturmaya” bi-
linçli bilinçsiz katılanlar olur. Solun
“unutması”nın biçimleri farklı farklı-
dır. Mesela kimileri, bazı katliamların
her yıl anılmasını “yıldönümü dev-
rimciliği” gibi kavramlarla küçümse-
meye çalışırlar. Elbette devrimciler,
“yıldönümlerine” tabi kılınmış bir
mücadele hattı izlemezler. Ama bu geç-
mişin unutulması anlamına da gel-
memelidir. 

Kimileri ise, unutmayı “barış po-
litikasının” bir parçası olarak görüp
savunmaktadırlar. “Diyarba-kır’ı

unutmaya hazırız, faili meçhulleri
unutmaya hazırız” demektedirler.
Ama hayır, doğru bir politika değil-
dir bu. “Barış”ın karşılığı adaletsiz-
lik olamaz. Ulusal talepleri elde et-
menin karşılığı “unutmak” olamaz. 

Unuttuğumuz şehitlerimizdir. Bu
kavgayı vareden, bize en büyük mi-
rasları bırakan şehitlerimizdir. Ve on-
ları unutmaya unutturmaya hakkı-
mız yoktur. Çünkü bizim hep ısrarla
vurguladığımız gibi, şehitlerimiz sa-
dece geçmişimiz değil, geleceğimiz-
dir. Ve şehitlerimiz için adaletten
vazgeçmek, gelecekten vazgeçmektir.

Gelecek,
geçmişten bağımsız

şekillendirilemez

Dün, aynı zamanda yarınımızdır.
Geçmişin yanlışları, olumsuzlukları,
zulümleri, halklar açısından dünden ka-
lan derslerdir. Dünün doğruları, olum-
lulukları, isyanları ise halkların yarı-
nına ışıktır.

Sömürücü egemen sınıflar, tarihi
karanlıkların ardına gömerek, dünü
unutturarak halkları dünün dersle-
rinden, ışığından, öfkesinden, coş-
kusundan da mahrum bırakmak is-
terler. Evet, sömürücüler, kendilerince
çok isabetli bir politika izliyorlar.
Unutmak demek aslında her türlü öf-
keden, kinden arınmak demektir. Öf-
keden, kinden arınmış bir halk, tam
da oligarşinin istediği halktır. İşte bu
yüzden katlet ve unuttur, onların
özel politikalarından biri haline
gelmiştir. Eğer geniş kitlelere unut-
turabilirlerse, amaçlarına ulaşmış
olacaklardır. O halde, bizim dev-
rimciler olarak unutmamamız da
yetmez; geniş kitlelere unutturma-
malıyız. Değilse, unutulur ve he-
sapsız kalır. 

Katlet! Unuttur!Katlet! Unuttur!

Oligarşinin unutturma 
politikasının panzehiri, 

“Unutmayacağız 
Unutturmayacağız
ve Affetmeyeceğiz!” 

diyebilmektir! 
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19-22 Aralık Şehitlerimiz İçin
ADALET İSTİYORUZ!

Evet adalet istiyoruz! En başta da
şehitlerimiz için. En çok da onlar
için. Şehitlerini unutan bir halk,
kendisi için canlarını verenleri unu-
tan bir halk, vefasız bir halk olurdu.
Ama halklar, tarih boyunca hiç ve-
fasızlık yapmamıştır. Yüzyılların
akışı içinde, bazen, baskı, zulüm al-
tında şehitlerini unutmuş görünse
de, vefasızlık yapmamıştır. Yapma-
dığı bazen onyıllar, bazen yüzyıllar
sonra görülmüştür. O kahramanlar,
yüzyıllar sonra, tarihin ve halkın
yüreğinin derinliklerinden çıkagel-
miştir.  

Herbiri halkın öğretmenidir şimdi.
Genç kızlarımızın, delikanlılarımı-
zın öğretmenleridirler. Yüzlerce
gencimiz, onların hesabını sorma
öfkesiyle katılacak bu kavgaya...
Çünkü bilecekler ki adalet mücade-
lesi, yalnız bugünün değil, gelece-
ğin mücadelesidir. Ve genç yaşlı
her yaştan halk, tıpkı onlar gibi hal-
kın öncüleri ve öğretmenleri olarak
savaşmaya, şehitler vermeye de-
vam edecekler. 

“Bu dağlar Sağmalcılar
Bir yanı Berdan bir yanı İlginç
Her yanı Yazgülü her yanı Gülser
İçli bir yangındır şimdi Özlem
Diri diri yaktılar, bu dağlar Sağ-
malcılar
Bir yanı Seyhan bir yanı Şefinur
Açsın şimdi Nilüferler, bahar olsun
Yanıyor meşale meşale kadınlar
Karanlığa saplanan ateş oldu ka-
dınlar...”

O ateşler sönmeyen ateşlerdir. 

Benzerleri, binlerce yıldır yanmak-
tadır tarihin derinliklerinde. 

Bay ram pa şa
Şe hit le ri mizden: 

Ni lü fer Al can, Bo lu Göy nük’lüy -
dü. 1964 do ğum luy du. Ha pis ha ne -
le rin önün de ta nı dı dev rim ci le ri.
Bir tut sak ya kı nı, bir TA YAD’lı
ola rak mü ca de le et ti yıl lar ca. Son ra

baş ka alan lar da çe şit li gö rev ler üst -
len di. 

Öz lem Er can, Der sim li’y di, İs tan -
bul’da üni ver si te öğ ren ci siy ken
TÖ DEF için de mü ca de le ye ka tıl dı.
Kat li am gü nü, bir di re niş çi yi kur -

tar mak için ken di ni alev le rin
önü ne si per et ti ği sı ra da ya kı -
la rak kat le dil di. 

Gül ser Tuz cu, Kas ta mo -
nulu’ydu. 34 ya şın day dı.
1992’den be ri ör güt lü bir dev -
rim ciy di. Ma hal li alan da so -
rum lu luk lar al dı. 1995 yı lın da
tut sak düş tü. 

Sey han Do ğan, Sam sun-Hav -
za’lıy dı. 1973 do ğum lu. Dev-
Genç’liy di, gö rev ve ri len her
yer dey di, tut sak ken ölüm oru -
cu na gö nül lüy dü. 

Fı rat Ta vuk, Ölüm Oru cu 1.
Ekip di re niş çi siy di. Bay ram -
pa şa’da be de ni ni ilk ateş le yen
ol du. 1971 Ma ni sa do ğum luy -
du. ‘94’ten be ri kav ga day dı. 

Ali Ateş, 1. Ölüm Oru cu Eki -
bi’n dey di. 1970’te Ada na’da
doğ du, An ka ra’da Ha cet te pe
Üni ver si te si’nde öğ ren ciy ken
ka tıl dı kav ga ya. 

Aşur Kork maz, Ölüm oru cu
di re niş çi siy di. ‘90’dan be ri
mü ca de le için dey di. Tut sak
düş me den ön ce li se li genç -
lik’te, ge ce kon du lar da ör güt -
len me için de ye ral dı. 

Mus ta fa Yıl maz, Fat salı’y dı.
İs tan bul’da ge ce kon du di re niş -
le ri için de dev rim ci ol du. Ge -
liş ti, çe şit li so rum lu luk lar üst -
len di. 

Mu rat Ör dek çiAdı ya man-
Bes ni do ğum lu. İs tan bul’da
bir elek ti rik atöl ye sin de ça lı -
şır ken, dev rim ci ol du. 1994’te
tut sak düş tü, TKEP/L davasın-
dan yargılandı.

Cen giz Ça lı ko pa ran, İs tan -
bul’da doğ du. İş por ta cıy dı dev rim -
ci ha re ket le ta nış tı ğın da. Emek çi le -
rin ör güt len me sin de yer al dı.
1996’da 4 tut sa ğın şe hit düş tü ğü
Üm ra ni ye kat li amın dan ağır ya ra lı
kur tul muş tu. 

19 Aralı k Şehitleri -3-
12 Aral›k

2010
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19-22 Aral›k fiehit Aileleri ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ!

RÖ POR TAJ
Fatma
ÖNDER
Halil Önder’in
annesi
(Yaş 81)

“Polisler
tarafından
bize de
işkence

yapıldı”
Benim oğlumu arkadaşlarıyla be-

raber suçu yokken terörist diye tu-
tukladılar. Daha sonra abisi görüşe
gittiğinde kolunun kırık kafasının
sarılı olduğunu söyledi. 

Polisler tarafından ona işkence
edildiğini anlattı abileri. Biz hakkı-
nı aramaya gittiğimiz zaman polisler
tarafından bize de işkence yapıldı.
Onlar da bizim çektiğimiz acıların
daha ağırını çeksinler.

Bilal Önder
Halil Önder’in
abisi
(Yaş 47)

“Herkes
yargılansın
istiyoruz”

1-Her ne kadar
devlet gözünde “suçlu” da olsa dev-
lete teslim edilen, dört duvar arasın-
daki insanlara yapılan katliamı pro-
testo ediyoruz. Onların da en ağır bi-
çimde yargılanmalarını istiyorum.
Onlara emanet edilen bir canın kat-
ledilmesini şiddetle protesto ediyoruz

2-Madem ki referandumdan son-
ra özgürlükçü bir anayasanın, ma-
demki AKP hükümeti referanduma
gidip evet çıkardı, herkes yargılana-
cak dediler ve buna benzer özgür-

lüklerin daha çok olacağını söyledi-
ler... Mademki eşit bir yargılama
sistemi olacak, herkes yargılansın is-
tiyoruz o zaman.

Mustafa
Önder
Halil
Önder’in
abisi
(Yaş 45)

“gösterme-
lik bir

yargılama olduğuna
inanıyoruz”

1-Onlar bizi yaktılar, onlar bin kez
yansın! Bunun dışında herkes ceza-
sını çeksin diyeceğiz ama demekle de
olmuyor.

2-Mahkeme heyetine güvenmi-
yoruz, bir şey çıkmayacağını biliyo-
ruz, göstermelik bir yargılama oldu-
ğuna inanıyoruz. Bizim lehimize bir
şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. 

Günay
Akçayöz
Alp Ata
Akçayöz’ün
annesi

“katil
olduklarını
yüzlerine

haykırırdım”
1-Mahkeme de katillerin yüzüne

her şeyi demek isterdim. Onların
katil olduklarını yüzlerine haykırır-
dım. Onlara bu katliamı yaptıranın
kim olduklarını sorardım. Benim
oğlumu eli kolu bağlı halde tutuyor-
lardı. Kendi hapishanelerinde kendi
tutsaklarını ‘teslim olun’ diye kat-
lettiler.

2- Mahkeme heyetine neden bu
davayı 9 yıl önce açmadınız? Delil-
leri ortadan kaldırdıktan sonra neden
bu davayı şimdi açtınız diye sorardım.

Kemal
Akçayöz
Alp Ata
Akçayöz’ün
babası

“cezai
açıdan
takipsiz-

lik kararı verildi”

Hukuk profösörü olan dönemin
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk
‘Ben daha çok zaiyat bekliyor-
dum umduğumdan az çıktı.’dedi.
Benim oğlum yardım yataklıktan
tutukluydu. 

Olay tarihinde sorumlular hak-
kında şikayette bulundum, cezai açı-
dan takipsizlik kararı verildi. İdare
Mahkemesi’nde ise devletin kusuru
kabul edilerek tarafımıza tazminat
ödenmek zorunda kalındı. 

Devlet nasıl oluyor da hukuki
açıdan sorumlu oluyor da cezai açı-
dan fail bulunamıyor ve sorumsuz
oluyor.

Bayrampaşa Hapishanesi’nde de
aynı duygularla hareket edilmiş 39 er
hakkında kamu davası açılmış. Asıl
failler ‘şair ruhlu’ Ecevit, prof ün-
vanlı Hikmet Sami Türk, polis Tan-
tan ve bu erlere komuta eden ko-
mutanlarıdır.

Röportaj soruları:

1) 19 Aralık Bayrampaşa
Katliamı davasında, mah ke me
sa lo nun da ka til le re ne söy le -
mek is ter di niz?
2) Duruşmada mah ke me he ye -
ti ne ne söy le mek is ter di niz
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Halkın Hukuk Bürosu ile
Bayrampaşa katliam davası üze-

rine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yürüyüş: Bayrampaşa katliam
davasında basına yansımayan yanlar
var mıydı? 

Halkın Hukuk Bürosu:Basının
ilgisi oldukça yoğundu ve gazeteciler
dikkatle takip ettiler davayı. 

Davada yargılanan askerler sıradan
erler değil, jandarma komando birli-
ğine mensup askerlerdir. Özel olarak
eğitilmiş Bayrampaşa katliamı gibi
özel operasyonlarda, dağ operasyon-
larında “görev” yapmışlardır. En alt
kademede olan sanıklar, göründükleri
kadar masum değillerdir. 

Askeri ve siyasi olarak emir ve-
renlerin yargılanması ve cezalandı-
rılması gereği dile getirilirken bu
durumun üstünden atlanmamalı. On-
lar da suçludurlar. 

İmzasını inkâr eden asker, basına
yansımadı. Bu asker çelişki üzerine
daha önceki ifadesi okunduğunda
sözkonusu ifadenin de ifade altında-
ki imzanın da kendisine ait olmadığını
söyledi. 

Böyle bir ifade vermediğini im-
zanın da sahte olduğunu söylemesi;

Birincisi, bu kadar büyük bir kat-
liamda ifadeler yasak savma kabi-
linden, şekilsel bir gerekliliği yerine
getirmek üzere alınmıştır. 

İkincisi, eğer askerin beyanı doğ-
ru ise sahtekârlıklar yapılmıştır. Her
ikisi de davanın, soruşturmanın ger-
çeklerin üstünü örtmek üzerine yü-
rütüldüğünün göstergeleridir. 

Askerlerden biri kendisine soru so-
ran avukatlardan birine, ifadesi bitip
yerine geçerken küfür etti. Avukat ar-
kadaşlarımız duruma müdahale ede-
rek, sanığın söylediği küfrü tutanağa
geçirtti ve sanık ben “o.çocuğu de-
medim sadece çok gerildiğim için ge-
çerken pu dedim” şeklinde kendisini
savundu. Pişkinliklerini, ahlaksızlık-

larını herkes görmeli. 

Yürüyüş:Davaya ilişkin taleple-
riniz nelerdi? Talepleriniz mahkeme
tarafından kabul edildi mi? 

Halkın Hukuk Bürosu: Katlia-
mın siyasi ve askeri sorumlularının
yargılanmasını, sanıklar hakkında
süren davanın en azından müştekile-
rin ifadeleri tamamlanana kadar tu-
tuklu olarak sürdürülmesini, operas-
yon harekat planının istenmesini,
Hasdal Askeri Kışlası’na 14-19 Ara-
lık tarihleri arasında hangi birliklerin
geldiğini, gelen birliklerin isim liste-
sinin istenmesi yanında diğer talep-
lerimiz de vardı.

Ancak mahkeme sanıkların tu-
tuklanmaları ve her duruşmada ha-
zır olma zorunluluğu getirilmesi ta-
lebini reddetti. Tutuklu ve hükümlü
durumdaki müvekkillerimizin yani
katliama maruz kalanların ifadeleri-
nin duruşmada alınması talebimizi
reddetti. 

Yürüyüş: Katliamın karar alıcı-
ları, emir verenler yoktu davada? 

Halkın Hukuk Bürosu: Sadece
hukuk mantığı ve tekniği açısından
değil, her insan, bu katliamda asıl so-
rumluların, hapishane maketleri üze-
rinde 1 yılı aşkın bir zaman tatbikat
yapan, katliamı planlayan ve organize
edenler olduğunu bilir. 

Bugüne kadar katliamın emrini ve-

renler, askeri olarak operasyona fiilen
komuta edenler hakkında bir davanın
açılmamış olması, yazılı hukuk ku-
rallarının buna izin vermemesinden
değildir. 

Buna engel olan devletin üç erki
olan yasama, yürütme ve yargının tek
elde toplanmasıdır. Buna engel olan
bu suçu bizzat devletin işlemiş ol-
masıdır.

Yürüyüş: Katliamla ilgili yargı-
lanan 39 askerin ifadelerini nasıl de-
ğerlendirdiniz? 

Halkın Hukuk Bürosu: Askerler
epeyce rahatlatılmışlardı. Bu rahatlıkla
kendilerine söylendiği biçimde ifade
verdiler. Önceki ifadelerini külliyen
reddettiler. 

İmzasını inkâr eden bir sanık ve
birkaç sanık dışında neredeyse ta-
mamı, Bayrampaşa Hapishanesi’nde
değil, Ümraniye’de olduklarını söy-
lediler. Bayrampaşa Hapishanesi’ne
hiç gitmemişlerdi.

Sanıklar yargılamanın gösterme-
lik olduğuna, herhangi bir biçimde
ceza almayacaklarına inanıyorlar.
Buna inandırılmışlar. 

Katliama maruz kalanların avu-
katları olarak yönelttiğimiz sorularla
yalan söylediklerini açığa çıkarttık. 

Yürüyüş: Sizin ayrıca belirtmek
istediğiniz bir şey var mı?

Halkın Hukuk Bürosu:Bu dava
adalet talebimizin ve gerçeği açığa çı-
karma ısrarımızın sonucu olarak açıl-
mak zorunda kaldı. Ancak biz adalet
beklentimizi hiçbir zaman mahkeme
salonlarına hapsetmedik. 

Burada süren yargılama yıllar-
dan beri anlattığımız gerçeklerin daha
geniş halk kesimlerinin bilincine
ulaşmasına hizmet edecektir. Bizim
unutmayışımızın, bizim vazgeçme-
yişimizin, bizim affetmeyişimizin bir
sonucudur.

HHB: Sanıklar yargılamanın 
göstermelik olduğuna inandırılmışlar!

Davanın ısrarla,
önemsenerek,  her biçimde

duyurulması, takip
edilmesi, çok yönlü

çalışmalarla her kesimden
insanın gündemine
sokulması adalet

mücadelemizin bir
parçasıdır.  

12 Aral›k
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19 Aralık İçin Eylemler Sürüyor

ADALET İSTİYORUZ
19 Aralık katliamının yıldönümüne
yaklaştığımız bugünlerde Halk Cep-
heliler adalet isteklerini dile getiriy-
orlar. Yaptıkları eylemlerle, dağıt-
tıkları bildirilerle, kuşlamalarla, yazı-
lamarla Halk Cepheliler adalet istiy-
orlar. 

İstanbul:Esenyurt’ta Ta lat pa şa Ma -
hal le si’n de Halk Cep he si im za lı "19-
22 Ara lık'ta Ha pis ha ne ler de Kat le -
den ler Ce za lan dı rıl sın" ya zı la ma ları ya -
pıl dı. Ta be la Du ra ğı ’na, Kı raç Mer kez
Ma hal le si ’ne ve Kı raç Es ki Be le di -
ye'nin çev re si ne kuş la ma lar ya pıl dı.

***
Bağcılar’da;  Yeni Mahalle’de

Haldun Dormen Tiyatrosu’nda yapı-
lacak olan panele çağrı afişleri asıl-
dı ve kuşlamalar yapıldı. Mahallenin
3 yerine üzerinde “19-22 Aralık
2000’de Hapishanelerde Katledenler
Cezalandırılsın” yazılı pankartlar
asıldı. 

2 Aralık günü ise 19 Aralık kat-
liamını yansıtan resimlerin yer aldı-

ğı bir sergi açıldı. Şehitlerin de fo-
toğraflarının yer aldığı sergi bir haf-
ta boyunca mahallede açık kaldı. 

Polis, pankart asılır asılmaz bir hır-
sız gibi çalıp kaçtı. Bunun üzerine
aynı pankart tekrar asıldı. Pankart bir
gün daha asılı kaldı. Pankart tekrar ça-
lındı ve afişler söküldü. Pankartlar ve
afişler tekrar asıldı. 

6 Aralık günü sivil polisler eşli-
ğinde mahalledeki afişlerin üzerini bo-
yayarak kapatmaya çalıştılar. Afişle-
ri sahiplenen mahalle halkı polisleri
mahalleden kovdu.

***

Çağlayan’da 2 Ara lık  ta ri hin de
De re ve Son Du rak'ta “19-22 Ara lık'ta
Ha pis ha ne ler de Kat le den ler Ce za -
lan dı rıl sın" ya zı la ma ları ya pıl dı.

4 Aralık günü Çağlayan Dere ve
Sondurak'ta 3 ayrı yere “19-22 Ara-
lık 2000'de Hapishanelerde Katle-
denler Cezalandırılsın” yazılı pan-
kartlar asıldı, kuşlamalar yapıldı.

***

İSTANBUL / 
BAĞCILAR

İSTANBUL /
ÇAĞLAYAN

İSTANBUL / 
GÜLSUYU
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Gülsuyu’da 3 Aralık günü Fat-
mahanım, Esenkent, Zümrütevler,
Yetmişevler, Maltepe Merkez, Mal-
tepe Minibüs Yolu’na kuşlamalar
yapıldı. Ayrıca 19-22 Aralık sergisi
Nurettin Sözen Parkı’na ve Heykel
Meydanı’na açıldı. 7 Aralık günü bir-
çok yere '19-22 Aralık 2000'de Ha-
pishanelerde Katledenler Cezalandı-
rılsın” pankartları asıldı ve kuşlamalar
yapıldı. 8 Aralık günü pazar yerine
stant açılarak bildiri dağıtıldı, 12
Aralık günü yapılacak olan anmaya
ve panele çağrı yapıldı. 

***
Nurtepe’de 4  Aralık   günü   Ça-

yan  Mahallesi’nde  bildiri  dağıtımı
yapıldı. 2500 bildiri halka ulaştırıldı. 

***
Okmeydanı’da 8 Aralık günü

Anadolu kahvesinde bildiri dağıtıldı
ve kuşlama yaptılar. Toplam 5000
kuşlama ve 400 bildiri dağıtıldı.

Antalya: 3 Ara lık gü nü An tal -
ya'nın Ge biz li ve Kı zı la rık ma hal le -
le rin de kuş la ma lar ya pıl dı. Her iki
ma hal le de Halk Cep he si im za lı  top -
lam 5000 adet kuş lama yapıldı. Ay-
rıca 8 Aralık günü 6 ayrı yere 19 Ara-
lık katliamını anlatan yazılamalar
yapıldı. 

Elazığ: Esentepe Mahallesi’nin bir-
çok yerine kuşlama yapıldı. Kuşlama
sırasında mahalle halkına hapisha-
nelere yapılan operasyonlar ve diri
diri yakılan kadınlar anlatıldı.  

Gülsuyu’da Cephe Afişleri
İstanbul Gülsuyu Mahallesi’nde 4

Aralık günü  Gülsuyu, Çiftlik Sokak,
Top sahası, Telsizler, Sondurak, Me-
sut Caddesi, Okul Durağı, Dinler
Sokak, Heykel bölgelerine yaptıkla-
rı  Cephe imzalı afişlerle halkın ge-
cekondu kapılarına duvarlarına so-
kaklarına üzerinde “Diri Diri Yaktı-
lar Hesap Soracağız” Cephe imzalı
afiş yapıştırdılar. Gece boyunca 400
adet afiş yapıldı.

7 Aralık günü mahallenin Son-
durak, Mesut Caddesi, Dinler Sokak
Okul Durağı’na yaptıkları yazıla-
malarla 19-22 Aralık’ın hesabını so-
racaklarını söylediler.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi 10 Aralık’ta İnsan Hakları Gü-
nü’nde bir eylem yaptı. İstanbul Sul-
tanahmet Adliyesi önünde yapılan ey-
lemde “Dünya İnsan Hakları Hafta-
sında İşkenceler, İnfazlar Hak Gasp-
ları Sürüyor” yazılı pankart açtılar.
Burada ÇHD İstanbul Şubesi adına
Hülya Deveci bir açıklama yaparak
operasyonların, işkencelerin devam
ettiğini, işçi ve emekçilere yönelik ya-

pılan saldırıları ve işsizliği, hapis-
hanelerde tecritin ve hak ihlallerinin
artarak sürdüğünü belirtti. Deveci
açıklamanın devamında “Bizler Çağ-
daş Hukukçular Derneği olarak
emekçilerin, öğrencilerin, devrimci-
lerin, yurtseverlerin, ezilenlerin, sö-
mürülen halkımızın yanında insa-
noğlunun binyıllardır direnerek ka-
zandığı hakların takipçisi ve savu-
nucusu olacağız”  dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği: 

“Dünya İnsan Hakları Haftasında
İşkenceler, İnfazlar Sürüyor”

Bursa’da polis devrimcileri
baskı ve tehditle sindirme
çabalarını devam ettiriyor. Bursa
Haklar Derneği üyelerinden
Mustafa Altun’un evi 7 Aralık
günü polisler tarafından telefonla
aranarak ailesi tehdit edildi.
Bursa Haklar Derneği konu ile
ilgili 8 Aralık günü yaptığı yazılı
açıklamada polisin bu yöntemler-
le bir yerlere varmak istemeleri
polisin acizliğinin ve çaresiz-
iğinin göstergesi olduğunu söyle-
di. Açıklamanın devamında şöyle

denildi: “Attıkları her adımda
kendi pisliklerine biraz daha bat-
maktadırlar. Kötü arkadaş diye
tanıttıkları kişiler yıllardır bu
ülkede emperyalizme karşı
mücadele eden, yozlaşmaya karşı
mücadele eden bir kurumun
üyeleridir. Polis kötü arkadaş
yalanıyla gerçekte halkın
mücadelesini karalamak istiyor.
Bursa polisi şunu bilmelidir ki
baskı ve tehditlerle bir yere vara-
mayacaktır.”

Devrimciler Tehdit ve Baskı ile
Sindirilemez!



Emperyalizm sınıf kinine sahiptir. 

Yüzlerce yıllık deneyi vardır bu konuda.

Burjuvazi kincidir. 

Gücünün ve fırsatının olduğu her yerde ara-
dan 50 sene, 60 sene bir asır da geçse intikamı-
nı alıyor, hesap soruyor. 

Bu dünyanın her yerinde böyle olmuştur. 

O affetmiyor. 

Bin bir hileyle, vaat ve sözlerle silah bıraktırdığı bü-
tün gerilla hareketlerine karşı, silahların terk edilmesinin
ardından soruşturmalara, kıyımlara girişmiştir. 

Çıkarına geldiği zaman baş tacı ettiklerini, kullandık-
tan sonra yerin dibine batırdı. 

Gorbaçov gibileri şimdi sürünüyorlar.

Kincidir burjuvazi. 

Nazi Yahudi kasaplarının peşinde, onlarca yıl sonra bile
dolanan yine İsrail burjuvazisidir. 

Filistinliler’in en ufak eylemine;

Fas'ta, Tunus'ta olsalar dahi cevap veren aynı burju-
vazidir.

Öylesine kincidirler ki, gerektiğinde bir ülkeyi işgal
edip, devlet başkanını ülkelerine kaçırıp yargılar,

"cezalandırırlar". Eski adamları Noriega'yı çıkarları-
na ters düştüğünde ABD'ye kaçırıp yargılayan ve kırk yıl
ceza verenler onlardır. 

Kendilerine yapılanları hiç unutmadılar. Unutmazlar. 

Ve hemen çıkarları için birleşmekte ustadırlar.

Halklara kin kusarken birleşmekte bizden daha usta-
dırlar. 

Bu SAHTE SOLCULARA da bir ders olmalıdır.
Özellikle yaşadıklarını, burjuvazinin vahşetini unutmaya
eğilimli, zayıf hafızalı, durmadan "hoşgörü"yü, "uzlaşma"yı
vaazeden SAHTE SOLCULARA ders olmalıdır.

Burjuvazinin hafızası çok güçlüdür. 

Hafızasını güçlü kılan sınıf kinidir. Devrimcilerin ha-
fızasına egemen olması gereken de halka ve kendilerine
yapılanı unutmamak, her şeyin hesabını her tür yol ve ola-
nakla sormak olmalıdır.

Sınıf kini yerine, hümanizmleri kabaranların emper-
yalistlerden öğreneceği çok şey vardır. Bu bir yanı. 

Bir diğer yanı ise; 

Emperyalizmin sosyalizme fiziki ve ideolojik olarak
her cephede saldırdığı bir süreçte ona meydan okumak,
sosyalizme derinden inanç ister, sınıf kini ister.

Halkların vicdanını bilir burjuvazi.

Vicdan aklayıcı burjuva anlayışı ise ALDATMA
ÜZERİNE KURULUDUR.

Bakın yargılıyoruz işte...

Bakın mahkemeler kurduk işte...

Burada devrimcilere düşen görev ise, bu aldatmayı boşa
çıkartmaktır. 

Onların sahte mahkemelerini teşhir etmeye devam ede-
ceğiz. 

Bu teşhiri yapabilmek büyük bir öfkeyi, büyük bir cü-
reti gerekli kılar.

Büyük bir inancı gerekli kılar. 

İşte bu inanca, bu öfkeye sahip olmayanlar; adalet is-
temini, adalet mücadelesini bilemezler, anlayamazlar. 

Biz vicdan değil, hak ve sorumluluklar etrafında mü-
cadelemizi sürdürürüz burjuvazi ile. 

Biz onların vicdanları olmadığını biliriz. 

Biz haklarımızı, kan revan içinde kalarak egemenle-
rin elinden bizim koparıp aldığımız haklarımızı bize kul-
landırtmadıklarını teşhir ederiz. 

Bunun koca bir yalan olduğunu anlatırız. 

Emperyalizm kinle, nefretle saldırmaya devam eder. 

Ekim Devrimi'ne duyduğu kinle.

75 yıl sonra SOVYETLER BİRLİĞİ’NE kin kus-
maktan geri kalmadılar. Hala da kin kusmaya devam edi-
yorlar. 

Sosyalizmin adası Küba'yı Karayipler'e gömmek için
her türlü entrikayı çeviriyor, karşı-devrimci güçler ör-
gütlüyor.

TAM 650 KEZ Castro’ya komplo kuruyorlar. 

Sayının eksiği var fazlası yok. 

Ürettikleri yalanların ise sayısı yok. 

Beyaz Saray'da kim oturuyorsa,

yatıp kalkıp kin ve öfkesini Küba'ya karşı kusmaktan
kendisini alamıyor. 

Devrimciler de en az burjuvazi kadar, burjuvazinin
emekçi halka yaptıklarına, döktükleri devrimci ve yurt-
sever kanına kin ve öfke duymalı ve her zaman şehitle-
rini hatırlamalıdır.

EKMEK VE ADALET KAVGASINA
DEVAM EDECEĞİZ! 

DÜNYAYI BİR KEZ DE
TÜRKİYE’DEN SARSACAĞIZ 

İDDİAMIZI  BÜYÜTMEYE DEVAM
EDECEĞİZ! 

ÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimizÖğretmenimiz
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Bizi sokakta, işkencehanede, hapishanelerde katledenle-
ri teşhir etmeye devam edeceğiz.

Bizi sırtımızdan vuranları beraat ettirenlerin; yalancı, iki-
yüzlü adaletlerini teşhir etmeye devam edeceğiz. 

Devrimciler, burjuvazinin ve emperyalizmin kirli yüzü-
nü, katliamcı yüzünü her yerde, buldukları her olanakta teş-
hir etmek için ellerindeki tüm silahları sonuna kadar kullan-
malıdırlar. 

Bundan daha önemlisi; emperyalizmin ve işbirlikçi bur-
juvazilerinin 

Sosyalist Blok’un çöküşü ve dünya devrim hareketlerin-
de görülen belirgin gerileme ile birlikte daha da saldırganla-
şan politikalarla dünya hakimiyetini güçlendirmeye çabala-
dığı günümüzde, "Dünyayı bir kez de Türkiye'den sarsa-
cağız" iddiası, düşmanın sınıf kininden on kat fazlasını duy-
mayı ve bu bilinçle hareket etmeyi zorunlu kılıyor.

"DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYEDEN SARSACA-
ĞIZ" bizim hayalimizdir.

"DÜNYAYI BİR KEZ DE TÜRKİYE’DEN SARSA-
CAĞIZ" bizim iddiamızdır.

Bunun için legal- illegal, silahlı- silahsız tüm yolları kul-
lanacağız. Bunu hiç gizlemedik de!

Burjuva demokrasisine en saygılı davrananlar, yalnız ve
yalnız Marksistlerdir.

"Dünya proletaryası, burjuva demokrasisi haklarını ala-
bilmek için kan revan içinde kalmıştır ve bu haklarını da elin-
de tutabilmek için, tabii ki bütün gücüyle savaşacaktır" diye
öğretmiştir ustalarımız bize. 

Ekmek istemek için,

adalet istemek için, 

her türlü yolu kullanmaya devam edeceğiz. 

Bunun kavgasını vermeye devam edeceğiz. 

Sosyalistler burjuva yasallığını, burjuvazinin bozması üze-
rine terk ederler. Bu nedenle devrimlerin objektif şartlarını,
devrimciler değil, baskı, cebir ve şiddet getirmek suretiyle bur-
juvazi hazırlar.

Tekelci kapitalist dönemle birlikte başlayan sosyalist
devrimler çağında, bütün proletarya devrimlerine baktığımızda
bu gerçeği çok açık görürüz.

Biz bedeli ne olursa olsun, ekmek ve adalet istemeye de-
vam edeceğiz. 

Emperyalistlerin katliamcı yüzünü sergilemeye, işbirlik-
çisi burjuvazinin ondan hiç geri kalmadığını anlatmaya de-
vam edeceğiz. 

Mahkeme salonlarında, alanlarda katilleri teşhir etmeye
devam edeceğiz.

Onlara olan kinimizi büyütmeye devam edeceğiz.

Adalet istemeye devam edeceğiz. 

Vermeyeceklerini ispatlamaya devam edeceğiz. 

Vermezlerse zorla alacağımızı haykırmaya devam edeceğiz.

Halkımızı, şehitlerimizi adaletsiz bırakmayacağız.

Celalettin Cerrah’ın yerine İstanbul kontrgerillasının
başına getirilen Hüseyin Çapkın’ın hangi yetenekleri ile
buraya AKP tarafından atandığı, niye tercih edildiği bir sır
değildir.

En azından geçmişine dair şunları  biliyoruz. 17 Şu-
bat 1996’da kapısına “Bu işyerinde işkence vardır” diye
yazılı bir tabela asılan Manisa Emniyet Müdürlüğü iş-
kencehanesinde görevli olduğunu... 

Çoğu lise öğrencisi olan 16 öğrenciye günlerce işkence
yapmış, uydurma ifadelerle tutuklatmışlardı. İşkenceyi,
komployu gizlemek için de Manisa’da “DHKP-C ope-
rasyonu” yaptıklarını açıklamışlardı.

Komplonun, işkencenin olduğu dönemde Hüseyin
Çapkın, Manisa Emniyet Müdürlüğündedir.

Gelelim İzmir’e. 2007 yılında polislerin açtığı ateşle
başının arkasından vurulan 20 yaşındaki Baran Tursun
için İzmir Emniyeti sahte belgeler hazırlayarak, katil pol-
isleri kurtarmaya çalışmıştı. O dönem İzmir Emniyet Mü-
dürü Hüseyin Çapkın’dır... O dönem İzmir’de Baran Tur-
sun tek katledilen kişi değildir. 

Hüseyin Çapkın, ramazan ayında “olayların yarı ya-
rıya” azaldığını söyleyebilecek kadar bağnazdır.

Kapısına “işkenceciliği tescillensin” diye tabela asılan
işkencehaneden İstanbul kontrgerillasının başına adım adım
terfi ettirilmiştir, bu işkenceci katil!

24 Aralık 1978’de Maraş katliamı sırasında, Abdul-
kadir Aksu, Maraş Vali vekilidir. Maraş’ta katledilen, göz-
leri oyulan kadınların, karnı deşilen çocukların, katliamın
suç ortağıdır.

Bir sapık, bir uyuşturucu tüccarı, bir mafyacı, bir kontr-
gerillacı olan Aksu, adım adım tırmanmıştır bürokrasinin
merdivenlerini. Yıllarca bakanlık yaptı, kontrgerillanın vaz-
geçemediği kadrolardan birisi oldu hep. 

Mehmet Ağar, hep 1000 operasyonla anıldı. Katilli-
ği, halk düşmanlığı tescillidir. O da adım adım çıktı mer-
divenleri. Bakanlıklar yaptı, bürokrasinin en tepe nokta-
larında halka karşı savaş yürüttü yıllarca. 

Kemal Yazıcıoğlu, 12 Eylül’ün Ankara DAL işken-
cehanelerinin sorumlusudur. O da, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü, Ordu Valiliği yaptı.

Hepsinin ortak noktası, boğazlarına kadar pisliğe bat-
mış olmalarıdır. Herbirinin geçmişinde işkence, katliam,
halka karşı yürütülen kontrgerilla operasyonları vardır. Ka-
til ve katliamcı oldukları için yükselmiş, katil ve katliamcı
oldukları için bakan, vali, emniyet müdürü, milletvekili ya-
pılmışlardır. Bütün pis işlerine göz yumulmuş, sırtları sı-
vazlanmıştır.

İşte bu katiller oligarşinin adaletini uyguluyor!

Katillerin adaleti
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19 Aralık’da devlet 20 hapishaneye bir ülkeyi işgal
eder gibi saldırdı. 28 devrimci tutsağı katletti. Yüzlerce
tutsağı yaraladı, onlarca tutsak bu saldırılar nedeniyle
sakat kaldı. Kepçelerle, dozerlerle yıktığı, yüzlerce ağır
silahlı ölüm mangası ile işgal ettiği hapishanelerde tek
bir tutsağı teslim alamadı. 

Bir yanda, helikopterleri, ağır silahları, gazları,
kimyasal silahları ile binlerce ölüm mangası, diğer
yanda bedenini barikata süren, bedeninden başka silahı
olmayan tutsaklar vardı. İki güç, iki irade ama eşitsiz bir
savaşta diri diri yakılmalarına karşın tek bir tutsak tes-
lim olmadı.

Oligarşi on yıldır tutsaklara yönelik saldırılarını F
Tiplerinde, tecrit altında sürdürüyor. Tutsaklar da diren-
meye devam ediyorlar. 10 yıl boyunca tutsaklar büyük
bedeller ödeyerek bu saldırılara karşı koydular,
DİRENDİLER.

Tutsaklara on yıldır saldıran oligarşi aynı amaçla
tüm halka saldırmaya devam ediyor. İşçiye saldırıyor,
öğrenciye saldırıyor, memura saldırıyor, yoksul
gecekondu halkına saldırıyor. Saldırılardan hemen
herkes nasibini alıyor. 

Oligarşi saldıracak ama biz nasıl
direneceğiz? İşçiler, işten atılmalara,
taşeronlaştırmaya, hak gasplarına, güvence-
sizliğe karşı nasıl direnmelidir? Direnmeli
ama aynı zamanda saldırıları püskürterek,
haklarını da alabilmelidir.

Bu saldırılara karşı koyacaksak, bu
saldırıları püskürteceksek, bunun yolu 19 Aralık’taki
gibi direnmekten geçmektedir. 19 Aralık’taki gibi diren-
mek, direnmekte ısrar etmektir. Uzlaşmaz olmak,
direnişi sonuna kadar götürmektir. 19 Aralık’taki gibi
direnmek, Feda yolunda yürümektir.

Oligarşinin saldırılarının sürdüğü, emperyalist tekel-
lerin ihtiyaçları için yağma ve talanın dizginsiz sürdüğü
bugün bu saldırıları durdurmak için kararlı bir direniş
çizgisine ihtiyaç vardır.

Açık ki, işçisi, emekçisi, kondulusu, kamu emekçisi
gerektiğinde her türlü bedeli göze almadan saldırıları
durduramaz, haklarını savunamaz. Bedelleri göze
almadan, sabır ve kararlılıkla, sürdürülmeyen bir
direnişle sonuç alamaz. İşte Feda, her şeyi göze
almanın adıdır.Açlığı, tutsaklığı, coplanmayı, vurul-
mayı ve gerektiğinde ölebilmeyi de göze almadan karar-
lı ve sonuç alıcı bir direniş yürütülemez.

Fedanın yolundan yürümek, aynı zamanda kazanma
kararlılığını da taşımaktır. İddialı olmak, kazanacağına
olan güvenle mücadeleyi sürdürmektir. Mücadele inanç
ve kararlılıkla yürütülür. O kararlılığı taşımaktır aslolan.

Feda yolundan yürümek

Tek YolYürüyüşte

19 Aralık Katliamının 10. yıldönümünde
şehitlerimizi anmak için 19 Aralık’da
Bayrampaşa Hapishanesi’nin önünde olaca-
ğız. 
Katliamın üzerinden 10 yıl geçti, katiller hala
yargılanmadı. 
Bugüne kadar açılan göstermelik davalarla,
zaman aşımıyla katillerini korudu. Katliamın
asıl sorumlular, hakkında soruşturma dahi
açılmadı. 
On yıl sonra Bayrampaşa Hapishanesi’ndeki
katliam için açılan mahkeme bir kez daha
göstermiştir ki, 
Oligarşinin mahkemelerinde adalet yok. Bu
mahkemeler 19 Aralık’ın katillerini  yargıla-
mayacak. Adalet yerini bulmayacak.
Bulmayacak çünkü, başından  beri oligarşi-

nin mahkemeleri bu
katliamda suç
ortağıdır. 
19 Aralık ADALET-

SİZ kalamaz.  Oligarşi katliamı unutturmak
istiyor.
Biz unutmayacağız. 19 Aralık’ın katillerini
UNUTMAYACAĞIZ!
19 Aralık katliamının katillerini AFFET-
MEYECEĞİZ! HESAP SORACAĞIZ!
Katilleri biz YARGILAYACAĞIZ!
Katliamın hesabını sormak için ,
19 Aralık Katliamının 10. yılında 
Bayrampaşa Hapishanesi’nin önünde olacağız. 
Katliamının yıldönümünde 19 Aralık şehit-
lerimizi anmak ve katillerden hesap  sormak
için  Bayrampaşa Hapishanesi önünde
yapacağımız anmaya çağırıyoruz.

Halk Cephesi’nden  

19 Aralık Şehitlerini Anmaya 
Katliamcılardan Hesap Sormaya ÇAĞRI
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Halk düşmanı AKP’yi kuranlar
ve yönetenlerle ilgili olarak bugüne
kadar onlarca kez yazı yazdık. Tar-
tışmasız bütün yazdıklarımızda AKP
kadrolarının işbirlikçiliğini, düzenin
hangi pis işlerini yürüttüklerini, hal-
kı nasıl soyduklarını, halk düşman-
lıklarını anlattık.

AKP’ye ilişkin değerlendirmele-
rimizi yaparken, ortada ne Türkiye
Partisi Genel Başkanı Abdüllatif
Şener’in  AKP’lilerin yolsuzlukları-
na dair, “AKP’de duymayan yok”
değerlendirmeleri, ne de Wikileaks

belgelerinde AKP’liler ile
ilgili  değerlendirmeler
vardı ortada.

AKP’yi kuranlar ve
yönetenlere dair  kimi ay-
rıntıların geçtiği Wikile-
aks belgeleri, kim olduk-
ları, nitelikleri, karakterleri
hemen hemen bilinen
AKP’lilere ilişkin ek bazı
kanıtlar ortaya çıkarmış
oldu. 

Halk düşmanı AKP-
’nin yöneticileri bugüne
kadar lafta bol bol haktan,
hukuktan, ahlaktan, doğ-
ruluktan söz ederlerken
her zamanki gibi iki yüz-
lüydüler. Halk düşmanlı-
ğında ve işbirlikçilikte sı-
nır tanımayan AKP’liler
ile ilgili emperyalist efen-
dilerinin arşivinden çıkanlar bizim açı-
mızdan pek de şaşırtıcı değildir. 

Belgelerde, eski bir faşist olduğu
belirtilen halk düşmanı Kürşat Tüz-
men’in “avantacılığına” dair söyle-
nenler, aslında tüm AKP’liler için ge-
çerlidir. 

Eski AKP’li ve AKP Hükümetin-
de Başbakan Yardımcılığı yapmış
olan Türkiye Partisi Genel Başkanı
Abdüllatif Şener, belgelerde geçen
“avantacılık”, “hırsızlık”, “yol-
suzluklarla” ilgili olarak şöyle diyor:

“Benim hükümette olduğum dö-
nemde bu iddialar bakanlar arasın-
da, kulislerde, milletvekilleri ara-
sında konuşuluyordu. Hatta diyebi-
lirim ki duymayan yoktur!” (Cum-
huriyet, 7 Aralık 2010)

AKP’lilerin, 8 yıldır süren hırsız-
lıklarını, avantacılıklarını, aldıkları
rüşvetleri “duymayan yok”tur ger-
çekte.

Wikileaks belgelerinde “... Gül
Erdoğan’ı altta bırakarak partide
daha çok kontrolü ele geçirmeye ça-
lışıyormuş gibi gözüküyor” diye ge-
çen kimi değerlendirmelerde, Baş-

bakan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı
Gül arasındaki sahte “kardeşlik”
gösterilerinin ne kadar aldatıcı oldu-
ğu da ortaya çıkıyor.

Birbirlerini, koltuk ve iktidar için,
sömürüden alacakları pay uğruna na-
sıl paraladıkları, oluşturdukları ekip-
lerle nasıl iktidar savaşı yürüttükleri,
Gül’ün eşinin Cumhurbaşkanlığı se-
çimi için uğraştığına kadar bir çok ay-
rıntı da ortalarda dolaşıyor.

8 yıldır kendi kişisel iktidarları
için, vurgunları için her tür yolu de-
neyen dünyası küçük, işbirlikçi, aç
gözlü düzen politikacılarıdır AKP’li-
ler.

Belgelerde “xxx” diye gösterilen
Amerikalılar’a ajanlık yapan çok sa-
yıda AKP’liden de söz edilmektedir.
Bunlardan birisi de o tarihte bakan
olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Hilmi Güler’dir. Hilmi Gü-
ler’in verdiği bilgilerin bir kısmı var
bu belgelerde. Tamamı ne kadar ve ne
karşılığında verildi?

Kısaca, AKP’lilerin ajanlıktan, iş-
birlikçiliğe, sapıklıktan, halk düş-
manlığına kadar suçları onlarcadır.
AKP bu nedenle halk düşmanıdır.

Eli tesbihliler in hamisi,
kontrger illacı ve bir  sapık;
Abdulkadir Aksu

“... Aksu’nun Kürtleri kayır-
ması, eroin ticaretine adının ka-
rışması, 20 yaşın altındaki genç
kızlara düşkünlüğü ve oğlunun
açıkça mafya üyeliği kabinedeki
konumunu zayıflatıyordu.” (Wi-
kileaks Belgelerinde Abdulkadir
Aksu)

Aksu yıllarca oturduğu İçişle-
ri Bakanlığı koltuğunda halka kar-
şı yürüttüğü komplo, katliam, kay-
betmeler, işkence ve saldırılarla
adını duyuran eli kanlı bir halk düş-
manıdır.

Onun katliamcılığı, 24 Aralık
1978’de, Maraş katliamına kadar
uzanır. Maraş katliamı olduğunda
Maraş’ta Vali vekilidir; katliamın
baş sorumlularından biridir. 

Eli kanlı  halk düşmanı  Aksu,
aynı zamanda ahlaksız bir sapık, bir
uyuşturucu kaçakçısı ve oğlu bir
mafyacıdır. Her tür pis işi çeviren,
ahlaksızca ilişkiler yürüten Aksu,
aynı zamanda AKP’nin yönetici-
lerindendir.

Türkiye’yi Aksu gibi sapıklar,
uyuşturucu kaçakçıları, çetelerin
ve mafyacıların hamileri olanlar yö-
netiyor.

Wikileaks belgelerindeki AKP: 

Hırsızların, ajanların, sapıkların Partisi!

12 Aral›k
2010

Yürüyüfl

Say›: 246

ÖRGÜTLENELİM, BİRLEŞELİM, DİRENELİM 21



22

12 Aral›k
2010

Say›: 246

YAKAN, YIKAN, KATLEDEN, İŞTEN ATAN OLİGARŞİDİR

1950’lerden bu yana, tam 60 yıldır
gecekondular, halkın konut ihtiyacını
“karşıladılar”. Halkın “başını soka-
cak” evi, sosyal yaşamı, şehirde “gü-
vencesi” oldular.

Dizimizin ilk bölümünde özetle-
diğimiz 60 yıllık gecekondu tarihinin
de gösterdiği gibi bugüne kadar hiç-
bir iktidar bu sorunu “halkın konut
sorunu” olarak görüp, çözüm ara-
madı.

Sorun çözülmediği gibi, 1980’le-
rin ortalarından itibaren daha da bü-
yüdü. Çünkü o zamana kadar esas
olarak ekonomik nedenlerle oluşan
köyden kente göç, bu dönemden iti-
baren artan işsizlik ve artan siyasi bas-
kılar nedeniyle daha da yaygınlaştı.
İşsizlik, büyükşehirlerdeki yığılma-
yı artırırken, Kürt halkı üzerindeki

ulusal baskı da, göçün yeni kay-
nağıydı artık. Özellikle 90’ların
başlarından itibaren de köy yak-
ma, boşaltma politikası, büyük
göçlere neden oldu. İstanbul’dan

Antalya’ya, Mersin’den Diyarba-
kır’a kadar ağırlıklı olarak Kürt yok-
sullarının olduğu yeni gecekondu
bölgeleri oluştu. 

Sorun, Halk Anayasası Taslağı’na
belirtildiği gibi iyice çözümsüzleşti:
“Ko nut so ru nu, kır sal alan da ki ta -
lan cı po li ti ka ve yan lış ta ban fi yat -
la rı po li ti ka sıy la, köy yak ma ve göç
et tir me po li ti ka sıy la, bun la rın so -
nu cun da bü yük kent ler de olu şan
ge ce kon du laşmay la için den çı kı la -
maz ha le ge ti ril miş, ge ce kon du
yı kım la rı dra ma tik bo yut la ra ulaş-
mıştır.”

‘Güvenlik’ sorunu mu, 
barınma sorunu mu? 
Önceleri gecekondulara göz yu-

mup onları “oy deposu” olarak görüp
istismar eden oligarşi, gecekondular-
da direnişlerin ve devrimcilerin ör-
gütlenmeye başlamasından itiba-
ren gecekondu sorununa “güvenlik”
sorunu olarak bakmaya başladı. 

Oligarşi’nin gecekondulara kar-
şı yaklaşımının değişmez yanlarından
biri de gecekonduları yasadışı olarak
görmesidir. Düzenin yasalarına göre
yoksul halk bir “suç” işlemiş, kendi
barınma sorununu, düzenin yasalarına
göre çözmemişti. Gecekondu ma-
hallelerinin bir kısmı zaten devrim-
cilerin büyük emeği ve yol gösteri-
ciliğinde kurulmuştu. 

Yok sul ge ce kon du böl ge le ri sis te -
min kri zi nin en açık his se dil di ği hal -
kın dü zen le çe liş ki le ri nin en çok
kes kin leş ti ği ve yaşandığı yer ler ola -
rak tüm ik ti dar lar için iç ten içe bir teh -
li keydi. Bu anlamda da, politikleşen,

örgütlenen gecekondu semtleri “ezil-
mesi gereken yerler” olarak görü-
lüyordu artık. 

Oli gar şi yoksul gecekondu ma-
hallelerinde oto ri te ku ra ma yın ca ken -
di si için teh li ke oluş tu ran bu ma hal -
le le ri de ne tim al tı na al mak için bas -
kı uy gu la mak ya da ta ma men yı kıp
“ba şı na be la” ol mak tan çı kar mak is -
tedi hep.

Kısacası, iktidarlar, gecekondu
sorununu “çözülmesi gereken bir
konut sorunu”, “barınma hakkı so-
runu” olarak görmedikleri için, gün
geldi gecekondulara “tapu tahsis
belgeleri” verip istismar ettiler, gün
geldi, yıktılar, bugün de “kent sel dö -
nü şüm” pro je si adı al tın da yı kmaya
devam ediyorlar. An ka ra’da “kent sel
dö nü şüm” ya la nı ile 2005-2007 ara -
sın da tam 20 bin ev yıkıldı. Ve bun-
ların bir bölümü halk aldatılarak on-
ların onayıyla yı kıl dı. Önümüzdeki
günlerde de İstanbul’da 1 milyon,
Ankara'da 150 bin olmak üzere
gecekondulaşmanın şu veya bu dü-
zeyde yaşandığı hemen tüm büyük-
şehirlerde yıkımlar söz konusudur.

Yoksul halkın barınma
sorunu çarpık kapitalizmin
ürünüdür
Kapitalizm, bi li mi, en ge liş miş

tek no lo ji le ri sö mü rü sü nü sürdürüp,
ço ğalt mak için kullanır. 

Bilimi, halkın eği tim, sağ lık, ko -
nut gibi temel so run la rı nı çöz me ye,
do ğa nın yı kı cı güç le ri ne karşı ön lem -
ler al ma k için kullanmaz. Yeni sö-
mürgelerdeki çarpık kapitalizm dev
köp rü ler, de va sa gök de len ler, denize
tüneller in ş a edebilecek bi lim ve
tek no lo jiye sahip olmasına rağmen,
bu teknoloji ile, hal kın “2 oda bir sa-
lon”la sınırlı olacak ko nut so ru nu nu
çöz mez, çözmek istemez. 

Önceki bölümden:
“Gecekondu sorunu nedir?”

diye sorarak başlamıştık yazı dizi-
mize. İlk bölümde, gecekondulaş-
manın ne zaman, nasıl ve hangi ne-
denler sonucu ortaya çıktığını ortaya
koymaya çalıştık. Çarpık kapitalizmin
gelişmesiyle köyden kente göçün ve
buna paralel olarak da gecekondula-
rın arttığını rakamlarla anlattık. 

Gecekondu aflarından nasıl yı-
kımlara geçildiğini hatırlattık. Ni-
hayetinde gecekonduların, dünya-
nın tüm yoksul halklarının zorunlu bir
“çözümü” olduğuna değindik 1. bö-
lümde... 

Bu bölümde ise ağırlıklı olarak so-
runun kapitalizmle bağını ve çözümün
nereden geçtiğini ele alacağız...

Ge ce kon du so ru nu 
de ğil, hal kın ko nut 
so ru nu var dı

3

Yürüyüfl



Gökdelenler inşa eden teknoloji ile
milyonlarca yoksula yüzlerce ma-
halle kurmak pekala mümkünken,
yoksul halk için kıllarını bile kıpır-
datmazlar.

Esasen halkın elindekini, boğa-
zındaki son lokmasını koparıp alan bir
düzen, bı ra kın barınma sorununu
çöz me yi, olanları da yıkmıştır. Halkın
başta konut sorunu olmak üzere hiç-
bir sorununu çözecek durumda ol-
madığı için hal ka bo yun eğ dir me yi,
halkı sus tur ma yı tek çı kar yol ola rak
görmektedir.

Son yıllarda AKP iktidarı, TOKİ
aracılığıyla konut sorununu çözme
şovları yapmaktadır. Ancak TOKİ
projelerinin yoksul halkın barınma so-
rununu çözmekle ilgisi yoktur. Dü ze -
nin ko nut sağ la mak, halkın konut
sorununu çözmek di ye bir derdi yok -
tur.

Halkın temel ihtiyaçlarını karşı-
lamak için örgütlenmeyen bir devlet,
tüm gücünü haklarını isteyen, örgüt-
lenen, mücadele eden halka karşı
kullanmıştır. 

Gecekonduları yıkarken ya nı baş -
la rın daki ka çak vil la lara dokunmayan,
aynı dev lettir. Kendi lüks siteleri,
gökdelenleri, hatta devlet binaları,
ruhsatsızdır, izinsizdir, ama kendile-
rinde yasaları çiğneme hakkı gör-
mektedirler. 

Gecekondu sorununu yaratan çar-
pık kapitalizmin kendisidir. Yeni sö-
mürgelerin kapitalistlerinin, aç, açık-
ta ve yoksul bıraktıkları, boğaz tok-
luğuna çalıştırdıkları insanların ba-

rınma sorununu çözmesi beklene-
mez de, mümkün de değildir. Gece-
kondular işte tam da bu noktada or-
taya çıkmışlardır.

Çarpık kapitalizm
konut sorununu da
çarpıklaştırıyor
Sağlıklı bir ko nutta yaşamanın

bir hak olduğunu kimse reddedeme-
diği için, bu hak ba zı ulus la ra ra sı söz -
leş me ler le sözde güvence altına alın-
mıştır. 

Birleşmiş Milletler İn san Hak -
la rı Ev ren sel Bil dir ge si’nde şöyle de -
nilmektedir: 

“Her ke sin ken di si ve ai le si nin
sağ lık ve refahı için bes len me, gi yim,
KO NUT ve tıb bi ba kım hak kı var dır.
“ (Madde: 25) .

Bildirge konut dahil sayılan hak-
ları kağıt üstünde de olsa güvenceye
alan şu maddeyle devam etmektedir.

“Bu bil dir ge nin hiç bir hük mü
her han gi bir dev let ku rum ya da ki -
şi ye bu ra da ile ri sü rü len hak ve öz -
gür lük ler den her han gi bi ri nin yok
edil me si ni amaç la yan her han gi bir
et kin lik te ve ey lem de bu lun ma hak -
kı nı ve rir bi çi min de yo rum la na -
maz.” (Madde: 30) 

Kapitalizmin iki yüzlülüğünü gör-
mek için kahin olmaya gerek yoktur.
Bir yandan konutu hak olarak gören,
bu hakkın dokunulmazlığına işaret
eden sözleşmeler yapılmışken, di-
ğer yanda milyonlarca yoksul halk
dünyanın bir çok ülkesinde teneke ba-
rakalarda yaşamaya mahkum edil-
miştir.
Ya da ülkemiz de olduğu gibi 1

milyon evin yıkımının hazırlıklarının
yapılması da bu ikiyüzlülüğün gös-
tergesidir. Oligarşinin ulus la ra ra sı
söz leş me ler de ki tu tu mu tam anla-

mıyla bir iki yüz lü lüktür.

Birleşmiş Milletler ka yıt la rı na
gö re, dünyada 1 milyarı aşkın yok-
sul ve emekçi halen gecekondularda
yaşamaktadır. 1 milyarı aşkın insan,
konutsuz ve sağlıksız koşullarda ya-
şamını sürdürmektedir. 

Nitekim yoksul halk, bu gece-
kondu mahallelerinde, ko le ra, sıt ma,
di zan te ri gi bi herbirinin tedavisinin
çok kolay olduğu or ta çağ’dan kal ma
ba sit ama ÖN LEN ME YEN hasta-
lıklarla iç içe, içme suyundan, bile
mahrum olarak yaşamaktadır.

Ye ni sö mür ge ülkelerde, çar pık ve
hız lan dı rıl mış kent leş me ka pi ta liz min
ki ri pa sı ile bes le nen ucu be bir ya ra -
tık gi bi bü yür ken, top lum sal so run la -
rı da bü yü tmüştür. 

Ya şam la rını, bir parça ek mek pe -
şin de koşarak geçiren, en temel hak
ve öz gür lüklerin kı rın tı sın dan bi le
yok sun yüz milyonlarca yok sul ,  ken -
di le ri ni ezen kapitalizmin orman ka-
nunları ile karşı karşıyadır.

Sağ lık sız ko şul lar da; eği tim, sağ -
lık, ula şım, ka na li zas yon hizmetle-
rinden, barınma hakkından yok sun
ola rak aç lıkla yüzyüze gecekondu-
larda yaşayan milyarlar, emperya-
list dünya düzeninin eseridir. 

Konut sorununu halkın ikti-
darı, halkın yönetimi çözer
Bir halk ik ti da rı nın ilk gö rev le rin -

den bi ri si halkın BARINMA SO-
RUNUNU çözmektir. Her  aileye,
konut ihtiyacı olan herkese sağ lık lı,
top lum sal stan dart la ra uy gun bir ev
ver ebilmektir. Bu nu yüzyıllardır ta rih -
te sos ya lizm den baş ka hiçbir sis tem
ba şa ra ma mış tır. 

Kapitalizmin 200 yılı aşkın tari-
hine baktığımızda bir alternatif ya-
ratamadığını görürüz. Bazı emper-
yalist ülkeler, gerek sömürgelerinden
elde ettiklerinin bir kısmını kendi
halklarına aktarmanın, gerekse de
sosyalist sistemle rekabet içinde ol-
dukları dönem izledikler “sosyal po-
litikalar”  sonucunda, konut soru-
nunda asgari bir çözüm sağlamışlar-
dır. Ancak bu da elbette, zenginle
emekçilerin konutlarının birbirinden
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İnsan Hakları
Av ru pa Söz leş me si’nde

barınma  hakkı için;
“Her kes özel ya şa mı ile
ai le ya şa mı na ko nut ve
ha ber leş me si ne say gı

gös te ril me si hak kı na sa hip tir”
(Madde: 8) de ni lir ken,

hal k di şin den tır na ğın dan
art tır dı klarıy la   yap tı ğı
kon du la rın da  yı kım ve

dev let te rö rü ile yüz yü ze dir.
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tamamen farklı olduğu, adaletsiz bir
çözümdür. Sömürgelerde ise halkla-
ra reva görülen gecekondulardır ve bu
ülkelerde işbirlikçi iktidarların bu
soruna bir çözümü olamayacağı bir
yüzyılı aşkın bir sürenin tecrübesiy-
le sabittir. 

Devrimci Halk İktidarı’nda ise;
cid di, ka rar lı bir plan la ma uy gu la -
narak, hal kın de ne ti mi  sağ la narak, bu
sorun çözülecektir. Hal kın se fer ber -
li ği ile barınma sorunu sorun olmak-
tan çıkarılacaktır.

Devrimci bir Halk İktidarı, ko-
nutu bir hak olarak görür; bu anlam-
da da halka, “ne haliniz varsa gö-
rün” demez. Halkı bu konuda kendi
başına çaresiz bırakmaz. 

“Tüm hal kın sağ lık lı ko nut sa -
hi bi ol ma hak kı var dır. Dev let bu
hak kı kar şı la mak için tüm gü cü -
nü se fer ber eder. “ (Halk Anayasası
Taslağı) 

Görüleceği gibi konut sorununu
çözmeyi bizzat Halk İktidarı’nın ken-

disi üstlenmiştir.

Halk İktidarı’nın barınma konu-
sundaki ana ilkesi, “yerine yenisi ya-
pılmadıkça” halkın evlerinin YI-
KILMAMASI’dır. Yıkılacaksa sağ-
lıklı konutların yapımı için yıkıla-
caktır. Halk iktidarında YIKIMLAR,
halkı mağdur etmeden, sokağa at-
madan, gereken çözümler üretilerek
yerinde ıslah amacıyla yapılacaktır. 

Gecekondu yıkımları
işbirlikçi oligarşilerin
ortak yöntemidir
Asya, Güney Amerika ve Afrika'da

yoksul halkın iş bulmak için kırsal
alanlardan kentlere göçü nedeniyle
kentlerin nüfusu milyonları aştı. Ge-
cekondular hızla çoğaldı, kentleri
kuşattı.

Hindistan'da, Cezayir'de, Arjan-
tin’de, Peru'da, Meksika'da, İran'da
gecekondular yaygındır. Brezilya'da
milyonlarca insanın yoksulluk içeri-
sinde yaşadığı favela denen uçsuz bu-
caksız gecekondu mahalleleri oluş-
muştur.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın
yoksul mahallelerine favelalara
“uyuşturucu ile mücadele adına”
operasyon yapan Brezilya devleti
bunun için orduyu seferber etti. Yok-
sul mahalleler bir yandan yozlaştı-
rılmaya, düzene karşı öfkeleri törpü-
lenmeye çalışılırken, bir yandan da
devletin saldırılarını yaşıyor. 

Bre zil ya’da yoksul halk konut
hakkı için mücadele de etti. 2005 yı -
lın da kul la nıl ma yan ka mu bi na la rı  iş -
gal edile rek evsiz yoksullar bu ra la ra
yer leş ti. Brezilya’da milyonlarca yok-
sul teneke evlerde yaşarken 6.5 mil -
yon kul la nıl ma yan bi nanın boş tu-
tulduğu belirtilmektedir. Kapitalizm
böyle müsrif ve yoksul halka düş-
mandır.

Yeni sömürge ülkelerde gecekon-
dular nasıl yaygınsa YIKIMLAR
da bu ülkelerde oligarşilerin gele-
neksel politikasıdır.

Yıkımların sürekli yaşandığı yer-
lerden birisi Do mi nik Cum hu ri ye -
tidir. Ül kenin de ği şik böl ge ler inde ne -
re dey se her gün yı kım sal dı rı ları ya-

şanmaktadır. San ta Do min ga kent
merkezinde 200.000 konut yıkım
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu ko-
nutların sahiplerinin %75’i tapu sa-
hibi değildir. 1986-'92 ara sın da, 6 yıl-
da en bü yük yı kım la rı  ya şa dı Domi-
nik’in yoksul halkı. 

Güney Afrika’da en büyük yıkım-
lar, 2010 Dünya Kupası gerekçe gös-
terilerek yapıldı. Bu yıkımlarda Güney
Afrika gecekondu hareketinin (Abah-
lali baseMjondolo) örgütlenme mer-
kezlerinden biri olan 7 bin yoksul in-
sanın yaşadığı mahalleye saldırıldı.
Güney Afrika devleti, hem bu saldırı-
larla, hem de yoksul gecekondu halkı-
nı en temel ihtiyaçlarından elektrik ve
sudan mahrum ederek sindirmeye ça-
lışmaktadır.

Güney Afrika’daki işbirlikçi iktidar,
aynı İstanbul’da olduğu gibi, 2014 yı-
lına kadar gecekonduları ortadan kal-
dırarak “yaşanabilir, donanımlı kent-
ler” yaratma yalanı ile yoksulları şeh-
rin dışına sürmek için planlar yapmış-
tır. Abahlali baseMjondolo (gece-
kondu halkı) hareketi, devletin, gece-
konduları yıkıp, yoksul halkı geçiş
kamplarına sürme saldırılarına karşı
mücadele etmektedir. 

İşbirlikçi iktidarların yalanları ve YI-
KIM saldırıları hemen hemen tüm yeni
sömürge ülkelerde aynıdır.

Sürecek...

24

Yürüyüfl

12 Aral›k
2010

Say›: 246

YAKAN, YIKAN, KATLEDEN, İŞTEN ATAN OLİGARŞİDİR

Halk İktidarının
Çözümü!

d-) Tüm hal kın sağ lık lı ko -
nut sa hi bi ol ma hak kı var dır.
Dev let bu hak kı kar şı la mak için
tüm gü cü nü se fer ber eder. Ge -
ce kon du böl ge le rin de ki ev le rin
sağ lık lı ve gü ven li ha le ge ti ril -
me si; ge ce kon du semt le ri nin
yol, su, elek trik, sağ lık ku ru mu
gi bi alt ya pı ek sik lik le ri nin ta -
mam lan ma sı; Is lah edi le mez
du rum da ki ge ce kon du lar ye ri ne
top lu ko nut lar in şa edil me si
halk ik ti da rı nın ön ce lik le ri ara -
sın da dır. 

e-) Ye ri ne ye ni si ya pıl ma dık -
ça hal kın otur du ğu hiç bir ev yı -
kı la maz. 

f-) Hiç kim se ih ti yaç faz la sı
evi boştu ta maz; bir yıl otu rul ma -
yan ev le rin halk ta ra fın dan kul -
la nıl ma sı hak kı do ğar.

(Halk Anayasası Taslağı, s.45)



1 Milyon evi yıkmanın
planlarını yapan pervasız bir
saldırganlıkla karşı karşıyayız.

Peki yıkılacak olan sadece
dört duvar mı? Kepçe, evi-
mizin duvarlarına gelip da-
yandığında sadece tuğlalar
mı parçalanacak?

Hayır, yıkılacak olan, par-
çalanacak olan yalnız dört
duvar değil, çok daha fazla-
sıdır. 

O evleri birbirine bağlayan
onlarca yüzlerce bağ vardır
her gecekondu semtinde. Komşuluk
etmiştir her biri diğerine. Komşu
komşunun külüne muhtaç olduğunda,
her biri komşusunu yanında bulmuş-
tur. 

Birlikte örgütlenmiş, birlikte di-
renmişlerdir. Birlikte düğün etmiş, bir-
likte cenaze kaldırmışlardır. Birlikte
direnmiş, birlikte yaralanmışlardır. Şe-
hitlerini omuzlarında birlikte taşı-
mışlardır. Yaralarını birlikte sarmış-
lardır. 

AKP iktidarının özellikle yıkmak
ve yoketmek istediği gecekondu
semtleri, kuru kalabalıklardan ibaret
değildir. Her birinin ortak tarihi var-
dır ve o tarih direnişlerle örülmüştür.
O tarihte, yoksul halkın evlerini kan
bedeli, can bedeli savunması vardır.
O tarihte kurulmuş komiteler, mec-
lisler vardır. 

Oli gar şi nin ra hat sız lı ğı, hal kın
ken di so ru nu na sa hip çık ma ka rar lı -
lı ğı dır. Di re ni şi dir, da ya nış ma sı dır, ör-
gütlenmesidir. Yıkmak istedikleri,
HALKIN TARİHİ, HAL KIN ONU -
RU, HALKIN ÖRGÜTLENMESİ,
HALKIN Dİ RE NİŞ İDİR.

Ve böyle olduğu içindir ki, yı-
kımlara karşı direnmek, sadece evi-
mizi, sadece barınma hakkımızı sa-

vunmak değil, tarihimizi, direnişle-
rimizi, komşularımızı, gelenekleri-
mizi, yoksul gecekondularda kurdu-
ğumuz ortak yaşamı savunmaktır.
Onurumuzu savunmaktır. 

*

1 Milyon evi yıkma planı yapmak,
gerçekten de bir cürettir. AKP iktidarı
bu cüreti göstermiştir. 

Onların cüreti, tekellerin ihtiyaç-
larından kaynağını alıyor; onların cü-
reti, hırsızların, yağmacıların cüreti-
dir. 

Direnirken, 1 Milyon evi yıkma-
yı planlayanlar kadar pervasız ve
cüretli olmalıyız. 

Bizim cüretimiz, kaynağını haklı,
meşru ve mazlum olmaktan alır. 

Onlar çevik kuvveti yanlarına alıp
gelecekler. Yanlarında tüpler dolusu
biber gazı getirecekler. Coplarını kal-
dırıp indirecekler. Kepçelerini, do-
zerlerini üzerimize sürecekler. Bun-
lar yoksul gecekondu halkı için  bi-
linmeyen, beklenmeyen şeyler de-
ğildir. 1970 sonlarından beri gece-
kondu direnişlerinden öğrendikleri-
mizdir.  

Nasıl gelirlerse gelsinler, neyle ge-
lirlerse gelsinler, getirdikleri hiçbir si-
lah, bizim silahımızdan daha üstün

olamaz. 

Bizim silahımız haklılık ve meş-
ruluğumuzdur. 

Bizim silahımız, asla tartışma ko-
nusu yapılamayacak olan direnme
hakkımızdır. 

Direneceğiz. Evimizi, onu-
rumuzu, tarihimizi, yaşamımı-
zı savunmanın başka bir yolu
yoktur. 

*

Başka yol var diyenler ya-
nılıyor. 

Ankara Dikmen’de ve İs-
tanbul Sulukule’de olduğu gibi,
“anlaşma” yoluyla evini kur-
taracağını sananlar aldatıldı-
lar. Belediyeler sözlerini tut-
madı. 

“Yasal yollar” kapalıdır. 

Bunu böyle bilmeliyiz. 

AKP iktidarı, yağma ve talanda
öyle ısrarlı ve kararlıdır ki, yoksullar
bir araya gelip dava açamasın diye,
ida ri hu kuk ta da va aç ma yı alabildi-
ğine zorlaştırmıştır. Bazı davaların
yoksul gecekondu halkı lehine so-
nuçlanması üzerine ye ni bir yön tem
ola rak davaları açmak için yük sek pa -
ra lar konul du. Bi lir ki şi lik ler için öde -
ne cek miktarlar altından kalkılama-
yacak düzeye getirildi. 

Kısacası, yoksullar, mahkemeler
aracılığıyla ne evlerini kurtarabilirler,
ne geleceklerini. 

Mahkemeler es kaza “lehte” ka-
rarlar verseler bile, iktidar bugüne ka-
dar pek çok konuda yaptığı gibi, ya
yasaları çiğneyecek, ya yeni yasalar
çıkaracak ve yıkım politikalarını sür-
dürecektir. 

Direniş silahını kuşanmaktan baş-
ka yol yoktur. 

Cüretli olmaktan başka yol yoktur. 

Yoksul gecekondu halkının şehir
merkezlerinden sürülmesiyle boşa-
lacak arazilere el koymak için ağız-
larının suyu akan tüm tekeller, yıkım
saldırısında birliktedirler. 

Tüm yoksulların da birlikte ol-
maktan başka şansı, birlikten başka
güçleri yoktur.

Yıkıma Karşı Tek Silahımız DİRENİŞ’tir
� 1 Milyon Evi Yıkma Kararı, Yağmacıların Cüretidir
� Yoksullar, Yıkıma Karşı Direnişte, En Az Yağmacılar

Kadar Cüretli Olmalıdır

� Yağmacılar, Saldırdıklarında, Kar şı la rın da Hal kın
En Meş ru Hak kı Olan Di ren me Si la hı nı Bu lmalıdırlar
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Kerbela’dan, Maraş’a, Maraş’tan
19 Aralık’a... Yüzyıllar var araların-
da...  Yüzlerce kilometre var arala-
rında... Yüzyılların ve yüzlerce kilo-
metrenin ötesinden tek bir kelime bir-
leştiriyor onları: ADALETSİZLİK!

Tarih, miladi takvime göre 690.
Yani bundan tam 1320 yıl önce. Tam,
1320 yıldır süren bir adaletsizliktir bu. 

İmam Hüseyin ve yoldaşları Ker-
bela’da (Bugün Irak sınırları içinde-
dir) Yezid’in ordusu tarafından çölün
ortasında kuşatıldı. Yezid’in iktidarı-
na biat etmesi isteniyordu İmam Hü-
seyin’den. Yezit zalimdi. İktidarı zu-
lüm üzerine kurulmuştu. İmam Hü-
seyin; "Ben zalimle birlikte varlık
içinde yaşamayı alçaklık; zalime
karşı gelerek bulacağım ölümü ise
yücelik sayarım" diyordu.  Yezit’e
biat etmeyi kabul etmedi. Zulme bo-
yun eğmektense ölümü seçtiler. 

Katledenleri tarih yargıladı. Ama
katledenler o günden bu yana iktidar
olmayı, devlet olmayı sürdürdükleri
için Kerbela’nın hesabı henüz soru-
lamamış bir hesaptır.

Kerbela’yı tarih yargıladı, halklar
mahkum etti. Kimse bugün Yezid’i sa-
vunamıyorsa, kimse Kerbela kuşat-
masını savunamıyorsa, bu; tarihin
hükmündendir. 

Fakat bu henüz tam bir adalet de-
ğildir. Maddi anlamda gerçekleşmiş
bir adalet değildir. 

Kerbela hala susuz... Kerbe-
la’ya yeni hesaplar eklendi... 

Kerbela’dan beri Yezidler ikti-
darda. Zalimler iktidarlarını sürdür-

mek için Kerbe-
la’dan beri  katledi-
yor. Çünkü, Kerbe-
lalar olmadan zulüm
iktidarını sürdüre-
mez.

Yezitler, iktidar-
larını sürdürmek için
yüz yıllar boyunca
defalarca kıyımlar-
dan geçirdiler Alevi
halkı. 

Osmanlı onbin-
lercesini katletti. Os-
manlı’dan sonra oligarşinin iktidarları
katletti. 

24 Aralık 1978'de Maraş’ta kat-
lettiler. Katliam, kontrgerilla devleti
tarafından örgütlendi. Haftalar önce-
sinden katliamın zemini hazırlandı.
Maraş katliamı bir anlık provokas-
yonun, galeyanın sonucunda olmadı.
Çocuk, yaşlı demeden insanların en
vahşi yöntemlerle öldürüldüğü, gün-
lerce süren katliamı bizzat devlet ör-
gütledi. Resmi rakamlara göre 111 ki-
şinin katledildiği Maraş’ta hamile
kadınların karınları deşilerek bebek-
leri katledildi. 

Maraş’a gitmek, adaletten
vazgeçmemektir!

Alevi halk katliamın 32. yılında,
Maraş’a gidecek ve adalet isteyecek.

Maraş’a gitmek, unutmamak,
unutturmamaktır. Maraş’a gitmek
katillerden hesap sormaktır. Maraş’a
gitmek, katledilenleri sahiplenmektir.

Maraşa gitmek zulme teslim olma-
maktır. Bu, direnenlerin haklı dava-
sını yaşatmaktır.

AKP, unutturmak istiyor. Yalan-
larla, demagojilerle katliamların üs-
tünü kapatmak istiyor. 

32 yıldır Maraş’ta sorulmayan bir
hesap var. 32 yıldır katiller yargılan-
madı. Maraş’ta sorulmayan hesap,
yerini bulmayan adalet 32 yıldır hal-
kın yüreğinde büyüyor. Bugün Maraş’a
gitme isteği adaletsizliğe büyüyen öf-
kedir. Adalete duyulan özlemdir. Sa-
dece Maraş’ta değil, 1 Mayıs 1977’de,
16 Mart’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Ga-
zi’de, 19 Aralık’da katledildik. Diri diri
yakıldık. Yakılan, katledilen insanla-
rımız için adalet yerini bulmadı. Ka-
tiller hep korundu. Katliamları unut-
turmak istediler.

Egemenlerin yüzyıllardır süren
saldırılarına, AKP iktidarının tüm
asimile politikalarına ve Alevi bezir-
ganlarının ihanetine rağmen Alevi hal-
kı unutmuyor. Alevi halkı zulme bo-

Kerbela’dan Maraş’a, Maraş’tan 19 Aralı k’a... 

ADALETE SUSAMIŞIZ!
� Kerbela hala susuz... 
� Maraş hala kan akıyor... 
� Bayrampaşa’da tenimiz hala
yanıyor... 

Maraş’a gitmek, Alevi halkın katilleri
ile “barışılmayacağı”nı göstermektir.

Alevi halkı düzene yedeklemeye çalışan,
Alevi halkın değerlerini dejenere eden

halk düşmanı AKP’ye cevaptır.
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yun eğmiyor. İkti-
darların yalanlarına
kanmıyor. 

U n u t m a d ı k .
Unutmayacağız.
Unutturmayacağız...
Katliamların hesa-
bı sorulmadan, ada-
let yerini bulmadan
bu katliamlar unu-
tulmaz. 

Unutulmaz, çün-
kü bu hesap, 32 yıl-
dır süren bir hesap
da değildir. Bu hesap yüzlerce yıl ön-
cesine dayanır.

1320 yıldır süren
bir hesap,
1320 yıldır süren
bir adalet özlemi

19 Aralık’ta devrimci tutsaklar
hapishanelerde -ne olduğu hala tespit
edilemeyen gazlarla- diri diri yakıldı. 

Zalimlikte, birbirlerinden geri kal-
madılar. Çünkü hepsi de  aynı soy-
dandılar. 

Kerbela’dan Maraş’a,
Maraş’tan 19 Aralık’a
katledenleri
unutmayacağız

Tarihte Yezid’in zulmü gibi sayı-
sız zulümler vardır. Zalimler mil-
yonlarca insanı en vahşi şekillerde kat-
letmiştir. Hiçbiri hatırlanmaz bile.
Kerbelayı, 1320 yıldır unutulmaz ya-
pan Yezid’in zulmü değil, zulüm
karşısında biat etmeyen İmam Hüse-
yin ve yoldaşlarının onurlu direniş-
leridir. 1320 yıldır Yezitler eksik ol-
madığı gibi zulme biat etmeyen, di-
renen İmam Hüseyinler de eksik ol-
mamıştır. Baba İshaklar’dan Bed-
reddinler’e, Mahirler’den bugüne be-
deli ne olursa olsun direnenler hep ol-
muştur. 

1320 yıldır Kerbelalar’ı unuttur-
mayan adalet arayışıdır. 

Bu yanıyla, Kerbela süren bir di-
reniş destanıdır. Kerbela yaratıldığı
içindir ki, Yezid’in ordusu, binüçyüz

yıldır halkları teslim alamamıştır. Bu
güç nedeniyledir ki, zulmün olduğu
her yerde direnenler olmuştur. Yeni di-
reniş destanları yaratılmıştır. 

Kızıldere’de Mahirler zulmün kar-
şısında “Biz buraya dönmeye değil öl-
meye geldik” diyerek teslim olmadı-
lar. Kerbela’nın destanına yeni des-
tanlar eklediler. Mahirler’in öğrenci-
leri 19 Aralık’ta günlerce süren dire-
nişte her teslim ol çağrısına Kızılde-
re’den bugüne hiç teslim olmadıkla-
rını fedalarla gösterdiler. 

Ne Kerbela’yı, ne Maraş’ı, Sivas’ı,
Çorum’u, Gazi’yi ne de  19 Aralık
katliamlarını unutmadık. Unutmaya-
cağız, unutturmayacağız. 

Yez i t l e r ’ in
zulmünün karşı-
sında İmam Hü-
seyinler gibi di-
renenler, boyun
eğmeyenler hep
oldu. 

Bu mücadele
adalet mücadele-
sidir. Yezidler’in
adaletsiz düzeni-
ne son verilme-
den zulüm son
bulmayacaktır.

Bu mücadele, Yezidler’in adaletsiz
düzenine karşı adaletli bir düzen mü-
cadelesidir. 

Faşist devlet onyıllardır katlediyor.
Katillerin kim olduğu açıktır. Katle-
denler bellidir. Devlet katillerini açık-
ça korumuştur ve onyıllardır tek bir
katil cezalandırılmadı. 

Maraş katliamının yıldönümünde
Maraşa gitmek, Maraşlar’ı unutma-
maktır. 32 yıl sonra Maraş’a gitmek
adaletsizliğe duyulan öfkenin büyü-
mesidir. Adalete duyulan özlemdir. 

24 Aralık’ta, Kerbela’dan Ma-
raş’a, Maraş’tan 19 Aralık’a katli-
amların hesabını soralım. 

Kerbela: Miladi takvime göre

690 yılında Irak toprakları içinde Ker-
bela denilen yerde Yezid’in ordusu ik-
tidarına biat etmeyen İmam Hüseyin ve
adamlarını kuşattı. Yezid çöl ortasında
günlerce aç ve susuz bıraktığı İmam
Hüseyin ve yoldaşlarını biat etmeye zor-
ladı. Hüseyin biat etmeyi reddetti.
Muharrem ayının onuncu (Aşura) gü-
nüne gelindiğinde çocuklar ve kadınlar,
susuzluktan  kırılıyordu . Ehlibeyt'ten
savaşçılar teker teker dövüşerek can
verdiler, son olarak Hz. Hüseyin’i kat-
lettiler. Şehitlerin başları kesilip mız-
raklara geçirilerek halka gözdağı ve-
rilmek istendi. 

Maraş Katliamı: Devlet

devrimci mücadeleyi engellemek için
Alevi-Sünni çatışması yaratarak halk-
ları birbirine kırdırmak istedi. 24 Ara-
lık 1978’de Maraş katliamı bu amaçla

devlet tarafından örgütlendi. 19 Ara-
lık’ta bir provokasyonla başlayan kat-
liam, 25 Aralık’a kadar sürdü. 6 gün bo-
yunca sokağa çıkma yasağı ilan edilen
Maraş’ta resmi rakamlara göre 111
kişi alçakça katledildi. AKP Milletve-
kili olan Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir
Aksu dönemin Maraş vali vekili idi.
Maraş’ta 111 kişiyi katledenler yargı-
lanmadı.

19 Aralık Katliamı:
Devlet hapishanelerde tecrit politikasını
hayata geçirmek için F Tipilerini yap-
tı. F Tiplerine karşı başlatılan Ölüm
Orucu direnişini bitirmek için devlet 19
Aralık 2000’de 20 hapishaneye aynı
anda saldırarak 28 tutsağı katletti. Di-
reniş katliamdan sonra F Tiplerinde sür-
dü. 19 Aralık katliamının sorumluları
hala yargılanmadı. 



Afyonkarahisar ve Konya’da
bulunan özel hastanelerde yapılan
göz ameliyatları sonucu onlarca kişi
gözlerini kaybetti. 

Afyonkarahisar’da “reklamla-
rını yapmak” amacıyla köyleri dola-
şan ve parasız ameliyat yapan özel bir
hastane, Sandıklı İlçesi’ne bağlı Hırka
ve Emirhisar köylerinden yaşlı in-
sanları yaptıkları ameliyatlarla kör etti.

Ameliyat olanlardan 80 yaşında-
ki Mehmet Macit,  “Daha sonra git-
tiğimiz Üniversite Hastanesi’ndeki
doktorlar, gözümün alınmaması ha-
linde ölümle sonuçlanacak bir du-
rumla karşı karşıya kalabileceğimi

söylediler” dedi.

Konya’da ise  özel bir hastanenin
ameliyathanesi mikrop taşıdığı  bi-
linmesine rağmen kapatılmadı.  Üs-
telik orada yapılan göz ameliyatları
nedeniyle 5 hastanın bir günde gözü
kör oldu. 

AKP’nin sağlık politikası  gören
gözleri kör etmekte, onlarca insanı sa-
kat bırakmaktadır. Bugün gözleri kör
eden sistem yarın onlarca insanı öl-
dürecektir.

AKP sağlığı paralı hale getirmiş,
onlarca özel hastaneyi açtıran sistemi
kurmuştu. Düşünün, bir ütü,  bir tel-
evizyon satar gibi köy köy dolaşıp,

reklamlarını yapıyor özel hastaneler.

“Müşteri çeksin”, “reklamlarını
yapsın” diye yoksul halkı ücretsiz
ameliyat ediyor sonra da kör ediyor.
Konya’da ise ameliyathane mikrop
saçmasına karşın o hastane kapatıl-
mayıp, o haliyle ameliyat yapıyor.
Sağlık sistemi paranın üzerine kuru-
lunca bunlar kaçınılmaz olmaktadır.

AKP iktidarının, engellilerden nasıl korktuğunu
gördük 3 Aralık’ta “Dünya Engelliler Günü” nede-
niyle Ankara’da  yürüyüş yapan  bir grup engelli,
yü rü yüş sonrası  açık la ma yap mak is te yin ce   bir
polis şefi açıklama yapılacak yer konusunda sorun
çıkardı. Etrafı kalabalık bir polis ordusu tarafından
sarılan engelliler bu tablo karşısında şaşkındı.

Açıklama yapıp eylemi bitirecek olan engelliler
karşılarına bu kadar çok polisin çıkarılması karşısın-
da devletin korkusunu da gördüler. Kendi sayıların-
dan çok  daha fazla polis vardı. 

Kısacası demokratik haklarını kullanıp bir açık-
lama yapıp dağılacak olan engellilere, AKP’nin poli-
si “potansiyel bir suçlu” gibi davrandı. Ancak
AKP’nin asıl korkusu hakkını arayan halktandır.
Hakkını arayan, demokratik hakkını kullanan kim
olursa olsun, devlet ondan korkmaktadır. 

Dev let en gel li  de ol sa hak ara yan her ke si düş -
man ola rak gö rü yor. Yaşananlar AKP’nin sayıları
8.5 milyonu bulan engellilere karşı takındığı tutumu
da göstermektedir. Daha önce en gel li le ri suç la yan, iş
istedi diye  engellileri aşağılayan devlet yürüyüş
yapan engellilerin karşısına bu kez de polis çıkarıp,
gözdağı verdi.

“Engelli de olsan, itaat edeceksin” diyor AKP.
Onun için de dizginsiz bir baskı ve saldırı politikası
yürütmektedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, halkın
demokratik haklarını kullanmasını engelleyemezler.

Çankaya Kültür
Derneği'nde Panel 

Ankara Çankaya Kültür Derneği’nin  6 Kasım’da Aile ve
Çocuk eğitimi için yaptığı “Diş Sağlığı ve Beslenme” ko-
nulu panelden sonra 4 Aralık günü de “İlk Yardım” konulu
bir panel, mahalle halkının katılımı ile gerçekleştirildi. 

Panel'e başlarken bugüne kadar mahallede yapılan faa-
liyetlerinden ve mahalleli olarak daha fazla bir araya gel-
memizin öneminden bahsedildi ve daha sonra sağlıkçılara
söz verildi. 

Sağlıkçılar slayt gösterimi eşliğinde ailelere öğütlerde bu-
lundular. 

Yaklaşık 2 saat süren panel, soru ve cevaplar bölümün-
den sonra bitirildi. 

Antalya: Orman
Katliamı na Tepki

AKP iktidarı yağma ve talanda sınır tanımıyor. En son
tanık olduğumuz doğa katliamı da Antalya Elmalı-Çığlıkkara
bölgesindeki binlerce yıllık sedir ağaçlarının yok edilmesi-
ne yönelik çalışmalar oldu. 

6 Kasım günü bir araya gelen böl-
gedeki Avşar ve Armutlu köyü muh-
tarları, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği
(TTKD) üyeleri ve Halk Cephesi,
Antalya Adliyesi önünde bir eylem
yaptılar. Daha sonra, taş ve mermer oca-
ğı ruhsatlarının iptali için Av. Cengiz
BALDIROĞLU vasıtasıyla dava açıldı.

Engellilerden korkan
devlet!

AKP’nin sağlık politikası
gören gözleri kör ediyor 
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Füze kalkanı projesi 18 Kasım ta-
rihinde Lizbon’da düzenlenen NATO
Zirvesinde NATO Projesi olarak em-
peryalistler tarafından kabul edildi.
Füze kalkanı projesinin NATO şem-
siyesi altına alınsa da bunun bir
Amerikan pılanı ve kararı olduğunu
dergimizin önceki sayılarında belirt-
miştik.  

Şunu da belirtmeliyiz ki, Amerikan
projesi demek esasında  Amerikan si-
lah tekellerinin projesi demektir. 

Nitekim Füze Kalkanı karara bağ-
lanır bağlanmaz, silah tekelleri hare-
kete geçti. Hatta çok daha öncesinde
silah tekelleri bir çok ülkeyle mil-
yarlarca dolarlık füze anlaşması da
yaptılar. 

Anlaşılıyor ki, ABD silah tekel-
lerinden Boeing ve Lockheed önce-
den füze kalkanı ile ilgili tekliflerini
çok önceden, NATO kararından önce
vermişlerdi. Keza Northrop ve
Raytheon gibi kan emiciler de sıra-

ya girdiler. Raytheon tekeli Füze
Kalkan Projesi’nin temelini oluşturan
füzelerin tekeli.  Sadece bu proje için
ABD’nin silah tekellerine ödeyeceği
miktarın 58 milyar dolar olduğu
belirtiliyor. Yine Suudi Arabistan ile
Amerika 60 milyar dolarlık silah an-
laşması yaptığını açıklamıştı. 

Raytheon adındaki Amerikan silah
tekeli Ekim ayında ASELSAN  ile de
füze anlaşması imzaladı. 

Ayrıca füze kalkanı içinde yer
alan ülkeler de milyarlarca dolar har-
cama yapacak. Silah tekelleri bu pro-
jeleri bunun için geliştiriyor. 

Amerika dünyada silahlanma için
bütçesinden en çok para ayıran ülke-
dir. Kendisinden sonra gelen 19 ül-
kenin tümünün yaptığı harcamalardan
daha fazlasını yapıyor. 

Projenin gerçek sahipleri ortada-
dır. Toplanan zirveler, 50’nin üzerin-
deki devlet başkanının  bizzat katıl-
ması, yapılan planlar, alınan kararlar,

hepsi emperyalist tekellerin çıkarla-
rı içindir. “Şu ülke şöyle tehdit oluş-
turuyor, bu ülke böyle tehdit oluş-
turuyor” tartışmaları hepsi emper-
yalist tekellerin çıkarları içindir. 

İşbirlikçiler bir yana, Obamalar,
Sarkozyler,  Merkeller, kısacası em-
peryalist devletlerin başkanları da
tekellerin birer memurudur. Asıl gö-
revleri, tekeller adına politika üretme,
tekeller adına yönetmektir. 

Savaşlar onların -tekellerin- çı-
karları için çıkartılır. Ülkeler, onların
çıkarları için birbirine düşürülür.
Ekonomisinin büyük kısmını silah te-
kellerinin oluşturdurduğu Amerika, te-
kellerin sürekli silah satabilmesi için
sürekli suni tehditler oluşturmaktadır.
Ekonominin askerileşmesi de budur.

Füze kalkanının sahibi 
silah tekelleridir!

Bazen yaşlılarımız, bazen anne ve
babamız, bazen bir komşumuz veya
iş arkadaşımız, sorumluluk, duyarlılık
gerektiren konular karşısında, “kimin
ne hali varsa görsün!” derler ve yap-
tıklarını meşrulaştırmak için de şunu
derler: “bu devirde etliye sütlüye
karışmayacaksın!”.

Peki “etliye sütlüye karışırsak” ne
olur? Kötü bir şey mi yapmış oluruz?..
Onların deyimiyle “tasasız başımızı”
belaya sokmuş oluruz. Olmayan
huzurumuz bozulur, işten atılır,
işkence görür veya tutuklanırız.En
azından, polisin “takibinde” olu-
ruz! 

Tüm bunlar içinde, susup oturmak,
haklarını kullanmamak hayli yaygın
olan bir düşüncedir. 

“Etliye sütlüye karışmamak”
günlük konuşma dilinde; “her şeyden,

ülke sorunlarından uzak durmak”,
“hiçbir şeyle ilgilenmemek” an-
lamında kullanılmaktadır. 

Politika ile ülke sorunları ile il-
gilenmek yerine, futbol ile müzik
ile ya da kahve kültürü ile yaşamı
doldurmaktan söz edilir.

Şüphesiz, böyle düşünenlerin
sayısı az değildir. Bu düşüncelerin
doğru olduğu anlamına gelmez. 

Aslında bu düşüncelerin kay-
nağında, bir yandan “başım belaya
girer” diyerek duyulan kaygılar
vardır.

Kendini korumak adına “dünya
yansa” oralı olmayan, “bana ne”
diyen bir bencillik vardır. Öylesine
güçlü bir bencilliktir ki, olup-biten
hiçbir şey ilgilendirmeyecek duruma
getirir bir insanı.

O nedenle, “etliye sütlüye karış-
mamak” tercih edilecek bir yaşam
biçimi olmamalıdır. 

Konuşmanın, düşünce belirtmenin,
sendikalı olmanın, derneğe gitmenin
hep “belalı” bir şey olduğu
düşünülmemelidir. Böyle
düşünüldüğünde yıllarca kendi
kabuğunda yaşamak normal hale
gelir. 

“Etliye sütlüye karışmak” gerek-
li ve zorunludur. İnsan olmanın bir
kere bizlere yüklediği görevler ne-
deniyle önce gereklidir. Sonra da, bu
ülke de yaşanan her şey  hepimizi il-
gilendirmektedir.

Kendimiz için, çocuklar için,
sokağımızdaki komşularımız için,
okuldaki arkadaşlarımız için, kısaca
halk için daha fazla etliye sütlüye
karışacağız, karışmalıyız.

“Etliye sütlüye
karışmamak!”

12 Aral›k
2010
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“Kamu yararı”
Geçtiğimiz günlerde çatısı yanan

Haydarpaşa Garı’na göz dikenler,
“orası öyle bakımsız mı kalsın? İha-
leye çıkaralım, hem değerlendirmiş
oluruz, hem de kamu yararına bir
şeyler yapılır...” demişler. 

AKP iktidarı ve genel olarak da
oligarşik devlet, yaptıkları herşeyi
“kamu yararı”yla savunup, meşru-
laştırmaya çalışıyorlar. “Kamu ya-
rarı” sanki sihirli bir değnek; “bun-
da kamu yararı var” deyince her şey
meşrulaşmış oluyor. 

Peki nedir bu kamu yararı?

Gerçekte kamu kelimesi, olduk-
ça izafi bir kelimedir. Dilimizde de
bazen “halk”, bazen “toplum”, bazen
de “devlet” anlamında kullanılmak-
tadır. 

Bu çok anlamlılığı sözlüklerde de
görmek mümkün. 

Mesela Türk Dil Kurumu söz-
lüğünde 

Kamu kelimesinin karşısında
şu yazıyor: “ülkedeki HALKIN
bütünü, halk, amme”. 

Aynı sözlükte “Kamu düzeni”
kelimesinin karşısında ise şu yazı-
yor: “TOPLUMUN tümünü ilgi-
lendiren düzen.”

Ve yine aynı sözlükten bir baş-
ka tanım. “Kamu personeli” kavra-
mının karşılığında şöyle deniyor:

“DEVLET hizmetinde çalışan
kişiler.”

Görüldüğü gibi ilk tanımda
HALK, ikinci tanımda TOPLUM,
üçüncü tanımda ise DEVLET an-
lamında kullanılmıştır. 

Bu çok anlamlılık, egemen sı-
nıfların “KAMU” kelimesini ve
“kamu yararı” deyimini bu kadar
çok kullanmalarının nedenini de
gösteriyor. Hangisi işlerine geli-
yorsa, o anlamda kullanıyorlar. 

*

Bakın nerelerde ve nasıl kul-
lanmışlar “kamu yararı”nı? 

– Tayyip Erdoğan, basından
“kamu yararı gözeterek yayın yap-
masını” istedi. “Kamu yararı” adına
istediği hükümetin eleştirilmeme-
siydi tabii..

– 2008’de İstanbul Maslak’ta ya-
pılmak istenen gökdelenlerin kat
sayısını mevcut yasaların üstüne çı-
karmak için gökdelenler, “kamu ya-
rarına proje” sınıfına sokuldu. 

– İktidar, Karadeniz otoyoluna,
yani doğanın katledilmesine karşı çı-
kanları “kamu yararı aleyhine ça-
lışan provokatörler” diye suçlamış. 

– MİT, telefon, faks, internet iz-
lemeleri açığa çıktığında dinlemelerin
“kamu yararı gözetilerek” yapıldı-
ğını iddia etti. 

– 20 Aralık 2004’te Bakanlar
Kurulu’nda alınan bir kararla, Deniz
Feneri, “kamu yararına çalışan
dernekler” statüsüne sokuldu. (Son-
rası malum)

– Grup Yorum’un "Feda" kaseti-

nin yasaklanma gerekçesi, "Milli
güvenlik, genel asayiş ve kamu ya-
rarına uygun olmaması" olarak
açıklandı. 

– Adıyaman Merkez Erdemir Li-
sesi Müdür Yardımcısı Celal Ay-
dın’ın, Müdür Başyardımcılığı’na
terfi etmesi gerekiyordu. Ettirilme-
di. Resmi gerekçe, “Grup Yorum
konserine gittiği için... kamu yararı
gözetilerek Müdür Başyardımcısı
olarak atanması isteminin uygun
olmadığı” idi.

TÜSİAD, Aydın Doğan’a verilen
vergi cezasını eleştirerek bu cezada
“kamu yararının güdülmediği”ni
belirtti. 

*

Görüldüğü gibi, baskı, zulüm,
yasak, yağma, haksızlık, adaletsizlik,
her şey “kamu yararı”na... Sömürü ve
zorbalık, “kamu yararı”yla meşru-
laştırılıyor adeta. 

Kamu yararı, düzenin halkı al-
datmak için arkasına gizlendiği bir
kavramdır. Kamu, hem anlamında-
ki sınıfsallığı örten yanı, hem bu kul-
lanımı nedeniyle bizim kullanaca-
ğımız bir kavram değildir. 

Oligarşinin “kamu yararı, kamu
çıkarı” dediği her şeyde, tekellerin
yararı ve çıkarıdır söz konusu olan.

Kamu yararı, kamunun çıkarları
gibi kavramlar, gerçeğin sınıfsal ya-
nını örten kavramlardır. 

Dolayısıyla biz bir şey halk için-
se halk için, devlet içinse devlet
için, toplum içinse toplum için diye,
belirsizliğe, izafiliğe yer bırakma-
yacak kavramlar kullanmalıyız. 

Aralarında Edip Akbayram ve İbrahim Karaca’nın da
olduğu bir kısım aydın, 18 Aralık’taki CHP’nin Olağan-
üstü Kurultayı için Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı, “Cum-
huriyet Halk Korosu” adı altında bir koro oluşturmuşlar.
Koro 18 Aralık’taki Kurultay için hazırlık yapıyormuş. 

Ülkemiz aydınları adına, yanlış bir adım. Yanlış bir des-
tek. Aydın, bu kadar kolay aldanan, burjuva basının şi-
şirmeleriyle hareket eden olamaz. Olmamalıdır. Kimdir Kı-
lıçdaroğlu? Nesine destek veriyorsunuz? Bugüne kadar-

ki CHP çizgisine dair
tek bir ciddi özeleştiri
yapmayan, CHP’nin

ne 1990’lardaki infazlar, katliamlar, kayıplardaki rolünü,
ne 19 Aralıklardaki konumunu, ne Kürt sorununda, ne özel-
leştirmeler meselesindeki politikalarını eleştirmeyen Kı-
lıçdaroğlu’nun nesini destekleyeceksiniz? CHP bir düzen
partisidir. Sömürücülerin partisidir. Tekelci burjuvazinin
partisidir. Tekeller şimdi “sol” bir görünümle, AKP’nin ye-
değini hazırlıyorlar. Aydınların rolü halka gerçekleri gös-
termektir. Tekrar tekrar sahneye konulan “umudumuz Ka-
raoğlan” senaryolarında rol almak değildir. 

Sanatçılar! CHP’ye Payanda Olmayın!

Savaşan
Kelimeler
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Sev gi li ar ka daş lar, sev gi li okur la -
rı mız, mer ha ba! Dev rim ci Okul’da
geçen haftaki dersimizde propagan-
da konusunu, ısrar boyutuyla işle-
miştik. Bu haftaki konumuz da bir ya-
nıyla propagandayı ilgilendiriyor.
Ama aynı zamanda biraz daha geniş
anlamda, ideolojik mücadeleyi de il-
gilendiriyor.

Şunu hep vurguluyoruz. Devrimci
faaliyet, asıl olarak kitleleri kazanma
çalışmasıdır. Kitleleri kazanmanın
ise en önemli araçla-
rından biri ajitasyon-
propganda, bir diğeri
de ideolojik mücadele-
dir. Çalışmamıza, yanlış
varsayımları ortaya koy-
mak üzere, şu soruyla
başlayalım:  

�� Propagandada,
ideolojik mücadelede neyi
anlatacağız?
Hatırlarsanız, derslerimizden bi-

rinde “Nasıl Anlatacağız?” sorusunu
ele almıştık. Bunu bu dersimizde
“ne anlatacağız” sorusuyla tamamla-
mış olacağız.

Peki bu soruyu neden sorma ihti-
yacı duyuyoruz?

Sorumuzun nedeni, propaganda
çalışmalarında olsun, ideolojik mü-
cadelede olsun, genellikle ihmal edi-
len, eksik bırakılan bir yanımızdır. 

Nedir bu ihmal veya eksiklik?
Bu eksik; birincisi, propaganda-

da olsun, ideolojik mücadelede olsun,
çoğu zaman insanların bizim bildi-
ğimiz her şeyi BİLDİĞİNİ varsay-
maktır. İkincisi, insanların tıpkı bizim
gibi tüm gelişmeleri izleyip her şey-
den HABERDAR OLDUĞUNU var-
saymaktır. Üçüncüsü, olayların adı-
nı söylemenin yeterli olacağını, ta-
rihlerin, çeşitli kısaltmaların herkes ta-

rafından ANLAŞI-
LACAĞINI var-
saymaktır. 

Bu üç varsayı-
mın üçü de yanlıştır. 

��Bu yanlış
varsayımların sonucu nedir?
Sonuç şudur: Bu varsayımlarla

baktığımız ve propagandamızı, ideo-
lojik mücadelemizi böyle şekillen-
dirdiğimiz takdirde, her iki alanda da
ortaya bir yetersizlik çıkacaktır. Biz
yayınladığımız bir bildiride, basın
açıklamasında, kitlelere çok şey an-
lattığımızı düşünürken, aslında orada
bir çok “bilinmeyen” bıraktığımızdan
dolayı, anlatmak istediklerimizin en

az yarısı anlaşılmamış olacaktır. 

Bu bir dergi yazısı veya bir broşür
için de geçerlidir. Onlarda da bir çok
şeyi biliniyor varsaydığımızda, nasıl
olsa biliyorlardır, nasıl olsa duymuş-
lardır, nasıl olsa düşünmüşlerdir, de-
diğimizde, sonuçta yine istediğimi-
zi anlatamamış olarak kalırız. 

�� ‘Maişet’ derdi nedir,
sonuçları nelerdir? 
Bütün Yazılar’da bir kavram var-

dı hatırlarsanız: “Maişet derdi”. 

Bu aslında sıradan bir kavram
değildir. Kitlelerin belli bir konu-
munu, ifade eder. Mahir’de silahlı
propaganda da zaten kitlelerin bu
durumunu değiştirmek içindir. 

“Maişet derdi”, kitlelerin içinde
kaybolduğu bir dert deryasıdır, kit-
lelerin kendi geçim dertlerinin dışın-
da hiçbir şeye dikkat edememesi de-
mektir, “uyuş tu rul muş, pa si fi ze edil -

miş” olması demektir. 

İşte, bir propaganda çalışması,
kitlelerin içinde bulunduğu bu duru-
mu dikkate almak zorundadır. 

Bunu dikkate almak ne demektir
peki? Bunu dikkate almak, yukarıda
sıraladığımız üç varsayımın üçünden
de vazgeçmektir. 

TERSİNE olarak; 

Herhangi bir sorunu kitlelere an-
latırken, o sorunu, o konuyu herkesin
nasıl olsa bildiğinden hareket etme-
yeceğiz. 

Bu konu, isterseniz, televizyonla-
rın günlerce 24 saat yayın yaptığı bir
konu olsun, biz yine de biliniyordur
diye düşünmeyeceğiz. 

En ciddi yanılgılardan biri budur
zaten. Sorumlu,
yönetici her kad-
ro, her Cepheli
kadro, elbette
hergün en az bir
kaç gazete oku-
yor, haber kanal-
larını izliyor, ana
haber bültenleri-
ne bakıyor...
Dolayısıyla ken-
disinin bildiği,

haberdar olduğu her şeyden kitlelerin
de haberdar olduğunu düşünmeye
başlıyor. 

Oysa “maişet derdi” tam burada
çıkar karşımıza. Bir işçi, bir esnaf, o
kadar geniş izleyemez haberleri. Bir
kısmı en fazla işten sonra, akşam yor-
gun argın ve kafası başka sorunlarla
meşgul olarak akşam haber bülten-
lerini izler. Bir kısmı onu da izlemez,
izleyemez. Akşama kadar köle gibi
çalıştırılmışsa, 3-4 saat de fazla me-
sai yaptırılmışsa, eve artık o emek-
çinin posası gelir. O emekçi, yemeğini
yer, televizyonun karşısına geçer ve
orada uyuyakalır... Veya o gün bir şey-
ler izlemişse bile ertesi gün unutabi-
lir. Çünkü gerçekten de kafası, geçim
derdiyle, kira sorunuyla, çocuğun
okul parasıyla, kışlık odun kömür pa-
rasıyla, eşinin tedavi masrafıyla...
doludur. Herkes için böyle değildir el-
bette ama biz böyle olduğunu düşü-
neceğiz öncelikle. 

Ders: Propagandada
Yanlış Varsayımlar

İdeolojik mücadelede,
propagandada boşluk

bırakmamalıyız! 12 Aral›k
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O zaman propaganda-
da, bildiride yazıda, so-
mut olacağız, BİLGİ-
LENDİRİCİ olacağız. Bir
bildiri, bir dergi yazısı, bir
basın açıklaması yazar-
ken, sözünü ettiğimiz olay
veya konu hakkında, nedir,
nerede olmuştur, nasıl ol-
muştur, ne zaman olmuş-
tur, kim yapmış veya söy-
lemiştir, niçin öyle ol-
muştur? Bunları anlatacağız. 

Propagandada, ideolojik müca-
delede “neyi anlatacağız?” sorusu-
nun cevaplarından biri budur. 

�� Propagandada önemli
önemsiz, temel tali ayrımını
nasıl yapacağız?
Propaganda ve ideolojik mücade-

lede, birim ve alanlarda eksik bırak-
tığımız bir diğer yan, bazı konuları ye-
terince önemsememektir. Egemen
sınıfların, yalanlarına, demagojileri-
ne her alanda bazen yeterince dinamik
bir karşılık verdiğimiz söylenemez. 

Bazı konularda propaganda sava-
şının, ideolojik mücadelenin gereksiz
görülmesine yol açan yaklaşımlardan
biri şudur: 

“Bunlara çocuk bile kanmaz.”

Evet gerçekten de böyle olabilir
belki. Ancak eğer oligarşi buna rağ-
men bu yönteme, bu tür demagojile-
re başvuruyorsa, orada durup düşün-
meliyiz. Egemen sınıflar, bu yönte-
min, bu söylemin etkilediği bir kitle
olduğunu düşünmeseler, bu yönteme
başvurmazlar. 

Dolayısıyla “Bunlara çocuk bile
kanmaz.” demeden, halkı her konu-
da aydınlatmayı, bilinçlendirmeyi
hedeflemeliyiz. 

Günün kimbilir kaç saatinde tele-
vizyonlardaki abuk sabuk kadın prog-
ramlarını izleyen, akşam kendisine ka-
lan iki üç saatini her türlü ahlaksızlı-
ğın meşrulaştırıldığı dizileri izleme-
ye ayıran insanlara seslendiğimizi
unutmamalıyız. 
Oligarşinin propapandasının, ideo-

lojik kuşatmasının amacı, kitlelerin

gerçekleri görmesini engellemek, bi-
linçlerini bulanıklaştırmak, bu yolla
da onları mücadeleden ve devrimci-
leşmekten uzak tutmaktır. 

Propagandanın, ideolojik kuşat-
manın bunu önlemeye yetmediği du-
rumda, oligarşi gözaltından işkence-
ye, tutuklamaya, kaçırmaya kadar
pek çok yöntem dener. Ama bu sal-
dırının ideolojik, politik, propagandif
bölümü, en geniş kesimlere yönelik
olandır ve biz özellikle saldırıyı bu
alanda göğüslemeliyiz. Bu alanda
da gücümüz, imkanlarımız ölçüsün-
de, karşı devrimci ideolojinin, de-
magojinin her türüne cevap vermeye
çalışmalıyız. Özellikle kendi alanımız
açısından bir eleme ve seçme yapmalı,
bulunduğumuz alandaki halk kesim-
lerini birinci dereceden ilgilendiren-
lere mutlaka birim alan özgülünde uy-
gun biçimlerde cevap vermeliyiz. 

Bu cevaplar, aynı zamanda ülke-
nin dört bir yanındaki devrimcilere,
ilericilere ideolojik mücadeleyi yü-
rütmekte bir bakış açısı sunmak, on-
ların eline bir silah vermek demektir.
İdeolojik anlamda beslenmeyen dev-
rimciler, ilericiler, demokratlar, daha
güçsüz, azınlık olarak bulundukları
alanlarda o savaşı sürdüremezler.
Tersine ideolojik mücadelenin güç-
lenmesi, en ücra köşedeki tek bir dev-
rimcinin bile o mücadelenin bir sa-
vaşçısı haline gelmesi demektir:
Lenin’in dediği gibi, “Parti'nin bir
kaç üyesi de şekilsiz legal örgütler içi-
ne batmaktan kaçınabilecek, her tür-
lü şart altında her durumda ve her or-
tamda Parti çizgisini izleyebilecek,
çevrelerini Parti ruhuyla etkileye-
cek ve çevrenin kendilerini yutması-
na izin vermeyeceklerdir." (Lenin,
Kitle İçinde Parti Çalışması, syf. 87)

�� Meşruluğumuza
yönelik saldırılarda
ideolojik mücadele-
nin görevi ne olmalı?
Düzenin özellikle son

birkaç yıldır yaygınlaş-
tırdığı yoğun gözaltı ve tu-
tuklama opeasyonlarına
bakın. 

Örneğin son dönemde Ankara,
Adana ve Sivas’ta gerçekleşen tu-
tuklamaları hatırlayın. Onlarca dev-
rimci, demokrat, ilerici insan, mese-
la Mahir Çayan’ın mezarı başında
anma yapmaktan, mesela Kevser
Mırzak’ın fotoğrafını taşımaktan, ba-
sın açıklamasına katılmaktan,
Newroz’a katılmaktan, hasta tutsak-
lara özgürlük eylemine katılmaktan
tutuklandılar. Alın size ideolojik mü-
cadele ve propaganda alanında uğ-
raşmamız gereken bir konu. 

Bunların “yasal” olmaktan da öte
meşru bir hak ve eylem olduğunu bık-
madan usanmadan anlatmalıyız.
Çünkü biz bu mücadeleyi vermedi-
ğimizde bir süre sonra bunlar ger-
çekten de geniş kitleler nezdinde
“suç” gibi algılanmaya başlanacaktır.
Mesela “izinsiz basın açıklaması”
kavramını hatırlayın. Polis onlarca sal-
dırısını, gözaltısını böyle açıklamış-
tır. Bu kavramı insanların beynine
sokmuştur, hatta öyle ki, ilerici de-
mokrat çevrelerde bile bir dönem
böyle kullanılır ve daha önemlisi
böyle kabul edilir olmuştur. 

Öğrencilere yapılan saldırıyı onay-
layan yazılara bakın. Bir açıdan ba-
kıldığında akla ziyan yazılardır bun-
lar. Polisin saldırısını eleştirmek ye-
rine demokratik bir hakkın kullanıl-
ması sorgulanmaktadır. Polisin hamile
bir kadını dövmesi eleştirilmeyip
“hamileysen o eylemde işin ne?”
diye sorulmaktadır. Hatırlayın,
TAYAD’lılara Trabzon’daki linç sal-
dırısını “meşru” göstermek için
“Trabzon’da F Tipi mi var?” diye bir
başka akla ziyan soru sormuşlardı.
Ama işte bunlar ciddi ciddi yazılıp sa-
vunulmaktadır. Kitlelerin en geri
yanlarına seslenmektedirler. 

O zaman propagandada, bildiride yazıda,
somut olacağız, BİLGİLENDİRİCİ olacağız.

Bir bildiri, bir dergi yazısı, bir basın
açıklaması yazarken, sözünü ettiğimiz olay

veya konu hakkında, nedir, nerede olmuştur,
nasıl olmuştur, ne zaman olmuştur, kim

yapmış veya söylemiştir, niçin öyle olmuştur?
Bunları anlatacağız. 
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İşte bu noktada bizim
propagandamız, bizim ideo-
lojik mücadelemiz çok bü-
yük bir önem kazanmaktadır.
Bunları bıkmadan, usanma-
dan anlatacağız kitlelere. 

Polisin nasıl tek tek her
aileye, her insana yönelik ça-
lışma yaptığına bakın.
Mesela aileye gidip diyor ki
“kızınız devrimcilerle gezi-
yor, gezmesin. Yoksa sizi iş-
ten attırırız”. Devrimcilerle
gezmek diye bir suç mu var-
dır? Ancak polis için bunun
bir önemi yoktur. Burada iki şey
yapmış oluyor polis; birincisi dev-
rimcileri terörist gibi göstererek teh-
dit ettiği kişileri suçlu psikolojisine
sokmaya çalışıyor. İkincisi ise işten at-
tırma tehdidi ile yıldırmak, vazge-
çirmek istiyor. 

Bir başka aileye diyor ki “oğlu-
nuzun, kızınızın, yasadışı örgütlerle
ilişkisi var. Bakın elimizdeki piknik-
te çekilmiş resimleri var”. Yasalarda
“pikniğe katılmak suçtur” diye bir
madde yok ama polis için farketmez.
Buraya katılan herkes ya örgüt üye-
sidir ya da örgüte yardım yataklık et-
mektedir. 

Zayıf insanlar üzerinden onlar
adına ifadeler düzenlemek, komplo
kurmak, polisin bir başka yöntemidir. 

Tüm bu yöntemlerin ortak amacı
halkı sindirerek, korkutarak, pasifize
etmek, örgütsüzleştirmektir. İşte bu
noktada halkın korkularını yenmek,
onları örgütleyebilmek için, düze-
nin demagojilerini de etkisizleştir-
memiz, onların “suç” tanımlarını çü-
rütmemiz gerekir. 

Kitleler gerçekten de çok yoğun
bir demagoji, karşı-devrimci propa-
ganda bombardımanı altındadır.
Gerçekler öyle çarpıtılarak yansıtılır,
her şey öylesine tersine çevrilir ki, biz
o gerçekleri göstermediğimiz sürece
at izinin it izine karışması, kitlelerin
kafasında meşru olanla gayri meşru-
luğun birbirine girmesi, muğlaklaş-
ması kaçınılmazdır. 

Polisin demagojideki, düzenin
propagandasını yapmaktaki perva-
sızlığına ve saldırganlığına bakın;

bizim en yakınımızdaki insanları, bi-
zim ailelerimizi etkilemeye çalışıyor.
Polis buna girişebiliyorsa, bizim en
yakınlarımızdan başlayarak, yakın
çevremizden başlayarak, çok daha yo-
ğun bir ideolojik savaş yürütmemiz
gerektiği açıktır. 

�� Her hafta, her ay, kaç
bildiri yayınlıyorsunuz?
Onları kaç kişiye
dağıtıyorsunuz? 
Oligarşi elbette solun, kitlelere

ulaşmaktaki yetersizliğinin, kitlelerin
üzerindeki etki gücünün farkında.
Bu anlamda da yalanda, demagojide
alabildiğine pervasız. Bu pervasızlık
bazen insanları şaşırtabiliyor hatta.
Nasıl bu kadar göz göre göre yalan
söyleyebiliyorlar diye soruyor bazı in-
sanlarımız. Bu sorunun cevabı bir ya-
nıyla da bizdedir. 

Oligarşinin nasıl bir propaganda
savaşı, nasıl bir ideolojik mücadele
yürüttüğünü dikkatli bir şekilde göz-
lemlediğimizde, bizim ne yapmamız
gerektiği de çok daha açık hale gelir. 

Oligarşi, her araçla, her yolla,
kendi ideolojisini, politikalarını kit-
lelere empoze etmekte, bu yolla hal-
kın çeşitli konulardaki öfkesini, tep-
kisini etkisizleştirmektedir. 

Hükümetten bürokrasiye, polisten
MİT’e, psikolojik savaş birimlerinden
düzenin “sivil” kurumlarına ve basın
yayın organlarına kadar, düzen bir bü-
tün olarak kitleleri burjuva ideoloji-
siyle yönlendirmek ve pasifize etmek
için örgütlenmiştir. 

Bunların içinde en etki-
lisi elbette basın yayın or-
ganlarıdır. İktidarın, burju-
vazinin yalan, hile, aldatma
kürsüsü orasıdır. 

Gerçeği bazen sessizlik-
le boğuyorlar. Mesela
TAYAD’lılar Ankara yürü-
yüşünde günler boyunca
linç saldırısına maruz kalı-
yor ve düzenin laik İslamcı
basını, televizyonları, hiçbiri
doğru dürüst vermiyor bile...
Gerçeği bazen de karşı-dev-
rimci demagojilerle boğ-

mak isterler. Bir olayda da bakarsınız,
tüm televizyon kanalları laiki
İslamcısıyla AKP’li bakanlara,
AKP’nin kalemşörlerine açılmış, tüm
halk onların yorumlarını dinlemek zo-
runda kalıyor...

Bütün bunlar karşısında durmadan,
dinlenmeden onların demagojilerini,
tezlerini çürütmek, kendi düşüncele-
rimizin propagandasını yapmak zo-
rundayız. Dergi sayısının arttırılma-
sı, işte bu mücadelenin bir parçasıdır.
Kitle çalışmasının süreklileştirilip
yaygınlaştırılması, işte bu gereklilikle
ilgilidir. Her alanın, birimin kendi bi-
rim ve alanında bildiriler, basın açık-
lamaları yayınlaması ve bunları ken-
di alanında en geniş kesime ulaştır-
maya çalışması, gerçek anlamda ideo-
lojik mücadelenin olmazsa olmaz
bir şartıdır. 

Eğer herhangi bir alan, ayda yıl-
da bir kaç bildiri yayınlıyorsa, her
ay bildirileriyle, basın açıklamala-
rıyla, mailleriyle, binlerce onbin-
lerce kişiye ulaşmıyorsa, o alan oli-
garşiyle, karşı-devrimle aramızda sü-
ren propaganda savaşında üzerine
düşeni yapmıyor demektir. İdeolojik
mücadele vermiyor demektir. 

İdeolojik mücadeleyle örgütlenme
çalışması da esasında birbirinden ay-
rılmaz. İdeolojik mücadele vermeyen,
örgütlenme yapmıyordur dememiz
yanlış olmaz. Lenin bu bütünlüğü şöy-
le anlatıyor:  

"Her parti hücresi..., 'kitleler için-
de ajitasyon, propaganda ve pratik
örgütlenme çalışmasına bir temel' ol-
mak zorundadır. Yani, kitleler nere-

Eğer herhangi bir alan, ayda yılda bir kaç
bildiri yayınlıyorsa, her ay bildirileriyle,

basın açıklamalarıyla, mailleriyle, binlerce
onbinlerce kişiye ulaşmıyorsa, o alan

oligarşiyle, karşı-devrimle aramızda süren
propaganda savaşında üzerine düşeni

yapmıyor demektir. İdeolojik mücadele
vermiyor demektir. 

İdeolojik mücadele vermeyen, örgütlenme
yapmıyordur dememiz yanlış olmaz.
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ye giderse, oraya gitmeli ve
her adımda kitlelerin bilin-
cini, sosyalizm yönünde it-
meye, her özel sorunu pro-
letaryanın genel görevlerine
bağlamaya, (...) enerji ve
ideolojik etki aracılığıyla bü-
tün legal proletarya örgütle-
rindeki lider rolünü kazan-
maya çalışmak zorundadır."
(Lenin, Kitle İçinde Parti
Çalışması, syf. 87)

�� Her konuya, acaba
bu noktadan burjuvaziye
hangi darbeyi vurabiliriz diye
bakmalıyız?
Burjuvazinin her konuya sınıfsal

baktığını çeşitli vesilelerle vurgula-
mışızdır. Propaganda, ideolojik mü-
cadele de öyledir. Küçük burjuva
aydınlar, sanatçılar, her şeye de poli-
tika karıştırmamak gerekir, “sanatta,
kültürde aşırı politizasyon iyi değil-
dir” gibi teoriler yaparken, burjuva-
zi gayet nettir bu konuda. 

Hemen her olayı devrimcilere
karşı, sosyalizme karşı kullanmaya ça-
lışır. Herhangi bir sorun veya olay ön-
lerine geldiğinde, otomatikman bu
konuyu devrime, devrimcilere, sos-
yalizme karşı nasıl kullanabiliriz diye
düşünürler. Kendi içlerinde en şiddetli
kavgaları yürütürken bile, arada mut-
laka devrimcilere iki laf etmeden, bir
iftirada bulunmadan yapamazlar. 

Bu konuda son örnek Ergenekon
davasıdır. Esas olarak kendi içlerinde-
ki kavganın ürünü olan bu davanın ke-
sintisiz her aşamasında devrimciler
de olayın, kontrgerilla ilişkilerinin içi-
ne dahil edilmeye, devrimciler hak-
kında, Sabancı eylemi gibi devrimci ey-
lemler hakkında şaibe yaratılmaya ça-
lışıldı. Burjuva basın yayın organları-
na servis edilen her yeni senaryoda,
devrimcilere kara çalan bir satır, dev-
rimcileri kontrgerillayla içli dışlı gös-
terecek bir iddia veya ima vardı. 

Burada geçen dersimizde de vur-
guladığımız gibi, kavramamız gere-
ken şudur; ideolojik mücadele ve
propaganda savaşı, sürekli olmalıdır.
Çünkü bu savaşın karşı cephesinde

düşman sürekli faaldir. 

Oligarşinin propagandasının, de-
magoji bombardımanının özünde kit-
leleri güçsüz, çaresiz, inançsız bı-
rakmak vardır. İktidarın her saldırısı,
her demagojisi, başvurdukları her
yöntem, buna hizmet eder. Bu yüzden
hiçbir konuyu önemsiz diye geçme-
meliyiz. Oligarşinin propagandasını,
yöntemlerini küçümsemek, düşebi-
leceğimiz en büyük yanılgılardan
biri olur. Mesela, “10-15 aileye ço-
cuklarının devrimcilerle gezdiğini,
pikniğe gittiğini söyleyip tehdit et-
mişlerse ne olacak” diye düşünmek
veya “bunlar terörist” gibi demago-
jileri “zaten yıllardır yapıyorlar
bunu” diye küçümsemek, veya
“Sabancılar’ı kimin cezalandırdığı
zaten biliniyor” diye düşünmek, doğ-
ru değildir. Devrimcilerle, isimleri
yanyana dahi gelemeyecek kişilerin,
kurumların bizimle ilişkili gösteril-
meleri, üzerinden atlayacağımız bir
mesele değildir. 

�� Faşizmin demagojisine
karşı, devrimci ideoloji ve
propagandanın gücü!
Sömürücü egemen sınıflar, kitle-

lere gerçekleri anlatarak onları düzene
ikna edemezler. Bu kesindir. Bunun
için de yalana ve demagojiye başvu-
rurlar. Bu da genel ve karakteristik bir
durumdur. 

Bu yüzden, burjuvazi, dünyanın
her yerinde propagandaya, psikolojik
savaşa çok büyük önem verir. Halk
kitlelerini sadece zorbalıkla düzen
içinde tutamayacaklarını bilirler. Bu

yüzdendir ki, faşizm terör
ve demagojidir denilir. 

Ve işte bu noktada, bir
birim, bir alan, diyelim ki
alanında ciddi hiçbir pro-
pagandif faaliyet yürütmü-
yor, ideolojik mücadele an-
lamında, propaganda anla-
mında düzenle günlük ola-
rak ve militanca savaş-
mıyorsa, orada düzene kar-
şı mücadele büyük bir zaaf
içinde demektir. Çünkü bu
görevi yerine getirmeden

düzene karşı bütünlüklü bir savaş ver-
diğimizden söz edemeyiz. 

Oligarşi, kitleleri düzen sınırları
içinde tutabilmek için, orduyu kulla-
nır, düzen partilerinin teşkilatlarını, si-
nemayı, müziği, edebiyatı kullanır, ga-
zeteleri, televizyonları, dergileri kul-
lanır... Bu kullanım, hesaplı kitaplıdır.
Yalanları nasıl formüle edeceğinden,
bunu kitlelere nasıl pazarlayacağına
kadar pek çok ayrıntıyı hesaplar. 

Karşı-devrim bu hesapları yapar-
ken, propagandayı, kendi ideolojisi-
ni bir anlamda ilmik ilmik örerken bi-
zim bu savaşı, kendiliğindenciliğe bı-
rakmamız, bazı şeyleri çok önemse-
mememiz, “nasıl olsa biliniyordur,
nasıl olsa görmüşlerdir” düşüncesi
içine girmemiz, bu savaşın dışına
düşmektir. 

Çok sık tekrarlanan saldırıların, sık
tekrarlanan demagojilerin kanık-
sanması, propaganda ve ideolojik
mücadelede kaçınılması gereken baş-
ka bir yanlıştır. 

Kanıksamanın propaganda ve
ideolojik mücadeledeye yansıması, bir
süre sonra bunlara cevap vermeye ge-
rek görmemeye başlamaktır. Ama
böyle yapmamalıyız. Saldırı sürdüğü
müddetçe, oligarşi o demagojiyi, o
ideolojik politik çarpıtmayı sürdür-
düğü müddetçe, biz de cevap ver-
meye, onu ideolojik mücadelemizin
bir parçası yapmaya devam etmeliyiz. 

Sevgili arkadaşlar, bu haftaki der-
simizi de burada sona erdiriyoruz.
Haftaya görüşmek üzere şimdilik
hoşçakalın.

Sömürücü egemen sınıflar, kitlelere
gerçekleri anlatarak onları düzene ikna

edemezler.
Bu kesindir. Bunun için de yalana ve

demagojiye başvururlar. Bu da genel ve
karakteristik bir durumdur. 

Bu yüzden, burjuvazi, dünyanın her
yerinde propagandaya,

psikolojik savaşa çok büyük önem verir. 
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Ülkemizde Gençlik

Geleceğimiz sınavlara mahkûm edil-
miştir. Bu sınavlarla gençlerin gelece-
kleri iyice çocuk oyuncağı haline geti-
rilmiştir. İlkokulda, ortaokulda, lisede,
üniversitede başarılı olup olmadığımız
bu sınavlarla ölçülmekte ve biz bu sı-
navlara göre sınıflandırılmaktayız.
Hayatımıza dair yaptığımız planlar
büyük oranda bu sınavların etkisinde
şekillenmektedir. Yani nasıl bir hayata
sahip olacağımıza biz değil, bu sınavlar
karar vermektedir.

Bu günlerde yine SBS tartışılıyor.
SBS (Seviye Belirleme Sınavı) bu yıl 6.
ve 7. sınıflar için kaldırılmıştı. Ama daha
üzerinden bir yıl bile geçmeden bu sis-
tem de "uygun" görülmemiş olacak ki;
değiştirildi. Yeni sisteme göre; bu sene
6. sınıfta okuyan öğrenciler SBS sınavına
tabi değiller. Ancak SBS kaldırıldığı za-
man 7. ve 8. sınıfta olanlar ve ondan son-
ra 8. sınıfa geçen ortaokul öğrencileri bu
sınava girmek zorundalar. 

Bir öğrenci velisinin Danıştay’da
MEB’e açtığı dava sonucu 7. sınıf öğ-

rencilerinin bu sınava girme zorunluluğu
kaldırılmıştı. Ancak MEB’in itirazı so-
nucu Danıştay idari davalar daireleri ku-
rulu kararı geri çekti.

Bu, öğrencilerle, aileleriyle ve onların
harcadıkları emekle dalga geçmektir.
Burada amaçlanan öğrencilerin başarısını
ölçmek değildir. Yapılan sınavların böy-
le bir işlevi yoktur. Verilen eğitimin ni-
teliği ortadadır. Doğal olarak yapılan bu
sınav da asla öğrencilerin başarısını ölç-
mede bir kıstas olamaz.

Sistem dershaneler sistemi olunca, en
çok etkilenen de dershane sahipleri ol-
muştu eski karardan. Binlerce 6. ve 7.
sınıf öğrencisinin, yani müşterinin ders-
hanelerden ayağını  çekmesi demekti bu.
Ama sınav geri geldiğine göre artık ders-
hane sahipleri yeniden sevinebilirler.

Bu sınavlar düzenin kendi sistemi
için kalifiye eleman ihtiyacını karşıla-
maktadır. Onun için bizim geleceğimiz
değil kendi çıkarlarıdır söz konusu olan.

Bu sınavlarla düzen kendi istediği gibi
bir gençlik yaratıyor. Sınavlardan baş-
ka bir şey düşünmeyen bir gençlik.

Bunun adı hırsızlıktır, fırsatçılıktır.
Devlet eğitim hakkımızı gasp ediyor. De-
vlet öğrencileri para kazanabileceği
müşteriler olarak görüyor. Devlet bu sı-
navlarla tek-tip, bunalımlı, kendine gü-
vensiz bir gençlik yaratmak istiyor.
AKP iktidarı iyileştirme adı altında
yapıyor bunları. O zaman soruyoruz. Pa-
ralı eğitim öğrencilerin en büyük
sorunudur. Bunu iyileştirmek için bu
güne kadar ne yaptınız? Bu sorun için
nasıl bir çözüm öneriniz var?

Hayır! AKP tüm bu sorunları çöze-
mez. Bu sorunları yaratanlardandır
çünkü AKP. Bu sorunların çözümü de-
mek tekellerin kasasına akan milyarlarca
liradan vazgeçilmesi demektir. Bizim ge-
leceğimiz oyuncak değildir. Bizim ge-
leceğimiz ülkemizin umududur. Bu
umudu teslim etmeyeceğiz. 

Gençliğin
Gündeminden

15 Aralık 1977:

Ankara Maltepe’de-
ki Albayrak Kahveha-
nesi’ne konulan saatli
bombanın patlaması so-
nucu 56 devrimci genç
yaralandı. Mustafa
SARI ve Adnan ŞA-
HİNGÖZ isimli öğren-
ciler patlama sonucu öl-
düler.

16 Aralık 1992:

Polis ve jandarma iş-
galine karşı yürütülen
kampanya sürerken Ege
Üniversitesi’nde faşist-
lerin afişleri indirildi.
Bunun üzerine çıkan
olaylar sonucunda fa-

şistler dövülerek
okuldan kovul-

dular.

18 Aralık 1993: 

Avrupa Dev- Genç
Almanya’da şölen dü-
zenledi. Şölene 700 kişi
katıldı.

18 Aralık 1991: 

Bursa Uludağ Üni-
versitesi’nde, jandarma
toplantı yapan öğrenci-
lere saldırdı. 69 öğrenci
gözaltına alındı. 16 öğ-
renci tutuklandı. DEV -
GENÇ jandarma-idare
işbirliğini ve gözaltıları
protesto etmek için Ulu-
dağ Üniversitesi İİBF
dekanının makam ara-
basını tahrip etti.

Hollanda, Yunanistan, İtalya ve 
İngiltere’de öğrenciler eylemde
Hollanda’nın Groningen, Delft ve Den Haag kentlerinde

yüksek öğetim okulu Hanzehogeschool ve Groningen Dev-
let Üniversitesi (RUG) öğrencileri hükümetin eğitim öde-
neklerinde kesintiye gitme planlarını 29 kasımda yaptıkları
eylemlerle protesto ettiler. 

* 2 Aralık’ta Atina’da gerçekleştirilen eylemde öğren-
ciler kemer sıkma politikaları protesto ettiler. 1500’ü aşkın
öğrenci Papandreu hükümetinin ekonomik önlem adı altın-
da dayattığı saldırılara karşı tepkilerini dile getirdiler. Öğ-
renciler parlamento binasına ulaştığında polis öğrencilere göz
yaşartıcı gazlarla ve coplarla saldırdı. 

* �talya ve �ngiltere’de öğrenciler yine alanlardaydı. �tal-
ya’da öğrenciler hükümetin hazırladığı reform tasarısını ülke
genelinde protesto ederken, �ngiltere’de ise öğrenim harçla-
rını yükselten ve eğitim bütçesini kısan hükümet protesto edil-
di, kampüsler işgal edildi.

gençli¤in 
tarihinden

GELECEĞİMİZ OYUNCAK DEĞİLDİR

Dünya Gençliğinden

12 Aral›k
2010
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2013-2014 eğitim - öğretim yılında
ülkemizdeki düz liselerin yerini Anado-
lu Liseleri ve Meslek Liseleri alacak.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu bu
yeni düzenlemeyle Türkiye eğitim sis-
temini Avrupa eğitim sistemiyle eşde-
ğer düzeye ulaştıracaklarını iddia etti.

2013 - 2014’te tam olarak başlaya-
cak olan Anadolu Lisesi Meslek Lise-
si uygulaması, öğrencilere şunları geti-
riyor; Anadolu liselerini kazanamayan-
lar meslek liselerine gidecek, sınıflar 30
kişi olacak, okul ve öğretmen açığı ol-
mayacak, Anadolu liselerine sınavla öğ-
renci alındığından bu öğrenciler daha iyi
eğitim -öğretim yapacaklar ve başarı se-
viyesi yükselecek. Genel liseler Anado-
lu lisesine, mesleki ve teknik orta öğre-
tim kurumuna dönüştürüleceği için fi-
ziki mekân sıkıntısı çekilmeyecek. Bu
durumdan dolayı açıkta kalan öğrenci de
olmayacak.

Cek cak, cek cak... 

Bütün bunların gerçekleşeceği zaten
şüpheli ama, gerçekleşse de, yapılacağı-
nı iddia ettiklerine baktığımızda var
olan eğitim sistemi sorununu çözebilecek
hiçbir uygulamanın olmadığını görü-
yoruz. Örneğin sınıfların 30 kişi olaca-
ğından bahsediliyor. Ülkemizde öğren-
ciler yıllardır 40 - 50 kişilik sınıflarda
okutuluyor. Neden sadece düz liseler kal-
dırılmaya çalışıldığında bu sorun akla ge-
liyor? Bu uygulamanın sadece liseler için
geçerli olması da durumun tartışılacak
ayrı bir boyutunu oluşturuyor. Devlet
okullarında ilköğretimde de aynı sorun-
lar söz konusudur. 2 kişilik sıralarda 3’er
5’er kişi oturmaktadır. Liselerdeki tek-
nik yetersizlikler, eğitim müfredatının ge-
rici, anti-bilimsel niteliğin, kayıt parala-
rı, katkı parası adı altında alınan paralar
liselerimizdeki sorunların sadece birka-
çıdır.

Düz liselerin kalkması gibi uygu-
lamalar senelerden beri denenmektedir.

Ancak bu güne kadar liselerde var olan
sorunlar azalmamış, aksine artış göster-
miştir. Bu gibi değişiklikler yama ol-
maktan başka bir işe yaramamaktadır.
Çünkü sorun tek tek uygulamalardan
kaynaklanan bir sorun değildir. Eğitim
sistemi baştan aşağı çürümüştür. Üniver-
siteler, liseler, ilkokullar ve bunların bağ-
lı olduğu kurumlar tamamen ortadan
kaldırılmadığı sürece hiçbir iyileştirme
çözüm değildir.  Yapılan hiçbir değişik-
lik bugüne kadar iyileştirme olmamış-
tır. Hatta en son örneği de SBS’dir ve çü-
rüyüp gitmiştir. 

Gereksiz bilgilerle kuşatılmış eğitim
sistemi, öğrencilerin hayatını daha da
zorlaştırmaktadır. Örneğin; Devlet okul-
ları bugün dershanelerin olmasından do-
layı bir rahatlığa(!) kavuşmuş gibidir
adeta. Devlet okullarında verilen bilgi-
ler yetmez, dershanelerde daha ayrıntı-
lı bilgiler halinde görürüz derslerimizi.
Ve eğitim hayatımız bittikten sonra öğ-
rendiklerimiz hiçbir işe yaramaz hale ge-
lir.

Bir de Nimet Çubukçu eğitimin ka-
litesini(!) arttırmayı hedeflediklerini
söylüyor, biz biliyoruz ki; Çubukçu
eğitimin kalitesini arttırmanın değil,
eğitimden nasıl daha fazla para kazana-
bileceklerinin hesabını, nasıl daha yoz,
bencil, bireyci, sormayan sorgulamayan
öğrenciler yetiştirebileceklerinin hesa-
bını yapmaktadır. Nimet Çubukçular bu
bozuk düzenin sahibidirler.     

Bozuk düzende sağlam çark olmaya-
cağından, bu yeni sistem de liselilere bir
şey vermeyecektir. Bu yüzden amacımız
parasız, bilimsel, demokratik liseleri ku-
rabilmek olmalıdır. Liseli gençlik ancak
bunu okullarında verecekleri mücade-
le ile gerçekleştirebilir. Bu mücadeleyi
yıllardır bu ülke topraklarında Liseli
Dev-Gençliler vermektedir, bunun için
bedeller ödemiştir ve buna devam et-
mektedirler. Tüm liselilerin safı da, Li-
seli Dev-Genç saflarıdır.

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik

2013 YILINDA DÜZ LİSELER
KALKACAK DEĞİŞEN NE OLACAK?

3 Aralıkta Eğitim Sen üye-
leri 6 Aralık’ta yapılacak
öğretmen atamalarının
öncesinde Milli Eğitim
Bakanlığı’na yürüdüler.
Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı nda yolu trafiğe
kapatmak isteyen eğitim
ve bilim emekçileri önüne
polis barikatı kuruldu.
Yolun tek şeridinin açıl-
masının ardından çeşitli
illerden gelen Eğitim Sen
üyeleri sloganlarla yürü-
yüşlerine devam etti. 

Eğitim-Sen’liler 
MEB’ye yürüdü

Seher Şahir Rehberlik
Masaları Onurumuzdur

YTÜ’de soruşturma ve cezalar
rektörlüğün son açıklamalarından
sonra tekrar gündeme geldi. 29 Ka-
sım günü biri Gençlik Federasyonu
üyesi iki öğrenciye masa açma ve el
ilanı dağıtma gerekçeleriyle okuldan
uzaklaştırma cezası verildi. Ko-
nuyla ilgili bir açıklama yapan
Gençlik Federasyonu bu cezaların
bir Dev-Genç geleneği olan Seher
Şahin masalarından ne kadar kork-
tuklarının göstergesi olduğunu be-
lirtti.

“AKP’ nin üniversitelerdeki de-
mokrasi anlayışı meşru haklarını
kullanan öğrencileri okuldan uzak-
laştırmaktır” diyen Gençlik Federas-
yonu, verilen cezalarla öğrenci gen-
çliğin parasız, bilimsel, demokratik
üniversite için mücadele etmesi en-
gellenmeye çalışıldığını ifade etti.
Gençlik Federasyonu yapılan baskı-
ların kendilerini engelleyemeceği-
ni ve masalarını açmaya devam
edeciklerini belirti.

Gençlik
Federasyonu’ndan

Açıklama
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Tayyip Erdoğan’ı Ümraniye’de,
bir hastanenin açılışı sırasında pro-
testo ettikleri için tutuklanan Halk
Cepheliler’in 2. duruşması 8 Aralık
günü yapıldı.

Tutsak vatanseverlerin serbest
bırakılması için mahkeme önce-
sinde Gençlik Federasyonu tara-
fından bir eylem yapıldı. “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” pankartı

açan Dev-Gençliler adına basına bir
açıklama yapan Ekin Dalbudak asıl
suçluların bağımsız bir ülke, para-
sız eğitim isteyenlere saldırıp tu-
tuklayanlar olduğunu belirtti.
AKP’nin demokrasi yalanlarının
bir bir patladığını söyleyen Dalbu-
dak, “Bu vatan, bir avuç işbirlikçi
ve onların efendilerinin değildir. Bu
vatan, bu topraklar için kanını dök-
müş milyonlarca yoksul Anadolu
halklarınındır” dedi. 

Eylemde “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim”, “Vatansever Gençlik
Yargılanamaz”, “Yaşasın Dev Genç
Yaşasın Dev Gençliler” sloganları
atılırken duruşma sonucunda Celal
Önkoyun ve Sezgin Dereli tahliye
edildi. Ali Ekber Kalender’in tu-
tukluluk haline devam kararı veren
mahkeme heyeti duruşmayı 25 Şu-
bat 2011 tarihine erteledi.

İki Halk Cepheli
Tahliye Oldu

Parasız eğitim taleplerini Tayyip
Erdoğan’ın karşısında dile getir-
dikleri için 9 aydır tutsak bulunan
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın
serbest bırakılması için İstanbul’-
da bir eylem yapıldı.

9 Aralık günü Taksim Galatasa-
ray Lisesi önünde yapılan eylemde,
“Parasız Eğitim İstedikleri İçin Tu-
tuklandılar Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz’a Özgürlük” pankartıyla,
Ferhat ve Berna’nın eylem resminin
olduğu pankart açıldı. Sanatçı Pınar
Sağ ve Mehmet Ekici’nin de destek
verdiği eylemde “Adalet İstiyo-
ruz”, “Ferhat ve Berna Serbest Bı-
rakılsın”, “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir” sloganları atıldı.
Gençlik Federasyonu adına bu-

rada açıklama yapan Çiğdem Yakşi
ülkemizde, kayıt, harç, barınma,

beslenme, ders araç gereçleri vb. ad-
lar altında yapılan soyguna değinir-
ken, 760 lira asgari ücret alan mil-
yonlarca ailenin çocuklarını okuta-
madığını belirtti. “Bu dava bir kez
daha gösteriyor ki; AKP adalet da-
ğıtan-üreten değil, var olan hak kı-

rıntılarımıza bile taham-
mül edemeyip saldırandır.
Bu taleplerin hepsi bizim
için meşrudur. Eğer

AKP’nin savcıları ve hakimleri bun-
ları suç olarak görüyorsa bu suçu iş-
lemeye devam edeceğiz” denilen
açıklamadan sonra aydın ve sanat-
çılardan toplanan imzalar, Adalet Ba-
kanlığı’na ve meclise fakslandı. İm-
zalar fakslanırken oturma eylemi
yapan Dev-Gençliler marşları, slo-
ganları ve konuşmalarıyla hukuk-
suzluğu teşhir ettiler. Eylemin so-
nunda 14 Aralık günü görülecek
olan duruşmaya çağrı yapıldı.

Muğla’da Ferhat ve Berna İçin
İmza Toplandı

Muğla Gençlik Derneği girişimi,
7-8 Aralık tarihlerinde Muğla Üni-
versitesi Kampüsü’nde, Ferhat Tü-
zer ve Berna Yılmaz'nın serbest bı-
rakılması  ve parasız eğitim hakla-
rı için birer saat imza topladılar.

Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kam-
pusu’nda, 8 Aralık günü, 19-22 Aralık Ha-
pishaneler katliamını teşhir etmek için An-
kara Gençlik Derneği üyesi öğrenciler stant
açmak isterken ÖGB’lerin saldırısına uğ-
radılar. Daha sonra tekrar stant açan öğ-
renciler ÖGB’lerin tehdidine maruz kal-
dılar. Masayı kaldırmayacaklarını söyle-
yen öğrenciler saldırı olursa kendilerini sa-
vunacaklarını belirttiler. Gençlik Der-
nekli öğrenciler ve ÖGB arasındaki tar-
tışma sonucunda ÖGB’ler standın karşı-
sına tekrar toplanıp saldırmayı denedi. An-
cak birçok devrimci-demokrat öğrencinin
masanın etrafında durup sahiplenmesiyle
saldırı püskürtüldü. Masayı alamayacak-
larını anlayan ÖGB’ler geri çekildiler.
Masa akşam saatlerine kadar açık kaldı.

Gençlik Federasyonu
Pankart Astı  
İstanbul Okmeydanı'nda, Gençlik Fe-

derasyonu'na 19-22 Aralık katliamını pro-
testo etmek için pankart asıldı. 24 Kasım
günü asılan pankartta '19 Aralık Katliamı
10. Yılında Adalet İstiyoruz' denildi.

Erzincan’da Polis
Tacizi
Erzincan Gençlik Derneği, kendilerine

yönelik baskıları teşhir etmek için 8 Ara-
lık günü yazılı bir açıklama yayınladı. Der-
neğe üye olan Alican Gözlekçi’nin polis-
ler tarafından arandığının ve işten attırıl-
makla tehdit edildiğinin belirtildiği açık-
lamada bu tür baskıların mücadelelerini en-
gelleyemeyeceği belirtildi. 

Hacettepe Üniversitesi’nde
ÖGB Saldırısı
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Gençlik Federasyonu’na bağlı Liseli
Gençlik; parasız, bilimsel, demokratik li-
seler için yeni bir kampanya başlattı. Li-
seli Gençlik 6 Aralık günü İstanbul Me-
cidiyeköy Meydanı’nda kampanyanın ilk
eylemini yaptı.

“Parasız, Bilimsel, Demokratik
Liseler İstiyoruz! Alacağız!” pan-
kartı ve bağış parasının, idare-polis
terörünün kaldırılmasını, ücretsiz
ulaşımın ve halk için eğitimin veril-
mesini talep eden pankartını açan Li-
seli Gençlik üyesi öğrenciler aynı içe-
rikte kuşlamalar yaptılar.

“Yaşasın Demokratik Lise Müca-
delemiz”, “Eşit, Parasız, Bilimsel,
Anadilde Eğitim İstiyoruz Alacağız”,
“Yaşasın Dev Genç Yaşasın Dev
Gençliler” sloganları atılan eylemde
Nilay Keten basına bir açıklama
yaptı. Keten, açlığın, yoksulluğun

gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek
bu sistemde ancak parası olanın oku-
yabildiğini belirtti. Okullardaki polis-
idare baskısından sözedilen eylemde
“Parasız, polissiz, kamerasız, demo-
kratik liselerde okullarda okumak

hepimizin hakkı. Yaşadığımız tüm
adaletsizliklerin çözümü mücadele
etmekten geçiyor” denildi. 

Açıklamanın ardından ise 1 saat
boyunca bildiri dağıtılıp talepler için
imza toplandı.

LİSELİ GENÇLİK KAMPANYA BAŞLATTI

Parasız, Bilimsel, 
Demokratik Liseler İstiyoruz! Alacağız!

Ülkemizde Gençlik

Okullarda bağış adı altında zorla para toplanması uy-
gulamasına son verilmelidir.
-  Kantinde yiyecek fiyatları düşürülmeli, kantinler hij-
yen bakımından düzenli kontrol edilmelidir. Kantin fi-
yatlarının temizliğinin denetimi öğrencilerin de katıldı-
ğı bir heyet tarafından yapılmalıdır. 
-  İdare ve öğretmenlerin öğrencilere yönelik küfür ve ha-
karetlerine, fiziksel şiddetine ve her türlü tehtidine son
verilmelidir. 
-  Her okulun önüne 2 polis uygulaması, öğrencilerin gü-
venliğini sağlamaktan çok öğrencileri sindirmeye yöne-
lik bir uygulama olduğu için kaldırılmalıdır. 
-  Güvenlik kameraları polisiye önlemlerdir, kendi gen-
çliğine güvensizliğin, gençliği baskı altında tutmanın ara-
cı olarak kullanıldığı için kaldırılmalıdır. 
-  Ana dilde eğitim hakkı tanınmalıdır.
-  Meslek liselerindeki sömürüye son verilmelidir.
-  Zorunlu din dersleri kaldırılmalı, inanç özgürlüğü esa-
sına dayalı bir eğitim sistemi olmalıdır.
-  Öğrencileri dershanelere mecbur bırakan, fırsat eşitli-
ğini kaldıran, üniversiteye giriş sınavları bir an evvel kal-
dırılmalı ve eğitim sistemi baştan aşağı yeniden düzen-

lenmelidir.
-  Yaşamdan kopuk ve ezberci değil, bilimsel
halktan yana bir eğitim olmalıdır. 

-  Her türlü sosyal-  kültürel-  sportif faaliyetlerin yürü-
tülmesi ve örgütlenmesini uzmanların yönlendiriciliğin-
de öğrenciler yapmalıdır.
-  Öğrencilerin ve ailelerinin örgütlenmesi özgür olmalıdır.
-  Ortaöğrenim kurumlarında sağlıklı eğitim için öğret-
menlerin ve çalışanların sosyal, siyasal, ekonomik tüm
talepleri karşılanmalıdır.
-  Öğrencileri kişiliksizleştirmeyi ve robotlaştırmayı
hedefleyen faşist disiplin yasaları ve yönetmelikleri kal-
dırılmalıdır.
-  Not sistemi kaldırılmalıdır.
-  Gerici-  şoven ders kitapları değiştirilmeli. Anti- em-
peryalist anti- faşist nitelikte, demokratik bir biçimde ders
programları hazırlanmalı, derslerin görülmesinde izlenen
yöntemler değiştirilmelidir. 
-  Okullar; Kendini düşünen, köşeyi dönme felsefesine
göre insanlar yetiştirmek değil, sağlam karakterli, halk sev-
gisiyle dolu anti- emperyalist, anti- faşist bir gençlik ye-
tiştirmenin yerleri olmalıdır. 
-  Devlet yükümlülüklerini yerine getirmeli, okullara ge-
rekli, yeterli olanaklar sağlanmalıdır.

TALEPLER�M�Z
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İstanbul: Hasta tutsaklar için 10
Aralık günü Taksim’de yürüyüş ya-
pıldı. Yağmur altında yapılan yürüyüş
boyunca hasta tutsakların ismi sayı-
lıp “özgürlük” talebi haykırıldı. Ya-
pılan konuşmalarda Adalet Bakanlı-
ğı’nın ecelle ölümün ne olduğunu
açıklamak zorunda olduğu vurgu-
landı. Galatasaray Lisesi’ne gelindi-
ğinde sinema ve belgesel yönetmeni
Çayan Demirel basına bir açıklama
yaparak “AKP iktidarı hasta tutsak-
ların tedavilerini olanaksız hale geti-
rerek, bilerek ve isteyerek ölüme gö-
türmektedir. Yasalarda bu eylemin adı
taammüden adam öldürmedir” dedi.
Eylem “Hasta Tutsaklar Serbest Bı-
rakılsın”, “Bedel Ödedik Bedel Öde-
teceğiz”, “Yaşasın Devrimci Daya-
nışma” sloganlarıyla sona erdi.

Ankara:Hasta tutsakların serbest bı-

rakılması için 10 Aralık günü Sakar-
ya Caddesi 'nde eylem yapıldı. Yapı-
lan basın açıklamasında; hapishane-
lerdeki hasta tutsakların tedavilerinin
hapishane içindeki revirde, engellen-
diği, hatta revire bile çıkmalarının en-
gellendiği anlatıldı. Açıklamada; ha-
pishanelerde yapılan hak gaspları an-
latıldı. Hapishanelerde ki hasta tut-
sakların tedavi edilmelerini ve işken-
ce ve baskılara karşı sessiz kalınma-
ması söylendi. Eylemde , “Hasta Tut-
saklar Serbest Bırakılsın, Bekir Şim-
şek, Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur, Yaşasın Devrimci Dayanışma,
Adalet istiyoruz” sloganları atıldı.

Antalya:TAYAD’lı Aileler ve ESP
hasta tutsakların serbest bırakılması
için seslerini yükseltmeye devam et-
tiler. 10 Aralık günü  Kışlahan Mey-
danı’nda yapılan eylemde hasta tut-
saklar için adalet talebinin dile geti-
rildi. Eylemde “Hasta Tutsaklar Ser-
best Bırakılsın, Tecriti Kaldırın Ölüm-
leri Durdurun, Devrimci Tutsaklar,
Onurumuzdur, Katil Devlet Hesap ve-
recek, Anaların Öfkesi Katilleri Bo-
ğacak” sloganları atıldı.
DHF’nin destek verdiği eylemde

halkın adalet istemi dile getirildi.
Eylem sloganlarla sona erdi. 

Yine Hapishane 
Yine İşkence
22 Kasım günü avukat görüşün-

den dönen Ercan kutlu ayakkabı
araması bahane edilerek tekme yum-
ruk ve kapı açma demiri ile darp
edilip işkence gördü..

Ercan Kutlu hemen ertesi gün suç
duyurusunda bulundu ancak suç duyu-
rusu dilekçesi hala bir işlem görmedi. 

Ercan Kutlu’nun işkence görme-
siyle ilgili yazılı bir açıklama yapan

Halkın Hukuk Bürosu, Ercan Kutlu
ve dava arkadaşı Hasan Gürbey,
tek kişilik bir hücrede iki kişi kaldık-
larını, tutuklandıkları 15 Kasım tar-
ihinden bugüne yalnızca bir saat
havalandırmaya çıkarıldıklarını be-
lirtti. “Tek başına bu durum bile in-
san onuruna aykırıdır ve bir çeşit
işkence yöntemidir” denilen açık-
lamada “Kapalı kapılar ardında tu-
tuklu ve hükümlülere uygulanan
işkence ancak bizlerin takibi ile
hafifleyebilir. Sesimize ses olunuz”
denildi. 

ECEL NEDİR? AÇIKLAYIN!
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Röportaj

Yürüyüş Dergisi olarak Mersin’de
patrona karşı direnişe başlayan Ak-
deniz Çivi Fabrikası işçileriyle rö-
portaj yaptık. Sendikalaşma hakları-
nı kullanmak ve işten atılmalara kar-
şı direnen işçilerle yaptığımız röpor-
taj:

Yürüyüş:Direnişe neden başladınız?
Talepleriniz nelerdir?

Akdeniz Çivi Fabrikası İşçileri:
Kölelik düzenine son vermek için ana-
yasal hakkımızı kullandık. 

Ücretlerin az olması, uzun iş saa-
ti olması, yemeklerin iyi olmaması, iş-
çilere yapılan psikolojik baskı, vizi-
telerin engellenmesi, ceza olarak üc-
retsiz izin verilmesi, tatillerde mesai
yapmamız ve yönetimin iyi olmaması.
Bu şartlar bizi direniş yapmaya zor-
ladı. Bu iş şartlarının düzeltilmesi ve
sendikalı olarak işe geri alınmaktır ta-
leplerimiz.

Yürüyüş: Haklarınızı almak için bu-

güne kadar neler yaptınız?

Akdeniz Çivi Fabrikası İşçileri:
Bizler 2007 yılında mesai saatlerinin
düşürülmesi için fabrikadaki bütün iş-
çiler dilekçeler yazdık ve şikayet ku-
tusuna attık. Bu dilekçelerden sonra
öne çıkan kalfa durumundaki yakla-
şık 10 işçiyi işten attılar. Bu işçiler
yaklaşık bir ay sonra geri işe alındı-
lar ve bunun üzerine hiç zam almadık.
En son yaptığımız sendikalı olmak
için altyapı oluşturmaktı. Sendikalı ol-
duk ve işte buradayız.

Yürüyüş: Sizi 2 aylığına çalıştırıp iş-
ten çıkarıyor, sonra tekrar alıyor. Bu
yöntemle hangi haklarınız gasp edil-
miş oluyor?

Akdeniz Çivi Fabrikası İşçileri:
İşten atılanlar ara elemanlardır. Si-
gortalı yapmamak için böyle yapıyor.
2 ay deneme süresi diyerek çalıştırı-
yor, sonra işten çıkarıp başka işçiler
alıyor, onları da 2 ay çalıştırıp çıka-

rıyor ve önceki çıkardıklarını geri alı-
yor ve böylelikle sigorta yapmaktan
kurtuluyor. 

Yürüyüş: Talepleriniz karşısında
fabrika sahibi bu güne kadar neler
yaptı? 

Akdeniz Çivi Fabrikası İşçileri:
Hiçbir olumlu adımı olmadı. Yeni aç-
tığı fabrikada hiç garanti vermeden
“gelin 10 saat çalışın” diyor. Bizim ta-
leplerimiz karşısında patronun tek
yaptığı işten atmaktı.

Yürüyüş: Sizin dışınızda da birçok
yerde direnişte olan işçiler var. Sizce
direnişteki tüm işçiler ne yapmalı,
güçlerini nasıl birleştirmeliler?

Akdeniz Çivi Fabrikası İşçileri:
Direnişte olanların ilk yapması gere-
ken dik durmasıdır. Yani bizim dik
durmamız çok önemli. 

Yürüyüş: Direnişle ilgili sizin ayrı-
ca belirteceğiniz bir şey var mı?

Akdeniz Çivi Fabrikası İşçileri:
Hiçbirimiz fabrikaya sendikasız gir-
meyeceğiz.

“Hiçbirimiz fabrikaya
sendikasız girmeyeceğiz”

Mahir Çayan’ın mezarını ziyaret
etmek, Güler Zere için özgürlük is-
temek, Newroz’a katılmak gerek-
çeleriyle tutuklanan 17 TAYAD’lıdan
15’i zulmün hücrelerinden çekip
alındı. Tutuklu 2 TAYAD’lı için de
mücadele devam ediyor. 

Ankara’da tutuklu TAYAD’lılar
için her hafta yapılan eylemlere de-
vam edildi. 4 Aralık günü Abdi İpek-
çi Parkı’nda oturma eylemi yapıldı. 

7 Aralık günü de Adalet Bakanlığı
önünde yapılan oturma eylemlerine
devam edildi. Eylemlerde TA-
YAD’lıların 6 aydır tutuklu oldukla-
rı belirtilerek, hukuksuzluğa son ve-
rilmesi istendi.

8 Aralık günü Bursa Fomara
Meydanında AKP il binası önünde
TAYAD’lı Aileler tarafından oturma
eylemi yapıldı. TAYAD’lıların serbest
bırakılması için yapılan eylemde;

“Tutuklu TAYAD’lılar Serbest Bıra-
kılsın, TAYAD Halktır Halk Yenil-
mez” sloganları atıldı. Eylemde; ya-
pılan hukuksuzluklar ve keyfi uygu-
lamaların sebepleri anlatıldı. 

Ayrıca 19 Aralık katliamından
bahsedilerek katliamcılar halka teş-
hir edildi. Oturma eylemi sırasında  el
ilanları dağıtıldı.

Antakya’nın Ulus Meydanı’nda
4 Aralık’ta TAYAD’lı Aileler tara-
fından eylem yapıldı. Eylemde, TA-
YAD’lıların eylemlerinin emperya-
lizme karşı bir duruş sergilediği ve
bundan rahatsız olan iktidarın TA-
YAD’lıları tutukladığı belirtildi.

Mersin’de TAYAD’lı Aileler her
cumartesi yaptıkları oturma eylemi-
ne 4 Aralık günü devam ettiler. Taş
Bina önünde yapılan eylemde “Tu-
tuklu TAYAD’lılar Serbest Bırakılsın”
pankartı açan TAYAD’lılar, “Tutuk-
lu TAYAD’lılar Serbest Bırakılsın,
Diri Diri Yakanlar Cezalandırılsın”
sloganları attılar. Eyleme Partizan’da
destek verdi.

2 TAYAD’lı
6 Aydır Tutuklu
2 TAYAD’lı
6 Aydır Tutuklu
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Yıl 1970... 15-16 Haziran... işçiler sendikala-
rına sahip çıkmak için çıktılar yollara, alanlara. Sen-
dikalarına saldırılması onlar için bir savaş gerekçesiydi. O
yüzden SAVAŞ BAŞLADI diyerek, fabrikalarda binlerce
işçi tek yumruk, tek ses olmuştu. Önlerinde hiçbir engel ta-
nımadan coşkun bir ırmak gibi akıyorlardı. Alanlar, sokaklar
“Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız, Kahrolsun Ameri-
kan Emperyalizmi” sloganlarıyla inliyordu.

Yıl 1991... 3-4 Ocak Zonguldak... Toplu iş sözleşme-
sinin olumsuz sonuçlanması üzerine binlerce maden iş-
çisi greve çıktı. Maden işçileri haklılıklarıyla, kararlılık-
larıyla kara-kışa bakmadan eşleri ve çocuklarıya birlik-
te “Yolumuz Ankara Hedef Çankaya” diyerek düştüler yol-
lara. Bütün gözler, kulaklar yürüyüşten gelen haberlere çev-
rilmişti. Direniş artık tüm halkın direnişiydi. Birçok in-
san dağları, barikatları aşıp, yürüyüşe katıldı. Uçsuz, bu-
caksız 6 kilometre uzunluğunda bir insan seli, barikatla-
rı aşa aşa Ankara'ya akıyordu. 

Yıl 1991.. Temmuz 1991... Paşabahçe.. Toplu iş söz-
leşmesinden sonra işten atılmama sözüne rağmen işten atıl-
dılar. 2500 işçi hep birlikte şalteri indirdi ve işyerini ter-
ketmeme eylemine başladı. Baskılar işçileri yıldırmadı.
Aileleri ve İstanbul’un dört bir yanından işçiler bu ka-
rarlılığa omuz verdiler. Paşabahçe ve Beykoz esnafı ke-
penk kapattı. Patron direnişi kırmak için “fabrikayı ka-
patırım” tehdidinde bulundu. Ama bu tehditler ne işçile-
ri ne de onlara destek verenleri yıldırmadı. 21 gün süren
direnişin sonucunda işçiler kazandılar. 

Yukarıda kısaca özetlediğimiz direnişlerin her biri, ül-
kemiz işçi sınıfı mücadelesi tarihi açısından önemli
dersleri olan direnişlerdir. 

- İşçiler bu direnişlerde her türlü baskıya karşın, ör-
gütlü bir şekilde direnmişlerdir. 

- Direnişleri halk sahiplenmiştir. 

- Üç direnişin diğer bir ortak yanı, sendikaların tutu-
mudur. Üç direnişte de sendika yöneticileri direnişin bü-
yümesinin önünde engel olmuşlardır. Zonguldak’ta dire-
nişi bitirip işçileri evlerine göndermişlerdir. 

Korktukları işçilerin kararlı, inançlı oluşlarıdır. Oysa
bundan korkması gereken sendikacılar değil patronlar ol-
malıdır. O günden bugüne baktığımızda ne işçilerin di-
renişinde bir değişiklik var, ne de sendikacılık anlayışında.
İşçiler yine haksızlıklara karşı irili ufaklı bir çok direniş
gerçekleştiriyorlar.  Buna karşılık sendikal anlayışta da bir

değişiklik olmamıştır. Sendikalar, çoğunlukla direnişle-
rin yanında değillerdir. Direnişlere sahip çıkmamakta, ör-
gütlü olarak katılmamakta ve bazen de doğrudan direni-
şin karşısında yer almaktadırlar. 

Son örneklerinden biri de Tekel işçilerine bizzat sen-
dika cephesinden yapılan saldırıdır. Hepimizin bildiği üze-
re Tekel işçileri geçen yıl, Ankara’da önce saldırılara, son-
ra kara kışa rağmen direnmişlerdir. Sendika da bu dire-
nişe sahip çıkmak zorunda kalmıştır. Ancak ilk fırsatta da
direnişi tasfiye etmiştir. Tek Gıda-İş Sendikası Başkanı
Mustafa Türkel, Ankara’daki direnişi bitirirken, mücadele
devam edecek diyerek işçileri evlerine göndermiş, son-
ra ise, yapacaklarını söyledikleri eylemlerin hiçbirini yap-
mamıştır. 

Sendikanın bu tavrı karşısında, sendika merkezinin kar-
şısında ikinci bir direniş başladı. Sendika evvelki hafta po-
lisi ve kendi adamlarını direnen işçilerin üzerine saldırt-
tı. Bu saldırı, sendikaların geldiği noktayı çok açık bir bi-
çimde göstermektedir. 

Sendikanın kendi üyelerine saldırdığı yerde, işbirlik-
çi sendikacılığın nereye kadar geldiği gayet açıktır. 

İşten atılan Türkan Albayrak da bizzat sendika yöne-
ticileri tarafından “terörist” ilan edilmişti. Albayrak’ın
direnişi boyunca da sendika bu anlayışından vazgeçme-
miş, Albayrak’ın direnişine sahip çıkmamışlardır. 

İşten atılan işçilere direnmeleri yerine evinize dönün
diyen, eğer direnen Türkan Albayrak gibi kadınsa ve tek
başınaysa “kadın başına saldırılara göğüs geremeye-
ceklerini” söyleyip direnişi bitirmelerini salık verenler, yine
düzen sendikacıları olmuştur.  

Bugün ülkemizde düzen sendikacılığı her türlü dire-
nişi, militanlığı reddeden bir anlayışın temsilcisidir. Bu
yüzden hiçbir direniş örgütlememektedirler. Kendi dıy-
larında örgütlenmiş direnişleri de bir an önce bitirme an-
layışındadırlar. Bu yüzdendir ki, işçilerin hak alma mü-
cadelesinde düzen sendikacılığı da alenen engellerden bi-
ridir. Bu sendika anlayışını mahkum edip, onları sendi-
ka yönetimlerinden uzaklaştırmanın yolu, işçilerin birli-
ği, direnişi ve devrimcilerin önderliğinde örgütlenmesinden
geçiyor. İşçiler, emekten, işçilerden, direnişten yana bir
sendikal örgütlenmeyi, ancak devrimci bir bakış açısıy-
la ve kendi öz örgütlülükleriyle başarabilirler. 

Devrimci İşçi
Hareketi

DİRENEN İŞÇİLER KAZANACAK!
KAYBEDEN UZLAŞMACI
SENDİKACILIK OLACAK!

İşçiler, emekten, işçilerden, direnişten
yana bir sendikal örgütlenmeyi, ancak 
devrimci bir bakış açısıyla ve kendi öz

örgütlülükleriyle başarabilirler. 
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� Kamu Emekçileri
Cephesi’den
Tekel İşçilerine Destek
Kamu Emekçileri Cephesi 4 Aralık günü Şişli Cami

önünde toplanarak Tekel işçilerinin taleplerinin kabul edil-
mesi için TBMM’ye faks gönderdiler.  Tekel işçilerinin
de katıldığı eylemde “Direnen TEKEL İşçilerinin Talep-
leri Kabul Edilsin” pankartı açıldı. Ömer Açık eylemde
basın açıklaması okundu. Basın açıklamasının   ardından
Şişli Postahanesi’ne gidilerek TBMM’ye TEKEL işçile-
rinin taleplerinin kabul edilmesi için faks çekildi.

� Kazanmak için
Örgütlenelim Birleşelim

Devrimci İşçi Hareketi (DİH) sendikalı olmak iste-
dikleri için işinden atılan Akdeniz Çivi işçilerine destek
olmak için Mersin’de eylem yaptı. 5 Aralık günü Taş Bina
önünde yapılan eylemde, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
pankartı açıldı. Eylemde ayrıca, “Çivi İşçisi Yalnız De-
ğildir, Direnmeye Karar Vermek Zafere Atılan İlk Adım-
dır” dövizleri taşındı. İşçilerinin umudunun “Direniş” ol-
duğu vurgulanan eylemde, direnişi büyütme ve kölelik ko-
şullarında yaşamamak için birleşme çağrısı yapıldı. Ey-
leme DHF ve Yaşam Yolu’da destek verdi.

� Emekli Sen’den
oturma eylemi 
İstanbul’da Emekli Sen İstanbul şubeleri 8 Aralık günü

Taksim’de bir eylem yaptılar. Tramvay Durağı’nda bira-
raya gelen emekliler “DİSK/Emekli Sen Olarak; Sendi-
ka Yasamızı, Toplu Sözleşme Hakkımızı, Promosyon ve
Tüfe Alacaklarımızı, İntibak Yasası’nın Çıkartılması İs-
tiyoruz Alacağız” pankartı açarak Galatasaray Lisesi’ne
kadar yürüdüler. Yürüyüş boyunca AKP’nin emeklilere
yönelik saldırı politikaları, yaptığı komik zamlar anlatı-
lırken eyleme destek verip sloganlara katılanlar oldu. “Tay-
yip Zammını Al Başına Çal”, “Emekliyiz Haklıyız Ka-
zanacağız”, “Emekliler Saflara Hesap Sormaya”, “Yaşa-
sın Örgütlü Mücadelemiz” sloganları atılan eylemde
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde emekliler 11 Ara-
lık günü Ankara’da yapacakları mitingi duyurdular. Ar-
dından temsili çadır kuran emekliler 24 saat oturma ey-
lemi yaparak halka bildiriler dağıttılar.

� Devrimci İşçi
Hareketi’nden Oturma
Eylemi
Devrimci İşçi Hareketi 5 Aralık günü, direnen TEKEL

işçileri ve ülkenin farklı yerlerinde direnişlerde olan iş-
çiler için oturma eylemi düzenledi.

İstanbul’da, Taksim Galatasaray Lisesi önünde yapılan
eylemde  pankartı açıp “TEKEL İşçisi Yalnız Değildir”,
“Buca Taşeron İşçisi Yalnız Değildir”, “Direne Direne Ka-
zanacağız”, “Yaşasın Birleşik Örgütlü Mücadelemiz” slo-
ganlarını attılar. 

Burada bir açıklama yapan Gürdoğan İşçi İzmir’de, Kar-
demir’de, Mersin’de süren direnişlerden ve Türkan Al-
bayrak’ın zaferinden sözederek direnilince kazanılabilece-
ğini belirtti. “AKP emperyalizmin işbirlikçisi, emekçi düş-
manı bir iktidardır. İktidarda olduğu günden beri işsizlik, gü-
vencesiz calışma, açlık, yoksulluk çığ gibi büyümüştür” de-
nilen açıklamadan sonra gün boyunca oturma eylemi yapan
DİH’liler İstiklal Caddesi’nde halka bildiri dağıttılar.

� Kamu Emekçileri
Cephesi’nden Açıklama
Kamu Emekçileri Cephesi 8 Aralık günü KESK’te ya-

şandığı iddia edilen taciz olayına ilişkin yazılı açıklama
yayınladı. Olaya ilişkin olarak Demokratik Emek Plat-
formu’nun açıklamasını esas aldıklarının belirtildiği
açıklamada, farklı bir kanıt ortaya çıkıncaya kadar örgütlü
düşünen herkes için bu açıklamanın geçerli ve yeterli ol-
malısı gerektiği söylendi. Açıklamada şöyle denildi:

“Ancak bu durum bir süre sonra çeşitli gruplar tara-
fından farklı amaçlar için kullanılan bir soruna dönüştü.
Tüm KESK yönetimi istifaya çağrıldı. Biz Kamu Emek-
çileri Cephesi olarak, bu istifa çağrısını yanlış ve yersiz
bulduk. Bu anlamda da KESK yönetiminde yer alan ar-
kadaşımız istifa etmedi. 

(...) Eğer KESK içinde yer alan bazı grupların daha dü-
zen içi sendikalar yaratma hesapları varsa ve bunun için
kimi iddiaları bahane ediyorlarsa bu yapılanlar KESK ta-
rihine, yüz binlerce kamu emekçisinin 1990’ların başın-
dan bu yana sürdürdüğü mücadeleye saygısızlıktır. 

KESK, bizim 1990’lardan beri verdiğimiz onurlu mü-
cadelenin sonucudur. Kimse onu grupçu, rekabetçi ya da
düzen içileştirme hesaplarına kurban edemez.”

� İşçilerin Mahkemeleri
Sürüyor
Birleşik Metal- İş Sendikası’na üye oldukları için üç

ay önce işten çıkartılan İzmit Şekerpınarı Çel-Mer Fab-
rikası işçilerinin davası 2 Aralık günü görüldü. Gebze Ad-
liyesi’nde görülen mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

***

Limiter -İş sendikasının örgütlü olduğu işyerlerinden
Değersan Tersanesi’nde 1,5 yıl önce işten atılan 9 işçinin
davasına 2 Aralık günü Cevizli Adliyesi’nde devam
edildi.  Adliye önünde yapılan eyleme TEKEL işçileri de
destek verdiler. 

EMEK
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Haydar Yıldırak (Yaş 40)

�Yaklaşık iki ay önce taşerona
karşı toplantılar yaptık. Örgütlenme
sağladık. Sonra Belediyenin önünde
basın açıklaması yaptık. Daha sonra
iki arkadaşımız sürgüne gönderildi.
20 gün sonra Batıgül arkadaşımız
sürgün bulunduğu yerde işten çıka-
rıldı. Ardından Temizlik İşleri Mü-
dürü Ali Yaşar`a gidip “arkadaşımızı
ne gerekçeyle çıkardınız” diye sor-
duk. “ Devamı gelecek” dedi. Arka-
sından İnan Sezer arkadaşımız işten
çıkarıldı. Bizler onlara destek için
bir daha basın açıklaması yaptık Be-
lediyenin önünde. Sonrasında 5 kişi
daha çıkarıldı ve direnişe başladık.
Önce Batıgül abla başladı. Talepleri-
miz şunlar; 7 arkadaş hepimizin işe
geri dönüşü sağlansın, işçi çıkarım-
ları son bulsun, taşeron kalksın, sen-
dikal faaliyetimiz başlasın.

� Şu an yeterli görmüyorum.
Tam destek olsa işler çözülürdü. Ça-
lışan işçi arkadaşlarımız destek ver-
miyor. Başarı için işçi desteği şart.

� Direnişin en acı gününü anla-
tayım. Yağmur yağdı, battaniye halı
ve kendimiz ıslandık. O gece uyku-
yu unutup sabaha kadar halay çektik
ve acı tabloyu gören “sayın yetkili-
lerin” “bürokratların” çok acımasız
olduğunu anladım ve kendimce bu
mücadeleden asla vazgeçmeyece-
ğim. Zafere ulaşıncaya kadar direni-
şe devam. 

� Komite halinde kararlar alıyo-
ruz. 7 kişi birlikte tartışıyoruz. Bildiri
dağıtımı yaptık, imza kampanyamız
çok güzel gidiyor. Çalışan arkadaşla-
ra bir gün daha iş bırakmalarını öner-
meyi düşünüyoruz. Tek çözüm işçiyi
bir araya getirmek.  Hep olgun dav-
randık. Zaman ne gösterir bilemeyiz.

� Direndikleri yerden vazgeç-
memeli, birbirine haber vermeli,
desteklemeli;  birleşmeli.

� Özellikle Buca halkının destek
vermesini bekliyorum. İşten atılan
ve çalışan tüm arkadaşlarımızın aile-
sini bekliyoruz. Devrimci yapıların
destek vermesini bekliyoruz. Basın
gelsin gündem yapsın.

Cem Kıran (Yaş 34)

� Direnişimiz örgütlenerek başla-
dı. İnançla bağlılıkla başladı. Öyle de
devam ediyor. Taleplerimiz: İlk önce
işimize geri dönmek, sendikal çalış-
maların başlaması, işten atılmaların
son bulması.

�Genel olarak büyük bir destek
var ama yeterli değil. İlerleyen günler-
de desteğin artması gerekiyor. Gerekir-
se ev ev dolaşıp bu olayı anlatmak la-
zım. Bütün demokratik kitle örgütleri
ve öğrencilere ulaşmak lazım. 

� Sabah 7 kalkıyoruz. İlk önce
mıntıka temizliği yapıyoruz. 8 gibi
kahvaltı, sonra yapacağımız işleri
planlıyoruz, gidilecek yerler, gelecek
kişiler görüşme ve toplantıya gidiyo-
ruz. Akşama doğru slogan atıyor halay
çekiyoruz, bildiri dağıtıyoruz.

� Kendimizi kamuoyuna duyur-
mak için bildiri dağıtacağız, radyo ve
televizyonlara çıkacağız. Ev ev dolaş-
mayı, imza kampanyası yapmayı düşü-
nüyoruz. Sendikalarla  görüşmeye ve
desteklerini istemeye gideceğiz.

� Çizilen yoldan dönmemek ve
korkmamak lazım. Korku yapmak is-
tediğin şeyden alıkoyuyor. Umutsuz
yaşanmıyor. Birlik olacağız, hiçbir za-
man bölünmeyecek, başkalarının yön-
lendirmelerine izin vermeyeceğiz.

� Genelde herkesten çok büyük
destek var. Yemeğinden çayına kadar
her şey için teşekkür ediyoruz. Eksikle-

rimiz var, bunları gün geçtikçe daha iyi
görüyoruz. Daha iyi kararlar alıyoruz.

İnan Sezer (Park-bahçe işçisi)
Yaş 29

Başkan Ercan Tatı namus sözü
verdi. “ Taşeronu kaldıracağız, sen-
dika gelecek” koltuğa oturunca sö-
zünü unuttu. İşçi emekçi dostu değil.
İşçi emekçi dostu olduğunu bir anda
unuttu. Her ihale döneminde işçi kı-
yımı yaptı. Öyle zaman oldu tomba-
la çekerek sen çıktın, onursuzluğunu
işçiye yaşattı. Bizler artık bu gidişe
dur demek istedik. Sorunların örgüt-
lenerek çözüleceğini düşündük. Bir
kaç ay boyunca örgütlenmeye çalış-
tık. 4 Kasım 2010 tarihinde basın
açıklaması ile sesimizi  halka duyur-
duk. Başkan işçileri ‘açıklamaya ka-
tılmayın’ diye 2 gün önce tehdit etti.
Ama  boyun eğmeyerek açıklama-
mızı gerçekleştirdik.  Bir hak olan
basın açıklamasına tahammül ede-
meyen belediye yetkilileri beni ve
bir arkadaşımı görev yerinden alarak
başka yere sürgün ettiler. Ama bu
bizi yıldırmadı. Mücadeleye orada
da devam ettik. Vazgeçiremeyeceği-
ni anlayan belediye yetkililerince,
sürgün edilen arkadaşlar işten atıldı-
lar. Konuyla ilgili görüşmeye gittiği-
mizde Temizlik İşleri Müdürü (Buca
Belediye Başkanı Yardımcısı) Ali
Yaşar işçi kıyımlarının devam ede-
ceğini söyleyerek tehdit etti. Bu du-
rumu ve tehditleri kırmak amacıyla
25 Kasım tarihinde bir eylemı ile di-
renişe başladık. 

TALEPLERİMİZ

� Elimizden alınan çalışma hak-
kının geri verilmesi

� İşten atmalara ve işçinin üze-
rindeki baskılara son verilmesi

� Taşeronun kaldırılması ile ilgi-
li somut adımlar atılması

� Sendikal çalışmaların önünde-
ki engellerin kaldırılması

1) Direnişiniz nasıl başladı?
Direnişinizin talepleri nelerdir?

2) Direnişinizin başında olmakla
birlikte, direnişinize olan desteği

yeterli görüyor musunuz?

3)Direnişinizin bir gününü
anlatır mısınız?

4) Direnişinizin nasıl bir
programı var?

5) Sizin dışınızda da birçok yerde
direnişte işçiler var. Sizce

direnişteki tüm işçiler ne yapma-
lı, güçlerini nasıl birleştirmeli?

6) Direnişe dair ayrıca belirtmek
istediğiniz bir şey var mı?

Buca Belediyesi İşçileri’nin Direnişi Sürüyor

Zafere Ulaşıncaya Kadar 
Direnişe Devam
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� Esnek çalışma ve güven-
cesizlik yasal hale gelecek

� Emekçilere daha çok
sömürü tekellere daha çok
teşvik

� İşsizlik fonu tekellere
sunulacak

� Belediye emekçileri
karakollara, emniyet
müdürlüklerine, okullara
sürülecek orada çalıştırılacak

� Kamu Emekçileri mesai
saatleri dışında zorla
çalıştırılacak

� Kamu emekçilerinin
fişlenmesi yasal olacak,
sürgünler yasal hale gelecek

Tayyip Erdoğan, bir hafiye gibi
Meclise gelip, AKP’li milletvekille-
rinin oturumlara katılıp katılmadığı-
nı kontrol ediyor. Peki bunca çaba
neden? Ne aceleleri var?

Kuşkusuz tüm bunları AKP’li
milletvekilleri meclis oturumlarına ka-
tılsın, halk için yasalar çıkarsın diye
yapmıyor. Erdoğan, emperyalist te-
kellerin ve işbirlikçilerinin ihtiyaçla-
rı için çıkarmaya çalıştıkları yasala-
rı hızlı bir biçimde meclisten geçirmek
istiyor.

Bu yasaların belki de en önemli-
lerinden biri adına “Torba Yasa Ta-
sarısı” dedikleri tasarıdır; Tasarı. iş-
çilerin, kamu emekçilerinin kazanıl-
mış haklarını gasp edecek, esnek ça-
lışmayı, hak gasplarını, sürgünü, zor-
la çalıştırmayı yasal hale getirecek dü-
zenlemelerden oluşmaktadır. 

AKP  işçilerin, kamu
emekçilerinin düşmanıdır! 

AKP Meclise getirdiği 112 mad-
deden oluşan “Tor ba ya sa  ta sa rı sı”
ile esnek çalışmayı ve güvencesizli-
ği yasallaştırırken, tekellere daha çok
teşvik verilmesini yasal hale getirecek.

Yasa tasarısında, “çağrı üzerine
çalışma, evden çalışma, uzaktan ça-
lışma biçimleri” de ilk kez tanımla-
nıyor. Böylece esnek çalışma biçim-
leri yasallaştırılarak bu alandaki sö-
mürü de yasal hale getirilecek.

Bu demektir ki, bu düzenlemelerle
emekçileri daha çok sömürecek, sen-
dikasız, sigortasız, güvencesiz çalış-
tıracak tekeller. 

“İstihdam yaratan işverenin
SSK primleri 10 yıl boyunca işsiz-
lik sigortasından karşılanacak” di-
yerek işsizlik fonunun tekellere su-
nulmasının yolunu da açmış olmak-
tadırlar. Bu AKP’nin halkın lokma-
larını ağzından alıp, tekellere sun-
masından başka bir şey değildir.

Asgari ücret tümüyle sefalet ücreti
haline getirilerek, emekçiler çok daha
ucuza çalıştırılacaktır. 

Emekçilerin kazanımları adım
adım gasp edilmektedir.

Yine bu yasa tasarısıyla, be le di -

ye de ça lı şan iş çi le ri “ih ti yaç faz la sı”
kabul edip Mil li Eği tim Ba kan lı ğı ve
Em ni yet Ge nel Mü dür lü ğü’nün teş -
ki lat la rı na “hiz met li” ola rak atan ma -
la rı nın önü açı lı yor.

Tasarıyla, stajyerlik için uygulanan
asgari ücret 229TL’den 178 TL’ye
çekilecek. Asgari ücret, 16-18 yaş ara-
sı için 599 TL’den 518 TL’ye
düşürülecek. Stajyer çalıştıranların
yerleri için çalıştırılması gereken işçi
sayısı sınırı 20’den 5’e çekilecek.

Kısacası emekçiler için hak gasp-
ları, daha çok sömürü, daha çok ça-
lıştırılma ve güvencesizliktir bu yasa.

“Devlet MemurlarYasası”nda
tekellerin istedikleri değişiklikleri
tepkiler üzerine hemen yapamayan
AKP tasarıyı Meclis’te bekletmek
zorunda kalmıştı.

Bu kez saldırısını, hak gasplarını
“Torba Yasa Tasarısı” içerisine ek-
ledi. Böylece kamu emekçilerine yö-
nelik olarak düşündüğü saldırıları
bu süreçte, hile ile yasalaştırmaya ça-
lışıyorlar.

AKP, kamu emekçilerini sürgün
etmeyi, zorla çalıştırmayı, fişlemeyi
ve baskı altına almayı yasal hale ge-
tirecek. Bu yasanın çıkması duru-
munda kamu emekçileri daha çok bas-
kı görecek, örgütlenmeleri dağıtıl-
maya çalışılacaktır.

Ancak AKP unutmamalıdır ki, hiç-
bir halk düşmanı yasa mücadeleyi
engelleyemez. Kamu emekçileri 20 yıl-
dır bu saldırılala yüzyüzedirler. Buna
karşı da direneceklerdir.

“Torba YasaTasarısı”
Nedir?

“AB’ye uyum” adı altında te-
kellerin ihtiyaçları için Meclis daha
hızlı karar alsın diye düzenlemeler
yapıldı.

Ancak bu düzenlemeler YET-
MEDİ. AKP emperyalist tekellerin
ihtiyaçları için peş peşe çıkardığı sal-
dırı ve yağma yasalarını faşizmin
hukukunu da bir yana bırakarak, hile
ve yalanla, aldatma ile çıkarmaya
çalışıyor.

Birbirleriyle doğrudan ilgili ol-
mayan tüm yasaları bir araya geti-
rip, toplayarak, aynı anda meclisten
geçirmeye, yasalaştırmaya çalışıyor.
O nedenle bu yasalar konuşulurken
“Torba Yasa Tasarısı” diye ad-
landırıyorlar.

“Torba yasa tasarısı” emekçilerin
kazanılmış haklarının gasp edilmesidir
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Burjuva demokrasilerinde veya
faşizm koşullarında adalet için mü-
cadele, Marksist-Leninist literatürde
ekonomik demokratik mücadele kap-
samında ele alınan bir mücadeledir.
Bu mücadeleyi yürüten Marksist-
Leninistler, yargının tüm toplumsal
sistemlerde sınıfsal bir nitelik taşıdı-
ğını, verdiği kararların da sınıfsal
bir nitelik taşıdığını bilirler. Burjuva
demokrasilerinde ve faşizmdeki yar-
gının da tekelci burjuvazinin mülki-
yetini ve çıkarlarını koruduğu, yasa-
ların buna göre yapıldığı, mahke-
melerin de buna göre kararlar verdi-
ği, Marksist-Leninist devlet öğretisi-
nin uzun zamandır söylediği ve öğ-
rettiği bilimsel doğrulardır. 

Yürüyüş Dergisi’nin adalet soru-
nu üzerine yazılmış bir çok teorik
veya pratiğe dönük yazısında yuka-
rıdaki satırları okuyabilirsiniz. 

Bu kısa girişi, ekonomik demok-
ratik mücadeleden genel olarak uzak
olan, bu alanda ciddi bir gelenekleri
ve oturmuş bir anlayışları bulunma-
yan bir çizginin “adalet” üzerine
yaptığı bir eleştiriye karşı, bir ön gi-
riş olarak buraya koyduk. 

*

Devrimci Demokrasi’nin 1-16
Aralık tarihli 188. sayısında, bir köşe
yazısına şu başlık konulmuştu:  

“‘Adalet istiyoruz’ ya da ‘yetmez
ama evet’!” 

Devrimci Demokrasi’de devrim-
cilerin hayatın her alanında katliam-
cılara, işkencecilere, infazcılara kar-
şı onlarca yıldır “Adalet istiyoruz” slo-
ganıyla sürdürdüğü mücadele, 12
Eylül 2010’daki kısmi anayasa deği-
şikliği referandumunda “yetmez ama
evet” sloganıyla AKP’ye yedeklenen

düzen içi kesimlerin tavrıyla özdeş-
leştirilmiş.

Öncelikle belirtelim ki, bu tama-
men subjektif, keyfi bir özdeşleştir-
medir. Çünkü başlıkta bu özdeşleş-
tirmeyi kuran Devrimci Demokrasi,
yazının içinde bunu izah eden bilim-
sel, siyasal hiçbir şey söylemiyor,
daha doğrusu söyleyemiyor. 

İkinci olarak da şunu belirtelim ki;
bu özdeşleştirme kesinlikle siyasal,
teorik bir eleştiri niteliği taşımamak-
tadır. Üstenci, altı boş, subjektif ve o
kararlı ısrarlı adalet mücadelesine
“demokratik bir mücadele” olarak
gösterilmesi gereken asgari saygıdan
uzak bir özdeşleştirmedir. 

Evet, diyelim ki adalet mücadelesi,
yazarın dediği gibi, “küçük burjuva-
zinin” bir mücadelesi olsun; ama o
mücadele, onlarca yıldır, her türlü res-
mi faşist terör altında, linç saldırıla-
rı altında, işkenceler, infazlar göze alı-
narak sürdürülüyorsa, “komünistlerin”
görevi, o mücadeleyi, işbirlikçilerin
yalakalığını yapan “yetmez ama
evet”çilerle özdeşleştirmek değil, o
mücadeleye gereken değeri vererek,
devrimci komünist bir yöne kanalize
etmeye çalışmaktır. 

Öyle değil mi? 

Bizim bildiğimiz komünistler,
meseleleri böyle ele alırlar. 

İş yapmadan eleştiren
komünistler!

Devrimci Demokrasi’deki Sinan
Çakıroğlu imzalı yazıda, 19 Aralık
Bayrampaşa katliamıyla ilgili açılan
davada Halk Cephesi’nin “Adalet
İstiyoruz” sloganını kullanması “eleş-
tiriliyor”. 

Bunlar “posası çıkmış burjuva
sloganlar” imiş. 

Bu, “ufku burjuva demokratiz-
mini aşmayan küçük burjuva devrimci
bakış açısı”ymış. 

Halk Cepheliler, bu sloganı kul-
lanarak “burjuva ufkunu aşamayan
yaklaşımlarıyla düzen içi pozisyona
düşüyorlar”mış. 

Bunların cevabını vereceğiz. Ama
önce sormamız gereken başka bir soru
var. 

Siz ne yapıyorsunuz?

Siz ne diyorsunuz?

Hiçbir şey. Çünkü orada yoktular.
Bu yüzden Devrimci Demokrasi’de-
ki söz konusu köşe yazısını mahke-
me salonunun önüne bile gelmeyen-
lerin, gelemeyenlerin müthiş eleşti-
rileri olarak okuyun. 

Tamam biz küçük burjuvayız;
sizw öğretseydiniz ya önümüze dü-
şüp. Veya başka bir slogan bulsaydı-
nız. 

Veya başka bir “komünist” eylem
yapsaydınız da biz sizin peşinize ta-
kılsaydık. 

Bu duruşmayı sessizlikle geçiş-
tirmenizi, Maoist komünistlerin 19
Aralık Bayrampaşa katliamına ve
katliamcılarla ilgili açılan bu davaya
ilişkin bir politikasının, bir pratiğinin
olmamasını nasıl izah edeceksiniz?
Bizim yaptıklarımızı “eleştirmek”
üzerinden bir yere varamazsınız. 

Siz bırakın bizim yaptığımızı;
KENDİNİZ NE YAPTINIZ? Onu
açıklayın! Açıklayın ki, herkes ko-
münist bakış açısıyla küçük burjuva
bakış açısı, komünist eylemle küçük
burjuva eylem arasındaki tavrı açık ve
net görsün. 

Ama belirttiğimiz gibi, bunun
için kıyaslanabilir iki tavır, kıyasla-
nabilir iki eylem gerekli. Oysa orta-
da böyle bir eylem, böyle bir tavır
yok. Bizim yaptıklarımızı “komü-

Başkalarının yaptıkları ve yarattıkları üzerinden
değil, kendi pratiğinizle siyaset yapın!

Devrimci Demokrasi’nin
188. Sayısındaki “Adalet
İstiyoruz Ya da Yetmez

Ama Evet” Başlıklı Yazı
Üzerine Birkaç Söz:
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nistçe” eleştirmeniz bu duruşmayı ses-
sizlikle geçiştirmenizi gizlemeye yet-
mez. 

Neredeydiniz?.. Önce neden ve-
recek bir cevabınız olmadığı üzerin-
de durun. Bizim yaptıklarımız ve ya-
rattıklarımız üzerinden değil, ken-
di pratiğinizle siyaset yapın. 

“Yetmez Ama Evet”le 

kurulan zorlama özdeşlik ve 

boşluğa yapılan eleştiriler
39 erin yargılandığı Bayrampaşa

katliamıyla ilgili yaklaşımımızı eleş-
tiriyor: 

“Dostlarımız, mahkemenin sıra-
dan bir günah çıkarma, ezilen kitle-
leri ardına toplama, devrimci ce-
nahta kafa karışıklığına yol açma ope-
rasyonu olduğunu görmek ve tüm bu
yanları bütünlüklü teşhir etmek yeri-
ne, mahkemede “yargılanan” erlere
“yetmez ama evet” demektedirler.
Nasıl mı? ‘Hikmet Sami Türk de yar-
gılansın’ diyerek. Hem de tek slo-
ganla; ‘Adalet istiyoruz’!”

Buradaki karmaşanın hepsine bir-
den cevap vermek zor. Şöyle ayrıştı-
ralım. 

Bir: Siz hiç merak etmeyin, dev-
rimciler, oligarşinin mahkemeleri-
nin ne anlama geldiğini çok iyi bilir,
o mahkemeleri sizden çok iyi tanır-
lar. Biz 1980’lerin başından beri
mahkeme önlerindeyiz. O zaman-
dan beri dergilerimizde o mahkeme-
lerin ne anlama geldiğini ve gelme-
diğini yazarız. Ama büyük yazar an-
laşılan hiç okumaz biridir, ki dev-
rimcilere o mahkemelerin ne olup ol-
madığını anlatma üstenciliğine cüret
edebilmektedir. 

İki: Yazıyor Devrimci Demokra-
si: “Dostlarımız, kamera objektifle-
rinin önünde ‘adalet istiyoruz’ diye
serzeniyorlar. Adalet’in ele alınış bi-
çimi ise ayrı bir problem. Zira ko-
münistler arı adalet olgusuna inan-
maz!”

Böyle yazının her satırında ay-
dınlanmak(!) çok güzel gerçekten. De-
mek “arı adalet” diye bir şey yok ha!!! 

Bir kez daha muhtemelen yazarın

okumamasının ürünü olan cahilli-
ğiyle karşı karşıyayız. Eğer eleştire-
cekse, acaba o konuda ne diyorlar
diye, çok küçük bir araştırma bile yap-
saydı adalet konusunda da neyi sa-
vunup neyi savunmadığımızı öğren-
miş olurdu. Öğrenmiş olur ve öyle çok
bilmişlikler yapmazdı. 

Üç: O mahkemeyi TEŞHİR etmek
konusunda siz hangi pratiğinizle ders
vermeye kalkabilirsiniz? Kasım ayı-
nın ortasından itibaren gerçekleştiri-
len ve hala da devam eden teşhir faa-
liyetlerine hiç mi rastlamadınız, hiç mi
dergi okumadınız bu sürede?.. Bir de
sözünü ettiğiniz o bütünlüklü teşhiri,
siz nerede, nasıl yaptınız, anlatın da
bakıp öğrenelim. 

Dört: Alıntının bir bölümünü tek-
rar aktarmalıyız. Yazar diyor ki. 

“Yargılanan” erlere “yetmez ama
evet” demektedirler. Nasıl mı? ‘Hik-
met Sami Türk de yargılansın’ diye-
rek. Hem de tek sloganla; ‘Adalet is-
tiyoruz’!”

Adalet istiyoruz denilince, bundan
“Hikmet Sami Türk de yargılansın”
sonucu mu çıkıyor. Doğrusu bu nasıl
bir anlama, algılama, çözemedik. 

Halk Cephesi’nin yalnız erlerin
yargılanması yetmez, bir de Sami
Türk yargılansın gibi ne bir talebi, ne
bir sloganı yoktur. Yazar nereden
uydurmuş bunu bilemiyoruz. 

Okumayı pek sevmeyen yazar,
Yürüyüş’ün 244. sayısının 25. say-
fasındaki ve 245. sayısının 22. say-
fasındaki yazılara bakarsa, kimlerin
yargılanmasının istendiğini tam lis-
te olarak görebilir. Sami Türk on-
lardan sadece biridir. 

Dolayısıyla öyle uydurduğu gibi
bir “yetmez ama evet!” durumu yok-
tur. ... Okumadan fikir sahibi olup bir
de böyle bir yayın organında eleştiri
yapmaya kalkılınca böyle oluyor işte. 

19 Aralık’ta “blöf” siyaseti
yapanlar, 19 Aralık üzerine
kimseye ahkam kesemezler!

Devrimci Demokrasi’nin yazarı,
“Adalet istiyoruz” sloganının tartı-
şılmasıyla da sınırlamamış kendini.
Tam tersine, tek bir söz bile edebile-

cek durumda olmadıkları 19 Aralık
katliamı hakkında ahkam kesmeye,
hatta ders vermeye kalkmış. Bu nok-
tada tarihe bir kaç not düşmek açı-
sından onlara da kısaca cevap vere-
lim. 

Devrimci Demokrasi diyor ki; 

“Bilindiği gibi 19 Aralık katliamı,
... devrimci cephenin iradesinin sı-
nandığı bir süreç olarak yaşandı.
Dünya gericiliğinin, karşı devrimci
dünya cephesinin, uluslar arası ta-
hakkümünün tesis edilmesi için Tür-
kiye-Kuzey Kürdistan’daki komünist
ve devrimci hareketi fiziki ve fikri tas-
fiyesi için gerçekleştirilen bir kon-
septti.”

Peki 19 Aralık bu kadar ciddi, bu
kadar kapsamlı bir saldırıydı da, siz
bu saldırıya nasıl “blöf”le karşı ko-
yabileceğinizi düşünebildiniz? 

Bilmeyen okurlarımız açısından
hatırlatalım. Oligarşinin 19 Aralık
öncesi, “ya ölüm orucunu bitirin, ya
da hapishanelere müdahale ederiz”
tarzındaki açıklamaları üzerine,
DHKP-C ve TKP(ML)’den tutsaklar
ortak bir açıklama yaparak “ölüm oru-
cu direnişçilerine saldırırsanız ken-
dimizi yakarız” diye tüm dünyaya ilan
ettiler. Nitekim 19 Aralık günü saldırı
olduğunda bir çok Cepheli tutsak ve
bir de TKP(ML)’den Ali İhsan Özkan
bu kararı hayata geçirdiler. Ancak
daha sonra, TKP(ML)’nin devamı
olan MKP tarafından yapılan açıkla-
mada bu karar, “yanlış, hatalı, so-
rumsuz ve ciddiyetsiz” olarak de-
ğerlendirildi ve aslında o açıklama ya-
pılırken, gerçekte öyle bir eylemi
hayata geçirmenin düşünülmediği,
bunun “tehdit” amaçlı yapıldığı açık-
landı. Yani “blöf” yapmıştı TKP(ML).
Düşman cephesi artık bu blöfü gö-
rürse ne alaydı!

“Karşı devrimci dünya cephesi-
nin” saldırısını “blöf”le durdurmaya
kalkışanlar, o saldırının niteliği üze-
rine kime ne diyebilirler? 

Buradan hareketle yine “Adalet is-
tiyoruz” sloganımızı eleştirirken ah-
kam kesmeye devam ediyor: “19
Aralık katliamının uluslar arası sal-
dırı boyutunu, ülkenin yeniden orga-
nizasyonu için ısınma hazırlıklarını
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anlamayanlar, sorumluluğu bakan-
larla sınırlı tutuyor.”

Siz çok anladığınız için mi 10 yıl-
dır 19 Aralık katliamına karşı hiçbir
politikanız, pratiğiniz yok! 

Şablonlarınızdan
kurtulamadığınız sürece
bu dar görüşlülükten
kurtulamazsınız

“Egemenlerin karşısına çıkarak
hınca hınç “adalet” çığıran anlayış,
ya doğrulara mevcut üretim ilişkileri
içerisinde varabileceğini düşünüyor ya
da komünizm ideolojisinden nasip-
lenmede oldukça sıkıntı duyuyor.”

Komünizmden bu kadar çok na-
siplendiğiniz için mi, sık sık kendinizi
inkar edersiniz siz? Tarihinizde poli-
tikalarıyla, örgütlenmesiyle, yöneti-
miyle bütün olarak savunduğunuz
bir tek dönem olmamasını komü-
nizm ideolojisinden çok nasiplen-
miş olmanızla mı açıklayacaksı-
nız?(*) Veya diyelim ki kongrenizde
eşcinsellikle ilgili aldığınız karar da

komünizm ideolojisinden en üst dü-
zeyde nasiplenmenizin sonucu mu-
dur?

Bizim nacizane önerimiz odur ki,
teori paralamaya kalkışan, hele pra-
tiği örgütleyenlere akıl vermeye kal-
kışan önce kendine bakmalıdır. 

Marksizm-Leninizmin “proletar-
ya üç cephede birden mücadele eder”
dediği cephelerden biri olan “ekono-
mik demokratik mücadele” konu-
sunda, haklar ve özgürlükler müca-
delesi konusunda, TKP-ML gelene-
ğinin ülkemiz sınıflar mücadelesine
kattığı hemen hiçbir şey yoktur. Daha
doğrusu onlarca yıldır bu alanda he-
men hiç olmamışlardır. Bir örnek, bir
gelenek yarattıklarına, bu cephede
mücadele ederek bir mevzi kazan-
dıklarına dair bizim bildiğimiz bir şey
yoktur. Dolayısıyla “adalet” için sür-
dürülen bu mücadeleyi, anlamaları,
kendi şablonlarına uydurmaları pek de
mümkün değildir. Evet, bu mücade-
le Çin Halk Savaşı’ndan alınmış ve
Dersim’e de onyıllardır bir türlü otur-
tulamayan şablonlara uyabilecek bir

mücadele değildir. 

Sınıflar mücadelesine o şematik
şablonun penceresinden bakanların,
ne bizim 1970’lerin sonunda sürdür-
düğümüz anti-faşist mücadeleyi an-
laması, ne mesela onlarca yıldır
YÖK’e karşı sürdürdüğümüz müca-
deleyi, ne yozlaşmaya karşı müca-
delemizi, ne Susurluk dönemindeki
eylemlerimizi, ne Halk Meclisleri’ni,
ne Halk Anayasası Taslağı temelinde
sürdürdüğümüz mücadeleyi, ne Gü-
ler Zere mücadelesini... ne de “Ada-
let İstiyoruz” sloganını anlamaları ve
bir yere oturtmaları mümkün değildir.

(*) Bu durum, kendileri tarafından da
tespit ve itiraf edilen bir durumdur. Ne-
denlerinin muhasebesini yapamasalar
da, aşağıdaki şu tespitler kendi gerçek-
lerini ortaya koyuyor: 

"Kötü geleneği yıkmak lazım. Bir
defa da konferanslarda MK'mız M-L’dir,
kararı çıksın." (Partizan, sy.17) 

"21 yıllık mücadele tarihinde devrim
mücadelesinin geliştirilmesine en az kat-
kıda bulunan bir başka KP bulunamaz."
(Partizan, s.17, sf.19)

Atılım, 27 Kasım 2010 tarihli  320.
sayısında ve 4 Aralık 2010 tarihli
321. sayısında, 19 Aralık Bayrampa-
şa katliamıyla ilgili açılan davanın ha-
berine yer vermişti. 

23 Kasım’daki mahkemenin ha-
berini veriyor Atılım. Ama tek bir kez
bile Halk Cephesi geçmiyor. 

Mahkeme önünde Halk Cepheli-
ler’in davayı kitlesel sahiplenişini
görmüyor. Görmemesi mümkün değil
elbette. Görüyor ancak yazmıyor. 

Davayı, BDP Hakkari Milletveki-
li Hamit Geylani, Av. Eşber Yağmur-
dereli, yönetmen Sırrı Süreyya Önder
ile birlikte 60’ın üzerinde avukatın iz-
lediği var mesela, fakat mahkeme
önündeki koskoca kitle yok... Da-
vayla ilgili tek kitlesel sahipleniş yok. 

Atılım, 321. sayısında yeniden
yer vermiş mahkemeye. Fakat yine
Halk Cephesi yok. 

Mahkemeden haber yapan bütün

televizyon
kanalları-
nın, bütün
kamerala-
rın gördü-

ğünü Atılım görmüyor. 

Peki görmeyince ne oluyor? Atılım
yazmayınca ne oluyor? Halk Cephe-
si “yok” mu oluyor?

*

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 29-
30 Kasım’da bir toplantı yaparak ka-
rarlar almış. O kararlardan biri de şöy-
le: 

“19 Aralık hapishaneler katlia-
mının 10. yılında adalet ve hesap sor-
ma isteminin öne çıkarılacağı belir-
len(di).”

10 yıldır neredesiniz?

*

Atılım’ın 321. sayısının Başya-
zı’sında da aynı konu vardı:  

“19 Aralık saldırısı ... nın sorum-
luları nihayet açıktan açığa konuşul-
maya, devletin ‘katil’ sureti bir kez
daha görünür olmaya başladı. ... F tip-

lerinde toplamda 1000’i aşkın tutsa-
ğın tarihsel bir direnişle ölüm orucu-
na yattığı ve 122 devrimcinin şehit düş-
tüğü 19 Aralık’ın 10. yılında, kuvvet-
li bir öfkeyle hesap sorma zamanı.”

Peki bu dava daha “görünür” ol-
duysa, nasıl oldu acaba? Kendiliğin-
den mi? 

19 Aralık katliamcılarının yargı-
lanması için onyıldır sürdürülen mü-
cadelenin neresindeydi Atılım?.. 

Alıntıda sözünü ettiği 122 şehit veri-
lirken neresindeydi bu kavganın?.. Atılım
bunları bir kalem darbesiyle geçiyor. O
süreçte olan biteni yok sayıyor!

*

Bir şeyi yok sayınca o yok olsay-
dı, Atılım bundan çok hoşnut olurdu
herhalde. Ama işte ne yazık ki bu
mümkün değil. Bu düşünce, idealiz-
me ait bir düşüncedir. İdealistler, bir
şey biz var diye düşündüğümüz için
vardır, biz yok diye düşünürsek, o yok-
tur derler. 

Ama işte, hayat ve kavga, idealiz-
me uymuyor! Hiçbir şey Atılım yok
sayınca yok olmuyor.  

Atılım’ın İdealizmi!
Yok Sayınca Yok Olmuyor Ne Yazık Ki! 
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Tut sak la rı sa hip len mek, sınıflar
mücadelesinde yer alan devrimci,
ilerici, demokrat tüm siyasi hareket-
ler için bir görev ve sorumluluktur.
Yüzlerce tutsağın tecrit altında ağır
hastalıklara yakalandığı ve yine tec-
rit dayatmaları nedeniyle tedavileri-
nin yapılmadığı günümüzde, has ta
tut sak la rı sa hip len mek, bu görevin
daha özel bir boyutu haline gelmiş-
tir. 

Has ta tut sak la rı sa hip len mek, tec -
ri te kar şı mü ca de le nin bir yö nü dür
ay nı za man da. Ya ni em per ya liz min
“ya dü şün ce  de ğişikliği, ya ölüm!”
sal dı rı sı nın püs kür tül me si nin cep -
he le rin den bi ri  de has ta tut sak ların sa -
hip le nil me sidir. Her kes bu cep he nin,
bu mücadelenin ne re  sin de ol du ğu nu
sor ma lı dır ken di ne. 

Bu so ru yu bir süre ön ce Dev rim -
ci Ha re ket'e sor muş tuk. (Bkz. Yürü-
yüş, 3 Ekim 2010, sayı: 236) Bu ya-
zımızda, Devrimci Hareketin “kefen
giyme ve tabut taşıma gibi eylem bi-
çimlerini doğru bulmadığı” gerek-
çesiyle Hasta Tutsaklara Özgürlük ey-

lemlerini sürdüren platformdan çe-
kilmesini eleştirmiştik. Yazımızın
başlığı da şuydu: “Tabutlar gerçek-
tir, siz ‘Benimsemeseniz’ de!” 

Açık ki, Devrimci Hareket’in
“tabutlar kefenler” konusundaki bu
yaklaşımı, hasta tutsaklar için oluş-
turulan birlikten bu kadar kolay ay-
rılabilmesi, reformist bir yan taşı-
yordu. 

Dev rim ci Ha re ket Der gi si 31. sa -
yı sın da bu eleş ti ri le ri mi ze cevap için
bir yazı yazmış. “Yürüyüş dergi-
si’ne Yanıt” üst başlığıyla yayınlanan
yazıda, esas olarak eleştirilerimize bir
cevap yoktur. 

Bu tavrın nedeni, kısa yazının so-
nunda “dost yapılarla didişme dilin-
den uzak durmak” gibi bir yaklaşımla
izah edilmeye çalışılmış. Bu tartışma,
bir “didişme” değil, ideolojik müca-
deledir. Devrimci Hareket de “di-
dişme”den değil, ideolojik mücade-
leden kaçmaktadır. 

Yaz dık la rı "Ya nıt"la il gi li söy le -
ne bi le cek ler çok fazla değil. Çün kü
eleş tir ilerimize cevaben yazdıkları
yazı, as lın da söy le dik le ri mi zi ye ni den
is pat lı yor . 

*

Tut sak la rın onu ru muz ol ma sı salt
bir slo gan de ğildir. Oli gar şi nin on la -
rı yok et mek is te me si ne kar şı, dev -
rim ci le rin tavırsız, politikasız kalması
dü şü nü le bi lir mi? Düş ma nın tut sak -
lar üze rin den halkın devrimci mü-
cadelesini tes lim al ma ya ça lış ma sına
karşı, devrimci bir politika geliştiri-
lemezse, bunun sonuçlarını tahmin et-
mek zor değildir. Tupamarolar ger-
çeğinden Mamak’a kadar bunun ör-
neklerini biliyoruz. 

Biz bun la rı an la tı yo ruz. Tut sak la -
rı mı za sa hip çık mak dev ri me sa hip
çık mak tır di yo ruz. Has ta tut sak la rı -
mı zı oli gar şi nin elin den ala bi li riz, iş -
te Gü ler Ze re ör ne ği önü müz de di yo -
ruz. Bu gün de bu nu ya pa bi li riz di yo -
ruz. An cak ya pa mı yo ruz. Dev rim ci

Ha re -

ket bu nun ne re sin de?

“Yanıt”ta bu yok. 

Devrimci Hareket, eleştirilerini
“hasta tutsaklara ilgiyi arttırabilmek
adına” yaptığını söylüyor. Amaç
buysa, o zaman platformdan çekip
gitmek izah edilemez. 

Platformda aylardır eylemdeki
daralmanın aşılması için yürütülen
tartışmaları biliyor Devrimci Hareket
de. Devrimcilik, burada sorumluluk
üstlenmektir. Emek sarfetmektir.
Hasta tutsaklara sahip çıkmak, Tür-
kiye solu açısından bir “dayanış-
ma” meselesi değildir, devrimci bir
görev ve sorumluluktur. 

Bir lik'le il gi li Dev rim ci Ha re -
ket’in sarfettiği emek, üstlendiği so-
rumluluk, nedir? Deniyor ki cevap-
ta: “Son ra sın da da bi le şen sa yı sı nın
art ma sı bir ya na hız la, dar bir çev -
re ye hap sol ma sıy la bir lik te iliş ki -
mi zi, ken di mi ze hak lı ge rek çe ler le ye -
ni den dü zen le dik." 

Da ra lın ca “iliş ki le ri ye ni den dü -
zen le ye lim"... Bir lik le re emek har ca -
mak bu mu(!) Has ta tut sak la ra kar şı
so rum lu luk bu  mu(!) 

So rum lu luk tan kaç ma nın adı
“iliş ki le ri ye ni den dü zen le mek" ol-
muştur. Bu tarzla, sa de ce yan lış la ra
va rı lır.

Bir lik emek tir, sorumluluktur, fe-
dakarlıktır, tavizdir, istikrardır. Böy -
le ol du ğu için dir ki hasta tutsaklar
mücadelesinde ka tı lım la rın azal dı ğı
ve art tı rıl ma ya ça lı şıl dı ğı bir dö -
nem de çe kil mek, sıradan bir çekiliş
olarak görülemez. Biz tabutlara ke-
fenlere karşıyız, gerekçesi bunu izah
edemez. Eğer gerçekten neden buy-

Tutsakları Sahiplenmenin Zayıfladığı 
Yerde, Reformizm Güçlenmiştir!
Tutsakları Sahiplenmenin Zayıfladığı 
Yerde, Reformizm Güçlenmiştir!

İk ti dar id di ası ,
bir lik le ri bü yüt meyi,
tutsakları ve hasta

tutsakları
sahiplenmeyi

büyütmeyi gerektirir.
Tutsakları

sahiplenmek, ne
birliklerle, ne tekil

eylemler, ne
kampanyalarla sınırlı

bir sorundur. O,
devrimci bir çizgi

için, o çizginin
mutlak bir parçasıdır.
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sa, sadece bu ne-
denlerle ayrıl-
mışsa, tutsaklar
ve hasta tutsaklar
meselesinin öne-
mi, siyasi anla-
mı hiç anlaşıl-
mamış demektir. 

Şu ya  da bu
ne den le yü rü me -
yen, si ya si ola -
rak za ma nı do -
lan bir lik ler da -
ğı tı la bi lir de...
Bu nun ne den le ri
hal ka an la tı lır ve
son ve ri lir... An -
cak ih ti yaç olan
bir bir lik, da ral -
mış sa ön ce bu nun se bep le ri or ta ya
kon ma lı, so rum lu luk üst le nil me li ve
o birliği bü yüt me ye ça lı şıl ma lı dır.
Dev rim ci Ha re ket bu nun ter si ne dav -
ran mış tır. Bu dav ra nı şı nın se bep le ri -
ni ken din de ara ya ca ğı yer de, o Yü-
rüyüş’ü eleş tirerek kendi tavrının
üzerini örtmeye kalk mış tır. 

Yok Yürüyüş’ün “bu tür yazılar-
dan moral bulmaya ihtiyacı var”mış
da, yok “en devrimcilik yarışı” ya-
pılıyormuş da, doğru yolda yürüyen
bunu kanıtlama ihtiyacı duymazmış
da.. 

Devrimci Hareket, eleştiri ve tar-
tışma konusu olan tavrını ve onun ne-
denlerini bir yana bırakıp, sorunun et-
rafında dolanıyor, kendi tavrını izah
etme sorumluluğunu göstermiyor. 

Bizim yaklaşımımızın anlamını da
“sol ka mu oyu na bı ra kı yo r"muş Dev-
rimci Hareket. Ta mam bı ra kın, sol ka -

muo yu bi zim ne ol du ğu mu zu ta -
nım la sın. Ama siz bu Bir lik'ten ne den
çe kil di niz, tabuta kefene karşı çıkı-
şın anlamı nedir, Bir lik'ler de emek
har ca mak tan ne an lı yor su nuz, birlik
sizce nedir, hasta tutsaklar meselesi
sizce nedir, bu so ru la rı ce vap la ma nız
ge rek mez mi? 

“Bir lik le iliş ki mi zi ken di mi ze gö -
re hak lı ge rek çe ler le ye ni den dü -
zen le dik" di yor Dev rim ci Ha re ket.
Ama tabut kefen taşınmasına karşı ol-
manın dışında bir haklı gerekçe de
gözükmüyor yazıda. Başka hiçbir ge-
rekçe gözükmüyor. 

Bu itirazlarda reformistler bu-
lunsa, şaşırmayız, halk sa va şı nı, si -
lah lı mü ca de le yi sa vu nan lar ne za -
man dan be ri tut sak la ra böy le ba kı yor
diyoruz, cevap gözükmüyor. 

Dev rim ci Ha reket dost luğa sık sık
gönderme yapıyor kısa yazıda. Dev-
rim mücadelesinde dost lu k önemli ve

değerlidir. Ama bu pratik-
te karşılığını bulmalıdır.
Bu kadar çok saldırının or-
tasında, dostluk da an cak
mü ca de le ile, birliklerle bü -
yür ve pekişir. Dost lu ğun
pu su la sı budur. 

İde o lo jik mü ca de le ve
eleş ti ri de bu dost luk la rı
bü yüt me nin te mel araç la -
rın dan bi ri dir. Çün kü Mark -
siz m-Leninizmin önerdiği,
bir lik- eleş ti ri-bir liktir.
Dost lu ğa ger çek ten de ğer

ve ren le rin en önem li ara cı dır eleş ti -
ri. Eleştiriyi tartışmak yerine, “ken -
di ne sev da lan mak”, “ken di ni mer ke -
ze koy mak" gi bi kar şı söy lem ler e
başvurmak, kimseyi o eleştirilerden
kurtarmış olmaz.

Hasta tutsaklarla ilgili birlik için-
deyken öneri, eleştiri ve ide o lo jik mü -
ca de le  görevini yerine getirmemeleri-
ni, şimdi “uyu mu boz ma mak adı na iyi
ni yet gös ter ge si” olarak sunmaları da,
birlik ve eleştiri konusundaki çarpık
yaklaşımın ürünüdür. Devrimci eleşti-
ri ne dostlukları bozar ne uyumu.
Devrimci eleş ti ri den hiçbir birliğin
uyu mu bo zul maz. An cak sub jek tif le -
rin, ken di ide olo ji si ne gü ven me yen le -
rin uyu mu bo zu la bi lir. Eleş ti ri nin adı -
nı di diş me ola rak koy mak, ideolojik
mücadeleden kaçan reformizmin söy-
lemidir. Dost luklar “eleştiriyi tatile çı-
karmakla” bü yü tül mez. 

İk ti dar id di ası , bir lik le ri bü yüt -
meyi, tutsakları ve hasta tutsakları sa-
hiplenmeyi büyütmeyi gerektirir.
Tutsakları sahiplenmek, ne birliklerle,
ne tekil eylemler, ne kampanyalarla
sınırlı bir sorundur. O, devrimci bir
çizgi için, o çizginin mutlak bir par-
çasıdır. Kim tutsaklar, hapishaneler
için “gündemimiz değil” diyorsa,
kim, yıllarca tecriti, hapishaneleri ak-
lına bile getirmiyorsa, kim, tutsaklarla
ilgili eylemlerden, birliklerden sudan
gerekçelerle vazgeçebiliyorsa, orada
bir düzen içileşme, orada bir refor-
mizm aranmalıdır. 
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Av ru pa’da

MAHKEMEYE
ÇAĞRI

ANADOLU FEDERASYONU
yönetici ve üyelerine karşı açılan da-
vada savunmaların ve son sözlerin
söylenmesiyle birlikte karar aşa-
masına gelindi.

ANADOLU FEDERASYONU
olarak tüm çalışanlarımız, dostları-
mız ve halkımızı, yöneticilerimiz ve
çalışanlarımızın karar duruşması
olan son duruşmalarına katılmaya ve
onlara destek vermeye çağırıyoruz.

TARİH:  16.12.2010
SAAT:    09.15
YER: Düsseldorf Yüksek Eyalet
Mahkemesi  /  Kapellweg 36
ANADOLU FEDERASYONU
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Karar 16 Aralık'da
Açıklanacak
30 Kasım ve 7 Aralık günlerinde Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki,

Eyalet Mahkemesi'nde tutuklu Anadolu Federasyonu üyelerinin du-
ruşmalarına devam edildi.

30 Kasım günü Nurhan Erdem savunma yaptı. Yabancıların yaşadığı
sorunları anlatan Erdem, ırkçı saldırılara karşı Anadolu Federasyonu’nun
yaptığı çalışmaları anlattı. İddianamenin asılsız olduğunu söyleyen Er-
dem, savunmasını Fidel Castro’nun “Tarih beni beraat ettirecektir” söz-
leriyle tamamladı.

7 Aralık günü yapılan duruşmada yargılanan Nurhan Erdem, Ahmet
İstanbullu ve Cengiz Oban’a savunmalarında son sözlerini söylemele-
ri için söz hakkı verildi. Nurhan Erdem ve Ahmet İstanbullu savunma-
larına ekleyecek bir  şey olmadığını söyledi. Cengiz Oban ise savun-
masında, tecrit koşullarından bahsetti ve savcının kendilerini suçladı-
ğı konularda çelişkilerini ortaya koydu. Oban bu davayı Nazi dönemindeki
Scholl kardeşlerin mahkemelerine benzeterek, burada esas düşünceye
ceza verildiğini, yapılan çalışmaya bir ceza olmadığını söyledi.

Mahkeme  karar gününü 16 Aralık olarak belirledi.

Fa ruk Ere ren’in mahkemesi devam ediyor
Düs sel dorf Yük sek Eya let Mah ke me si’n de de vam eden Fa ruk Ere -

ren mahke me si de 1 Ara lık’da bir ta nı ğın din len me si ile de vam et ti. 

Unutmayacağız!
Yunanistan’da 6 Aralık 2008'de, polisin

16 yaşındayken sokak ortasında katlettiği
Aleks'in 2. ölüm yıldönümünde protesto
eylemleri yapıldı.

5 Aralık günü başlayan yoğun güvenlik
önlemleri ile Atina şehir merkezi adeta ab-
luka altına alındı. Şehir merkezini 5 Aralık
akşamından 7 Aralık sabahına kadar trafiğe
kapatan polis, eylem öncesinde kimlik kont-
rolleri yaparak birçok kişiyi gözaltına aldı.

Atina’nın Propilya Meydanı’nda toplanan
binlerce insan meclise yürüyerek katliamı pro-
testo etti. Eyleme Yunanistan’ın sol örgütle-
ri, sendikaları ve öğrenci derneklerinin yanı
sıra Halk Cephesi de “Polis Kurşunu Türki-
ye’de 17 Yaşındaki Ferhat Gerçek’i Sakat Bı-
raktı, Yunanistan’da 16 Yaşındaki Aleksi’yi
Öldürdü Unutmayacağız” yazan pankartla ka-
tıldı. Polisin zaman zaman biber gazlarıyla
saldırdığı eylemde 100’e yakın kişi gözaltı-
na alındı.

IMF Başkanı
Atina’da
Protesto Edildi

IMF başkanı Dominique Stra-
uss-Khan 7 Aralık günü Yunanis-
tan’taydı. Mecliste konuşan IMF
başkanı çeşitli eylemlerle protes-
to edildi.

PAME (Radikal İşçi Cephesi)
Atina’da Meclisin önünde yaptığı
eylemle IMF başkanının Yunanis-
tan’a gelişini protesto etti. Halk Cep-
hesi’nin de yer aldığı eyleme yak-
laşık 5000 kişi katıldı. Eylem,
Omonya Meydanı’nda sonlandı-
rıldı.

Hapishanedeki Yangında 81
Tutsak Öldü
Şili'nin başkenti Santiago’da  bir hapishanede çıkan yangın sonu-

cunda ilk belirlemelere göre 81 mahkum hayatını kaybetti. 700 kişi-
lik hapishanede, 1900 tutsağın bulunduğu söylendi. Yangının çıkış ne-
deni hakkında açıklama yapılmadı.

Almanya’da 4 Aralık günü Özgürlük
Komitesi çalışanları  Köln şehrinin Dom
Meydanı’nda,  Türkiye'deki faşizme ve Al-
manya'daki göçmenlere yönelik ırkçı ya-
salara karşı mücadele ettikleri için tutuk-
lanan  siyasi tutsaklar için eylemlerini sür-
dürdüler. Tutsakların fotoğraflarının olduğu
bir pankartın açıldığı eylem, aşırı  soğuk
nedeniyle saat 16.00'da sona erdi.

Dom Meydanı’nda
70. Hafta
Dom Meydanı’nda
70. Hafta
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9. Uluslararası Tecritle Müca-
dele Sempozyumu 4-5 Aralık ta-
rihlerinde Viyana'da yapıldı. Irak,
Filistin-Gazze, Türkiye, Venezüella,
Küba, Bulgaristan, Yunanistan, Fili-
pinler, İngiltere, Danimarka ve Al-
manya'dan onlarca temsilcinin katıl-
dığı sempozyumda iki gün boyunca
siyasi tutsaklar ve tecrit, ülkelere
yönelik ambargo ve emperyalist sal-
dırı politikaları, sendikal mücadele,
ırkçı yabancı yasaları ve başta göçmen
örgütleri olmak üzere, halkların di-
renişine yönelik terör politikaları ko-
nuşuldu.

Sempozyumun ilk günü siyasi
tutsaklar paneliyle başladı. 

Panelin başlığı "Tutsağız - hem
kendi ülkemizde hem de duvarla-
rın ardında" oldu.

Birinci panelin konuşmacıları Fi-
listin/Gazze'den Mariam Abu Dagga,
Irak'tan avukat Sahar Mahdi, Türki-
ye'den Behiç Aşçı, Venezüella'dan Bo-
livarcı Kıtalar Koordinasyonu, İr-
landa'dan Cumhuriyetçi Sinn Fein
temsilcisi Fergal Moore ve Viya-
na'daki Mumia Abu Jamal Komitesi
oldu.
Gazze'den gelen Mariam Abu

Dagga, öncellikle İsrail tarafından tut-
sak edilen Filistinli kadınlar ve ço-
cukların sorunları üzerinde durur-

ken, 30 yıl hapis cezası alan ve ağır
tecrit altında kalan devrimci lider
Ahmad Saadat'la dayanışma çağrısı
yaptı.

Irak'lı konuşmacı Sahar Mahdi
de kukla hükümetinin uyguladığı
vahşetten bahsetti ve ülke çapında
300.000'in üzerinde tutsak olduğunu
belirtti.  

Behiç Aşçı, 19 Aralık katliamı ve
tecrit saldırısını anlattı. 

Mumia Abu Jamal komitesi adına
katılan konuşmacı Jamal'ın son mah-
keme sürecinden bahsetti. Bir diğer
konuşmacı olan Bolivarcı Kıtalar
Koordinasyonu temsilcisi, yasadışı bir
şekilde ABD'de tutsak edilen ve ağır
tecrit koşullarında bu-
lunan Kolombiyalı
FARC tutsaklarından
bahsetti. Bu konuda
daha fazla dayanışma
ihtiyacı olduğunu be-
lirtti.

İlk panelin ardın-
dan sendikal mücade-
le başlıklı bir panel
düzenlendi.

Panelin katılımcı-
ları ise Türkiye'den
SES/KESK yönetim
kurulu üyesi Meryem
Özsöğüt, 118 gün de-

vam eden bir örnek direnişiyle hak-
larını kazanan işçi Türkan Albay-
rak, Yunanistan'dan ADEDY (me-
murlar sendikası) temsilcisi Pavlos
Antonoupoulos ve Filipinli KMU
işçi merkezinin eski çalışanı idi.

İlk konuşmacı olan Meryem Öz-
söğüt TEKEL direnişi ve taşeron iş-
çilerinin yaşadığı sorunlarına, gerçek
sınıf sendikacılığının yapılmadığı ve
bunun yaratılması için işçi sınıfının di-
renmesi gerektiğine değindi. 

Pavlos Antonoupoulos Yuna-
nistan'ın kemer sıkma politikaların-
dan dolayı işçilerin ücretlerinin düş-
tüğünü ve önümüzdeki zamanlarda
daha fazla grevlerin planlandığını
anlattı. 

Türkan Albayrak Paşabahçe di-
renişini anlatarak işçilerin direndiği
zaman hakların elde edileceğini, işçi
sınıfına gösterdiğini söyledi. 

Son konuşmacı olan KMU eski
çalışanı Filipinler’de cezaevinde bu-
lunan sağlık emekçilerinin serbest bı-
rakılması için uluslararası dayanış-
manın önemli olduğuna değindi.

İlk günün son bölümünde bir kon-
ser yapıldı.

Sempozyum, ikinci günü,  "Kü-
ba'ya karşı ambargo ve ilerici Latin
Amerika için tehlikeler" başlıklı pa-
nelle devam etti.

Bu panele Avusturya'nın Küba
Büyükelçisinin ikinci sekreteri, Avus-
turya Kübalı 5'ler Komitesi, Küba
Ağı, Bolivarcı Kıtalar Koordinasyo-
nu temsilcileri, Venezüella Büyükel-

9. Uluslararası Tecritle
Mücadele Sempozyumu 
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23 şehirden geçtiler. 

12 gün sürdü. 

Uzun süredir Avrupa solunun ve
Avrupa’daki Türkiye solunun gör-
mediği nitelikte bir yürüyüştü.

Avrupa solu ve o statükoyu şu veya
bu ölçüde kabul eden tüm devrimci,
ilerici, sol kesimler, Avrupa hapisha-
nelerindeki statüleri de bir yerde ka-
bullenmiş gibiydiler. 

Bu konuda ilk ciddi çıkışlardan
biri, İlhan Yelkovan’ın açlık greviy-
di. 

23 şehirden geçen uzun yürüyüş,
Avrupa hapishanelerindeki tecriti,
Avrupa’daki faşizmle işbirliği halin-
deki tutuklamaları bir kez daha gün-
deme getirmiş oldu. 

Evet, binlerce kişi yürümedi belki.
Yürüyüş binlerce kişiyi harekete ge-
çiremedi. Ama şimdilik. Bugün için
önemli olan, Avrupa’daki Halk Cep-
heliler’in bunu başarabileceğinin gö-
rülmesiydi. 

Yürüyüş, Alman solunu da, Al-
manya’daki Türkiye solunu da etki-
ledi. Çünkü yoğun bir emek vardı or-
tada, sabır vardı, kararlılık vardı, cü-
ret vardı. 

Bu yürüyüşte, tutsakların  mah-

kemelerdeki devrimci tavrına, em-
peryalizmi yargılayan kararlı sesleri-
ne gücü oranında sahip çıkmak ka-
rarlılığı vardı.

Ve bunlar, başta Almanya olmak
üzere, Avrupa’da mücadelede en çok
ihtiyaç duyulan değerlerdir 

Alman emperyalizminin yönetti-
ği ülkede, bunlar olmaksızın mücadele
etmek, örgütlenmek zordur.

Emperyalizmin polisi, gizli serv-
isleri, örgütlenen halkı sindirmek,
yıldırmak için her yöntemi kullanıyor.

Devrimciler, ilericiler, demokratlar, ar-
tık daha cüretli davranarak örgütle-
nebilirler.  

Avrupa faşizmi, karşısında direnen
bir gücün olmamasına alışmış bir
yerde. 

Emperyalist yargıçlar, teslimiyeti
görmek için boşuna beklediler mah-
keme salonlarında, 3 ay 5 ay az hapis

yatmak için yapılan kirli pazarlıklar
yoktu. Emperyalizmi yargılayan dev-
rimciler vardı.

Bu durum, emperyalizmin polisi-
ni pervasızlaştıran nedenlerin de ba-
şında geliyor. Ama onun karşısına kit-
lesel ve meşruluk temelinde bir mili-
tanlıkla çıktığımızda, o oyunlar, teh-
ditler, komplolar yavaş yavaş etki-
sizleşecektir. 

Geçen hafta Anadolu Federasyo-
nu Başkanı Nurhan Erdem’in duruş-
masında 70 kişinin Nurhan’ı alkışla-
ması, son derece önemli bir tavırdı. 

İzleyicileri duruşmadan atmaktan
başka yapabileceği bir şey yoktu
mahkemenin. Ama aslında o kararın
kendisi, mahkemenin acizliğinden,
yenilgisinden başka bir şey değildir. 

Alman yasalarının gücü, o yargı-
nın gözdağı, oradaki sahiplenmeyi en-
gelleyememiştir. 12 günlük yürüyüş
ve mahkemedeki sahiplenme, em-
peryalist ülkelerde demokratik mü-
cadelenin yürütülüşü açısından örnek
olmuştur.  

Bu yürüyüş, emperyalistlerin ken-
di halklarına unutturdukları  direnme
hakkını düşünce özgürlüğünün hatır-
lanmasına mütevazı bir katkı da oluş-
turmuştur.

23 Şehirden
Geçen Uzun

Yürüyüş

AVRUPA’dakiBİZ

çisinin birinci sekreteri ve Bulgaris-
tan'dan Küba Dostluk Derneği’nden
tarihçi Dr. Emilia Lasarova konuş-
macılar olarak katıldılar. Panelde,
görüntüler eşliğinde Küba'ya yönelik
uygulanan ambargo ve etkileriyle
birlikte, Kübalı 5'lerin son durumu an-
latıldı. 

Öğleden sonra siyasi tutsaklar
ve sınırdışılar, siyasi faaliyetlerin kri-
minalize edilmesine ilişkin katılım-
cılar ve delegeler kendi ülkelerinden
örnekler vererek, yapılması gereken
konusunda bilgi alışverişinde bulun-
du. Yapılan öneriler sempozyumu
organize edenler tarafından takip edi-
leceği ve yapılabilecekler konusunda
katılımcı kurumlara ileriki süreçte
önerilerini belirtmesine karar verildi.

Sempozyumun son programın-
da "Avrupa'daki yabancı yasaları
kime hizmet ediyor" başlığı altında bir
panel düzenlendi.

Panele İlticacı Yardım Merkezi
olan 'Asyl in Not' başkanı Michael
Genner, Almanya Anadolu Federas-
yonu başkanı Latife Adıgüzel, Viya-
na Yeşiller Partisi Eyalet Meclisi
Milletvekili Şenol Akkılıç ve Avus-
turyalı Romanların Kültür Derneği
başkanı Prof. Rudolf Sarközi katıl-
dılar.

Almanya Anadolu Federasyonu
başkanı yaptığı konuşmada, tecritte tu-
tulan Federasyon üyeleri hakkında bil-
gi vererek, yabancı yasaların giderek
sertleştiğini ve buna karşı mücadele-
yi daha çok perçinleştirmemiz ge-

rektiğini söyledi. 

Ardından söz alan Michael Gen-
ner, 20 yıldan fazla Avusturya'daki il-
ticacıların yaşadıklarından kesitler
anlattı. 

Yeşiller Partisi milletvekili Şe-
nol Akkılıç, 40 yıldır Avrupa ülkele-
rini yabancıların inşaa ettiğini ve ar-
tık sefasını sürebilmemiz için kendi-
mizi yabancı olarak görmememiz
gerektiğini söyledi. Romanların Kül-
tür Derneği başkanı Rudolf Sarközı,
ailesinin çoğu Nazi kamplarında kat-
ledildiği ve kendisinin de bir Nazi
kampında doğduğunu anlattı.

Soru cevaplarla devam eden pa-
nelden sonra, ABD ve Türkiye'deki si-
yasi tutsaklardan sempozyuma gön-
derilen bazı mektuplar okundu.



Papaz-Cellat
AKP’nin bütün bakanları, polisin öğrencilere

saldırısını savundu. Bütün AKP’li bakanlar ve ya-
laka köşe yazarları, “hamile kadının gösteride işi
ne” diye höykürdüler. 

Bir tek Bülent Arınç, “katılabilir elbette” demiş.

Bu da AKP’nin değişmez numaralarından biri
oldu.

Her olayda, “demokrat!” görünen biri çıkıyor. 

Bu çoğunlukla Ertuğrul Günay oluyor, bazen Ali
Babacan, bazen bir başkası... Yani herkes desin ki, ama
işte bakın AKP içinde demokrat düşünceyi savunan-
lar da var... 

diyeceksiniz ki bu ucuz bayat numara tutar mı?

Elbette onun da bir alıcısı olur, değilse boşu-
na mı yapıyorlar?

Korkusuzca yüzleşmek düşman kılıcıyla
Yeğdir yatakta yatıp binlerce ölümle yüzleşmeye

Jose Marti

SÖZ

34 bin dava
AKP döneminde protesto eylemle-

ri nedeniyle öğrenciler hakkında tam 34
bin 914 dava açılmış...

“İleri demokrasi” işte böyle bir şey.

Klişeler
Haftanın Klişesi -1: 

“Bunlar 21. yüzyıl Türkiye’si-
ne yakışan olaylar değil.”

Haftanın Klişesi -2: 

“Aralarında öğrenci olmayan-
lar var!”

(Bunu değişik durumlarda öğ-
rencinin yerine memuru, işçiyi, ge-
cekonduluyu koyup uyarlayabilir-
siniz.) 

Haftanın Klişesi -3: 

“Türkiye ne zaman iyi bir yola
girse, birileri düğmeye basıyor”

Tazminat
İsrail Mavi Marmara ge-

misinde katlettikleri için kişi
başına 100 bin dolar tazminat
ödeyecekmiş.

Peki, siyonizmin kat-
liamcılığına karşı mücadele
için o gemide bulunanların
yakınları bu tazminatı kabul
edecek mi?

Siyonizmin Filistin halkının
kanıyla yıkanmış paralarını kabul
edecekler mi? 

Bizce etmemeliler. 

AİHM’in İrfan Ağdaş için
verdiği tazminatı reddeden
Şükran Ağdaş’ı örnek almalı-
lar deriz. 

Adalet parayla satılmaz. 

O Da!
“Füze kalkanı denilen silahın ne ol-

duğunu kimse bilmiyor.” diye şikayet et-
miş eski başbakan ve Cumhurbaşkanı
Demirel. 

Sanki onun zamanında ülkemizde-
ki nükleer füzelerin varlığını herkes bi-
liyordu da... 

Koltuktan inince “açıklık” yanlısı
oluyorlar. 

Hadi Canım
sen de

CHP’nin yeni ge-
nel sekreteri Süheyl
Batum esip gürlüyor; 

“CHP’nin tarihin-
de öğrenci dövdürme
yoktur.... Bakın 30 yıl-
lık tarihe bakın...”

Sıkıyönetimler
ilan eden, devri ikti-
darında katliamlar dü-
zenlenen CHP’ye bu
pişkinlik karşısında
biz de kendi genel baş-
kanlarından birinin,
İnönü’nün sözünü
söyleyelim bari: 

Hadi canım sen
de.. 

Bu da AKP’nin Uyanıklığı
AKP’liler, Wikileaks belgelerinde pislikleri, yolsuz-

lukları, sapıklıkları ortaya dökülünce acele tarafından olay-
da “siyonizm” kokusunu keşfettiler. 

İslamcı camiada her zaman geçerli yöntemdir. 

Siyonizm deyince orada duracaksın... 

İşin içinde siyonizm varsa, demek ki AKP’liler hakkında
söylenenler iftiradır.. Gördüğünüz gibi, aklanmanın en ke-
stirme yolunu bulmuş AKP’liler.. 

değinmelerdeğinmelerye
ni
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Yürüyüş Satışına
Polis Baskısı

Bursa’nın Teleferik ve Kestel mahallelerinde 4–5 Ara-
lık tarihlerinde Yürüyüş Dergisi tanıtımı ve satışı yapıl-
dı. Dergi satışları sırasında tüm Anadolu topraklarının
NATO ve Amerikan üssü haline getirildiği ifade edilerek,
“Anadolu’nun NATO-Amerikan üssü yapılmasına izin ver-
meyelim!” çağrısı yapıldı. 

Teleferik Mahallesi’ne kalabalık şekilde gelen polis
ekipleri “mahallede hakkınızda şikâyet var” diyerek
kimlik kontrolü yapmak istediler. Yürüyüş okurları ma-
halle halkının kendilerini tanıdığını ve şikayetin doğru ola-
mayacağını  söylediler. 

Resmi ekiplerin ardından 3 tane sivil ekip geldi. Kim-
lik kontrolü yapan polisler, Yürüyüş dağıtımını engelle-
mek için  tehdit ettiler. Dergi okurlarının kararlı tavrı kar-
şısında polisler mahalleyi terk ettiler. Ardından dergi sa-
tışına devam edildi. 

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde de 3 Aralık günü Yürü-
yüş tanıtımı ve satışı yapıldı. 

Erzincan Gençlik Derneği üyesi öğrenciler 5 Aralık
günü Buğday Pazarı’nda, 7 Aralık günü Ulalar Beldesi’nde
Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışını yaptılar. 

8-9 Aralık tarihlerinde Mersin Çarşı Merkezi’nde ve
Pozcu’da Yürüyüş tanıtım ve satışı yapıldı. Esnaflarla ya-
pılan sohbetler eşliğinde 30 dergi halka ulaştırıldı.

Kürt Öğrenciye Öğretmen
Eliyle Dayak

İstanbul'un Kıraç İlçesi'ndeki Kıraç İlköğretim Oku-
lu'nda 2. sınıf öğrencisi olan Devrim Fırat Gözmen, öğ-
retmeni tarafından faşizan bir uygulamaya maruz kaldı.

Kıraç İlköğretim Okulu 2 / C sınıfında öğrenci olan 8
yaşındaki Devrim Fırat Gözmen, arkadaşıyla şakalaşmak
için ıslak ellerini arkadaşının önlüğüne sürdü. 

Ardından arkadaşı, Devrim Fırat Gözmen'i sınıf öğ-
retmeni Dursun Atış'a şikayet etti. Bunun üzerine Dursun
Atış, iki öğrenciyi çağırarak, Devrim Fırat Gözmen'den
ilk önce önlüğünü çıkarıp, ıslak ellerini sürdüğü yeri ön-
lüğüyle silmesini istedi. 

Ardından arkadaşından Gözmen'e bir tokat atmasını
istedi. Daha sonra ise "Bu Kürtler'i niye benim sınıfıma
veriyorlar." şeklinde hakaretlerle Devrim Fırat Gözmen'i
aşağıladı.

Yaşanan bu olayın ardından ertesi gün Devrim Fırat
Gözmen'in babası okula gelerek bu durumu sordu. 

Dursun Atış ise, "ceketinin düğmesine bile zarar gel-
mesinin karşılığının en az 6 ay cezadan başladığını" ade-
ta tehdit edercesine söyledi. Daha sonra babası, Devrim
Fırat Gözmen'i bulunduğu sınıftan başka bir sınıfa aldır-
dı. 

Öğrencinin Kürt olması, isminin Devrim olmasından
kaynaklı yaşanılan bu olay karşısında ne okul idaresi ne
de diğer öğretmenler herhangi bir tepki göstermedi.

Cepheliler’den Faşizmin
Teknolojisine Misilleme

İstanbul Okmeydanı Mithat Paşa Caddesi’yle Piya-
lepaşa Caddesi’nin yol ayrımına dikilmek istenen mo-
bese kamerasının kabloları 6 Aralık akşamı Cepheliler
tarafından ateşe verilerek tahrip edildi. Böylece mobe-
se kamerası için yapılan bütün hazırlıklar yandı. 

Hatay’da Grup Yorum
25. Yıl Konser Sergisi

Antakya’nın Gümüşgöze Beldesi’nde 2–3 Aralık ta-
rihlerinde Grup Yorum’un 25. yıl konserinin sergisi ve ki-

tap, dergi stantları açıldı. 

Sergi açık kaldığı iki gün bo-
yunca konsere gelemeyen insanlar
tarafından ziyaret edildi. İki gün bo-
yunca süren ilgiden rahatsız olan
jandarma baskı yapmak için bele-
diyeye gitti. Fakat sergi belediye
başkanı tarafından da sahiplenildi.

Kırklareli Babaeski’de bulunan Trakya Kültür Mer-
kezi’nde yapılan türkü gecelerine devam edildi. 5 Aralık
günü yapılan gecede, Trakya ve Anadolu türküleri hep bir-
likte söylendi. 20 kişinin katıldığı türkü gecesi  çekilen
halaylar ve söylenen “Çav  Bella” marşıyla sona erdi.

TKM’de Türkü Geceleri
Devam Ediyor

BURSA
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