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Adaleti yalnız devrimciler sağlar!



Bunlar, 
2000 yılı 
başlarındaki
Hizbullah
Operasyonu
döneminde
yazıldı.  
Bugün nasıl
tahliye
edildiklerinin
cevabı da
var burada. 
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Yitirdiklerimiz “... kendime düne göre daha fazla güveniyorum.
Çünkü benim hareketim temiz ve ben de
O'nun bir parçasıyım...”                           

Ayşenur  Şimşek

'90'lı yıllarda hareketimiz her alanda atılıma geçmiştir. An-
kara'nın bürokrat havası, sarsılmaz denilen statüleri bir bir kı-
rılmaya başlamıştır atılımla beraber. Ayşenur bu süreçte Anka-
ra Dev-Genç'te Birtan'la, Berdan'la, Besat'la, Mustafa Aktaş'la
bu ruhu taşıyanlar içerisindedir. 6 Kasım boykotlarında, emper-
yalist savaşa hayır kampanyasında, forumlarda, kitle gösterile-
rinde, Newroz kutlamalarında Ayşenur hep vardır. 

Şaşkına dönmüştür düşman. Halkın hesap soran adaleti kar-
şısında beyninden vurulmuştur adeta. Azgınca saldırır. Operas-
yonlar, gözaltılar, işkenceler, katliamlar... Ama hiçbiri engelle-
yememiştir umudun büyümesini. Düşenler, yarı yolda bırakan-
lar, gözlerini gerçeklere kapatanlar, devrime sırtını dönenler de
olmamış mıdır, olmuştur elbette. Ama Ayşenur gibi tek başına
da olsa yükü omuzlamaktan çekinmeyenlerle, bağlılığını, karar-
lılığını yitirmeyenlerle büyüdü kavga.  İşte sessiz, sakin, müte-
vazı yapılı, coşkusu gözlerinden okunan Ayşenur böylelerinden-
di. Onun devrimci yaşantısında çokça zorluk çıktı karşısına. Ev-
siz kalmak, sokakta sabahlamak ya da kaçkınlıklar, ihanetler, hiç-
biri yıldıramadı Ayşenur'u. Hatta o birçoğuna göre fazla sessiz,

sakindir. O Sağlık-Sen'in kurucusu, örgütleyicisi, yol göstereni
oldu. Bıkmadı, usanmadı neredeyse sıfırdan başlayıp Sağlık-Sen'i
yarattı. Bir gün Ankara Hastanesi'nin bahçesinde eylemde, bir
gün bir toplantıda, bir gün Devrimci Sol Güçler kampanyasın-
da, bir gün Ankara Özgür-Der'de bir seminerdeydi. Onun için şu
veya bu iş, küçük veya büyük diye bir şey hiçbir zaman söz ko-
nusu olmadı. Aldığı her görevi yerine getirmek için canla baş-
la çalıştı. 

Yine yoldaşlarını sevmeyi, onlarla tüm güzellikleri paylaş-
mayı, ama onların eksikliklerini, olumsuzluklarını düzeltmek için
çaba harcamayı Ayşenur kendine görev edindi. Bir yoldaşı mı
hastalandı, ya da şubeden yeni çıkan, çeşitli fiziksel rahatsızlık-
ları olan biri mi var? Ayşenur çok da fazla olanakları olmasa da
yoldaşlarının tedavisi için Sağlık-Sen'in tüm olanaklarını zorlar-
dı. Değişik alanlarda yoldaşlarıyla her karşılaştığında onlarla soh-
betlere girer, görmediğinde selam göndermeden hiçbir zaman geri
kalmazdı.

Ankara Dev-Genç'ten, Sivas-Tokat-Kayseri illerinin sorum-
luluğuna kadar uzanan 6 yıllık devrimcilik hayatına Ayşenur bir-
çok şey sığdırdı. Yoldaşlarına öğretti, onlardan öğrendi. Ne dü-
zen alışkanlıkları ne de düşmanın saldırıları ona boyun eğdire-
bildi. 24 Ocak 1995'te kontrgerillanın katilleri tarafından kaçı-
rıldığında, geleneklerimize sarılarak yine sustu. Birtan'ın yük-
selttiği direniş türkülerini söyledi. 

Ayşenur ŞİMŞEK

Dev rim ci Me mur Ha re ke ti’ nin ön der kad -
ro la rın dan dı. Sağ lık-Sen’in ku ru lu şun da
ye ral dı. 1993-94’te Dev rim ci Sol Güç -
ler’in An ka ra-İç Ana do lu ko or di nas yo nun -
da gö rev üst len di. 24 Ocak 1995’de kont -
rge ril la ta ra fın dan ka çı rıl dı ve kay be dil di.
13 Ni san’da Kı rık ka le’de iş ken ce ya pı la -
rak kat le dil miş ola rak bu lun du.

Kerim YAMAN
Dev rim ci genç li ğin mü ca de le si ne ön der lik
eden İYÖKD’ün bir üye si olan Ke rim Ya -
man, 23 Ocak 1975’de fa şist le rin sal dı rı sı
so nu cu kat le dil di. Ke rim Ya man’ın ce na ze si,
Cep heli le r’in ön der li ğin de an ti-fa şist bir di re -
ni şe dö nüş tü rül dü. 
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Ayşenur
ŞİMŞEK

İs tan bul Tek nik Üni ver si te si öğ ren ci siy di.
An ti-fa şist mü ca de le için de yer al dı. 27
Ocak 1976’da fa şist ler ta ra fın dan okul
gi ri şin de kat le dil di.

Özer
ELMAS

1966 Ma lat ya do ğum lu. Li se öğ re ni mi sı -
ra sın da dev rim ci ler le ta nış tı.1985’de Ela -
zığ Fı rat Üni ver si te si öğ ren ci siy ken mü -
ca de le ye ka tıl dı. Dev-Genç’li ola rak
baş la dı ğı mü ca de le si ni, Dev rim ci Me -
mur Ha re ke ti için de sür dür dü. Has ta lı ğı
bo yun ca da hep mü ca de le için de ol du.
Te da vi si için bu lun du ğu Fran sa’da 27
Ocak 2003’te ara mız dan ay rıl dı. 

Turgay
KOÇ

Amilcar CABRAL
1960-70’li yıl lar da Gi ne-Bis sa u ba ğım sız lık
mü ca de le si nin ön de riy di. 

Cab ral, Por te kiz’in Liz bon şeh rin de öğ ren -
ciy ken mü ca de le ye ka tıl dı. 1950’le rin or ta -
sın da Gi ne'nin Ulu sal Kur tu lu şu İçin Ha re ket
(MING)'in, 1956’da il le gal ola rak Gi ne ve
Ca bo Ver de'nin ba ğım sız lı ğı için Af ri ka Par -
ti si (PA IGC)'nin ku ru lu şu na ön der lik et ti.

1962’de ge ril la sa va şı nı baş la tarak kı sa sü re de ül ke nin bü yük
bö lü mü nü ele ge çir di ler. Dev ri min ön de ri Cab ral, za fer den kı sa
bir sü re ön ce, 23 Ocak 1973’te sö mür ge ci Por te kiz’in ajan la rı
ta ra fın dan kat le dil di. Gi ne, ay nı yı lın Ey lü l’ün de ba ğım sız lı ğı nı
kazandı.

21 Ocak - 27 Ocak
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Adalet, nasıl yerini bulacak? Ada-
leti kim sağlayacak? Sınıflar

mücadelesinde halktan, haktan yana
saflarda yer alan her siyasi hareketin
bu soruya bir cevabı olmalıdır. Bu so-
ruya verecek bir cevabı olmayanlar
veya bu sorunun cevabını düzenin
“yasallığı”yla sınırlı tutanlar, halka bir
alternatif sunamazlar.   

Hapishanelerdeki Hizbullahçılar
serbest bırakıldı. Binlerce faili

meçhulün failiydi onlar; mezarevler
vahşetinin yaratıcısıydılar. Serbest
bırakıldılar ve haklı bir tepki doğdu.
Ancak, bu haklı tepkiler, aynı za-
manda eksik ve çarpık tepkilerdir.

Ülkemizdeki devlet, oligarşik dik-
tatörlüğün devletidir. Halka

karşı savaş halinde bir devlettir.
Halka karşı savaşında resmi ve sivil
çok çeşitli güçleri kullanmıştır. Özel
olarak bu savaş için oluşturulmuş özel
kuvvetleri, ölüm mangalarını, sivil fa-
şist veya dinci grupları, itirafçıları, ko-
rucuları... kullanmıştır. 

Devlet, infazlarda, işkencelerde,
kaybetmelerde kullandığı bu

güçleri, koruma altına almıştır. Her
yolu kullanarak onları mahkemeler-
de yargılanmaktan kurtarmaya çalış-
mış, bunu engelleyemediği noktada,
yargılanmalarını cezasız sonuçlan-
dırmaya çalışmıştır. İnfazcılar, iş-
kenceciler, katliamcılar, devletin bu
koruması sonucunda genellikle ya
“yasal görevlerini yerine getirmiş-
lerdir” denilerek ya da “zaman aşı-
mı” sonucunda kurtarılmışlardır.

Hizbullahçılar’ın bırakılmasına
tepkinin eksik yanı işte burada

ortaya çıkar. 19-22 Aralık katliamı-
nı gerçekleştiren, 28 tutsağı katle-
denlerin bir teki bile tutuklanma-
mıştır. Bu, Hizbullahçılar’ın ser-
best bırakılmasından daha mı az
vahim?.. Devrimcilere, yurtseverle-
re karşı yüzlerce infazı gerçekleşti-
ren ölüm mangalarından tek bir ki-

şinin bile ceza almamış olması, daha
mı az önemli?..  Hizbullahçıların
serbest bırakılmasına gösterilen tep-
kinin zayıf noktası, işte burasıdır.  

Susurlukçular’ı da aklamıştır bu
devlet. Ölüm mangalarını da.

1980 öncesinden beri katliamları ör-
gütleyen sivil faşist hareketin tüm şef-
leri, onlarca yıldır, oligarşinin doğ-
rudan himayesi altında olmuşlardır.
Hizbullah’ın mezarevlerinden aşağı
kalmayan vahşetlerin uygulayıcısı
faşist şefler, milletvekili yapılmış-
lardır.

Halkı katledenler, oligarşinin po-
litikalarının hizmetinde olanlar,

hep cezasız kalmışlardır. Katledilen,
kaybedilen binlerce insanın yakınla-
rı, adalet beklemiş, adalet için mü-
cadele etmiş ama adaletin yerine gel-
diğini hiç görememişlerdir.

Adaletsizlik, bu sistem açısından
bir sonuçtur. İstisnai bir durum

değildir. Şu veya bu mahkemeyle, şu
veya bu bürokratla, şu veya bu olay-
la sınırlı bir sorun değildir. Sistem her
alanda ve kesintisiz biçimde adalet-
sizlik üreten bir yapıdadır. 

Gazetelerin ekonomi sayfalarında
okuduğunuz “Koç Holding yılın

ilk iki çeyreğinde kârlarını şu kadar
artırdı” şeklindeki haberlerin karşı-
lığı diğer sayfalardaki infaz, katliam,
gözaltı, tutuklama, yasak haberle-
ridir. Sansürlenen haberlerdedir. Koç
Holding’in “yılın ilk iki çeyreğinde”
kârlarını şu kadar artırması; işçilere,

yoksul gecekondulara, devrimcile-

re karşı uygulanan terördür. O kârla-
rın edilebilmesi, F Tipi hapishane-
lerin hücrelerinin dolu olması de-
mektir.

Türkiye’nin en zengin 100 kişisi-
nin servetleri, bir yılda (2007’den

2008’e), 45.3 milyar dolardan 112
milyar dolara çıkmıştı. Türkiye’nin
en zengin 100 kişisi, milli gelirin beş-
te birini ellerinde tutuyor; bu 100
kişinin servetinin yüzde 60’ı ise sa-
dece 17 ailenin elinde. 

Bu kadar büyük bir soygun, bu ka-
dar büyük bir zenginleşme, bü-

yük adaletsizlikler olmadan mümkün
mü?.. Bu kadar büyük bir zenginleş-
me, hapishaneler, işkencehaneler,
tecrit zulmü, infazlar olmadan müm-
kün olabilir mi?

Oligarşi, bu soygun düzenini sür-
dürmek için yasal ve yasadışı

bir zulüm mekanizmasına hep ihtiyaç
duyacaktır. Susurluk’u, kontrgeril-
layı, hiçbir zaman tam olarak tasfiye
etmemeleri bundandır. Sivil faşist
hareketi, döneme göre farklı roller
yükleseler de, el altında bulundur-
malarının nedeni aynıdır. 2000’deki
Hizbullah operasyonunu değerlen-
dirirken şunu söylemiştik: “Yok etme
değil, tırpan operasyonu”. Özellik-
le PKK’ye karşı kullandıkları Hiz-
bullah’a yönelik operasyonlar, Hiz-
bullah’ı yeniden düzenin tam denetimi
altına alma operasyonu olarak şekil-
lendi. Nitekim, bugün Hizbullah dü-
zenle hiçbir çatışması olmayan bir güç
olarak palazlandırılmakta, yine özel-
likle Kürt halkının mücadelesine
yönelik bir rol yüklenmektedir.
AKP’nin veya yargının,  kendi çı-
kardıkları Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’nun 102. maddesinin yürürlü-
ğe girmesiyle Hizbullah liderlerinin
tahliye olacağını fark etmemiş, ön-
görmemiş olmaları mümkün mü?
Tek bir devrimciyi, mesela Ercan
Kartal’ı tahliye etmemek için ince
ince hesap yapanların, başka kimle-
rin tahliye olacağını bilmiyor ol-

Adaleti ancak devrimciler
sağlayabilir. Bunun biçimi,

faşizme karşı mücadele
sürdürülen dönemlerde farklı,

faşizmin yıkılıp halkın devrimci
iktidarının kurulduğu

dönemlerde farklıdır. Fakat özü
aynıdır. Her iki halde de, hal kın
dev rim ci şid de ti, ken di ada le ti ni

ve kendi ya sa la rı nı ha kim
kı lacaktır.

Halkın adaletsiz bırakıldığı yerde
devrimcilerin adaleti meşrudur

4

Yürüyüş
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maları ihtimal dahilinde değildir. 

Oligarşi, Hizbullahçılar için bu ka-
dar “ceza”yı yeterli görmüş ve

onları yeniden kullanmak üzere tah-
liye etmiştir. 

Sadece bu olay bile, halka karşı iş-
lenmiş suçlar söz konusu oldu-

ğunda, düzenden hiçbir şekilde ada-
let beklenemeyeceğini göstermeye
yeter. 

Adaleti ancak devrimciler sağla-
yabilir. Bunun biçimi, faşizme

karşı mücadele sürdürülen dönem-
lerde farklı, faşizmin yıkılıp halkın
devrimci iktidarının kurulduğu dö-
nemlerde farklıdır. Fakat özü aynıdır.
Her iki halde de, hal kın dev rim ci şid -
de ti, ken di ada le ti ni ve kendi ya sa -
la rı nı hâ kim kı lacaktır. Bu noktada
“her türlü şiddete hayır” nakaratıyla
halkın adaletinin karşısında duranlar,
adaletsizliğin savunucusu olurlar. 

Halka yönelik olarak karşı dev-
rimci şiddeti uygulayanlara ve

bizzat oligarşik güçlere karşı, dev-
rimci şiddetin uygulanmasına poli-
tik olarak  karşı çıkmak, adalete kar-
şı olmaktır. Halkın devrimci şidde-
tiyle adaleti gerçekleştirmesine kar-
şı çıkmak, oligarşinin resmi ve sivil
infazcı, katliamcı güçleri karşısında,
adaletsizliğin dayatılması karşısında
halkı çaresiz bırakmaktır. 

Faşizmden hesap soran devrimci
bir çizgiyi, bunun yerine alter-

natif olarak hiçbir şey koyamadan
mahkum etmek, fa şist dev le ti ve
onun kontrgerilla politikalarını meş-
rulaştırmak ve onaylamaktır. Oligar-
şinin karşı devrimci şid de ti ne karşı,
halkın devrimci şiddetinin uygulan-
masına karşı çıkan, halkın tarihsel
hakkı olan misilleme hak kı nın kul -
lanılmasını meşru görmeyen refor-
mizmin savunduğu adalet, dü ze nin
ada le ti dir. Halkı ve devrimcileri dü-
zenin adaletine mahkum etmek
ise, oligarşinin daha çok ve daha
pervasız katletmesi, adaletsizlikler
zincirine yeni adaletsizlikler ekle-
mesi demektir. 

Düzenin mahkemelerinde adalet
yoksa, –ki tekil olaylarda bile

düzenin mahkemelerinde adaletin
sağlanabildiğini iddia edebilecek tek

bir burjuva çıkmayacaktır-  adalet na-
sıl sağlanacak? Bu sorunun cevabını
vermelidir herkes. Bu sorunun ceva-
bını veremeyenler, düşüncelerini ve
politikalarını düzenin çizdiği  çerçe-
veden çıkaramazlar. 

Adalet için mücadele, düzenin
mahkemelerinde katillerin ya-

kasına yapışmaktan halkın adaletini
fiilen uygulamaya kadar çok çeşitli bi-
çimler içerir. Hangi biçimde olursa ol-
sun, halkın adalet arayışının güçlen-
mesi ve buna paralel olarak da dev-
letin bu adaleti yerine getirmekten
uzak olduğunun görülmesi; halkın
devrimcileşmesinde, adalet talebini
bizzat gerçekleştirmek üzere müca-

deleye atılmasında belirleyici etken-
lerden biridir.

Sömürü ve soygundaki pervasızlık
karşısında, fa şiz min vah şe ti kar -

şı sın da, halka, dev rim ci ada le tin ol -
du ğu nu göstermek, kitleleri müca-
deleye çekerken, oli gar şi  içi çe liş ki -
le ri de artırır. Bu anlamdadır ki, dev-
rimci adaleti örgütlemek, devrim mü-
cadelesi açısından olmazsa olmazdır. 

Oligarşi güçsüzdür; tüm terörüne
rağmen, milyonlarca liralık büt-

çelerle polisi, orduyu, yargıyı daha da
güçlendirmesine, sayıca artırmasına,
yeni araçlarla donatmasına rağmen,
bunlar, oligarşinin güçsüzlüğünü de-
ğiştirebilmekten uzaktır. AKP iktida-
rı da güçsüzdür. Kendi mahkemeleri-
ne, yargılarına güvenemiyorlar. Mah-

kemeleri, şehirden şehire sürmeleri bu
yüzdendir. Kendi mahkemelerinde
bile, her şeyin tersine döneceğini yar-
gılarken, yargılanan konuma düşe-
ceklerini iyi biliyorlar. Bu yüzden
göstermelik yargılardan bile kaçıyor-
lar. Pankart açan iki öğrenci karşısın-
da sergilenen tahammülsüzlük, AKP
iktidarının bu güçsüzlüğünün ifade-
sinden başka bir şey değildir. 

Dikkat edilirse, uzun süredir, po-
lisin müdahalesinin olduğu her

durumda “orantısız” bir şiddetten,
orantısız bir müdahaleden söz edili-
yor. Karşılarındaki ister öğrenciler ol-
sun, ister gecekondu halkı, ister me-
murlar veya işçiler, fark etmiyor. Öl-
çüp biçemiyorlar mı gerçekten? İk-
tidarın şiddeti, güçsüzlüğüyle oran-
tılıdır. Halkı nasıl açlık, yoksulluk içi-
ne ittiklerini biliyorlar, halkı nasıl bir
adaletsizliğe mahkum ettiklerini bi-
liyorlar. O yüzden en küçük bir ey-
lemden korkuyorlar. En küçük bir ör-
gütlenme girişimini daha baştan ez-
mek istiyorlar. Karşı devrimci şid-
detle, polis terörüyle ördükleri bent-
lerin yıkılması halinde, halkın mü-
cadelesinin altında kalmaktan kor-
kuyorlar. Bu yüzden, her seferinde
karşı-devrimci şiddetin “dozajını”
daha da yükseltiyorlar. Güçsüzlük,
orantısızlığı artırıyor.  Bu ise, iktidar
için tam bir kısır döngüdür. Çünkü
bizzat bu durumun kendisi de yeni
adaletsizlikler demektir. Yeni ada-
letsizlikler ise halkın öfkesinin, hesap
sorma isteğinin büyümesidir. 

Burada gözden kaçırılmaması ge-
reken, “orantısızlığın” sadece

polis terörüyle sınırlı kalmaması,
bizzat yargıda da olmasıdır. Yargının
kendi yasalarını bile çiğnemeye baş-
ladığı bu noktada, karikatür sergisi aç-
maktan insanların tutuklanıp aylarca
hapis yatırılması basın toplantısına
katıldı diye, anmaya katıldı diye,
hasta tutsakların özgürlüğünü istedi
diye, parasız eğitim istedi diye tu-
tuklamalar yapılmasına ulaşmıştır.
Sistem, kendini korumak için ken-
di yasalarını çiğnemektedir. Sü-
rekli adaletsizlik üreten bir sistemin
adaleti sağlaması mümkün değildir.
Adalet istemek, halkın devrimci ik-
tidarını istemekle özdeştir bu yüzden. 
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Halka yönelik olarak
karşı devrimci şiddeti

uygulayanlara ve bizzat
oligarşik güçlere karşı, devrimci
şiddetin uygulanmasına politik
olarak  karşı çıkmak, adalete

karşı olmaktır. Halkın devrimci
şiddetiyle adaleti

gerçekleştirmesine karşı
çıkmak, oligarşinin resmi ve

sivil infazcı,  katliamcı güçleri
karşısında, adaletsizliğin

dayatılması karşısında halkı
çaresiz bırakmaktır. 



Ülkemizde halkın “düşmek iste-
mediği” yerlerden birisidir mahke-
meler. O nedenle halk hep uzak dur-
mak istese de, yine de bir biçimde
yolu zorunlu nedenlerle mahkemele-
re düşer.

Halkın belleğinde mah ke me de -
nin ce ak la, bitmeyen, yıllar boyunca
halkı mağdur eden da va lar gelir. Pa ray -
la satın alınan davalar, rüşvetle iste-
dikleri kararları çıkaranlar adaletle öz-
deş hale gelmiştir.

Halkın olanı yağmalayanlar, çalıp
çırpanlar, halkın deyimiyle “büyük
hırsızlar” mah ke me ler den kendi iste-
dikleri kararları çıkarttırırken, kredi bor-
cunu ödeyemeyen küçük üretici, faizini
zamanında yatıramayan köylü, kart

borcunun faizi altında ezilen bir esnaf
için pekala adaletin acımasız çarkları
işletilir.

Halkın düşmanları, sayısız katli-
amda, infazda rol almış ölüm man ga -
la rı, açı lan göstermelik da va larda be -
ra at et ti ri lir ken, bağımsızlık isteyen
devrimci gençlik, yozlaştırmaya karşı
mücadele eden devrimciler, konser
düzenleyen dernek üyelerine cezalar
yağdırılmaktadır.

Düzen öylesine bir sistem kur-
muştur ki, “iki komşu arasında” ya-
şanan gündelik bir sorun bile yılları
bulan davaların konusu olabilmekte-
dir. Hatta kolayca çözümlenecek on-
larca sorun pekala mahkeme konuları
haline getirilmektedir.

Diğer yanda mahkemeler halkı
korkutma, sindirme aracıdır. Evi-
nin elektriğini ödeyemeyen yoksul
halk, aldığı krediyi ödeyemeyen yok-
sul köylü, hakkını arayan emekçi, pa-
rasız eğitim isteyen vatansever genç-
lik hakkında açılan davalarla, halk ce-
zalarla, hapishaneler ile tehdit edil-
mektedir. 

Depolarda küflenen 
düzenin adaletidir

Sadece 2010 yılı içinde Yargı-
tay’da bekleyen dava sayısı 1 milyon
800 bin 69’dur. Bu kadar dosya ortada
dururken, hangi adaletten söz edile-
bilir? Bu rakam sadece 2010 yılına
özgü de değildir. Tek bir yıl sonucu
tesadüfen ortaya çıkmış bir durum de-
ğildir.

Neredeyse düzenin tüm yargısının,
tüm mahkemelerinin yıllardır gerçek
tablosu budur.

Yargıtay Birinci Başkanı Hasan
Gerçeker, 2010-2011 adli yıl açılı-
şındaki konuşmasında, Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığı’nda bin 227 tu-
tuklu dosyasının beklediğini, 50 bin
dava dosyasının zarfının bile açıla-
madığını, mevcut depolara sığmayan

dava dosyalarının başka kurumlar-
dan temin edilen depolara gönde-
rildiğini” belirtiyordu.

Düzenin adaletine bakın! 

Koca koca mahkemeler kurulur,
pahalı adliye saraylarında yargıla-
malar yapılır. Duruşmalar yılları bu-
lur. Ama sonuçta dosyalar küflensin,
çürüsün diye depolara konur.

Hakimler, 50 bin dava dosyasının
zarfını bile açmazlar, açamazlar. Öte
yandan düzenin yargısından adalet
bekleyen halkın gözü ise yargıdadır.

Bir yanda içinde ne olduğuna bile
bakılmamış, zarfının bile açılmadığı
dosyalar içinde rafa kaldırılmış dava
belgeleri, diğer yanda düzenin yar-
gısından adalet bekleyen milyonlar-
ca insan!

Depolara konan, tozlu raflarda,
nemli ortamlarda çürüyen, fare ve bö-
ceklerin istilasına uğrayarak tahrip
olan dosyaları düşünün! Düzenin
adaletidir aslında küflenen ve çürü-
yen!

Kapağı açılmadan bekleyen bu ka-
dar dosya varken, oradan adalet çı-
kar mı? 

Ne zaman, nasıl bakılacağı bilin-
meyen bu kadar dosya dururken, bu
düzenden adalet çıkar mı? 

Adalet Bakanlığı’nın verilerine
göre; bir hakime düşen dava sayısı on
yılda yüzde 29.2 arttı. 

Ceza, Hukuk ve İdari Yargı Mah-

Yargıtay’da 1 milyon 800 bin dosya

Biriken Dosyalar, Çürüyen Adaletinizdir
� 2010 yılında Yargıtay’da

bekleyen dosya sayısı,
1 milyon 800 bin 69’a
ulaştı! 

� 50 bin dava dosyasının
zarfı bile açılmadı!

� Bekleyen dosyaların
depolara sığmadığı, yeni
depoların arandığı bir
yerde, HANGİ
ADALET’ten söz
ediliyor?
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Yargıtay’daki  dosyalar

2010 yılında; 1 milyon 800 bin
69 dosya vardı Yargıtay’da. 2010 yı-
lında; Yargıtay 825 bin dosyaya
baktı. 

2009 yılında; Yargıtay’da 1 mil-
yon 394 bin 753 dosya vardı. 2009
yılında; Yargıtay  553 bin 168
dosyaya baktı.

2008 yılında;  Yargıtay’da
1 milyon 253 bin 153 dosya vardı.



kemeleri’ne; 1998 yılında gelen top-
lam dava sayısı 4 milyon 101 bin
543 iken; bu sayı 2007 yılında 5 mil-
yon 934 bin 915'e ulaştı. 

Bir hakime düşen yıllık dava sa-
yısı ise; 1998 yılında 734 iken,
2007 yılında yüzde 29.2'lik artış
oranı ile 948'e ulaştı. 

Halk düşmanı Hizbullahçıların
dosyası Adli Tıp’ta 5 yıl bekletil-
miştir. Adli tıpta ne zaman görüşü-
leceği belli olmayan 100 bin dosya
sırasını beklemektedir. Ve sorunu
daha da vahimleştiren şudur; mah-
kemeler Adli Tıp’ın raporlarına göre
karar verecektir ama ortada rapor
yoktur.

İkincisi; bekleyen 100 bin dosya
olunca, hangi dosyaya ne zaman
bakılacağı tam bir keyfilikle belir-
lenmektedir. Bunun anlamı şudur;
“karar vermeyin, suçluları, ırz düş-
manlarını, tecavüzcü Hüseyin Üz-
mezler’i , ölüm mangalarını, halkın
olanı talan edenleri serbest bıra-
kın!”

Düzenin yargısı işte bu durum-
dadır! Çürüyen, dökülen, parası ola-
nın yargıyı satın aldığı bir yargı sis-
temidir ortada olan.

Çürüyen, dökülen yargının
sorumlusu hakim açığı,
ödenek yetersizliği değildir

Yargıdan sorumlu hakimler, sav-

cılar, Yargıtay, Danıştay, Anayasa
Mahkemesi Başkanları, Adalet Ba-
kanları, Başbakanlar, Cumhurbaş-
kanları, düzen politikacıları hep ya-
kınır, şikayet ederler.

Bugün depolarda çürüyen dos-
yalar, kapağı açılmayan, bakılmayan
ve uzadıkça uzayan davalar, uzun tu-
tukluluk yılları; olmayan adaletin,
oligarşinin çürüyen, dökülen adalet
sisteminin sonuçlarıdır bunlar. Ve oli-
garşinin temsilcilerinin göstermeye
çalıştığı gibi bunların sorumlusu,
tek başına hâkim, savcı açığı, yeter-
siz adliye binaları, ödenekleri kısılan
adalet sistemi, AKP yargı çatışması
değildir.

Tersine oligarşi yaptırdığı ve Av-
rupa’nın en büyük adliye sarayları ile
övünüp durmaktadır. Bunların sa-
yasını arttırsa da sonuç değişmeye-
cektir.

Sorun oligarşinin yargı anlayı-
şındadır. Tümüyle halka karşı ör-
gütlenmiş, halka karşı bir silah ola-
rak kullanılan yargı sisteminde halk
için adalet yoktur. İşte, güçlülerin le-
hine işleyen bir yargının, parayla alı-
nıp satılan bir yargının kaçınılmaz so-
nucu budur.

Bu yargı kutsal mülkiyeti, işbir-
likçi tekellerin mülkiyetini koru-
mak için vardır. Bu düzeni korumak
için işletilen yargı da bu düzen gibi
dökülmektedir.

- De mok ra tik Halk Cum hu ri ye ti’nde
yar gı, hal kın yar gı ya ka tı lı mı nı esas
alan bir ada let an la yı şı üze rin de
yük se lir. Bu an la yı şa gö re, halk ik -
ti da rı na ve top lu ma kar şı iş le nen suç -
lar, hal kı oluş tu ran bi rey ler ara sın -
da or ta ya çı ka cak so run lar, halk ik -
ti da rı nın ya sa la rı, değer le ri ve top -
lum sal hak lar te me lin de çö züm le nir. 

- Yar gı la ma her ke se açık ale ni mah -
ke me ler de ger çek leş ti ri lir. Yar gı gi -
der le ri dev let çe kar şı la nır. Bi rey le -
rin sa vun ma hak kı ya sa lar ca gü ven -
ce al tı na alın mış tır. 

“NE DEN? Çün kü, güç lünün güç -

sü zü ez di ği, bü yü ğün kü çü ğü yut tu ğu,
zen gi nin yok su lu hor la dığı, vic dan la -
rın ve ada le tin pa ray la sa tın alına bil -
di ği bir ül ke de ya şa mak zo run da
bıra kıl dık. Sis tem ada let siz lik üze ri -
ne ku rul muştur. (...)

Ger çek ada le tin ye ri ni bul ma sı
için hal kın yar gı ya or tak edil me si
şart tır. Ada let hal kın, hak lının, in san -
lığın, ah la kın ya nın da olur sa ada let -
tir. İş te bu ne den ler le De mok ra tik
Halk Cum hu ri ye ti’nde, her aşa ma sın -
da hal kın ka tıl dığı bir yar gı sis te mi -
nin oluştu rul ma sı esas alın mıştır.”

(Halk Anayasası Taslağı’ndan)

SiZiN iÇiN 
ne demek?

Haydar KARATAY

1953 doğumlu

Tokat - Zile

Meslek: Emekli

Bu zamanda sivil faşizm var ol-
duğunu düşünüyorum.Yürüyüş Der-
gisi’ne ve çalışanlarına sivil faşist
darbe yapıldığını düşünüyorum Bu
ülkedeki demokrasiyi düşünüyorum
beş, on kişinin yaptığı basın açıkla-
masına tahammül edemeyen bir de-
mokrasi ve korkuları o kadar büyük
ki Yürüyüş Dergisi’nin yazdığı ya-
zılar kontrollü olduğu halde bu ka-
dar tahamülsüzler. Öyle düşünüyo-
rum ki emperyalizm kendi çıkarlarını
gizlemek için daha büyük terörler es-
tirecekler. Yürüyüş Dergisi’nin sos-
yalizm mücadelesini tecriti anlattığını
bu düzenin boyalı basınından çok
farklı  halka gerceği ulaştırdığını oku-
yorum.

Cevriye BİN

1969 doğumlu

Tokat - Turhal

Ev hanımı

Yürüyüş Dergisi’nin yeni oku-
maya başladım konusu ve içeriğine
baktım zaman daha çok okuyup hal-
ka ulaşmasını istiyorum. Derginin
içerisindeki nasıl yaşamalı bölümü
bence toplumun beynini anlatıyor.
Yürüyüş Dergisi’nin haberleri doğ-
ru ve gerçekleri anlatıyor Türkan Al-
bayrak’ın mücadelesini tebrik edi-
yorum. Ayrıca resimlerı çok ger-
cekçi buluyorum. 19-22 Aralık  kat-
liamının fotoğrafı  bu ülkenin ger-
çeklerini anlatıyor. Kendimi şanslı sa-
yıyorum Yürüyüş Dergisi okudu-
ğum  için ben bir ev hanımıyım bu
duzende ev hanım kadın evlendirme
programı gibi ahlaksız programları
izliyor ve süslü magazin izleyip va-
kit geçiriyor. Yürüyüş Dergisi halkın
dergisidir, yapılan operasyonu kını-
yorum.
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Diyarbakır Hapishanesi’nden ser-
best bırakılan halkın katili 17 Hiz-
bullahçı, davul zurna ve tekbirler-
le karşılandılar.

Ceza Muhakemeleri Kanu-
nu’nda AKP iktidarı tarafından ya-
pılan düzenlemeyle başta Diyarba-
kır Hapishanesi’ndeki halk düşma-
nı Hizbullahçılar olmak üzere ha-
pishanelerdeki birçok halk düşma-
nı serbest bırakıldılar.

Diyarbakır Hapishanesi’nden ser-
best bırakılan halkın katili 17 Hiz-
bullahçı, düzenin yasaları tarafından
halktan 188 kişinin katledilmesin-
den sorumlu tutulmaktaydı. Katlet-
tiklerinin yanında elbette bu rakam
çok küçüktür.

Hizbullah, kelimenin gerçek an-
lamında işkenceci ve katliamcı bir

pratik sergiledi 1990’ların başları bo-
yunca. Kaçırdıkları yurtseverlere
günlerce işkence yaptılar; sokaklarda
satırlarla cinayet işlediler, kaçır-
dıkları insanları, katledinceye kadar
günlerce aç susuz ve uykusuz bı-
raktılar. Devletin bilgisi ve onayı da-
hilinde, onlarca gizli işkence mer-
kezi oluşturarak halkı rehin alan,
işkence yapıp vahşice katleden halk
düşmanları, AKP iktidarının deste-
ği ile şimdi dışardalar.

Gerçi, kaldıkları Diyarbakır D
Tipi Hapishanesi’nde de Adalet Ba-
kanlığı’nın sağladığı imkanlarla in-
ternet kullanacak kadar rahattılar. 

“Kim bıraktı bunları”
tartışması ne AKP’yi ne
Yargıyı aklayamaz!

AKP’nin çıkardığı yasa ile halk
düşmanı Hizbullahçılar’ın tahliye
edilmesi, “kim bıraktı bunları”
tartışmasını da beraberinde getirdi.
AKP  sorumluluğunu gizlemek için
hemen yargıyı suçladı.

Hatta kendi sorumlulukları yok-
muş, kendileri muhalefetteymiş gibi
davrandılar. Bu her zamanki klasik
AKP tavrı idi. AKP bir konuda
adım atıyor, yapıp ediyor sonra da
kendi yapmamış gibi davranarak, o
adımı eleştiriyordu.

Bu kez de öyle oldu. Halkın ka-
tilleri Hizbullahçılar’ın serbest bı-
rakılması eleştirilince, eleştiriler
karşısında yaptıklarını savunamayan
AKP, Yargıtay’ı suçlayarak onları so-
rumlu tuttu. Hatta daha ileri giderek,
AKP’yi yıpratmak için Hizbullah-
çılar’ın tahliye edildiğini söylediler!

Nitekim Tayyip Erdoğan’dan,
Bülent Arınç’a, Bekir Bozdağ’dan,
Cemil Çiçek’e kadar hemen hepsi
yalanlar için seferber oldular.

Erdoğan, 4 Ocak günü AKP
grup toplantısında yaptığı konuş-
mada Hizbullahçılar’ın serbest bı-
rakılmasının sorumlusu olarak yar-
gıyı göstererek şunları söylüyordu;
“yargının tasarrufu ama gerekirse
gereği yapılır.”

Kendilerinin hiçbir sorumluluğu
yoktu. Ve “gereğini yapmak için”
kıllarını kıpırdatmayacaklardı. Tüm
sorumluluk yargıya aitti. Çünkü on-
lar serbest bırakmıştı!

Tartışmalar devam ettikçe

Eli kanlı halk düşmanı
Hizbullahçılar’ı
serbest bırakan
yasayı AKP yaptı

Halkın katillerini çıkaran öner-
geyi 4 Aralık 2004’te TBMM Baş-
kanlığı’na sunan AKP’lilerin içinde
AKP Grup Başkan Vekili Bekir
Bozdağ’ın imzası da var.

Dönemin Adalet Komisyonu
Başkanı AKP’li Köksal Toptan ile
Dönemin Adalet Bakanı Cemil Çi-
çek, önergeye katıldıklarını belirti-
yor.

Şimdi ki Adalet Bakanı Sadullah
Ergin önergeyi tekrar okutuyordu.
Ve önerge AKP’lilerin çabalarıyla
kabul edildi o gün!

Siz beslediniz!  Siz büyüttünüz! 
Siz serbest bıraktınız katill eri!

Bu “mezarevler”, yalnız
Hizbullah’ın eseri değildi. 
Bu mezarevlerde, 
“devlet gerektiğinde rutin
dışına çıkabilir” diyerek
Hizbullah’ın
silahlandırılmasını savunan
Demireller’in, 
Kürt halkının mücadelesine
karşı “eli tesbihlileri”
çoğaltma politikası güden
Abdülkadir Aksular’ın, 
“Hizbullahçılar’a karşı
operasyon yapmayın” diyen
Mehmet Ağarlar’ın eli ve
rolü vardır. 
Mezarevler, hepsinin ortak
eseridir. 

Kontrgerilla şefi Mehmet Ağar:
“Hizbullahçılar devlete karşı değil, onları 
yakalamayın”
Faili meçhuller böyle işlendi!
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AKP’nin yalanları da sürdü. 9
Ocak’ta Antalya Alanya’da bir ko-
nuşma yapan Bülent Arınç da hal-
kın katillerini hapishanelerde nasıl
el üstünde tuttuklarını, yoksul Kürt
halkını aldatmak için Hizbullahçı-
lar’ın kurdukları vakıflarına ve ça-
lışmalarına nasıl kol kanat gerdik-
lerinden söz etmiyor, Yargıtay’ı suç-
luyordu.

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçe-
ker ise kendilerine yönelik suçla-
malara şu cevapları veriyordu;

“Söylenenler Yargıtay'a yük-
lenmek için söyleniyorsa istedikle-
ri kadar söylesinler.(...) Söylen-
mek ve söylemek kolay. Gelsinler
verelim dosyaları iki günde bitir-
sinler o zaman. Gayet güzel olur biz
de rahatlarız.” (HaberTürk, 8 Ocak
2011)

Yargıtay başkanı da sorumlulu-
ğu kendi üzerlerine alınmıyor,
AKP’de olduğunu söylüyor.

Hem AKP hem de Yargı
Hizbullah’ı korudu

AKP iktidarı 2004 yılında bu
yasayı çıkarırken, pekala kimleri
çıkaracağını iyi biliyordu. Nitekim
bu yasadan devrimci tutsaklar ya-
rarlanmasın diye AKP tarafından
yürürlüğe konulmayarak, tam iki
kez 2010 yılına kadar yürürlük tarihi
ertelendi. 

Devrimci tutsaklardan istisnala-
rı dışında bu yasadan yararlanıp, çı-
kanların olmamasının nedeni,
AKP’nin bu ince oyunudur.

Yargı, AKP’nin bu suçlarına da
ortak olmuştur.

AKP bilerek, tasarlayarak, ha-
zırlık yaparak Hizbullahçılar’ı ser-
best bırakmıştır. Ortada bir karışık-
lık, bir yanlışlık, yanlış anlama yok-
tur.

Ayrıca devrimci tutsaklara F Tipi
hapishanelerde tecrit uygulayan,
hasta tutsakları katleden AKP, Hiz-
bullahçılar’ı el altında tutup, iste-
diği zaman kullanmak için onları
serbest bıraktı. Nitekim, AKP bugün
Doğu ve Güneydoğu’da Hizbullah-
çılar’ın yürüttüğü faaliyetlerine hep
hoşgörüyle bakmış önünü açmıştır.

1990’lı yıllarda ise Abdülka-
dir Aksular tarafından, “eli tes-
bihli” olduğu için Hizbullah des-
teklenmiş, devlet desteği ile büyü-
tülmüştür. 

Yargıya gelince, bakmayın on-
ların “Kemalist olduklarını”, “şe-
riata karşı olduklarını” iddia et-
melerine. Yargı, Hizbullahçı katiller,
elde satırlarla halkı katlederken,
gizli işkence merkezleri, eğitim
kampları oluştururken, ne hiçbiri
hakkında yakalama kararı çıkarmış
nede tek bir katili tutuklamış değil-
dir.

O nedenle Hizbullaha karşı ol-
dukları inandırıcı değildir. Yargı’da
katillerin desteklenmesinin ve bıra-
kılmasının suç ortağıdır. 

Tüm bu gerçekler ortadayken, bu
konudaki AKP ve yargı çatışması
suçlarını gizleme ve birbiri üzerine
atma tartışmasından başka bir şey
değildir.

Kontrgerilla şefi Mehmet
Ağar, Hizbullahçılar’ı
“yakalamayın” diye polisi
uyarıyor! 

21 Ekim 1993’te bir Hizbullah-
çı’nın ihbar mektubu “gereğinin
yapılması için” Emniyet Genel Mü-
dürü Mehmet Ağar’a gönderilir.

Mektubu yazan Hizbullahçı, halk
düşmanı örgüt ile ilgili çok somut
bilgiler vermektedir. “Hizbullah
içerisinde üst kademelere kadar
gelmiş bir kişiyim.” diyerek, Di-
yarbakır ve Batman’daki katliam-
cı örgütlenmelerinden söz eder.
Örgüt liderinin Hüseyin Velioğlu ol-
duğunu söyler. Ayrıca devletle iş-
birliği yapıp, operasyon yapıldığın-
da yardım edeceğini belirtir.

Mehmet Ağar, tüm bu bilgileri
dikkate almayarak, Hizbullah’a ope-
rasyon yaptırmaz. Ve o günlerde po-
lise şu genelgeyi yayınladı Ağar;

“...Anayasal sistemimizi yıka-
rak yerine şeri kuralları esas alan
bir rejim kurma amacını güden
yasadışı Hizbullah örgütü strateji-
si gereği güvenlik kuvvetleri ve
devlet aleyhine herhangi eylemden
kaçınmaktadır.” (Amberin Zaman,
Habertürk, 7 Ocak 2011) 

Ağar, hiçbir şey yapmamayı ge-
rekçelendirmeye devam ediyordu:
“... örgüt mensubu oldukları bilinen
şahıslara yönelik yakalama amaç-
lı bir operasyonun bu aşamada
beklenen faydayı sağlamayacağı
gibi...”

Emniyet Genel Müdürü sıfatıy-
la Ağar, son noktayı şöyle koymuş-
tu ihbar mektubuyla ilgili: “Ope-
rasyon yapmayın”!

Ağar’ın Hizbullahçılar’a söyle-

Hasta tutsakları
katleden devlet,
halkın katillerine
internet bile verdi!

“TBMM İnsan Hakları Cezaev-
lerini İnceleme Alt Komisyonu” 28
Ocak 2009 tarihinde Diyarbakır D
Tipi Kapalı Hapishanesi’nde in-
celeme yaparak tespitlerini rapor-
laştırdı. 

Alt Komisyon’un görüştüğü Ha-
pishane  Müdürü,   Hizbullahçılar’a
bilgisayar odası tahsis edildiğini ve
internet aracılığıyla eğitim almala-
rını sağladıklarını söyledi. 

F Tiplerinde devrimci tutsakları
10 yıldır tecritte tutan, işkence ya-
pan, yasaklar uygulayan, hasta tut-
sakları katleden devlet, eli kanlı ka-
tiller için özel bilgisayar odaları
tahsis ediyor, istedikleri gibi inter-
netle yazışmalarını sağlıyordu.

Devrimci tutsaklara yayın ya-
sakları uygulayan, mektuplarını en-
gelleyen devlet katillerine her imkanı
sunuyordu!

16 Ocak
2011
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diği açıktı:  Devam edin! 

Oligarşi, özellikle o dönem, Hiz-
bullahçılar’ı Kürt halkının müca-
delesine karşı kullanıyordu. Kürt
halkına karşı satırlı, silahlı saldırı-
ların en yoğun yaşandığı dönemdi.

Hizbullah kimdir?
Hizbullah, Hizb ve Allah (arap-

ça) kelimelerinden oluşmaktadır.
Karşılığı “Allahın partisi”, “Alla-
hın askerleri”dir.  Hizbullah ilk kez
1970’li yıllarda Lübnan’da ortaya
çıktı. 

Fakat, Filistin halkının mücade-
lesinin islamcıları da etkilediği yıl-
larda Lübnan’da ortaya çıkan Hiz-
bullah ile Türkiye’deki Hizbullah bu
açıdan karıştırılmamalıdır.

1979’daki İran politik devrimi ve
1980 yılında Afganistan’daki CIA ve
Pakistan destekli İslamcı grupların
Afganistan yönetimine karşı yürüt-
tüğü karşı-devrimci savaş bölgede-
ki islamcı akımları güçlendirdi. Em-
peryalistler bu güçleri ulusal kurtu-
luş hareketlerine, sosyalist ülkelere
ve ilerici iktidarlara karşı kullandı-
lar. 

Türkiye’de Hizbullah ismi ilk
olarak 1983-84’te gerçekleştirilen
bazı soygun ve adam kaçırma ey-
lemleriyle duyuldu. 

Hizbullah’ın 1983-84’ten sonra
faaliyetleri eski bir MHP’li faşist
olan Burhan Kavuncu yönetimin-
deki “Yeryüzü Dergisi” etrafında
sürdürüldü. Hizbullah’ı oluşturan
asıl kadrolar 1980 öncesi Milli
Türk Talebe Birliği ve Erbakan’ın
Milli Selamet Partisi’nin gençlik
örgütlenmesi olan Akıncılar içeri-
sinde yer aldılar. 

Kontra faaliyeti yürütecek Hiz-
bullah’ı oluşturan kadrolar içeri-
sinde yer alanların birçoğu gibi Hü-
seyin Velioğlu da üniversite yılla-
rında Akıncı Gençlik ve faşist ör-
gütlenmeler içinde çalıştı. 

Hüseyin Velioğlu ve bir grup
1980 yılında Diyarbakır’da açtıkla-
rı “İlim Kitapevi” çevresinde İlim-
Hizbullah örgütlenmesini oluştur-
dular. Hizbullah’ın bu kanadı kontr-

gerilla faaliyeti içinde yer alarak
devlet tarafından halka karşı kulla-
nıldı.

Oligarşi Hizbullah’ı
kullanıyor

Kontrgerilla tarafından kullanılan
Hizbullahçılar, kendine özellikle
yoksul lümpen kesimler içinde dini
propaganda ile taban buluyordu.
Diyarbakır’ın lümpen kabadayıları
olan Han Çepekler Hizbullah kat-
liamlarında kullanıldılar. 

Ayrıca İlim-Hizbullah içinde
çok sayıda PKK itirafçısı vardı.
Doğu ve Güneydoğu’daki kontrge-
rilla faaliyetlerini örgütleyen Binbaşı
Cem Ersever bir söyleşisinde şun-
ları söylüyordu;

“Hizbullah’ın tetikçileri itiraf-
çılar; Hizbullah ile bağlantıda olan
iki kişi Alaattin Kanat ile Adem Ya-
kın’dı. Bunların bize hep söylediği
şu olmuştur; Hizbullah PKK’nın
düşmanıdır. ... Güvenlik güçleri ke-
sinlikle Hizbullah ile uğraşmasın,
onun yolunu açsın adamların dedi-
ği de oldu. Güvenlik kuvvetleri
Hizbullah’ı koruyup güçlendir-
mişlerdi.” (Binbaşı Ersever’in iti-
rafları, Soner Yalçın, sf. 174)

Eli kanlı halk düşmanlarını Jİ-
TEM, Özel Tim, polis, MİT des-
teklemiş, kol kanat gererek, devrimci
mücadeleye ve Kürt halkının mü-
cadelesine karşı kullanmışlardır.

Hizbullahçılar, bu ilişkiler için-
de, kolayca askeri birliklere, polis
merkezlerine girip çıkabiliyorlar-
dı. Eğitim, silah, istihbarat ihtiyaç-
ları devlet tarafından karşılanmış,
katliamlarında tek bir katil, polis ve
asker tarafından yakalanmamış,
mahkemeler o dönem tek bir dava
açmamıştır. Hizbullahçılar’a dev-
letin desteği tek kelimeyle sınırsız
olmuştur.

TBMM Faili Meçhul Cinayetle-
ri Araştırma Komisyonu’nun 12
Ekim 1995 tarihli raporunda; Hiz-
bullah’ın JİTEM kurucusu Binbaşı
Cem Ersever ile olan bağlantısın-
dan, gördükleri silahlı eğitimden, or-
dudan aldıkları yardımlara, çeşitli

kurumlarıyla olan ilişkilerine kadar
pek çok konu ele alınmıştır. 

O dönem Batman Emniyet Mü-
dürü olan Özkan Şimşek; Hizbul-
lah kampları konusunda, bu kamp-
ların JİTEM karargahları yanında ol-
duğundan ve herkes tarafından bi-
lindiğinden söz ederek şunları an-
latıyordu;

“Hizbullah örgüt mensupları bir
dönem askerden yardım gördüler.
Buradaki bazı askeri birimlerde si-
lahlı eğitim yaptılar. Lojistik destek
gördüler.” 

1993’te Batman-Gercüş’te Hiz-
bullah kampı olduğunu ve burada as-
keri-siyasi eğitim verildiğini de söy-
lemekteydi Emniyet Müdürü.

Bu işbirliğini ne devlet ne de Hiz-
bullah yalanlayamamıştır. Oligarşi,
Hizbullah’ı yüzlerce katliam ve pro-
vokasyonda kullandıktan sonra bunu
gizleyememiştir.

Diyarbakır-Silvan’da; Cizre’de,
Mardin’de, Şırnak’ta ve daha onlarca
yerde Hizbullah katliamlarında dev-
letin rolü tartışılmazdır. 

Hizbullah, sadece halka, yurtse-
verlere, ilericilere karşı saldırıp kat-
liam yapmakla kalmadı. Hizbul-
lah’ın Menzil grubuna karşı da dev-
letin desteğini alarak yok etme sal-
dırısı yürüttüler. En az 30 Men-
zil’ciyi katlettiler. 

Hizbullah, Doğu ve Güneydo-
ğu’da örgütlü olmakla birlikte asıl
olarak 90’lı yıllarda yükselen dev-
rimci ve ulusal kurtuluş mücadele-
sine karşı kullanıldı.

Bu anlamda Hizbullah’ın tarihi
bir kullanılma tarihidir. Kullanan
devlettir.
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Halk düşmanı Hizbullahçılar’ın serbest bırakılması son-
rası süren tartışmalarda AKP Grup Başkanvekili Bekir
Bozdağ, Yargıtay'a bir çağrıda bulunarak, “Yargıtay bir
saat içinde dahi toplanarak Hizbullah dosyasını kara-
ra bağlayabilir” dedi. 

Hizbullahçılar’ı serbest bırakan AKP durumu kurtar-
maya çalışıyor. Onlarca insanı kendileri gibi düşünmediği
için akla gelmedik işkencelerden geçiren, üzerlerine eri-
miş naylon döküp, diri diri yakan, katledip, evlere gömen
halk düşmanlarını bırakmış olmanın suçluluğu ile saldı-
rıyor AKP.

Ama ondan da öte söyledikleri ile kendisini ele veren
Bozdağ’ın faşist kafasıdır. Halk düşmanlarını serbest bı-
raktırmış, alay eder gibi “1 saat içinde karar verin!” di-
yor. Yani Bekir Bozdağ’a göre, “Hukukta nedir ki! Bir
saatlik işi var!” Öyle ya, bu kafa “Ne hukuku ulan!” di-
yen, bir adım sonrası ise “başlarım hukuka” diyebilen fa-
şist bir kafadır. Bir saat içinde karar verilmesini isteyen

bir kafayı düşünün! 

Bu kafa hukuku, adaleti gereksiz gören, hukuk için “ne
hukuku ulan” diyecek kadar, iki dudağının arasından çı-
kan sözlerle karar verip, “ben yaptım oldu” diyen bir zih-
niyetin savunucusudur.

Anma yaptı diye, dergi dağıtıyor diye, hasta tutsakla-
ra sahip çıktı diye, parasız eğitim istedi diye insanların yıl-
larca hücrelerde tutulduğu bir ülkede, ömürlerinde bir kez
tutuklanmamış halk düşmanları kolayca “ne hukuku
ulan!” demekte sakınca görmüyorlar.

Bakmayın siz onların sık sık “hukuk devleti” deme-
lerine. Onların anladıkları hukuk, sadece ve sadece hal-
ka karşı işlettikleri hukuktur. Onun içindir ki, devrimci-
lere, yurtseverlere, ilericilere karşı açılan tüm davalarda
kendi hukuklarını uygulamayı bile gereksiz gören bir ka-
faya sahiptirler. 

Yıllardır devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri böyle yar-
gılamadılar mı? Böyle on yıllara varan cezalar verip, tec-
rit işkencesini yaşatmadılar mı?

Adalet! “Ne hukuku ulan!”

Faşizmin hukuku karar verdi; “Grup Yorum konse-
ri düzenlemek”, “demokratik talepleri savunmak suçtur!”
Hem de on yıllara varan hapis cezaları verecekleri kadar
çok büyük “suçlar” işlemişlerdi, Karadeniz Özgürlükler
Derneği üyeleri.

Karadeniz Özgürlükler Derneği üyeleri, 24 Mayıs 2009
tarihinde Samsun'da Grup Yorum konseri düzenlemek is-
tediler. Konser hazırlıkları devam ederken AKP’nin po-
lisi, konseri yaptırmamak, Samsun’daki demokratik mü-
cadeleyi geriletmek için “büyük bir örgüt operasyonu”
yaptı.

Yalanlarını, saldırılarını, düzmece iddialarını böyle giz-
leyeceklerdi. Onun için fırsat kolladılar.

Hergün halkın içinde olan, halkın sorunlarına çözüm
üretmeye çalışan Karadeniz Özgürlükler Derneği üyele-
riydi komplonun hedefi.

12 Mayıs 2009’da, Karadeniz Özgürlükler Derneği üye-
lerinin evlerini gece yarısı basarak gözaltına aldılar. Beş
kişiyi düzmece iddialarla tutukladılar.

19 aydır tutuklu olan Karadeniz Özgürlükler Derne-
ği üyelerine 30 Aralık 2010 günkü duruşmada faşizmin
yargısı tarafından onlarca yıllık ağır hapis cezaları veril-
di.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi; Ali Kemal Aşık ve Gü-

nay Özarslan'a 10 yıl 10 ay, Hayriye Gündüz'e 8 yıl 9 ay,
İhsan Özdil'e 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Grup Yorum konseri düzenledikleri, ”Amerika Defol,

İncirlik Üssü Kapatılsın” kampanyasını örgütledikleri, hal-
kın demokratik taleplerini sahiplendikleri için faşizmin yar-
gısı tarafından cezalandırılmak istendiler.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ağır cezalar vererek, hak-
lar ve özgürlükler mücadelesinde yer alan tüm devrimci,
ilerici, demokrat insanları yıldırmak, demokratik kitle ör-
gütlerini tecrit etmek istiyor.

Saldırı aynı zamanda düşünce ve örgütlenme öz-
gürlüğüne bir saldırıdır. Bu yasal, meşru faaliyetlerden
dolayı, yıllarca hapis cezasının verildiği yerde, ne düşünce
özgürlüğünden ne örgütlenme özgürlüğünden söz edile-
mez. Baskı ve cezalarla hemen her kesimi sindirmeye, de-
mokratik talepleri savunmaya korkar hale getirmeye ça-
lışıyor.

4 devrimciye toplam 40 yıla yakın ceza verdi faşizmin
yargısı. Açıkça, cezalar vererek, sindirmeyi, düzene tes-
lim olmayı dayatıyor faşizmin yargısı.

Ancak bilinmelidir ki, ne verdikleri onyıllara varan ce-
zaları, ne tecrit hücreleri mücadeleyi durduramaz. 

Fasizmin hukuku karar verdi; 

Grup Yorum konseri yapmak suçtur! 16 Ocak
2011
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Ülkemizde demokrasi var mı?
Düşünce ve örgütlenme
özgürlüğü, basın özgürlüğü
var mı? Halk, ülkemizin
yönetimine katılıyor mu? 

Bu soruların tek bir cevabı
var: Hayır!

Tersini iddia edenler, masal
anlatıyor, yalan söylüyor.  

Halka gerçekler 
söylenmiyor!
Ülkemizde olan biten her

şey, halka sansürlenmiş veya
çarpıtılmış olarak yansıtılıyor.
Sömürü ve zulüm düzeninin
gazete ve televizyonları,
halka gerçeği söylemezler. 

Yürüyüş Dergisi’nin
İstanbul Şişli’deki teknik
bürosu, 24 Aralık sabaha
karşı ağır silahlarla
donanmış işkenceciler
tarafından basılarak talan
edildi. Yasal bir büroya
baskın için, semt işgal
edilmiş, yollar trafiğe
kesilmiş, havada
helikopterler dolaşıyordu.
7 Yürüyüş çalışanı ve okuru,
işkencelerden geçirilerek
tutuklandı. Aylardır
İstanbul’un gecekondu
semtlerinde derneklere ve
derneklerin üyelerinin ev ve
işyerlerine yönelik “düşman
toprağına girer gibi”
düzenlenen baskınlar birbirini

izliyor.  
Bunlar, gazete ve

televizyonlarda size “terör
operasyonu yapıldı” diye
sunuldu. 

Peki gerçek bu mu?

Dergilerimiz, derneklerimiz
NEDEN basılıyor, NEDEN
faaliyetleri engelleniyor?

� AKP’nin hırsızlıklarını, 

� AKP’nin füze kalkanıyla
ülkemizi emperyalizmin üssü
yaptığını,

� AKP’nin hasta tutsakları
katlettiğini,

� AKP’nin zenginleri nasıl

daha da zenginleştirdiğini,
açları ve yoksulları çoğalttığını,
halkı nasıl dilenci haline
getirdiğini,

� İşten atılanları, sürgün
edilenleri, 

� Yoksul gecekondu
semtlerinde yozlaşmayı
AKP’nin polisinin tevşik
ettiğini,

� 1 milyon gecekonduyu
neden ve nasıl yıkacağını,
dergimizde yazdığımız,
örgütlülüklerimizle her
alanda bunlara karşı
mücadele ettiğimiz için...
basılıyor dergilerimiz ve
derneklerimiz. 

� 19-22 Aralık katliamını,
diri diri yakılanları
unutturmadığımız ve adalet

istemekten vazgeçmediğimiz,

� Devrimci İsmail
Karaman’ı katledenleri,
Yürüyüş dağıtımcısı Ferhat
Gerçek’i sırtından vurup
tişörtünü kaybedenleri unut-
turmadığımız... içindir bu
baskılar. 

� Ülkemizin Sabancılar,
Koçlar için nasıl “yıldız ülke”,
yoksullar için ise “açlık ülkesi”
haline getirildiğini, 

� AKP’nin patronlara vergi
affı getirirken, halka yeni
vergiler yüklediğini... teşhir
ettiğimiz için basıldı dergimiz
ve derneklerimiz. 

Düşünce ve Örgütlenme
Özgürlüğümüz İçin Savaşacağız!

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Remzi Uçucu,

Musa Kurt, Cihan Gün,
Mehmet Ali Uğurlu...

Yürüyüş
Çalışanlarına

Özgürlük!

Yasal bir derginin çalışanı, okuru
oldukları için tutuklandılar. 

Basın Özgürlüğü Bu mu?

Dergimiz Yürüyüş’ü ve derneklerimizi savunacağız!

Halk Cephesi soruyor: Demokrasi Var mı? VARSA, bu baskınlar, haklar ve
özgürlükleri gasp eden bu polis terörü, bu hukuksuz tutuklamalar, bu yasaklar nedir? 



İşte gerçek bunlardır. 

Gerçek; AKP iktidarının
halkı sindirmek, devrimcileri
susturmak istemesidir.  

Gerçek; emperyalizme
karşı bağımsızlığı, faşizme
karşı demokrasiyi, kapitalizme
karşı sosyalizmi savunanların
yok edilmek istenmesidir. 

Terör uygulayan,
AKP’nin polisidir. Düşünce
ve örgütlenme özgürlüğümüze
yönelik saldırıların kendisi
terördür.  

Demokrasi yoksa 
ne var?
Peki demokrasi yoksa ne var

diyeceksiniz! Faşizm var. Bu
düzenin adı faşizmdir. 

Bu düzende haklar,
özgürlükler yoktur,
olan göstermeliktir. 

İnsanlar sudan gerekçelerle,
demokratik ve yasal haklarını
kullandıkları için, haksızlıklara
karşı çıktıkları, parasız eğitim
istedikleri, infazları, işten
atmaları protesto ettikleri için,
hatta sadece konser
düzenledikleri için
tutuklanıyorlar. Düzmece
ifadelerle, komplolarla yıllarca
hücrelerde tutuluyorlar. 

Buna karşılık, hapishanelerde
onlarca tutsağı katledenler
tutuklanmıyor bile. “İş kazası”
diye emekçileri katledenlerin
ellerine kelepçe vurulmuyor!
Mezarevleri yaratan
Hizbullahçılar serbest bırakılıyor.  

Bu mu düşünce ve örgütlenme
özgürlüğü? Bu, olsa olsa,
katliamcıların katletme ve

sonra da ellerini kollarını
sallayarak dolaşabilme
özgürlüğüdür. 

Faşizm, zalimlere özgürlük,
halka zulümdür. 

Yürüyüş’ü ve 
derneklerimizi 
savunmalıyız! 
Halkın, haklının, gerçeğin,

direnenlerin sesini dile getiren
Yürüyüş’ü sahiplenmek, 

Halkın haklar ve özgürlükler
mücadelesini, yozlaşmaya karşı
direnişini örgütleyen dernekleri
savunmak, 

AKP’nin faşizmine karşı biz
halkız, biz haklıyız demektir. 

Bizi sindiremediniz ve
sindiremezsiniz diye zulmün
karşısına dikilmektir.

� Yürüyüş’ü ve halkın
derneklerini savunmak, düşünce
ve örgütlenme özgürlüğünü
savunmaktır. 

� Düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü savunmak, tüm
halkın, aydınların, kendini ilerici,
vatansever, demokrat olarak
gören herkesin görevidir.   

Özgürlüklere ancak 
bedel ödeyerek     
sahip olunabilir!
Yüzlerce yıl kanımızı

dökerek, bedellerini ödeyerek
kazandığımız haklarımız ve
özgürlüklerimiz için savaşmaya
devam edeceğiz. 

Bu ülkeden vatanseverleri,
devrimcileri yok edip, ülkemizi
sınırsızca emperyalist tekellerin
yağmasına açmak isteyenlere
meydan okuyoruz:
Vatanseverleri, devrimcileri
yok edemeyeceksiniz.
Haklarımız için, geleceğimiz
için, bağımsız, demokratik,
sosyalist bir Türkiye için dire-
necek ve savaşacağız. 

Tüm halkımızı, tüm aydın-
ları, zulme karşı olan tüm güç-
leri, düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü birlikte savunmaya
çağırıyoruz! 

Sadece İstanbul’da Sarıgazi
Özgürlükler Derneği’ne,

Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derneği’ne,

Nurtepe Haklar Derneği’ne
baskınlar düzenlenip, 46 kişi

gözaltına alındı... 

GENÇLİK DERNEKLERİ ve
bu derneklerin üyeleri, sürekli

polis terörü altındalar...

İşçiler SENDİKALAŞTIĞI
için işten atılıp, polis terörüne

maruz kalıyor...   

BU MU
ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜ?

Dernek baskınlarında
tutuklanan yoksul halk

çocuklarına
ÖZGÜRLÜK!

Bağımsızlık istedikleri,
parasız eğitim istedik-

leri için tutuklanan
öğrencilere

ÖZGÜRLÜK! 

Halk CephesiHalk Cephesi



İstanbul Şişli’de 24 Aralık
sabaha karşı basılan Yürüyüş
Dergisi’nin teknik bölümü Ozan
Yayıncılık’tan gözaltına alınan
Yürüyüş çalışanı 7 kişi tutuk-
landı. 

Tutuklanan Yürüyüş çalı-
şanlarına özgürlük istiyoruz.
Suçlu olan Yürüyüş çalışanları
değil, Yürüyüş’e saldırıp talan
eden AKP’nin polisidir. 

Yürüyüş’e saldırının hiçbir
hukuki gerekçesi yoktur. Yürü-
yüş’e saldırı siyasidir. Basına,
düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğüne saldırıdır. 

Yürüyüş çalışanları;
Yürüyüş çalışanlarının tutuk-

lanması onların düzenin yasala-
rına göre de “suçlu” olmasından
değil, onların devrimci gazeteci
olmalarındandır. 

19 Aralık’ta oligarşinin ha-
pishanelerde 28 tutsağı katletti-
ğini, Bayrampaşa Hapishane-
si’nde 6 kadın tutsağı diri diri
yaktığını yazdıkları için tutuklan-
dılar... Oligarşinin işkencelerini, in-
fazlarını, katliamlarını yazdıkları
için tutuklandılar. 

� Yıllardır oligarşinin sansürü-
ne, dergi kapatmalarına, büroların
basılmasına, talana, gözaltılara, iş-
kencelere boyun eğmeden çalıştık-
ları için tutuklandılar.

� AKP’nin hırsızlıklarını, yol-
suzluklarını, riyakarlıklarını yaz-
dıkları için tutuklandılar.

� AKP’nin emperyalizme
uşaklığını yazdıkları için tutuklan-
dılar.

� AKP’nin topraklarımızı em-
peryalizmin üssü haline getirdiğini,
madenlerimizi, ormanlarımızı, su-

larımızı emperyalist tekellere sattı-
ğını yazdıkları için tutuklandılar. 

� İşbirlikçi tekelleri nasıl daha
da zenginleştirdiğini, açları ve yok-
sulları çoğalttığını, halkı nasıl di-
lenci haline getirdiğini yazdıkları
için tutuklandılar.

� İşten atılan işçileri yazdıkları,
işten atılmalara karşı çözümün di-
renmek olduğunu yazdıkları için
tutuklandılar.

� Yoksul gecekondu semtlerin-
de yozlaşmayı ve bu yozlaşmayı
AKP’nin polisinin teşvik ettiğini
yazdıkları için tutuklandılar.

� İktidarın Kentsel dönüşüm
adı altında 1 milyon gecekonduyu
yıkarak yoksul gecekondu halkını
sokağa nasıl atacağını yazdılar. 

� AKP’nin yıkımlarını engel-
lemek için direnilmesi gerektiğini
yazdıkları için tutuklandılar.

� AKP’nin patronlara ver-
gi affı getirirken, halka yeni
vergiler yüklediğini yazdıkları
için tutuklandılar.

Yürüyüş çalışanları şimdi
oligarşinin F Tipi hücrelerinde.
Onlar, oligarşinin hiçbir baskı
ve terörüne boyun eğmediler.
Gözaltılardan, işkencelerden
yılmadılar. Her koşulda basın

özgürlüğüne sahip çıktılar. Dü-
şünce ve örgütlenme özgürlüğünü
savundular. 

AKP, Yürüyüş Dergisi’nin çı-
kartılması için gerekli olan tüm
araç ve gereçleri gasp etti. Çalışan-
larını tutukladı. Dergimizin yayını-
nı bu şekilde engellemeye çalışıyor.

Demokrasiden, hak ve özgür-
lüklerden bahseden AKP, sadece
devrimcilere saldırmıyor. Burjuva
demokrasisi çerçevesinde sayılan
hak ve özgürlüklere de saldırıyor.

Bugün burjuva basının köşe yazar-
ları, muhabirleri “özgürce” yaza-
madıklarından bahsediyor. İş gü-
vencelerinin olmadığını, yazacakla-
rı yazıya, yapacakları habere göre
her an işten atılma tehtidiyle karşı
karşıya olduklarını söylüyorlar. 

Bugün bu itiraflar bir sonuçtur.
Yıllardır burjuva medyanın faşist
iktidarların halk düşmanı politika-
larını görmezlikten gelmelerinin,
bu politikalara destek vermelerinin
bir sonucudur. Saldırı kendilerine
yöneldiğinde dahi susmalarının,
AKP’nin halk düşmanı politikaları-
na ortak olmalarının sonucudur.

Gelinen noktada AKP’nin hiç
bir muhalif sese tahammülü yoktur.
Çünkü AKP iktidarı bugüne kadar

Diri diri yakılanları yazdıkları için tutuklandılar

Tutuklanan Yürüyüş 
çalışanlarına özgürlük

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Remzi Uçucu,

Musa Kurt, Cihan Gün,
Mehmet Ali Uğurlu...

Yürüyüş
Çalışanlarına

Özgürlük!

Yürüyüş Çalışanlarına

1000 Kitap 1000 Mektup
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hep zulümle ayakta durmuştur.
Üzerini örttükleri zulüm bugün
burjuva basın yayının yazarlarına
da yönelmiştir. 

Burjuva basın yayının yazarları;

Ya iktidara tabi olacaksınız ya
da burjuva anlamda da olsa basın
özgürlüğüne, düşünce ve örgütlen-
me özgürlüğüne, meslek ahlakına
zerre kadar saygınız, inancınız kal-
mışsa;

Yürüyüş’e saldırıya karşı çık-
malısınız. 

Yürüyüş çalışanlarının tutuk-
lanmasına karşı çıkmalısınız. Tu-
tuklu Yürüyüş çalışanları için öz-
gürlük istemelisiniz.

Yürüyüş’e saldırının hiçbir hu-
kuki gerekçesi yoktur. Aksine tam
bir hukuksuzluk içinde dergimizin
teknik işlerinin yapıldığı Ozan Ya-
yıncılık basılıp talan edilmiş, eşya-
larımız gasp edilmiştir. 

Bu basın özgürlüğünün, halkın
haber alma özgürlüğünün çiğnenme-

sidir. Yürüyüş’e baskına karşı çık-
mak tüm basın yayın kurumlarının
ve bu alandaki kişilerin sorumlulu-
ğudur.

Yürüyüş çalışanlarının tutuklan-
maları gayri meşrudur, keyfidir, hu-

kuksuzdur!

Halk Cepheliler, 
Yürüyüş okurları, 
halkımız;
Amerikancı, işbirklikçi AKP ik-

tidarı Yürüyüş’ü susturmayı asla ba-
şaramayacak. 

Yürüyüş çalışanlarını işkencelerle,
tecrit hücreleriyle asla yıldıramayacak. 

Yürüyüş her koşulda gerçekleri
yazmaya devam edecek. Yürüyüş
her hafta faşizmin zulmüne karşı
elinizde olacak.

Dergimiz çalışanlarını zulmün
hücrelerinde yalnız bırakmayalım. 

Tutuklanan Yürüyüş çalışanları
için başlatılan 1000 (BİN) KİTAP
1000 (BİN) MEKTUP kampanya-
sına bir mektup yazarak, bir
mektup göndererek siz de katılın.

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu, Naciye
Yavuz, Remzi Uçucu, Musa Kurt, Cihan
Gün ve Mehmet Ali Uğurlu’ya özgürlük! 

Yürüyüş çalışanları derhal serbest
bırakılsın!

DÜŞÜNCE VE

ÖRGÜTLENME

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ

İÇİN 

SAVAŞACAĞIZ!

Polisin Yürüyüş Dergisi’ne saldırı-
sının hiçbir yasal gerekçesi yoktur.
Hukuksuzluk, terör, keyfiyet polisindir. 

Hiçbir demokratik kurum, hiçbir
demokratik kitle örgütü, devrimci de-
mokrat bir kişi Yürüyüş baskınına
karşı tavır almayı bir destek, bir da-
yanışma olarak görmemelidir. Böy-
le görmek, Yürüyüş’e yapılan bas-
kıların ve baskınların kendilerine
hiç yönelmeyeceğini düşünmektir.
Böyle düşünmek ise ülkemizdeki
faşizm gerçeğini yadsımaktır. 

Kimse şu yanılgıya düşmesin: Bu
baskınlar Halk Cephesi’nin örgütlü ol-
duğu gecekondu semtlerine yapılan
baskınlar, oligarşi ile Halk Cephesi
arasında bir “düello” değildir. 

AKP zulmünün hiçbir muhalif
güce tahammülü yoktur. AKP, An-
kara’nın Çinçin Mahallesine de bin-
lerce polisle saldırıyor, İstanbul’un

Dolapderesi’ne ya da Okmeyda-
nı’na, Gülsuyu’na, Nurtepe’ye, Sa-
rıgazi’ye de... Ki, devrimciler
AKP’nin zulüm düzeninin önündeki
direnen tek ciddi güçtür. 

Yürüyüş’ün basılması bunlardan
bağımsız değildir. 

Yürüyüş’e helikopterle, ağır si-
lahlarla yüzlerce polisin gecenin bir
yarısı yolları kapatıp baskın düzen-
lenmesi, Yürüyüş’ün teknik büro-
sunda barikat kurulmuş olmasından
dolayı değildir. 

Bu saldırılar, baskınlar, baskılar
bütün halka, bütün devrimci demo-
kratik güçlere karşı sindirme, yıldır-
ma, gözdağı verme, tecrit etme sal-
dırısıdır. 

Devrimci, demokrat, ilerici tüm
demokratik kitle örgütleri ve tüm ki-
şiler Yürüyüş’e yapılan saldırıya
böyle bakmalıdır. Böyle bakıldığın-

da da yapılması gerekenin salt bir des-
tek, dayanışma gösterilmesi olmadı-
ğı görülecektir. 

Yürüyüş’e yapılan saldırı düşün-
ce ve örgütlenme özgürlüğüne yapı-
lan saldırıdır. 

AKP iktidarı emekçi halkların
yüzyıllar içinde büyük bedellerle
kazandığı en temel haklarını gasp et-
mektedir. Burada devrimci, demo-
kratik, ilerici bir kurumun yapması
gereken dayanışmak değildir. Ya-
pılması gereken saldırıya maruz ka-
lan taraf gibi karşı çıkmaktır. Çün-
kü yapılan saldırı aynı zamanda ken-
disine yapılmaktadır. 

Yapılması gereken saldırıya uğ-
rayanı kendine yapılmış saldırı gibi
sahiplenmektir. Savunmaktır. 

Ancak bu yapıldığında iktidarın
pervasızca saldırıları boşa çıkarıla-
bilir. 

Yapılması gereken, “dayanışma” değil,  “destek” değil;
BİZİM OLANI SAHİPLENMEK VE SAVUNMAKTIR!

16 Ocak
2011
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YÜRÜYÜŞ’e yönelik baskının
teknik büromuza yönelik saldırının üs-
tünden tam 23 gün geçti. YÜRÜYÜŞ
emekçileri ve okurlarımız 23 gündür
tutsaklar.

YÜRÜYÜŞ’e saldırıp, kapıları-
mızı kıranlar, eşyalarımızı tahrip
edenler, gasbettiklerini halen geri
vermediler.

Aradan geçen 23 günde YÜRÜ-
YÜŞ yoluna devam etti. Düşünce ve
örgütlenme özgürlüğümüz için mü-
cadelemizi sürdüreceğimizi dostla-
ramız da, düşmanlarımız da bir kez
daha gördüler.

YÜRÜYÜŞ okurları Anadolu’nun
dört bir yanında YÜRÜYÜŞ’ü sa-
hiplenmeye devam ettiler. Bu hafta-
da okurlarımız tarafından güçlü bir sa-
hiplenme ile karşılaştık.

Meydanlarda, caddelerde, sokak-
larda, yoksul gecekondularda, üni-
versitelerde, liselerde, işyerlerinde
yine YÜRÜYÜŞ dağıtıldı.

Yürüyüş sahiplenmek, ifade ve ör-
gütlenme özgürlüğünü sahiplenmek-
tir. Yapılan her şey buna hizmet et-

mektedir. 

Hepimiz  Yürüyüş
Dağıtımcısıyız!

Yürüyüş hiçbir zaman bir bü-
royla sınırlı değildir. Yürüyüş Ma-
hirler’in sevgisinin düştüğü her yü-
rektedir, her beyindedir. Bundandır
ki hiçbir baskı, hiçbir baskın yene-
mez, durduramaz bu yürüyüşü.Yü-
rüyüş okurları bunu haykırıyorlar
her gün. Yapılan eylemler dosta da
düşmana da bu mesajı veriyor.

Yürüyüş bürosunun bir gece yarısı
basılması, talan edilmesi ve çalışan-
larının tutuklanmasının ardından her
pazar saat 15.00'de Şişli Cami önün-
de bir araya gelen Yürüyüş okurları
9 Ocak günü de aynı yerde toplana-
rak basın açıklaması yaptılar. Yürü-
yüş'ün halk düşmanı AKP'nin satın
alamadığı, susturamadığı bir yayın ol-
duğu, gerçekleri yazmanın bedelinin
ödendiği ve ödeneceği vurgulana-
rak, tutuklanan Yürüyüş çalışanları-
nın derhal serbest bırakılması isten-
di.

Açıklamanın ardından genci yaş-
lısıyla Yürüyüş önlükleri giyen 110
kişi Mecidiyeköy Metrobüs çıkışına
kadar dergi dağıtımı gerçekleştirdi.
Yol boyunca otobüs duraklarında
bekleyen insanlarla, çiçekçilerle, si-
mitçilerle sohbet edilerek 1000'i aş-
kın Yürüyüş bildirisi ve 63 adet Yü-
rüyüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Devrimci Sanatçılar; Yakıp
Yıkarak, Kırıp Dökerek
Düşünceyi Yok Edemezsiniz!

Yürüyüş’e yönelik baskını ve ya-
şananları protesto etmek için arala-
rında Grup Yorum, Erdal Bayrakoğ-
lu, Esat Korkmaz, Ruhan Mavruk’un
bulunduğu  devrimci sanatçılar Ozan
Yayıncılık bürosunu ziyaret ederek bir
basın toplantısı yaptılar. Büronun yı-
kılmış, talan edilmiş halini gezen sa-
natçılar saldırı ile ilgili anlatılanları
dinlediler.

Yaşanan bu baskının, AKP’nin
gerçeklere olan tahammülsüzlüğü-
nün bir göstergesi olduğunu belirten
sanatçılar, “AKP kendi görüşü dışın-

Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğümüzü
savunmak için; bu hafta da  yoksul halkla,
emekçilerle, gençlikle birlikteydik!
� Şişli’de TAYAD’lılarla,
Dev-Genç’lilerle, emekçilerle,
emeklilerle YÜRÜYÜŞ
masasındaydık!
� Şişli’den Mecidiyeköy’e
kadar 110 YÜRÜYÜŞ
okuruyla birlikte halka
gerçekleri anlattık!
� Devrimci sanatçılar
YÜRÜYÜŞ’le birlikteydi!
� İstanbul’da, Adana’da,
Bursa’da, Gemlik’te,
Malatya’da, Mersin’de,
Ankara’da YÜRÜYÜŞ
okurları kapı kapı
YÜRÜYÜŞ dağıttı!
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da hiçbir düşünceye tahammül ede-
miyor, herkesi baskı altına almaya ve
kendi görüşlerini kabul ettirmeye ça-
lışıyor” dediler. Ayrıca söz alan Yü-
rüyüş Dergisi çalışanları da baskın
anında yaşanan hukuksuzlukları, uğ-
radıkları polis terörünü anlatan ko-
nuşmalar yaptılar.

Her Gün Yürüyüş
Bürosunun Karşısındayız 

Her gün basılan Yürüyüş büro-
sunun karşısında Şişli Meydanı’nda
masa açıyor Yürüyüş okurları. Sal-
dırının düşünceleri teslim almak
amaçlı olduğunu vurgulayan Yürüyüş
okurları 16.00-19.00 saatleri arasın-
da “Hapishanelerde Katledilenleri
Yazmaya Devam Edeceğiz” pankar-
tı asarak bildiriler dağıtıyor, Yürüyüş
Dergisi’nin satışlarını yapıyor, baskını
anlatarak imzalar topluyorlar. 

8 Ocak Cumartesi günü geçen
hafta olduğu gibi bu hafta da saat
16.00’da, Yürüyüş Dergisi'ne yapılan
baskın ve tutuklamalarla ilgili Dev-
rimci İşçi Hareketi, Devrimci Me-
mur Hareketi, , Devrimci Müca-
delede Emekliler “Yürüyüş” önlük-
leri giyerek masa açtı. 3 saat açık ka-
lan ve halkın yoğun ilgisinin olduğu
masada, Yürüyüş Dergisi satışı  ve
baskın ile ilgili bildiriler dağıtıldı. Hal-
ka,  “Yürüyüş Dergisi’ne yapılan
baskının, AKP iktidarının gerçeklerin
yazılmasından ve Yürüyüş Dergi-
si’nin halkın umudu olmasından kork-
tuğu için olduğu, her şeye rağmen Yü-

rüyüş’ün halkın sesi olmaya devam
edeceği” anlatıldı.

9 Ocak Pazar günü de İdil Kültür
Merkezi çalışanları 16.00-19.00
arasında Şişli Cami önünde Yürüyüş
masasını açtılar. Yürüyüş Dergisi'nin
basılan bürosunun 50 metre ötesinde
açılan masada sohbet edilen insanla-
ra, büronun balkonunda asılı olan
"Yürüyüş Susmayacak" pankartı gös-
terildi ve gidip ziyaret edebilecekle-
ri, derginin ne hale getirildiğini ken-
di gözleriyle görmeleri söylendi.

TAYAD'lı Aileler, 10 Ocak Pa-
zartesi günü Şişli Meydanı'nda masa
açarak gerçekleri dile getirenlerin
baskılarla, baskınlarla susturulama-
yacağını anlattılar. Yürüyüş Dergi-
si'nin dağıtımını yapan TAYAD'lı Ai-
leler, devrimci düşüncenin yok edi-
lemeyeceğini dile getirdiler. 16.00-
19.00 saatlerinde açılan imza masa-
sında her yaştan insana ifade özgür-
lüğümüze yapılan saldırı anlatıldı. 

11 Aralık’ta da Şişli meydanda hal-
kın haklı sesi Yürüyüş Dergisi’nin
masasını Dev-Genç’liler açtı.  Yü-
rüyüş’ün düşmanın kuşatmalarına
rağmen gerçekleri yazmaya devam et-
tiği Yürüyüş Dergisi okurları tara-
fından anlatıldı. Seyhan Doğan’ın
kömürleşmiş bedenini görenler bun-
ları yapanların kim olduğunu sordu.
Dergide bunları yapanların bir bir an-
latıldığı için basıldığını anlatan Dev
Genç’liler tutuklanan Yürüyüş çalı-
şanları ve okurlarının serbest bıra-
kılması için imza toplamaya başla-

dılar. Bildirilerin dağıtıldığı masada
artık imza föyleri de konulacak ve her-
kesten  imza istenecek. 

İstanbul Alibeyköy'de
Yürüyüş Standı

İstanbul, Alibeyköy'ün Cengiz
Topel Caddesi’nde Halk Cepheliler
Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını, cad-
de ortasına açtıkları Yürüyüş standıyla
yaptılar. 

Aynı zamanda bildirilerini dağıtan
Halk Cepheliler, komplocu polisin sal-
dırısını, düşman topraklarına girer gibi
Yürüyüş Dergisi’nin teknik işlerini ha-
zırlayan Ozan Yayıncılık bürosuna
girdiğini; operasyonda çalışanlarını
pervasızca, işkence ile gözaltına al-
dığını; AKP’nin hukuksuzluğunun
keyfi tutuklamalarla devam ettiğini
halka anlattılar. Açılan stantta toplam
35 dergi halka ulaştırılırken, 450 bil-
diri dağıtıldı.

Adana Halkın ve Haklının
sesi Yürüyüş susturulamaz!

Adana’da Yürüyüş okurları 6
Ocak günü Yüreğir’e bağlı Akdeniz
Mahallesi’nde gerçekleri halka ulaş-
tırmaya devam ettiler. Yürüyüş ön-
lükleriyle yağan yağmurun altında ya-
pılan dağıtımda AKP iktidarını hu-
kuksuzluğunu teşhir edildi. 

Adana'da Gençlik Federasyonlu
öğrenciler 8 Ocak günü yaptıkları ta-
nıtım ve satışla Yürüyüş Dergisi’ni sa-
hiplendi. Saat 15.30’da başlayan ve

Yürüyüş;
Mahirler’in
Sevgisinin
Düştüğü

Yürektedir,
Beyindedir.

Halkın
İçindedir. 

Baskınların
Amacına 

Ulaşamaması
Bundandır
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Akkapı Mahallesi’nde yapılan satıta
Yürüyüş halka anlatıldı. 

Mersin’de Yürüyüş okurları
dergilerini sahiplendi

Mersin’in Çay Mahallesi’nde 10
Ocak günü 13.00 ile 17.00 saatleri ara-
sı yapılan tanıtım ve satışta kapısı ça-
lınan halk Yürüyüş almakta tereddüt
etmedi. 

11 Ocak günü yapılan tanıtım ve
satışta, geçimini genellikle çiftçilik-
le sağlayan Adanalıoğlu halkı yok-
sulluktan ve iktidarların yönetimle-
rinden, bu düzenden memnun olma-
dıklarını dile getirdiler. 

YÜRÜYÜŞ Dergisi  baskını
ANKARA'da protesto edildi

Ankara Halk Cephesi 7 Ocak
günü Yüksel Caddesi’nde Yürüyüş
Dergisi’ne yapılan saldırıyı, çalışan-
larının gözaltına alınmasını ve  7 ki-
şinin tutuklanmasın portesto ederek
eylem yaptılar. 

Halk Cephesi adına yapılan açık-
lamada, baskının keyfi ve hukuksuz
olduğu dile getirildi. Yürüyüş Dergi-
si’nin ülkemizin gerçeklerini yazdı-
ğı için basılıp çalışanlarının tutuk-
landığı belirtilerek İrfan'ın, Ferhat'ın,
Engin'in elerindeki dergiler bugün de
elden ele insanlara ulaşmaya devam
ettiği söylendi.

ESP ve EHP’nin destek verdiği ey-
lemde “Yürüyüş Halktır Susturula-
maz, Baskılar Gözaltılar Tutuklama-
lar Bizi Yıldıramaz, Devrimci Basın
Susturulamaz, Halkız haklıyız Ka-
zanacağızsloganları atılarak bitirildi.
Eylemin ardından toplu dergi satışı
yapıldı.

Gemlik’te 
Yürüyüş halka ulaştırılmaya
devam ediliyor.

Bursa / GEMLİK’te 7 Ocak günü
Yürüyüş okurları Eşref Dinçer, Mez-
baha ve Odun Depoları bölgelerinde
halka  seslenilerek Yürüyüş Der-
gi’nin yönelik yapılan saldırı teşhir
edilerek Yürüyüş Dergisi’nin dağıtı-
mı yapıldı.

9 Ocak günü Bursa Yürüyüş
okurları, Kent Meydanı’nda,  Yürü-
yüş Dergisi’ne yönelik saldırı ve
baskıları teşhir etmek için eylem
yaptılar.

Eylemde “Halkın ve Gerçeğin
Sesi Yürüyüş Dergisi Susturulamaz”
yazılı pankartının önünde bir açıkla-
ma yapıldı.  Açıklamada Yürüyüş
Dergisine karşı yapılan bu saldırıla-
rın boşuna olmadığını çünkü o dergide
AKP iktidarı da dahil ülkemizde gel-
miş geçmiş bütün iktidarların halka
karşı işledikleri suçları bir bir ortaya
serilmiştir” denildi. Eyleme ayrıca
BDSP VE İHD’de destek verdi.

Malatya’da Yürüyüş
Dergisi Dağıtımı…

Yürüyüş Dergisi yapılan baskın ve
tutuklamaların ardından daha gür
seslerle sokaklarda, meydanlarda ye-
rini alıyor.

10 Ocak günü Malatya Yürüyüş
okurları tarafından Emeksiz Meyda-
nında Yürüyüş masası açıldı.

2 saat açık kalan masada dergi
okurları halka yapılan baskını ve tu-
tuklamaları anlattı. Sesli yapılan du-
yurularda bu komploların, baskıların
boşa çıkarılacağı anlatıldı. Halka
destek çağrısı yapıldı. “1 dergi alan 2
dergi almalı, baskı politikalarını Yü-
rüyüş’ün sesini çoğaltarak boşa çı-
karabiliriz” denildi.

Her yerde Yürüyüş’ün sesine ta-
hammülsüz olan AKP polisi dergi da-
ğıtımının bitmesine yakın gelerek
sözde kontrollerle ortamı terörize et-
meye çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın
gerçeklerin halka ulaşmasına engel
olamayacak. 

ŞİŞLİ

ANKARA

ADANA

BURSA
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DEĞİŞMEK VE DEĞİŞTİR-
MEK, SAVAŞMAK VE SAVAŞ-
TIRMAKTIR. 

Devrimci olduğumuz sürece her
kararımızda, her adımımızda hep iki
ideoloji savaşır. 

İki ideoloji savaşa-
cak; birisi ölecek, birisi
yaşayacak ve hangisinin
öleceğine karar verecek
olan o devrimcinin ken-
disidir. Onun bilinci onun
kendisi ile olan, halkı ile
olan, devrim ile olan iliş-
kisidir.  

İKİ İDEOLOJİ SA-
VAŞACAK; BİRİSİ
ÖLECEK. HANGİSİ-
NİN YAŞAYACAĞINA,
HANGİSİNİN ÖLECE-
ĞİNE BİZ KARAR VERECEĞİZ.
Başka hiç kimse değil. 

DÜZEN VE DEVRİM TERCİ-
HİNİ BİZ YAPARIZ. 

HAYAT BİZE BU TERCİHİ DA-
YATIR. 

YA BURJUVAZİNİN İDEOLO-
JİSİNE KARŞI SAVAŞACAĞIZ YA
DA TESLİM OLACAĞIZ.

DÜNYADAKİ TÜM OLAYLAR
SINIFSAL BAKIŞ AÇISI İLE BÖY-
LE KAVRANIR, BÖYLE ÇÖZÜ-
LÜR. 

Bilinen bir örnektir; eğitim gör-
memiş bir işçi ile devrimci olmayan
birisi tartışır. İşçi “Siz belki benden
daha çok biliyor olabilirsiniz, ama iki
sınıf vardır proletarya ve burjuvalar,
birinden değilsen ötekindensin” diyor,
başka da bir şey söylemiyor. İşte bu
kadar nettir hayattaki tercihler. 

Egemenlere yarar sağlayacak her
şey bize zararlıdır. Onların işine ge-
len bizim işimize gelmez.  

Egemenler herkesi ve her şeyi
kullanırlar, kullanmak isterler.

Halkını seven, açlı-
ğın ve yoksulluğun ne-
denlerini çözümleyen
bir devrimci egemen-
lerin kuklası olmaz, ol-
mamalıdır. 

Bunun için sürekli
kendini yenilemelidir. 

Bunun için sürekli değişmeli ve
değiştirmelidir.  

Bir devrimci, eğer sınıf bakış açı-
sına sahip değilse kaçınılmaz olarak
kendisini yok etmeye çalışanların
kuklası olacaktır. 

Kukla olmamak için ne yapaca-
ğız? 

Önce kendimize saygımızı kaza-
nacağız. 

Kendisine saygısını yitirmeyen
insanlar olmalıdır devrimciler. 

Egemenler halkımızın elinden bu
saygıyı almaya çalışırlar.

Burjuva ideolojisi elimizden al-
maya çalışır kendimize saygımızı.

Egemenler bizim elimizdeki bu
saygıyı almak isterler, kendimize
saygımızı yitirmemiz için ellerinden
geleni yaparlar.

Ama biz devrimciler biliriz ki; 

sömürünün, zulmün halkımızda
yarattığı gizli öfkeyi, her ne kadar sin-
dirilmiş, boyun eğmiş görünseler de
uyandırılabiliriz. 

Biliriz, bilmeliyiz;

devrimciler açısından umutsuzluk
yoktur. 

Biz devrimciler, her türlü yol ve
yöntemi kullanarak halkımızda ya-
ratılan kabullenmişliği, kaderine razı

gelmişliği ortadan kaldıracağız. “Bu
halktan adam olmaz” dedirtmeyece-
ğiz, bunun için kendimize saygımızı
kazanacak, halkımızın kendisine say-
gısını kazanmasını sağlayacağız.   

Devrimcilik; halka güven ver-
mek, inanç aşılamaktır. 

Devrimcilik; karşımızda çok kud-
retli görünen devlet ve emperyalizmin
devasa teknolojilerinin de alt edile-
bileceğini göstermektir, bunun için
güven oluşturmaktır.  

Bunun için önce devrimciler ken-
dilerine saygı duymalı ve çevrelerinde

saygı uyandırmalıdırlar. 

Değişmelidirler ki;
değiştirebilsinler. 

Hatalardan yanlışlar-
dan hızla arınmalıdırlar.

Dünyayı değiştirmek
iddiasındakiler kendile-
rini değiştiremiyorsa ko-
mik bir durum vardır or-
tada. 

Öncelikle kimse on-
ları ciddiye almaz. 

Çünkü onlar kendile-
rini ciddiye almıyorlardır aslında. 

Kendini değiştirme sorumlulu-
ğundan kaçanlar, sadece gerçeğe göz-
lerini kapatmaktadırlar. Onlar görmek
istemese de gerçek orada duruyordur
ve herkes görüyordur o gerçeği. 

Düzenin elinde kukla olmak iste-
miyorsak; değişmeli ve değiştirmeli-
yiz. 

Burjuva ideolojisinin elinde kuk-
la olmak istemiyorsak; değişmeli ve
değiştirmeliyiz. 

Değişmek ve değiştirmek, savaş-
mak ve savaştırmaktır. 

Değişmeyenler ve değiştirme-
yenler savaşamazlar ve savaştıra-
mazlar. 

Biz devrimciyiz.  

Devrimciler en iyisine layıktır. 

Halkımız en iyisine layıktır.

Devrimciler en iyisine layıktır.

Kendimize saygımız için değiş-
meliyiz, değiştirmeliyiz. 

Kendimize saygımızı büyütmek
için, değişmeli ve değiştirmeliyiz.

DEĞİŞMEK VE 
DEĞİŞTİRMEK, 
SAVAŞMAK VE 

SAVAŞTIRMAKTIR 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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“Gerçekten İsteyen Bir Yolunu
Bulur...”

İktidarı istiyoruz. Hem de yüz-
yılların özlemiyle. Tarihin ve bili-
min hükmettiğini istiyoruz. 

Tarih ve bilim, iktidar için bize
tek yol göstermektedir: DEVRİM.

Cepheli,  iktidar ve dolayısıyla
devrim iddiasıyla hareket edendir.

İktidarı istiyoruz.

İstemek cürettir. Bu cürete sahi-
biz. Cüretimizi tarihsel haklılığı-
mızdan ve Marksist-Leninist teori-
ye inancımızdan alıyoruz.

İktidarı istiyoruz; çünkü halkı-
mızın ve ezilen dünya halklarının
başka kurtuluş yolu yoktur. 

İktidarı alacağız; ezilen, horla-
nan, yok sayılan, aşağılananlarımız
için; 

Akan kanımız, dökülen gözyaş-
larımız için;

Bedenini satmaya zorlanan ka-
dınlarımız, çaresizlikten intihar
edenlerimiz için;

Açlıktan, sefaletten dilenci du-
rumuna düşürülenlerimiz için;

Yakılan, boğulan, asılan, kesi-
len, kurşunlanan, parçalanan yol-
daşlarımız için....

Satılan vatanımız için...

Alacağız iktidarı. 

Cepheli, iktidar bilincidir. 

Cepheli, bundan dolayıdır ki kı-
rıntılarla yetinmez. Halkın olanı
gasp edenlere, bize zulmedenlere
diyalog eli uzatmaz, methiyeler
dizmez. Uzlaşmaz. 

İktidarı istiyoruz!

Cüretimiz de, tereddütsüzlüğü-
müz de, uzlaşmazlığımız da bun-
dandır. Cüretli, uzlaşmaz, tereddüt-
süz olmayanlar iktidarı alamazlar.

Biz istiyoruz! Ala-
cağız!

Her Cepheli, haya-
tın her alanında, bu id-
diayla, bu bilinçle ha-
reket edip etmediğini
sormalı. 

İddiamız, rüyaları-
mıza giriyor mu? İd-

diamız, baktığımız her şeyde, “dev-
rimden sonra... Sosyalizmde bunu
şöyle yapacağız” dedirtiyor mu?

İktidar iddiası, hayallerimizdir.
İddiamız hayallerimizi gerçekleştir-
mek için harcadığımız emek kadar
güçlüdür. 

Öfkemize, kinimize, sevincimi-
ze, emeğimize, çabamıza, sabrımı-
za, dilimize, iddiamıza, düşüncele-
rimize, direniş ve savaşımıza bu id-
dia yön vermeli. 

İktidarı alacağız.

Bolşevikler’den Küba’nın “sa-
kallılar”ına kadar, iktidarı alan tüm
devrimci partiler, iddiamızın öğret-
menidirler. Cepheli onlardan öğre-
nen, iddiasını onlarla besleyen ama
kendi stratejik çizgisini de iyi
özümseyendir. 

İktidarı alacağız.

Teoride bunu söylemek yetmez.
Bunu sık sık tekrarlamak da bir şey
ifade etmez. Her iddia gibi, bunun
da altı doldurulmalıdır. 

Cepheli bu iddia ile yaşayan ve
savaşandır.

Eğitiminde, eyleminde, okuma-
sında, öğretirken, öğrenirken, ör-
gütlerken bu iddia ile hareket eder.
Bu iddia ile yüzleri bin, binleri on-
bin, onbinleri milyonlar yapar.

Bu iddiayla donanan Cepheli,
çalmadık kapı, girilmedik ev, gidil-
medik mahalle, iş yeri, okul, fabri-
ka, köy, kasaba, şehir bırakmaz...
Satılmadık dergi, asılmadık pan-
kart, yapılmadık eylem bırakmaz... 

Cepheli bu iddiayı taşıdığında
olmazları olur kılar, yoktan var
eder, her sorunun üstesinden gelir.

İktidarı istemek güç ve cüret işi-
dir. Cüretimiz var, gücü yarataca-
ğız. Çünkü biz Cepheliyiz.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli İktidarı İster!
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Orhan Kılıçgün

(Yaşı: 47) Meslek: Esnaf
Yürüyüş Dergisi benim için

özgürlüğü, direnişi, mücadeleyi,
ahlakı, samimiyeti, insanlığı öğ-
retiyor. Yürüyüş susmayacak
susturulamaz.        

Şahin Akgül   (Yaşı: 26)

Meslek: Bayan Kuaförü
Yürüyüş denince aklıma ge-

len emeğim, yaşam koşulları,
yoksulluk. Çünkü işçinin köy-
lünün yoksulun ve kendine halk
diyen bütün insanların doğrudan
haber dili ve bizlerin tek sesi di-
yebilirim.     

Ali YILMAZ   (Yaşı: 35)

Meslek: Marangoz
Yürüyüş Dergisi halkımızın

duyu organıdır. Halkın gerçek-
leri duymasını engellemek ve
buna göz yummak  vazgeçiştır.
Vazgeçmeyeceğiz, halka haklı
olan sesimizi duyurmaya de-
vam edeceğiz. Yürüyüş Dergi-
si halkın dergisidir.

Mücahit SOLEN
(Yaş:22)
Meslek: Ögrenci

Yürüyüş Dergisi deyince ak-
lımıza insanlığımız geliyor. Na-
sıl bir anne çocuğunu korursa biz
de dergimizi koruyacağız. O
bizim haklılığımız ve meşrulu-
ğumuzdur. Yürüyüş Dergisi ak-
lımıza şehitlerimizi ve adalet öz-
lemimizi getiriyor. Yürüyüş Der-
gisi deyince aklıma Enginler
ve Ferhatlar geliyor. Yürüyüş
Dergisi susturulamaz.

SİZİN İÇİN 

ne demek?



AKP; kendini oldu-
ğundan farklı sunmakta oldukça ba-
şarılıdır... 

Mazlumun yanında, yoksulun ya-
nında görünüyor hep... Halkı savu-
nuyor güya... 

Bugüne kadar yapılan “yanlışla-
rı düzelten”... “geçmişin hesabını
soran parti” görünümündedir... 

Ama görünenle gerçek, söyle-
nenle yapılan arasında büyük fark var.
AKP, görünenle gerçek, söylenenle
yapılan arasındaki fark demektir as-
lında. AKP gerçeği en iyi bu “fark”la
ifade edilebilir. 

*

Bu sayımızdan itibaren sürekli-
leştireceğimiz bu köşede görünenle
gerçek, söylenenle yapılan arasın-
daki farkları okuyacaksınız. 

*

Söylenen: “Fakir fukaranın, garip
gurabanın yanındayız” dedi. 

Yapılan: Zengini daha zengin,
yoksulu daha yoksul yaptı. Koçlar, Sa-
bancılar, Ülkerler, Albayraklar, Zor-
lular, kârlarını arttırdılar. Öte yandan
ücretler düştü, işsizler çoğaldı, açlar
arttı... Asgari ücret iyice sefalet ücreti
oldu.. 

*

Söylenen: “Milletimiz milleti-
miz” derler; fakat halkın aleyhine ol-
mayan tek adım atmazlar. Halkın
aleyhine olmayan tek karar alamaz,
tek icraat yapamazlar.

Yapılan: Attıkları her adım em-
peryalist tekellerin ve işbirlikçilerinin
çıkarları doğrultusundadır. 

*

Söylenen: “İktidar sorun çözme
yeridir” demişlerdi. 

Yapılan: Eğitim artık daha para-
lı, sağlık paralı... Bu demektir ki, ar-
tık sorunlar daha çok.  

*

Söylenen: “Kentsel dönüşümle”

gecekondularımızdaki insanımızın
sorununu çözeceğiz. 

Yapılan: Onlarca yerde yıkım!
Ve ardından, yoksulun yanında ol-
duğunu iddia eden iktidar, 1 milyon
gecekondu için yıkım kararı çıkarıyor.
Bir de yoksulun yanında olmasaydı?!
Bırakın ev meselesini, şu yeryüzün-
de yaşama hakkı da tanımazlardı
belki de... 

*

Bütün bunları bir bir yazacağız bu
köşede, ayrıntılandıracağız. Bu sayı-
daki yazımıza, AKP hanedanının
soygunundan somut bilgilerle de-
vam edelim: 

*

Söylenen: Önceki iktidarları “yi-
yicilikle” suçladılar. Kendileri ye-
meyeceklerdi. 

Yapılan: Ortaklıklardan, havadan
gelen hisselerden, gemiciklerden bir
özet yaparak başlayalım: 

– Baş ba kan Tay yip Er do ğan’ın oğ -
lu Bi lal ve ge li ni Se ma Er do ğan,
Ata gold ku yum cu luk şir ke ti nin or ta -
ğı yapıldılar; AKP hükümetinin pır -
lan ta, ya kut, züm rüt, in ci, sa fir gi bi de -
ğer li taş la rdaki yüz de 18’lik KDV’yi
SI FI RA in dir mesi karşılığında! 

Al gülüm ver gülüm!

– Er do ğan'ın bü yük oğ lu Bu rak
Er do ğan, Saf ran-I isim li bir ge mi
alarak ar ma tör ler sınıfına katıldı.
Geminin ikin ci el sa tış de ğe ri yak-
laşık 5 mil yon do lar dı. Paranın nere-
den bulunduğu açıklanmadı. Alınan
gemi, 200 TIR ta şı ma ka pa si te si ne sa -
hipken, Baş ba kan, oğ lu nun ge mi si nin
“ge mi de ğil, ge mi cik" ol du ğu nu söy-
ledi. 

– Baş ba kan’ın damadı Be rat Al -
bay rak, Sa bah ve atv'nin de sahibi
olan Ça lık Hol ding'de Ge nel Mü dür
yapıldı. 

AKP hükümeti, Sa bah ve atv'yi
alabilmesi için Ça lık Hol ding'e büyük
kolaylıklar sağlamış, Ahmet Çalık’ın

gazete ve televizyonu adeta bedava-
ya almasını sağlamıştı. Karşılığında
damada genel müdürlük fazla değil-
di. 

Al gülüm, ver gülüm!  

Yürü ya kulum!

Ma li ye Ba ka nı Ke mal Una kı -
tan’ın 3 ço cu ğu, Ab dul lah, Zey nep ve
Fat ma, çoktan han hamam sahibi
olup köşeyi döndüler. Unakıtanlar, yu -
mur ta işinden termik santrala; mı-
sır, kek üretiminden am pul üreti-
mine kadar her alanda vurgunlar yap-
tılar. 

Cum hur baş ka nı Ab dul lah Gül’ün
kü çük oğ lu Meh met Em re Gül, 17 ya-
şında patronların masalarında yer al-
maya başladı. Bardakta mısırla ilk
vurgununu yaptı. Suu di Arabistan’da
yatırım, Lon dra fi nans çev re le rin de
spekülasyon peşinde. Cumhurbaşka-
nı Gül, emperyalistlere istenilenleri
veriyor, oğul Gül karşılığını alıyor. Al
gülüm, ver gülüm, Güller’e tam uyu-
yor. 

Ab dul lah Gül'ün damadı Meh met
Sa rı mer mer de mo bil ya ve in şa at ala -
nın da ki şir ket ler iyle hızla gelişiyor.. 

Bi na li Yıl dı rım’ın oğ lu Er kan ve
kı zı Büş ra Yıl dı rım da Tayyip’in
oğlu gibi bir gemi alıp armatör oldu-
lar. AKP iktidarında gemi almak bu
kadar kolaylaşmıştır(!)

Ener ji Ba ka nı Hil mi Gü ler'in da -
ma dı, es ki Çev re ve Or man Ba ka nı
Os man Pe pe'nin oğ lu İs ma il Pe pe, An -
ka ra’da ko nut ya pıp sa tı yor. 

Ba yın dır lık ve İs kan Ba ka nı Fa ruk
Na fiz Özak'ın oğ lu Meh met Akif, Ab -
dul lah Gül'ün oğ lu Em re Gül ile bir -
lik te mı sır işi ne gir di.

* 

Bal tutan parmağını yalarmış.
AKP’lilerin küplerini doldurdukları
ballar, Anadolu’yu emperyalist te-
kellere peşkeş çekmenin karşılığıdır. 

AKP’liler Nasıl Zengin Oluyorlar?
Halkı Nasıl Soyuyorlar

16 Ocak
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“Daireleri

4 yıldır hala

teslim

etmediler.”

Sabahattin
Göko�lu
(Emekli,
48 Ya�ında)

1) Melih Gökçek’in açıklaması-

na göre 2005’te yapılan yıkımlarda

imzalanan sözle�mede:

Tapulu imarlı arsası olanlara çe�itli

büyüklüklerde TOK� evlerinden dai-

re verilecekti.

Mahalle halkı da mahallede bir ör-

gütlülü�ün olmaması nedeniyle “na-

sıl olsa evimizi yıkacaklar bari bir

evimiz olsun” mantı�ıyla evlerini

bo�alttılar.

Evleri yıkılanlara aylık 260 lira

kira yardımı adı altında para verdiler.

Evimiz yıkıldıktan sonra 400 TL'ye

ev kiralamak zorunda kaldık ve ma�-

dur olduk. 2007 yılında daireleri

teslim edeceklerini söylemelerine

ra�men 4 yıldır hala teslim etmedi-

ler.

2) “Size 2 yıllık kömür verece�iz,

200 lira kira yardımı yapaca�ız”

dediler ama kömür filan vermediler.

“2 yılın sonunda ev yapıp teslim ede-

ce�iz” dediler. 400 liraya ev kirala-

dık ve üstüne 200 TL kira verip ev tut-

tuk.

Yok yere müstakil bahçeli bir

yerden kira verir duruma dü�tüm,

emeklilik günüm gelinceye kadar ev

sorunum yok derken durup durur-

ken evsiz kaldım.

3) �u anda ev borcu ödemekten

ekonomik sıkıntım devam ediyor.

Kira vermeyelim diye kredi çektik, ev

aldık. �imdi de kredi taksitlerini ödü-

yorum.

Di�inden tırna�ından artırıp bir ev

yapan 1 milyon ailenin ma�dur ol-

ması bir ku�un yuvasının yıkılma-

sına benziyor. Herkes üzüntü duyu-

yor. Benim e�im durumumuz nede-

niyle sıkıntıdan hastalandı.

4) Yasal yollar tükendikten sonra

birlik, beraberlik içerisinde evlerini

yıktırmamak için dirensinler. Biz

kendi mahallemizde bu birli�i sa�la-

yıp kar�ı koyamadık ama bu olmalı.

O gecekonduları ya-

pan yoksul halk de�il,

seçim zamanı onlara

izin verip sonra o gece-

konduları yıkanlar suç-

ludur. E�er bu sorunu

çözeceklerse yerinde ıs-

lah yapar, düzenlerler,

planlı bir çözüm üretir-

ler. Ama amaçları bu

de�il.

“Verilen

sözün yerine

getirilmesini

istiyoruz.”

Hüseyin
Delikta�
(�enyurt
Mahalle
Muhtarı, Emekli,
57 Ya�ında)

1) Bize “ya sözle�meyi imzala-

yacaksınız ya da arsanızı metrekaresi

135 liradan alırız, kamula�tırırız” de-

diler. Ve de “2 yıl içerisinde TO-

K�’nin yaptı�ı evlerden size anahtar

teslim verece�iz” dediler 2005 yılın-

da.

Yıkım sözle�mesine göre herkese

kira yardımı olarak aylık 200 lira ve-

rilecekti.

Biz de hem yasalara saygılı oldu-

�umuzdan hem de çevrenin düzen-

lenece�i inancıyla sözle�meyi imza-

ladık.

Burada toplam 6500 ailenin evi yı-

kıldı. 8800 hak sahibi var. Ve en de-

�erli ve güzel yerlere oteller, �irket-

ler yapılacak kalan de�ersiz di�er

yerler ise halka verilecek.

2) Sözle�meye göre 2007 yılında

teslim edilmesi gereken evler teslim

““VVaaaatt eeddiilleenn ��eeyylleerriinn hhiiççbbiirrii yyaappııllmmaaddıı..””

Röportaj Soruları 
1) Evinizi sizden nasıl aldılar? Kar�ılı�ında

ne vaat ettiler?

2) Size vaat ettiklerinin ne kadarını yerine ge-
tirdiler? Evden çıktıktan sonra neler ya�adınız?

3) Evinizi verdi�iniz için pi�man mısınız?
�imdi ne yapıyorsunuz?

4) Evleri yıkılacak olanlara ne önerirsiniz?

Röportaj

Biz direnece�iz!
Ankara’da 2006 yılında Dik-

men Vadi Mahallesi’nde 2200
evden 1900 ev belediye ile söz-

le�me imzalayarak, evlerini yık-

tırdı.

Yapılan sözle�meye göre;

- Halkın arsalarının büyüklü-

�üne göre herkese TOK�’nin

yaptı�ı dairelerden evler, söz-

le�mede belirtilen süre içinde

(kimi sözle�melerde 2 yıl) tes-

lim edilecekti.

Evler yapılıncaya kadar ev-

lerin kiraları ödenecek, kömür

yardımı yapılacaktı.

Ancak çok geçmeden AL-
DATILDI�INI gördüler. Be-
lediye verdi�i hiçbir sözünde

durmamı�, yoksul halkı ortada bı-

rakmı�tı.

Yıkımlar için;

ANLA�MA!
ALDANMA!
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edilmedi.

�imdi de 2011’in 2. ayında veri-

lecek diyorlar bakalım. Ama biz ge-

cikmeye razıyız. Yeter ki bize evle-

rimiz verilsin, eski evlerimizin bu-

lundu�u bölgelerde olsun ve zemin

katlar verilmesin.

3) �unu söyleyeyim biz �u an ve-

rilen sözün yerine getirilmesini isti-

yoruz. �u an kirada oturuyorum ve

ödenen kira yardımı yeterli de�il tabi

ki.

4) Burada herkes sözle�meyi im-

zaladı ve evleri yıkıldı. Ben insanla-

ra sözle�me yapacaksa sa�lam yap-

masını, devlet de olsa hakkını almak

için yargıya ba�vurmasını, hakkını

alabilece�ini söylüyorum.

Son olarak tabii ki her ne kadar

bize ev verilecek olsa da gecekondu

mahallelerindeki o dayanı�ma ve bir-

lik kültürünü herkes özlüyor.

“3 sene geçti evi

vermediler.”

Güven Güler
(Ya�lı boyacı, 60 Ya�ında)

1) Belediye ile anla�tık. Bizi borç-

landırdı. Nereden ev verece�i belli de-

�il kimisine ev vermi� diye duyduk.

Evler yıkıldıktan sonra 18 ay yardım

yapmadılar. Ancak daha yeni ba�la-

dılar.

2) Vaat ettikleri kira yardımını 18

ay geçmesine ra�men vermediler. 3

sene geçti evi vermediler. Kirada

oturuyoruz. 500 TL ev kirası veri-

yoruz.

3-) Evi verdi�imize pi�manız.

4) Biraz topluluk olsaydı yıktır-

mazdık. Bu yıkılacak evlere 2 bin TL

veriyorlar. Hak sahibi olmayana ka-

dar evi vermesinler.

“Evimi verdi�im için

pi�manım.”

Burhan Aksu
(Memur, 51 Ya�ında, )

1)100 metrekare daire vaat ettiler.

Taksitleri 6 yıl içinde bitecek tapu ve-

rilecek dediler. Yeni yapılacak evler

için 417 TL para veriyoruz. 100 met-

rekare ev kar�ılı�ında 2006'da ev

yıkıldı. 13- 14 ay kira yardımı öde-

mediler.�

2) Hiçbir �ey yapılmadı. Kira yar-

dımı 270 TL oluyor. Biz ayın 20'sine

kadar geç yatırırsak faiz alıyorlar. On-

lar 1 ay bile geciktirebilir.

3) Evimi verdi�im için pi�manım.

Musluklarımı kırdıkları için 130 TL

bir de fazladan su parası ödedim. Yeni

ev için 417 TL onlara veriyorum, 500

TL kira veriyorum, çok ma�dur ol-

dum.

4) Birlik olup bunlara meydan bı-

rakmayacaksın. Milleti birbirinden

ayırdılar. Burada olmadı, bir araya ge-

lemedik.

“Arsa ile ilgili hiçbir

geli�me olmadı.”

Halil Karaku�
(Emekli, 50 Ya�ında)

1) Benim evimde tapu tahsis

belgesi yok. Kıbrıs Köyü'nden arsa

verece�iz dediler. �imdi biz evi-

mizde oturuyoruz. Bizden o zaman 14

bin TL istediler.

2) Arsa ile ilgili hiçbir geli�me ol-

madı.

3) Evimi yıktırmadım. Sözle�-

meyi kabul etmedim.

4) Evlerini vermemeye çabala-

sınlar.

“Pi�manım, hiç

de�ilse evimi

yıktırmazdım.”

�rfan Ünal
(Seyyar
Satıcı,
60 Ya�ında)

1)“100 metrekare ev verece�im,

arsaları satmayın, kıymetlidir. Ben

buraya ev yapıp size verece�im”

diye söz verdiler. Yerel yönetim dev-

letin birimidir. Yerel yönetime gü-

venmezsek kime güvenece�iz? Halk

da güvendi, evleri verdiler.

2) Vaat edilen �eylerin hiçbiri

yapılmadı.

3) Eskiden evim vardı. Çalı�ma-

sam da karnım doyardı. �u an ço-

cuklarıma muhtacım. Evim da�ıldı.

Hanımım rahatsızlandı. Aile ba�ları

yava� yava� kopuyor.

Bu ya�ta çalı�ıyorum. Kom�uluk

kalmadı. 500 TL ev kirası ödüyorum.

�imdi bo�um, pi�manım, hiç de�il-

se evimi yıktırmazdım. �u an bölge-

yi hapçılar, �arapçılar istila etti.

4) Ben nasılsam onlar da aynı va-

tanda�. Hiç de ödemesinler. Diren-

sinler. 30-40’a razı etsin onlar da. Yık-

tıysam hatalı benim. Evlerini yıktır-

mayanlara bedava ev versinler. Ben

vatanda� olarak sevinirim. Bu tezga-

ha onlar da dü�mesinler.

Röportaj
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Hırsızlık, soygun, vurgun, rüş-
vet, dolandırıcılık... Bu düzenin en te-
pesinde örgütlenmektedir.

Hırsızlık, soygun, vurgunun en üst
boyutlarda cereyan ettiği yerlerden
biri de belediyelerdir. 

Hiçbir belediye soygunun, sömü-
rünün dışında değildir. Nitekim daha
birkaç hafta önce, yıllardır AKP’nin
kalesi olarak bilinen Kayseri Bele-
diyesi’nde yaşanan yolsuzlukların
nasıl devlet eliyle örtbas edilmeye ça-
lışıldığına tanık olduk.

Aralarında belediye başkanının
da olduğu AKP’lilerin nasıl bir soy-
gun ve talan çarkının içinde olduğu,
AKP hükümetinin yargıyı da kulla-
narak açığa çıkan soygunu örtbas
etmeye çalıştığı görüldü.

Yine bir başka yolsuzluk ve yağ-
ma geçen hafta AKP’li Elazığ Bele-
diyesi’nde açığa çıktı. Elazığ Belediye
Başkanı M. Süleyman Selmanoğlu

ile birlikte toplam 17 personel hak-
kında açılan soruşturma sonucunda
ortaya çıkan bazı yolsuzluklar şöyle
ifade ediliyor: 

Belediyede gerçekte çalışan işçi
sayısı 290 kişi; ancak 680 kişi gös-
teriliyor ve gerçekte olmayan 390 iş-
çinin parası başta AKP’li belediye
başkanı olmak üzere soygun çarkı
içinde cebe atılıyor. 

Bununla da yetinilmiyor; beledi-
yede kullanılan araçların dizel olup ol-
madığına bakılmaksızın benzin kul-
lanıldığı düşünülerek hesap yapılıyor
ve benzinle mazot arasındaki fiyat far-
kı yine soygun çarkı içinde paylaşı-
lıyor. Hiç yapılmamış turistik geziler
yapılmış gibi gösterilip paralar cebe
atılıyor.

Bu soygun AKP’li Elazığ Beledi-
yesi’nde yaşanıyor. Ancak bu ve ben-
zeri soygunlar, bütün belediyeler için
geçerlidir. 

Geçtiğimiz hafta içinde araların-
da İstanbul Gümrük Muhafaza Mü-
dürü Lütfü Ekinci'nin, Kargo Mü-
dürü Hayrettin E.’nin de olduğu 47
kişi gözaltına alındı. İstanbul Ka-
çakçılık İstihbarat ve Narkotik Güm-
rük Muhafaza Müdürü Coşkun Ci-
hanoğlu da gözaltına alınan üst dü-
zey isimlerden biriydi. 

Gümrüklerdeki vurgun, alınan
rüşvet en tepedekinden başlayarak
paylaşılıyor. Kurdukları bu rüşvet
çarkı kendi iç çelişkileri sonucu açı-
ğa çıkan ve gözaltına alınan 47 kişi ile
ilgili kimler nasıl hesaplar yaptı bi-
linmez belki. Ama gerçek olan şu ki,
düzenin ilişkileri böylesine kirlidir.
Her tür entrika, rüşvetten daha çok
pay almak için her şey mübahtır. 

Düzenin sağlam hiçbir kurumu, te-
miz kalmış bir yanı yoktur.

Soygun, hep en 
tepeden örgütleniyor

Kocaeli’nin sanayi bölgesi olan
Dilovası İlçesi’nde annelerin sütün-
de bile ağır metal, yani zehir bulun-
du. Anne sütü ki dünyanın en temiz,
en saf maddelerinden biridir. Kapi-
talizm onu bile kirletmiştir.

Dilovası, denizyolu, karayolu, de-
miryolunun bulunması ve havaalanı-
na olan yakınlığından dolayı yüzler-
ce işbirlikçi ve emperyalist tekellerin
maliyeti düşürüp yüksek karlar elde
etmek için yığıldığı bir bölgedir. 

Dilovası’nda demir çelik, kimya,
petrol, otomotiv ve lastik fabrikaları
olmak üzere 400’ün üzerinde büyük
ölçekli zehir saçan fabrikalar bulun-
maktadır. Bunların dışında Kocaeli şe-

hir merkezinden itibaren çevresi yüz-
lerce işbirlikçi ve emperyalist tekel-
lerin bulunduğu bir sanayi bölgesidir.
Kocaeli’nde, 13 organize sanayi böl-
gesi bulunuyor ve yenileri de kurul-
mak üzere. 

İşbirlikçi ve emperyalist tekeller
için oradaki bütün insanların kanser
olmasının hiçbir önemi yok. Onlar
için yüksek kârları önemli. 

Bu kadar zehir saçan fabrikaların
biriktiği bir yerde insanların kanser
olacağı bilinemeyecek bir durum
mudur?

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın
2004 yılındaki araştırma sonuçlarına

göre Dilovası’ndaki kanserden ölüm
olayı dünya ortalamasının 30 kat
üzerinde. Bu açıkça bir cinayettir. Ve
bu cinayetin tek sorumlusu devlettir. 

Tekeller için yüzlerce fabrikanın
zehir saçmasına göz göre göre izin ve-
rilmektedir. O koşullardaki üretimin
sonucunda etrafa kanserojen madde-
nin yayılması, her şey bilinmektedir.
Sonuçlarının ne olacağı da bilin-
mektedir. Ve buna rağmen, o fab-
rikaların zehir saçmasının engellen-
mesi için devlet hiçbir önlem alma-
mıştır! Sorun da buradadır. 

İşte kapitalizm: Halkı zehirliyor
Bu cinayet devletindir

Elazığ Belediye Bşk.
M. Süleyman Selmanoğlu 

Kayseri Bld. Bşk.
Mehmet Özhaseki

İst. Gümrük Muhafaza
Mdr. Lütfü Ekinci
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Şişli Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül, burjuvaların yaşadığı Ni-
şantaşı semtinde Abdi İpekçi Cad-
desi’ni, yeniden düzenleyerek bur-
juvaların hizmetine açtı. 

Açılışta başta Cem Boyner olmak
üzere, caddenin kırmızı kurdelesini
kesmek için burjuvazi de hazır ve na-
zırdı. Sarıgül burjuvalara layık bir dü-
zenleme yapmıştı caddede. Kaldı-
rımları yaparken sosyete kadınları to-
puklu ayakkabıları ile rahat yürüsünler
diye onları bile hesaba katmıştı. 

Yollara boydan boya kırmızı ha-
lılar serilmişti. Tıpkı filmlerdeki gibi.
Pahalı vitrinler yeniden düzenlendi.
Cadde ışıl ışıl hale getirildi... Ve
daha neler neler...

Mustafa Sarıgül burjuvalara ya-
ranmak için her şeyi yapıyor. Bele-
diyenin tüm olanakları; sosyete için,
düzenin asalakları için “dünyanın en
güzel” caddelerinden birini yapmak
için harcanıyor. Belediyenin işçileri
asalaklar için seferber ediliyor. 

Peki ya gecekondu mahallelerinin
çamurlu, çukur-
lu, bozuk yolla-

rı ne olacak? 

Sarıgül, yollarına bırakın kırmızı
halı serilmesini, sokaklarının çöplü-
ğü andırdığı mahallelere ne yapacak?
Nişantaşı’na değil, gecekonduların
çamurlu yollarına bakın! 

Kuştepe’ye, Okmeydanı’na, Es-
kişehir, Maslak, Paşa ve Yayla ma-
hallelerine bakın; belediyenin im-
kanlarını halk için seferber edin!
Suni kar makinalarına değil, mahal-
lelerin, yoksul gecekonduların yoksul
halkının gerçek sorunlarına harcama
yapın... 

Sıcak para girişinden söz
ediliyor. Peki ya soğuğu? 

Ya döviz kurlarını “maniple”
edenler kimler? Peki döviz kuru
savaşlarını kim çıkardı? Bu sa-
vaştan kim ne kazanacak, kim ne
kaybedecek? “Açık pozisyon ne-
dir” peki?

Ekonomiyi halk için anlaşıl-
maz kılmak, ekonomideki soy-

gun ve sömürüyü perdelemek için birçok yabancı, anla-
şılmaz kavramlar kullanılmaktadır. 

Ekonomi bültenlerinde konuşulan dil, adeta başka bir
dildir. O başka dille, gerektiğinde geniş kitleler ülkemizde
işlerin iyi gittiğine inandırılıyor, gerektiğinde kriz oldu-
ğuna. O sırada hangisi tekellerin işine geliyorsa ve tekeller
bundan çıkar sağlıyorsa o yalanlar rakamlarla, istatis-
tiklerle ve anlaşılmaz kavramlarla işleniyor.

Nasıl olsa halk bilmiyor, nasıl olsa halk bu kavram-
lardan anlamıyor diye düşünmektedir burjuvazinin akıl
hocaları.

Hele televizyonlara, halkın karşısına çıktıklarında on-
ları anlamak için özel çaba gerekmektedir. Hem kav-

ramların, hem istatistikler üzerine düpedüz oyun oyna-
maktadırlar. 

Havada uçuşan rakamlar, anlaşılmaz kavramlar bir
yana halk kendi yaşadığı yoksulluktan “işlerin hiç de iyi-
ye gitmediğini” bilmektedir. Bu durumda hangi ekono-
mi profesörleri halkı inandırabilir?

Yaşananlar halkın anlayabileceği bir biçimde anlatılsa
elbette her şey anlaşılacaktır. Ama özellikle anlaşılma-
malı ki, halk öğrenmesin. Onun için sıcak paradan söz
edilmektedir. Oysa “sıcak para” dedikleri bildiğimiz
dövizdir, başka bir şey değil.. 

“Maniple etmek” yerine, “hileli yönlendirme” de-
seler, herkes, orada neyin yapıldığını anlayacaktır. 

“Açık pozisyon” yerine, o işletmenin döviz borçla-
rıyla döviz alacakları arasındaki fark dese, kastedilen bel-
li olacaktır... 

Ama demiyorlar işte... Tüm bu muğlaklaştırıcı kav-
ramlar özellikle kullanılmaktadır. Örneğin sıcak para de-
dikleri kavram aslında emperyalistlerin geri bıraktırılmış
ülkeleri düşürdükleri bir tuzaktan başka bir şey değildir.
Sıcak para deyip bu tuzağı ve bağımlılığı gizlemekte-
dirler.

Amerikan emperyalistleri, sıcak para girişi ile yeni sö-
mürge ülkenin “parasının değerini yükseltiyor.” Böy-
lece o ülke açısından ithalatı daha kârlı hale getirerek, o
ülkeye daha çok mal satıyor. Ülke içindeki “yerli üre-
timi” batırarak, işsizliği büyütüp, bağımlılığı artırıyor. 

Kavramlar, işte bu noktada, emperyalizme nasıl daha
bağımlı hale getirildiğimizi, dövizlerle, kurlarla, hileli yön-
lendirmelerle nasıl daha fazla sömürüldüğümüzü gizli-
yor... 

Savaşan
Kelimeler 

Sıcak Para

Nişantaşı’na değil, konduların 

çamurlu yollarına bak!

16 Ocak
2011

25

Yürüyüş
Sayı : 251

ADALETİ YALNIZ DEVRİMCİLER SAĞLAR



Sevgili arkadaşlar merhaba. 

Bu haftaki dersimiz dernekler.
Devrimci mücadele içinde yer almış
hemen her insanımız için dernekle-
rimizin çok özel bir yeri vardır. İlk
“göz ağrımız”dır derneklerimiz. O
derneğimiz kapanalı yıllar olmuştur,
ama birçok insan kendini hala o der-
nekle birlikte ifade eder. Mesela
GOPKAD’lıyım, GEYAD’lıyım,
AKAD’lıyım, GÜLKAD’lıyım,
MAKDER’liyim, ALKAD’lıyım,
DEMKAD’lıyım, TAYAD’lıyım, ÖZ-
GÜR-DER’liyim... diye kendini ifa-
de eden çok kişiye tanık olmuşsu-
nuzdur. Mesela, yine mahallelerde şu
anda Meclisler olmasa da birçok
insanımız kendini “Meclisci”,
“halk meclisinden” gibi kav-
ramlarla ifade ederler. 

Derneklerimiz bulundukları
yerde insanların kimliği gibi ol-
muştur. Derneğe adımınızı attı-
ğınız ilk günü unutamazsınız
genellikle. Artık sizin için yeni
bir kapı açılmıştır dünyaya. Ve
eğer orası sizi sarıp sarmalaya-
bilirse, ikinci eviniz gibi olur der-
nek. Günlük yaşamınız sürer,
işinize, okulunuza gider gelirsi-
niz, fakat derneğin yeri başkadır.
Uğramadığınızda eksikliğini duyar-
sınız. Ne yapıp edip ilk fırsatta der-
neğin yolunu tutarsınız. Hatta, kimi-
miz için evimizin yerini alır, birinci
evimiz dernek olur.... 

Sevincinizi, coşkunuzu, acılarını-
zı paylaştığınız, dertlerinize, sorun-
larınıza çözüm bulduğunuz yer olur
dernek. 

Mesela TAYAD; ailelerimiz için
evleri gibidir. Yaşlı annelerimiz, ba-
balarımız TAYAD’dan içeriye adım-
larını attıklarında tüm rahatsızlıkları
geçiverir. Normal zamanlarında ro-
matizmadan bel ağrılarına kadar bir-
çok rahatsızlıkları vardır; ama TA-

YAD’a geldiklerin-
de unutuverirler
tüm ağrılarını. 

Aslında iki tür
dernek vardır. Bun-
lardan biri, kurul-
duğu birim ve alan-
la bütünleşmeyen,

mahalleden veya okulundan uzak,
beş on kişinin gelip gittiği, pratik iş-
lerin oradan örgütlendiği, ama bunun
dışında insanlar için bir çekim mer-
kezi olamayan derneklerdir. İkincisi
ise, halkla bir şekilde bütünleşen,
onların hayatında bir yer tutan der-
neklerdir.  

İkinci türdeki dernekler, mesela
mahalle halkı için, ikinci bir evleri gi-
bidir. Dernekteki bir eksiklik evinin
eksiği gibi görülür. Evdeki bazı eş-
yalar gözüne fazla görünmeye başlar.
Fazlalıklar ikinci eve, derneğe taşınır.
Çünkü, dernek onlar için bürokratik
bir kurumlaşma olmanın ötesindedir.

Çocuğunun sorunlarından eşiyle ya-
şadığı problemlerin çözümüne, oto-
büsün, dolmuşun geç gelmesinden,
mahallenin yol, su, elektrik sorununa
kadar sorunların çözümünü dernekten
bekler. Derneğin her eşyası, her ola-
nağı kutsaldır onların gözünde. Her
derneğimiz büyük bir emek ve özve-
riyle yaratılmıştır. Kolektif bir eme-
ğin ürünüdür derneklerimiz. Bizim
derneklerimiz, dışımızdaki hiçbir
derneğe benzemez. 

Onun içindir ki derneklerimiz ku-
rulduğu andan itibaren oligarşinin
saldırılarının hedefi olmuştur. Bazı
derneklerimiz defalarca polis tara-

fından kapatılmış, yıllarca da kapalı
kalmıştır. Fakat kapatılan her derne-
ğin yerine yenisi açılmıştır. 

��Oligarşi neden 
derneklerimize
saldırıyor?

Önce, dernek nedir kısaca ona
değinelim. Dernekler bir amaç doğ-
rultusunda insanların örgütlenmesi,
belli faaliyetleri sürdürebilmesi veya
belli bir toplumsal kesimin haklarının
korunup geliştirmesi amacıyla kulla-
nılan araçlardır. Bu çerçevede der-
nekler, devrimci demokratik müca-
delede de yaygın olarak başvurulan
kurumlardır. Bugüne kadar çeşitli
alanlarda çeşitli ihtiyaçlar doğrultu-
sunda çok sayıda dernek kurulmuştur.
Bunların bir kısmı oligarşinin saldı-
rıların sonucunda kapatılmış, bazıla-
rı da dönemsel olarak işlevini ta-
mamlamış, iradi olarak kapatılıp ih-

tiyaca göre yenileri açılmış-
tır. Derneklerimizin amacı
en genel anlamıyla kitleleri
sorunları çerçevesinde ör-
gütlemek ve devrim müca-
delesine katmaktır. Oligarşi-
nin saldırıları da bu amaca
ulaşmamızı engellemek için-
dir. Bakmayın örgütlenme
özgürlüğünden bahsedildi-
ğinde. Oligarşinin yasala-
rında örgütlenme özgürlü-
ğünden bahsedilirken ger-
çekte ise, tüm politikalar,
halkın örgütlenmesini en-

gellemeye yöneliktir. 

��Neden dernek 
kurmalıyız? 

Çünkü örgütsüz hak alma müca-
delesi sürdürülemez. Bugüne kadar
kurduğumuz dernekler halkı örgüt-
leme ve mücadeleye katma boyutuyla
önemli misyonlar yüklenmişlerdir.
Bu misyonlarından dolayıdır ki, ku-
rumlarımız oligarşinin hep boy hedefi
olmuştur. Özellikle yoksul gecekon-
du mahallelerindeki dernekler oli-
garşinin yıkım, yozlaştırma politika-
larının  önünde önemli bir engele dö-

Ders: Dernekler

Devrimci bir

dernek halkın

hayatının

merkezindedir
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nüşmüştür. Son bir kaç ay
içinde Sarıgazi, 1 Ma-
yıs, Nurtepe, Okmeydanı
gibi mahallelerin yüzler-
ce polisle, özel timle,
panzerlerle, zırhlı araçlar
ve helikopterlerle bası-
lıp terör estirilmesinin,
dernek üyelerinin tutuk-
lanmasının sebebi budur. 

Derneklerimize yöne-
lik saldırılar bugüne kadar
hiç eksik olmadı. Bugün
oligarşi burjuva demok-
rasisine göre de en temel
haklardan biri olan “ör-
gütlenme özgürlüğü”ne
çok daha sistemli olarak
saldırmaktadır. Fabrika-
lardan okullara, mahallelere kadar bir-
çok alanda örgütlenmenin koşulları-
nı ortadan kaldırmaktadır. 

AKP bu konuda tam bir riyakar-
lık içindedir. Geçtiğimiz 12 Eylül’de
yapılan referandumu hatırlayın. “Sen-
dikalaşmayı kolaylaştıran değişik-
likler yapıyoruz” diye demagoji yap-
mıştı. Oysa taşeronluk sistemiyle,
esnek çalışmanın yasallaştırılmasıy-
la sendikalaşma fiilen ortadan kaldı-
rılmaktadır. 

Fakat oligarşinin saldırıları hangi
boyutta olursa olsun, örgütlenme
hakkını korumak ve saldırıları püs-
kürtmek için derneklere daha çok sa-
hip çıkılmalı ve daha çok örgütlenme
hedeflenmelidir. 

��Ya dernekler olmazsa?
Yasal dernekler kitleleri örgütle-

mekte, kitlelere ulaşmakta, onlara
yayınlarımızı, politikalarımızı götür-
mekte önemli bir araçtır. Kazanılmış
bir hak, bir mevzidir. Bu hakkı kul-
lanmak ve korumak için hep savaşa-
cağız. Fakat şunu hiç akıldan çıkart-
mamalıyız; faşizm koşullarında hak
ve özgürlükler suyun üzerine yazılmış
yazı gibidir. Bugün vardır, yarın yok-
tur. Ya da kağıt üzerinde halen çeşit-
li haklar vardır ama fiiliyatta uygu-
latılmaz. Onun için yasal dernekler
örgütlenmek için tek biçim değildir.
Demokrasicilik oyunu sürdüğü müd-

detçe bu bir yasal hak ve imkan ola-
rak elbette değerlendirilmelidir. Ama
devrimci bir örgütlenme, devrimci bir
çalışma tarzı yasal dernekler olmadan
da dernekler aracılığıyla yapılan bü-
tün faaliyetleri yürütebilmeli, o iliş-
kileri kurabilmelidir. 

Her evin bir dernek olması dev-
rimci bir hareket için hayata geçiri-
lebilmesi gereken bir anlayıştır. Hele
ki, bir savaş örgütü açısından bu çok
daha önemli bir gereklilik halindedir. 

��Dernekler, halkla 
devrimcileri birbirine 
bağlar...

Oligarşinin, halkın örgütlenmesi-
ni engellemek için her türlü yönteme
başvurmasına rağmen, halk, düzen içi
binlerce dernek çatısı altında örgüt-
lüdür. Mesela, büyük şehirlere göç et-
mek zorunda kalan Anadolu insanı,
hemşehricilik temelinde binlerce
dernek kurmuştur. Hemen her kasa-
banın, hatta köyün bir derneği vardır.
Keza, hemen her meslek grubu, bir
dernek, oda ya da birlik çatısı altın-
da örgütlenmiştir. Bunların yanında
inançlar temelinde, yardımlaşma ve
dayanışma temelinde kurulan çok
sayıda dernek vardır. Tabii bu arada
resmi dernek rakamlarının içinde ör-
gütlenmeye değil de kumara, belli ke-
simlerin özel ihtiyaçlarına yönelik der-
neklerin olduğu da unutulmamalıdır.

Sonuç olarak insanların çe-
şitli sorunları çerçevesinde
kurulmuş binlerce dernek
vardır. Fakat bunların hiç
biri bizim derneklerimize
benzemez. 

Birincisi; bu dernekler
kuruluş amacı bizim der-
neklerimizden farklıdır. 

İkincisi; işleyiş olarak
bizim derneklerimizden
farklıdır. 

Üçüncüsü; insan iliş-
kileri bizim dernekleri-
mizdeki ilişkilerden farklı-
dır. 

Bir derneğin kuruluş
amacı farklı olunca hemen
tüm faaliyetlerinde bizim

derneklerimizden farkını görmek
mümkündür. Asıl farkları bu der-
neklerin düzen içi olması, bizim der-
neklerimizin ise her şeyiyle bu düzene
alternatif olmasıdır. 

Derneklerimizin önemi de asıl
burada öne çıkıyor. Düzendeki çürü-
me, yozlaşma yaşamın her alanına
yansımaktadır. Bencillik, çıkarcılık,
yolsuzluk, hırsızlık, her türden ah-
laksızlık düzenin kurumlarında mev-
cuttur. Bu yanıyla düzen içi dernek-
lerin büyük çoğunluğu çıkar hesap-
larının yapıldığı, yolsuzluk suçlama-
larının tükenmediği, içkinin kumarın
normal görüldüğü  lokaller haline dö-
nüşmüştür. Sosyal dayanışma ama-
cıyla kurulmuş derneklerin bir kısmı
bu ad altında başka çıkar hesaplarının
yapıldığı kurumlar haline dönüş-
müştür. 

Devrimci dernekler, düzenin bü-
tün bu çürümüşlüğü içinde alternatif
olanı göstermenin en somut merkez-
leridir. On yıllardır örgütlü olunan
yoksul gecekondu mahallelerinde
halkla devrimciler büyük ölçüde iç içe
olduğu için bu fark belki yeteri kadar
fark edilmeyebilir. Fakat devrimcileri
tanımayan, devrimcilerin öncülü-
ğündeki demokratik kitle örgütlerini
tanımayanlar, derneklerimize ilk
adımlarını attıklarında bu farkı çok
açık yaşamaktadırlar. İlk kez derne-
ğimize adım atmış birine amacımızı,
derneğimizin faaliyetlerini anlattığı-

Yasal dernekler örgütlenmek için

tek biçim değildir. Demokrasicilik

oyunu sürdüğü müddetçe bu bir yasal

hak ve imkan olarak elbette

değerlendirilmelidir. Ama devrimci bir

örgütlenme, devrimci bir çalışma tarzı 

yasal dernekler olmadan da

dernekler aracılığıyla yapılan bütün
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mızda bizi hayretle dinler.
“Peki sizin bundan çıkarınız
ne?” diye sorar. Her şeyin çı-
karlar üzerine kurulduğu dü-
zende hiçbir çıkar gözetilmeden
kurulan ilişkiler, onun uzağın-
dadır fakat onu da zaten bu et-
kiler. 

Dernekler, birincisi, dev-
rimci hareketin düşüncelerini,
amacını, kültürünü, kitlelerle
buluşturduğu yerlerdir. Der-
neklerde kitleler bizi sadece
düşüncelerimizle değil, pratiğimizle,
yaşam biçimimizle, insan ilişkileri-
mizle, kültürümüzle tanıma imkanı
bulur. Derneklerimiz kitleler için
devrimci hareketin aynasıdır. Bura-
larda devrimi, devrimci hareketi tanır
kitleler. Derneklerde çalışan insanla-
rımızın insan ilişkilerinden üslubuna,
oturup kalkmasından giyim kuşam-
larına kadar her hareketi kitleler için
devrimle düzen arasında bir değer-
lendirme konusu olur. Devrimcilerin
paylaşımı, içtenliği, samimiyeti, ko-
lektif üretimi, özü sözü bir, güvenilir
olması, adaletli olması, mütevazılığı,
halka saygı ve sevgi göstermesi, bil-
gisi, görgüsü, sorunlara çözüm üret-
mesi, inisiyatifli olması, karşısında-
kinin düşüncelerine değer vermesi,
halkın inanç ve değerlerine saygı
duyması ve bunun gibi bir çok ölçüt,
hem derneklerimiz, hem devrimciler
için değerlendirme konusu olur. 

Derneklerimizin düzen ilişkilerin-
den, yaşam tarzından, düzen insanla-
rının üslubundan farklılığı kitlelerin ör-
gütlenmesinde önemli bir etkendir.

İkincisi, derneklerimiz devrimci-
lerin bakış açısıyla kitlelerin sorunla-
rına çözüm üreten, çözüm yolunu gös-
terip, çözüm için kitleleri mücadeleye
çağıran, örgütleyen kurumlardır. 

�� Derneklerimizi daha 
etkin kullanmak için 
kitlelerin yaşamına 
sokmalıyız

Derneklerimiz kitlelere uzak, bü-

rokratik kurumlar olmalı, öyle bir gö-
rünüm vermemelidir.  Düzenin yoz
ilişkileri özünde halka yabancı olan
ilişkilerdir. Halkın devrimcileri tanı-
dıktan sonra onları bağrına basması,
devrimcilerin kendinden birisi olarak
görmesindendir. Devrimcilerin ya-
şamı, kültürü özünde halkın kültürü-
dür. Örneğin bir mahalledeki derne-
ğimizi ele alalım. Dernek zaten ku-
rulduğu mahallenin en temel sorun-
larına çözüm üretmek, halkı sorunları
etrafında birleştirmek için kurul-
muştur. Dolayısıyla dernek o ma-
halle halkının derneğidir. Ancak bu
noktada yeteri kadar halkla bütünle-
şildiği söylenemez. 

Derneklerimize bulundukları yer-
lerde halkın, “burası bizim derneği-
miz” diyebilecekleri bir hayatiyet
kazandırıldığında bir dernek üzerin-
den birçok şeyi örgütlemek mümkün
hale gelir. Derneklerimizi bulunduk-
ları yerlerde çok daha geniş kesimler
tarafından tanınıyor hale getirmeliyiz.
Düşmanın on yıllardır yaptığı anti-
propagandanın kitleler üzerinde ör-
gütlenme konusunda yarattığı ön-
yargıları ve korkuları da ancak böy-
le kırabiliriz. 

Dernek faaliyetleri, mahalle hal-
kının günlük yaşamının içine gire-
bilmelidir. Halkın ekonomik, demok-
ratik, sosyal sorunlarına, ihtiyaçları-
na cevap verebilmelidir. 

Kitleler düzenin saldırıları karşı-
sında çaresizdir. Örgütsüzdür. Bu-
gün halkımız çok büyük ekonomik
sosyal sorunlarla karşı karşıyadır.
Dernek onların her konudaki çaresi ol-
malıdır. Onlara sorunlarının örgütlü-
lük içinde çözülebileceğini göster-

melidir. 

�� Derneklerimiz
halkın
dayanışmasını 
örgütleyebilmelidir

Açlık, yoksulluk so-
runu halkımızın en temel
sorunlarından birisidir.
Halkın açlığının, yoksul-
luğunun tek sorumlusu bu

düzendir. İktidarlardır. Fakat AKP ik-
tidarı bir paket makarnaya muhtaç bı-
raktığı yoksul halkı “yardım paket-
leri”yle sisteme şükreder hale getir-
mek istemektedir. Derneklerimiz hal-
ka bu gerçekleri en somut haliyle an-
latabilmelidir. Fakat gerçekleri gös-
termek de öyle konular ve zamanlar
olur ki, tek başına bir anlam ifade et-
mez. Açlık halkın acil sorunu ise, ki
öyledir, halkın bu noktadaki daya-
nışmasını örgütlemek de bir görevdir.
Dernekler bu konuda da sorumluluk
üstlenebilmelidirler. 

Oligarşi yüzlerce propaganda ara-
cıyla kitlelerin bilinçlerini çarpıtıp ger-
çekleri görmesini engelliyor. Der-
neklerimiz kitleleri bilinçlendirme,
eğitme konusunda gerçeklerin oku-
lu haline gelebilmelidir. Bunun için
derneklerimizi çok daha etkin kulla-
nabilmeliyiz. Onlarca konuda onlar-
ca toplantı, onlarca eğitim grupları
oluşturmak mümkündür. Burada me-
sele kitleleri sorunlarıyla kucaklaya-
bilme meselesidir. 

�� Derneklerimiz düzenin 
yoz kültürünün yerine 
devrimci kültürle, halkın 
kültürüyle alternatif 
olabilmelidir

Bugün kültürel yozlaşma en üst
boyutta yaşanmaktadır. Mahalleler-
deki faaliyetlerimizin ağırlıklı bölü-
münü yozlaşmaya ve yozlaşmanın ne-
den olduğu sorunlarla mücadeleye
ayırıyoruz. Bu konuda halkımız ken-
di başına çözemeyeceği çok ciddi so-
runlar yaşamaktadır. Örneğin uyuş-
turucu kullanan çocuğu karşısında bir

Derneklerimiz kitleler için devrimci

hareketin aynasıdır. Buralarda

devrimi, devrimci hareketi tanır

kitleler. Derneklerde çalışan

insanlarımızın insan ilişkilerinden

üslubuna, oturup kalkmasından

giyim kuşamlarına kadar her

hareketi kitleler için devrimle

düzen arasında bir değerlendirme

konusu olur.
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aile çaresizdir. Gözünün
önünde evladı bir bataklığın
içine sürüklenmektedir ve
elinden hiçbir şey gelme-
mektedir. Bu tür konularda
tek gerçek çözüm devrim-
cilerdedir. Ne düzenin has-
tanelerindeki “tıbbi” mü-
dahaleler, ne de “polisiye
tedbirler” bunun çözümü
olabilir. Düzenin yozlaşma
politikalarına karşı fiili mü-
cadele yürütürken kitlelere
her konuda alternatifleri-
mizi de sunmalıyız. 

Bu konuda derneklerimiz gençle-
rimiz için onlarca kültürel, sosyal,
sportif faaliyetler örgütleyebilir. Tek
başına bu faaliyetler de yeterli olma-
yacaktır. Hiçbir amacı, hedefi olma-
yan gençlerimize bir amaç, bir hedef
kazandırmalıdır. 

Derneklerimiz, gençliği, kuma-
rın içkinin, çeteciliğin, apolitikliğin
bataklığından çekip çıkaracak bir
gençlik merkezi gibi olabilmelidir.

Şöyle çok basit bir araştırma yap-
tığımızda bile semtimizde yüzlerce ki-
şinin okuma yazması olmadığını öğ-
reniriz. Derneklerimiz, okuma yazma
bilmeyenler için bir okul olabilme-
lidir.

Derneklerimiz, emeklileri kahve
köşelerinde domino oynamaktan, taş
çevirmekten kurtaracak bir yer ola-
bilmelidir. 

Derneklerimiz, annelerin çocukla-
rını gönül rahatlığıyla gönderebildği

yerler olmalıdır. Yeri geldiğinde bir tü-
ketim kooperatifi, yeri geldiğinde
bir vakıf işlevi görebilmelidir. 

Kısacası, herkese bir şeyler ve-
rebilmeli derneklerimiz. 

�� İnsanların
derneklerimize
kendiliklerinden gelmesini
bekleyen olmamalıyız

Örgütlenme konusundaki önyar-
gılardan bahsetmiştik. Oligarşinin bu
yöndeki anti-propagandasını küçüm-
sememeliyiz. Eğer halkla ilişkilerin ku-
rulmasında bizim özel bir çabamız
yoksa hemen yanıbaşımızdaki insan-
ların bile kendiliğinden derneğimize
adımını atmakta ne kadar zorlandığı-
nı görürüz. Onun için kitlelerin der-
neklerimize kendiliğinden  gelmelerini
beklememeliyiz. Sürekli etkinlikleri-
miz oluyor. Anmalar, kutlamalar, pa-
neller, seminerler yapıyoruz. Her et-

kinliğimize insanları tek
tek dolaşarak davet et-
meliyiz. Hatta en basit
haliyle davetiyeler ha-
zırlayıp davet etmeli-
yiz. Sürekli derneğimi-
zi, amacını, faaliyetleri-
mizi anlatmalıyız. Hiç-
bir şey için “biliniyor-
dur” diye düşünmeme-
liyiz. 

Derneklerimiz, hal-
kın, kendilerini yönet-
meyi, disiplini, feda-

karlığı, emekçiliği öğrettiği ve öğ-
rendiği yerler olmalıdır. Nedir feda-
karlık? Dernekte nöbet tutmaktır.
Derneğin temizliğini yapmaktır, der-
nekte yemek yapmak, çay yapmaktır,
kahve köşelerinde, orada, burada za-
man öldüreceği yerde zamanını der-
neğimizde değerlendirmektir. Birçok
insan kendi ailesi dışında ilk kez
derneklerimizde sorumluluklar üst-
lenir, yöneticilik yapar. Derneğin yö-
neticisi buna özel olarak da dikkat et-
mek zorundadır. İnsanlar en iyi pra-
tiğin içinde öğrenirler. Korkmadan, sı-
radan halktan insanlara görev ve so-
rumluluklar verilebilmelidir. Aynı şe-
kilde dernekteki devrimciler, halkın
zengin deney ve tecrübelerinden ya-
rarlanmasını, halktan öğrenmesini
bilmelidirler. 

Sevgili okurlarımız; bu haftaki
dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.

Emperyalizmin savaş aygıtı NA-

TO'nun 19-20 Kasım'daki Lizbon

Zirvesi'nde onaylanan füze kalkanı

projesi ile TC devleti, ABD'nin başını
çektiği emperyalistlerin Ortadoğu'da
yürüttüğü kirli politikalara, emper-
yalist savaşlara ve işgallere taşeron-
luk yapacağını, yani emperyalist-si-
yonist güçlere kalkan olacağını açık-
ça beyan etmişti.

NATO zirvesinde alınan bu ka-
rarın ardından Türkiye'de kurulan
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Bir-
lik bileşenleri Taksim Tramvay Du-

rağı'ndan Galatasaray Lisesi önüne
kadar yürüdüler. "NATO'ya ve Füze
Kalkanı'na Hayır! Emperyalizme ve
Siyonizme Kalkan Olmayacağız"
yazılı büyük bir pankart açan birlik
bileşenleri, Taksim meydanında ey-
lem yapan işten atılan PTT işçileriyle
birleşerek, birlikte yürüyüşe geçtiler. 

Yürüyüşün sonunda Galatasaray
Lisesi önüne geçerek burada bir
açıklama yapıldı.

Sloganlarla biten eylemin ardın-
dan burada füze kalkanına karşı imza
masa açılarak halktan imzalar top-
landı. 

"NATO'ya ve 
Füze Kalkanı'na Hayır

Derneklerimiz, halkın, kendilerini

yönetmeyi, disiplini, fedakarlığı,

emekçiliği öğrettiği ve öğrendiği

yerler olmalıdır. Nedir fedakarlık?

Dernekte nöbet tutmaktır. Derneğin

temizliğini yapmaktır, dernekte

yemek yapmak, çay yapmaktır,

kahve köşelerinde, orada, burada

zaman öldüreceği yerde zamanını

derneğimizde değerlendirmektir.
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Bir romandan söz edeceğiz bu ya-
zımızda. Edebi anlamda roman de-
nilebilir mi, o da tartışılır, ama bizim
konumuz o değil. 

Nuri Akalın tarafından yazılan ro-
man, 19-22 Aralık katliamı sonra-
sında F Tipi hapishaneye (Kandıra F
Tipi Hapishanesi’ne) giriş ile başlı-
yor. Romanda ölüm orucu direnişi
sürecinde hem hapishanelerde hem
de dışarıda (asıl olarak TİKB’de) ya-
şananlar konu ediliyor. Romanda
gerçekle kurgu harmanlanmış. Örgüt
ve şehit isimlerine yer verilmiyor.
Ancak yazarın kimliğinden (TİKB
davasından yargılanmış olmasın-
dan), romanının “kahramanları”na
yüklediği misyonlardan, onların ağ-
zından ifade ettiklerinden kahra-
manların hangi örgüt ya da düşün-
cede olduklarını anlamak mümkün
oluyor. 

Sonuç olarak söyleyeceğimizi
baştan söyleyelim: Sözünü ettiği-
miz kitap, kesinlikle devrime ve
devrimci mücadeleye katkı suna-
cak bir “roman” değildir. 

Kitabın devrimcilik ve devrimci
mücadele adına okuyana katabileceği
hiçbir şey yoktur. Tam tersine, dev-
rimcilikle yeni tanışan, büyük ölüm
orucu direnişi sürecinde yaşananla-
rı bilmeyen birine tarihi çarpıtarak,
içini boşaltarak anlatmış olacağı
açıktır. Çünkü romanı okurken insan
ister istemez ölüm orucu direnişi nez-
dinde şehitliğe, feda eylemlerine, di-
renmeye, bir bütün olarak devrime ve
devrimci mücadeleye saldıran Oya
Baydar’ın “Erguvan Kapısı” “ro-
manı”nı hatırlıyor. 

Dönekliği, Teslimiyeti,
İhaneti “Kabul Edilebilir”
Hale Getiren Volta...

Romanın daha giriş sayfalarında
teslimiyeti meşrulaştırmanın ilk adı-
mı atılıyor, ihaneti meşrulaştırmanın
önü açılıyor. Cemil 19 Aralık ope-
rasyonunda direnmemiştir. F Tipine
girişte ağlayıp-sızlayıp, açlık grevi-

ne katılmamakta ve sayımlarda da
dayatmalara boyun eğmektedir. Kı-
sacası Cemil teslim olmuştur ve
devletin tüm yaptırımlarına uymak-
tadır. İşte bu gerçeğe rağmen roma-
nın birinci kişisi Halil, Cemil ile aynı
hücrede kalabilmekte, mesela, Ce-
mil’den aldığı giysileri giyebilmek-
tedir. “Bir an için Cemil’den aldığı
giysilerin sıcaklığı rahatsız etse
de...”

Sonuçta kahramanına “O da öyle
bir insan, herkes aynı olamaz ki.”
dedirterek teslim olmayı, ihaneti
meşrulaştırmaktadır. (syf:10)

Uzlaşmanın, devrimciliği bırak-
manın, ahlaksızlığın, ihanetin... her
şeyin ama her şeyin “kabul edile-
bilir” hale getirilmesi, burjuvazinin
on yıllardır uğraştığı şeydir. Anahtar
cümle budur. “O da öyle bir insan,
herkes aynı olamaz ki.” denildiğin-
de artık herkes her şeyi meşru gör-
meye başlayacaktır. Nitekim, ro-
manda da böyledir zaten. 

İhaneti, teslimiyeti ve en genel-
de devrimciliği bırakmayı meşru-
laştırmanın araçlarından biri de “si-
yasi ilişki” ile “insani ilişki”yi bir-
birinden ayıran anlayıştır. Romanda
bu şöyle yer buluyor: 

Halil ihanet etmiş, bir süre son-
ra hastaneden hapishaneye getiril-
miştir. Getirildiği hücrede Durmuş
(DHKP-C’li olduğu anlaşılıyor) ve

Fikret (örgütü belirsiz ancak dev-
rimci özünü yitirmiş, tahliye bekle-
mektedir) kalmaktadır. Üç kişinin ko-
numu, yaklaşımları, bize yazarın
beynini de göstermektedir. Durmuş,
bir devrimci olarak ihanet eden Ha-
lil ile birlikte kalamayacağını açık-
ça ifade eder. “Biliyorsunuzdur, bı-
rakanlara karşı tavrımız net. Onları
hain olarak nitelendiriyoruz. Ceza-
larını da ona göre veriyoruz.”
(syf:188)

Fikret’in tavrı da “net”tir: “Benim
böyle bir tavrım yok.” “Sonuçta
ölüm orucunu bırakmış bile olsa
bizim insanımızdır. (...) hain ilan et-
mekle insanları karşımıza alıp kay-
bederiz. Banakalırsa onları kazan-
mak gerek.” (syf:188)

Tahliye bekleyen, devrimcilikle
ilgisi kalmamış Fikret, Cepheli Dur-
muş’a “öğüt” vermekten de geri
durmaz: “Tamam da tavır alırken bi-
raz abartmıyor musun? Siyasi olarak
ilişki kurmayabilirsin ama insani
boyutuyla yardımcı olmak lazım. Bu
kadar sert tavır alıp iyice uzaklaş-
tırmaya hakkınız var mı?” (syf:192) 

Fikret’in ağzından konuşan yazar
ve aslında tüm oportünizmdir. Fik-
ret’in ağzından konuşan “tamam
bırakmış ama o kadar gün de açlık
grevi yapmış” deyip, hainlerin alın-
larından öpen oportünist mantıktır.
“Hainlere sizin gibi bakmıyoruz” di-
yen TİKB oportünizmidir. 

İhanet edene nasıl “bizim insa-
nımız” diye bakılabilir? Nasıl hala
onlar da devrimci sayılabilir... Yani
devrimci olabilirler? Hain zaten ter-
cihini yapmıştır. Haine hain denil-
diğinde “kaybetmek”, denilmedi-
ğinde “kazanmak” mümkün değildir.
Tam tersine onun yaptığının adını
koymamak, ihaneti meşrulaştıracak
bir yaklaşım ve ilişki içinde olmak
çürümüşlük ve dibe vuruş halidir. 

Çürüme, yazarın insanları hainin
gözünden değerlendirmesiyle de
kendini gösterir. 

İhanetin batağındaki Halil’e göre

Direnmeyen Çürür! Bir Kanı t Daha
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“Fikret daha ağır başlıdır”, “ne iyi
bir insan”dır. “Birçok şeyi özüm-
semiş”tir. “olgun”dur. vs. vs.  (syf:
191)

Tabii bunların tersini de Cephe-
li tutsak için söylenmiş sayacaksınız! 

Yazar, en olumlu bulduğu ka-
rakteri Fikret’e F Tiplerinin “olum-
luluğu”nu da ilan ettiriyor... Fi-
kret’in yanındaki kişi tahliye ol-
muştur. O da hain Halil’in hücresi-
ne gider. Halil, hücrede birlikte kal-
dıkları Seyit ile ciddi sorunlar ya-
şamıştır ve konuşmamaktadırlar.
İşte Fikret’in söyledikleri: “Sonun-
da birey olmayı öğreniyoruz. Eski-
den sorunlarımızın çözümünü hep
başkasından beklerdik. Şimdi tek ba-
şınayız. Her birimiz kendi ayakları
üzerinde durmak zorunda. Bir nevi
buralar elek gibi. Çürükler düşüyor,
sağlamlar kalıyor.” (syf: 230)

Halil; “Ben öyle düşünmüyo-
rum... sonuçta alta düşen çürüklere
de ihtiyacımız var.” (syf: 230) diye
cevap veriyor. Çürümüşlüğü meş-
rulaştırmakta pervasızlığı görüyor
musunuz? Halil ve Fikret ihaneti ve
çürümeyi meşrulaştırmakta yarış-
maktadırlar ve yazar da onları olum-
lamaktadır. Nitekim Fikret’in tahli-
yesinden sonra ilk işi nişan-düğün
olacak, haini, yani Halil’i davet et-
meyi de unutmayacaktır.

Fikret’e göre Halil “hala eziklik
duyuyor”dur. Buna hiç gerek yok-
tur! İşte Halil’e söyledikleri: 

“Direniş bitirildi Halil. Direniş
koşullarında uygulayacağın norm-
larla normal zamanlarda uygulaya-
cakların farklı farklıdır. Hem yenil-
gi psikolojisinden sıyrılmalısın”,
“Ölüm yaşam arasındaki ince çiz-
gide yaşayacağın o en keskin çatış-
mada herkes yenilebilir.” (syf: 231) 

Ne kadar doğal, ne kadar normal!
Herkes yenilebilirmiş, herkes ihanet
edebilirmiş... Eziklik duymaya, dert
etmeye hiç gerek yokmuş!!! 

Hainleri ve hainliği meşrulaştır-
mak, normal; doğal göstermek için
bu kadar büyük bir çaba harcanma-
sı, normal değildir! Hangi ihanetler
gizlenmek, hangi ihanetler meş-

rulaştırılmak istenmekte, hangi
ihanetlerin yolu düzlenmektedir?

Devrimciliğin dilini
kullanmaktan kaçanlar,
devrimciliği
anlatabilir mi?

Romanda, devrimci mücadele-
de bir değer ifade eden yerleşmiş, ge-
lenekselleşmiş kavramlar kullanıl-
mamış. Tam tersine bu kavramlar ye-
rine sıradan, herhangi bir burjuva li-
beralin, hatta polisin, karşı-devrim-
cilerin kullandığı kavramların, ta-
nımların kullanılması yeğlenmiştir.
Ya da farklı anlamlar yüklenmiştir. 

Örneğin “romanda”, “şehit” kav-
ramı kullanılmıyor. Zorla müdahale
işkencesini gerçekleştiren doktorla
bir direnişçinin tartışmaları devrim-
ci dilden kaçışın nasıl bir hal aldığını
gösteriyor: “Yaşamlarınızı harcı-
yorsunuz” diyen işkenceci doktora
cevaben direnişçi, “Elbette ölen ar-
kadaşlarımızı sahipleniriz. (...) Mis-
tik inanışlarımız yoktur” dedirtiyor.
Bildiğimiz TİKB anlayışıdır bu.
(syf:76)

“Gazilik” yerine de “sakat kal-
ma”, “sakatlık”, “tırlatma” kavram-
larını kullanmayı yeğlemiş yazar!

Romanda, “kamulaştırma” yeri-
ne de, “soygun” ve “hırsızlık” ta-
nımları kullanılmış. Elbette bir ter-

cih! Yazar eylemi gerçekleştirenle-
ri de, eylem için “kuyumcu soygu-
nu”, “araba hırsızlığı” gibi kav-
ramlarla konuşturuyor. Böylece
“devrimciler” ile karşı devrimcileri
ortak noktada buluşturmuş oluyor. 

Ölüm orucu direnişi nezdinde
ihanete ihanet, haine hain denilmi-
yor. Zaten okunduğunda görülüyor
ki, romanın amacı devrimciliği bı-
rakanları, ölüm orucu direnişini bı-
rakıp ihanet edenleri meşrulaştır-
mak ve bunun da ötesine geçip on-
ları “örnek kişiler” olarak okuyucu-
ya sunmaktır. Ve tabii ki, devrimci
hareketin, hainlere karşı tavrını ve
doğru devrimci çizgisini mahkum et-
mek, gereksiz göstermek; yazarın
tüm bu tercihlerinin ve manevrala-
rının altında yatan asıl nedenlerden
biridir. 

Böyle bir amaçla roman yazma-
nın kendisi bir çürümedir. “Volta, bir
düş ırmağı” romanı da benzerleri gibi
çürümenin romanıdır. 122 şehidin
verildiği bir süreci anlatırken dire-
nenleri, direnişi anlatmayıp, pis ca-
nını kurtarmak için, bir tas çorba için
ihanet eden Haliller’i, devrimcilik-
le uzak-yakın alakası olmayan Fi-
kretler’i anlatıyor. 

“Cinsellik konusunda da daha
önce “Bir Siyasi Sürtüğün Cinsel
Saplantıları” başlıklı yazımızla teş-
hir ettiğimiz Oya Baydar’a özenip
onunla yarışa girmiş olmalı!

Yazar, muhtemeldir ki, Ahmet
Altanlar’ın, Oya Baydarlar’ın
moda ve revaçta olmasına özenip,
onlar gibi, roman kahramanlarından
Derya’nın “sevişmelerine” epeyce
sayfa ayırmayı gerekli görmüş! Cin-
sellik öyle bir saplantı haline gel-
miştir ki, romanın kahramanı Halil,
F Tiplerinde “... her şey mavi ve ye-
şilin tonlarına boyanmıştı.” diye
başladığı düşüncelerini söyle sür-
dürüyordu: “Cezaevinde bu tür ölgün
mat renklerin kullanılması bilinçli bir
tercihti. Mavi, yeşil, gri gibi renkler
yatıştırıcı oluyor... Sarı neşeli bir
renkti. Kırmızı kavgaya davet edi-
yordu. İnsanlar üzerinde kışkırtıcı et-
kileri de vardı. Erkeklerini kızıştır-

İhanet edene nasıl “bizim
insanımız” diye bakılabilir?
Nasıl hala onlar da devrim-
ci sayılabilir.... yani devrim-

ci olabilirler? Hain zaten
tercihini yapmıştır. Haine
hain denildiğinde “kaybet-

mek”, denilmediğinde
“kazanmak” mümkün

değildir. Tam tersine onun
yaptığının adını koymamak,
ihaneti meşrulaştıracak bir

yaklaşım ve ilişki içinde
olmak çürümüşlük ve dibe

vuruş halidir. 
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mak isteyen kadınların iç giyiminde
bu rengi kullanması bundandı.”

Devrimlerin, devrimcilerin yüz-
lerce yıllık “kızıl” rengi hakkında in-
sanın böyle düşünüp yazabilmesi
için ciddi bir sapkınlık içinde olma-
sı gerekir. 

Mahir Nezdinde Devrimci
Hareketin İhanet ve
Hainlere Yaklaşımı
Olumsuzlanıyor...

Romandaki kişilerden biri olan
Mahir, örgüt ismi belirtilmese de
DHKP-C direnişçilerinden biri ol-
duğu çeşitli biçimlerde belli edil-
mektedir. Mahir, hastanede ihanet et-
miştir. (syf:142) Hapishaneye götü-
rüldükten iki gün sonra “kendini
yakarak” şehit düşmüştür. Halil’in
annesi Selvice’nin ağzından bu du-
rum şöyle aktarılıyor: “(...) hain
demişler, resmi de bir dergide ba-
sılmış. Mahir de ‘Ben hain değilim’
diye yakmış kendini.” (syf:147)

Romanda yer alan kurgulardan bi-
ridir bu. Hapishanelerde böyle bir
feda eylemi olmamıştır. Ancak bu-
rada böyle bir eylemin olup olma-
dığından çok, yazarın mantığı önem-
lidir. Zorla müdahale, Büyük Dire-
niş sürecinde düşman tarafından
yaygın olarak kullanılmış, bu yön-
temle ölümler engellenip direniş kı-
rılmak istenmiştir. Bu noktada elbette
zorla müdahaleye uğramış da olsa,
bir direnişçinin görevi hedefe var-
mak, yani şehit düşmektir. Ölüm
orucu direnişçisi olduğunun bilin-
cinde olan her direnişçi, görevinin şe-
hit düşmek olduğunu biliyor de-
mektir. Mahir de ihanete zorlanan bir
ölüm orucu direnişçisinin yapması
gerekeni yapmıştır... Hain olarak
yaşamak yerine, şehitliği seçmiştir.
Devrimci hareketin ihanet edenlere
şehitlik şansı tanıma politikasının
Mahir nezdinde mahkum edilmek is-
tenmesi, yazara ve içerisinde yer al-
dığı örgütün anlayışına uygundur. Şe-
hitlik ile ihanet arasındaki ayrımlar
adeta yok edilmiştir bu anlayışlarda.

Bu da çürümede gelinen noktanın bir
başka göstergesidir. 

Durmuş İhanet Ettirilerek,
Devrimci Hareketin
Hainlere Karşı Tavrı
Mahkum Edilmek
İsteniyor...

Romanda Durmuş devrimci ha-
reketi temsil etmektedir. İhanete
ihanet, haine hain demekte ve
DHKP-C’nin politikalarını hayata
geçirmektedir. Ve tabii ki yazara
(romanda ihanet eden Halil’e ve
devrimci öz taşımayan Fikret’e)
göre Durmuş yanlıştır, uçlardadır,
keskindir...Yazar, Devrimci hareke-
tin politikalarını “mahkum etmek”
için Durmuş’u önce direnişçi yapı-
yor, iki ay sonra hastaneye götürül-
düğünde de ihanet ettiriyor. Böyle-
ce yazar amacına ulaşmış oluyor!!! 

Ama boşuna bir çaba... 

F Tiplerinin 10. yılının geride bı-
rakıldığı bugünlerde doğru ile yan-
lış tüm çıplaklığıyla ortadadır. Di-
renişten kaçanların, bedel ödemek is-
temeyenlerin, “kaymak tabaka”yı
korumaya alanların, kısacası şu veya
bu gerekçeyle direnişin dışına dü-
şenlerin o günden bu yana nasıl bir
süreç yaşadıkları, bugün nelerle
meşgul oldukları, ideoljide, politi-
kada, kültürde hangi çarpıklıklara,
hangi reformist politikalara sürük-
lendikleri gözler önündedir. 

Kaybeden; sağa savrulan, çürü-
yen, bedel ödemekten kaçanlardır.
Şimdi romanlar yazıp, ihaneti meş-
rulaştırmak; sadece ve sadece bu sav-
rulmayı, çürümeyi pekiştirmeye ya-
rar. Başka da bir şeye yaramaz. 

Feda Karşıtlığı Hasan
Sabbah’a Kadar
Uzanıyor...

Yazar, hastanede zorla müdaha-
le işkencesini ve psikolojik savaşı yü-
rüten doktor ile bir direnişçiyi (daha
sonra şehit düşecek olan Yusuf’u)
ölüm, feda ve Hasan Sabbah üzeri-
ne tartıştırıyor. Egemen sınıfların

yüzyıllardır tekrarlayageldiklerini
bir kez de romanda tekrarlamış olu-
yorlar. Direnişçi Yusuf’un ağzın-
dan, Hasan Sabbah’ın “seçkin adam-
larını haşhaşla uyuttuğu ve sonra da
o gençleri intihar eylemcisi olarak
düşman komutanlarını öldürmek
için kullandığını” aktarıyor. 

Öyle olup olmadığı daha çok bir
spekülasyondan ibaret olan bu tarihle
asıl mahkum edilmek istenen feda
eylemleri ve bütün olarak devrimci
eylemlerdir. Burjuvazi, on yıllardır
devrimci örgütlerin militanlarını ey-
lemlere “hap vererek” gönderdiği
demagojisini yapar. Feda eylemleri
için yıllardır aynı alçakça yalanlar
söyleniyor. Hal böyleyken, Nuri
Akalın adlı yazar bununla ne anlat-
mak istiyor, ne yapmak istiyor?

Yazar ve aynı kafadakiler, bunlara
gerçekten inanıyorlar mı bilinmez
ama inanıyorlarsa, devrimci eylem,
devrimci irade, savaş gerçekliği gibi
olgulardan tamamen uzaklaşmışlar,
bu konuda cahilce bakıyorlar de-
mektir. 

Feda savaşçılığı, egemen sınıf-
ların azgınca saldırıları karşısında
halkların çaresiz kalmayacağının
ifadesidir. Halkların kurtuluşu için
ölümü göze alamayanların, politi-
kalarını kaymak tabakayı koruma
üzerine yapanların feda savaşçılığı-
nı anlayabilmeleri ve göze alabil-
meleri zaten mümkün değildir. Ege-
men sınıflar cephesi ise gerçekleri
bilmektedir. Yapmak istedikleri, ya-
lan ve demagoji ile halkların en
görkemli eylemlerinden biri olan
feda eylemlerini, halkların en yiğit-
lerinden olan feda savaşçılarını ka-
ralamaktır. Ne yazık ki solda da bu
demagojilerden etkilenenler hiç de az
değildir. 

Ölüm Orucu Direnişi,
2002 Mayısında
“Bitiriliyor”!

Roman, tarihi gerçeğe, nesnelli-
ğe zerre kadar sadakat göstermeyen
bir subjektivizm ve keyfilikle yazıl-
mıştır. Romanda 7 yıl süren uzun ve
büyük direniş yoktur, verilen 122 şe-
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Yaşlılar şunu yapar, bunu yapmaz,
çocuklar şunu yapar bunu yapmaz,
böyle ön yargılar ve statüler vardır
toplumsal yaşamda. Sadece yaşlılar ve
çocuklar için değil, esnafların, dok-
torların, ev kadınlarının, “kelli felli”
mühendislerin, avukatların, kısacası
hemen her kesime biçilmiş statüler ve
sınırlar vardır. Bunların çoğu da dü-
zen tarafından belirlenmiş, çizilmiş sı-
nırlardır. 

Mesela, bir avukat veya doktor,
mühendis, çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu bir kitle içinde bir eyle-
me katıldı; polis hemen şunu söyler,
hadi onlar genç, çocuk, sen aklı ba-
şında kocaman adamsın, ne işin var
onların içinde?..  

Veya polis değil, halkın içinden de
gelir bu tür itirazlar; sen ekmeğini eli-
ne almış adamsın, ne uğraşırsın bu iş-

lerle?

Veya bazen, bizzat, mimarın, mü-
hendisin, doktorun kendisi böyle dü-
şünür. “Öyle işleri”, yani yazıydı, pan-
kart asmaydı, kendisine yakıştırmaz. 

İtirazlar bitmez: Diyelim yaşlı bir
insanımız dergi tomarını eline alıp
dergi dağıtımına katıldı; itiraz hazır-
dır; şu yaşınla başınla ne işin var der-
gi dağıtmakta.. 

Esnaf, bir dergiyi satarsam, ta-
mamen bir yere mensupmuş gibi gö-
rünmem, esnaflığa pek uygun düş-
mez, der. 

Ev kadını, mesela pankart asma-
yı, bildiri dağıtmayı hiç kendisine uy-
gun bir şey gibi düşünmez. Duvara
yazı yazmak aklından bile geçmez... 

Ama aslında bilin ki, bunların
hepsi bizim beyinlerimize düzen ta-

rafından çizilmiş sınırlardır. Silip at-
malıyız bu sınırları. Bu statüleri yıkıp
atmalıyız. 

Mahallelerimizin yaşlıları, Yü-
rüyüş dağıtmayı, hatta okumayı ge-
nellikle gençlerin işi olarak görürler.
Peki niye öyle olsun?... Esnaflarımız
da kolaycıdır bu konuda. Dergiyi
alır ama çoğunlukla okumazlar. Ama
öyle olmak zorunda mı?... Ev ka-
dınlarımızın da sık sık dergi okuma
konusunda mazeret bildirdiklerini
biliriz; o kadar işin gücün arasında za-
man bulamamışlardır çoğu kez...
Peki bu gerekçe doğru mu? Yaşlıla-
rımız da, esnaflarımız da, ev kadın-
larımız da mesala dergi dağıtabilir, sa-
tabilir. Niye olmasın ki?

Bu statüler doğru değildir, bu sı-
nırları biz çizmedik. Hepimiz ge-
rektiğinde her şeyi yapabiliriz. Ya-
pabilmeliyiz ve yapmalıyız. Buna ne
yaşımız engel, ne başımız.   Ne kadın
olmamız, ne yüksek okul bitirmiş ol-
mamız, ne de cahil olmamız, hiçbi-
ri, hiçbir devrimci faaliyet için en-
gel değildir.

Bu statüler, sınırlar bizim değil

hit yoktur. Romana göre, direniş
2002 Mayısında (yani oportüniz-
min direnişi bıraktığı zamanda) bi-
tiyor. Evet, devrimci hareketin dı-
şındakiler o zaman bıraktılar direnişi.
Roman da, kendi dışlarında 7 yıl sü-
ren direnişi yok sayıyor. 

Neden yok sayıyor denilirse, ce-
vabı yalındır. Çünkü 7 yıllık direniş
gerçeğini, 122 şehit gerçeğini oraya
yazarsa, “roman” diye, “edebiyat”
diye ortaya attığı metnin arasına sı-
kıştırılmış pespaye teorilerinin se-
faleti ortaya çıkacaktır. Gerçeği ya-
zarsa, romanda direniş üzerine ah-
kam kesen her satırın, her kelimenin
nasıl bir çürümenin ifadesi olduğu
daha açık görülecektir. 

Oportünist gruplar, kendilerinin
direnişi bıraktığı tarih olan 2002
Mayısından sonra, 22 Ocak 2007’ye
kadar sürdürülen ölüm orucu dire-
nişini yok saymış, hatta burjuva ba-
sın gibi sansür uygulamışlardır.

Nuri Akalın’ın romanı da o sansürü
sürdürüyor aklı sıra.

Romanın yazarının da mensubu
olduğu TİKB, oportünizmin direni-
şi bıraktığı süreçte direnişe ve dev-
rimci harekete karşı en pespaye sal-
dırıları gerçekleştiren siyasi hareket
olmuştu. Yayın organlarında aylarca
devrimci harekete karşı düşmanlık
kusan, iftiralar, karalamalar yapan
yazı dizileri yayınlamışlardı. Kendi
hallerine bakmadan devrimci hare-
ket için “siyaseten bitti” hükmünü
vermişlerdi.

Nuri Akalın madem “o tarihi sü-
reci!” anlatma iddiasındaydı, bunları
da yazmalıydı! Yazamamıştır. Yazar,
direnişi bıraktıkları 2002 Mayısından
bu yana, hem kendilerinin, hem dev-
rimci hareketin siyasi olarak, ör-
gütsel olarak, ideolojik olarak, kit-
lesel olarak nerelere gittiğini gör-
mezden gelmiştir adeta. Görseydi,
“küfür romanları”nda direnişin

2002’de “bittiği”ni tekrarlayarak ar-
tık paramparça olmuş burjuva san-
sürü sürdürme gibi zavallı bir çaba
içine girmezdi belki... Ama oportü-
nizm, görse de siyasi körlüğünü sür-
dürür çoğu kez... O gerçeklerin dün-
yasında değil, kendi kurgusal küçük
dünyasında yaşamayı tercih eder.
Hele ki roman gibi, “kurgu”nun
normal sayıldığı bir zemin söz ko-
nusuysa... Her şeyi istediği gibi ya-
zabileceğini, çarpıtabileceğini, buna
kimsenin ses çıkarmayacağını sanır.
“İstediği gibi” yazar da gerçekte. Ya-
zınca ortaya işte bu sonuç çıkar: Di-
renmemeyi anlattığı için yazabile-
ceği sadece ve sadece çürümedir. Bu
tür romanların baş kahramanları,
direnenler değil, çürüyen ve yok
olanlardır; tıpkı kendileri gibi... 

- devam edecek - 

16 Ocak
2011
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AKP iktidarında, son bir yılda 
376 öğrenci gözaltına alındı, 

50 öğrenci tutuklandı. Bunların 
17’si Gençlik Federasyonu üyesi.

Başbakan, bakanlar, çeşitli vesile-
lerle gençlikle toplantılar yapıyorlar.
Ama nasıl?

“Demokratikleşme, katılımcılık” ola-
rak gösterilen bu toplantılarda, katılacak
öğrenciler önceden seçiliyor. 

Seçilenler, iktidarın çizdiği çerçeve-
nin dışına çıkmayacak öğrenciler oluyor
elbette. Son olarak geçtiğimiz günlerde
Çankaya’da cumhurbaşkanının yaptığı
gençlik toplantısına katılan jaguarlı öğ-
renciler gibi.. 

Bu tür “icazetli” toplantılara katılan
güya “öğrenci temsilcileri”, doğal olarak
gençliğin temel sorunlarını dile getirmi-
yorlar. 

Erdoğan ve tüm öteki AKP yönetici-
leri, karşılarında böyle öğrenciler iste-
mektedir. Toplantılara gençliğin sorunla-
rını yaşamayan, ülkemizdeki gerçekleri
söyleyemeyecek, emperyalizme, faşizme
karşı çıkma diye bir sorunları olmayan
öğrencilerin seçilmesi bu nedenledir.
Ülkemizdeki adaletsizlikleri gören, gençli-
ğin sorunlarına duyarlı, düşüncelerini sa-
vunabilme cüreti gösteren öğrenciler,
onların gözünü korkutmaktadır. 

Devrimcilerin, vatanseverlerin olma-
dığı toplantılarda “demokratik açılım”
şovu yapmak kolay!

Daha 10 ay önce AKP’nin “Roman
açılımı”nda, arkadaşlarımız Ferhat TÜ-
ZER ve Berna YILMAZ “Parasız Eği-
tim İstiyoruz, Alacağız!” pankartı açtık-
ları için tutuklandılar. 

Erdoğan’ın karşısında Afganistan’a
asker gönderilmesini protesto eden Ali
Ekber KALENDER, 350 gündür tutuk-
lu ve hakkında 22.5 yıla kadar varan ha-
pis istemiyle yargılanıyor. 

AKP’nin demokratikliği de, katılım-
cılığı da, gençliğe söz hakkı vermesi de
göstermeliktir. Gerçek şudur:  

AKP iktidarında, sadece son bir yıl-
da 376 öğrenci gözaltına alındı, 50 öğ-
renci tutuklandı. Bunların 17’si ise
Gençlik Federasyonu üyesi... İşte Erdo-
ğan iktidarının demokrasisi!

Erdoğan, gençlikle yaptığı toplantılar-
da, demokratik taleplerini dile getiren öğ-
rencileri nasıl tutuklattığını anlatamaz
elbette. 

Üniversiteye sivil polisleri, Özel Gü-
venlik Birimleri’ni, eli satırlı faşistleri so-
karak öğrenciler üzerinde nasıl faşist bir
terör uygulattığını anlatamaz!

Okulları, emperyalist şirketlere açar-
ken, parasız öğrencileri nasıl kapı dışa-
rı ettiğini anlatamaz!

Bunları anlatamadıkları için, gerçek-
leri çarpıtıp öğrencilerin gözünü boyama-
ya çalışıyorlar. 

Tayyip Erdoğan, öğrenci dostuymuş
gibi gözükse de öğrencilerin en büyük
düşmanıdır. Üniversiteye emperyalist
tekelleri sokarken öğrencilerin okulda
stant açmalarını bile engelleyen, YÖK’ü
savunan, öğrencilere demokratik talep-
lerde bulundukları için soruşturmalar
açtıran, AKP’dir. 

Dev-Gençli öğrenciler, bugüne kadar
her yerde haksızlıklara, sömürüye, zul-
me karşı gelmekte tereddüt etmemişler-
dir. Her koşulda gerçekleri söylemekten
çekinmemişlerdir. Tayyip Erdoğan, Dev-
Gençli öğrencilerden bu yüzden kork-
maktadır. Tayyip Erdoğan’ın korkusu ye-
rindedir, çünkü gençliğin asıl temsilcile-
ri Dev-Gençli öğrencilerdir. 

Dev-Gençli öğrencileri toplantılarına
çağırmayan Tayyip Erdoğan’a diyoruz ki;
her yerde bizi görecek, bizi duyacaksın...
Biz Türkiye halkının her yerde eli
ayağı gözü kulağı sesi soluğu olan
gençliğiyiz!

Gençlik Federasyonu’ndan

HER TOPLANTINIZDA 
DEV-GENÇ’LİLERLE KARŞILAŞACAKSINIZ!  

YALANLARINIZI HER YERDE TEŞHİR EDECEĞİZ Vefa Poyraz Lisesi öğrenci-
leri, 3 Ocak’ta okul kanti-
nindeki fiyat artışını protes-
to ederek topladıkları dilek-
çeleri okul yönetimine ver-
diler. Kantinci ise, parası ol-
mayan öğrencilerle alay
eder gibi: “Ne almak isti-
yorsanız yarısını alabilirsi-
niz...” cevabını verdi. Tüm
uyarılara rağmen fiyatları
düşürmeyen kantin sahiple-
rinden bir açıklama bekle-
yen öğrenciler, fiyatların
düşürülmemesi durumunda
kantini boykot edecekleri-
ni açıkladılar.

Ya kantin fiyatları
düşecek ya da
BOYKOT!

Sarıgazi Mehmetçik Lisesi
öğrencileri, 8 Ocak’ta lisede
artan polis terörüne karşı
400 kişiyle yürüyüş yaparak
polisi protesto ettiler. Meh-
metçik Lisesi önünde topla-
nan 400 kadar öğrenci, ana
caddeyi trafiğe kapatarak yü-
rüyüşe geçti. "Katil polis li-
selerden defol", "Eşit, para-
sız, bilimsel, anadilde eği-
tim", "Yaşasın devrimci da-
yanışma", "Mehmetçik lise-
si, direnişin simgesi" slogan-
ları atan liseli gençler, cadde
üzerinde bir basın açıklama-
sı yaptılar. Yapılan açıklama-
da öğrenciler liselerde sü-
rekli baskı ve polis terörüne
maruz kaldıklarını belirtti-
ler. Basın açıklamasından
sonra bir müzik grubunun
eşliğinde türküler söylenip,
halaylar çekildi.

400 liseli 
polis terörüne karşı 

yol kesti 
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Ülkemizde Gençlik

Ülkemizde yeterli sayıda yurt ol-
mamasına rağmen Yurtkur, artık yurt-
dışında yurt açacağını açıklıyor. 

Her sene Eylül ayında, üniversite-
yi kazanan on binlerce öğrenci barın-
ma sorunuyla yüz yüze geliyor. Ki bu
durum öğrencinin yoğun olduğu bü-
yükşehirlerde daha fazla karşımıza çı-
kıyor. İstanbul’da, İzmir’de, Anka-
ra’da yurt çıkana kadar aylarca bekli-
yoruz. Bu bekleme süresinde ya misa-
fir olarak, daha fazla para ödeyerek
Yurtkur’un yurtlarında kalmaya çalı-
şıyoruz ya da zaten kıt kanaat geçin-
meye çalışan ailemizin sırtına biraz
daha yük yükleyerek özel yurtlara yer-
leşiyoruz. Kalacak yer bulamıyorsak,
üniversiteye başlayamadan geri dönmek
zorunda kaldığımız da oluyor. 

Biz bunları yaşarken Yurtkur Genel
Müdürü Hasan Albayrak,  Yurtkur’un
yurtdışında da yurtlar açacağından
bahsediyor. Kendi ülkesinde öğrenci-
lerin barınma sorununu çözmüş de, “bü-
yük işler” yapıyor havasında yurtdı-
şında yapacakları yurtları anlatıyor.

Diyor ki Hasan Albayrak: “Türki-
ye'deki koşullar gibi olacak oradaki
yurtlar da.... Bursların miktarı, kredi
miktarı, yurt ücretleri o ülkenin şart-
larına göre belirlenecek”. 

Yurtkur’un “sosyal devlet” anlayı-
şını üniversite gençliğine yansıttığını da
vurgulayan Albayrak, öğrenciye nasıl
baktıklarını bakın hangi kavramlarla an-
latıyor: 

“Öğrenciyi önce evladımız gibi gö-
rüyoruz, sonra müşterimiz gibi görü-
yoruz. Müşteri memnuniyeti Kredi
Yurtlar Kurumu’nda önemlidir” 

İşte bütün meseleleri bu. 

Öğrencileri müşteri, yurtları şirket
yerine koyuyorlar. O yüzden de esas
olarak öğrencilerin sorunlarını değil, öğ-
rencilerden gelecek paranın hesabını
düşünüyorlar. 

Yurtdışında yurt açmalarının bir
yanı da budur kuşkusuz. Bir yanı mil-
liyetçi, gerici örgütlenmelerini sürdür-
mekse, diğer yanı paradır. 

Yurtkur Genel Müdürü, birçok ül-

kede yurt konusunda eksiklikleri gör-
dükten sonra yurtdışında yurt açmaya
karar verdiklerini, bu konuyla ilgili ça-
lışma yaptıklarını, başbakandan izin al-
dıklarını anlatıyor. 

Barınma sorununu çözememiş mil-
yonlarca öğrenciyle alay ediyorlar ade-
ta. Albayrak,  “Türkiye’deki gibi ola-
cak oradaki yurtlar da” diyor. Peki so-
ruyoruz Albayrak’a: 

Örnek yapacağı yurtlar, öğrencile-
re yer olmayan bildiğimiz yurtlar mı?  

Suları akmayan ya da tadilatı bir tür-
lü bitmeyen  yurtlar mı? 

Kantinleri yatakhaneye dönüştü-
rülmüş yurtlar mı yoksa? 

İşte ülkemiz yurtları bu haldeyken
bunu görmemezlikten gelip yurtdışına
yurt açmaya kalkışmak, tam AKP’nin
halkın taleplerine kulak tıkayın politi-
kasına uygundur. O yüzden bizler de
öğrenci gençlik olarak eğitim hakkı-
mızla birlikte barınma hakkımızı da ala-
na kadar onların oyunlarını gün yüzü-
ne çıkarmaya devam edeceğiz.

Gençliğin

Gündeminden

16 OCAK 1991:
Ankara’da 9 Ocak’ta
gözaltına alınan Birtan
Altunbaş 16 ocak günü
DAL işkencehanesinde,
polisler tarafından katle-
dildi.

16 Ocak 1992: 
Birtan Altunbaş’ın kat-

ledilişinin birinci yılında
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nde ve
İstanbul Çapa Tıp Fakül-
tesi’nde Dev- Gençliler
tarafından kitlesel anma-
lar gerçikleştirildi.

20 Ocak 1992: İz-
mir’de 7 EYÖ- DER li

öğrenci  gözaltına
alındı. Polis, göz-
altıları yaygınlaş-
tırarak işyerlerine,

evlere saldırdı. İnsanlar
sokaklardan işkenceha-
nelere götürüldü.

19 Ocak 1993: 
Adana Erkek Lisesi

nde DLMK’lı öğrenci-
ler, okulda terör estiren,
öğrencilere dayak atan
öğretmenleri protesto et-
mek amacıyla tüm öğ-
renci gençliği "dayağa,
gerici-faşist eğitime kar-
şı" tavır almaya çağırdı.

17 Ocak 1998: 
DLMK’lı öğrenciler

Kadıköy CHP binasında
öğrenci meclisleri üze-
rine bir panel düzenledi.

Cezayir'de de gençliğin
sorunları görmezden geliniyor!

Zengin doğalgaz ve petrol kaynaklarına rağmen ciddi bir
işsizlik, pahalılık ve konut sorununun yaşandığı Ceza-
yir'de gençlik geleceksizliğe karşı haklı talepleri için mücadele
ediyor.

Pahalılık, işsizlik ve konut sorunu binlerce gencin pro-
testo eylemlerine neden oldu. 6 Ocak’ta, polisin gençliğe sal-
dırması sonucu 82 kişi yaralandı. 

Cezayirli binlerce genç tepkilerini hafta boyunca dü-
zenledikleri yürüyüşlerle dile getirdi. Merkezi bir karayo-
lunu trafiğe kapatan binlerce genç protestolarını diğer gün-
lerde de sürdürdü. Son olarak ekmeğe yapılan zamlara kar-
şı çıkan gençliğin, Vahran kentinde buğday deposunu bas-
tıkları belirtildi. Başkent Cezayir'de yüzlerce gencin, em-
peryalist Fransız otomobil tekeli Renault’un ana bayisini yak-
tıkları ve polisin saldırısına karşı direndikleri, saldırıda 18
polis ve 82 direnişçinin yaralandığı açıklandı.

gençliğin 
tarihinden

NEDEN YURTKUR 
YURTDIŞINA AÇILIYOR?

Dünya Gençliğinden
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Gençler... Bizim gençlerimiz.
Faşist düzen onyıllardır sürdürdüğü
sistemli politikalarıyla gençliğimizi
zehirliyor. Umutlarını yok etmek is-
tiyor. Dünyadan, ülkemizden
halkımızdan kopartıyor. Kendine,
sorunlarına yabancılaştırıyor genç-
lerimizi. 

Düşünmeyen, sormayan, sorgu-
lamayan, apolitik bir gençlik... Umut-
suz bir gençlik. İstedikleri bu. 

Bugün uyuşturucu kullanımı
ilköğretim sıralarına kadar indi. Uyuş-
turucu lise kantinlerinde satılıyor.
Gençliğin dünyasını tüketim ve cin-
sellik doldurmuş. Sistem on yıllardır
böyle bir gençliği yaratmaya çalıştı.
Büyük oranda başarılı da oldu. 

Ancak her şeye rağmen düzenin
teslim alamadığı, yozlaştıramadığı
örnek bir gençlik var. 

Onlar bu ülkenin onuru. Onlar
düzenin yozlaştıramadığı gençlerim-
iz. Liseli Dev-Gençliler’imiz. 

Yaşları 15, 16, 17... Onların yaşın-
dakilerin büyük bölümü, kendi
başlarına hiçbir sorumluluk üstlene-
meyecek kadar sorumsuz, hiçbir yükü
kaldıramayacak kadar kendine güven-
siz. 

Bizim gençlerimiz, Liseli Dev-
Gençliler ise, 16-17 yaşlarında kendi-
lerine biçilen kimliği kabul etmiyor-
lar. Açlık, yoksulluk içindeki halkının
sorunlarından uzak değiller. Kendi
sorunlarından uzak değiller. 

Halk düşmanı AKP iktidarı yok-
sul halk çocuklarının okuma hakkını
gasp ediyor. Parası olan okusun,
parası olmayan emperyalist tekel-
lerin, işbirlikçilerinin ucuz işgücü
olsun diyor; kabul etmiyor liseli genç-
lik. Tüm liselilere örnek oluyorlar. 

Liseli Dev-Gençliler düzenin
gençlerimizi yozlaştırma, köleleştirme
politikalarına karşı çadır açtılar. 27 Ar-
alık 2010’da Okmeydanı Sibel Yalçın

Direniş Parkı’nda kurdukları çadırla
“Parasız, Bilimsel, Demokratik Li-
seler İstiyoruz Alacağız!” kampany-
asını başlattılar. Çadır, Okmey-
danı’ndan Küçükarmutlu’ya, oradan
da  Sarıgazi’ye geçti; saldırılara rağ-
men gecekondu mahallelerinde do-
laşıyor. 11 Ocak’da Sarıgazi’de açı-
lan çadıra polis saldırdı, 8 kişiyi gö-
zaltına aldı. Gözaltıların olduğu aynı
gün Liseli Dev-Gençliler aynı yere
tekrar çadırlarını açtılar.

Çadır kurmak; oligarşinin key-
fiyetine, zulüm politikalarına karşı
emekçilerin direniş sembolü oldu.
Liseli Dev-Gençliler direnişin sem-
bolü çadırda, yağmura soğuğa aldır-
madan “Parasız, Bilimsel, Demokra-
tik Liseler İstiyoruz Alacağız!” iddia
ve kararlılıklarını tüm gençlerimize
ulaştırmaya çalışıyorlar. 

Analar, babalar! 
Onlar vatansever 
devrimci, gençlerdir; 
tüm gençlere örnek 
oluyorlar, gurur duyun 
onlarla! 

Sabahın erken saatlerinde o yaş-
lardaki bir öğrenciyi okula göndermek
için annesi zor kaldırır yatağından. 

Liseli Dev-Gençliler çadırda er-
kenden kalkıyorlar. Ellerinde bildiri-
lerle yola çıkıp okula giden öğrenci
arkadaşlarına, çocuğunu okutmak
için gece gündüz çalışmak zorunda
kalan yoksul gecekondu halkına bil-
diri dağıtıyorlar.

Okumak herkesin hakkıdır. Devlet
okumak isteyen her öğrencinin oku-
ma hakkını güvence altına almak
zorundadır. Eğitim parayla alınıp
satılamaz. “Parasız, Bilimsel, De-
mokratik Liseler İstiyoruz” diye ta-
leplerini anlatıyorlar. Devletin eğiti-

mi ticaret malı haline getirmesinin ve
yoksul halk çocuklarının eğitim hak-
kının gasp edilmesinin önüne geçmek
için mücadeleye çağırıyorlar arka-
daşlarını. İmza topluyorlar. 

Ey, analar, babalar!
Liseli Devrimci Gençliğin mü-

cadelesi; tüm yoksul halk çocuk-
larının okuma haklarına sahip çıkmak
için verilen, onurlu bir mücadeledir. 

Bu mücadele, eğitimin ticarileşti-
rilmesinden dolayı okul masraflarını
karşılayamayan ana-babaların da mü-
cadelesi olmalı. 

Düzen, kendinden başka kimseyi
düşünmeyen bencil gençler yetişti-
rirken Liseli Dev-Gençliler onlara dü-
zenin sunduğu yoz kültürün dışında
onurlu bir yaşamın olduğunu göste-
riyorlar. Analar, babalar; Liseli
Devrimci Gençliği bu onurlu mü-
cadelesinde yalnız bırakmayın.

Gençler!
Umutsuz olmak için bir nedeniniz

yoktur. Düzenin sizin için çizdiği
kalıplarda yaşamayı kabul etmeyin. 

Liseli Dev-Gençliler gençliğin
asla umutsuz olamayacağının ve ça-
resiz kalmayacağının en somut ör-
neğidir. Liseli Dev-Gençliler’in sesi-
ne ses katın. Bu mücadele sizin mü-
cadeleniz. Bu mücadele geleceğinizin
mücadelesidir.

Onlar, dünün bugünün 
ve yarının gençleridir
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Liseli Dev-Genç’liler
“Parasız, Bilimsel,

Demokratik Liseler İstiyoruz
Alacağız!” kampanyası yoksul

gecekondu mahallelerine
kurulan çadırlarda sürüyor



AKP iktidarı korkuyor, korktuğu
için işçi, köylü, öğrenci her kesime
saldırıyor. Eğitimi paralı hale getirmek
istiyor, buna engel olan, bu amacını
teşhir eden liseli öğrencilerin açtığı ça-
dırlara saldırıyor.   

Liseli Gençlik, “Parasız, Bilimsel,
Demokratik Liseler İstiyoruz Alaca-
ğız!” talebiyle  başlattığı kampanya
çalışmaları dahilinde açtığı direniş ça-
dırını Okmeydanı ve Armutlu’dan
sonra 10 Ocak’ta Sarıgazi’ye taşıdı.  

Mahallelerde halkla geliştirdiği
ilişkiden, mücadelenin haklılığının
verdiği gücünden korkan polis, çadı-
ra saldırarak Çiğdem Yakşi, Utku
Aykar, Harran Aydın, Doğan Yıldız,
Fatma Varıcı, Çağrı Avcı, Çağdaş
… ve polis saldırısı sırasında liselileri
sahiplenen bir kişi de olmak üzere top-
lam 8 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin saldırısı mahallelerde,
okullarda insanlara ulaşılmasına en-
gel olmaktı. Amacına ulaşamadı. Sal-
dırının duyulmasının ardından tekrar
saldırının olduğu yerde çadır kuruldu,
kampanya halka anlatıldı. 

Gözaltılar 11 Ocak’ta serbest bı-
rakılırken Liseli Gençlik yaşadığı
saldırıyı Sarıgazi Demokrasi Cad-
desi girişinde yaptığı basın açıkla-
masıyla protesto etti. “Parasız, Bi-
limsel, Demokratik Liseler İstiyo-
ruz Alacağız!” pankartının açıldığı ey-

lemde AKP’nin saldırısının taleplere
bir saldırı olduğu vurgulandı. 

Gençlik Federasyonu yayınla-
dığı açıklamada “İstediğiniz kadar sal-
dırın, gözaltına alın, tutuklayın. Bun-
ca haksız, hukuksuz, keyfi gözaltı ve
tutuklamanın tek nedeni var. O da po-
lisin mücadelemiz karşısındaki za-
vallılığı ve çaresizliği. O çadırı gitti-
ğiniz her yerde görmeye devam ede-
ceksiniz” diyerek saldırıyı protesto
etti. 

Malatya Liseli Gençlik’te 11
Ocak’ta yaptığı yazılı açıklamada
yapılan saldırıyı protesto ederek “sal-
dırılar bizleri ve haklı mücadelemizi
engelleyemeyecek” dedi.  

Ankara Sakarya Caddesi'nde
10 Ocak’ta 15.00-17.00 saatleri ara-
sında Ankara Gençlik Derneği/Lise-
li Gençlik çalışanı öğrenciler “Para-
sız, Bilimsel, Demokratik Liseler İs-
tiyoruz! Alacağız!” kampanyası da-
hilinde imza masası açtı. Masa açıl-
dıktan sonra zabıtalardan biri  burda
açamazsınız yasak, diyerek engel ol-
maya çalışsa da başarılı olamadı,
gençlik demokratik hakkını kullandı
ve masasını açtı. Masaya gelenlerden
birisi dershanelerden ve ücretlerinden
yakınarak paralı eğitim sorununu an-
lattı. Yapılan sohbetlerde öğrenciler,
veliler parasız eğitim talebini des-
teklediklerini dile getirdiler.

Ülkemizde Gençlik

Çadırımızı siz kaldırırsanız

Biz tekrar kurarız

Küçükarmutlu Sarıgazi

� İşbirlikçi AKP iktidarı
eğitimi paralı hale
getirerek yoksul halk
çocuklarının eğitim
hakkını gasp ediyor

� Liseli Dev-Gençliler
parasız eğitim hakkına
sahip çıkmak için yoksul
gecekondu mahallelerin-
de çadır açtı 

� İşbirlikçi AKP’nin
polisi parasız eğitim için
çadır kuran Liseli
Dev-Gençlilere saldırdı.
8 kişiyi gözaltına aldı. 

� Liseli Dev-Gençliler
saldırılara, gözaltılara
rağmen aynı yere tekrar
çadır kurdu ve yoksul
gecekondu mahallelerin-
de kurulan çadırlarla
kampanya sürüyor...
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Parasız eğitim isteyen Liseli Genç-
lik’in kampanyası okularda yapılan ça-
lışmalarla sürüyor. Masaların açıldı-
ğı, bildirilerin dağıtıldığı okullarda eği-

timin bir hak olduğu vurgulanıyor.

İSTANBUL
Tehditlere Saldırılara
Rağmen Kampanya Sürüyor

Gençlik Federasyonu üyesi öğ-
renciler parasız eğitim kampanyası da-
hilinde imza masalarını 11 Aralık’ta İs-
tanbul Üniversitesi Avcılar Kam-
püsü’nde açtılar.  ÖGB amiri öğren-
cilerin masayı kaldırmalarını istedi. An-
cak öğrenciler taleplerine sahip çıka-
rak masayı açmaya ve kampanyayı öğ-
rencilere anlatmaya devam ettiler.

Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de her gün açılan “Parasız Eğitim İs-
tiyoruz! Alacağız!” imza masasında-
yüzlerce imza toplandı. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde de 6 Ocak’ta fakülte-
nin yemekhane girişinde masa açıldı.
Masada üniversite öğrencilerine ses-
lenilerek; Ferhat ve Berna’nın bu
meşru talebi Tayyip Erdoğan’ın önün-
de dile getirildiği için 10 aydır tutuklu

bulundukları anlatıl-
dı. 

7 Ocak’ta Yıldız
Teknik ve Marma-
ra Üniversitesi’nde
Dev-Genç’liler pa-
rasız eğitim için masa açtılar. Masa-
ya tahammül edemeyen ÖGB ve si-
vil polisler, masanın yerinin değişti-
rilmesini isteyerek tehdit ettiler. Teh-
ditlere rağmen masa açık kaldı.  

Marmara Üniversitesi, Göztepe
Kampüsü’nde Altıgen Kafe’de kam-
panya çalışması ve dergi satışı yapan
Dev Gençliler’e saldırılar oldu. İki
defa saldırıya uğrayan öğrenciler fa-
şistlere ve ÖGB’lere rağmen çalış-
malarına devam ettiler. ÖGB amiri
eski özel harekatçı Uğur Cinoğ-
lu’nun faşist kimliği ve okulda yap-
tıkları öğrencilere teşhir edildi.

ERZİNCAN
Keyfi Gözaltı

Erzincan’da 6 Ocak günü Erzin-
can Lisesi önünde parasız eğitim
için imza toplayan Cemil Onur Çe-
likdağ “okul önünde durmak, polise
karşı gelmek” gerekçesiyle gözaltına

alındı. Çelikdağ, 154 TL ceza kesi-
lerek ve hakkında tutanak tutularak
serbest bırakıldı.   

ANKARA
İmza Masaları Hacettepe’de

6 Ocak günü Hacettepe Üniver-
sitesi Beytepe Kampüsü’nde imza
masası ÖGB’lerin tehditlerine rağmen
açıldı.  113 imzanın toplandığı masada
Yürüyüş Dergisi’nin son sayısının ta-
nıtımı ve dağıtımı yapıldı.  4 Ocak’ta
15.00-17.00 saatleri arasında İzmir
Caddesi’nde imza masası açıldı. 

EDİRNE
Parasız Eğitim İstiyoruz

6-7 Ocak’ta Trakya Üniversite-
si Ayşekadın Kampüsü önünde imza
masası açan Edirne Gençlik Derneği
üyesi öğrenciler kampanyalarına sa-
hip çıkarak çalışmalarını yapıyorlar.

Ülkemizde Gençlik

Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız

Faşist Saldırılar
Bizi Yıldıramaz

Son dönemde Marmara Üniversi-
tesi’nde saldırıların artmasının bir
nedeni de okullarda sivil polislerin ya-
sal hale gelmesini sağlayan genelge-
dir. Marmara Üniversitesi Bahçelievler
Kampüsü’nde 6 Ocak günü polis-
dekan işbirliğiyle örgütlenen sivil fa-
şistler iki Gençlik Federasyonu üye-
si öğrenciye saldırdı. Yürüyüş Dergi-
si tanıtımı ve satışı yapan Gençlik Fe-
derasyonlu öğrencilere önce bir kaç si-
vil-faşist küfür etmeye başladı.  2
Gençlik Federasyonlu öğrenciye sal-

dırdılar. 30 tane faşiste bir Dev-
Genç’li direnenlerin meşruluklarını ve
cüretlerini bir kez daha gösterdi. 

Çanakkale’de Faşist
Saldırılar Teşhir Edildi

8 Ocak günü bir haftadır Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde
yapılan faşist saldırıları Çanakkale
halkına anlatmak, Pazar günü ger-
çekleştirilecek yürüyüş ve basın açık-
lamasının duyurusunu yapmak için
aralarında Çanakkale Gençlik Derneği
girişiminin de bulunduğu ÇOMÜ’lü
öğrenciler bildiri dağıttılar. 70 kişinin
katıldığı dağıtımda 1600 bildiri hal-

ka ulaştırıldı.

9 Ocak günü Çanakkale On Se-
kiz Mart Üniversitesi’nde bir haftadır
yaşanan faşist saldırıları Çanakkale
halkına duyurmak için golf çay bah-
çesinden donanmaya kadar bir yürü-
yüş gerçekleştirildi.

“Baskılar Bizi Yıldıramaz, Faşizme
Karşı Omuz Omuza, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” yazılı pankart-
ların arkasından yürüyen öğrenciler
Donanmada yaptıkları açıklamada
okulda yaşanan faşist saldırıları, okul yö-
netiminin saldırılara kayıtsız kaldığını
ve devrimci öğrencilerin mücadelele-
rini sürdürdüğünü konu edilen bir so-
kak tiyatrosu oynandı. 

Saldırılara, Gözaltılara Rağmen
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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, polise
verilen arama yetkisi sonrası çantasını arat-
mayan ve haklarında soruşturma açılan 45
öğrenciyi desteklemek için 12 Ocak günü ey-
lem yaptı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ey-
lemde, öğrenciler parasız, bilimsel, anadil-
de eğitim, soruşturmaların geri çekilmesi, po-
lise verilen arama yetkisinin iptal edilmesi-
ni talep ettiklerini belirttiler. Yapılan açık-
lamanın Kürtçe’sinin de okunduğu eyleme
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tun-
cel’de katıldı.

Eylemde Grup Yorum ve Bandista da kısa
dinletileriyle destek verdiler. 

Eylemin ardından okula toplu girmek is-
teyen öğrencileri engellemeye çalışan özel
güvenlik birimleri engel olamadı. 

“Polisin

Arama Yetkisi

İptal Edilsin”

İzmir Gençlik Derneği Girişi-
mi’nden öğrencilerin ailelerinin
polis tarafından telefonla aranıp
tehdit edilmesi ve ailelere genç-
lerin demokratik eylemlerde çe-
kilmiş resimleri ve  tehdit dolu
mektuplar  gönderilmesi üzerine

İzmir Gençlik Derneği Girişimi
öğrencileri tarafından polis teşhir
kampanyası başlatılmıştı. Polis-
lerin gerçek yüzünü anlatan bil-
dirilerin dağıtıldığı kampanyada
9 Ocak günü Konak Kemeraltı gi-
rişinde basın açıklaması yapılarak

polis teşhir edildi. 

İzmir: Baskı, tehdit ve şantajlarınız
bizi yıldıramaz

Erzincan polisi işi gücü bı-
rakmış 17-18 yaşlarındaki bir iş-
çinin Gençlik Derneği ile ilişki-
si var diye ekmeğiyle oynuyor.
Bir otobüs firmasında çalışan
Alican Gözlekçi’nin firma sahi-
bini polis tehdit ederek işinden çı-
kartmıştı. Alican Gözlekçi, yeni
başladığı işinden de polisin teh-
tit etmesi sonucunda çıkartıldı.

İnsanların ek-
meğiyle oynama-
nın onursuzluk ol-

duğunu vurgulayan Erzincan
Gençlik Derneği yaptığı açıkla-
mada “Erzincan polisi de dev-
rimciler karşısındaki aczinden
kendilerinden beklenen alçaklık-
la Alican Gözlekçi’nin ekmeğiy-
le oynamaktadır. Bu onursuzluk
Erzincan polisinindir.  Yılmaya-
cak, boyun eğmeyeceğiz. Bu onur
da bizimdir” denildi.  

Erzincan: Polisinin Aczi!
Yılmadık Yılmayacağız!

Yaşanan çeşitli sorunlar karşısında, bizim çözümümüz ile
burjuvazinin çözüm yolları ve yöntemleri bugüne kadar hep
farklı olmuştur. Bu yaşamın doğası gereği de böyle olmak
zorundadır.

Zira ezenlerle, ezilenler arasındaki mücadelede bu iki güç,
iki sınıf sorunlara da, sorunların çözümüne de çıkarları ge-
reği farklı yaklaşmak durumundadır. Bir kere ezilenlerin ya-
şadığı tüm sorunların kaynağı ezenlerin doymak bilmez sö-
mürüsüdür. Daha çok sömürmek için on yıllardır bunun için
halkın kanını döktü burjuvazi. 

Bu tarihsel gerçeklere karşın, çeşitli sorunların tartışıl-
masında kimi çevrelerin ilk aklına gelen, öncelikle burjuvaziyi
“vicdanlı” olmaya çağırmak olmaktadır. Burjuvaziye çağ-
rılar yapılmakta, sağ duyulu olması istenmekte, kendini acın-
dırarak, burjuvazinin “vicdanına” seslenerek sonuç alına-
bileceği sanılmaktadır.

Yoksulların gecekondularını başlarına yıkan, 1 milyon evi
yıkmaya hazırlanan, bunun için yağma planlarını hazırlamış bur-
juvaziye, halkı acındırarak bu sorunu anlatmak çözüm değildir.

Burjuvazinin “vicdanına” seslenerek, yıkımları engel-
leyeceğini düşünmek ya da oradan yoksullar için bir çözüm

çıkacağını beklemek, hem şekilsiz hem de çarpık bir
bakıştır.

Vicdanlara hitap eden ya da ettiğini sanan bir man-
tığın bir çok açıdan yanlışlığı vurgulanabilir. Ama en
temel yanı şudur; bir kere burjuvazinin vicdanı, sağ-
duyusu, acıma duygusu yoktur. 

Burjuvazinin vicdanı olmadığına göre hangi vicdanı-
na sesleniyoruz? Ayrıca niye vicdanına sesleniyoruz? 

Milyonlarca insanı işsiz bırakıp, milyonlarca insanı aç-
lık sınırının altında yaşamaya mahkum eden, halkları sö-
mürmek için dünyayı kan gölüne çeviren burjuvaziden na-
sıl vicdanlı olması beklenmektedir? Burjuvaziden vicdan bek-
lemek, burjuvazinin suçlarını örtbas etmektir. Burjuvaziden
merhamet, vicdan bekleyerek hiçbir sorun çözülemez. 

Soruna sınıflar gerçeğinden, ezen, ezilen ilişkisinden bak-
madıkça ne yaşanan sorunları anlayabilir ne de doğru sonuçlar
çıkarabiliriz. Böyle bir durumda ezilenlere, yoksul halka doğ-
ru hedefler gösterilemez. Tersine yoksullara kendilerini
ezenleri “sevmesini” salık verip, halkın öfkesinin, kininin he-
defleri olmaktan çıkarırız. 

Devrimciler hemen hiçbir konuda çözümsüz değillerdir.
Karşılarına çıkacak en karmaşık sorunlarda bile bir çözüm-
leri, alternatifleri vardır. Yaşanan her şey, her olgu ezen ezi-
len ilişkisinin, çatışmasının sonuçlarıdır. O nedenle vicdan-
lara havale edilecek hiçbir sorunumuz yoktur.

Haklarımız vardı, gasbettiler. Onları istiyoruz, isteyece-
ğiz. Özgürlüklerimiz vardı, gasbettiler. Onları istiyoruz. Vic-
dan, merhamet değil, adalet istiyoruz. Biliyoruz bunları al-
mak için savaşmak gerekir. Ekmeğimiz için, adalet için, hak-
larımız ve özgürlüklerimiz için savaşacağız.

“Vicdan” değil sınıfsal bakış
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Uzman Jandarma Çavuş A. N.,
2000 yılının 19 Aralık günü Bay-
rampaşa Hapishanesi’nde gerçekleş-
tirilen katliamda yer alan “görevli-
lerden” biriydi. 

Katliamın üzerinden 10 yıl geçti.

Oligarşinin adaleti, katliama ka-
rışan yüzlerce katil ve suç ortakları
gibi, A. N’nin de ifadesine başvur-
madı bugüne kadar. 

A. N. de bugüne kadar sustu. An-
cak 10 yıl sonra da olsa konuşmaya
karar verdi. 

Taraf Gazetesi’ne konuşan  A. N.,
“Artık konuşmak istiyorum. Vicdan
azabı uyutmuyor. Gerçek suçlular
bulunsun artık” diyordu. 

Konuştu A. N. 

Bildiklerinin, gördüklerinin ne
kadarını anlattı bilinmez; ama anlat-
tıkları, 19 Aralık günü Bayrampaşa’da
yaşanan gerçeği anlatmaya yeter.

Taraf Gazetesi, A. N.’nin anlat-
tıklarını şu başlıkla verdi okurlarına:
“Kadınları bilerek yaktılar”

Bizim açımızdan çok netti, kesindi
bu. Çünkü diri diri yakılan bizdik. Ya-
narken, ölüm mangalarının attığı

kahkahaları duyan bizdik. 

Düzen duymazdan geldi on yıldır
anlattıklarımızı.

Duymazdan gelmek bir yana,
daha kömürleşmiş cesetlerimiz so-
ğumamışken, açıkça gerçeği çarpıt-
mak istediler. 

Birsen Kars, diri diri yakılanların
koğuşundaki kadın tutsaklardan bi-
riydi. 

O da yakılmış ama ölmemişti. 

Ambulansla hastaneye kaldırıl-
dığında, ambulansın kapısında “altı
kadını diri diri yaktılar” diye hay-
kırmıştı.

Oligarşinin gazeteleri, “örgütü
kastediyor, kadınları örgütün yaktığını
söylüyor” diye alçakça çarpıttılar
Kars’ın söylediklerini.

Diri diri yakan DEVLET’ti ve ger-
çekte, çarpıtanlar da biliyordu bunu.
Herkes biliyordu.

Uzman Jandarma Çavuş A. N., 10
yıl sonra, Birsen Kars’ın anlattıkla-
rını teyid ediyor: 

“Bizzat görmüş olduğumu
söylüyorum: İçerde iki ayrı kö-
şede kadın cesetleri, bir de ko-

ğuşun demir kapısının arkasına
yaslanmış olan demir dolapla
koğuş kapısı arasında bir kadın
cesedini gördüm. Onu aşkın ce-
set. Kömür olmuşlardı. Kendile-
rini yakmaktan ziyade ateşten
kaçarcasına hepsi bir köşeye sı-
kışmış ve o şekilde yanmışlar-
dı.” (12 Ocak 2011) 

19-22 Aralık katliamı, vahşeti
kadar kopkoyu yalanlarıyla geçti
tarihe. O günlerde ve o günden son-
ra da,  hapishanelere, operasyona
dair, gerçekleri söyleyen yalnız biz-
dik; yalnız biz!

O günden bu yana, konuşan gar-
diyanlar, hapishane müdürleri, ha-
pishanenin güvenlik sorumluları, ha-
zırlanan bilirkişi raporları, HER ŞEY
VE HERKES, BİZİ DOĞRULADI. 

Uzman Çavuş A.N. de bizi doğ-
ruluyor, bizim söylediklerimizi ka-
nıtlıyor. 

“Ben jandarma uzman ça-
vuştum. Bayrampaşa’daki sevk
bölüğünde görevliydim. O gün
operasyon için birimler hazır-
landı.

... “Operasyon gece yarısı

“Alevler içindeki
mahkumlara 
benzin dökülmüş
battaniyeler 
atıldı...

“Bizzat görmüş olduğumu söylüyorum:
İçerde iki ayrı köşede kadın cesetleri, bir
de koğuşun demir kapısının arkasına
yaslanmış olan demir dolapla koğuş kapısı
arasında bir kadın cesedini gördüm. Onu
aşkın ceset. Kömür olmuşlardı.”

Üzerlerine benzinli battaniye attık
Yanarlarken kapıları açmadık

Diri diri yaktık!

Bayrampaşa’da
6 Kadın
Tutsağın

Katledilmesinde
İlk İtiraf:

40

Yürüyüş
16 Ocak
2011

Sayı : 251

SİSTEM ADALETSİZLİK ÜRETİYOR



başladı. Öğleden sonra 3-4 gibi
de bitti. Biz gece 2-3 gibi girdik
ama bizden önce bizim birliği-
mizde görevli olmayan, dışar-
dan getirilmiş Jandarma Genel
Komutanlığı personeli başka bi-
rimler vardı. Bu birimler ceza-
evlerine girişteki ilk operasyonu
yani ilk başlangıcı yapan birim-
lerdi. Bunlar silahlıydı. ... Kori-
dorda gördüklerini vurdular.”

Kurşunlarla yaralananların haddi
hesabı yoktu. Değişik silahlar kulla-
nıyordu katliamcılar, tıpkı diri diri ya-
karken “değişik” ve bugüne kadar da
ne olduğu öğrenilemeyen bir kimya-
sal kullandıkları gibi. 

Katliamcıların kullandıkları silah
da özeldi: 

“Daha önce özel birliklerde

görev yapmış olmama rağmen o
silahları ilk kez görmüştüm. Biz-
de kullanılan en küçük çap
5.56’dır, bu silahlar 5.56’dan
daha küçük silahlardı.”

Silahların niteliği belli olmasın
diye, bu silahlardan çıkan mermiler,
katledilen tutsakların cesetlerinden çı-
karılmıştı. 

Vahşetin yeni kanıtı:
Benzinli battaniye
Bayrampaşa katliamı bir vahşetti.

Bu kavramı çok kullandık bugüne ka-
dar. Katliamı bir vahşet yapan, ka-
dınların diri diri yakılmasıydı. 

Vahşeti vahşet yapan, kadınları diri
diri yakarken, katillerin kahkahalar-
la gülmesiydi. 

Uzman çavuş A.N’nin anlatımla-
rıyla vahşetin yeni bir kanıtı daha çık-
tı ortaya. En sadist katillerin bile dü-
şünmekte zorlanacağı bir kanıt!

Ama kuşku yok ki, böyle bir şeyi
faşizm çok rahat düşünebilir; çünkü
yeryüzünde burjuvaziden daha sadist
bir sınıf ve birey, faşizmden daha sa-
dist başka bir yönetim tarzı yoktur. 

Uzman çavuş anlatıyor: 

“Alevler içindeki mahkûmlar
yardım istedi. Benzin dökülmüş
örtü verdiler...”

Ve işte yine o vahşet anından bir
başka an: 

“Yanıyoruz kapıyı açın de-
diklerinde açmadık, çünkü bize
öyle bir emir verilmemişti.”

Emir, “diri diri yakın”dı!

“Kendilerini
yakmaktan ziyade
ateşten kaçarcasına
hepsi bir köşeye
sıkışmış ve o şekilde
yanmışlardı.”

“Yanıyoruz
kapıyı açın
dediklerinde
açmadık, çünkü
bize öyle bir emir
verilmemişti”

Bu operasyonlara katılanlar!
Gerçekl eri  anlatın artık!

Sizi kullandılar. 

Sizi kendi halkınızın katili yaptılar. 

Sizi kullanıp vatanseverlere, devrimcilere zulüm
uygulattırdılar. 

Kurşun sıktığınız, copladığınız, gaza boğduğunuz,
dipçiklediğiniz insanlar, bu halkın çocuklarıydılar. 

Siz kendi kardeşlerinize karşı savaştınız o gün. 

Vurduğunuz, kurşunladığınız gerçekte sizin erkek
ve kız kardeşleriniz, sizin anne ve babalarınız da ola-
bilirdi. 

Suç işlediniz. Tarih ve halkınızın önünde suçlu
konumuna düştünüz. 

Anlatın! Suçunuzu daha fazla büyütmeyin!

Anlatın! Suçunuzla birlikte yaşamaya devam ede-
rek kendinizi daha fazla kirletmeyin!

AKP’ye ve Yargı’ya           
Sesleniyoruz: 

Haftalardır sahte gündemler üzerinden kayıkçı
kavgası yapıyorsunuz. 

İşte size gerçek bir tartışma konusu. 

Kim üstünü örttü bugüne kadar gerçeğin?

AKP mi, Yargı mı?

Yoksa iki tarafın da birbirine söyleyeceği bir şey
yok mu? İki taraf da birbirinden suçlu mu?

AKP’liler; “Karanlıkta kalan” her şeyin açığa çık-
masından yanaysanız, açığa çıkarın; diri diri yakın
emrini kim verdi? 

Yargı mensupları, “hukuktan yanaysanız”, açığa
çıkarın; kim diri diri yaktırdı tutsakları?  

Bu katliamın sorumlularının karanlıkta kalmasına
bir gün dahi izin verenler, katliamın suç ortağıdır.  

Bugüne kadar öyleydiniz zaten. 

16 Ocak
2011
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Halkın Hukuk Bürosu: 
KATİLLERİ İSTİYORUZ!

Taraf’ta yayınlanan itiraflar üzerine Halkın Hu-
kuk Bürosu bir açıklama yaparak, katliamın 10.
yılında gerçeklerin açığa çıkmaya devam ettiği-
ni vurguladı.

Halkın Hukuk Bürosu tarafından 12 Ocak’ta
yapılan açıklamada, 19-22 Aralık katliamının ta-
limatını verenler ve uygulayanların hala yargı kar-
şısına çıkarılmadığı hatırlatılarak şöyle denildi: 

“Katliam gerçeği karşısında, halkın en ufak hak
arama özgürlüğünü hapis cezalarıyla karşılayan
bağımsız hatta tarafsız olduğunu söyleyen yargı
hala sessizliğini sürdürüyor. Katliamı yönetenler
adli ve idari mekanizmanın başında oturmaya de-
vam ediyorlar.

Soruyoruz; bu ülkede katliam yapma özgürlüğü
mü var?”

İNANACAKSINIZ! BU
DÜZENİN HER ŞEYİ
YAPABİLECEĞİNE
İNANACAKSINIZ!
Esra Uçar, “Film karesi gibi”
diyor, “inanmak ne kadar
güç.” diyor. Esra Uçar, dava
inanılmaz, vahşet inanılmaz
diye devam ediyor.  
10 yıl önce “diri diri yaktılar”
dediğimizde de inanmamıştı
çoğu kimse. 
Bir devlet “bu kadar da yap-
maz”dı, inanmayanlara göre.
Ama inanacaksınız. Faşizmin,
şu çağdaş bakanlarınızın, şu
uygar Koçlarınızın, Boynerle-
rinizin, ne kadar vahşi olabil-
diklerine inanacaksınız. İnan-
mazsanız, hayatı kavrayamaz-
sınız. 

Basından:
“Alevler içindeki mahkumlar yardım istedi, benzin dökülmüş örtü verdiler.”

Taraf Gazetesi’nin manşetten verdiği haberde Bayrampaşa Cezaevi’ndeki ope-
rasyonun görgü tanığı asker yıllar sonra anlatıyor. Film karesi gibi... Gerçekte
olabileceğine inanmak ne kadar güç. 

2000 yılında cezaevlerindeki şartların iyileştirilmesi için ölüm orucuna baş-
layan mahkumlara karşı “Hayata Dönüş” operasyonları başlatılıyor. Katliama
dönüş halini alan saldırıda mahkumlar yanarak ölüyor, birçok kişi ağır yarala-
nıyor, tanınmayacak hale geliyorlar. 10 yıl sonra, bir zahmet yapılan duruşma-
da, ölüm emrini veren üst rütbeli kimsenin adının geçmemesi, tanığın anlattığı
vahşet saatleri kadar inanılmaz. 

Vicdan azabından uyuyamadığını söyleyen, sanık olmasına rağmen bir kere
bile ifadesine başvurulmamış çavuşun anlattıkları tüyler ürpertici. Alevlerin ara-
sında[ki] insanlara benzinli battaniyeler atanlar, kaçmasınlar diye bacaklarına kur-
şun sıkanlar bir ya da iki kişi değil... Yargıdaki durum ise tuz biber... 

İnsan yakma emri veren insan dışı varlıklar da, akşam çoluk çocuğuna sarı-
lıp emir uyguladıkları için rahat uyuyanlar da, dosyaları ‘makul sebeplerle’ yıl-
larca depolarda bekletenler de ... aynı örgütün üyeleri. Bir kolu Güney Ameri-
ka’da... Guantanamo’da... Biri Filistin topraklarında... Nazi kamplarında da
aynı örgüt faaliyetteydi, bugün Afganistan’da da...

Esra UÇAR, Bugün, 13 Ocak 2011  

AKP Açıklamalıdır: Yanan tutsakların kapılarının açılmaması
emrini kimler verdi? Yanan tutsakların üzerine benzin dökülmüş bat-
taniye atılması emrini kimler verdi? Bu soruların cevaplarını araştır-

mayanlar, en az bu emri verenler kadar ALÇAKTIRLAR!

Kırıkkale F Tipi’nde 
Tek Kişilik Hücre Cezaları
Talat arkadaş şu an kendine bir kitap dengi hazırlıyor. Ya-

rın büyük ihtimalle kendisini tek kişilik hücreye götürecek-
ler. Kesinleşen bir hücre cezası tebliğ edildi, bugün revire çık-
tı... Cezalar, hak gaspları, keyfi uygulamalar yanıyla burada
daha yoğun bir süreç yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yusuf
Kenan Dinçer ve dostumuz Zeynel Karabulut'a battaniye ne-
deniyle 10'ar gün hücre cezası verildi. Hücrelerinde bir dö-
şeğin altında yarım battaniye bulmuşlar. Öteki yarısı yok... Ken-
di battaniyeleri zaten, sayılı ve sağlam... Yani neyin nesi bel-
li olmayan ve yeni yerleştiklerinde hücrede buldukları bir bat-
taniye pırtılı için 10 gün hücre cezası... 

Aynı günlerde bize de slogan attığımız bahanesiyle önce
birer ay, sonra ikişer ay olmak üzere, iki kez üst üste ziyaret
cezaları tebliğ edildi... 

Bantları topladılar, karbon kağıdını yasakladılar, dışarıdan
kırtasiye malzemesi alımını kaldırdılar. Bakalım sırada han-
gi kısıtlamalar, gasplar var... Hepsine cevabımız bellidir; bo-
şuna diyoruz...

Gökhan Gündüz / 28 Aralık 2010  
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74 haftadır hasta tutsakların öz-
gürlüğü için yürüyenler, 14 Ocak
Cuma günü saat 19:30’da yine Tak-
sim Tramvay Durağı’ndaydılar. “Has-
ta Tutsaklara Özgürlük, Katil Devlet
Hesap Verecek” sloganları atılarak
Galatasaray Lisesi önüne yürüyüşe
geçti. Yine yürüyüş boyunca hasta tut-
sakların isimleri okunarak tutsaklara
özgürlük istendi. 

Eyleme İstiklal Caddesi’nde yü-
rüyen insanlar yürüyüşe katılarak
destek verdiler. Mephisto’nun önüne
gelindiğinde ise her hafta olduğu
gibi oturma eylemi yapılarak Çav Bel-
la marşı söylendi. Galatasaray Lise-
si önünde hasta tutsaklara özgürlük bi-
leşenleri adına Veysel Şahin  tarafın-
dan okunan açıklamada ise “Hasta
tutsaklarımızı, katliamcı, intikamcı
zihniyetlerin zulmüne, insafına bı-
rakmayacağız. Her yerde, her alan-
da onları sahiplenmeye devam ede-
ceğiz” denildi. Bu hafta da okunan
açıklamanın ardından tutsakları sa-
hiplenme çağrı yapıldı.

Ankara; Adalet
İstiyoruz

14 Ocak günü Ankara
Sakarya Caddesi’nde hasta
tutsaklara özgürlük talebiy-
le eylem yapıldı. Eylemde
yapılan açıklamada bir yılı
aşkın bir süredir hasta tut-
saklara özgürlük talebiyle
açıklamalar yapıldığı buna
karşı AKP iktidarının ve
Adalet Bakanlığı'nın bu ta-
lebi görmezden geldiği söy-
lendi. İçeride dışarıda iş-
kence, baskı ve ölümlerin de-
vam ifade edilen eylemde
“Hasta Tutsaklara Özgür-
lük” sloganları atıldı. 

Adana; Hasta
Tutsaklara Özgürlük
Eylemi

8 Ocak’ta yapılan ey-
lemde Mardin E Tipi Hapis-
hanesi’nde bulunan yüzde

90 bedensel engelli Murşit Aslan, An-
talya L Tipi Hapishanesi’nde bulunan
ve protez bacağı bürokratik engellerle
verilmeyen kadın tutuklu Afyon Kork-
maz ve Van Yüzüncü Yıl Üniverste-
si Araştırma Hastanesi
mahkum koğuşunda bu-
lunan Sedat Karadağ’ın
sağlık durumları anlatı-
larak hasta tutsakların
serbest bırakılması is-
tendi. Eylemde tutsak-
ların adım adım öldü-
rülmesine dur demek
için sahiplenme çağrısı
yapıldı.

Açıklamanın ardın-
dan 5 dakikalık oturma
eylemi yapıldı. 

Antalya; Hasta
Tutsaklar Serbest
Bırakılmalıdır!

7 Ocak 2011 günü

Antalya'da Kışla-
han Meydanı’nda
TAYAD'lı Aileler
hasta tutsakların
serbest bırakılma-
sı için basın açık-

laması yaptı. 

DHF’nin destek verdiği basın
açıklamasında “Hasta Tutsaklar Ser-
best Bırakılsın, Tecrite Son, Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur, Ana-
ların Öfkesi Katilleri Boğacak” slo-
ganları atıldı. 

İzzettin Günay'ın okuduğu basın
metninde, adalet mekanizmasındaki
keyfilik, çürüme bir defa daha teşhir
edildi.

Açıklamada, hasta tutsaklar için
aylardır ülkenin her yanında açıkla-
malar yapıldığı, hasta tutsakların ser-
best bırakılmasının istendiği bir za-
manda, gündeme tahliyelerin sokul-
duğu belirtildi. 

“Tecrit koşulları günden güne ağır-
laştırıldığı için, öldürmeye devam
ediyor. İktidar, sessiz sedasız katletmeye
devam ettiği gibi, bu yaşanan zulmü
teşhir eden kurumlara ve kurum tem-
silcilerine saldırıyor, tutukluyor. 

AKP iktidarı ölümlerin ve hasta-
lıklarla ölüme sürükledikleri tutsak-
ların hesabını veremez. Hasta tut-
saklar serbest bırakılana kadar mü-
cadele devam edecek” denilerek ba-
sın açıklaması sloganlar ile bitirildi.

Umut Şener’e
Özgürlük

TAYAD’lı Aileler, davanın tek tutsağı
Umut Şener'in serbest bırakılması için 11
Ocak’ta Adalet Bakanlığı önünde basın açıkla-
ması ve oturma eylemi yaptılar.

Yaptıkları açıklamada,  aylardır tutuklu
TAYAD'lıların serbest bırakılması için Adalet
Bakanlığı önünde olduklarını belirterek, adalet
istemekte ısrarlı olduklarını bu haftada eylem-
leriyle gösterdiler. 

Eylem boyunca  “Umut Şener'e Özgürlük”
sloganları atıldı. Oturma eyleminde halka
tutuklamaların hukuksuzluğu, keyfiliği insan-
lara anlatılarak adalet ismeye çağırıldı.

74 HAFTADIR HASTA TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK DİYE HAYKIRIYORUZ!
HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

ADANA

İSTANBUL

16 Ocak
2011

43

Yürüyüş
Sayı : 251

ADALETİ YALNIZ DEVRİMCİLER SAĞLAR



Her gün onlarca yerde onlarca “iş kazası” ge-
çiriyoruz. Ölüyoruz.  Ölümlerimize “kaza” deniyor. İş yeri
“ruhsatsızmış”, “denetlenmemiş” diye açıklamalar yapı-
yorlar bazen. Başbakanından bakanlara, validen beledi-
ye başkanına kadar, tüm yetkililer kendilerinin bir suçla-
rı olmadığını söylüyorlar ölümlerimiz karşısında. Devlet
ölümlerimizin sorumluluğunu bile üstlenmiyor.

Sorumluluğunu kimsenin üstlenmediği ölümlerimizin
raporu açıklandı geçen hafta. Rapor, cesetlerimizle dolu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayınladığı,
bir önceki yıla, 2009 yılına ait “iş kazası” istatistikleri, ça-
lışırken can güvenliğimizin olmadığını, resmi olarak ra-
kamlarla da kanıtlıyor. 

Rapora göre, bir yılda toplam 64 bin 316 iş kazası mey-
dana geldi. 1171 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde kat-
ledildi. 10 değil, 100 değil, 1000’leri buluyor iş cina-
yetlerinde kaybettiklerimizin sayısı.

Bu sayı her yıl artıyor.

Nerede, ne kadar ucube, ipe sapa gelmez olay varsa,
burjuva medya tarafından haberi yapılırken, ölümlerimiz
haberi bile yapılmıyor. Yapmazlar elbette, onlar patron-
larının istemeyeceği haberleri yapamazlar. Katillerimiz pat-
ronlar olduğu için, tekelci burjuvazi olduğu için ve bur-
juva medyada zaten onların medyası olduğu için, bu ger-
çeği gösterecek haberlere yer verilmez burjuva medyada.

Her yıl açıklanan ölüm listelerimizin sıradanlaşması,
kanıksanması istenmektedir. Ama hayır! Ölüm listeleri-
mizi kanıksamayacağız ve kanıksatmayacağız. 

Patronlara büyük kazançlar sağlarken verdiğimiz ha-
yatlarımızın bir karşılığı olmadı. Geride kalanlarımız aç-
lıklarıyla, sefaletleriyle baş başa kaldılar. 

Ne bir daha olmaması için önlem alındı, ne de hayat-
larımızı göz göre göre elimizden alanlar bunun bedelini

ödediler. Ve bizler ölmeye devam ediyoruz. Ölümden be-
ter bir yaşama mahkum edilmişiz. Güvencesiziz. 

Açıktır ki, kendi hayatlarımıza kendimiz sahip
çıkmadığımız sürece bu düzenin bizler için yapacağı bir
şey yoktur.

Onlar bizleri açıkça köle olarak görüyorlar ve mil-
yonlarca işsiz sırada dururken ölümlerimiz umurlarında
bile olmuyor. Ancak haklarımız için mücadele ettiğimiz-
de yaşamımızın bir değeri olacaktır. Yaşam kavgamızı,
emeğimizi satmanın dışında mücadele ederek de verme-
liyiz.

Kaybedecek bir şeyimiz var mı?

Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa birincisi bir ülke. Gün-
de ortalama 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise artık iş gö-
remez duruma geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Kaybede-
cek bir şeyimiz yok.

Hiçbir mücadelenin bedeli, bu kölece çalışma ko-
şullarında ödediğimiz bedelden daha yüksek değildir.

Bu düzeni tanımak için, artık yaşadıklarımız yeterli ol-
malıdır. Yeni ölümler, yeni deneyler yaşamaya ihtiyacı-
mız yoktur. Görmeliyiz ki, hem yaşam şartlarımızı, hem
çalışma koşullarımızı değiştirecek tek güç, bizlerin ör-
gütlenmesi ve mücadelesidir.

Bizleri güçsüz, çaresiz görenlere gücümüzü göster-
meliyiz. Gücümüz, birliğimiz ve örgütlülüğümüzdür.
Artık patronların temsilcisi düzen partilerin etkisinden çı-
kıp, devrimci örgütlenmelerde birleşmeliyiz. İşçileri cü-
retle devrimci örgütlenmelere çağırmalıyız.  

Bu kölelik düzenine katlanmak zorunda değiliz. İşçiler
emekçiler tarihsel olarak patronların, burjuvaların mezar
kazıcısıdır. Bunun için sınıf bilincimizi, öfkemizi, kinimizi
büyüterek örgütlenmeliyiz.

Devrimci İşçi
Hareketi

İş Cinayetleri Raporu Açıklandı

Kendi hayatlarımıza kendimiz
sahip çıkacağız; başkası değil!

Lojistik ve Petrol ürünleri Tic. A.Ş
İşletmesi Nemtrans şirketinde örgüt-
lenen işçilerden 14 işçi DİSK Nakli-
yat-iş’e üye yoldukları için işten atıl-
dılar. Onların arkasından da 45 işçi iş-

ten çıkarıldı. 

9 Ocak günü Liman-iş Sendikası
önünde aileleri ile birlikte toplanan iş-
çiler, “İş Bankası/Nemtrans’ta Sen-
dikaya Üye Olduk İşten Atıldık, İşten
Atılan İşçiler Geri Alınsın, Yaşasın
Nemtrans Direnişimiz, DİSK/Nakli-
yat İş Sendikası,  İnadına Sendika İna-
dına DİSK” pankartları ve dövizle-
riyle toplandılar. 

DİH’liler de eylem de “işçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Yaşasın Nem-
trans Direnişimiz ” dövizleri açtı.
İskele Meydanına kadar slogan ve al-
kışlarla yolu trafiğe kapatarak yürü-
yen işçiler adına okunan açıklamada
12 Ocak Çarşamba günü Nemtrans
önünden İstanbul’a iş bankası genel
merkezine yürüyüş başlatılacağını
duyurdu. 

Gemlik Nemtrans işçisi
İstanbul’a yürüyüş kararı aldı
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EMEK

“İşçi Hakla-
rımızı Biliyor-

muyuz? Haklarımız İçin Örgütlene-
lim” paneli Adana’dan sonra 9 Ocak
günü İzmir fuar alanında bulunan
Gençlik Tiyatrosu salonunda yapıldı.
Bir işçinin Can Yücel’in “Hava dön-
dü işçiden işçiden esiyor yel” isimli

şiirini okumasıyla başlayan panel Bu-
ca’da işten atılan işçilerden İnan Se-
zer süreci anlatarak, panelde bulunan
tüm işçi ve emekçilerden direnişe
desteklerini beklediklerini ifade etti.
Genel-İş Başkanı Erol Ekici de yap-
tığı konuşmada Türkiye’deki işçi sı-
nıfı mücadelesini özetleyerek em-
peryalizmin ve işbirlikçilerinin saldı-
rılarının devam ettiği buna karşı ör-
gütlenmekten başka çözüm olmadığını
söyledi.

Ardından avukat Dinçer Çalım

söz alarak torba yasanın nasıl bir sal-
dırı olduğunu madde madde anlatır-
ken Türkan Albayrak da ‘işçiler mü-
cadelede devrimcilerle birlikte ha-
reket edilmeli’ dedi. 

En son söz alan Rezan Özoğlu ise
Devrimci İşçi Hareketinin tarihini
özetleyerek haklarımızın meşru mü-
cadele ile kazanıldığı ve meşru mü-
cadele ile korunabileceği ve büyütü-
lebileceğine vurgu yaptı. 

Salonun girişinde işçileri Dev-
rimci İşçi Hareketi şehidi Gökhan
Özocak panosu karşıladı.  İzmir be-
lediye işçilerinin büyük İzmir-Anka-
ra yürüşü anlatıldığında Gökhan Özo-
cak’ın adı geçtiğinde tüm işçiler al-
kışlayarak saygılarını dile getirdi. Pa-
nele 150 işçi katıldı.

TORBA YASASINA KARŞI
BİRLEŞEREK KAZANACAĞIZ

6 Ocak tarihinde Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası Bölge Başkan-
lığı ve bağlı şubeleri ile Belediye-İş İstanbul Şubeleri, Saraçhane'de
bulunan sendika binaları önünde biraraya geldiler. 

“Torba Yasasına Karşı Birleşerek Kazanacağız” yazılı pankart-
ları açan Genel-İş ve Belediye-İş üyesi 500’ü aşkın işçi Unkapanı köp-
rüsünde buluşarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul
Bölge Müdürlüğü önüne yürüdü. Eyleme Devrimci İşçi Hareketi
ve Kamu Emekçileri Cephesi de açtıkları dövizlerle katıldı.

Adana Numune Hastanesi’nde sözleşme süreleri dolan
ve taşeron şirket tarafından ‘Geçmişe dönük tüm haklarımdan
vazgeçiyorum’ yazılı kağıdı imzalamayan işçiler ihaleyi alan
yeni şirket tarafından işe alınmadıkları için Adana Numu-
ne Hastanesi önünde 3 Ocak günü direnişe geçti. 

Hava-İş Üyeleri Boğaz
Köprüsünü
Trafiğe Kapadı

Hava-İş üyesi 100'e yakın
işçi, “Sabiha Gökçen Hava Ala-
nında İşten Çıkarılan İşçi Sayı-

sı 241+110 İşimizi, Ekmeğimizi, Sendikamızı İstiyoruz!”
yazılı pankartla Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü trafiğe
kapatıp sloganlarla yürüdüler. Polis işçilere saldırırken göz-
altına alınanlar oldu. 

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda, İSG firmasında, Hava-
İş üyesi 351 işçi işten çıkarılmıştı. Son olarak 2011'in ba-
şında Hava-İş'in örgütlenme çalışmasını engellemek isteyen
şirket Yer hizmetlerinde çalışan 106 Hava-İş üyesini iş-
ten çıkarmıştı.

Posta İşletme 
Merkezinde 
Direniş
İstanbul Avrupa Yakası Posta İşletme Mer-
kezinde (AVPİM) işten atılan taşeron posta
işçileri, işyeri önünde direnişe başladı. “Hak-
larımız ve Geleceğimiz İçin Mücadele Edi-
yoruz. İşimizi Geri İstiyoruz” pankartı açan
işçiler, dayanışma çağrısında bulundular. 

İZMİR DEVRİMCİ İŞÇİ 
HAREKETİ PANEL YAPTI

Adana Numune Hastanesi 
Taşeron İşçileri Direnişe Geçti

“Kazanmak için önce

kendinize güvenmelisiniz”

Türkan Albayrak Direnişteki Buca taşeron işçilerini 8
Ocak günü direniş çadırında ziyaret etti. İşçilerin önce ken-
dilerine güvenmeleri sonrada bu direnişi en çok sahiple-
necek olanın devrimciler olduğunu belirten Albayrak, ka-
rarlı olunduğunda kazanılacağını ifade etti. 

45ADALETİ YALNIZ DEVRİMCİLER SAĞLAR

16 Ocak
2011

Yürüyüş
Sayı : 251



Dersim Pülümür Vadisi’nde ya-
pılması planlanan 24 baraj, HES ve re-
gülatörlere karşı Dersim halkı bir
miting gerçekleştirdi. 

Esnafın kepenk kapatarak, taksi-
ciler ve minibüs şoförleri kontak ka-
patarak destek verdiği yürüyüş, yer
altı çarşısı üzerinden başladı. Burada
toplanan binlerce Dersimli İnönü
Mahallesi mevkiinde yapılması plan-
lanan baraja hayır demek için yürü-
yüşe geçti.

Yürüyüş sırasında sık sık
“Dersim’de Baraj İstemiyoruz
, Munzur Özgür Akacak, Ba-
raj Yapma Boşuna, Yıkacağız
Başına” sloganları atarak İnö-
nü Mahallesi’ne gelindi. İnö-
nü Mahallesi halkının karşı-
ladığı kitle, yaklaşık 7 km yol
yürüyerek mitingin yapıla-
cağı Gole Çetu’ya geldi.

Tertip komitesi adına Der-
sim Baro Başkanı Avukat

Fatma Kalsen bir açıklama yaptı.
Kalsen açıklamada; Dersim’de, ya-
pılması planlanan barajlara karşı Der-
sim halkı gereken cevabı vereceğini
devletin Dersim üzerindeki on yıl-
lardır süren asimilasyon politikaları bu
gün baraj projeleriyle devam ettiğini
söyledi. Kalsen, İldeki baraj projele-
rinin devletin Dersim’e bakış açısını
değiştirmediğinin göstergesi oldu-
ğunu vurguladı. 

Açıklamada son olarak  baraj

yapmaya gelenlere yönelik; “Dersim
halkının soluğu, öfkesi ensenizde ola-
cak” denildi. 

10 bin kişinin katıldığı miting ha-
laylar ve sloganlarla son buldu.

Dersim halkı işbirlikçi
tekellerin “Halk Toplantısı”
oyununu bozdu

Dersim kent merkezine iki kilo-
metre uzaklıkta yapımı planlanan
Pülümür Barajı ve HES nedeniyle  Sa-
ran Holding firması tarafından İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde
halk toplantısı ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirme) düzenlenmesi plan-
lanıyordu. 

Halkı figuran olarak kullanıp,
“Halk toplantısı” düzenlemek isteyen
Saran Holding’in oyunu bozuldu. 

Toplantıya halktan bir tek kişi
bile katılmadı. İl Kültür Müdürlü-
ğü’nde toplanan Dersimliler slogan-
larla toplantıyı protesto ettiler.

Halkın katılmadığına dair tutana-
ğın tutulmasından sonra yapılan açık-
lama ile protesto bitirildi.       
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Okmeydanı’nda aşure da-
ğıtımı yapıldı

Okmeydanı’nda el ilanı ve afişlerle
duyurusu yapılan aşure dağıtımı 8
Ocak günü Okmeydanı Haklar ve Öz-
gürlükler Derneği’nde yapıldı.

Alevi dedesinin Kerbela ve 12
İmamları anlatması ve onlar için
yaptığı duadan sonra aşure dağıtımı
yapıldı. Dernek içerisinde ve sokak-
larda yapılan aşure dağıtımında yak-
laşık 1000 kişiye aşure ikram edildi.

Mersin’de aşure dağıtıldı
Muharrem ayı nedeniyle Mersin

Haklar Derneği de aşure dağıtımı
düzenledi. 

9 Aralık günü yapılan aşure dağı-
tımına Mersin’in birçok yerinden De-

mirtaş’tan, Kazanlı’dan, Davulte-
pe’den, Yenipazar’dan, Halkkent’ten,
Güneykent’ten, Silifke’den Tarsus’tan
ve Adana’dan katılımlar gerçekleşti. 

Pir Sultan Abdal Tarsus şubesi ve
Alevi Kültür Dernekleri Güneykent
şubesinin de destek verdiği aşure
dağıtımına gelen misafirleri devrim-
ci önderlerin resimleri karşıladı. 

Devrimci Alevi Komitesi adına
konuşmanın yapıldığı aşure dağıtı-
mında, halktan bir çok insanın kat-
kılarıyla yapılan aşure dağıtıldı. 

Çankaya Kültür
Derneği'nde 6. aşure
dağıtımı yapıldı

Ankara Dikmen de faaliyet gös-
teren Çankaya Kültür  Derneği’nin her

yıl geleneksel olarak düzenlediği
aşure dağıtımının bu yıl altıncısı ya-
pıldı. aşure dağıtımında mahalle hal-
kına derneğe sahip çıkılmasının çağ-
rısı yapıldı. 

Mahallenin ozanlarından Erfa-
ni’nin ardından semah ekibi semah
gösterisi sergiledi. 

Binlerce Dersimli baraj
yapımını protesto etti

Geleneksel Aşure Dağıtımları Sürüyor...



Elazığ’da 19-22
Aralık Katliamını
Anlatan Resim
Sergisi Açıldı

Elazığ’da 3-4 Ocak günleri
boyunca Hastaneler Caddesi’nin
bitişiğindeki parkta 19 – 22 Ara-
lık hapishaneler katliamını anla-
tan resim sergisi açıldı. 

Serginin ilk gününde polisler
oldukça kalabalık bir şekilde ge-
lerek resim sergisine izin verme-

yeceklerini resimlerin kaldırıl-
ması gerektiğini söylediler. 

Ancak Halk Cepheliler’in re-
simleri kaldırmayacaklarını söy-
lemesi üzerine belediye ekipleri
ve zabıtayı çağırarak para ceza-
sı işlemi uygulattılar. İki gün bo-
yunca açık kalan sergi çevreden
geçen insanların ilgisini çekti.
Ayrıca serginin yanı başında masa
açarak Yürüyüş Dergisi satışı ve
bildiri dağıtımı yapılarak katlia-
mın nasıl gerçekleştirildiği anla-
tıldı. 

Trakya Kültür Merkezi’nin
kış döneminde gelenekselleşen,
iki hafta aralıklarla yapılan ve bir
araya gelen aileleri soğuk kış
günlerinde türküleriyle ısıtan
programı “Türkü Gecesi”nin bir
yenisi 9 Ocak 2011 Pazar günü
saat 20.00 da gerçekleştirildi.

Dernek binasında yapılan
gece de halk türkülerinden seçme
parçalar müzik topluluğu çalı-
şanları tarafından seslendirilirken,
yapılan konuşmada “Trakya Kül-
tür Merkezi bir arada duran hal-
kın gücüdür ve yeni yılda da bu
birlikteliği hep birlikte büyüte-
ceğiz”denildi. Trakya yöresi
oyunları ve çekilen halaylarla
30 kişinin katıldığı Türkü Gece-
si saat 22.00 da sona erdi.

Kıvırcık Ali yaşamını yitirdi

Halkın Sanatçıları,  Hal-
kın Türkülerinde Yaşar!

Halk müziği sanatçısı Kıvırcık
Ali 11 Ocak 2011 günü  İstanbul'da
geçirdiği trafik kazası sonucu yaşa-
mını yitirdi. 

Kıvırcık Ali için 12 Ocak’ta Av-
cılar'daki Er Mahmut Dede Cemevi'nde tö-
ren düzenlendi. Kıvırcık Ali, cenaze töre-
ninin ardından Gülbahçe Mezarlığına gö-
türüldü. Binlerce kişinin katıldığı cenaze tö-
renine aralarında Grup Yorum'un da bu-
lunduğu bazı sanatçılar da katıldı.

Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli kö-
yünde dünyaya gelen Ali Özütemiz, Mah-
zuni Şerif, Abdullah Papur gibi sanatçı-
lardan etkilenerek onların yolunu izleyerek,
halk müziği söylemeye başlar. 

Halkın değerlerini yaşatmaya çalışan
Ali Özütemiz halk müziğini sevdirmesiy-
le geniş bir dinleyici kesimine de ulaşma-
yı başarabilmiştir,

"Gül tükendi ben tükendim", "Isırgan
otu", "Üçüncü gurbet", "Geriye dönün se-
neler" ve "Hepimize yeter dünya" isimle-
riyle  5 albüm çıkardı. 16 Ocak
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Devrimci Alevi
Komitesi’nin 10 Ocak
tarihli yazılı açıklaması; 

4 Ocak 2011 tarihinde burjuva
basında bir gazete ilanı yayınlandı.
“Kamuoyuna Duyurulur” başlığıy-
la başlayan ilan, ilk kelimesinden
son kelimesine, ilk imzacısından
son imzacısına kadar zıtlıklarla
dolu.  ...İlan üzerinden somutlarsak;

Metinden örneklere baktığımız-
da; patron örgütlerinin, gerici faşist
örgütlerin, gerici sendikaların bu
metne imza atmalarını bir şekilde
“anlayabiliriz”. Ama PSAKD Ma-
raş Şubesi, Hacı Bektaşi Veli Der-
nekleri’nin, Alevi Kültür Der-
nekleri’nin, Erenler Kültür Der-
neği’nin bu metne imza atmalarının
haklılığını kimse bize anlatmaya
kalkmasın.

... “Sağduyu”, “kardeşlik” al-

datmacası ile unutturulmak istenen
Maraş Katliamı’nı unutmayacağız.
Bu metnin altına imza atan Alevi ör-
gütlerini kamuoyuna açıklama yap-
maya davet ediyoruz.

Artı İvme Dergisi’nin
yazılı açıklaması; 

4 Ocak 2011 tarihinde Kahra-
manmaraş Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın (KATSO) önderliğinde içle-
rinde çeşitli TMMOB birimlerinin
de bulunduğu 84 STK ve  meslek
kuruluşu gazetelerde bir ilan ya-
yınladı. Yayınlanan ilanda bir yan-
dan Maraş’ın adının Maraş katlia-
mıyla anılmasından rahatsızlık du-
yulduğu ifade edilirken, diğer yan-
dan “ülkemizi karanlığa sürüklemek
isteyen menfur mihraklar tarafından
tezgahlanan acı bir olay” denilerek
katliamının gerçek sorumluları giz-

lenmeye, hedef şaşırtılmaya çalı-
şılmaktadır.

... Her ne sebeple olursa olsun bir
araya gelinemeyecek grup ve
STK'ların arasında TMMOB bi-
rimlerinin ne işi olabilir ki? Bu
oluşum içinde yer alan  ...Kimse Yok
mu Derneği Şube Başkan Mustafa
Timurbanga’nın  “Biz bir aileyiz. İn-
şallah ayrılmayacağız (…)Bu aile-
nin ferdi olduğum için kendimi
mutlu hissediyorum” ... sözlerinin
olduğu yerde  TMMOB’yi nereye
yerleştireceğiz?

...Bu bildirinin altında imzası
bulunan tüm birim temsilcileri
TMMOB ilkelerine aykırı hareket
etmekten cezalandırılmalıdır.
TMMOB bu olayla ilgili açıklama
yapmalıdır. Konu ile ilgili sessiz ka-
lan TMMOB yöneticileri bu ses-
sizliklerinin özeleştirisini vermeli-
dir.

TRAKYA KÜLTÜR
MERKEZİ’NDE
TÜRKÜ GECESİ



Emperyalist tekeller yağma ve
talanda sınır tanımıyor. Son olarak,
yeni yağma ve talanların önünü aç-
mak, kimi bürokratik engelleri tü-
müyle aşmak için köklü yasal dü-
zenlemeler yapılmasını istediler.

Açıkça ortada ki, emperyalistler,
bir yeni sömürge olan ülkemizin ya-
salarını da kendi ihtiyaçlarına göre şe-
killendiriyorlar. Neye ihtiyaçları var-
sa, TBMM’den onu istiyorlar. 

İlk adımda da Türk Ticaret,
Borçlar ile Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun yeniden yapılmasını
emrettiler. Emperyalistler emreder
de AKP yerine getirmez mi?

Adeta tüm meclisi seferber ettiler
bunun için. AKP yeni kanunları çı-
karmak için tüm hazırlıklarını kısa sü-
rede yaptı. Hem de sınırları zorla-
maktan çekinmeyerek.

Önce TBMM Başkanı Mehmet
Ali Şahin kolları sıvayarak, Türk Ti-
caret, Borçlar ile Hukuk Muhake-
meleri Kanunu tasarılarının Genel

Kurulda görüşülmesi konusunda dü-
zen partilerinin temsilcilerini topladı.
Bu kanunları “elbirliği ile çıkar-
mak” için düzen partilerinin uzlaş-
malarını ve bir an önce çıkarma-
larını istedi.

AKP Grup Başkanvekili Mus-
tafa Elitaş, tasarıların Genel Ku-
ruldaki görüşme takvimini açık-
ladıktan sonra, şunu ekledi: “Ama
beklediğimizden de erken bitme
ihtimali var. Bu şartlar olursa
toplam 25 saatte 3 bin maddeyi biti-
receğiz, uzlaşmamıza göre”. 

*
Nitekim öyle oldu. Emperyalistler

emretti diye 25 saatte 3 bin madde-
yi kabul edecekler! Yani meclisteki
milletvekilleri, 25 saatte emperya-
listler için el kaldırıp, “kabul” diye
onaylayacak her maddeyi!

Toplam 25 saat boyunca, 3 bin
maddenin görüşülmesi durumunda,
her madde için 5 dakika zamanları
olacaktı milletvekillerinin!

Hatta bu kadar da zamanları ol-
madı. 11 Ocak’ta TBMM Genel Ku-
rulu’nda Türk Borçlar Kanunu Ta-
sarısı olağanüstü bir hızla yasalaştı.
649 maddeden oluşan tasarı, bütün
düzen partilerinin oluru ile 2.5 saat-
te kabul edildi

Milletvekilleri okumadan, oku-
ma gereği ve ihtiyacı duymadan, em-
peryalistler istedi diye bunu emir
kabul edip, el kaldırarak, 3 bin mad-
deyi onaylayacaklar.

Ülkemizi yağmalatacaklar ve bu-
nun adı demokrasi olacak!... 

“Yasakları kaldırıyoruz” diyen
Tayyip Erdoğan, halka hep yalan
söyledi. Yasakları kaldırmak bir yana,
yeni yasaklar koyarak, kendi düşün-
celeri dışında hiçbir düşünceye öz-
gürlük tanımayacaklarını defalarca
gösterdiler.

Nitekim bunun en son örneğini
Meclis’ten geçirdikleri yeni RTÜK
Kanunu’nda gördük. Burada yapılan
düzenlemelere bakılırsa, ellerinde bu-
lunan iktidar olanakları ile hemen
herşeyi denetimleri altında tutarak,
sansür mekanizmasını daha fazla iş-
letecekler anlaşılıyor.

Meclis’te kabul edilen Radyo ve

Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Yasa Tasarı-
sı’nın 1. bölümüne göre, milli gü-
venliğin açıkça gerektirdiği hal-
lerde başbakan veya görevlendireceği
bir bakan geçici yayın yasağı getire-
bilecek. 

Başbakan Erdoğan’ın doğrudan
kendisi ya da görevlendirdiği bir ba-
kanı “milli güvenlik gerekçesiyle” di-
yerek, beğenmedikleri, kendilerini
desteklemeyen televizyonların yayı-
nını durdurabilecek veya bir progra-
mın yayınını bu yasa ile kolayca en-
gelleyebilecekler.

AKP yasakçılığını, kendi dışında-

ki düşüncelere olan düşmanlığını ya-
yınları, programları engelleyerek gös-
termektedir. Örneğin, kendilerini eleş-
tiren ya da AKP’nin yolsuzlukları, rüş-
vetleri ile ilgili bir programı pekala en-
gelleyebilecektir.

Televizyonları hizaya getirmek
için artık mahkeme kararlarına, gerek
olmadan bunu kolayca yapabilecek-
tir AKP iktidarı.

Basını hizaya sokma operasyo-
nundan sonra tahmin edileceği gibi,
televizyonları hizaya sokmaya çalı-
şacaklar. AKP, iktidarı eleştirecek
televizyon istemiyor. AKP, tek bir se-
çenek bırakıyor. Ve diyor ki; “yayın
yapmak istiyorsanız, AKP’yi eleştir-
meyecek, AKP’yi destekleyeceksi-
niz.”

AKP’den demokrasi bekleyenler,
o demokrasinin AKP’liler için oldu-
ğunu artık görmelidirler. 

Emperyalistler emretti! 
25 saatte 3 bin madde hazır!

Yasakları kaldırıyoruz dediler,
yeni yasaklar getirdiler!

Her bir madde için, 
görüşme ve oylama süresi 

sadece 4 saniyeydi
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Tayyip Erdoğan bir heykele “ucu-
be” dedi. Sanatçılar, tepki gösterdi. 

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay,
tepkiler üzerine ortaya çıktı dedi ki;
“yok hayır, başbakanımız heykele
ucube demedi, heykelin konulduğu
alana dedi...”

Zavallı bir uşak, zavallı ve herkesi
kendisi gibi aptal sanarak, kendini
Tayyip’e yönelen tepkilerin önüne
kalkan yapıyordu. 

Böyle bir durumda uşak, efendi-
sinden ne bekler. En azından bir afe-

rin değil mi!

Ama Tayyip öyle yapmadı. 

“Ne arsası, ne arazisi, ucube olan
heykeldir ve kaldırılacaktır” buyur-
du. 

Halkın deyimiyle mosmor oldu
Kültür Bakanı. Yerin dibine batırıldı
efendisi tarafından. 

Uşaklar işte böyledir. 

Efendileri onları yerin dibine ba-
tırıp çıkarır. Onun onuru zedelene-
cekmiş, gururu kırılacakmış, hiç
umurlarında bile değildir. 

Fakat gelin görün ki, bu durum
uşakların da umurunda değildir zaten.
Çünkü pişkin, utanmaz ve aymaz-
dırlar. Çünkü, ne zedelenecek onur-
ları, ne kırılacak gururları vardır.
Dönerken, hepsini kaldırıp atmışlar-
dır. Onlar, gurursuz, onursuz, omur-
gasız, kişiliklerdir. Kişilik-siz-lerdir.
Asıl ucube işte bunlardır; insan desen,
tam değil, aydın desen hiç değil,
adam desen adam değil.. Ne desen
tam uymaz bir ucube işte...   

Ertuğrul Günay, yarın benzer bir
olay olsa, yine Erdoğan’ı aklamaya
çalışacaktır. Hem de bunu Erdoğan ta-
rafından yine morartılma, yine aynı
hale düşürülme ihtimalini bile bile, ya-
pacaktır. 

Döneklikte, uşaklıkta, alçalma-
nın sınırı yoktur. Düşkünleşmenin, ki-
şiliksizleşmenin, pişkinleşmenin sınırı
yoktur. 

İşte ucube bu!
insan desen, tam değil, aydın
desen hiç değil, adam desen,

değil.. Ne desen uymaz...

İsmet Berkan, senin
korkuna yapacak 
bir şey yok!

İsmet Berkan, ağırlıklı olarak Sabancı
eyleminin tartışıldığı bir televizyon prog-
ramında, konuşmasının bir yerinde “Ben -
dedi- Devrimci Sol’dan asıl o zaman kork-
tum.”

Peki Berkan’ın asıl korktuğu o zaman ne
zamanıymış derseniz, onu da şöyle anlatıyor:

Kağıthane’de DYP’ye yönelik eylem yapan kız (Si-
bel Yalçın’ı kastediyor olmalı), kendisinin çok yakın bir
arkadaşının kızına çocuk bakıcılığı yapıyormuş. Üste-
lik de diyor, arkadaşım ve ailesi, kızı çok da sevi-
yorlardı. 

İşte o zaman korkmuş Berkan. 

Bir çocuk bakıcısı, üstelik de çok sevilen, hiç te
“terörist” imajına uymayan bir genç kız, Devrimci
Sol’un bir savaşçısı! 

Berkan, niye korkmuş doğrusu pek bilmiyoruz. 

O savaşçıların bir gün gelip kapısını çalacağını mı
düşünüyor? Şimdilik korkmasın en azından, çünkü dev-
rimci hareket, kapısını çalacaklarını alenen ilan eder ge-
nellikle... 

Ama bunun dışında korkusuna yapacak bir şey yok.. 
Temizlikçi kadın, çayçı kız, bekçinin oğlu, Bakanın

oğlu... Cepheliler her yerde!

Katlediyor ama 
katlettiklerinin          
sayısını bilmiyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın soru
önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin,
sağlık sorunu yaşayan hükümlülerin mevcudu,
bunların hangi hastalıklara yakalandığı, yatalak
olup olmadıkları, bu hastalıklarının hayati tehlike
oluşturup oluşturmadığı ve sağlık durumlarının
aciliyetine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'nda ista-
tistiki veri bulunmadığını bildirdi... 

Peki Adalet Bakanlığı bilmiyorsa kim bilecek?
Bir kurum düşünün ki, her yıl hapishanelerinden yüz-
lerce tabut çıkıyor. Son on yıl içinde hapishaneler-
den tam 1659 tabut çıkmış. Ancak adalet bakanlığı
bu tabutların neden çıktığının kaydını dahi tutmu-
yor. Adalet Bakanlığı sadece katletmesini biliyor. Kat-
lediyor ancak katlettiklerinin sayısını bilmiyor. 

16 Ocak
2011
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Fransa Paris: Hakikat
Savaşı Verenler Yok Edilemez

Yürüyüş Dergisi'ne yönelik  baskın,
gözaltı ve tutuklamalar Fransa’nın baş-
kenti Paris'te  protesto edildi.

8 Ocak günü Kemer önünde yapı-
lan açıklamada;  hakikat savaşı veren-
lerin hiçbir zaman yok edilemediği
anlatıldı. Çeşitli sloganların atıldığı
açıklamaya 16 kişi katıldı. Eylemde
Fransızca “Yürüyüş Susturulamaz”
sloganının yazılı olduğu pankart açıl-
dı. Açıklamadan sonra, Strasbourg Sa-
int-Denis semtinde gerçekleştirilen
toplu Yürüyüş satışı sırasında  baskın
anlatılarak, 45 adet Yürüyüş Dergisi hal-
ka dağıtıldı.

Londra: Gazeteciler
Sendikasından Yürüyüş'e
Destek

Büyük Britanya’da faaliyet yürüten
Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ)
Yürüyüş Dergisi’ne yapılan baskını
protesto etti.

Sendikanın Londra Dergi Şube-
si’nden Türkiye’nin Londra Büyükelçi-
si’ne ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilen
mesajda baskın protesto edildi.

Yunanistan: Yürüyüş Dergisi
Baskını Hakkında AP’ye Soru
Önergesi Verildi

SYRIZA (Radikal Sol Birlik) ba-
sın bürosu tarafından  5 Ocak 2011 ta-
rihinde yapılan açıklamaya göre   Ra-
dikal Sol Birlik  Avrupa Milletvekili Ni-
kolaos XOUNTIS tarafından Yürüyüş
Dergisi’ne yapılan baskına ilişkin Avrupa

Parlamentosu’na soru önergesi
verildi.

Konuya ilişkin haber aynı
zamanda SYNASPISMOS (Sol

Birlik Partisi) merkezi yayın or-
ganı ve günlük yayınlanan AVGİ
(Şafak) Gazetesi’nde yer aldı.

Yunanistan’da
Sendikalardan Yürüyüş
ile  Dayanışma

Yunanistan’dan OLME (Yu-
nanistan Orta Öğretim Çalışan-
ları Federasyonu) ve PAME (Ra-

dikal İşçi Cephesi) Yürüyüş Der-
gisi’ne yapılan baskını ve çalı-
şanlarının tutuklanmasını yaptık-
ları açıklamalarla protesto ettiler.

Açıklamaları şu şekilde:

“O.L.M.E. (Yunanistan Ortaöğre-
tim Çalışanları Federasyonu) Yönetim
Kurulu 24 Aralık 2010 da gece yarısı
polisin YÜRÜYÜŞ Dergisi bürosuna
gerçekleştirdiği baskını kınar.

Polisin dergi bürolarına yaptığı bu
saldırı ve genel olarak tüm saldırıların
özgürlükler ve demokrasi için mücade-
le eden Türkiyeli devrimcileri susturma
amacı taşıdığını düşünüyoruz.”

***

“PAME (Radikal İşçi Cephesi)

Sevgili Yoldaşlar,

Radikal İşçi Cephesi olarak özel
timlerin Yürüyüş Dergisi’ne yaptığı
saldırıyı kınıyoruz.

Tutukluların derhal serbest bıra-
kılmasını

Gasp edilen arşivin ve tüm eşyaların
derhal iade edilmesini talep ediyoruz.

PAME Uluslararası İlişkiler Bölümü”

Sansür Duvarını Yıkacağız!
4-5 Aralık 2010 tarihlerinde Viya-

na'da gerçekleştirilen 9. Uluslararası
Tecritle Mücadele Sempozyumu'na
mesaj göndermek isteyen, Almanya'nın
tecrit hücrelerinde bulunan siyasi tut-
sak Şadi Naci Özpolat, hapishane ida-
resinin sansürüne maruz kalmıştır.

Sempozyum haberini alır almaz 16
Ekim tarihinde mesaj yazıp gönderen
Şadi N. Özpolat, idareye teslim ettiği
mektubunun "sakıncalı bulunduğu" nu ve
gönderilmediğini 8 Aralık’ta  öğrendi.

Sakıncalı buldukları mektubunu

neredeyse 2 ay sonra geri iade eden ida-
re neyi amaçlıyor acaba? Hem de bu
sansürün haberini yazan 8 Aralık 2010
tarihli mektup henüz 29 Aralık tarihinde
postahaneye girip, Ocak ayının başın-
da alıcının eline geçmiştir. Bunun adı
tecrit ve keyfiyet değilse de nedir? 

Zaten ağır tecrit koşulları altında tu-
tulan Özpolat'ın tek iletişim aracı olan
mektuplaşmasına da karışıyor idare. 

Ancak ne Türkiye'deki F Tipi sa-
hipleri ne de Almanya'daki Stammhe-
im mimarları bu amaçlarına ulaşama-
yacaklardır.

Siyasi tutsaklarla mektuplaşmaya ve
sahiplenmeye devam edeceğiz!

Tecrite  Hayır!

Tüm Siyası Tutsaklara  Özgürlük!

Uluslararası Tecrite Karşı
Mücadele Platformu

Av ru pa’da

Bolivarcı Kıta Hareketi’nin üyele-
rinden Bernardo Filiaggi, Venezüel-
la’da geçirdiği bir trafik kazası sonu-
cu yaşamını yitirdi.

Bernardo Filiaggi, geçen sene Halk
Cephesi’nin düzenlemiş olduğu ve Eyüp
Baş’a ithaf ederek onun adını verdiği,
“Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği Sempozyumu”na
katılarak, Venezuella ve Kolombiya’da-
ki  mücadeleye dair anlatımlarda bulun-
muş, konuşmalar yapmıştı.

Dostluğu ve mücadeleye olan inan-
cıyla, sempozyuma katkılarıyla  hatır-
lanacak olan  Bernardo Filiaggi mü-
cadele de yaşayacaktır.

Bolivarcı Kıta Hareketi Genel Sek-
reterliği’nin, Bernardo Filiaggi’nin
ölümünden sonra yayınladığı mesajda
şunları belirtmiştir; “Bernardo harekete
girdiği andan itibaren büyük bir cesa-
retle ve sorumluluk duygusuyla gerek
kendi bölgesinde gerek verilen görev-
ler gereği uluslararası planda başarıyla
yerine getirmiştir.” 

Bolivarcı Kıta
Hareketi  üyesi
Bernardo Filiaggi,
halkların
mücadelesinde
yasayacak!

Avrupa’da Yürüyüş Dergisi
İçin Protestolar Sürüyor
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"Ölüler Bizi Uyarıyor" (anıt me-
zarı üzerindeki yazı)

Alman halkının önderlerinden
Rosa Luxemburg ve Karl Liebk-
necht, 9 Ocak 2011 tarihinde Ber-
lin’de gerçekleştirilen bir yürüyüş
ve mezar ziyaretiyle anıldı.

Sabahın erken  saatlerinde Al-
manya’nın her yanından ve Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinden gelen halk,
yürüyüş için toplanmaya başladı.
Saat 9.00’da Frankfurter Tor’da top-
lanan kitle, kortejlerin oluşmasıyla yü-
rüyüşe başladı. Değişik ülkelerden ka-
tılan, gruplar, örgütler ve siyasi ha-
reketler kendi pankartlarını, bayrak-

larını açarak yürüyüşe geçti. 

Uzun bir yürüyüş güzergahı bo-
yunca Türkiyeli devrimci örgütler
ve derneklerle birlikte, Anadolu Fe-
derasyonu üyeleri de kortejde yer al-
dılar. Tam bir Enternasyonal kortej
oluşmuştu. 

Alman halkı başta olmak üzere,
değişik ülkelerden katılan ilericiler,
devrimci-demokratlar, anti-faşistler
bu iki devrimci önderi unutmadıkla-
rını, 10 bin kişinin üzerindeki gör-
kemli kortejleriyle gösterdiler. 

Yürüyüş’e katılan “Enternasyonal
komünistler” adlı grubun, aralarında
Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İb-

rahim Kaypakkaya'nın da bulunduğu,
dünyada devrim mücadelesinde şehit
düşen devrimci önderlerin resimleri-
ni taşımaları  dikkat çekti. 

Anıt mezarın olduğu alana gelin-
diğinde, bir saygı ifadesi olarak, bay-
raklar, pankartlar katlanarak anıt zi-
yaret edildi ve karanfiller bırakıldı.
Gün boyunca ziyarete açık kalan anı-
ta binlerce insan ziyarete gelerek,
devrimci önderleri andı.

Yaşanan kimi olumsuzluklarda ko-
nuşmalar, noktası, virgülüne kadar ge-
nellikle hep aynı olmaktadır.

Bizde olur! Bizde yaşanır ama
Avrupa’da hayatta bunlar olmaz!

Ülkemiz’de 2-3 dakika süren yağ-
mur yağıp hayat durduğunda, sel ol-
duğunda, kar yağdığında, trafik “ka-
zaları”nda daha çok insan öldüğünde,
yangınlar birbirini izlediğinde... 

Hep aynı şeyleri söylemektedir
Avrupa hayranları. Cevap hazırdır;
“Avrupa’da olsa böyle olmaz”

Peki nasıl olur? Avrupa farklı mı?
Avrupa’da sel olmaz mı? Kar yağdığı
için ulaşım durmaz mı? Yangın çıkmaz
mı? İnsanlar katledilmez mi?

3 Şubat 2008’de, Almanya’nın
Ludwigshafen kentinde Türkler’in
oturduğu bir evin yanması sonucu 10
gurbetçi hayatını kaybederken, 60
kişi yaralandı. Yangının nasıl çıktığına
dair açıklama bile yapılmadı.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Al-
manya’da yağan yağmurlar ve eriyen
karlar nedeniyle bir nehrin kıyısında

bulunan 30 kasaba sular altında kaldı.
Gazeteler, “Alman kasabaları Venedik
gibi oldu” diye başlıklar attı. 

Yine Almanya’nın Hamburg ken-
tinde bir limanda mazot sızıntısı oldu.
Nehir suya karışan mazot ile kirlendi. 

Bir süre önce yağan kar nedeniyle,
Avrupa’da deyim yerindeyse “yaşam
durdu”. Avrupa’nın bir ucundan diğer
ucuna, uçaklar uçmadı, trenler çalış-
madı. Halk günlerce ulaşım sorunu ya-
şadı.

Açıkçası, bizde olan Avrupa’da da
olmaktadır. Avrupa’da olmayacağını sa-
vunmak bilimsel değildir. Hem Avru-
pa’da olmayacağını savunmak, Avru-
pa emperyalizmini aklamaktır. 

Bu tür kıyaslar emperyalist ülkeleri

cennet gibi gösteren ve esas olarakta
emperyalist ülkelerdeki sömürüyü giz-
leme amaçlıdır.

Eşitsizlik, adaletsizlik sadece yeni-
sömürge ülkelerde yoktur. Kapitalizmin
doğası gereği böyledir ve tüm kapita-
list ülkeler için geçerlidir. Zenginler her
yerde zengin, yoksullar heryerde yok-
suldur. Avrupa’da Türkiye’de de böy-
ledir. Çünkü yoksulluğun, adaletsizli-
ğin kaynağı kapitalizmdir.

Avrupa’da soğuklar nedeniyle do-
nan insanlar oldu. Ve o kış soğuğunda
sokakta yaşayan insanlar var halen. 

Hemen akla gelebilecek her şey,
hem “bizde” hem de Avrupa’da ola-
caktır. Çünkü her iki yerde de kurulu
düzen, halktan yana, halkı düşünen bir
düzen değildir. Nitekim bunun sonucu
olarak, Almanya’da kümes hayvanla-
rına ve domuzlara zehirli yem yediril-
miş, milyonlarca insanın sağlığı tehdit
edilmiştir.

Tüm emperyalist-kapitalist ülke-
lerde akla gelebilecek her sorun ya-
şanmaya devam edecektir. Türkiye ile
Almanya arasında bu konuda olsa
olsa sadece sayı farkı olacaktır. 

Bizde olur!
Avrupa’da

olmaz!

AVRUPA’dakiBİZ

Berlin’de Onbinler 
Rosa Luxemburg ve 
Karl  Liebknecht’i  An dı
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Köroğlu'yum kayaları yararım

Halkın kılıcıyım hakkı ararım          

Şahtan padişahtan hesap sorarım

Uykudan uyanan katılır bana...

Riyakar
“Ben zengini severim”
diyordu Özal. 
Daha açık sözlüydü. 
“Ben fakir fukaradan,
garip gurabadan
yanayım” diyor Erdoğan. 
Riyakar! 
Uçaklara 600 sömürücü
asalak patronu doldurup
Kuveyte götürüyor, on-
dan sonra da hala fakir
fukara... 
Yok ya... 

“Halkçı” CHP’ye
TÜSİAD’çı Başkan

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Nebil
İlseven getirilmiş. 

“Halkçı” Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl
Başkanı yaptığı bu İlseven kim peki?

İşte kimliği: 

Doğan Holding Koordinatörü,

ayrıca TÜSİAD üyesi... 

Yüksek öğrenimini Amerika’da yap-
mış. 

Chemical Mitsui Bank ve Demir
Yatırım adlı şirketlerde emperyalistlerin
ve işbirlikçilerinin hizmetinde çalışmış. 

Halkçı Kılıçdaroğlu’nun CHP’sine
çooook uygun bir il başkanı bizce...
Çünkü CHP’nin aslı budur...  

Milliyetçi  
Rüşvetçi

“Müdürümüz milliyetçi ol-
duğu için payını TL olarak alı-
yor.”

İstanbul Havalimanı Güm-
rük Müdürlüğü’nde yaşanan rüş-
vet olaylarıyla ilgili ihbar mek-
tubunda aynen böyle geçiyor. 

Rüşvetçi müdür, “milliyetçi
olduğu için” dolar ve euroyla al-
mıyormuş payını... Hırsızların
milliyetçiliği böyle oluyor işte.. 

Hatırlayın Yaşar Öz gibi
uyuşturucu tacirleri de, “Türki-
ye’de satmıyoruz, Avrupa’da sa-
tıp onları zehirliyoruz” diye sa-
vunmuşlardı alçak ticaretlerini. 

Milliyetçilik, dincilik her tür-
lü hırsızlığın, yolsuzluğun, al-
çaklığın perdesi yapılmış du-
rumda... 

YÖK’ÇÜ BEYLER!
YÖK Başkanı Yusuf Özcan, 13 Ocak

günü, çok önemli bir basın toplantısı ya-
pacağını açıklıyor. Televizyonlar, canlı ya-
yına geçiyor...

Özcan konuşmaya başlıyor. Cum-
hurbaşkanı Gül’le yapılan görüşmenin so-
nuçlarının kendisine iletildiğini söylüyor...
Konuşmayı dinleyenler, şimdi öğrenci
gençliğin talepleriyle, sorunlarıyla ilgili
geniş açıklamalar yapacak herhalde diye
düşünüyor. 

“Özcan açıklıyor: Öğrenci Konseyleri
Başkanı Sinan Bey’e YÖK binasında bir
oda vereceğiz.”

Aslında diyorki bunu daha önce ka-
rarlaştırmıştık ama bina sıkıntımız vardı,
o yüzden yapamadık... 

Bir odayı verecek kadar bile önem ver-
memiş yani.. 

Biz diye devam ediyor Özcan, artık
öteki öğrencilerle görüşmemize gerek

yok, Sinan Bey’le görüş-
memiz yeter...

Temsili demokrasiden
anladığı da bu kadar! Öz-
can Bey’le Sinan Bey ye-
ter!

Özcan’ın mühim basın
toplantısı bu açıklamadan
sonra bitiyor!

değinmelerdeğinmeleryeni

Çizgiyle



Gözyaşlarının 
isyanı
Abdullah Gül, Yemen türküsünü
dinlerken ağlamış.. 

Yakında gözyaşları isyan edecek bu riyakar İslamcılar’a;
bizi kötü emellerinize alet etmeyin diye... 

“Ünlü”ler
Spiker, haber metnini okuyor: “İstanbulda yapılan

fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar içinde
çok sayıda ‘tanınmış ünlü’ mankenin de olduğu
söyleniyor.”

“Ün”lendiren kendileri. “Ün” dedikleri, vücudunu
pazarlama ve rezil ilişkilerin toplamından ibarettir. 

Üstelik bu haberde haber değeri yok. 

Mankenlik zaten aynı zamanda bir “kadın etini
pazarlama” değil mi?

Birini burjuvazinin moda haline getirmiş olması,
onun niteliğini değiştirmez. 
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26 yaşındaki Muham-
med Buazizi'nin 17 Aralıkta
sebze tezgahının elinden
alınmasını protesto için
kendini yakarak yaşamını
yitirmesinin ardından özel-
likle diplomalı üniversite
mezunu işsizlerin ve sen-
dika üyelerinin açlık ve iş-
sizliği protesto etmek için
başlattıkları eylemler üç
haftadır devam ediyor.

8 Ocak’da yapılan ey-
lemlerde polisin halkın üze-
rine ateş açması sonucu 2
kişi katledildi. Bunun üze-
rine büyüyen eylemlere po-
lisin saldırması sonucu po-
lis kurşunlarıyla katledilen-
lerin sayısı 66’ya kadar yük-
seldi. Ayrıca polis katlia-
mını protesto etmek ama-
cıyla 5 kişinin de kendini
yaktığı belirtiliyor.

Halkın isyan noktası-
na gelmesinin nedeni Tu-
nus’daki açlık ve işsizlik-
tir. Tunus’daki üniversite
mezunlarının yüzde 55’i
işsiz. 

Tunus yönetimi, ey-
lemlerin daha da büyüme-
sini engellemek için 11
Ocak’tan itibaren lise ve
üniversiteleri kapatırken,
başkent Tunus’ta sokağa
çıkma yasağı ilan edildi.
Ancak buna rağmen ey-
lemler sürüyor. 

Bu öfke, açlığı n ve
i şsizliğin öfkesidir!

TUNUS

Haiti’de 12 Ocak
2010’da, tam bir yıl önce,
büyük bir deprem olmuştu.

Tam 230 bin kişinin öl-
düğü bu depremde, 2 mil-
yon kişi de evsiz kalmıştı. 

1 milyon kişi hala ça-
dırlarda yaşıyormuş Hai-
ti’de. 

Başta Avrupa Birliği ve
Amerika olmak üzere, em-
peryalist ülkeler söz ver-
dikleri yardımları yapma-
mışlar. 

Oysa Mart ayında New-
york’ta Haiti için “Ulus-
lararası Bağışçılar Konfe-
ransı” düzenlenmiş, em-
peryalistler ve işbirlikçi-
leri burada yardım sözleri

vermişler, hatta BM Ge-
nel Sekreteri Ban Ki-moon,
ulaşılan yardım rakamının
beklenenin çok üstünde ol-
duğunu açıklamıştı. 

Mesele yerine getiril-
meyecek sözler vermek ol-
duktan sonra, emperyalist-
ler bol keseden sözler ve-
rirler. Bugüne kadar, dün-
ya halklarının yaşadığı on-
larca felakette aynı şeyi
yaptılar. 

Bugün Haiti’de halk,
sağlıksız, hiçbir alt yapının
olmadığı çadır kamplarda
yaşıyor, ki bunun sonu-
cunda Ekim ayında mey-
dana gelen kolera salgı-
nında da 3600 kişi öldü.

Emperyalist ler Hiçbir 
Yaraya Merhem Olmaz!



Said-i Nursi’nin ha-
yatını anlatan Hür Adam
filmiyle birlikte, Said-i
Nursi üzerine yorumlar,
tartışmalar da arttı. Hür-
riyet gazetesinden Ah-
met Hakan da bu tartış-
maya Said-i Nursi ile Na-
zım Hikmet’i “kıyasla-
yan” bir yazıyla katıldı.
Şöyle diyordu Ahmet Ha-
kan: 

“Neyi savunmuş olursa olsun,
hangi inanca sahip olursa olsun...
böylesi bir hayat yaşamış olan Said
Nursi, dört dörtlük bir mazlumdur. 

Mazlumları mukayese etmeyi sev-
mem ama onun yaşadığı zulmün ya-
rısını bile yaşamamış Nazım Hikmet
için yaptıklarımızın ve söyledikleri-
mizin hiç olmazsa yarısını Said Nur-
si için söylesek fena mı olur?” (Hür-
riyet, 9 Ocak 2011)

Nazım’ın meşruluğu düzene kar-
şı savaşından gelir. Said-i Nursi’nin
bu noktada hiçbir meşruluğu yoktur.
Nazım’la aynı anlamda, aynı kate-
goride anılması için hiçbir neden
yoktur. 

Said-i Nursi, Nazım’la kıyaslana-
maz. Kıyaslanabileceğini söyleyenler,
ya tarih cahilidirler ya da kafalarında
düzene karşı olmakla, düzene tabi
olmak arasında bir ayrım yoktur. 

Gericilik, şimdi Said-i Nursi’yi,
sisteme meydan okuyan bir kahraman
olarak sunmaya çalışmaktadır. Said-i
Nursi ile iktidarların çatışması düzen
içi bir çatışmadır. 

Bu noktada, Said-i Nursi’nin Cum-
huriyete karşı şeriattan, “hilafet”ten
yana olduğu gerekçesiyle, çatışmanın
“düzen içi” bir çatışma olduğuna
karşı çıkılabilir. Ama bu biçimsel bir
karşı çıkıştır. Bugün Nakşibendi-
ler’den Fethullahçılar’a, Süleyman-
cılar’a kadar hemen tüm tarikatlar,
emperyalizmle ve oligarşik iktidarla
uzlaşma içindedirler. 

Bugün Fethullah’ın Zaman gaze-

tesinde yazan “hilafetçiler”, ne kadar
düzenle çelişiyorlarsa, ne kadar em-
peryalizme karşıysalar Said-i Nur-
si’nin düzenle çelişkisi de o kadardır. 

Said-i Nursi, sürgün edilmiş, ha-
pis yatmış, kitapları toplatılmış, me-
zarı sökülmüştür... Evet bunlar doğ-
rudur. 

Nazım’la Said-i Nursi’yi veya
başka bir tarikat önderini, liderini
aynılaştırmaya kalkışanlar, öncelikle,
ülkemizdeki tarikatların 1. Emperya-
list Paylaşım Savaşı’ndan günümüze
kadar neredeyse istisnasız bir şekilde,
emperyalizmle, emperyalizm işbir-
likçileriyle yanyana olduğunu UNUT-
MAMALIDIR. 

Emperyalizme karşı olanlarla em-
peryalizmle yanyana olanları, “ikisi de
hapis yattı, ikisi de sürgün edildi” sığ-
lığıyla aynılaştırmak, tarihe haksızlık
ve saygısızlıktır. 

İttihat Terakki’nin Alman emper-
yalizmiyle işbirliği içinde olduğu 1.
Emperyalist Paylaşım Savaşı döne-
minde Nakşibendiler’den Mevlevi-
ler’e Melamiler’e kadar birçok tarikat,
İttihat Terakki ve Alman emperya-
lizmiyle işbirliği içindedir. Keza, Teş-
kilat-ı Mahsusa ile de yakın işbirliği
içindedirler. Onların arasında Said-i
Nursi de vardır. 

Ülkemizdeki hemen tüm tarikat-
ların emperyalizmin has adamı Men-
deres iktidarı altında geliştiği, bu ta-
rihten itibaren tarikatların emperya-
lizmin “anti-komünist” savaşında
cansiperane yer aldıkları da unutul-
mamalıdır. Said-i Nursi ve onun “ta-

lebeleri” de buna dahil-
dir. 

Ülkemizdeki azın-
lıklara karşı bir yağma
ve kıyım saldırısı olan ve
islamcıların, tarikatların
da katıldığı 6-7 Eylül
sonrasında, Said-i Nur-
si’nin avukatlarından
Bekir Berk bakın hala ne
diyordu: 

“Komünizmi durdur-
mak ve ona karşı tedbir almak iddia-
sı samimiyse; tek çare dine sarılmak,
islama kuvvet vermek... Müslüman-
ların ellerindeki, ayaklarındaki zin-
cirleri çözmek ve serbest bırakmak ge-
rekir...” (Aktaran, Faik Bulut, İslam-
cı Örgütler, syf. 705) 

Ahmet Hakanlar, Nazımla Said
arasında mesnetsiz aynılaştırmalar
yapmadan önce, bu ülkenin mezar-
lıklarına bakmalıdırlar. Bu ülkede
devletin katlettiklerinin istatistikleri-
ne bakmalıdırlar. 

Said-i Nursi’yle aynı saftakiler
değildir katledilenler. Katledilenler,
Nazım’la aynı safta, sosyalizmin sa-
fında olanlardır. 

Bir ara da Nazım’la Necip Fazıl’ı
yanyana getirip kıyaslamalar yap-
mak moda olmuştu. Nazım’a sahip çı-
kılıyorsa, Necip Fazıl’a da sahip çı-
kılmalıydı... Nazım şiirinin okundu-
ğu yerde, bir de Necip Fazıl şiiri okun-
malıydı...  

Gericilik bu ihtiyacı, kendini hala
meşrulaştırma sorunu yaşadığı için du-
yuyor. 

Evet, Nazımlar halk nezdinde
meşrudurlar elbette. Ama gericilerin
“aydın” diye ortaya sürdüklerinin
çoğunun yolu, 6-7 Eylüller’den,
Kanlı Pazarlar’dan, Tan baskınla-
rından geçmiştir ve bu yüzden de bir
meşruluk sorunları vardır. Kendileri-
ni Nazım Hikmetlerle, Orhan Ke-
mallerle, Yaşar Kemallerle yan yana
getirerek meşrulaştırmak istemekte-
dirler. Buna izin vermeyeceğiz. 

Nazım’la Said-i Nursi Kıyaslanamaz! 
Çünkü bu kıyasın bir yanında sosyalizm vardır, bir yanında işbirlikçilik!
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