
Yıkımlara Dur Demek İçin 11 Şubat’ta 
İstanbul Anakent Belediyesi Önündeyiz!

Türkiye halkları için başka kurtuluş yok

Halkımız! Bu bir aldatmacadır!
Anlaşmayın Aldanmayın!

İstanbul Halkı! 
Yıkımlara Dur Diyelim!

� İstanbul

Belediyesi
yıkımları başlatma
kararı aldı:
Saldırı Fikirtepe’den
başlayacak!

Biz Marksist-Leninistleriz
“Tek yol devrim” demeye devam edeceğiz

“Yolumuz Kızıldere’nin yoludur” 
demeye devam edeceğiz

DEĞİŞMEYECEĞİZ!

KURTULUŞA KADAR 
SAVAŞACAĞIZ

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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Fiyatı : 1 TL (kdv dahil)

� Depremle

korkutup
evlerimizi,
arsalarımızı
gasp etmek
istiyorlar! 

� “Kentsel dönüşüm”

halk için yıkımdır!
Gecekondularımızın yerinde
sağlamlaştırılmasına evet,
yağmaya, talana,
yıkıma hayır!



Liseli Dev-Gençliler “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler
İstiyoruz! Alacağız” diyerek başlattıkları kampanyayı
her hafta bir mahallede çadır kurarak sürdürüyorlar...

1. Hafta 
Okmeydanı

2. Hafta 
Küçükarmutlutlu

3. Hafta 
Sarıgazi

4. Hafta 
1 Mayıs Mahallesi

Biz Liseli Dev-Gençliyiz
“Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz

Alacağız” kampanyamızı duyurmak için
eylemimizin 3. haftasında Sarıgazi Demokrasi
Caddesi’nde çadırımızı açtık. Polis gelip çadırı
kaldırmamızı istedi. Kaldırmadık. Tehdit etti.
gözaltına alırız dedi. Kaldırmayacağız dedik.
Saldırdılar. Zorla, işkenceyle 7 arkadaşımızı
gözaltına aldılar. Çadırımızdaki eşyalarımıza el koy-
dular. 

Biz Dev Gençliyiz! 

Bizi saldırılarla,  gözaltılarla, işkencelerle,
yıldıramazsınız. 

Aynı gün aynı yere tekrar kurduk çadırımızı. 

Çadır eylemimizin 4. haftasında 1 Mayıs
Mahallesi’ndeyiz!
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Yitirdiklerimiz
"Bir devrimci ayrılıklara alıştıkça güçlenir, çünkü bizlerin
ayrılığı sadece fiziki ayrılıklar. Aslolan öğrendiklerimizi
gideceğimiz yerlere taşımak ve daha da geliştirmektir. İşte bunu
başarabildiğimizde ayrılmış olmuyoruz. Sürekli beraber oluyor
ve aynı pratik, aynı düşünce için yüreğimiz atmış oluyor"

Mete Nezihi Altınay28 Ocak 1998’de Ada na’da ölüm
man ga la rı ta ra fın dan bu lun duk la rı
eve dü zen le nen bas kın da kat le dil di ler. 

Be sat AY YIL DIZ, 1966 Yoz gat
do ğum lu. Li se yıl la rın da dev rim ci
ha re ket le ta nış tı. 1988-89’da An ka ra
Dil Ta rih’te Dev-Genç için de yer

al dı. İç Ana do lu böl ge sin de
so rum lu luk lar üst len di. Gö zal tı ve tut -

sak lık lar  ya şa dı. 1997’de Ama nos lar’da, To ros -
lar’da hal kın sa vaş çı sı ol du.

Bü lent DİL, 1976 Kay se ri do ğum lu. İn gil te re’de
mü ca de le ye ka tıl dı. 1997’de Ak de niz dağ la rın da
hal kın ada let öz le mi için si lah ku şan dı.

Meh met TO PA LOĞ LU, 1972 Ada na do ğum lu.
Ad li tu tuk lu ola rak gir di ği ha pis ha ne den dev rim ci

ola rak çık tı. Kur tu luş Ga ze te si’nin Ada na bü ro sun da ça lı şı yor du. 

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Ocak 1978 İs -
tan bul Kuş te -
pe Li se si’nde
mü ca de le ye
baş la dı. Bu li -
se de ki fa şist
iş ga lin kı rıl -
ma sın da

önem li rol oy na dı. Fa şist ler
ta ra fin dan Me ci di ye köy’de
kat le dil di. 1954 do ğum luy du.

28 Ocak-3 Şubat

Kas ta mo nu do -
ğum luy du. DEV-
GENÇ saf la rın da
an ti-fa şist mü ca -
de le ye ka tıl dı.
1 Şu bat 1979’da
Kas ta mo nu-İne -
bo lu Hal ke vi’ne
fa şist le rin sal dı rı -

sı so nu cu şe hit düş tü. 

Meh met
MA RAŞ

Be sat
AY YIL DIZ

Yoldaşları Mehmet
Topaloğlu’nu anlatıyor;

“... Gözaltından çıktıktan
on gün sonra Kurtuluş’un Ada-
na muhabirliğini yapmaya baş-
ladı. En zor şartlarda Kurtu-
luş'un Adana bürosunu sahip-
lendi. Hiçbir zaman şikayet
etmedi. Hep kurumunu ve ken-
disini bir adım ileriye götürmek
istiyordu. (...)

Şehit olduğun haberini aldı-
ğımda aklıma ilk büroya gelişin
geldi. Çok sert bir yüzün ve du-
ruşun vardı. Sonra seni tanıdık-

ça anladım ki yanılmışım. Güleryüzlü, esprili ve çok coşkuluydun. Bir
keresinde yoldaşlık üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Basit şey değil, hak-
ketmek lazım demiştik. Hakkettin yoldaşım. Hem de yoldaşlığın en de-
ğerlisini şehitler kervanına katılarak hakkettin. Hapishanelere görüşe
giderdi. Hapishane önünde görüş bekleyen ailelerin rahat görüş yapa-
bilmeleri için o kadar işine rağmen sabahın beşinde hapishane önüne
gider adeletli bir şekilde liste tutardı. En son Kürkçüler Hapishanesi’ne
gitmişti. Tutsak yoldaşlarıyla görüşmesini coşkuyla anlatmıştı bize.”

****
"Mehmet’i çok seviyorduk. Kendi oğlum gibiydi, kimseyi incitmez-

di. .... İnsanları çok sever, onlara her zaman bir şeyler verebilmeyi is-
terdi. Hapishanedeki tutsaklarımızın görüş gününde hapishane önün-
deki ailelerimizin hepsiyle tek tek ilgilenir, aç olanların karnını doyu-
rurdu. Herhangi bir haksızlık olmasın diye hepimizin listesini tutar-
dı. ... Bir araya geldiğimiz her an bizimle eşitlik, özgürlük ve müca-
dele ile ilgili sohbet ederdi.” 

***

Mehmet Topaloğlu, Kurtuluş Gazetesi Adana Temsilcisiydi. Katle-
dildiğinde yoldaşları mezarı başında and içtiler Kurtuluş’un sesini hal-
ka ulaştırmaya. Mehmet’e söz verdikleri gibi, yoksul halkın yaşadığı ma-
hallelerden Kurtuluş’un sesi hiç eksik olmadı. Yeni bedeller ödeme pa-
hasına Kurtuluş, Vatan oldu, Adalet oldu, Yürüyüş oldu ama mutla-
ka Mehmet’e söz verildiği gibi halka ulaştırılmaya devam etti ve ediyor.

“Mehmet Yoldaş Ant Olsun ki;
Kurtuluş'umuzu Halka 
Ulaştırmaya Devam Edeceğiz”

Anıları Mirasımız

Meh met TE PE

Si vas-To kat dağ la rın da
zul me kar şı Ana do lu
ih ti la li nin sür dü rü cü sü
ol du lar. 30 Ocak
1996’da Si vas’ın Ha fik
İl çe si’ nin Yu ka rı asar -
cık Kö yü ya kın la rın da
ku şa tı lan halk kur tu luş
sa vaş çı la rı bir di re niş

des ta nı ya za rak ölüm süz leş ti ler.

Me te Ne zi hi AL TI NAY, dev rim ci
ha re ke tin olu şu mun dan iti ba ren dev -
rim ci ha re ke tin saf la rın da bir ya şam
bo yu dev rim ci lik ya pan lar dan dı.
Cun ta yıl la rı nın uzun tut sak lığı nın
ar dın dan, ‘86-91 yıl la rı ara sın da dev -
rim ci ha re ke tin ye ni den ör güt len me -
sin de yer al dı. Şe hit düş tü ğün de bir li -
ğin ko mu tan yar dım cı lı ğı gö re vi ni
yü rü tü yor du.

Cö mert ÖZEN, 1966 To kat do ğum -
lu. İs tan bul’da ge ce kon du böl ge le rin -
de gö rev ler al dı. 1991 yı lı nın or ta la -
rın da To kat-Si vas böl ge sin de gö rev -
len di ril di. O, To kat-Si vas hal kı nın
bağ rı na bas tı ğı, sev giy le bağ lan dı ğı

bir halk ön de riy di. Şe hit düş tü ğün de bir lik ko mu ta nıy dı.

Mu har rem ÖZ DE MİR, 1971 To kat do ğum lu. To kat Zi ra at Mes lek
Yük sek Oku lu öğ ren ci siy ken mü ca de le ye baş la dı. 1994 baş la rın da
ge ril la ya ka tıl dı.

Ali Du ran EROĞ LU, 1975 To kat do ğum lu. To kat Ti ca ret Li se -
si’nde mü ca de le ye ka tıl dı. Si vas kat li amı na kar şı ey lem le rin ör -
güt len me sin de ye r al dı. 1994’te ge ril la ya ka tıl dı. 

Tev fik DUR DE MİR, An tal ya lıydı. Ulu dağ Üni ver si te si’nde
1986-87 genç lik ha re ke ti nin ön der le rin den bi riy di. 1991’de tut sak
düş tü. Bu ca Ha pis ha ne si’n de ger çek leş ti ri len öz gür lük ey le mi nin
ar dın dan ge ril la ya ka tıl dı. 

Mus ta fa AK TAŞ, 1989-90’da An ka ra Dev-Gençli ola rak mü ca de -
le et ti. 1991’de em per ya list sa va şa kar şı yü rü tü len mü ca de le de tu -
tuk lan dı. Tah li ye sin den son ra 1992 yı lın da ge ril la ya ka tıl dı.

İm ran AY HAN, 1966 Ağ rı do ğum lu. Aze ri mil li ye tin den di. Eği -
tim emek çi si ola rak yer al dı ğı mü ca de le si ne dağ lar da bir halk kur -
tu luş sa vaş çı sı ola rak de vam et ti.

Bü lent DİL

Meh met
TO PA LOĞ LU

Me te Ne zi hi
AL TI NAY 

Cö mert
ÖZEN 

Mus ta fa
AK TAŞ 

Tev fik
DUR DE MİR 

Mu har rem
ÖZ DE MİR

İm ran
AY HAN 

Ali Du ran
EROĞLU
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Kentsel dönüşüm projesi adı al-
tında, vaatlerle, yalanlarla mil-

yonlarca yoksulun evlerini yıkmak
istiyorlar.  Hazırlanan projeler, hep
yoksulların evlerinin olduğu semt ve
mahalleleri kapsıyor. Sömürücü asa-
lakların yaşadığı siteleri, kendileri-
ne kurdukları adacıkları kapsamıyor.

Tersine, onlara yeni alanlar açı-
lıyor. 2B adına bu kez de or-

manları, kendi deyimleri ile İstan-
bul’un “akciğerlerinin” olduğu en
güzel yerleri, su havzalarının yanı-
başındaki toprakları yağmalıyorlar.
Halka ait yerlerde özel siteler, alış-
veriş merkezleri, gökdelenler yük-
seliyor. 

Açıkçası oligarşi yoksullara,
“size şehirlerde yaşam hakkı

tanımıyorum” diyor. Yıllar önce, bir
işbirlikçi burjuva, TÜSİAD’ın eski
başkanlarından biri, “Ge ce kon du lar -
dan ge lip bo ğa zı mı zı ke se cek ler!”
diyerek, yoksul halktan duyduğu
korkuyu vurgularken, bu sözler hiç
kuşku yok ki, yoksul halka karşı bü-
yük bir düşmanlığı da içeriyordu.
Burjuvazi korktuğuna düşmandı.
Yoksullara karşı bu büyük yıkım sal-
dırısı korkunun ve düşmanlığın ifa-
desidir.  

İ stanbul’da yıkımlar sürerken, 1
milyon evin yıkılması için de

yasal kılıflarını hazırladılar. Anka-
ra’da Kentsel Dönüşüm yalanı ile
2005-2007 yılları arasında tam 25
bin ev yıktılar. Plan, hemen bütün
büyük şehirleri kapsıyor. Sonuçta
herkesin görmesi gereken şudur;
belediyelerle anlaşarak barınma
hakkımızı savunamayız. Belediye
ile anlaşanların nasıl aldatıldığı
binlerce örnekle ortadadır. Nerede
belediye ile anlaşıldıysa orada
halk, aldatıldı. 

Belediye ile anlaşma yapanlar,
aylar sonra, “keşke evimi yık-

tırmasaydım! Çok pişmanım” deme
noktasına geldiler. 

Eğer yıkımlar gerçekten yoksul
halkı düşünerek yapılmış ol-

saydı, önce bizlere “siz ne düşü-
nüyorsunuz? Nasıl bir çözüm üre-
telim” diye sormaları gerekirdi. Bı-
rakın düşüncemizi almalarını, bize
reva gördükleri, polis kurşunu, po-
lis copu, gaz bombasıdır. Çocukla-
rımızın gözü önünde işkence gör-
mek, yaka paça evimizden atılmak-
tır. Bir kış günü evlerimizin başımıza
yıkılarak, çoluk çocuk, yaşlı genç,
kadın erkek demeden sokağa atıl-
maktır.

Halka sormadan kararlar aldılar
ve o kararları, polis zoruyla,

kepçelerle, panzerlerle uygulamaya
devam ediyorlar.

Halkı düşüneceklerini, halk için
adım atacaklarını düşünmek

tek kelimeyle saflık olacaktır. Hal-
kı değil; tekelleri düşünerek plan ya-
pıyorlar. Yeni zenginler yaratırken
halkı daha çok yoksullaştırıyor,
daha çok işsiz bırakıyor ve daha çok
yıkıyorlar.

Yalvararak bu büyük yıkım sal-
dırısını durduramayız; çünkü

yoksul halkın gözyaşları tekellerin
umurlarında değildir. Onların ol-
mayan vicdanlarına seslenerek, “bi-
zim halimizden anlayacaklarını
beklemek” boşuna bir çabadır. On-

ların vicdanı yoktur. Onlar için vic-
danlar değil, cüzdanlar önemlidir.
Onlar asalakların, Koçlar’ın, Sa-
bancılar’ın, Ülkerler’in, Doğan-
lar’ın, Çalıklar’ın, Albayraklar’ın...
cüzdanlarını doldurmakla meşgul-
dur.

Diyalogla da çözemeyiz. Ki-
minle neyi ve nasıl konuşaca-

ğız? İşleri on yıllardır halkı aldatmak
olanlarla, çürümüş düzenin temsil-
cileri ile konuşmak çözüm değildir.
Her seçim öncesi olmadık vaatlerde
bulunanlar, halkın konduları için
tapu sözü verenler, bugün yıkım
yapmaktadır. Yalancılarla, düzen-
bazlarla, namussuzlarla konuşacak
tek bir cümlemiz olmamalıdır.

Çünkü egemen sınıfları bu ko-
nuda doğru ne, eğri ne, anlatıp

ikna edemeyiz. Onlar kendi doğru-
larını, kendi sınıf çıkarlarını sa-
vunmaya ve uygulamaya devam
edeceklerdir. Emperyalistler ve iş-
birlikçileri için, 3 bin yasayı bir çır-
pıda geçirenler, 4 saniyede bir yasa
çıkaranlar bizim için kılını kıpır-
datmayacaklardır.

Ya da bizleri bölmek için, geri
yanlarımıza, bencilliklerimize

hitap edeceklerdir. Her birimizin
“başımızın çaresine bakmamız” da
çözüm değildir. Bir tekimiz bile
böylesine kapsamlı bir saldırıdan
kendimizi kurtaramayız. Kaldı ki,
böylesi bir saldırıda, bizi mahalle-
lerimizden atacakların, sözüne gü-
venip kendi başımızın çaresine
bakmak da dürüst namuslu bir tavır
değildir. 

Tüm bunlardan sonra tek bir se-
çeneğimizin olduğunu, Dİ-

RENMEKTEN başka yolumuzun
olmadığını kabul etmeliyiz. Gece-
kondularımızı yıkma kararları alan-
lardan bekleyebileceğimiz çözüm
olamaz. Tek seçeneğimiz, DİRE-

Bizi düşüneceklerini,
bizim için adım

atacaklarını düşünmek tek
kelimeyle saflık olacaktır.
Bizi değil, asalakları,
işbirlikçi tekelleri
düşünerek adım

atıyorlar. 

Halkın Tek Çözümü
DİRENİŞ’tir!

4

Yürüyüş
23 Ocak
2011

Sayı : 252



NİŞTİR. Hem de evlerimizi yıktır-
mamak için bedel ödemeyi göze
alan bir direniş olmalıdır bu.

Evlerinin yıkılacağının tebliğ
edilmesinden sonra yoksul bir

gecekondulu, şunları söylüyordu;
“Yıkarsanız, yeniden yapacağız.
Buradan gitmeye hiç niyetimiz yok.
Direnebildiğimiz kadar direnece-
ğiz!” Yoksul halkın bu kararlılığı ta-
şımasından korkuyorlar. Yıkımlar
karşısında yılmayan, tekrar tekrar
gecekondu yapan ve onun için bedel
ödemeyi göze alan yoksullar kor-
kutuyor onları.

Bugün “gecekondu mahallesi”
görünümünden çıkmış, şehrin

merkezinde kalmış, bu nedenle de
tekellerin iştahını kabartan ma-
halleler, kuruldukları yıllardan
başlayarak, onlarca yıkım saldırı-
sına uğramış, büyük bedeller öde-
mişlerdir. O yıkımlara direnildiği,
yıkılan evlerin yerine yenileri ya-
pıldığı için, oralar tekellerin eline
geçmemiş, halkın olmuştur.

Oligarşinin bugün tekellere
peşkeş çekmeye çalıştığı Ok-

meydanı’nın, Nurtepe Çayan
Mahallesi’nin, Kağıthane’nin,
Gültepe’nin, Örnektepe’nin, 1
Mayıs Mahallesi’nin, Gazi’nin,
Küçükarmutlu’nun... direnişler-
le dolu, devrimcilerin içinde yer
aldığı tarihleri tam da böyle bir ta-
rihtir. Bu tarihin bir yanını yıkımlara
karşı direnişler oluşturmaktadır. Bu
tarihe bakanlar göreceklerdir ki,
pekala birleşildiğinde, örgütlenil-
diğinde, direnildiğinde devrimci-
lerin önderliğinde yıkım saldırıları
boşa çıkarılabilmektedir. Bu du-
rumda kazanmamak için bir neden
yoktur.

Böyle bir saldırıyı boşa çıkarmak,
kondularımızı yıktırmamak

mümkün müdür? Bunu başarabilir
miyiz?

Elbette bunu başarmak örgütlen-
memize ve direnişimize bağlı-

dır. Oligarşinin yıkım politikası yıl-
lardır sürmektedir. Yıkımlara karşı
direnişlerin yeraldığı, halkın bari-
katlarla gecekondularını savunabil-
diği hemen her yerde, oligarşi yı-

kımları gerçekleştiremeden dönm-
üştür. Başarısız olmuştur. Direniş
korkusu en büyük korkularıdır. Zira
o durumda tüm oyunları bozula-
caktır.

Oligarşi, yoksulların öfkesini iyi
tanımaktadır. O öfkenin düze-

ne dönmesi durumunda nelerle kar-
şılaşacağını çok iyi bilmektedirler.
Aylardır bunun için, devrimcilerin
halkla iç içe olduğu mahallelere
saldırıyorlar. Bunun için helikop-
terler eşliğinde, ağır silahlar ve
zırhlı araçlarla, işgale gider gibi
yoksul halkın mahallelerine giri-
yor, gözaltına alıyor ve tutukluyor-
lar. 

Okorkuları sonucudur ki, Gazi
ayaklanması halen onların kokulu
rüyası olmaya devam ediyor. Kor-
kusuzca karakola yürüyen binlerce
insanın barikatlarda kurşun ve bom-
ba yağmuruna rağmen halkın katil-
lerini mahallelerine sokmamaları,
kurşunların üzerine yürüyen cüret-
leri korkutmaktadır onları.

Bu korkunun sonucudur ki, evleri
yıkmadan önce, “kimsenin evi

zorla yıkılmayacak” yalanı ile yok-
sulların tepkilerini yumuşatmaya
çalışıyorlar. Tanklarına, panzerleri-
ne, polisine karşın korkuları bü-
yüktür. Tanklarının, toplarının hal-
kın örgütlü gücü karşısında hükmü
yoktur. Birliğimizle, direnişimizle
kararlılığımızla onların büyük güç-
lerinin karşısında durabiliriz. 

Tek başına kendi evlerimiz için,
direnmek yetmez. Tek tek şu

veya bu sokaktaki direnişlerle yıkım
saldırısını durduramayız. Bunun
için halkın tek seçeneği, yıkımlara
karşı birleşmek ve direnmek ola-
caktır. Tek çözüm, halkın birleşik
direnişini örgütlemektir. Bütün halk
ve halktan yana güçler, emin olma-
lıdırlar ki, gecekondularımız için di-
renmekten daha haklı ve meşru bir
direniş olamaz.

Halkın barınma sorununu çöz-
meyen, halkın kondularını ba-

şına yıkan, halkı sokağa atan bir ik-
tidar gayri meşrudur. Ve böyle bir ik-
tidara karşı direnmekten başka çö-
züm olamaz. Yıkıma karşı çıkmalı,
evlerimizi yıktırmamalıyız. İl ko ku -
la gi den ço cu ğun dan, eli bas ton tu -
tan yaş lı la rı mı za ka dar, kadını er-
keği, yaşlısı genci ile di ren me li yiz.

Yıkımların tecrübesine sahip bir
gecekondulu, direnişlerini şöy-

le anlatıyordu; “O zaman 154 eve
tebligat gelmişti. Ama hep birlikte
direndik, yıkamadılar.” Yıkımı ya-
şadılar ama direnerek püskürttüler.
Bunu pekala hepimiz başarabiliriz.
Direnişimiz, evlerimizi yıktırma-
mak, sokağa atılmamak, bizim ola-
nı vermemek içindir. Ve bu neden-
le sonuna kadar meşrudur. 

Direnişimiz yıkımların durdu-
rulması içindir. Direnişimiz

sokağa atılmamak içindir. Talebimiz
gecekondularımızın yıkılmaması,
onun yerine, yerinde ıslah edilme-
sidir. İşte bu talebi, savunuyor, bu-
nun için direniyoruz. Dile getirdi-
ğimiz talep, haklı meşru bir taleptir. 

Ancak bu taleplerin haklı olma-
sı meşru olması, yerine geti-

rilmesi için yetmemektedir. Tersine
iktidar bu talepleri zorla bastırmak
istiyor. Bu taleplerin gerçekleşme-
sinin yolunu ancak direniş açar. Bir
kere daha en haklı taleplerimiz için
direnmekten, mücadele etmekten
başka bir seçeneğimizin olmadığı
gerçeği ile yüz yüzeyiz bugün. O ka-
rarı verecek ve iktidarın halka yö-
nelik saldırılarını boşa çıkaracağız.

İşte evlerini
yıkacakları yoksulların

öfkesi, zulme karşı kinleri
onları hem korkutuyor
hem de tedbir almalarına
yol açıyor. O nedenle
“kimsenin evi zorla

yıkılmayacak” yalanı ile
yoksulların tepkilerini

yumuşatmaya çalışıyorlar.
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Bu kez 49 bin kişinin yaşadığı, İs-
tanbul’un orta yerindeki Fikirte-
pe’yi gece yarısından başlayarak,
halk uykudayken kiralık katillerle ku-
şatmadılar.

Fikirtepe’nin üzerinde helikopter
uçurup, panzerlerle, zırhlı araçlarla
ve yüzlerce işkenceci polis ile Fi-
kirtepe’ye girmediler. Kepçeleri, do-
zerleri, elleri sopalı yıkım ekipleri ve
zabıtaları da yoktu ortalarda.

Fikirtepe’yi yıkmak için bu kez
dozerlerini, kepçelerini daha en ba-
şından kullanmadılar. Fikirtepe’ye bu
kez dozerlerden önce yalanları, de-
magojileri gelecek. Yalanları, de-
magojileri ile halkı aldatıp, yoksul
halkın evlerini ellerinden almak is-
tiyorlar.

Bunun için yalanlar eşliğinde,
rüşvet de vererek, Fikirtepe’yi inşa-
at tekellerine açarak, yağmayı ta-
mamlamak istiyorlar. 

Fikirtepe’yi yıkacaklar!
Gerekçe; deprem riski var!

Hazırlığı yapılan büyük yıkım
saldırısı Fikirtepe’nin pilot bölge se-
çilmesiyle başlatılmış oldu. Yıka-
cakları binlerce bina için DİRE-
NİŞ olmasın diye her kılığa giri-
yorlar. 

“İstanbul’u yıkıp, yeniden ya-
pacağız” diyen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İs-
tanbul’dan yoksul halkı kovmak
için ilk adımını attı. İstanbul’u iş-
birlikçi tekeller için “yeniden yap-
mayı” düşünen Topbaş, yıkımların
gerçek amacını da deprem yalanla-
rı ile gizlemeye çalışıyor. 

Topbaş, yıkımları İstanbul'un
yenilenmesi ve deprem riskinden
kurtarılması olarak açıklayarak ya-

lan söylüyor. Başta Fikirtepe olmak
üzere yoksul halkın oturduğu ma-
hallelerin yıkımının tek nedeni, bu-
raları tekellere sunmaktır. 

Fikirtepe halkına ilk yalanları,
“biz isteyerek yıkmıyoruz. Sizi dep-
rem riskinden kurtarmak için yıkı-
yoruz” diyerek söylüyorlar.

Bu yalanlarında başta CHP olmak
üzere tüm düzen partileri AKP ile bir-
likte hareket etmekteler. Düzen par-
tileri de halka, “evleriniz sizin iyili-
ğiniz için yıkılacak” diyorlar.

Yıkım saldırısını yürütenleri her
zamanki gibi burjuva basın ve tel-
evizyonlar da desteklemekte, onlar
da yalanları yaymaktadırlar. 

Yıkıma direnmesin diye
halka rüşvet veriyorlar!

Fikirtepe’yi yıkacaklar ama yı-
kımı çekici hale getirmek için hemen
her yöntemi kullanıyorlar. Evlerini
ellerinden alacakları halka, bakın
nasıl yalanlar söylüyorlar.

Yıkacaklar ama halkın direni-
şinden de korkuyorlar. O nedenle di-
renişi zayıflatmak için arka arkaya
vaatlerde bulunuyorlar. 

Yıkım saldırısı demiyor, “proje
uyarınca” diyorlar. Sanki ortada
halkı düşünen, halkın evlerini yaşa-
nılır kılmak, deprem riski varsa, ev-
leri sağlamlaştıracak projeleri varmış
gibi konuşuyorlar.

Şu anki evler sağlıksızmış, halka
yıkımla sağlıklı konutlar verecek-
lermiş. Daha önce Ankara Dik-
men’de, İstanbul Sulukule’de yap-
tıkları gibi halka birçok vaatte bu-
lunup hiçbirini yerine getirmediler.
Bugün de aynı şeyleri Fikirtepe
halkına yapacaklar. 

Kadir Topbaş, Fikirtepe halkı yı-
kımlara direnmesin diye halka rüş-
vet niteliğinde düzenleme yaptıkla-
rının müjdesini de veriyordu. 

Bunun adı, rüşvet, halkın ağzına
bir parmak bal çalmak değil, bina-
ların yeniden inşa edilmesini teşvik
etmek amacıyla yapılmış “inşaat
hakkı artışı” oluyordu. Yani Fikir-
tepe halkına AKP, “direnmeyin, ba-
kın daha çok kat çıkabilecek, daha
çok yer alabileceksiniz” diyordu.

Gerçi bundan kazançlı çıkacak
olan, bölgeyi yağmalayacak inşaat te-
kelleriydi. Ama halkı susturmak için
de böyle küçük rüşvetlere, vaatlere
ihtiyaç duyuyordu AKP.

Aslında bu mantık tam da
AKP’nin mantığıydı. Hemen her
şeyi para ile, rüşvet ile, çıkar ilişki-
si ile çözebileceğini düşünen AKP
halkı da aşağılıyordu açıkça. Öyle ya,
halkı “üç kuruş ile satın alabilir-
lerdi”. 

Kendileri işbirlikçi olduğu, bir fi-
yatları olduğu için de hemen herke-
se öyle bakmaktaydılar. O nedenle
Topbaş, yüzsüzce halka rüşvet tek-
lif etmektedir.

Halkı, satın alabileceklerini, hal-
kın para için direnmeyeceğini hesa-
ba katıyor, halk direnmesin, direniş
olmasın diye her yolu deniyorlar
işte.

Belki bu teklifler birçok insana
cazip gelebilir, yalanların etkisinde
kalabilirler. Ama unutulmasın ki,

İstanbul Belediyesi Yıkımları Başlatma Kararı Aldı: 

� Saldırı Fikirtepe’den Başlayacak!

6

Yürüyüş
23 Ocak
2011

Sayı : 252

Dozerlerden önce yalanlar, demagojiler gelecek!
Anlaşmayalım Aldanmayalım!



Topbaşlar yıkımları halk daha iyi ko-
nutlarda yaşasın diye yapmıyorlar.

Dozerlerle değil, pembe
yalanlarla savaşıyorlar!

Kadir Topbaş’ın açıklamalarının
üzerinden daha 2 gün geçmeden, te-
kellerin basını da yıkımların fazile-
ti üzerine yayınlar yapmaya başladı.

Evleri yıkılacak olanları zengin
ilan edenlerden tutun da, inşaat te-
kelleri ile yapılan anlaşmaların ay-
rıntılarını yayınlayıp, halkı evlerini
tekellere teslim etmeleri için özen-
diren yayınlara kadar her çeşit haberi
görebilirsiniz.

Oligarşi, Fikirtepe’ye o nedenle
dozerlerini, kepçelerini, panzerleri-
ni önden göndermedi. Düzen parti-
lerini, burjuva basının yalanlarını,
halka rüşveti, inşaat tekellerini gön-
derdi.

Burjuva basının başlıklarından
biri, “Kentsel dönüşüm piyangosu
vuran Fikirtepe’de...” diye başlı-
yordu. Yani yıkım bir piyangoydu ve
halkın başına da “talih kuşu kon-
muştu”

Yıkımı, yıkımın tekeller için ol-
duğunu, halkın sokağa atılacağını
yazmıyorlar. Sulukule’de Çingene
halkın evleri yıkıldığında da aynı
başlıkları atmış, onlara da “talih
kuşu kondurmuş” lardı. Böylesine
ahlaksız ve halk düşmanıydılar.

Aylar sonra sokaklara dökülen,
götürüldükleri derme çatma TOKİ
apartmanlarının kirasını bile ödeye-
meyip, oradan kaçan Çingeneleri
yazmadı hiçbiri. Küçükbakkal-
köy’de evleri yıkılıp sokaklara atı-
lanların nasıl sefil bir yaşama mah-
kum edildiğini de yazmadılar.

AKP işbirlikçisi bir gazete işi
daha da ileri götürerek, yoksul hal-
kı milyoner bile ilan etti.

“Bölgede başlayacak inşaattan
gecekondularda oturanların her
biri 2 lüks konut sahibi olacak.
Konutlarının değeri 1 milyon TL’yi
geçecek.” diye başladıkları haber-
lerini birde bir “milyoner adayı” ile
süslemeyi ihmal etmediler.

“Anlaşmayı yapanlardan biri
de 32 yaşındaki güvenlik görevlisi
Murat Sofi. 2 çocuk sahibi Sofi, ‘Be-
nim 1 daire alacak parayı biriktir-
mem imkansız. Hayalini kuramaz-
dım’ dedi.” diye haber yapıp, herkese
ilan ettiler.

Bu yayınlarla yoksul halkı alda-
tarak, gerçekleri görmelerini engel-
lemeye çalışıyorlar. Direnmek, hak-
kını aramak, evini yıktırmamak ye-
rine, evini inşaat tekellerine verdi-
rerek, tekellerin yağmasına ortam ha-
zırlıyorlar.

Yıkım saldırısını normal, kabul
edilebilir hale getirmeye çalışıyorlar
elbirliğiyle. Halk DİRENMESİN
diye para, lüks konut dahil her yalanı
kullanıyorlar.

Müteahhitler, inşaat
tekelleri vurgun ve
yağma peşinde

Fikirtepe’nin ilk emlakçısı Ali
Can, birçok müteahitin arsa peşin-
de olduğunu söyleyerek; 

“Müteahhitler arsa kovalıyor.
Taşyapı geldi ve arsa baktı. Şartı ise
arsanın en az 10 dönüm olması.” di-
yordu.

Taşyapı, Ekşioğlu, A-Z İnşaat...
gibi asalaklar, şimdiden yoksul hal-
kı aldatıp sözleşme yapmak peşin-
dedirler. Aradığı araziyi bulup ilk an-
laşmayı imzalayan ise Merit Life
projeleriyle adını duyuran A-Z İn-
şaat oldu. 

Yoksul halkı vaatlerle aldatanlar,
yaptıkları anlaşmalar ile halkın gö-
zünü boyamaya da çalışıyorlar. Ör-
neğin, bu anlaşmalardan birinde,
halka evlerinin, arsalarının büyük-
lüğüne göre yapılacak evlerin yarı-
sı verilecek. İnşaata Haziran 2011’de
başlanacak ve evler 18 ayda teslim
edilecek.

Halka evler yapılıncaya kadar
kira da oturacağı için aylık bin TL
verilecek. Toplam 18 ay kira öde-
necek... 

Fikirtepe’deki bir başka emlakçı
Yusuf Gübül ise yaşananları şöyle
anlatıyordu; “Burada yaklaşık 1

yıldır Ekşioğlu çalışıyordu. Hak
sahipleri ile toplantılar düzenlendi.
Son teklifi yüzde 50 pay, aylık 1.000
TL kira yardımı oldu.”

Ekşioğlu’nun Fikirtepe’de, yok-
sul halkı aldatmak, ellerinden evle-
rini almak, burayı yağmalamak için
1 yıl öncesinden halk ile toplantılar
yapması düşündürücüdür.

Oysa daha o zaman Fikirtepe
için İstanbul Belediyesi’nin verdiği
bir karar yoktur ama Ekşioğlu gibi
inşaat tekellerinin bundan haberi
vardır. Zira tüm yıkımların kendile-
ri gibi asalaklar için yapıldığını iyi
bilmektedirler. Kaldı ki, bu konularda
AKP’ye akıl verenler onlardır.

Fikirtepe halkı anlaşmamalı,
aldanmamalıdır!

İstanbul Sulukule’de, Ankara
Dikmen’de de halka bir yığın vaatte
bulundular. Orada da halkı vaatlerle al-
dattılar. Sonra herbirini evsiz, kirada
bıraktılar. Fikirtepe’de de bundan
farklı bir durum yaşanmayacaktır.

Yapılması gereken, yoksul halkın
evlerini vermemesi, evlerini sahip-
lenmesidir. İnşaat tekellerinin halkın
sırtından para kazanmasına izin ve-
rilmemelidir. Zira halka verecekle-
ri 3-5 daire ile halkı susturup, bölgeyi
yağmalamalarına izin vermeyelim. 

Onlar, Fikirtepe’yi kısa sürede
halkın yaşayamayacağı bir yer hali-
ne getireceklerdir. Halkın tarihini si-
lip, mahalleyi ve ortak tarihi yok ede-
ceklerdir.

Tarihimize ve kondularımıza sa-
hip çıkalım.

Çözüm bunlar değil,
tek çözüm direniştir
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Oligarşi, yoksul halkı “önce ölümü gösterip, sonra
da sıtmaya razı etme”ye çalışıyor. “Depremde bu evlerin
hepsi yıkılır” havasını yayıp, evlerini yıkacağı yoksul hal-
kı deprem ile korkutarak evlerini direnişsiz ele geçirip
yıkmak istiyor.

Deprem ile korkutup, halkı aldatıyorlar. Mesele hal-
kın depreme karşı korunması değildir. Oligarşinin hal-
kı korumak, halkı düşünmek gibi bir sorunu yoktur.

Eğer öyle olsaydı, bilim adamlarının deprem olaca-
ğını özellikle belirttiği İstanbul’da ciddi tedbirler alırlardı.
Bir depremde en çok zarar görecek olan yine yoksul halk
olacaktır. Yoksul halkın çocuklarının gittiği okullar, hal-
kın kullandığı hastaneler, yıkılmaya adaydır. Deprem bek-
lendiği halde sağlamlaştırmak için tek bir çivi çakılma-
mış, deprem bölgelerinde tedbir alınmamıştır.

Asalaklar, depreme dayanıklı sağlam ve özel sitele-
rinde rahat rahat yaşamlarını sürdürürken, oligarşi yıkım
saldırısında, depremi yoksul halka karşı bir korkutma,
sıtmaya razı etme aracı olarak kullanıyor.

Yıkımın başlayacağı Fikirtepe’de eğer deprem riski

varsa ya da oradaki evler, depreme dayanıklı de-
ğilse, bunun kolayı var. Bunun için İstanbul’u yık-
maya gerek yoktur. Bunun için Fikirtepe’yi yık-

maya gerek yoktur. Teknoloji gelişmiştir. Her evin tek
tek ölçümü yapılarak, depreme karşı sağlamlaştırmak
mümkündür.

Bu yöntemi izlemek yerine “evlerin yıkılması” da-
yatılmaktadır halka. İşte tam burada bir kez daha gerçek
yüzleri ortaya çıkmaktadır. Tekellerin çıkarı için hemen
her şeyi yapacak durumdadırlar. Yıkmak için, yalan, şan-
taj, tehdit... Her şey vardır bunlarda.

Oligarşinin asıl korkusu halkın, yıkım oyunlarını gö-
rüp evlerini sahiplenmesi ve direnmesidir. Direniş en bü-
yük korkularıdır. Direnişi engellemek için her yolu de-
niyor, her kılığa giriyorlar.

Yalanları öylesine sırıtmaktadır ki, Fikirtepe’yi yı-
kacaklar ama söyleyemiyor, gizliyorlar. Ayrıca deprem
riski olan bir bölgeyi, tekellerin gökdelenler, iş merkezleri,
alışveriş merkezleri yapmak için çok tercih etmeyece-
ğine göre, ortada depremle halka gözdağı verip bölge-
den kaçırma oyunu vardır. 

Yoksul halk, yıkım yalanlarına kanmayacak kadar halk
düşmanlarını iyi tanımaktadır. Yalanları ile halkı aşağı-
layanlara en iyi cevap, direnmek, evlerimizi sahiplenmek,
barınma hakkımızı savunmak olacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclis salonu; “Fikirtepe Kentsel
Yenileme Projesi” adlı imar planı oy-
lanıyor. Bu plan, 1 milyon gecekon-
duyu yıkma planının bir parçası. Pla-
nın sahibi, mimarı, uygulayıcısı AKP. 

Böyle olduğu için birazdan yapı-
lacak oylamada, CHP’li meclis üye-
lerinin yıkıma karşı çıkacağı düşü-
nülebilir. Ama öyle olmuyor. Yıkım
planı, oybirliğiyle kabul ediliyor.
Düzen partileri, her zamanki gibi, te-
kellerin istekleri sözkonusu olunca,
aralarındaki tüm çelişkileri bir kena-
ra bırakarak ortak kararlar alıyorlar. 

Yıkım saldırısına destek veren
CHP Grup Başkan Vekili Atalay
Oğul, “yerinde ve güvenli bir dönü-
şümün İstanbul için çok önemli” ol-
duğunu belirterek, “Böyle bir rapo-
ru oylamaktan gurur duyuyoruz”
dedi. 

Yıkımla duyulan gurur, ancak

sömürücü egemenlerin, zalimlerin
gururudur. CHP’nin duyduğu gurur da
işte öyle bir gururdur. 

Her fırsatta AKP’den farklı oldu-
ğunu iddia eden CHP’nin yüzü, tüm
çıplaklığıyla karşımızdadır.

CHP açıkça, yıkımları savun-
makta, yoksul halkın gecekonduları-
nın başlarına yıkılmasına onay ver-
mektedir. CHP’de tıpkı AKP gibi
zenginlerin yasadışı villalarını, kaçak
sitelerini, sadece kuş sütünün eksik ol-
duğu özel mahallelelerini değil, yok-
sulların evlerinin yıkılmasını onay-
lamıştır.

CHP’li Atalay, sadece Fikirtepe
için değil, tüm İstanbul için yıkımla-
rı savunmaktadır. Halkçı olduğunu id-
dia ederek, halkın karşısına çıkan
bir partinin yetkilisi, yoksulların İs-
tanbul’dan kovulmasına yol açacak
bir projeden gurur duyuyor!

Halka hizmet ettiği, halkın bir ta-

lebini karşıladığı için gurur duymu-
yor, gurur duyduğu şey, halka acılar
yaşatacak, halkı sokağa atacak bir sal-
dırı içindir.

CHP, AKP’nin halkı aldatmak
için uydurduğu yalanlara ve bu suça
da ortak olmuştur. Tıpkı yeni çıkar-
dıkları Türk Ticaret Kanunu’nda ol-
duğu gibi. Yine Fikirtepe’deki saldı-
rıyı “depreme dayanıklı binalar”
yapma, “daha fazla kat çıkmaya
izin verme” gibi küçük rüşvetler ve-
rerek halkı aldatmayı birlikte düşü-
nüyorlar. 

CHP Yıkanların Safında

‘Halkın Kemali’ halkın evlerinin
yıkımına ONAY veriyor
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Yürüyüş Dergisi baskınında göz-
altına alınan çalışanlarımıza işken-
ceciler diyor ki, “Kızıldere’nin adı
değişti siz değişmediniz, hala aynı
şeyleri savunuyorsunuz.”

Yürüyüş Dergisi’ne saldırının
düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne
bir saldırı olduğunu söylüyorduk. İşte
kanıt. Bunu biz söylemiyoruz. İş-
kenceciler itiraf ediyorlar. 

“Değişmediniz” diyorlar. Bizi
değiştirmek için saldırıyorlar. “De-
ğişin” diyorlar. Düşüncelerinizi de-
ğiştirin, eylemlerinizi değiştirin,
yazdıklarınızı değiştirin. Yaşamını-
zı değiştirin... Yoksa büronuzu bas-
maya, talan etmeye devam ederiz.
Ferhat Gerçek gibi vurmaya devam
ederiz, Engin Çeber gibi işkencede
katlederiz... 

Sadece tehditlerle de yetinmi-
yor işkenceciler. Papaz rolüne bü-
rünüp akıl da veriyorlar: Kızılde-
re’nin adı bile değişti... siz de deği-
şin!.. Sizin yüzünüzden(!) biz de ken-
dimizi yenileyemiyoruz!.. Bakın bü-
tün sol değişti... Siz de değişin bi-
raz!...

Onlar da haklı bir bakıma. 

Bakıyorlar, dünyada, ülkemizde
birçok sol güç, silahlı mücadeleyi sa-
vunmaktan, devrimden, sosyalizm-
den vazgeçmiş... 

Bakıyorlar, birçok düzen partisi,
ha bire değişiyorlar; en milliyetçisi
emperyalizme alkış tutuyor, en din-
cisi tekellerle al takke ver külah
emperyalist yoz kültürün taşıyıcısı
oluyor...

Kısacası, düzen içi güçler, ken-
dilerini emperyalistlere, hakim güç-
lere beğendirmek için kırk takla atı-
yor, kırk kılığa giriyorlar. 

Kendilerine bakıyorlar, amirle-
rinden başlayarak en alttaki memu-
ra kadar, “Atatürkçüler” iktidarday-
sa onlar da Atatürkçü, şovenistler ik-
tidardaysa, onlar herkesten daha şo-
venist, dinciler iktidardaysa, onlar da
dinci... 

Bu kadar riyakarlığın, zayıflı-
ğın, korkaklığın ortasında, birileri, en
büyük bedelleri ödeme pahasına de-
ğişmeyeceğiz diyor, vazgeçmeye-
ceğiz diyor... 

Zavallı polisler, şaşırmasın da ne
yapsın? Böyle bir güçten korkma-
sınlar da ne yapsınlar?..

ZAVALLILAR!...

Yıllardır aynı hikayeyi okuyorlar:
“Siz de yasal parti kurun”, “Bırakın
bu örgütü, ÖDP’ye gidin. Orada
devrimcilik yapın, kendinizi harcat-
mayın...”

Katlederek, kaybederek, hapis-

hanelere atarak bizi bitiremeyecek-
lerini biliyorlardı. Baskıyla, terörle,
katliamlarla bizden düşüncelerimizi
değiştirmemizi istiyorlar. Bütün sal-
dırıları bunun için. Ulucanlar’da,
19 Aralık’ta bunun için katlettiler. Ve
onca katliama rağmen karşılarında
biz varız. Hala Kızıldere diyoruz. Kı-
zıldere onların kabusu. Kızıldere
Türkiye devriminin yolu. Kızıldere
silahlı mücadele. Kızıldere teslim ol-
mamak... Kızıldere ölmek var dön-
mek yok iradesi, kararlılığı... 

Hala korkuları bundan. Onun
için dilimizden, beynimizden sil-
mek istiyorlar Kızıldere’yi... 

Korkak, zavallı ve çaresizler!..

Kızıldere’nin adının değiştiril-
mesini kullanıyorlar.

Çaresizliğin, zavallılığın düşür-
düğü duruma bakın. 

YANILIYORSUNUZ!

KIZILDERE’NİN ADI DEĞİŞ-
MEZ! O da oligarşinin çaresizliğidir.
Korkularının sonucudur. Kızıldere,
oligarşinin kabusudur. Kızıldere’nin
adını değiştirirsek bu kabustan kur-
tuluruz sandılar. 

Yanılgınız budur. Kızıldere’nin
adı bir tabelaya yazılan harflerden
ibaret değildir. Kızıldere girişindeki
tabeladaki Kızıldere yazısının yeri-
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Kızıldere’ye kanımız karıştı  
Ne bizi ne Kızıldere’nin adını

değiştiremezsiniz!

Diyorlar ki: “Kızıldere’nin adı değişti siz hala değişmediniz”

30 Mart 1972 Kızıldere 30 Mart 2010 Kızıldere 
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ne Ataköy yazınca, Kızıldere’nin
unutulacağını sandınız öyle mi? 

Bu ne acizlik, bu ne zavallılık! 

Bakın, Kızıldere Köyü’nden
Döndü Aslan ne diyor, okuyun ve
görün oligarşinin aczini, zavallılı-
ğını: 

“Bu ra sı Ma hir Ça yan ve ar ka -
daş la rıy la anı lı yor hep. Ya ni dev let
Ata köy di yor ama biz Kı zıl de re di -
yo ruz. Baş ka bir isim de mi yo ruz. Bi -
zim bu ra sı Kı zıl de re. Ma hir Ça -
yan’ın gel di ği Kı zıl de re...”

Kızıldere gerçeği budur. 39 yıl
geçti Kızıldere’nin üzerinden, Ma-
hir Çayan’ın ayak izlerini dahi sile-
mezsiniz oradan.

Kızıldere’nin adını siz ancak ta-
rih karşısında hiçbir hükmü olmayan
bir tabelanın üzerinden silebilirsiniz. 

Kızıldere’ye kanımız karıştı.
Kızıldere’nin Türkiye halklarının
zihninde oluşturduğu gerçekleri si-
lemezsiniz. 

Kızıldere umuttur. Kızıldere 39
yıl öncesi değil, Kızıldere bugündür.
Türkiye halklarının geleceğine uza-
nan yoldur Kızıldere. 

Kızıldere Köyü’nden Kıpriye
Durmuş’un 30 Mart 2010’da Halk
Cepheliler Kızıldere’ye gittiklerin-
de söylediği şu sözleri okuyun ve oli-
garşinin zavallılığını bir kez daha gö-
rün: “Be ni çok mut lu et ti niz. Bi li yor -
duk bi ri le ri ge le cek Ma hir ler’i an -
mak için. Bu ra da ki ler de bi liy ler.
Unut ma dık biz o gü nü. Solcular da
unutmadı. Ben unut ma dım, unut -
mam o ya şa dık la rı mı? O ço cuk la -
rı mı za et tik le rini...”

UNUTMADIK! 39 yıldır Ma-
hir’in, Kızıldere’nin yolundan yü-
rüyoruz. Korkunuz bundandır. Ta-
beladan sildiğiniz Kızıldere’yi hal-
kın dilinden, beyninden silemezsiniz.

Siz de unutamayacaksınız Kızıl-
dere’yi. Unutmanıza izin vermeye-
ceğiz. Unutturmayacağız. Kızıldere
kabusunuz olmaya devam edecek! 

Halk Cephesi Adana Hatay ve Mer-
sin’de “Amerikan Emperyalizmine, İs-
rail Siyonizmine, İşbirlikçi AKP’ye ve
Kuşatmaya Karşı Filistin Halkının Ya-
nında Olalım!” adıyla bir kampanya baş-
lattı.

Yapılan eylemlerde, Filistin halkının
açlıkla, kuşatmalarla boğulmasına izin
verilmeyeceği belirtilerek, Filistin’e
yardım çağrısı da yapıldı.

Filistin Halkıyla
Dayanışmaya Çağırıyoruz

Adana’da Halk Cepheliler, 15 Ocak
günü Beş Ocak Meydanı’nda  Filistin
halkı ile dayanışma için başlattıkları
kampanyanın duyurusunu yaptılar.

Eylemde “Filistin Halkının Yanında,
ABD ve İşbirlikçisi İsrail’in Karşısın-
dayız! YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN”
yazılı pankart açılarak açıklama yapıl-
dı. Açıklamanın ardından  Aşık Tura-
bi Kaya; halka, “Amerika katil” tür-
küsünü  saz eşliğinde çalıp, söyledi.

Filistin bayraklarının ve kızıl fla-
maların taşındığı eyleme çevrededen ge-
çen insanlarda katılarak “Katil ABD
Orta Doğudan Defol, Katil İsrail  Fi-
listin’den Defol, Filistin Halkı Yalnız
Değildir, Tavra Hatta Nasr” (Zafere Ka-
dar Devrim) sloganlarına eşlik ettiler. Ey-
leme İHD, Devrimci Proletarya ve
BDSP’de destek verdi.

Kuşatmaya Karşı, Filistin
Halkının Yanında Olalım!

Mersin Halk Cephesi yürütülen
kampanya çerçevesinde direnen Filistin
halkıyla dayanışma için 15 Ocak günü
Taş Bina önünde eylem yaptı. 

Eylemde ayrıca “Filistin’in sarı kır-
mızı Halk Cephesi yazılı önlükler  ve Fi-
listin’i simgeleyen puşiler  takıldı. 

Niyazi Harnuboğlu’nun yaptığı

Arapça ve Türkçe konuşmada,  direnen
Filistin halkı ile  dayanışma içinde
olunduğu belirtildi. 

Eylemde Siyonist katil İsrail’in bay-
rağı yakılarak, Grup Yorum’un “İşgal
Altında Filistin” marşı söylendi. 

DHF ve Partizan’nın destek verdiği
eylem sloganlarla bitirildi.

Filistin halkının özgürlük
mücadelesini sahipleniyoruz

Antakya Halk Cepheliler, Ulus Ala-
nı’nda 15  Ocak günü  Filistin halkıyla
dayanışma amacıyla başlatıkları kam-
panya çerçevesinde eylem  yaptılar. 

Eylem de açıklamayı okuyan Neşe
Aldıçoğlu; Filistin halkıyla dayanış-
manın, Filistin’in özgürlük kavgasına
destek olmak anlamına geldiğini vur-
gulayarak,  Filistin’in işgal, katliam ve
tecritle yok edilmesine, Filistin davası-
nın açlıkla, yoklukla boğulmasına izin
verilmemesi gerektiği söyledi.

“Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”,
“Kahrolsun İsrail Siyonizm’i” sloganla-
rının atıldığı eylemde Grup Yorum’a ait
“Zafere Kadar” marşı söylendi. Eyleme
ayrıca  ESP destek verdi.

Eylemde yapılan  
açıklamadan;

Filistin bugün işgal altındadır. Gaz-
ze, Batı Şeria, sürgündeki Filistinliler,
kuşatma altındadır. Bire beş veren ve-
rimli toprakların üzerinde Filistin hal-
kı açlığa, yoksulluğa, yoksunluklara
mahkum edilmiştir. 

Filistin halkıyla dayanışma, Filis-
tin’in özgürlük kavgasına destektir. 

Bir yanda Filistin halkının yalnız ol-
madığını haykırırken, diğer yandan
Filistinliler’in  ihtiyacı olan gıda, giy-
si, kırtasiye yardımlarıyla onların ya-
nında olduğumuzu gösterebiliriz. 

“Filistin Halkının Yanında, ABD ve İşbirlikçisi
İsrailʼin Karşısındayız!

YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN”

“Filistin Halkının Yanında, ABD ve İşbirlikçisi
İsrailʼin Karşısındayız!

YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN”

Halk Cepheliler Filistin halkıyla dayanışma için kampanya başlattılar
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“Değişin” diyorlar bize. 

“Hala 40 yıl önceki düşünceleri
savunuyorsunuz. Hala Mahir’i sa-
vunuyorsunuz... Dünyada silahlı mü-
cadele veren örgüt kalmadı neredey-
se, siz hala silahlı mücadele diyor-
sunuz.” diyorlar. 

“Herkes ‘Küreselleşme’ diyor,
‘globalleşme’ diyor, siz hala ‘em-
peryalizm’ diyorsunuz... Savundu-
ğunuz bu düşünceler taş devrinden
kalmış...” diyorlar. 

“Kızıldere’nin adı değişti siz hala
Kızıldere diyorsunuz. Bırakın artık bu
düşünceleri, kendinizi yenileyin, ça-
ğın gerisinde kaldınız.” diyorlar... 

Hayır! 

DEĞİŞMEYECEĞİZ; de-
ğiştiremeyeceksiniz bizi. De-
ğişmesi gereken çürümüş dü-
zeninizdir. 

40 yıl öncesinin düşüncele-
rini değil, 160 yıl öncesinin
düşüncelerini savunuyoruz.
1848’de yazılan Komünist Ma-
nifesto’yu savunuyoruz hala.
Doğru olanı, bilimsel olanı sa-
vunuyoruz. Biliyoruz ki, tüm
dünya halkları için tek kurtuluş
yolu bu düşüncelerdir. Bu dü-
şüncelerimizi terk etmeyece-
ğiz. 

Eski olan, yıkılacak olan emper-
yalizmdir. ‘90’lardan beri ‘globa-
lizm” dediğiniz emperyalist düzen
dünyanın tek hakimi oldu. Dünyanın
dört bir yanında istediği gibi at koş-
turdu. Güya, dünyayı kurtaracaktı. 

Sonuç ne oldu? Sosyalist sistem
yıkıldıktan sonra daha ilk 10 yıl için-
de dünya halklarına açlık, yoksulluk,
işsizlik, kan ve gözyaşından başka ne
verdi?

Sosyalist sistemin yıkıldığı 1990
yılından bugüne Ortadoğu kangölü.

Amerika Irak’ta bir milyonun üze-
rinde insanı katletti. Afganistan’da
aynı, katletmeye devam ediyor. 

“Değişin” diyenlerin “global dün-
yası” insanlığın hangi sorunlarına
çözüm üretti? Tek bir şey söyleyin
emperyalist sistemin çözüm ürettiği?
Açlık sorununu mu çözdü, yoksulluk
sorununu mu çözdü? Sağlık sorunu-
nu, eğitim sorununu, barınma soru-
nunu? ... Neyi çözdü? 

Hiçbir şeyi çözemedi? En basit ön-
lemlerle çözülebilecek doğal olaylar
bile emperyalist sistemde “felakete”
dönüştü. 

“Felaket” emperyalizmin suçları-
nı gizlemenin adı. Doğal olaylar kar-

şısında alınabilecek en basit tedbirleri
almayarak katlediyor emperyalizm. 

Değişmesi, yıkılması gereken em-
peryalizm değil de biz miyiz? Doğa-
yı katlediyor emperyalizm. Denizle-
ri, toprakları, havayı, suyu kirletiyor.
Dünyanın yarısından çoğu içecek te-
miz suya muhtaç. Bir milyarın üze-
rinde insan aç, dört milyarın üzerin-
de insan yoksul... Bu mu “modern”
dünyanız? Bunların hepsinin sorum-
lusu çürümüş, kokuşmuş soygun ve
sömürü düzenidir. 

Biz; DEĞİŞMEYECEĞİZ: 

Biz sosyalizmi savunuyoruz. Yeni
olan sosyalizmdir. Biz, yeni olanı sa-
vunuyoruz. Eskiyi, çürüyeni yıkmak,
yeniyi kurmak içindir mücadelemiz. 

Açlığa, yoksulluğa, sömürüye son
vermek için. 

Sömürü düzenini yıkacağız. Aç-
lığın, yoksulluğun, işsizliğin olmadığı
bir düzeni kurmak içindir mücadele-
miz. Kimse açlıktan ölmesin diyedir.
kimse sokaklarda kalmasın diyedir. 

Halklarımızın özgürlüğü, ülke-
mizin bağımsızlığı için mücadele
ediyoruz. 

Saldırılar bunun için. Terör bunun
için. Bizi değişmeye zorlamaları

bunun içindir. 

DEĞİŞMEYECEĞİZ! Sal-
dırılarınızla ilk kez karşı karşı
kalmıyoruz. Bürolarımız ilk kez
basılmıyor. Çalışanlarımız ilk
kez tutuklanmıyor. Bugüne ka-
dar ödemediğimiz bedel kalma-
dı. Düşüncelerimiz için, inanç-
larımız için ödeyemeyeceğimiz
bedel yoktur. 40 yıldır bedel
ödüyoruz. Kızıldere’de Mahir-
ler’e dayatılan da düşüncelerinin
değiştirilmesiydi. Düşüncelerine
ihanet edip teslim olmalarıydı. 

“Kızıldere’nin bile adı de-
ğişti” diyen işkenceciler! Yanı-

lıyorsunuz. Kızıldere’nin adı değiş-
mez. Kızıldere sizin kabusunuzdur.
Kı zıl de re, an ti-em per ya list, an ti-
oli gar şik sa va şı mı zın bay ra ğı dır...
Kı zıl de re, dev ri min, sos ya liz min
bay ra ğı dır... Ve Kı zıl de re, umu -
dun bay ra ğıdır.

30 Mart’tan bu yana Kızıldere, hiç
inmeyen bayrağımızdır.

Tabeladan Kızıldere’nin adını de-
ğiştirerek Kızıldere’nin adını halkın
bilincinden silemezsiniz. Kızıldere yo-
lunda yürüyen devrimciler yeni Kı-
zıldereler yarattı. 12 Temmuzlar’ı, 17

Biz, Marksist-Leninistleriz
“Tek yol devrim” demeye devam edeceğiz

Değişmeyeceğiz
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Nisanlar’ı yarattı. Anadolu’nun her
yeri bir Kızıldere... Kızıldereler’i bi-
tiremezsiniz.

Direnmeyin diyorlar bize: Sadece
düşmanlarımız değil, kendilerini sol-
sosyalist olarak nitelendirenler de
direnmeyin diyorlar. Değişen dün-
yadan, globalleşmeden, küreselleş-
meden bahsediyorlar. Bize, “düşün-
celeriniz taş devrinden kalmış” diyen
Avrupa Yeşiller grubundan bir parla-
menter olan Daniel Cohn-Bendit’ti.
Bir dönekti kendisi. 7 yıl süren Bü-
yük Direniş sırasında ve üstelik hüc-
relerde söylemişti bunu bize. Benditt,
direnmeyin diyordu aslında. Kuş-
kusuz bu düşünceleri savunan sade-
ce Benditt değildir. İşkencecilerin
bile “siz hala değişmediniz” demesi
Bendittler’in tek örnek olmadığını
göstermektedir. 

Herkes değişebilir ama biz değiş-
meyeceğiz. Herkes emperyalizme
teslim olabilir, biz olmayacağız. Kal-

dı ki, emperyalizm ne kadar zalim
olursa olsun, hangi zulüm politikala-
rını uygularsa uygulasın, ezilen, sö-
mürülen dünya halklarını da teslim
alamayacak. Çünkü zulmün, sömü-
rünün olduğu yerde halkın direnişi
asla bitirilemez.

Dünyada değişen bir şey yoktur.
Emperyalistler tüm dünya halklarını
sömürmeye devam ediyor. Emper-
yalist vahşet devam ediyor. Ülkemi-
zin emperyalistler tarafından işgali,
sömürüsü devam ediyor. İşbirlikçi oli-
garşinin faşist terörü devam ediyor. 

Mücadelemiz emperyalizmin iş-
galine karşı bağımsızlık, faşizme kar-
şı demokrasi, kapitalizme karşı sos-
yalizm mücadelesidir. 

Biz, Marksist-Leninistiz. Halkla-
rın tek kurtuluşunun Marksizm-Le-
ninizm olduğunu biliyoruz. Sosyalizm
160 yıl öncesinin düşü değil. Sosya-
lizm gerçektir. Kapitalizmin yüzyıl-
lardır çözemediği eğitim, sağlık, ko-

nut, işsizlik, açlık, yoksulluk gibi
insanların en temel sorunlarına çok
kısa sürede çözümler üretebilmiştir.
Bunun onlarca örneği vardır. 

Birileri emperyalizmden, barış,
demokrasi, özgürlük bekleyebilir.
Biz “Tek Yol Devrim” demeye devam
edeceğiz...

Başka yol yok!..

Emperyalizmin yarattğı dünya
tablosu ortada. Dünyayı bu hale ge-
tiren emperyalizmden çözüm bekle-
nemez. 

Birileri emperyalizmden çözüm
bekleyebilir. Biz, çözümün Kızılde-
re’nin yolundan geçtiğini biliyoruz.
Onun için ‘Yolumuz Kızıldere’nin Yo-
ludur” demeye devam edeceğiz. 

Halklar için başka kurtuluş yok...
KURTULUŞA KADAR SAVAŞA-
CAĞIZ...

Yine uyuşturucu
operasyonu,
yine polis
yine emniyet amiri 

İstanbul, Antalya ve Diyarbakır’da polisin yaptığı
uyuşturucu operasyonunda aralarında 2 emniyet amiri,
1 komiser ve 1 avukatın da bulunduğu 40 kişi gözaltı-
na alındı.

Gözaltına alınanlarla birlikte 20 kilo eroin, 1 kilo
kokain ile birlikte 5 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli   2 emniyet
amirinin daha önce de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü’nde çalıştıkları açıklandı.

Görevi uyuşturucu ile mücadele etmek olan polisler,
doğrudan uyuşturucu çeteleri ile işbirliği yaparak,
halkın çocuklarını zehirliyorlar. 

Hangi iç çatışma sonucu 2 emniyet amiri ve 1
komiser gözaltına alındı, bilinmez ama her pisliğin için-
den polis şefleri, AKP’nin polisi çıkmaktadır. Halk, hiçbir
yerde AKP’nin polisine güvenmemelidir. Çocuklarımızı
okul önlerinde zehirleyen çetelerin koruyucusu, suç or-
takları AKP’nin polisidir.

AÇ MEZARI DA
VAR!

Açlıktan, yoksulluktan sözetmemiz karşısında düzenin
savunucuları kendilerini hep şöyle savunurlar. 

“Aç mezarı mı var ülkede?”

Bu çok eski bir deyiştir. 

Anadolu’nun dayanışma geleneği uzun yıllar aç
mezarı olmasına izin vermemiştir belki... Ama çok uzun
zamandır da aç mezarı var bu ülkede.. 

Son örnek:

Samsun’un Tekkeköy İlçesi Cumhuriyet Mahalle-
si’nde oturan 25 yaşındaki Necla ve 26 yaşındaki Mu-
rat Bakırcı çiftinin 2.5 aylık bebekleri Kübra Bakırcı ra-
hatsızlandı ve 18 Ocak’ta Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürekli ağlayan be-
beği muayene eden doktorlar, yaptıkları tüm müdahal-
eye rağmen Kübra Bakırcı’yı kurtaramadı. Yapılan ilk
belirlemelere göre bebeğin beslenme yetersizliğinden
öldüğü tespit edildi. 

Beslenme yetersizliği biliyorsunuz, alçakça kavram-
lardan biridir. Açlığı gizleyen bir perdedir.. 

Kübra Bakırcı, AÇLIKTAN ÖLDÜ! Gerçek bu. 
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Yürüyüş Dergisi’ne
yönelik yapılan baskın-
lardan ve Yürüyüş çalı-
şanlarının tutuklanması-
nın ardından düşünce ve
örgütlenme özgürlüğü için
savaşma çağrısı yapan
Halk Cepheliler kampan-
ya çalışmalarına her gün
devam edi-
yorlar. Şişli
Meydanı’nda,
dernek önle-
rinde ve kimi
mahallelerde
masa açma-
lardan, toplu
dergi dağı-
tımlarına kadar oldukları her yerde ya-
şanan hukuksuzluk teşhir edilirken
Doğan Medya Center önünde yapılan
eylemde ise burjuva medyaya dev-
rimcileri karalamaktan ve hedef gös-
termekten vazgeçme çağrısı yapıldı. 

Çarpıtma ve Yalanlarla
Gerçeği Gizleyemezsiniz!

24 Aralık sabahı İstanbul Şişli’de
bulunan Ozan Yayıncılık ve Yürüyüş
Dergisi’ne bir operasyon yapılmıştı.
Yapılan operasyonda Ozan Yayıncı-
lık talan edilirken gözaltına alınan 11
kişiden 7’i tutuklanmıştı. 

Bu operasyonun ardından psiko-
lojik savaşın önemli ayaklarından
biri olan medya tarafından çarpıtma
ve karalama kampanyası başlatıl-
mıştı.

Bununla da ilgili olarak, kurul-
duğu günden bu yana ta-
rafsızlık söylemleri ardına
gizlenerek işbirlikçi ikti-
darların kalemliğini ya-
pan Doğan Medya önünde
19 Ocak günü eylem ya-
pıldı.

80 kişinin katıldığı
eylemde okunan basın
açıklamasında; “15 Ocak
tarihli Milliyet Gazetesi
Yürüyüş’e yapılan saldı-
rıda ele geçirildiği öne sü-
rülen örgüt belgelerinde
TÜBİTAK’ın yardımıyla

bin kişinin özgeçmişine ulaşıldığı
yazıyordu. 

Bu haber yayınlanırken, polis sal-
dırı sonrası gasp ettiği 3000 kitapta
bir kolisi geri iade edilmişti. Neden bir
hücre evinden alınan kitaplar geri ve-
riliyordu o zaman? Milliyet bunu
sormaz tabi. Çünkü o bu haberleri Yü-
rüyüş’e ve temsil ettiği düşünceye
olan tüm düşmanlığıyla yapıyor” de-
nildi.

Yürüyüş Dergisi’nin çeşitli sayı-
larının ve Milliyet Gazetesi’nde çıkan
“DHKP-C arşivini TÜBİTAK çöze-
bildi!” yazısının da büyütülerek dö-
viz olarak kullanıldığı eylem “Yürü-
yüş Dergisi Susturulamaz! Baskılar
Bizi Yıldıramaz! Tutuklananlar Ser-
best Bırakılsın! Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz! Devrimci Basın
Susturulamaz!” sloganları atılarak
sona erdi.

Bakırköy'de
Toplu Yürüyüş
Satışı

3 haftadır, pazar
günleri Şişli'de yapılan
toplu dergi dağıtımı bu
hafta Bakırköy'de ya-

pıldı.

Yürüyüş
Dergisi'nin
g e c e n i n
üçünde ba-
sılıp talan
edilmesi ve
çalışanları-
nın tutuk-

lanmasının ardından dergilerini daha
çok sahiplenerek saldırıları boşa çı-
kartan Yürüyüş okurları, 15 Ocak
günü saat 15.00'te Bakırköy Özgür-
lük Meydanı'nda bir araya geldiler.
Meydanda yapılan basın açıklama-
sında; Yürüyüş'ün susturulamayaca-
ğı, diri diri yakılanları yazmaya de-
vam edeceği bir kez daha vurgulan-
dı. Açıklamada "Devrimci Basın Sus-
turulamaz, Yürüyüş Halktır Susturu-
lamaz, Halkız Haklıyız Kazanacağız,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücade-
lemiz, Baskılar Bizi Yıldıramaz" slo-
ganları atıldı.

Açıklamanın ardından yapılan
dergi dağıtımı esnasında yapılan ko-
nuşmalarlarla AKP'nin polisinin Yü-
rüyüş'ü neden bastığı halka anlatıldı.
1 saat süren dağıtımda 53 dergi ve çok
sayıda bildiri halka ulaştırıldı.

Yürüyüş'ü Halka
Ulaştırmaya
Devam Ediyoruz

Baskının olduğu
günden bu yana basılan
kurumun karşısına
masa açan Yürüyüş
Dergisi okurları her gün
Şişli Meydanı’ndalar.
13 Ocak günü bildiri ve
derginin dağıltıldığı
masada halka AKP po-
lisinin  gerçekleri anla-

Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü
İçin Savaşma Çağrısı  Y ayılıyor...
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tanlara nasıl hukusuzca saldrdığı
ve Yürüyüş Dergisi çalışanlarının
tutuklandığı  anlatıldı. Saat
19.00’a kadar açık kalan masada
700 bildiriyi halka ulaştırdılar.

15 Ocak Cumartesi günü saat
16:00’da Devrimci İşçi Hareketi,
Devrimci Memur Hareketi, Dev-
rimci Mücadelede Emekliler,
Devrimci Mücadelede Mühen-
disler ve Mimarlar katıldılar. Ha-
pishanelerde katledilenleri yazmaya
devam edeceğiz, Bayrampaşa’da diri
diri yakılan 6 kadını yazmaya devam
edeceğiz diyenler masanın yanında
''Dergimiz Yürüyüş’ü ve Dernekleri-
mizi Savunmaya  Devam Edeceğiz,
Düşünme ve Örgütlenme Özgürlül-
ğümüz İçin Savaşacağız Halk Cep-
hesi'' imzalı panoda koydular. 

16 Ocak günü 10 dergi ve 110 bil-
diri dağıtan Halk Cephelerileri, halk-
tan insanlar "Bu yağmurda, soğukta
da buradasınız. Helal olsun..." diye-
rek Yürüyüş okurlarına destek oldu-
lar.

TAYAD'lı Aileler tarafından 17
Ocak’ta saat 16.00'dan 19.00'a kadar
açılan masada, Yürüyüş dergisinin da-
ğıtımı yapıldı. Şişli'de  ikamat eden bir
bayan masaya gelerek, "basılan yer-
le mi ilgili bu masa" diye sordu.
Baskın sırasında yolun kapatılması-
na tanık olmuş, o gün polisin yarat-
tığı terörden rahatsız olduğunu dile ge-
tirdi. 

Gülsuyu’nda Yürüyüş’e Sal-
dırı Teşhir Edildi

Halk Cepheliler 14 Ocak günü,
Gülsuyu Heykel Meydanı’nda masa
açarak, Yürüyüş’ü halka ulaştırdılar.
Bildiri dağıtıp, imza toplarken, der-
giye yapılan saldırı ve çalışanlarının
tutuklanmasını da halka anlattılar.
Ayrıca Çarşamba Pazarı’na da stand
açarak halka Yürüyüş dergisi ve bil-
dirileri dağıttı. 19 Ocak, Çarşamba,
saat 13.00 -16.00 arası açık kaldı.

Halk Cepheliler Gülsuyu mahal-
lesinde Çiftlik sokak, Mesut caddesi,
Son durak, Okul durağına yaptıkları
yazılamalarla Yürüyüş dergisinin hal-
ka gerçekleri anlatmaya devam ede-

ceğini ifade ettiler.

İdil Kültür Merkezi,  24 Aralık ge-
cesi Yürüyüş dergisine yapılan baskını
protesto etmek ve Yürüyüş dergisini
sahiplenmek için kültür merkezinin
bulunduğu sokağa “Vazgeçmeyece-
ğiz! Gerçekleri Yazmaya Devam
Edeceğiz” yazılı bir pankart astı.

İstanbul'da Yazılamalar:
Yürüyüş Susturulamaz
İstanbul, Okmeydanı’nda  14

Ocak günü Yürüyüş okurları ve Halk
Cepheliler Örnektepe ve Okmeydanı
Piyalepaşa Caddesi’nde  ve Mahmut
Şevket Paşa Caddesi’nde “Yürüyüş
Susturulamaz” “Yürüyüş Çalışanla-
rı Serbest Bırakılsın” yazılamaları ya-
yaptılar. 

1 Mayıs Mahallesi’nde
Yazılama ve Stant
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde,

Halk Cepheliler 18 Ocak günü  saat
9:30 dan 12:30 a kadar dergimize ve
derneklerimize yapılan baskınlara
karşı “Düşünce Ve Örgütlenme Özg-
rülüğümüz İçin Savaşacağız!” , “Der-
gimiz  Yürüyüş’ü Ve  Derneklerimi-
zi Savunacağız!” pankart-
larıyla masa açıldı. 

Açılan masada ziyaret
eden insanlara ülkemiz-
de açılan derneklerin, ba-
sılan yayınların hazırlan-
masından dağıtılmasına
kadar şehitlerimizin emek-
leri ve kanlarıyla kazanıl-
dığına bu kazanımı koru-
mak içinde gerekirse sa-
vaşacaklarına vurgu ya-
pıldı. 

Ayrıca  15 Ocak günü

Halk Cepheliler mahallenin çe-
şitli yerlerine “Yürüyüş Dergi-
si Susturulamaz, Baskılar Bizi
Yıldıramaz, Düşünce Ve Ör-
gütlenme Özgrülüğümüz İçin
Savaşacağız”  şeklinde yazıla-
ma yapıldı.

Sarıyer Dağevleri’nde
Toplu Dergi Dağıtımı

Gençlik Federasyonu üyeleri 16
Ocak’ta Sarıyer’in yoksul gecekon-
du mahallerinden Dağevleri’nde Yü-
rüyüş tanıtımı ve dağıtımı yaptılar. Yo-
ğun yağış altında Yürüyüş önlükle-
riyle gerçekleşen çalışmada mega-
fonla yapılan konuşmalarda Maraş’ta,
Sivas’ta, Gazi’de, 19 Aralık 2000’de
katledenlerin bugün Yürüyüş’e sal-
dıranlar olduğunu ancak Yürüyüş’ün
yılmayacağı, AKP’nin işbirlikçi yü-
zünü teşhir etmeye devam edeceği an-
latıldı. Dev-Gençlilerin, mahalleleri-
ne geldiğini işiten mahalle halkı pen-
cerelere çıkıp dergi isterken, özellik-
le yaşlı anaların sık sık ‘Allah yar-
dımcınız olsun’ dilekleriyle karşı-
laştılar.

İstanbul Bağcılar’da
Yürüyüş Standı

Bağcılar Yenimahalle de Barba-
ros fırının önünde Halk Cepheliler
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımının ve sa-
tışının yapıldığı masa açtı.

Okmeydanı’nda Yürüyüş
Masası

Okmeydanı Haklar Ve Özgürlük-
ler Derneği önünde Yürüyüş Dergisi

GÜLSUYU

OKMEYDANI
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ve Ozan yayıncılığa yapılan keyfi bas-
kın ve çalışanlarının hukuksuz şekil-
de tutuklanmalarını protesto etmek
için 18 Ocak’ta dayanışma masası
açıldı. 

Masada halka baskının keyfiliği,
yasadışılığı anlatılırken, tutuklanan-
ların serbest bırakılması için imza top-
landı. 

Yürüyüş Dergisi
Susturulamaz

Malatya Yürüyüş Dergisi okurla-
rı 15 Ocak günü saat 13.30’da PTT
Meydanı’nda basın açıklaması yapa-
rak “Bizler Yürüyüş okurları olarak,
halk olarak dergimizi sahiplenmeye
devam edeceğiz. Zalimler gerçeklerin
gücünden korkuyor. Gerçekler za-
limleri saldırganlaştırıyor. Bu saldı-
rıları boşa çıkartmak için daha faz-
la insana dergimizi ulaştıracağız. Ev
ev, kapı kapı dolaşıp dergimizi tanı-
tacağız. Yürüyüş'ün girmediği yoksul
ev kalmayacak. Baskıları boşa çı-
karmanın yolu budur” denildi.

Erzincan'da Dergi Satışları
Sürüyor

Erzincan'da Gençlik Derneği ta-
rafından 10 Ocak’ta Buğday Meyda-
nı'nda, 12 Ocak Çarşamba günü Ge-
çit beldesinde ve 13 Ocak günü Ula-
lar beldesinde Yürüyüş Dergisi tanı-
tımı ve satışı yapıldı. 17-18 Ocak ta-
rihlerinde Buğday Mahallesi’nde ve
Ulalar Beldesi’nde yapılan satışlarda
37 dergi satıldı, halka AKP’nin ger-
çeklerden duyduğu korkunun neden-
leri anlatıldı. 

Ayrıca Elazığ’da 12 Ocak günü

Hozat garajında Yürüyüş dergisine ya-
pılan saldırıyı teşhir etmek için Yü-
rüyüş dergisi standı açıldı. Megafon
ve sesli ajitasyonlarla dergiye yapılan
talan ve dergi çalışanlarının keyfi
bir şekilde tutuklanması halka anla-
tılarak aynı zamanda dergi satışı ya-
pıldı. Açılan masaya müdahale etmek
isteyen polis Yürüyüş dergisi okurları
ve çevre esnafı tarafından olay ye-

rinden uzaklaştırıldı. Daha son-
ra ses kirliliği ve çevreye ra-
hatsızlık verildiği gerekçesiy-
le Yürüyüş okurlarına para ce-
zası işlemi uygulandı. İki saat
boyunca açık kalan masada
15 dergi halka ulaştırıldı

Dersim’de Yürüyüş
Standı Açıldı

Dersim’de Yürüyüş okurları
14 Ocak’ta yer altı çarşısı üze-

rinde Yürüyüş masa-
sı açtılar. Açılan ma-
sada bildiriler dağıtı-
lıp Yürüyüş Dergisi-
nin tanıtım ve satışı
yapıldı.  

Halka
Gerçekler
Ulaştırılmaya
Devam Ediliyor

Halkın ve gerçek-
lerin sesi Yürüyüş
Bursa’da da halka
ulaştırılmaya devam
ediliyor. 16 Ocak
günü Bursa Kent
Meydanında devrim-
ci basına yönelik sal-
dırıların ve baskıların
teşhir edildiği dergi
dağıtımında 36 dergi
halka ulaştırıldı.

Yürüyüş’ü
Susturamazsınız
İzmir’de 15 ve 16

Ocak günlerinde  Yü-
rüyüş dergisinin son
sayısı Eski İzmir ve
Nar belde tanıtıldı.  

“Baskıları, gözaltıları, katletme-
leri boşunadır diyen okurlar, Müca-
delemizden asla vazgeçmeyeceğiz
Yürüyüş dergisine sahip çıkalım ve
örgütlenelim dediler .” 

Yürüyüş Dergisi Halkın
Sesidir Susturulamaz

13 Ocak’ta Yürüyüş Dergisi’ne ya-
pılan komplo ve saldırı ile ilgili 500
bildiri Antalya Kışlahan Meydanı’nda
dağıtıldı. Megafonla bildiri okundu ve
yapılan ajitasyon ile devletin katli-
amcılığı teşhir edildi. 

Yürüyüş Tanıtımı ve Satışı
Devam Ediyor

Mersin merkez ve Demirtaş Ma-
hallesi’nde, 16-17 Ocak tarihlerinde
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve satı-
şına  devam edildi.  

MALATYA

ANTALYA

BURSA

ELAZIĞ
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Halk Cepheliler ve
okurlarımız, dergimiz ve
derneklerimiz üzerindeki
baskılara karşı mücadeleyi bir
kampanyaya dönüştürdüler.

Bu kampanya, Düşünme
ve Örgütlenme Özgürlüğü
İçin Savaşma kararlılığını
ifade ediyor. 

Düşünce ve örgütlenme
özgürlüğümüzü gasp et-
tirmeyeceğiz. Biz bu
hakkımızı hep bedeller ödey-
erek kullandık. Dergimizin yedi
çalışanı tutuklandı. 

Dergimizin basılmasından
çalışanlarımızın tutuklanması-
na kadar hepsi hukuksuzdur. 

Amaç dergimizin susturul-
masıdır. Amaç, devrimci, ileri-
ci  sisteme karşı mücadele eden
tüm kesimlerin örgütlenme
özgürlüğünün gasbıdır.

Yalanlarınız 
boşa çıkıyor

AKP’nin polisi dergimize yaptığı
baskın, terör ve talanı meşrulaştırmak
için burjuva medyayı da kullanarak
yalan uydurma haberler yapmıştır. 

Dergimizin fotoğraf arşivlerini,
haber film kayıtlarını, dergi arşivlerini,
kütüphanedeki 3 bin kitabı, “örgüt-
sel döküman” diye haber yaytır-
mıştır.

Örneğin Milliyet Gazetesi, 14
Ocak tarihli haberine “DHKP-C
arşivini TÜBİTAK çözebildi” diye
başlık atmıştır. Yani Milliyet’e göre
DHKP-C’nin arşivi Yürüyüş Der-
gisi’nde çıkmıştır. İşte bu ve benzeri
haberler dergimize yapılan baskını, ta-
lanı, çalışanlarımızın tutuklanmasını
meşrulaştırmaya yöneliktir. 

Milliyet haberin devamında şöyle
diyor: “İncelemelerde, yaklaşık 7
terabyte’lık bilgisayar verisi de kayıt
altına alındı. 20 bilgisayar ana
belleği, 1.200’e yakın CD ve DVD ile
çok sayıda taşınabilir bilgisayar

belleğindeki döküman ve evrakın
tamamı Ankara’ya getirildi. Terörle
Mücadele Şubesi verilerden
bazılarının şifresi açamadı.
TÜBİTAK’a gönderilen dosyaların
şifrelerinin açılması sonrasında yak-
laşık bin kişiye ait özgeçmiş raporları
bulundu.” 

Yalan: Milliyet, polisin yayın-
lanmasını istediği haberi polisin iste-
diği şekilde yayınlamıştır. Dergimizin
ilk basıldığı günden beri el koyulan
bilgisayarlarımızdan ve arşivlerim-
izden bahsediyoruz. Polis dergimizin
çıkartılmasını fiilen engellemek için
tüm bilgisayarlarımıza ve arşivimize
el koymuştur. Milliyet’in
“TÜBİTAK’a gönderildi” dediği “7
terabyte’lık bilgisayar verisi, 20 bil-
gisayar ana belleği” koca bir yalan-
dan ibarettir. Uydurmadır. El konulan
hard disk ve bilgisayarlarımızın büyük
çoğunluğu, Milliyet’te bu haberin
yayınlandığı gün iade ediliyordu.. 

Bakın duruma, polis, “7 ter-
abyte’lık örgüt arşivini” iade ediy-

or. Yalancının -Milliyet’in mumu-
iadeye kadar yanıyor. 

Bahsi geçen CD ve DVD’ler
dergimizin arşivleridir. Gerisi,
psikolojik savaşın yalanlarıdır. 

Polisin çabası boşunadır. Yalan-
larınızı da boşa çıkartacağız.
Dergimiz her koşulda halka ulaştırıl-
maya devam ediyor. Dergimizin her
yerde halka ulaştırılıyor olması,
dergimizin susturulamayacağının,
derneklerimizin kapatılamaya-
cağının kanıtıdır.

Örgütlenme 
özgürlüğümüz 
için savaşacağız

Faşizmin saldırılarının ana he-
deflerinden biri halkın her tür örgüt-
lenmesini ortadan kaldırmaktır.
Örgütsüz bir toplum yaratmaktır.
Onun için 12 Eylül Faşist Cuntası en
fazla örgütlenme ve örgüt düşüncesine
saldırmıştır. Örgütlenme düşüncesini
mahkum etmek için örgütlere savaş
açmıştır. Demokratik, ilerici niteliği
olan tüm dernekler, sendikalar ka-
patılmıştır. 12 Eylül öncesinde de-
vletin kitle katliamları, kontrgerilla ey-
lemleri, sivil faşist hareketin terörü
işçinin, emekçinin halkın devrimci
mücadelesiyle özdeşleştirilip halkın
örgütlü mücadelesi mahkum edil-
meye çalışılmıştır. Yıllarca örgüt
düşüncesi bir korku kaynağı
yapılmıştır. Örgüt’ten her sözedişte,
söz edenler, “12 Eylül öncesine dön-
mek mi istiyorsunuz?” diye tehdit
edildi. “12 Eylül öncesi”nden kasıt de-
vletin terörü, kitle katliamlarıdır.
Örgütlenmekten bahsederseniz “1
Mayıs’ta, Beyazıt’ta, Maraş’ta, Ço-
rum’da olduğu gibi katlederim” de-
nilmektedir. Halk, örgüt korkusu ya-
ratılarak, örgüt düşüncesinden uzak
tutulmaya çalışılmıştır. 

Ancak faşizm, cunta yıllarında
da ihtiyacı olan TÜSİAD gibi, TÜRK-
İŞ gibi örgütlülükleri korudu. İhtiy-
aç doğrultusunda yeni örgütlenmeler,
kurumlar yarattı. Faşizmin örgütlen-

Dergimiz Yürüyüş’ü ve Derneklerimizi
Savunmaya Devam Edeceğiz

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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mesini istemediği kesim birincisi,
halktır. Halkın devrimcilerin önder-
liğinde örgütlenmesini istemiyor.
Halkla bütünleşmiş devrimci örgüt-
lenmeler her zaman birinci hedefi ol-
muştur. İkincisi, kendisi gibi düşün-
meyen tüm kesimlerdir.

Bugün olanlar budur. AKP iktidarı
devrimciler başta olmak üzere kendisi
gibi düşünmeyen düzen içi kurumla-
ra bile saldırmakta, düşünce ve örgüt-
lenme hakkı tanımamaktadır. De-
vrimcilerin örgütlü olduğu mahal-

lelere, demokratik kurumlarımıza,
Yürüyüş Dergisi’ne yapılan saldırılar,
Yürüyüş çalışanlarının tutuklanması,
AKP iktidarının bu politikalarının
sonucudur. Bu saldırılara boyun eğ-
meyeceğiz. 

Tutuklanan  Yürüyüş 
çalışanlarına özgürlük

Dergimizin çalışanları uydurma
gerekçelerle hala tutuklu. Tutuklan-
malarını gerektiren bir delil olmadığı
için Milliyet Gazetesi’nin yaptığı
haber gibi aslı olmayan haberlerle
hukuksuz tutuklamaları gerekçe-
lendirmek istiyor. Anlaşılan o ki, po-
lis bu ve benzeri haberlerden medet
ummaktadır. 

Tüm Yürüyüş okurları, Halk
Cepheliler, halkımız; AKP
polisinin bu çabalarını, tutuklu
Yürüyüş çalışanlarını sahiplenmem-
izle boşa çıkartabiliriz. 

Tutuklu Yürüyüş çalışanlarını
tecrit hücrelerinde yalnız bırakmay-
alım. Tutuklu çalışanlarımız için
1000 KİTAP 1000 MEKTUP kam-
panyasına katılalım.

İMZA METNİ:

İSTANBUL VALİLİĞİNE

24 Aralık günü 03.00 İstanbul
Şişli'deki Yürüyüş Dergisi’nin
teknik hazırlıklarının yapıldığı
Ozan Yayıncılık yüzlerce polis,
helikopter, özel harekat
timlerince basıldı. Askeri bir
operasyon havası verilerek
yapılan bu baskın sonucu
Yürüyüş Dergisi çalışanları
gözaltına alınıp tutuklandılar
arama adı altında bürosu talan
edildi. 

Bu baskın, gayrı meşrudur,
hukuksuzdur. 

Bunun adı  arama değildir.  

Bunun adı sindirmektir

korkutmaktır.

Bu baskın;  

Diri diri yakılanları yazdığı
içindir. 

İşkenceyi tecriti  yazdığı
içindir.

Hasta tutsakları infazları
katliamları yazdığı içindir.

Bu  baskını protesto ediyoruz 

Tutuklanan yürüyüş
çalışanlarının serbest
bırakılmasını, bürolarından gasp
edilen tüm eşyalarının eksiksiz
iade edilmesini istiyoruz.

Ozan Yayıncılık’ın yayın
faaliyetinde kullandığı
kütüphanesinde bulunan üç bin
kitabı gasbedilmiştir 

Kitapların iadesini istiyoruz. 

Ad Soyad İmza

Yaprak Gökdemir, 

Yaş:19, Öğrenci 

Yürüyüş benim için sadece
bir dergi değil. Diğer okurlar
için de bu böyle olmalıdır. O
hem ideolojide hem pratikte
tam bir öğretmen.
Yürüyeceğimiz yolu ve bu
yoldaki tavrımızı, çalış-
malarımızı açık ve net bir şek-
ilde ifade ediyor. 24 Aralık’ta
Yürüyüş’ün basılması aslında
ilerlediği yolun ne kadar
aydınlık olduğunu ve bu kara
sistemin böyle bir aydınlığı
kabul etmediğini açık ve net
bir şekilde gösteriyor. 

Özgür Doğan, 

Yaş: 34, Esnaf

Ben Yürüyüş’ü ezilen halk-
ların temsilcisi olarak görüyo-
rum. Baş eğmezliğin temsilci-
sidir. Doğruları yazmak,
ülkedeki adaletsizlikleri yaz-
mak suçmuş gibi yasal olan bir
dergiyi yasaklanmış konumuna
getirmeye çalışıyorlar. Bu
keyfi olan yasaklamalar,
baskınlar Yürüyüş Dergisini
susturamaz. Ben eminim ki
halk Yürüyüş Dergisine sahip
çıkacaktır. 

Fidan Aydın, Yaşı: 73, Ev
Kadını, Şehit Yakını

Yürüyüş benim için iyi ve
doğru olan ne varsa onu
öğretiyor, insanlara da gerçek
olan haklı olanları anlatıyor.
Yürüyüş halkın dergisidir.
Doğruları yazıyor, doğruları
yazdığımız için de dergimiz
basılıyor çalışanları tutuklanıy-
or. Bizler Yürüyüş okurları
olarak vatanını seven, halkını
seven, insanlara değer veren
insanlarız. Bunun için
Yürüyüş okuyoruz. 

SİZİN İÇİN 
ne demek?

DÜŞÜNCE VE

ÖRGÜTLENME

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ

İÇİN 

SAVAŞACAĞIZ!

23 Ocak
2011
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Disiplin bir kurallar bütünüdür. 

Ve kurallar bir devrimcinin ilk öğ-
retmenidir. 

Ömür boyu da öğretmenlik yap-
mayı sürdürür. 

Disiplin devrimci yaşamımızın
vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Disiplin bizim gücümüzdür. 

Disiplin devrimciliğimizin alfa-
besidir. 

İlk öğrenmemiz gere-
ken, 

hiç vazgeçmememiz
gereken, 

hep yaşamımızda ve
beynimizde olması gere-
ken devrimciliğimizin be-
tonudur, harcıdır. 

Gerekirse dişlerini, du-
daklarına geçirerek kanatacak
bir disiplin gerekiyor. 

Bir devrimcinin içinde fır-
tınalar kopacak belki, ama di-
siplinde taviz vermeyecek. 

Evet disiplin... Disiplin ideo-
lojik bir güçtür. 

Disiplin ideolojik bir ter-
cihtir. 

Disiplin bizim kendi kural-
larımızdır. 

Disiplin tarihimizden süzü-
lüp gelen deneylerimizden çı-
kardığımızdır, acılarımızdan süzdü-
ğümüz kurallardır. 

Disiplinsizler yılların birikimini,
deneylerimizi, acılarımızı dejenere et-
meye çalışırlar. 

Buna izin vermeyeceğiz. 

Vermemeliyiz. 

Bir devrimci, örgütünün ve halkın
güvenini nasıl kazanır?

Devrim için gerekli demir disip-
lin nasıl biçimlenir?

Hangi toprakta yetişir bu disiplin.

Öylesine kanlı, öylesine
bedel yüklüdür ki ku-
rallarımız Anadolu top-
raklarında ancak bu ku-
rallara uyarak devrimi
yapabileceğimiz gerçe-
ğini beynimizin ortası-
na kazır. 

Bir devrimci bu disiplini nasıl ko-
rumalıdır?  

Nasıl denetlemelidir?  

Nasıl güçlendirmelidir? 

Önce sınıf bilinci ve kini ile ve
onun kendini devrime adaması, onun
sağlamlığı ile, 

özverisi ve kahramanlığı ile ku-
rulur, korunur ve güçlendirilir dev-

rimci disiplin. 

Sonra örgütünün doğrularını si-
yasal, strateji ve taktiklerin doğru-
luğunu tereddütsüz hayata geçirme ile
biçimlenir. 

İşte tüm bunlar olmazsa görevi bur-
juvaziyi devirmek ve toplumu bütünüyle
değiştirmek olan bir örgütün,  kadrosu
disiplini de sağlayamaz. 

Ve disiplinsizlik yapanlar, disip-
linsiz davrananlar hep dış nedenler-
le, koşullarla açıklarlar bunu. Ama us-
talarımız derki;  dış nedenler koşul-

ları oluşturur, ama esas olan iç ne-
denlerdir. Yani irade, devrimci irade
DİSİPLİNİN TEMELİDİR. 

Bir devrimci kendini eğitmek
için de, halkı eğitmek için de önce di-
siplinli olmalıdır. 

Devrimcilik ciddi bir iştir.

Ciddi her iş kendi içinde zorunlu
bir disiplini gerektirir. 

İnsanlarımıza kolektif görev bi-
linci vererek disiplini korur ve onla-
rın sorumluluk hislerini canlı tutabi-
liriz. Bu bir yoldur, bir yöntemdir. Pe-
şini bırakmamalıyız. 

Kolektif sorumluluk ile disiplini
korumak vazgeçemeyeceğimiz bir
yoldur. Ama tek yol değildir. 

Disiplin çok yapıcı-
dır, yıkmaz yapar. 

Disiplinsizlik yıkıcı-
dır yıkar, kırar döker. Ve
hatta yok eder.  

Disiplinin kendisi bile
örgütleyicidir. 

Öncelikle düzenli ol-
mak gerekir. 

Bir yöneticinin karargahı
beynidir.

Bu karargah, 

bir askeri eğitim merkezi, 

bir politik tartışma yeri, 

güçlerin birleşme noktası, 

istihbarat merkezi, 

cephanelik, 

bir de kadroları yetiştiren
bir okul niteliği taşır. 

İşte tüm bunlar bir yönetici-
nin beyninde, belli bir düzen

içinde, belli bir disiplin ile bulunmalı,
hareket etmelidir. 

Yani disiplin öncelikle bir dev-
rimcinin beyninde başlar. 

DİSİPLİNSİZ OLANLARI NE
YAPACAĞIZ? 

Bir örgüt, devrimci teoriye ve
tarih bilgisine sahip olmadan ve pra-
tik hareketi derinliğine kavramadan
büyük bir devrimci hareketi zafere
ulaştıramaz.

Bizim disiplin anlayışımız; yatma
kalkma saati, bir randevuya yetişme

DİSİPLİNİMİZ
DEVRİMCİLİĞİMİZİN

ALFABESİDİR 

Disiplin bir kurallar bütünüdür. 
Ve kurallar bir devrimcinin ilk

öğretmenidir. 
Ömür boyu da öğretmenlik yapmayı

sürdürür. 
Disiplin devrimci yaşamımızın

vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Disiplin bizim gücümüzdür. 
Disiplin devrimciliğimizin

alfabesidir.

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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gibi şekilsel bir disiplin değildir. Bu za-
ten olmalıdır. Bunun tartışmasını yap-
mak bile devrim dışıdır. Ama yapmak
zorunda kaldığımızda asla tartışmayı
bununla sınırlı tutmayız. Bu şekilsel di-
sipline bile uymayanlarla temel başka
sorunları tartışmak gerekir, onları ye-
niden eğitmek gerekir. 

Disiplinsizleri ciddi bir siyasi eği-
time tabi tutmalı ve onlara yol gös-
termeliyiz. 

Nasıl eğiteceğiz, bölük pörçük ve
durağan eğitim ile değil pratik içinde
bir eğitim olmalıdır bu. Yaptıkları di-
siplinsizliğin siyasi sonuçlarını ve ne-
denlerini elbette kavrarlar ama karşı-
mıza ya niyet tartışması ile çıkarlar ya
da koşullar. Yaptıkları disiplinsizliğin
yarattığı pratik sonuçları göstererek
eğitim en canlı, en ciddi eğitimdir. 

Ve derler ki; iyi niyetliyim... Ni-
yetim bu değildi... Peki, sonuç neden
böyle oldu sorusu boşlukta kalır. 

Sonuç meselesi, bir tavır mesele-
si değil midir? Bir tercih meselesi de-
ğil midir? 

"Bir insan sadece amaçtan hareket
eder ve davranışlarının ne sonuç do-
ğuracağını araştırmazsa, o insan sadece
reçeteler yazan ve yazdığı reçeteler yü-
zünden kaç hastasının öldüğüne aldı-
rış etmeyen bir hekime benzer. Ya da
sadece bildiriler yayınlayan, ama bun-
ların uygulanıp uygulanmadığına al-
dırmayan bir siyasi parti düşünelim.
Peki, bu doğru bir tavır mıdır? Bura-
da iyi niyetten söz edilebilir mi? Kuş-
kusuz, sonuçlar daha önceden hesaba
katılmış olsa bile hatalar yapılabilir.
Ama bir kimse, gerçekler sonucun kötü
olduğunu ispatladıktan sonra da bil-
diğini okumaya devam ederse, iyi ni-
yetten söz edilebilir mi? "(Mao)

Tabii ki burada iyi niyetten söz et-
mek artık mümkün değildir.      

- Gerçekten iyi niyetli olan bir
kimse, kusurları ve hataları en büyük
açık yüreklilikle eleştirmeli ve onları
düzeltmede kararlı olmalıdır. 

Kararlılık disiplindir. 

Tek doğru tavır budur. 

Disiplin neden gereklidir? 

Disiplin, bir devrimcinin davasına

bağlılığını diri tutar.

Disiplin. bir devrimciye tek başı-
na yolunu bulabilme yeteneği kazan-
dırır. Çünkü nerede, nasıl davranılması
gerektiğini bilir ve yapar. 

Disiplin bir devrimciye kendini
dinamik tutma, diri tutma yeteneği ka-
zandırır. 

Böylece, bir devrimcinin uzun
devrim yolunda, giderek eksiklerin,
hataların üstesinden gelebilmeyi ko-
laylaştırır. Kendini sürekli devrimci-
leştirebilmesini, kitlelerle ve örgütü-
nün doğruları ile bütünleşebilmesini
ancak böyle sağlayabilir. 

Disiplinsizliklerimizi ateş altında
tutmalıyız, sürekli ateş altında... İki
yanlı bir ateş altında tutmalıyız. 

Birincisi; sürekli eğitim olmalı,
hatalarımızı ve eksiklerimizi kabul
etmekten korkmamaktır bu eğitim,
HER SEFERİNDE nedenlerini ve so-
nuçlarını tartışmaktır. 

İkincisi; bunlardan kurtulma ka-
rarlığını büyütmeliyiz. Bu kararlılık
büyütülmezse, meşrulaşma ve yoz-
laşma kaçınılmazdır. 

Eğer disiplinsizlikler konusunda
uyanık olmaz, böyle bir şeyi meşru-
laştırırsak giderek bunun eksiklik ol-
duğunu fark etmez ve onu yenmeye
çalışmazsak, yolumuzu şaşırabiliriz. 

Disiplinsizliği bir çalışma, yaşam,
düşünce tarzı haline getirenlerin düş-
manı alt etmesi ve devrim hedefine
ulaşması mümkün değildir. 

Disiplinsizler, Marksizm-Leniniz-
me inandıklarını iddia ederler, ama di-
siplinsizlik materyalizme, diyalektiğe
meydan okumaktır. Bu bilimsel dü-
şünceyi hayata geçirmemektir.

Disiplinsizler, bir düşünce disipli-
nine de sahip olmadıkları için, subjektif
bir görüşle karşılaştıklarında kafa yo-
ramaz, herhangi bir fikir belirtemez ve
onu mahkum edemezler. 

Ve sonuçta disiplinsizlik tüm du-
yarlılıklarının körelmesine yol açar ve
orası devrimciliğin bittiği yerdir. 

Devrimci disiplin bizim en büyük
gücümüzdür.

'Kar şı da ki oda da 
Koç Ali'm ya tar.
Kalk Ali Koç
Yat mak sa na ya kı şır mı?
Kalk ta uğ raş bi zim le
Ta kıl... şa ka laş
Ak lı na ge le ni he sap sız ca or ta ya saç.
Ama her dem ke yif ol sun için de.
Bi ter bi ter de Kır şe hir'in gül le ri bi ter
Şa kı yıp da lın da bül bül ler öter
Gü lüm aman aman aman
Se bep aman aman aman
Ben ya dım aman 
Sa hi sen yan mış tın de ğil mi Ali'm?
Bu ya nık, sev da yan gı nı de ğil di
'Ya ka rız' de miş ti niz.
son ra ope ras yon
Son ra ben zin
Son ra çak mak...
son ra aç lı ğın bil mem ka çın cı gü nün de
Bil mem kaç ta ka çı ya nık be den
Ah yü rek!
Yal nız ca sev day la yan mış
Sa pa sağ lam...
Er gen lik si vil ce le riy le çok oy nar dı Ali
Yü zün de o gün le rin ko mik iz le ri
O iz le ri ta mam la yan her da im 
şen iki göz.
Fe la ket kö tü saz ça lar dı Ali
Fe la ket gü zel ti yat ro oy nar dı
Be ce rik li mi be ce rik li
İnat mı inat
Ra hat mı ra hat
Ner de Ali or da bir pa ket
Uyyy... Bir de soh bet
Şen lik li adam dı Ali Koç ves se lam
Hem şen lik li hem mi li tan dı
Bi ter bi ter de Kır şe hir'in gül le ri bi ter
(...)

Ben yan dım am man!
Ali bu tür kü yü pek se ver di.
Na sıl da ke yif le oy nar dın Koç Ali'm.
Bu ya nık, sev da yan gı nı de ğil di ki
Sen ni ye öl dün Koç Ali'm
Sa na ne se bep ol du?
Böy le ölü me se bep ol maz olur mu?
Böy le ölen adam öl müş sa yı lır mı?
Git ti ğin yer de gü ler bi ter mi Ali'm?
Yat tı ğın yer de Koç'lar sı ğar mı Ali'm? 

Gülnihal Yılmaz
Ölüm orucu şehidi Ali Koç için

yazdığı şiiri.
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Son zamanlarda yaşanan
yoğun hırsızlık olaylarına, özel-
likle hırsızları polise ihbar eden
bir mahallelinin polis-hırsız işbir-
liğine şahit olması üzerine, Ok-
meydanı esnafının tepkisini ifade
eden bir eylem gerçekleştirdi.

15 Ocak günü,
Okmeydanı Esnaf
Komisyonu tarafın-
dan yapılan eylemde;
düzenin halkı yok-
sun ve yoksul
bırakarak hır-sızlığa
teşvik ettiği, bunun
da suç olduğu ve
polisin hırsızlarla bir-
likte hareket edip on-
ları koruyup kolladığı

ifade edildi.
Eylem; "Hırsız-Polis İşbir-

liğine Son! Hırsız Polis Ma-
hallemizden Defol! Hırsızlığa
Çeteleşmeye İzin Vermeyelim!"
sloganlarıyla son buldu.

15 Ocak Cumartesi günü  Trakya Kültür Mer-
kezi tarafından Tansa Düğün Salonu’nda ‘Yok-
sulluk Başa Bela’ oyunu sahnelendi. 

TKM Gençlik Tiyatrosu Topluluğu’ndan iki
öğrenci yaptıkları açılış konuşmasında Trakya
Kültür Merkezi’nin 2010’daki halk için kültür-
sanat üretimlerinin  2011’de de artarak devam
edeceği vurgulanırken yapılan konuşmada ‘Biz
bir harman dalında birde dost sofrasında diz çö-
keriz’ diyen bir halkın torunlarıyız. Tarihimiz bas-
kılara karşı kazanılan nice zaferlerle doludur’
denilirken diğer yandan halk tiyatrosunun amaç-
ları ve neleri yansıtması gerektiği anlatıldı.

Sonrasında Trakya kültür Merkezi’nin 2010
yılını anlatan slayt gösterimi yapıldı ve ardından
‘Yoksulluk Başa Bela’ oyunu sahnelendi.  

Cepheliler Nurtepe’den
Polisi Kovdu

İstanbul, Nurtepe Çayan Mahal-
lesi’nde, 12 Ocak Çarşamba akşamı
arama yapan polislere Cepheliler
müdahale etti.

Yaklaşık 30 Cepheli, “İşkenceci
Katil Polis Mahalleden Defol” slo-
ganları ile  polisi taşlayarak mahal-
leden kovdular.

Bir süre sonra taksi durağında
zırhlı araçlar ve silahlarla mahallede
terör estiren işkenceci polislere Cep-
heliler yine müdahale etti.

Cephelilere ateş açan polis, bura-
da da korkusunu bir kez daha göste-
rirken,  Cepheliler ise cüretle, karar-
lılıkla polisi mahalleden kovmak için
eylemlerine devam etti.  Mahalle so-
kaklarında yürüyüşe  geçen Cepheli-
ler Sokullu Caddesi’nde barikat kur-
rak beklemeye başladılar.Bir süre
sonra Cepheliler,  sloganlarıyla ey-
lemlerini iradi olarak bitirdiler.

Nurtepe'de Cepheliler Barikat
Kurdu

Nurtepe’de 16 Ocak günü  Ok-
meydanı “Mahmut Şevket Paşa” fut-
bol takımı ile “CFS Bağcılar” takımı
arasında yapılan futbol maçında po-

lisin saldırısı yaşandı.

Polisin  “Mahmut Şevket Paşa” ta-
kımı taraftarlarına keyfi dayatmalar-
da bulunması üzerine polise müdahale
edildi.

Nurtepe’de halka saldıran polis,
maçı izlemeye giden Nurtepe halkı-
nı, soyarak arama ve gözaltına almaya
çalıştı. 

Bağcılar takımının  Nurtepe’ye gi-
rişi sırasında faşist sembolleri kul-
lanması,  kurt işareti yapmaları ve po-
lis korumasıyla stada girmelerine
Cepheliler tavırsız kalmadı.

Yaklaşık 250 Cepheli, maçın ar-
dından Nurtepe stadında “Umudun
Adı DHKP-C, Önder Yoldaş Dursun
Karataş, Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede, Katil Polis Nurtepe’den
Defol” sloganları ile yürüyüş yaptı. 

Katil polis Cepheliler’in üzerine
gaz bombası atarak,  gerçek mermi-
lerle, ateş açtı.  Buna karşın Cephe-
liler geri çekilmeyerek,  akrep  ve zırh-
lı araçlara taş ve molotoflarla cevap
verdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren
çatışma, polisin mahalleden çekil-
mesiyle bitti.

Cepheliler’in direnişini hazme-
demeyip, akşam üzeri mahalleye ge-
len sivil polisler, Sokullu Cadde-
si’nde saldırıya devam etti.  Bunun

üzerine Cepheliler taş ve molotof
kokteylilerle polisi bir kez daha ma-
halleden kovdu.

Çayan’da barikat kuruldu!

Sokullu Caddesi'ne devasa bari-
katlar kuran Cepheliler barikatı ate-
şe verdi.

Polislerin bekledikleri  yere yü-
rüyen 50 Cepheli polislerin çekildi-
ğini, korkuyla mahalleyi terkettikle-
rini  gördüler. 

Umudun adını haykıran Cepheli-
ler, polisin gelmemesi üzerine eyle-
mi iradi olarak bitirirdiler.

Eylemde, barikatın başında daki-
kalarca, umudun adı haykırıldı. Çayan
şehitleri ile ilgili sloganlar atıldı.

AKP’nin polisi herkese
saldırıyor

Nurtepe'de 17 Ocak akşam 20.00
sıralarında  bir sivil polis aracının bir
market arabasına çarpması sonucu
AKP’nin polisi aracın sahibini dö-
verek, silah gösterip tehdit ettiler.

Saldırıyı öğrenen Cepheliler,  taş
larla işkenceci polisin   araçlarının
camlarını kırarak işkenceci polisi
mahalleden kovdular.  

Cepheliler daha sonra sloganlarla
mahallede dolaşarak, geri çekildiler. 

Okmeydanı Esnafından: 
Hırsız Polis İşbirliğine Son

Trakya Kültür Merkezi tarafından “Yoksulluk

başa bela” adlı tiyatro oyunu  oynandı



Sanki sıradan bir çevreci der-
neğin üyelerinden söz ediyorlar. San-
ki, düzene karşı haklı, meşru bir mü-
cadele içinde olan bir örgütlenmeden
söz ediyorlar... 

Günlerdir Hizbullah üzerine süren
tartışmalarda oligarşi tarafından hal-
ka karşı savaşta kullanılan Hizbul-
lah’ın halkın katili olduğu hatırlanmak
istenmemekte, bu tarih yok sayıl-
maktadır.

Sanki geçmişin eli kanlı halk düş-
manı örgütlenmesi gitmiş, yerine,
“Kürt halkının haklarını savunan”,
“müslümanlıktan başka kaygısı ol-
mayan” bir örgütlenme gelmiş gibi-
dir.

Hizbullah’ın ve tüm gerici
örgütlenmelerin arkasında
oligarşi vardır

Hizbullah’ın ortaya çıkışı ve
beslenip büyütülmesinde, düzenin
asıl sahipleri ve kiralık kalemleri
hep “dış destek” aradılar. Nitekim çok
geçmeden “dış destek” in adını koy-
dular.

Kiralık kalemlerin yazdıklarına
bakılırsa, Hizbullah’ı İran destekle-
miş, her tür imkanı sunarak, “lider-
lerini saklayarak”, “katillerine eğitim
vererek” kısa sürede Hizbullah’ı
büyütmüştür. Oligarşinin sözcülerine
bakılacak olursa, İran olmasaydı,
Hizbullah’da olmayacaktı!

Gerçekleri gizlemek için uydur-
dukları bu senaryoyu kanıtlamak için
de Hizbullah’ın İran’la sürdürdüğü
ilişkilerin bir kısmını açıkladılar.

İran, Hizbullah’ı örgütlemiş veya
destek vermiş olabilir; ancak “İran
desteği”, “dış güçler” demagojileri
asıl olarak Hizbullah’ı besleyip, büyü-
tenin, bugünkü haline getirenin MİT,
JİTEM, polis olduğu gerçeğini göl-
geleyemez. Hizbullah’ın faşist de-
vletin destekleri ile büyütüldüğü,
kamplar açılarak halk düşmanlarının
eğitildiği, silah, cephane ve istihba-
ratın sağlandığı, eylemlerde korun-
dukları bilinmektedir. Hizbullah’ı
Kürt ulusal hareketine karşı kullan-
mak, hem İran’ın hem Türkiye oli-
garşisinin işine gelmiştir. 

Küçük islamcı gruplar, 1979 yılın-
daki İran politik devriminin etkisiy-
le ülkemizde de ortaya çıkmış, şu veya
bu ölçüde örgütlenme zemini bul-
muşlardır. Kuşkusuz Doğu ve Gü-
neydoğu’da halkın muhafazakar
yapısı, geleneklerine bağlılığı dinin et-
kilerinin güçlü oluşu, aşiret ve takri-
kat yapıları  nedeniyle, Hizbullah
gibi örgütlenmeler için zemin daha
uygun olmuştur. 

Ancak asıl boşluğu yaratan, 12

Eylül 1980 faşist cuntası ile cuntanın
işkence, saldırı, katletme ve tutukla-
ma saldırıları sonucunda devrimci-
lerin, yurtseverlerin tasfiyesi ile bir-
likte, Kürt halkının örgütsüz, önder-
siz kalmasıdır. 

Faşist cunta sola, devrimci hare-
kete karşı saldırırken, “artık bu ül-
kede sol olmayacak” hedefiyle
saldırılarını süreklileştirirken, İs-
lamcılar, cuntanın kanatları altında
büyütülmekteydi.

Kürt halkının düzenle olan çeliş-
kisini gören İslamcılar, Doğu ve Gü-
neydoğu’da da solun gerilemesin-
den yararlanarak, devletin kendileri-
ne sunduğu tüm imkanlarla kolayca,
hiçbir engel karşılarına çıkarılma-
dan kısa sürede örgütlendiler. 

Oligarşinin desteği ve yönlendir-
mesiyle hemen hemen Doğu’nun
tüm şehirlerinde, okullarda devlet
kurumlarında gericiler örgütlenmiş-
lerdir. Tarikatların ve İslamcı grupların
Doğu ve Güneydoğu’dan çıkış yap-
malarının en önemli nedenlerinden
biri budur. 

Hizbullah da cunta yıllarından
başlayarak işte bu zeminde örgütlen-
di Kürdistan’da.

Halka yönelik saldırılar ve
vahşette sınır tanımayan
Hizbullah

12 Eylül 1980 cuntası öncesi si-
vil-faşist hareket MHP’yi halka karşı
her tür saldırıda kullanan oligarşi,
l990’lı yıllardan sonra bu kez İslam-
cı kesimleri ve özellikle Hizbullah’ı
kullandı halka karşı.

Hizbullah, özellikle de İlim
Kanadı, 1990’lı yıllar boyunca
Kürdistan’da oligarşinin resmi güç-
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Hizbullah, oligarşinin 
maşası, halkın katilidir!

Hizbullah’ı kim
korudu? 
Koruyanlar Cevaplıyor: 

Bölgeyi, orduyu, polisi yöneten-
lerden bazıları, o yıllarda Hizbullah’ı
nasıl beslediklerini şu sözleriyle ele ver-
diler...

“Hangi Hizbullah? Bir İran’da
Hizbullah vardır, bir de PKK’ya karşı
kendini koruyan dini inancı kuvvetli
vatandaşlar.” (Emekli MİT Müsteşarı,
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral
Teoman Koman)

“PKK çökertilmedikçe Hizbullah
tipi militan örgütlenmeleri çözmeye
niyetimiz yok.” (O yılların OHAL Va-
lisi Ünal Erkan)

“Güvenlik güçleri Hizbullah’ı ko-
ruyup güçlendirdi.”(JİTEM’in kuru-
cularından, öldürülen Binbaşı Cem
Ersever)

“Hizbullah’ın üstüne nasıl gidelim.
Karargahı JİTEM binası yanında.”
(Batman’ın o dönemdeki  Emniyet
Müdürü Öztürk Şimşek)



lerinin denetiminde kontrgerilla
faaliyeti yürüttü.

Oligarşi tarafından devrimcilere,
yurtseverlere, yoksul halka karşı kul-
lanıldı. Bu yıllar, sınıfsal ve ulusal mü-
cadelenin boyutlandığı, silahlı mü-
cadelenin oligarşiye ciddi darbeler
vurduğu, Devrimci Sol’un oligarşiyi
sarsan eylemlerinin oligarşinin ko-
rkulu rüyası olduğu yıllardır. Aynı
dönem, PKK’nin Kürdistan’da gerilla
savaşını yayması, gerilla eylemleri oli-
garşiyi telaşlandırıp, korkutmuştur. 

Tüm bunların üzerine oligarşi
kayıp, katliam, infaz politikalarını
sürdürürken, Hizbullah’ı da halka
saldırıda kullandı.

Hizbullahın saldırı ve katletme
yöntemlerine bakıldığında korku ve
pasifikasyon yaratmanın asıl amaç
olduğu görülecektir. Nitekim,
katletme yöntemleri içinde satırla
saldırarak katletme özellikle öne
çıkardıkları bir katletme biçimi ol-
muştur. Yine arkadan ateş ederek
katletme, kaçırma ve kaybetme, uzun
süreler işkence altında tutma, ka-
tledilen cesetlerin sağa-sola atılması
bilinçli seçilen ve korku yaratmayı,
sindirmeyi amaçlayan yöntemlerdir.

Kaçırdıkları yüzlerce insanı, gün-
lerce aç, susuz işkence altında tutarak,
yer altı işkencehanelerine hapset-
mişlerdir. Gün yüzü görmeyen, ayak-
ta duramayacak kadar küçük işkence-
haneler, ölüm hücreleri haline getir-
ilmiştir.

Katlettikleri halktan insanları,
yurtseverleri, kendileri gibi düşün-
meyen farklı İslamcı grupların
kaçırdıkları üyelerini “domuz bağı”
kullanarak, ölüm provaları düzenley-
erek, psikolojilerini bozup, katlet-
mişlerdir.

Katlettikleri insanların cesetlerini
kaldıkları evlerin odalarına göm-
müşlerdir. Böyle onlarca “mezar
ev” ortaya çıkarılmıştır. Hizbullah,
işkence ve katletmede sınır tanı-
mamıştır.

Bu yöntemler JİTEM’in, MİT’in,
polisin yöntemleridir. Hizbullah, bu
yöntemlerin tümünü onlardan öğren-
miş, itirafçılarla, eli kanlı halk düş-
manları ile uygulamıştır.

Oligarşi yıllarca kullandığı Hizbul-
lah’ı işi bittiği dönemde deyim
yerindeyse tırpanladı. “Mezar evler”,
“Bir orduyu donatacak cephane-
likler”, “eylem planları” arka arkaya
ve birbiri ardı sıra ortaya çıkartıldı.
Nitekim o yıllarda yapılan operas-
yonlarda 2000 Hizbullahçı ve İslam-
cı gözaltına alındı, yüzlercesi tutuk-
landı.

Oligarşi Hizbullah’ı kullanmış,
işi bitince bir kenara atmıştı. Bunda
PKK’nin silah bırakmasının elbette
etkisi vardı. Ancak esas olarak,
MGK’nın 28 Şubat’ta İslamcı kesim-
leri hizaya çekme operasyonu, Hizbul-
lahçılar üzerinden yürütülmüştür.

Bir diğer etken ise Türkiye’nin
“AB’ye girme” adına kendi içinde
yaptığı bir “temizlik” olarak da değer-
lendirilebilir.

Hizbullah halk güçleri
içinde değildir!

Hizbullah konusunda herkesin
düşüncesi net olmak zorundadır. An-
cak görüldüğü kadarıyla Kürt mil-
liyetçi hareketi bu konuda net tutum
almamıştır.

Tersine izlenen politikalar, Hiz-
bullah’a kendi kanlı geçmişini unut-
turma, halkı aldatma konusunda ma-
nevra imkanı verecek bir ortam ya-
ratmıştır.

“Daha önce de ifade ettim, Kent
Konseyi’nde Diyarbakır'ın bütün
kesimleri gelip yerini alabilirler,

orada her şeyi özgürce tartışabil-
melidirler. Bu Hizbullahçılarla da
konuşulur, diyaloga geçilir, eğer
eski tarzlarında devam etmeyecek-
lerse, öz eleştirilerini yapmışlarsa,
hatalarından ders çıkarmışlarsa,
bundan sonra kendilerini legal ola-
rak ifade edeceklerse onlar da
çağrılır, hem Konsey'de hem Kon-
gre'de kendilerini temsil edebilirler.
“ (Aktüel Bakış, 10 Ocak 2011)

Abdullah Öcalan, Hizbullahçı-
ların gelip “Kent Konseyi”nde yer ala-
bileceğini söylemektedir. Bu konuda,
“öz eleştiri” yapmalarının istenmesi
Hizbullah’ın durumunu değiştir-
meyecektir.

Asıl olarak, Hizbullah’a böyle
yaklaşılması yanlıştır. Hizbullah, halk
güçleri içinde görülecek bir örgüt-
lenme değildir. Kuruluşu, halka karşı
işlediği suçlar ile bir kontgerilla
örgütlenmesi olan Hizbullah ile bı-
rakın işbirliği, ittifak yapmayı, hesap
sorulmalıdır.

Hesap sorulacak karşı devrimci
güçlerle oturulup tartışılacak, ittifak
yapılacak hiçbir neden yoktur ortada.

Tersine Hizbullah, bu tür bir itti-
fak zeminini, kanlı geçmişini unut-
turmak, kendisini meşrulaştırmak
için kullanmak istemektedir. Zira
bugün AKP’nin sunduğu imkanlarla
bölgede yine örgütlenmektedir. 

Kaldı ki, geçmişine ilişkin yaptığı
açıklamalar ve sitesinde yayınlanan
açıklaması ile ne düşündüklerini açık
olarak ortaya koymuşlardır.

Nitekim bu zemini kullanarak,
kendisini meşrulaştırma yoluna git-
miş, o da PKK’ye “barış çağrısı”
yapmıştır. Hizbullah yaptığı açık-
lamada, “Ateşkes, çatışmazsızlık ve
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“İran desteği”, “dış güçler”
demagojileri asıl olarak

Hizbullah’ı besleyip, büyütenin,
bugünkü haline getirenin MİT,
JİTEM, polis olduğu gerçeğini

gölgeleyemez. Hizbullah’ın
faşist devletin destekleri ile

büyütüldüğü, kamplar açılarak
halk düşmanlarının eğitildiği,
silah, cephane ve istihbaratın

sağlandığı, eylemlerde
korundukları bilinmektedir.

Hizbullah’ı Kürt ulusal
hareketine karşı kullanmak,

hem İran’ın hem Türkiye
oligarşisinin işine gelmiştir. 



bazı konularda anlaşma dâhil birçok
alternatife açığız” derken, o da hal-
ka karşı katliamlarla, cinayetlerle
dolu geçmişine dair tek bir kelime et-
memektedir. 

Hizbullah, bugün eski yöntemle-
rini yanlış bulduğu, kullanılmasının
sonuçlarını gördüğü için “barış çağrı-
ları” yapmıyor. Bugün o saldırılarının
zemini yoktur. Yarın o zemini yaka-
ladığında yine halka açıktan saldır-
maya devam edecek, yine katliam-
larını sürdürecek, yine oligarşinin
doğrudan maşası olacaktır.

Kaldı ki bugün de, örgütlenerek,
yoksul Kürt köylülerinin düzene olan
öfkesini törpülemektedir.

Sol için İslamcı bir hareketi ittifak
içinde değerlendirmenin temel kı-
stası, anti-emperyalist bir tutum için-
de olmalarıdır. Hizbullah, tüm tarihi
boyunca bundan da uzak olmuştur. 

Kürt milliyetçi hareketi, bir yan-
dan AKP’nin bir “Kürt Hamas’ı ya-

ratmak” istediğinden söz ederken, bir
yandan da Hizbullah ile işbirliği
çağrıları yayınlamaktadır.

Murat Karayılan değerlendir-
mesinde, Hizbullahla “nasıl barışa-
caklarını” şöyle ifade etmektedir: 

“Hakikat ve Adalet Komisyon-
ları’nın kurulması ve bu komisyon-
ların çalışması sonucunda bütün

işlenen suçların açığa çıkarılması te-
melinde, karşılıklı birbirini affetme
temelinde, toplumsal uzlaşma çerçe-
vesinde bırakılmış olsalardı belki
kimseler bir şey demezdi.” 

Karayılan, Hizbullah’ın Kürt
halkına karşı işlediği suçların, yüz-
lerce yurtseverin katillerinin karşılıklı
olarak “affedilebileceğini” söylüyor
ki, bu kabul edilemez.

Bu tartışmaların sürdürülmesi,
Hizbullah konusunda net tutum almak
yerine, onlara “barış çağrıları” yap-
maları Hizbullah’ı rahatlatmıştır. Oli-
garşinin kullandığı, halk düşmanı
Hizbullah’tan hesap sormak yerine
onunla ittifakların tartışılması Hiz-
bullah’ın kanlı geçmişinin tartışıl-
masına engel olan nedenlerden biri-
dir. 

Hizbullah halk güçleri içinde görü-
lemez. Halkın düşmanı bir örgütlen-
medir. Ve halk düşmanlarına karşı
alınacak tavır da bellidir.
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Hizbullah, halk güçleri
içinde görülecek bir
örgütlenme değildir.

Kuruluşu, halka karşı
işlediği suçlar ile bir

kontgerilla örgütlenmesi
olan Hizbullah ile bırakın
işbirliği, ittifak yapmayı,

hesap sorulmalıdır.
Hesap sorulacak karşı

devrimci güçlerle oturulup
tartışılacak, ittifak

yapılacak hiçbir neden
yoktur ortada.

Oligarşinin mahkemelerinde 88 kişinin katledilmesinden
sorumlu tutulan Hizbullahçı katillerden Hacı İnan,
gazetecilerin katliamları sorması üzerine, “10 yıl yattık
yetmedi mi?” diyordu... 

Oligarşinin mahkemelerinin verdiği veya vereceği
cezalar bir yana, yüzlerce insanın katledilmesinden sorumlu
bu halk düşmanına göre “fazlasıyla” yatmışlardı! Serbest
bırakılan 3 Hizbullahçı katil, oligarşinin mahkemelerinde
4’ü kadın 97 kişiyi katletmekten yargılanıyorlardı. Sokak
ortasında, döner bıçakları ve satırlarla, “ibret olsun” diye
“paramparça ederek” katletmişlerdi savunmasız in-
sanları. 

Kimdi bunlar? Polisin, JİTEM’in desteği ile kaçırdık-
ları onlarca yurtsevere, halktan insana yeraltı işkence-
hanelerinde günlerce işkence yapanlardı. Katledecekleri
insanlara, ölüm provaları, sahte infazlar yaparak adeta oyun
oynayanlardı. Ölümü kullanarak, esir aldıklarının ruh hal-
lerini bozup, kasetlere çekmişlerdi son anlarını da.

Aç ve uykusuz bıraktıkları yüzlerce insanı, o daracık,
havasız ve karanlık hücrelerde ölüm korkusuyla yaşatıp
sonra da çoğunu vahşi bir biçimde katlettiler. Boğarak, satır-

larla doğrayarak...

Oligarşi tarafından halka karşı kullanılan bu katiller,
vahşice, tıpkı faşist Hitler’in kullandığı yöntemleri kul-
lanarak katlettikleri yüzlerce insanı unutmamamızı istiy-
or, halka hesap vermeyi düşünmüyorlar.

Oligarşinin mahkemelerinden, “ak”lanabilirler. Ya
da oligarşi çıkarları gereği, bu katillerin “yattığı süreyi”
de göz önüne alarak serbest bırakabilir ve katliamlarının
üzerine “sünger” de çekebilir. Bunların tarih ve halk
önünde hiçbir kıymeti yoktur.

Nasıl ki, halklara yönelik suçlar işleyen, kitle katliamı
gerçekleştiren halk düşmanı faşistler affedilmedilerse, bu
halk düşmanlarının yaptıkları da unutulmayacaktır.

10 değil, 100 yıl geçse de halka yönelik tek bir
katliamı unutmayacağız. O kanlı tarih hep Hizbullah ile
ve halk düşmanlığı ile anılacaktır.

Kuşkusuz halka yönelik suçların, halk düşmanlığının
bedeli ne “yatılan” yıllarla, ne de “özeleştiriler”le
ödenebilir. Kaldı ki halk düşmanlığının, katliamcılığın
“özeleştirisi” olmaz. Ve bu suçlar, “zaman aşımına” da
girmez. Söz konusu suçlar, “Onlar dünde kaldı” denebile-
cek suçlar da değildir. O nedenle Hizbullahçılar,
katliamlarının, “faili meçhulleri”nin, kontrgerillayla işbir-
liklerinin bedelini ödeyeceklerdir. 

Adalet Katliam yapmanın bedeli!



Bizim için devrimcilik gelip geçici
heves, bir gençlik heyecanı değil, bir
ruh hali, yaşam biçimi, bir iddiadır.
Böyle olduğu için devrimcilik ve de
Cephelilik, uzun ve zorlu bir yoldur.
Bu uzun yolda birçok şeyler yaşarız;
zaferler, yenilgiler, direnişler, tut-
saklıklar, kuşatmalar... Bazen en bü-
yük acılar düşer payımıza... Bazen en
büyük sevinçler, ağız dolusu gülme-
ler, zaferler... Ne yaşarsak yaşayalım,
önemli olanın iradi olmak olduğunu
bilendir Cepheli. Zor zamanlarda da,
devrimin hızla büyüdüğü zamanlar-
da da, zaferlerde de, yenilgilerde de,
iradiliği asla elden bırakmayandır. 

Cepheli, her an bizi teslim alma-
ya çalışan düşmanın karşısında dim-
dik durmanın adıdır. Düzen hayata
dair küçük ayrıntıların içinde, günlük
yaşamda sessiz ve sinsice dayatır
bazen kendi ideolojisini. Bunlar kar-
şısında taviz verildiğinde, bunlar nor-
mal karşılanmaya başlandığında, bur-
juva ideolojisi bulduğu her gedikten
sızıp çürütecektir... 

Bazen de düzen apaçık dikilir
karşımıza; silahıyla, polisiyle, aske-
riyle, işkencesiyle, kurşunuyla, ha-
pishanesiyle... Her koşulda dayattığı
irademizi teslim almaktır. 

İradi olmak asla bir kalıba sığmaz.
Sözlüklerde “Bir şeyi yapıp yapma-
maya karar verme gücü, yetisi” ya-
zar irade için. Daha basit haliyle
söylersek, karar verebilme gücünü
göstermek ve bu kararı sürdürmektir.
Cepheli içinse daha fazlasıdır; Düzen
kültürünün hayatın her alanındaki
yansımalarına, kendiliğindenciliğe,
bireyciliğe karşı tavizsiz olup dev-
rimci değerlere sımsıkı sarılmak, ör-
gütlü tavrı sahiplenmek, her koşulda
Parti-Cephe politikasını, anlayışını,

kültürünü hayata ge-
çirmekle ısrarcı ol-
maktır. 

Düşman karşısın-
da koşullar ne olursa
olsun, asla teslim ol-
mamaktır. Devrimci
iradenin bütün ira-
delerin üstünde ol-
duğunu her koşulda
göstermektir. 

Kitle çalışmasında halka gitmek-
te ısrardır. Daha hızlı koşmaktır. Zor
zamanlarda bir adım öne çıkmaktır... 

İradilik, disiplinde, kolektivizmde,
eğitimde, zamanı kullanmakta, dev-
rimin çıkarlarının gerektirdiklerini
yapabilmektir. 

Yeri geldiğinde de işkencelerde di-
renmek, hapishanelerde yıllarca dim-
dik durmaktır. Ölebilmektir iradilik. 

Ya da çok daha basit örnekle söy-
lersek, sabahları erken kalkmaktır
iradilik... Bunların hiçbiri diğerinden
ayrı değildir. Bir bütünün, yani ira-
diliğin farklı zamanlara yansıyışıdır
tümü. 

Cepheli daima bu iradiliği taşır. Bu
irade ile katlanılması zor acılara kat-
lanır, kimsenin cesaret edemeyeceği
savaşlara girer, büyük fedakarlıklar
yaratır. Karşı devrimin fiziki-ideolo-
jik en ağır saldırılarının karşısında bu
irade ile dimdik durur. 

Cepheli için irade Dayı’nın ifade
ettiği gibi; emek ve cüret demektir.
Bu iradeyi yaşatmak, her anı için yo-
ğun emek ve her adım için büyük bir
cüretle mümkündür. Bu her Cephe-
li’de vardır! Kendinde “bu gücü bu-
lamayan” her Cepheli bilmeli ki; bu
gücü, tarihinden ve yoldaşlarından bu-
labilir. 

Cepheli için iradilik, davaya bağ-
lılıktır. İradiliğimizin mayasında halk
ve vatan sevgimiz, özgürlük tutku-
muz, kahramanlarımız, ideolojimiz,
inancımız ve kendimize güvenimiz
var.

Cepheli emek ve cüretle, daima
iradi olandır
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Cepheli İradidir!

SİZİN İÇİN 

ne demek?

Nejdet Yıldırım
İzmir
Yürüyüş Çözüm Dergisi’nden

bugüne kavgamızın sesi olmaya
devam ediyor. Yürüyüş, Engin
Çeberler’in ve daha nice umudun
adını taşıyan ve haykıran devrim
yolunda düşenlerin sesidir. 

Ahmet Gündüz 
İzmir
Ezilen, sömürülen yoksul hal-

kın yol göstericisidir. Sömüren
burjuvaziye karşı onurlu direnişin
el kitabıdır. Yürüyüş yoksul halk-
la omuz omuza,  yürek yüreğe ol-
mayı, birlikte mücadele etmeyi
öğretendir.

Cepheliler’den 
Okmeydanı'da 
yazılama 

13 Ocak 2011 günü, İstanbul,
Okmeydanı’da,  Cepheliler yazı-
lama yaptılar.

Cepheliler, duvarları umudun
adıyla donattılar. Caddelerde, so-
kaklarda herkesin karşısına çıkan
“CEPHE, DHKC ve DHKP-C”
imzaları, umuda ve kurtuluşa bi-
rer çağrıydı. Yazılamalar, kurtu-
luşun adını, adresini gösteriyordu
herkese.

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir



Yedikçe semi-
riyorlar. Yeni ihaleler aldıkça şişip
palazlanıyorlar. Albayraklar (Ahmet,
Nuri, Bayram, Mustafa, Muzaffer ve
Kazım), Murat Ülker, Remzi Gür, Fet-
tah Tamimce, Vahit Kiler, Ethem
Sancak, Ali Ağaoğlu, Cüneyd Zapsu,
Cihan Kamer, Emrullah Turanlı, Akın
İpek, Ahmet Çalık... 

Bunlar AKP döneminde pala-
zlanan burjuvaların belli başlıları. 

Her bir patronun Erdoğan’la
yakınlığı üzerine çeşitli hikayeler
anlatılıyor; kimiyle belediyeden,
kimiyle Kasımpaşa’dan veya “İslami
camia”dan. tanışıyorlar! 

Ama gerçekte bu yakınlığa
damgasını vuran tek bir şey var. O
“tek” şeyi, AKP yağmacılarından Ci-
han Kamer çok açık biçimde ortaya
koymuştu geçmişte: 

“AKP’nin politikalarını
eleştirdiğim yönler olsa da genellik-
le beğeniyorum. Benim siyasi bir
kimliğim yok. Ben asıl Tayyip Er-
doğancıyım. Tayyip Erdoğan
Komünist Parti’den aday olsa, oyu-
mu yine ona veririm. Benim için
önemli olan Tayyip Erdoğan’dır.”

*

Remzi Gür de “Erdoğancı”lar-
dan biri. Hem İngiliz hem Türk vatan-
daşı. AKP iktidarıyla ihya olan bir
asalak... Remzi Gür, bunlardan
Başbakan Tayyip Erdoğan’la “kişisel”
yakınlığıyla daha AKP iktidarının
başında öne çıkan isimlerden biriydi. 

1968’de öğretmen okulunu bitir-
miş. Londra’da terziymiş... Sonra
nasıl olmuşsa olmuş, ülkemizin tekel-
ci burjuvaları arasına girmiş.  

1985’te Türkiye’ye gelmiş. Önce
Merter’de bir “tesis”, sonra  Kasta-
monu’da bir fabrika kurdu... 

Onu esas tanıtan ise, “Başbakan
Erdoğan’ın çocuklarına burs veren
işadamı” sıfatı oldu. 

Bu konuda kendisine ne zaman bir
soru sorulsa bunun çok normal bir şey
olduğunu ileri sürüp “Binlerce çocuğa
eğitim konusunda yardım ettiğini” an-
latıyor. Yani Başbakan’ın çocukları-
na sadece eğitim aşkıyla(!) evler,
arabalar, burslar vermiş.

“Eğitim aşkı”nın karşılığı ise,
Remzi Gür’ün sürekli yükselmesi
oldu. 

Şimdi geldiği nokta: Sadece tek-

stildeki yatırımları itibarıyla, yılda
720 bin adet takım elbise üretiyor... 

Türkiye’de 40, 18 ülkeye yayılmış
41 mağaza olmak üzere toplam 81
mağazası ve 130’un üzerinde satış
noktası var...

Remzi Gür, son olarak inşaat sek-
töründe faaliyet göstermek üzere
Türev Gayrimenkul Geliştirme Şir-
keti’ni; Kastamonu'nun Devrekani
ilçesine 10 milyon liralık tarım ve
hayvancılık şirketini kurdu. Kasta-
monu’daki fabrikada ve İstanbul’da-
ki merkezde toplam 1250 işçi

çalıştırıyor. 

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı.

*

Büyüyen sadece Remzi Gür
değil. Sıradan bir büyümeden söz
etmiyoruz burada. Bakın mesela

Çalıklar ne kadar büyümüş; kendi
ağızlarından aktarıyoruz: “Holding-
imizin toplam varlıkları, son üç yılda
yüzde 90 artarak 4,4 milyar ABD do-
larına yükseldi.

Çalık Holding 2008 yılını 235
milyon ABD doları net kâr ederek ta-
mamladı.”

Albayraklar Grubu, 2001’de 150
milyon dolar olan cirosunu 6 yıl
içinde 5 kat artırarak 750 milyon do-
lar seviyesine yükseltti.

Ülker’in büyümesini de yine ken-
dilerinden dinleyelim: 

“Bugün Ülker ürünleri ABD ve AB
ülkelerinin yanı sıra Nepal'den Kat-
mandu'ya pek çok yerde satılıyor.
132 marka ve 714 çeşide sahip.” 38
fabrikaya ulaştılar. ÜLKER’in 2006
yılında, 6 milyar dolar cirosu, 200'den
fazla markası vardı. ÜLKER, çikolata,
şekerleme sektöründe, dünya çapın-
da yapılan sıralamada 11’inciliğe
yükseldi. 

Koza Altın’ın sahibi Akın İpek’in
büyüme anlatımı da aynı: “Yaklaşık
15 yıldan beri iş hayatındayım...
2004 yılı itibariyle ise çok hızlandık.
Bugün dünyanın en hızlı büyüyen
şirketlerinden birisi haline geldik.”

Akın İpek’in şirketlerinden Koza
Davetiye, beş yılda 25-30 kat
büyümüştür. 

AKP’nin finansörleri, AKP
destekçisi tekeller, palazlanıyor.
Ekonominin KURALIDIR: Zengin-
leşmenin olduğu yerde fakirleşme
de vardır. Tekeller semirip şiştikçe,
halk fakirleşiyor. AKP, 9-10 tekelciyi
palazlandırırken, 9 milyon yoksulu
yeşil karta muhtaç etmiştir. 

AKP, 2002’den 2008’e, yedi yıl-
da,  1 milyar dolar cirosu olan tekel
sayısını 15’ten 70’e çıkarırken, 70 mi-
lyonu yoksullaştırdı. 

AKP zenginler yoksullar saflaş-
masında nerede, belli!
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AKP iktidarıyla ihya
olan bir asalak:

Remzi Gür

AKP’nin Tekelleri 
PALAZLANIYOR!

Erdoğan ailesi, tatillerini
zaman zaman Remzi Gür’ün
Ekinlik adasındaki yazlığında

geçiriyor. 
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Galatasaray futbol takımının yeni
stadyumu Türk Telekom Arena'nın 15
Ocak’taki açılışı sırasında Başbakan
Erdoğan’ın Galatasaray seyircileri
tarafından yuhalanması, AKP iktida-
rının faşist yüzünü bir kez daha gös-
termiştir. 

AKP’nin en küçük bir eleştiriye,
muhalefete tahammülü yok. Erdoğan
padişah, halk tebası. Erdoğan’ı eleş-
tirmek ne mümkün? Birisi eleştirdi
mi? Her biri bir yerden saldırıyor. Po-
lisi, velisi, emniyet müdürü hemen dü-
şüyor peşine. “Padişahım çok yaşa”cı-
lar başlıyor yazmaya-çiz-meye...
“Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin
Başbakanına bu eleştiri yapılır
mı?”ymış? “Konuk olarak bulundu-
ğu bir yerde yuh çeki-lirmi?”ymiş?
Futbol sahası protesto yerimi?”ymiş?
Protestonu git mitingte yap. “Nan-
körler...”, “Spora siyaset karıştırma-
yın”... AKP şakşakçıları da en az Er-
doğan kadar pervasız. 

12 Eylül Anayasası değişecek-
miş, demokratikleşmeymiş? Faşizmin
bu kadar açık, pervasız olduğu bir yer-
de “demokratikleşmekten” söz et-
mek ancak dalkavukların işi olabilir. 

Anayasa, TCK... Filien Erdoğan’a
göre yeniden yazılıyor. Ferhat Tüzer,
Berna Yılmaz aylardır Erdoğan’ın
karşısında pankart açıp parasız eğitim
istediği için tutsaklar. 

Padişah fermanı vermiş: Şimdi de
İstanbul Valisi’nden Emniyet Mü-
dürü’ne, Galatasaray Başkanı Ad-
nan Polat’ına kadar Erdoğan’ı protesto
eden seyircilerin peşine düştüler.
“Yuh” çeken, “ıslık” çalan seyirciyi
yakalayacaklar. Yasalarda yuh çek-
meyi, ıslık çalmayı suç sayan bir
madde yok. Fakat savcılar onun da
bulmuş kılıfını: Kimsenin şikayetçi ol-
masına da gerek duymuyor. “Devlet
büyüklerine hakaret”ten soruşturma-
yı açmış. Sen misin ıslık çalan kos-
koca Türkiye Cumhuriyetinin baş-

bakanına?...

Bırakın kimi nerede nasıl protes-
to edeceğine de halk karar versin. Hal-
kın padişahlar gibi dalkavuklara ih-
tiyacı yok. Baskınız, terörünüz göz-
altılarınız, işkenceleriniz, tutukla-
malarınız halkı sindiremeyecek. Bu
halkı susturamayacaksınız. Yalanla-
rınızın, aldatmalarınızın da bir gün
ömrü dolacak.

Futbol taraftarı, bir şekilde poli-
tikadan en fazla uzaklaştırdığınız ke-
simlerden biridir. Ama işte görüyor-
sunuz, onları bile susturamadınız,
sindiremediniz, apolitikleştiremediniz. 

Galatasaray taraftarları, birçok
kesimin iktidar karşısında diz çöktü-
ğü şu günlerde cüretli bir tavır sergi-
leyerek Erdoğan’ı protestoya imza at-
mışlardır. İktidarın ulufeler, dağıttığı
sadakalar karşısında yaltaklanma tav-
rını reddetmişlerdir. 

AKP iktidarı, sesini çıkaran, eleş-
tiren her kesime karşı faşist terör uy-
gulamaya o kadar alışmıştır ki, tıpkı
Dolmabahçe’de kendini protesto eden

öğrencilere saldırdığı gibi, Arena
Stadyumu’nda da öyle bir terör orta-
mı yaratmış ki, insanlar telaş içinde
her an bir saldırı olacağı kaygısıyla
kendilerini metroya zor atıyorlar. Bu
terörünüz de sizi kurtaramayacak.
Sonsuza kadar zulmünüzle iktidarınızı
koruyamayacaksınız. 

Galatasaray taraftarına düşen gö-
rev şimdi şudur. AKP’nin zulmüne
boyun eğmeyin. Staddaki tavrı devam
ettirin. Gidin savcılığa. Binlerce gidin.
“Islığı biz çaldık” deyin. “Bize dil
uzatanları biz yuhaladık” deyin. Bir
onursuzluk daha yapıp dava mı açı-
yorlar? Açsınlar...

Tam bir padişah tavrı: “600 mil-
yon harcadık. Koskoca bir stad yap-
tık” diyor. Babasının parasıyla mı
yaptı? Kimin parasıyla kime ne
veriyor? Galatasaray Kulüp başkanı
Adnan Polat da ayrı bir onursuzluk
yapıyor. Hangi menfaatler için eğili-
yorsun Erdoğan’ın karşısında? Ama
belirtelim; hiçbir “menfaat” onru-
dan daha değerli değildir. Başbakan
adına kılıç kuşanıyor. Kameralar-
dan tespit edip bir daha stada sok-
mayacakmış yuh çekenleri... Faşist
kafaya bakın: Sen kimsin? Hangi
hakla yapacaksın bunu?

Bu her fırsatta halkı aşağılayan,
halka hakaret eden, halkı adam yerine
koymayan AKP zihniyetine halkın bi-
rikmiş öfkesidir. Protestolar için ki-
mileri TOKİ başkanının konuşması-
nı gerekçe gösteriyor. Seyircinin kış-
kırtılmasına o neden oldu deniliyor.
Bu bir bahanedir. Halkın öfkesinin
açığa çıkmasında bir bahanedir. Açı-
ğa çıkan öfke, halkın, AKP’nin halk
düşmanı, halkı aşağılayan tavrına
olan öfkesidir. AKP’liler kendi or-
ganize ettikleri mitingler dışında hal-
kın karşısına çıktıkları her yerde
benzer tavırlarla karşılaşacaklardır. 

Hak ettikleri de budur!

Başbakan Erdoğan’ı 

protesto etmek suç mu?

Galatasaray taraftarları, birçok
kesimin iktidar karşısında diz
çöktüğü şu günlerde cüretli bir

tavır sergileyerek Erdoğan’ı
protestoya imza atmışlardır.

İktidarın ulufeleri, sadakaları
karşısında yaltaklanma tavrını
reddetmişleridir. Dayatmacı,

üstenci iktidara alkış
tutmayacaklarını göstermişlerdir. 

Galatasaray taraftarına düşen
görev şimdi şudur. AKP’nin

zulmüne boyun eğmeyin. Staddaki
tavrı devam ettirin. Gidin

savcılığa. Binlerce gidin. “Islığı biz
çaldık” deyin. “Bize dil uzatanları

biz yuhaladık” deyin. Bir
onursuzluk daha yapıp dava mı

açıyorlar? 

Açsınlar...



Bu yıl Adana’da 4.sü gerçek-
leşen TÜYAP Kitap ve Eğitim Fuarı
11-16 Ocak tarihleri arasında yapıldı.
6 gün süren kitap fuarını yaklaşık 200
bin kişi ziyaret etti. Fuarda devrimci-
demokrat kurumlarda  standlarla
çalışmalarını ve yayınlarını sergiledil-
er.

Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat
Derneği de bu yıl fuarda  yerini aldı.
Seyhan-Der standında Boran – Hazi-
ran - Tavır Yayınları, Yürüyüş ve Tavır
dergisi ile Seyhan-Der tanıtım broşürü
vardı. 

Standın içinde derneğin çalış-
malarını yansıtan fotoğraflar ve afişler
vardı. Ayrıca Gençlik Federasyonu’nun

Parasız eğitim kampanyası da bildiril-
er dağıtılarak, fuar boyunca anlatıldı.

Filistin bayrağını görenler de Fil-
istin için ne yapabileceklerini so-
rarken, onlara Filistin için yapılan
yardım kampanyası anlatıldı.

Fuarın 6 günü boyunca Seyhan-
der standında Yürüyüş dergisine
yapılan saldırılar ve 19 Aralık hapis-
haneler katliamı üzerine sohbetler
edildi, hukuksuzluk teşhir edildi.

Ahmet Kulaksız Ümit
İlter’in Kitaplarını İmzaladı

Söyleşiler, paneller, gösterimler ve
imza günleri düzenlenen fuarın son

günü Seyhan-Der

standında ölüm orucu şehitleri Canan
ve Zehra’nın babası, TAYAD’lı Ahmet
Kulaksız, özgür tutsak Ümit İlter’in ki-
taplarını imzaladı. 

Gençlik Federasyonu
İmza Masası Açtı

Adana Gençlik Derneği üyesi
öğrenciler fuarın son günü Parasız
Eğitim için bildiri dağıttı ve imza
topladı. Yaklaşık 3 saat açık kalan
masada 60 imza toplandı.
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Ertuğrul Özkök, Öcalan’a sorular soran bir yazı
yazmış. Diyor ki: “Ben insana bakıyorum. Çünkü her
maskenin arkasında bir insan var. Çünkü gerçek çözümün,
insan dediğimiz varlığın güçlü yanları kadar, zaafların-
da, eğer kalmışsa, insan yanlarında bulunabileceğine
inanıyorum.” (9 Aralık 2010)

Zaafları dediği ‘bencillik’. Sormuş: “Hayatınız nor-
male girse ilk tatilinizde nereye gidersiniz?”... Çok mer-
aklıdırlar devrimcilere sahil kenarlarında şortlu tatillerde
resimlemeye... Türkiye’de 70 milyon insan yaşıyor. 70
milyonun yaşamıyla böyle ilgilenmezler. Bu 70 milyon
tatil nedir biliyor mu, tatile gidecek parası var mı diye sor-
mazlar. İstekleri devrimcilerin “benim tatilim”, “benim
yaşamım, “benim sevgilim”, “benim, benim, benim...”
demesi... “insan yan”, bencillik. Bencillik hakim olursa,
tüm sorunlar çözülürmüş!!!

Moda bir demagoji de bu “insan yanlarımız” söyle-
minde...

Sadece Ertuğrul Özkök böyle düşünse iyi. Ama de-
vrimcilik adına, solculuk adına böyle şeyler söyleyenler
de hiç az değil.    

Bçıkıyor, 12 Eylül’ü anlatacağım diye, “sevgililer”
dizisi çeviriyor; “insani yanı”ı öne çıkarmış oluyor! 

“İnsan yanı”, örneğin, 12 Eylül’le birlikte ülkeyi
terkediyor ve sevgilisiyle buluşuyor... Milyonlarca insanın
açlığına, sefaletine, yaşadığı zulme son vermek için mü-
cadele etmek “insan yan” olmuyor da, bir sevgili edin-
mek, mücadele alanını terketmek, “insan yan” oluyor. “İn-
san yan”; en iyi ihtimalle, önünde yaşanan zulme, sefe-
late ‘üzülüyor’, ama kesinlikle buna son vermek için
gereken mücadeleye yönelmiyor, fedakarlık yapmıyor. 

Birileri 19 Aralık katliamının filmini çekiyor, veya ro-
manını yazıyor. Yine bakış açısı aynı. Devrimciler, mü-
cadelelerini, hedeflerini, yaşadıklarını öne çıkararak
anlatmaları gerekirken, sanki devrimcilerin belirleyici
özelliği “aşk”mış gibi, onu öne çıkarıyor, herşeyin
merkezine onu koyuyor. “Devrimcinin de insan yanı
vardır” demiş oluyor. 

Milyonlarca insanın yaşadığı sefalete son vremek için
her türlü bedeli göze almak neden “insan yanı” olmuyor? 

Zulme, katliamlara sessiz kalmamak, faşizme karşı mü-
cadele etmek, neden “insan yanı” olmuyor?

Burjuvazi “insan bencildir” diyor ve bencilliklere
sesleniyor. Oysa bu tarihsel bir çarpıtmadır. İnsan ben-
cil doğmaz, insanı bencilleştiren burjuvazinin düzenidir.
Çünkü bencil insan, zulme, sömürüye karşı en zor mü-
cadele edecek olan, burjuvazi için en rahat yönetilebile-
cek olan insandır. Tersine, doğru, dürüst, kişilikli insan,
zulme, açlık ve yoksulluğa sessiz kalmayan insandır. Ben-
cil olmayan insandır. İnsanın öne çıkarılması gereken yanı
da bu yanlarıdır. 

Biz biliyoruz ki, insan olabilmenin, insan 
kalabilmenin tek yolu, insanlık dışı bu düzene 

karşı savaşmaktır. 

Savaşan
Kelimeler 

İnsani Yan
Şadi Özpolat

(Almanya’da hapishaneden gönderdiği 
bir mektubundan alınmıştır.)

Halk Cepheliler 
Adana TÜYAP Kitap Fuarı’nda 
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Özenti, “beğendiği şeye” ben-
zeme çabası, ona özenmek, onu izle-
mek ve taklit etmektir. Bu, özenilenin
hiç tartışılmadan kabul edilmesidir de.

Burada örnek almak ile özentiyi
birbirinden ayırt etmek gerekir. Her-
birimizin örnek aldığı kimi davra-
nışlar vardır. Özenti farklıdır. 

Burjuvazi bizi, biz olmaktan çı-
karmaya, kendi kültürümüze, kendi
değerlerimize yabancılaştırmaya ça-
lışıyor. Halkın onca güzelliği unut-
turulmaya, değerler, yok edilmeye ça-
lışılıyor.

Burjuvazinin özenmemizi iste-
diği yaşamlarına bir bakın! Onca
parıltı ardında karşınıza bunalımlı,
yoz kadın ve erkekler çıkar.

Sevginin, arkadaşlığın, dostlu-
ğun, yardımlaşmanın olmadığı, bir

amaçları olmayan, birbirinin kuyu-
sunu kazan erkek ve kadınların dün-
yası özeneceğimiz bir dünya değildir.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da
bir fuhuş operasyonu düzenlendi. O
operasyonda gözaltına alınanlar ara-
sında “ünlü mankenler”in de olduğu
açıklandı. Yani her gün örnek diye
genç kızlarımızın karşısına televizyon
dizilerinde, magazin programlarında
çıkarılan kadınlardı bunlar.

Burjuvazi onursuzca, emek har-
camadan asalak yaşayan, bunalımlı
dünyalarını alkol, uyuşturucu ile dol-
duran, fuhuşu bir meslek edinen bu
kadınları genç kızlarımıza, kadınla-
ra günün 24 saati örnek olarak gös-
teriyor.

Bu ahlaksızlara özenilmesini is-
tiyor!

Ya da delikanlılarımıza ya Kurt-
lar Vadisi’nin mafya artıklarını ya fut-
bolcuları ya da düzenin pisliğine so-
nuna kadar batmış şarkıcıları örnek
olarak gösteriyor.

Hep özenti içinde yaşamamızı
istiyorlar. Burjuvazinin yoz yaşamı-
na özenmemizi, kendi değerlerimizi
unutmamızı dayatıyorlar bizlere.

Onlar gibi duygusuz, onlar gibi
bencil olmamızı istiyorlar. Giyimi ile,
konuşması ile, hayalleri ile, hep tak-
lit eden, hep özentili çarpık bir yaşam
dayatılıyor. 

Özenti duymak, bir kişilik zayıf-
lığıdır. Etki altında kalmaktır. “Ken-
dimiz olmak” yerine özenti ile ya-
şamak, bir geriliktir. Yaşamı sorgu-
lamamak, iyi-kötü kavgasında taraf
olmamaktır.

Burjuvaziye ve yoz yaşamlarına
özenmeyeceğiz. Genç kızlarımız pes-
paye, ahlaksız “ünlü”leri değil, Zeh-
ra ve Canan Kulaksızlar’ı, Sevgi
Erdoğanlar’ı, genç delikanlıları-
mız, Birtan Altunbaşlar’ı, Ahmet
İbililer’i örnek almalıdırlar. Örnek-
lerimiz onlar olmalıdır.

Özel Yetkili İzmir Cumhuriy-
et Başsavcılığı, 12 Eylül faşist
cuntasını yapanlar hakkında soruş-
turma açılmasına yetkisizlik kararı
verdi. Yani cuntacılar soruşturula-
mayacak. Anayasa referandu-
mundan sonra “12 Eylül’den hesap
soracağız” diye adliye önlerine
koşup şov yapmışlardı. 

AKP, Anayasa referandumu
kampanyasında 12 Eylül’ü yapan
faşist generalleri yargılayacaklarının
propagandasını yapmıştı. AKP’-
nin yalan söylediğini halkı aldat-
tığını, halkın 12 Eylül faşit cuntasına

olan öfkesini kullandığını defalar-
ca yazdık. AKP, 12 Eylül’den hesap
soramaz. Sadece AKP  değil, hiçbir
düzen partisi 12 Eylül’den hesap
soramaz. Çünkü bu düzen 12 Eylül
faşizminin kurumları üzerine otur-
maktadır. Bütün düzen partileri 12
Eylül’ün kurumsallaştırdığı faşizm-
den beslenmektedir. 

AKP’nin yargılayamayacağı
da açıktır. Ki, AKP, 12 Eylül’ün ya-
rattığı bir partidir. İzmir Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nın kararı  AK-
P’nin bu konudaki yalanlarını bir
kez daha ortaya çıkarttı.

Özenti duymak! 

12 Eylül’ün ruhunu
savunan AKP,
Evrenler’i yargılatmıyor! AKP, üniversitelerden atılanlarla

ilgili hazırladığı yasaya, yeni bir mad-
de ekleyerek, devrimci düşüncelerinden
ve mücadelesinden dolayı hüküm ver-
ilen devrimcileri, ilericileri, yurtsever-
leri “af”ın dışında bıraktı. AKP üni-
versitelerde devrimcileri, ilericileri
görmek istemiyor. AKP devrimci düş-
manlığını sürdürürken, haksız yere
okullardan atılan devrimcilere karşı
yasakları sürdüreceğini de ilan etti.
Bu aynı zamanda AKP’nin 12 Eylül po-
litikalarını ve uygulamalarını da sa-
vunması demektir. AKP, son faşist
cuntadan bu yana tüm iktidarların
gençliğe karşı sürdürdüğü tüm poli-
tikaları da sahiplenmiştir.

“Teröristsen” 
üniversiteye 
geri dönemezsin!



Sevgili arkadaşlar merhaba. 

Bu haftaki dersimizde barikat ko-
nusunu işleyeceğiz. Barikatların na-
sıl ortaya çıktığını, anlamını, niye ih-
tiyaç duyulduğunu, bir barikatın sa-
dece dışardan görüldüğü gibi salt
“fiziki bir engel” olmadığını göre-
ceğiz.

Barikat, bizlerin pek
de yabancı olmadığı bir
direniş biçimidir. Ma-
hallelerde polis saldırı-
larına, belediyelerin yı-
kım saldırılarına karşı,
onların panzerlerini, do-
zerlerini, çevik kuvvet-
lerini hep barikatlarımız
karşıladı.

Yine özgür tutsakla-
rın hapishane direnişle-
rinde, katliam saldırıla-
rında kurdukları barikat-
lar, fabrika işgallerinde,
okul işgallerinde kurulan
barikatlar, mücadelemi-
zin bir biçimidirler. 

Nitekim bundan bir hafta önce
Nurtepe’de polisin bir futbol maçı sı-
rasında saldırması ve ahlaksız tavır-
ları karşısında başlayan direniş, ba-
rikat kurulmasına kadar gitti.

Polis saldırısına karşı devasa bir
barikat kuruldu. Barikat, “Çayan
Mahallesi’ne giremezsiniz! Halk düş-
manlarını Çayan’a sokmayacağız”
kararlılığıydı.

Çayan’daki barikat faşizme karşı
mücadelede düşmana meydan oku-
maydı aynı zamanda.

xx İlk barikatlar
ne zaman ortaya çıktı?

Dilimize barikat olarak giren ke-
limenin kökeni, Fransa’ya kadar uza-

nıyor. 

İlk barikatlar
Fransa’da büyük fı-
çıların içine toprak
doldurularak kurul-
maktaydı... Barikat-
lar da o zamandan
başlayarak fıçıların
adı ile anıldı. Fıçı,
Fransızca’da “ba-

ril” demek. Barrique veya barricade
bu kökten türeyen kelimeler. Bizim di-
limizdeki barikat da buradan geliyor. 

Barikatların ana malzemesi za-
manla değişmekle birlikte bilinen ilk
malzemeler kaldırım taşı, at arabası, ka-
las, ağaç, el altındaki çeşitli malzeme-

lerdi. İlk barikatlar bu malzemelerle ku-
ruldu.

Elbette bir direniş biçimi olan ba-
rikatlar, birdenbire ortaya çıkmadı.
Diyebiliriz ki, bütün 1800’lü yıllar
boyunca, neredeyse bütün Avrupa’da
yoksul halklar ve tarih sahnesine yeni
çıkan proletarya, barikatların başında
kızıl bayrakları ile dövüştü.

Fransa’da 1848 Şubat Devrimi’ne
kadar, imparatorluklara, monarşiye
karşı burjuvazinin yanında dövüşen
proletarya 1848 Şubat devrimi ile
birlikte ilk defa barikatlarda kendisi
için savaştı.

1848 Şubat’ında ayaklanma baş-
ladığında Paris’in yoksulları şehrin
yoksul mahallelerinde hızla barikatla-
rı kurdular. Barikat, isyan demekti. Ba-
rikat, iktidara meydan okumaydı. 

Paris’in yoksulları “Silahlara, ba-
rikatlara!” sloganıyla Paris’in tüm
emekçilerini barikatlara çağırdılar. Ba-
rikat, şimdi artık burjuvaziye karşı sa-
vaş demekti. Burjuvazi buna karşı, or-
duyu barikatlara sürerek isyanı bastır-
maya çalıştı. 

Paris’in dışındaki yoksul mahalle-
lerde, iki katlı ev yüksekliğinde dev ba-
rikatlar kurulmuştu. Bu yükseklikteki
bir barikatın üstüne nasıl olmuşsa,
devrilmiş bir araba bile atılmıştı. Ba-
rikatlar arasında haberleşmek üzere ev-
lerin duvarlarına açılan delikler aracı-
lığıyla geçişler oluşturulmuştu. Yok-
sullar ustalaştıkları barikatları alabil-
diğine sağlam ve kullanışlı yapmak-
taydılar.

Ayaklanmayı bastırmak,
barikatları yıkmak demekti.
Egemenler, generallerine
“ayak takımının” barikatlarını
yıkmasını emrettiler. “Ayak ta-
kımı barikat kurarsa, biz de
orduyu dikeceğiz onların kar-
şısına” diyorlardı. 

Aşağıladıkları, proletarya,
köylüler ve yoksul halk, ayak
takımı idi onlara göre. Onlar
kan dökmek, barikatları yer-
le bir etmek için hazırlık ya-
parken, işçiler barikatlar üze-
rinden taleplerini sıralıyorlar-
dı...

xx Barikatların harcı
halkların kanıdır

“Ya iş, ya kurşun!” diye bağırdı ba-
rikattan biri. Barikat, yoksul halkın kay-
bedecekleri hiçbir şeyin olmadığını da
anlatıyordu herkese.

Nitekim Fransa’daki 1848 Şubat
Devrimi sonrasında da Avrupa’nın
birçok şehrinde barikatlar birbirini iz-
ledi. Barikatlar, karşı devrimciler ta-
rafından yıkılıp, binlerce direnişçi, ka-
dın, erkek, çocuk, yaşlı demeden top
ateşi ile paramparça edildiklerinde ya
da süngülendiklerinde de direnişler
bitmedi. Barikatlar kurulmaya devam
etti.

Barikat direnişlerinin belki depoli-
tik olarak en anlamlısı, en kahraman-
cası işçilerin kendi devletlerini, Paris
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Ders: Barikat

Barikat 

zulme karşı 

direniş 

kalemizdir



Komünü’nü kurdukları
1871 Mayıs’ında yaşandı.
Proletarya, iktidarını yık-
mak isteyen tüm gerici Av-
rupa krallıklarının ordula-
rına karşı iktidarını bari-
katlarda, kuşatmada kah-
ramanca savundu.

Paris, barikatlar aşıl-
madan, yoksul halkın kanı
dökülmeden ele geçirile-
mezdi. Kanlı çarpışmalar
günlerce sürdü. 1871 Ma-
yısında Parisli proleterler
birer yiğitlik anıtıydılar san-
ki. Her biri halkın iktidarı
için kahramanca barikat-
larda savaşıp, toprağa dü-
şüyordu. Barikatların ba-
şında yılgınlık, teslimiyet
yoktu.

Öylesine çok top atışı
oldu ki barikatlara, her yer
yoksul halkın cesetleriyle
doluydu. Seine Nehri’nin suyu, yok-
sulların dökülen kanlarından dolayı
günlerce kırmızı aktı.

30 Mayıs 1871’de Paris’te son ba-
rikat da düştü. Barikat düştü ama pro-
letaryanın mücadelesi orada kalmadı.
Yeni direnişlerle proletarya mücade-
lesini sürdürmeye devam etti.

Bu yıllar yoksul halkın, işçilerin ve
köylülerin mücadelelerinin barikatlar-
la özdeşleştiği yıllar oldu. 

Bu yılları ve yoksulların barikat sa-
vaşlarını, Galina Serebryakova’nın,
Karl Marks ve Freidrich Engels’in
mücadelelerini anlattığı, Ateşi Çalmak
kitabından ayrıntılı okunabilir. Bu ta-
rihi öğrenmek mücadelemizi zengin-
leştirecektir.

xx Barikatlar ve askeri strateji

Barikatların ortaya çıkışının ne-
redeyse 200 yıllık bir geçmişi var. O
günkü koşullarda barikatlar ayak-
lanmalarda, proletaryanın iktidar mü-
cadelesinde, saldırıların püskürtül-
mesinde önemli roller oynadılar.

Mücadele geliştikçe, yoksul halk
ve proletarya da barikat savaşlarını ge-
liştirdi. Bugün bize ulaşan barikatlar
için yoksul halkların, proletaryanın

barikatların başında çok kanı dö-
külmüştür.

Tüm bunları göz önüne alarak, ba-
rikatlara bir de bu gözle bakmalıyız.
Bize barikat silahını kazandıran isim-
siz kahramanlar bunun için büyük be-
deller ödediler.

Bugün barikat bir mücadele ara-
cı haline gelmişse, bu, işte o yıllardan
başlayarak bugünlere kadar sürdürü-
len mücadelenin sonucudur. 

Barikatlar, sömürücü egemen sı-
nıflar karşısında askeri olarak güçsüz
olan halkın kendini savunmak için
başvurduğu en önemli araçlardan bi-
riydi. Barikatlar bu anlamda, emek-
çilerin feodal ve sonra kapitalist sö-
mürücülere karşı, sömürücülerin dev-
letinin saldırılarına karşı savaşının as-
keri bir biçimi oldular. Sayıca ve si-
lahca üstün düşman karşısında, ken-
dilerini barikatların arkasında sa-
vundular. 

Karşı devrimci güçlerin sayısız sal-
dırısı barikatlar ile durdurulurken,
barikatlardaki direnişlerle emekçiler
bir çok taleplerini kabul ettirebildiler.

Uzun çalışma koşulları ve yoğun
sömürü altında hiçbir hakkı olmadan
çalıştırılan işçiler, hakları için ayak-
landıklarında ilk yaptıkları iki şey, si-

lahlanmak ve barikat kur-
maktı.. 

Barikatlarda sadece er-
kekler değil, kadınlar ve
çocuklar da savaştılar.
Özellikle barikatın ardın-
daki yaşamın örgütlen-
mesinde, yaşamın düzen-
lenmesinde kadınlar daha
çok rol oynadılar.

Barikat demek umut
demekti. Barikat demek
kavga demek, zulme, hak-
sızlıklara başkaldırmak
demekti.

İktidar bilincinin daha
geri olduğu, işçilerin ör-
gütlenmelerinin parti ör-
gütlülüğü anlamında yok
denecek bir düzeyde ol-
duğu koşullarda barikat,
işçilerin en önemli sa-
vunma aracıydı. 

Bu günümüzde bari-
katların ömrünü doldurduğu anlamı-
na gelmemektedir.

O zaman uçak yoktu. Savaş araç
ve gereçleri bugünkü kadar geliştiri-
lebilmiş değildi. Yani bugün ege-
men sınıflar nasıl olsa uçaklara, zırh-
lı araçlara sahip deyip buradan bari-
katların gereksiz olduğu sonucunu çı-
karmak, barikatları ve anlamını kav-
ramamaktır. 

Teknoloji gelişse de bu durum ba-
rikatların tarihsel olarak rolünü oy-
nayıp, ömrünü doldurduğu anlamına
gelmemektedir. Barikatlar bugünde
halkların direniş ve savaşlarında ken-
dine özgü yerlerini korumaktadırlar.

xx Barikatın ardı vatandır!
Barikattaki asıl malzeme
direnme iradesidir

Barikatlardan söz edildiği yerde ilk
akla gelen yerlerden biri de hapisha-
nelerdir.

Hapishane direnişleri içeresinde
barikat direnişlerinin özel bir yeri var-
dır. Tutsaklara yönelik olarak sürdü-
rülen saldırılara karşı barikat, bazen
kolkola giren tutsaklardan, bazen
kapı önüne yığılan ranza ve dolap-
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Barikat çaresiz

olmadığımızın kanıtıdır

Tekellere İstanbul’u teslim etmek

için, kondularımızı yıkmak için

her yola başvuracaklar. Bizler de

kondularımızı yıktırmamak için

her tür araçla direnişi örgütlemeli,

barikatlarımızı kurmalı,

güçlendirmeli, çoğaltmalıyız. 

Barikat kurmak yıkıma karşı

direniştir. Evlerimizi yıktırmamaktır.

Barikat, yıkım saldırıları karşısında

çaresiz olmadığımızın ifadesidir.



lardan oluşur. Bazen de
düşmanın saatlerce sü-
ren uğraşlardan sonra sö-
kebildiği barikatlardır. Ya
da hiçbir fiziki sınırın ol-
madığı göğüs göğüse ça-
tışılan anlarda yürekle-
rin kurduğu barikatlardır
söz konusu olan.

Hapishanelerde özgür
tutsaklar, kurdukları ba-
rikatlarla hem saldırıları
göğüslemiş, hem de di-
renişleri barikatlarla bü-
yütmüşlerdir. O koşullar-
da kurulan barikatlar sadece kendini
“korumak” üzerine kurulmamıştır.

Barikat, tutsaklık koşullarında
düşmanın iradesinin kabul edilmedi-
ğinin ilanıdır, Düşmanın saldırıları
karşısında direnileceğinin gösteril-
mesidir.

Barikatın ardı özgür vatandır.
Özgürleştirilmiş halk mevzisidir. Bu
barikatlar, aynı zamanda halk
düşmanlarına; “Burası özgür vatan
toprağıdır, buradan ancak cesedi-
mizi çiğneyerek geçersin.” demektir.

Hapishaneler gibi mücadelenin
farklı şekillerde sürdüğü bir alanda,
özgür tutsaklar, “buralarda bir şey ya-
pılamaz” diye düşünülen çıkacağı
yerlerde barikat direnişleri ile müca-
delelerini zenginleştirdiler.

Hapishanelerde sürdürülen mü-
cadele, barikat direnişleri boyutuyla
da örnek alınacak kadar zengindir. Ni-
tekim, 19-22 Aralık katliam saldırı-
sında hapishaneler de sürdürülen di-
renişte barikatların da ayrı bir yeri var-
dır. O dönemi anlatan kitaplar ve der-
gilerde çıkan yazılar okunduğunda
katliam saldırısı sırasında kurulan
barikatların önemi daha iyi anlaşıla-
caktır.

Tutsaklık koşullarında her zaman
barikatları besleyecek, sağlamlaştı-
racak malzemeler de yoktur. Nitekim
düşman barikat direnişlerini işlevsiz
kılmak için tutsaklara verdiği herşe-
yi plastik malzemelere dönüştürm-
üştür. Plastik masa, plastik sandalye
gibi...

O nedenle barikat, salt teknik bir
tercih, salt elinin altında sağlam ba-

rikat malzemelerinin olması değildir.
O, özgür tutsakların, ezilenlerin, hak-
sızlığa uğrayanların, iradeleriyle ör-
dükleri bir savunma mevzisidir. Taş-
lara, kalaslara, dolaplara, barikat
özelliği kazandıran onları bir yere yı-
ğan direnme iradesi ve kararlılığıdır.

xx Barikatlarda hep
dalgalanacak bayraklarımız

Gazi Marşı’nı bilmeyenimiz azdır.
O marşta Gazi’nin yoksul kondula-
rından, sokağa çıkıp ayaklanan halkın
zulme karşı kurduğu barikatlara da
vurgu yapılmaktadır. 

Barikat, kavgadır. Barikat, ayak-
lanmadır. Barikat, düşmanı Gazi’ye
sokmamaktır.

Gazi’de o saldırı sırasında nasıl ku-
ruldu barikatlar?

12 Mart 1995’teki Gazi halkına
yönelik kahvehanelerin taranmasıy-
la başlayan kontrgerilla saldırısının ar-
dından, Cepheliler’in önderliğinde
Gazi halkı önce karakola doğru yü-
rümüş, saldırılara karşı da Gazi’yi ba-
rikatlarla donatmışlardı.

Cepheliler önderliğinde halk, ba-
rikatlarda oligarşinin saldırılarını de-
falarca püskürttü, Gazi’ye düşmanı
sokmadı. Tam 11 şehit verdi Gazi hal-
kı ayaklanma sırasında.

Gazi Mahallesi’nde kurulan bari-
katlar kısa sürede Ümraniye 1 Mayıs
Mahallesi’nin, Nurtepe’nin, Okmey-
danı’nın, Alibeyköy’ün, Küçük Ar-
mutlu’nun sokaklarında da kuruldu. 

Gazi’nin barikatlarında 7’den 70’e
bütün halk yeraldı, görevler üstlendi.

Cepheliler’in, halkın faşizme
karşı öfkesini ayaklanmaya,
barikatlara dönüştürerek, sal-
dırıyı püskürtebildiler. 

Belki hiçbirinin barikat de-
neyi yoktu. Ama ne yapıp edip
barikat kurup, düşmanı Ga-
zi’ye sokmayacaklardı. Karşı-
larında panzerler, zırhlı araçlar,
binlerce silahlı halk düşmanı
vardı.

Önce barikat için malzeme
aradılar. Daha önce ters çevir-
dikleri bir arabayı yolun orta-
sına çekerek molotoflarla ate-

şe verdiler. Barikatın kurulmasıyla İs-
metpaşa Caddesi ile Gazi Karakolu
arasındaki bölüm Gazili direnişçile-
rin eline geçti.

Barikatı sağlamlaştıracak malze-
meleri de o kısa anda yarattılar. Sağ-
dan soldan sökülen kalaslar, demir
çerçeveler ve faşistlerin işyerlerinden
el konulan uygun malzemelerle ba-
rikatlar güçlendirildi. Yanan barikat-
lara Cephelilerin yaratıcılığı ile mut-
fak tüpleri yerleştirildi.

Barikatlar giderek güçleniyordu.
Değişik yerlerde daha büyük bari-
katlar kuruldu ve ateşe verildi.

Belki ayaklanma içinde barikat ku-
rulması öngörülmemişti. Ayaklanma
içinde barikat kurulması zorunlu hale
geldi. Ve kurulan barikatlar sonucu
düşman doğrudan saldırmaya cesaret
edemedi.

Gazi’nin barikatları örnek oldu.
Yoksul halk onlardan öğrendi. O
günden bu yana da özellikle mahal-
lelerde gecekondu yıkımlarında, po-
lis saldırılarında kurulan barikatlarda
örnek direnişler yaratıldı. Gecekon-
du yıkımları bu direnişlerle engel-
lendi.

xx Barikat haksızlığa
karşı direnmektir

Oligarşinin halka karşı sürdürdü-
ğü saldırıların artarak sürdüğü günü-
müzde barikat daha bir anlam ka-
zanmaktadır. O nedenle barikat di-
renişlerinin önemi azalmamış, tersi-
ne ayrı bir önem kazanmıştır.
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Barikat, salt teknik bir tercih,

salt elinin altında sağlam barikat

malzemelerinin olması değildir.

O, özgür tutsakların, ezilenlerin,

haksızlığa uğrayanların, iradeleriyle

ördükleri bir savunma mevzisidir.

Taşlara, kalaslara, dolaplara,

barikat özelliği kazandıran

onları bir yere yığan

direnme iradesi ve kararlılığıdır.



Barikat haksızlığa
karşı direnmektir. Dü-
şünün, oligarşi yoksul
halkın 1 milyon kondu-
sunu yıkmak için hazır-
lıklarını tamamladı. Ve
saldırının ilk adımı, “Fi-
kirtepe Kentsel Yenileme Pro-
jesi” adı altında atıldı. Bu sal-
dırı parça parça diğer yoksul
mahallelere kaydırılacak.

Böylesi bir durumda yok-
sul halk ne yapmalı?

Oligarşi emperyalist tekel-
lerle anlaşmış, Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Kadir Topbaş,
“İstanbul’u yıkıp yeniden ya-
pacağız!” diyor. Bizler de kon-
dularımızı yıktırmayacağız.

Bunun için onları barikat-
larla karşılayacağız. Daha ön-
ceki onlarca yıkım saldırısın-
da yoksul mahallelerde kuru-
lan barikatlarla yıkım saldırı-
ları püskürtüldü. Oligarşi o ne-
denle barikatlarımızdan kor-
kuyor.

Barikat, her şeyden önce
beyinle yürekle kurulur. Oraya kata-
cağımız her malzeme, her eşya “ka-
zanma” iradesidir. Kazanacağımıza
inanmalı, inandırmalıyız halkı önce.
Bu konuda sayısız gecekondu direnişi
vardır ve hepsinde yıkımlara geri
adım attırmıştır. Oligarşinin nere-
deyse 20 yılı aşkın bir zamandır uğ-
raşıp da yıkamadığı mahalleler vardır.
Orada devrimciler vardır. Ve o ma-
halleler örgütlüdür.

xx Barikat çaresiz
olmadığımızın kanıtıdır

Zulmün saldırısına uğrayanların,
en temel hakları gasp edilenlerin,
evleri elinden alınmaya çalışılanların
direnişleri haklı ve meşrudur.

Zulme uğrayanların her türden
saldırıya karşı asıl barikatı, cesaretleri
ve onurlarıdır. Kuracağımız bir bari-
katı fiziki olarak yıkabilir, etkisiz
hale getirebilirler. Bu olmayacak bir
şey değildir.

Elbette barikat deyince, 3-5 pazarcı
tahtası, bir iki eski koltuk ya da do-

lap anlamıyoruz barikatlardan. 200 yıl
önce kurulan kimi barikatlar bile 2
katlı ev yüksekliğindeydi. Yani böy-
lesine sağlam ve dayanıklı kurul-
muş. Saldırılara karşı dayanıklı bari-
katlar kurmak, direnişe bakış açısıy-
la ilgilidir.

İlelebet dayanacak barikat yoktur
belki ama önce barikatları sağlam ku-
racak, sonra da tüm barikatlar düşse
bile, zorbalık karşısında baş eğme-
yeceğiz.

Onlar yıkacak ama biz barikatla-
rı kurmaya, direnişi sürdürmeye de-
vam edeceğiz. Bu çatışmanın sıradan,
herhangi bir çatışma olmayacağı açık-
tır. Tekellere İstanbul’u teslim et-
mek için, kondularımızı yıkmak için
her yola başvuracaklar. Bizler de
kondularımızı yıktırmamak için her
tür araçla direnişi örgütlemeli, bari-
katlarımızı kurmalı, güçlendirmeli, ço-
ğaltmalıyız. Bunun için daha önceki
direnişlerde kurulmuş barikatları da
incelemeli, tarihimizden, halkın tec-
rübelerinden öğrenmeliyiz. 

Barikat kurmak yıkıma karşı di-

reniştir. Evlerimizi
yıktırmamaktır. Bari-
kat, yıkım saldırıları
karşısında çaresiz ol-
madığımızın ifadesi-
dir.

xx Barikat direnişi
yaşamı örgütlemektir

Yıkım saldırılarına karşı
barikat kurmak aynı zaman-
da yaşamı da örgütlemektir.
Yukarıda “barikatın ardının
özgür vatan toprağı oldu-
ğunu” söylemiştik. 

İşte özgür vatan topra-
ğında, barikatın güvenliğin-
den, barikatlardakilerin ihti-
yaçlarına kadar yaşamın ör-
gütlenemesi de gerekecek-
tir. Yoksa sadece “barikatla-
rın kurulmasıyla” herşey bit-
memektedir.

Kurulan bir barikatın önce
bir komiteye ihtiyacı ola-
caktır. Barikattaki mücadeleyi
tek bir örgütlülük ile yönet-

mek, karışıklıkları ortadan kaldıracağı,
hızlı karar alınacağı, ortak hareketi ko-
laylaştıracağı için gereklidir.

Barikatın güvenliğinden barikatta
bulunan direnişçilerin ihtiyaçlarını
karşılamaya kadar herşey iradi ve kol-
lektif ele alınmalıdır.

Barikattaki direnişte herşey bir
askeri disiplin içinde yürütülmelidir. 

Oligarşinin yıkımlar konusundaki
yalanlarını gözardı etmemeliyiz. Bunu
ciddiye almalı ve direnişi zayıflatacak
her türlü düşünceye ve söylentiye kar-
şı, insanları netleştirmeliyiz. Diren-
mekten başka bir çözüm olmadığını,
evlerimizi direnerek yıkılmaktan kur-
taracağımızı bıkmadan, defalarca an-
latmalıyız.

Binlerce yoksulun çıkarları, bir-
likten, birleşmekten ve direnmekten
geçmektedir. Direnmenin en temel bi-
çimlerinden biri ise yoksul mahalle-
re kuracağımız barikatlardır.

Sevgili okurlarımız; bu haftaki
dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
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Onlar yıkacak ama biz barikatları

kurmaya, direnişi sürdürmeye

devam edeceğiz. Bu çatışmanın

sıradan, herhangi bir çatışma

olmayacağı açıktır. Tekellere
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kondularımızı yıkmak için her yola

başvuracaklar. Bizler de

kondularımızı yıktırmamak için her

tür araçla direnişi örgütlemeli,

barikatlarımızı kurmalı,

güçlendirmeli, çoğaltmalıyız.

Bunun için daha önceki direnişlerde

kurulmuş barikatları da incelemeli,

tarihimizden, halkın tecrübelerinden

öğrenmeliyiz.



- Önceki sayıdan devam -

Direnişe düşmanlaşan, direniş
karşısında nesnel de olamaz. Direni-
şin gerçekleri karşısında, direnişin ta-
rihi karşısında onları eksiksiz, çar-
pıtmasız yansıtma dürüstlüğünü ve ce-
saretini gösteremez. Nuri Akalın’ın
“Volta bir düş ırmağı” adlı kitabı da
gösteremiyor. Söz konusu kitaba yö-
nelik, ilk bölümünü önceki sayımız-
da yayınladığımız eleştirilerimizi bu
sayıda değineceğimiz bazı yanlarla ta-
mamlayacağız. 

“Ben yoksam hiçbir şey 
yok” subjektivizmiyle 
roman yazılır mı?

Evet, dışarıda romana konu edilen
örgütün (TİKB’nin) pankart ve “soy-
gun”, “hırsızlık” (kendi tanımları-
dır) eylemleri dışında sadece “beton
tabutlar”la gerçekleştirilen yol kesme
eylemi (TAYAD’lılarca gerçekleşti-
rildiği bilinmektedir) dışında hiç bir
eyleme ya da karşı-devrimin saldırı-
larına yer verilmemiştir. Oysa dire-

nişin sürdüğü 7 yıl boyunca irili
ufaklı yüzlerce eylem gerçekleştiril-
miştir. Örneğin Şişli Emniyet Mü-
dürlüğü’nde ve Taksim’de gerçek-
leştirilen feda eylemleri ya da Küçük
Armutlu’daki direniş evlerine yöne-
lik 19 Aralık benzeri katliam saldırı-
sı, verilen şehitler yoktur. Yine, An-
kara Abdi İpekçi Parkı’nda yıllarca
devam eden direnişe de, linç saldırı-
larına da... Romanda yer verilme-
miştir. 

Veremezlerdi de... Çünkü nasıl
ki 2002 Mayıs’ında direnişi “bitti” ka-
bul etmişlerse, kendileri dışında di-
renişi sürdürenlerin dışarıda 7 yıl
boyunca büyük bir emekle, ısrarla, ka-
rarlılıkla, dışarıda da şehitler vererek
yaptıklarını yok saymayı tercih et-
mişlerdir.

Ben yoksam hiçbir şey yoktur!

“Ama bu bir roman, yazar her
şeye yer vermek zorunda değildir”
diye bir savunma da yapılamaz. Bi-
rincisi, bu, burjuva sanat bakış açı-
sından yapılan bir itirazdır; ikincisi,
yazar, önceki “19 Aralık” adlı roma-
nında da olduğu gibi, “bir dönemin
karanlıkta kalmış gerçeğini ortaya çı-
karmak”tan söz ediyor. Böyle bir id-
diaya sahip olan, öyle keyfince iste-
diğini yazıp, istediğini yazmama öz-
gürlüğüne sahip değildir. Nuri Aka-
lın gibi, öyle yapınca ne olur? “Ka-
ranlıkta kalmış gerçeği ortaya çı-
karmış” değil, burjuvazinin yarattığı
karanlıklara “sol”dan yeni karanlık-

lar eklemiş olursunuz. Nuri Akalın
öyle yapıyor aslında. Onun romanı-
na bakan, 7 yıllık direniş sürecinde sa-
dece ve sadece bir kaç eylem yapıl-
dığını sanır, bunun gerçekleri ka-
rartmaktan, tarihi gizlemek ve çar-
pıtmak, sansürden başka bir anlamı
var mı? “Volta bir düş ırmağı” adlı ro-
man, tarihi çarpıtan, gizleyen, san-
sürleyen bir romandır. Bu yanıyla da,
grupçuluğun, rekabetçiliğin, direniş
kaçkınlığının insanları, örgütleri ne-
relere sürükleyebildiğini göstermesi
açısından da çarpıcıdır. 

Ölüm orucunu gündemden 
düşürmek isteyenler!!!

Kuşkusuz roman, yazarın yani
TİKB’nin genelde mücadeleye, özel-
de de ölüm orucu direnişine bakışını
anlatmaktadır.  Sanki yazar, ihaneti,
devrimciliği bırakmayı meşrulaştır-
mak için yazmıştır bu kitabı. 

Roman, yer yer TİKB’nin bir bi-
riminde yaşananlardan hareketle dı-
şarıyı da anlatıyor... Örneğin, devam
eden ölüm orucu direnişine ilişkin hiç-
bir şey yapılmazken kuyumcu “soy-
gunu” girişiminde bulunuluyor ve
iki insan “kaybediliyor.” (syf: 39-40)
Yine ölüm orucu direnişi döneminde
başka bir kuyumcu “soygunu” daha
gerçekleştiriliyor. İhanet eden Halil’in
yaşlı annesini de “sakatların tedavi-
si için” diyerek dahil ettikleri “soy-
gunu” yapmalarının nedenini birimin
sorumlusu (Kemal) şöyle ifade ediyor:
“Hem ölüm orucunda sakat kalan ar-
kadaşların tedavisine yeter, hem de
uzun süre dergi çıkarmakta zorlan-
mayız.” (syf: 96) 

Halka gidemeyenlerin, halktan
beslenemeyenlerin tipik bir açmazı...
Oportünizmin adeta karakteristik
özelliğidir; “kitle”den çok söz edip
devrimcileri “kitleden kopuk”lukla
suçlarlar ama devrimcilerin kitlesel-
liğinin yakınından bile geçemezler.
“Sınıf”ı dillerinden düşürmezler ama
sınıfın çıkarlarını ölümler pahası-
na savunmak söz konusu olduğun-
da, “sınıf tavrı”nın fersah fersah uza-

Oportünizmin
karakteristik özelliğidir;
“kitle”den çok söz edip
devrimcileri “kitleden
kopuk”lukla suçlarlar

ama devrimcilerin
kitleselliğinin yakınından
bile geçemezler. “Sınıf”ı
dillerinden düşürmezler
ama sınıfın çıkarlarını

ölümler pahasına
savunmak söz konusu

olduğunda, “sınıf
tavrı”nın fersah fersah
uzağına düşer ve işte

böyle, sınıf tavrından uzak
tavırlarını haklı

göstermek için romanlar
yazarlar... 
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ğına düşer ve işte böyle, sınıf tavrın-
dan uzak tavırlarını haklı göstermek
için romanlar yazarlar... 

O romanlarda da, somut örneği
“Volta bir düş ırmağı”nda görüldüğü
gibi, yahu biz bir dergiyi çıkaracak pa-
rayı nasıl bulamıyoruz, nasıl hiçbir
alanda, hiçbir zaman en alt düzeyde
de olsa bir kitleselleşme yaşayamı-
yoruz... diye en küçük bir sorgulama
içine girmezler, ama ahkam kesmek-
ten de vazgeçmezler. 

“Soygunlara gerek kalmaması”
için “aktivist Veli”nin bulduğu çare
ise “şirket kurmak”tır. “Kapitalizmi
ortadan kaldırmak için onu kendi si-
lahı ile vurmak”tır hedefi. (syf:88)
“Yeni döneme” ilişkin de bir karar
alırlar: “Bundan sonra boş boş evde
oturmak yok, hepimiz bir iş bulup
part-time da olsa çalışacağız.” (syf:
247)

Devrimci bir strateji ve çalışma
tarzından bakılmadığında mali sorun
da ancak şirketlerle, “part-time” ça-
lışmalarla çözülmeye kalkışılır!

Romanda, El Kaide’nin 11 Eylül
eylemlerinden ölüm orucu günde-
mine kadar birçok konuda TİKB’li-
lerin yaklaşımlarını da öğreniyoruz.
Bunların değerlendirmesine girme-
yeceğiz elbette burada; ama tabii
Büyük Direniş’le ilgili yanlarına kı-
saca değineceğiz... 

“Küreselleşme”, “değişim” söy-
lemlerinin onları da etkilediği görü-
lüyor: “Küreselleşme olgusu, işçi sı-
nıfının yapısındaki değişim, toplum bir
bütün olarak hızlı bir değişim içinde.
Bizler ise, 20 yıl önceki çalışma tar-
zı ve yöntemlerini aşabilmiş değiliz.”
diyor roman kahramanlarından biri.
(syf: 86)

11 Eylül 2001’de ABD’de Dünya
Ticaret Merkezi’nin gökdelenlerine
yönelik saldırıya dair, aktivist Veli;
“bence Amerika bu eylemi kendisi
yaptı ya da haberi vardı ama engel-
lemedi” diyerek komplo teorilerini
tekrarlıyor. Bir diğeri karşı çıkıyor ve
şunları söylüyor: “Koyu bir şekilde
karşı terör dalgası gelecek, bu da ke-
sin. Dahası ölüm orucu gündemden
tamamıyla düşürüldü, bu da ortada.
... Nihayetinde önümüzdeki günlerde

bizim için her şey çok daha zor ola-
cak. Üstelik kitle hareketi de dibe vur-
muş durumda.” (syf:85) 

Sanki ölüm orucunun gündemden
düşürülmesinden rahatsız gibidirler.
Evet, Büyük Direniş, dışarıda tam bir
sansür ve tecrit altındaydı. İktidar
“kimse yazmazsa direniş biter” diye
gündemden düşürmeye çalışıyordu..
Ama gündemden düşürmeye çalı-
şanlar onlarla sınırlı değildi. 

Roman, dışarıdaki 11 Eylül ve de-
vamındaki tartışmaları aktarırken,
aynı sürecin içerisini eksik yansıtıyor.
Oysa, bunlar olur ve tartışılırken,
hapishanelerde direnişi bir an önce
bitirmek için tüm enerjisini kulla-
nanların başında da TİKB vardı.
Çünkü, 11 Eylül ile birlikte “köprü-
nün altından çok sular akmıştır” on-
lara göre... Adeta panik halindedirler.
Eylem bir an önce bitirilmeli diyor,
başka bir şey demiyor ve kimseyi din-
lemiyorlardı... 

Ama tek başlarına bitirmeyi göze
alamadılar yine de. Diğerlerini de
“beklemek” zorunda kadılar ve Ma-
yıs 2002’de hep birlikte direnişe son
verdiler. 

Volta, şehitlerin vasiyetini 
yerine getirme görevini 
hainlere veren bir anlayışın 
romanıdır

Ölüm orucu direnişçisi olan Yusuf,
direnişin ilerleyen günlerinde hasta-
neye götürülürken, çek çek sapı ve
kürdandan yaptıkları gemi maketini

Halil’e bırakmış ve kendisinden şunu
istemiştir: 

“Eğer olur da kazandığımızı gö-
remeden ölürsem arkadaşın ve benim
vasiyetim olarak bu gemileri Akde-
niz'in sularına bırakın olur mu?”
(syf:78) Halil de şöyle diyor ona: “Ne
demek yoldaşım, olur tabii, sana
söz”. 

“Yoldaşım” demektedir, “sana
söz” demektedir ama Halil, ölümden
çok uzaklardadır. “Yusuf kadar böy-
lesine kararlı durabilecek miyim?”
diye sormaktadır kendi kendine. “Ya
başaramazsam” diye düşünmektedir. 

Yusuf 300. günde şehit düşer.
(syf:79) Halil ise, çeşit çeşit yemek-
lerin hayalini kurmakta, dışarıdaki
“sevgilisi” Derya’yı düşünmektedir...
Direnişin ilerleyen günlerinde hasta-
neye götürülür, zorla müdahale edi-
lir... Sonrasında “Devam etmeliyim,
serumu çıkartıp beni eski yerime ar-
kadaşların yanına götürün demeli-
yim" diye düşünür. Ama sonra “Ya
ölüm!” kaygısı kaplar içini. “O güne
kadar duymadığı, yaşamadığı bir
korku”dur bu. “Korkutucu”dur. “Ka-
lın bir buz tabakası kadar donduru-
cu ve itici”dir. (syf: 142-143) Her şeye
rağmen direnişe tekrar başlamaya
karar verir. Ancak bir süre sonra tek-
rar serum taktıklarında çıkaramaz.
Derya’nın yüzüne nasıl bakacağını,
annesinin saygı ve güvenini yitire-
ceğini “ölen Yusuf’un ve Özlem’in
anılarını...” Ve kim bilir belki de
“hain diyecekleri”ni düşünür. “Diğer
tarafta ölüm vardı”r. Halile göre
“zor”dur, “korkunç”tur. Ve o ihane-
ti seçecektir. 

Ancak Halil de tüm hainler gibi
pervasızdır. Götürüldüğü hücrede ve
daha sonrasında... Herkesin devrim-
cilikten hiç nasibini almayan Fikret
gibi davranmasını isteyecektir. Bu-
nunla da yetinmeyecektir. Tahliye-
sinden sonra, Fikret’in daveti üzeri-
ne Akdeniz sahil kentlerinden birine
gittiğinde, iki ölüm orucu şehidinin
güya vasiyetlerini yerine getirip, Ak-
denizin sularına bırakılmasını iste-
dikleri gemi maketini o sulara bıra-
kacaktır utanmadan. (Ve bu sahne bir
anlamda romanın da final sahnesidir)
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Devrime en büyük zarar,
ihanet eden üç beş kişiden

değil, ihanete ihanet,
haine hain demeyenlerden
gelir. Roman işte böyle bir

çürümenin ve devrime
zarar vermenin

romanıdır. Bu anlayışı
savunan bir romanın da,
bu anlayışı savunan bir

örgütün de geleceği
yoktur. 



Oysa, onun buna hakkı yoktur. Bir
hainin şehitlerin vasiyetini yerine
getirmeye hakkı olabilir mi? Ama ro-
manın yazarı bunda da bir gariplik
görmüyor... Bunu yazarken ne bir
olumsuzlama ne başka bir şey... San-
ki çok normal bir şey oluyor gibidir...
Böyle bir şey şehitlere yapılabilecek
en büyük saygısızlıktır. Çünkü, bir şe-
hidin vasiyetini yerine getirmeyi üst-
lenebilmek için, kişinin öncelikle şe-
hitlerin ideallerine saygı duyması, o
idealleri kirletmemesi gerekmekte-
dir. İhanet eden birine şehitlerin va-
siyetini yerine getirten anlayış, en az
ihanet eden kadar devrimcilikten
uzaklaşmış ve çürümüştür. 

Yazar için bunlar normaldir. Çün-
kü hainlere kucak açan, direnenleri ve
direnişi olumsuzlayan TİKB anlayı-
şının savunucusudur. 

Romandan, direniş sürecinde bu
konuda kendi içlerinde de bazı tar-
tışmaların yaşandığı anlaşılıyor. İha-
neti normal görmeyi, normal görme-
yenler de çıkıyor... 

Bu tartışmayı romanda Halil’in
ihanet etmesi üzerine, Kemal’in, Ha-
lil’in “sevgilisi” Esra’yı bilgilendir-
mesinde görüyoruz. 

Aslında bu bölümdeki diyaloglar,
oportünizmin birçok noktada nasıl re-
formizmle aynı kafa yapısına sürük-
lendiğini de gösteriyor. Direnişin
karşısına geçince, kaçınılmaz olarak
her şey ona göre biçimleniyor. 

Kemal, Esra’ya Halil’in ihanet
ettiğini söylüyor. (syf. 175) Sonrası
şöyle anlatılıyor:  

- “Esra, tepkisizce yüzüne bakı-
yordu. Sevinse miydi, üzülse miydi ka-
rar veremiyordu. Garip bir ikilem
içindeydi. Halil'in ölmeyecek olması
iyiydi ya; bir taraftan da Kemal'in
söyledikleri, Halil'le artık bütün iliş-
kilerin kopartılması...”

Kemal bundan sonra da şunları
söylüyor Esra’ya: 

- “Şimdi sen de ilişkinizi gözden
geçirmelisin. Ayrılman yönünde bir
dayatmamız olmayacak.”

Esra ise bu söylenenler karşısın-
da şöyle düşünüyor: 

“Kemal'in o son söyledikleri son

derece mekanik geldi. Yaşamın ken-
disi bu kadar düz ve kolay olmuyor-
du. Ne yazık ki her zaman gönül
ilişkileri belirlemelerle yürümüyor-
du.”

Evet, roman yazarına göre de,
TİKB’ye göre de mekanik olmalı
Kemal... Çünkü Kemal, şöyle devam
ediyor daha sonra: 

“Kişisel görüşümü soracak olur-
san aslında bir anlamda yaptıkları
ihanet. Bir tür savaş bu. Gönüllülük
temelinde giriyorsun, savaşta biri
teslim olursa bedelini ödemeli. Bu
yüzden daha sert tavır alınmalı. Be-
nim bu kişisel görüşüm kabul gör-
medi.”

Anlaşılan örgütü, Kemal’in “bu
aslında ihanettir” demesini, koşul-
lar farklı, ölüm orucu direnişi farklı,
bu yüzden aynı kefeye konulamaz...
gibi gerekçelerle kabul etmiyor.. 

Ve ilginçtir, ilerleyen bölümde, bu
tartışmalardan sonra Kemal’in görev
ve sorumluluklarının alındığını, yerine
“Aktivist Veli”nin atandığını da öğ-
reniyoruz. 

Roman yazarı, böylece her şeyi
“yerli yerine oturtmuş”!

Sonuç: Roman ne içindir?
Eğer “sanat sanat içindir” diye

bir burjuva anlayış savunulmuyorsa,
bizim bir romanı değerlendirmemiz
de; birincisi onun halka ne verdiği,
neyi anlattığı, ikincisi onun edebi
değeri açısından olur. 

Roman, halka direnmek gerekti-
ğini anlatmıyor. Tersine ihaneti, bı-
rakmayı meşrulaştırıyor. Bu anlamda
“iyi bir roman” diye adlandırmak
mümkün değildir.  

Romanda F Tiplerinin amacına
dair bile bir netliğin olmadığı görü-
lüyor; F Tipleri ile ilgili olarak; “Her
zaman yaptığımız gibi yine biraz
abartmışız". (syf: 6) denilebilmekte-
dir. 

Devletin devrimci tutsakları teslim
almak, devrimci örgütleri tasfiye et-
mek gibi politikaları görülmemekte-
dir ve zaten romanda bu yönde tek bir
cümle bulunmamaktadır. Direnişin ne-
den yapıldığı da, kendilerinin ne-
den ve hangi koşullarda bıraktık-
ları da yoktur. Havalandırmaya düşen
çekirgenin çaresizliğiyle devrimci
tutsakları aynılaştıran “tasvir”, dev-
rimci tutsakları değil ama roman ya-
zarının ve aynı anlayıştakilerin ruh ha-
lini anlatıyor olmalı. (syf:60)

F Tiplerinin açıldığı 2000’den ro-
manın basıldığı yıla kadar geçen sü-
rede yaşananlar, herkesin gözleri
önündedir. Direnişi yarım bırakan,
“kaymak tabakayı koruma” anlayı-
şıyla bedel ödemekten kaçınan TİKB
anlayışı, bu politikalarıyla kendi için-
de çürümeyi ve parçalanmayı büyüt-
müş, dergisini dahi çıkaramaz duru-
ma savrulmuştur. Başka türlü olma-
sı da mümkün değildir. 

Direnmemenin teorisini yapmanın,
ihaneti meşrulaştırmanın yaratacağı
sonuçlar başka türlü olamaz. Ro-
manda, hainin ihaneti normal göste-
riliyor. Burada tarihi açıdan önemli
olan şudur: Devrime en büyük zarar,
ihanet eden üç beş kişiden değil,
ihanete ihanet, haine hain deme-
yenlerden gelir. Roman işte böyle bir
çürümenin ve devrime zarar verme-
nin romanıdır. Bu anlayışı savunan bir
romanın da, bu anlayışı savunan bir
örgütün de geleceği yoktur. 
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F Tiplerinin açıldığı
2000’den romanın

basıldığı yıla kadar geçen
sürede yaşananlar,

herkesin gözleri
önündedir. Direnişi yarım
bırakan, “kaymak tabakayı
koruma” anlayışıyla bedel
ödemekten kaçınan TİKB
anlayışı, bu politikalarıyla
kendi içinde çürümeyi ve
parçalanmayı büyütmüş,
dergisini dahi çıkaramaz
duruma savrulmuştur.
Başka türlü olması da

mümkün değildir. 
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Gençlik Federasyonu olarak 2009-2010  döneminde
başlattığımız  "Parasız eğitim istiyoruz alacağız"
kampanyası boyunca birçok eylem gerçekleştirdik.
16.000 imza topladık.Bu kampanyada Ferhat ve Berna’yı
tutsak verdik.  Parasız eğitim talebimizi adım adım, İs-
tanbul’dan Ankara’ya tam 450 km’lik yolu yürüyerek geç-
tiğimiz her yerde halka ulaştırdık. 13 günlük bu uzun yü-
rüyüşümüz sırasında da gördük ki, “Parasız Eğitim” hal-
kın ortak talebidir.  Bu, Türkiye gençliğinin ortak müca-
dele zemini olabilir. Ve yine gördük ki; yaptıklarımız ye-
terli değil.  Yarattığımız değerler büyüktür ve daha da bü-
yütülmek zorundadır. 

Bu yüzden bu sene kampanyamıza kaldığımız yer-
den, daha kararlı, daha büyük hedeflerle başladık. 

Kampanyamızın başında dedik ki; 16.000, 250.000 ola-
bilir, yapabiliriz, YAPACAĞIZ.

Dedik ki; Ferhat ve Berna'yı alacağız. Düşman kam-
panyamıza, sahiplenmemize sınıf kiniyle saldırıyor ve bu
saldırıya aynı kinle karşılık vermeliyiz, VERECEĞİZ. 

Kampanyamıza bu iddialarla başladık. Bir ders yılı dö-
neminin sonuna geliyoruz. Anadolu’da ve İstanbul’da
kampanyamızı hedeflerimize cevap verecek düzeye ge-
tiremedik. Bu durum biz DEV-GENÇ’lilere daha çok ça-
lışma görevini yüklüyor. Düşman kampanya çalışmala-
rımızı engellemek için uğraşıyor. Derneklerimizi, dergi-
lerimizi basıyor. Ve haliyle DEV-GENÇ’liler her zaman
olduğu gibi hareketini sahiplenmede en önde giden olu-
yor, olmalıdır, olacaktır da...  Ve bu durum bizi yavaşlat-
mamalıdır.

DEV- GENÇ, gençliğin içindedir, gücünü gençlikten
alır.  Biz hem okullarımıza gideriz, hem mahallerimize
gideriz. Hem de kazandığımız demokratik mevzilerimi-
zi sahiplenmekten bir an olsun geri durmayız.  DURMA-
YACAĞIZ...

Taksim’de her gün açtığımız parasız eğitim masa-
larında halkın sahiplenmesi ortadadır. Masamıza  gelip
iyi dileklerini ileten, talebimizi sahiplenen annelerimizi,
babalarımızı, kardeşlerimizi her gün görüyoruz. Bu
yüzden daha ısrarcı olmalıyız. Ve  sistemin insanlarımı-
zı  nasıl umutsuzlaştırdığını da görüyoruz. Umut biziz,
bunu daha çok hissettirmeliyiz. Halk yağmurda, çamur-
da, karda imza masasını sahiplenen, dergilerini sahiple-
nen bizleri gördüğünde gururlanıyor. Çünkü onlar bizde
kararlılığı, sürekliliği  görüyorlar. Sosyalizm halkın
umududur ve şimdi bu umudun temsilcisi biziz.  Tüm
DEV- GENÇ’liler bu netlikle hareket etmelidir. İstan-

bul’dan, Ankara’ya, Adana’ya, İzmir’e, Hatay’a, Eskişe-
hir’e, Malatya’ya, Diyarbakır’a, Adıyaman’a... tüm
Dev-Genç’liler bir adım öne çıkmalıdır.

Bir adım öne çıkmak;

- Tüm gençliğin örgütlü gücü olma kararlılığını ta-
şımaktır. İddiasında ısrarcı olmaktır.

- “İstiyoruz, Alacağız” kararlılığını, tüm taleplerimi-
zi tüm yurda yaymak ve gençliğe benimsetmektir.

- Okulları faşistlere karşı daha çok sahiplenmektir.

- Egemenlerin gençlik üzerindeki tüm oyunlarını teş-
hir etmek ve bozmaktır. 

Sistem her yanından umutsuzluk yayıyor. "İstesek de
alamayacağımızın" propagandasını yapıyor. Bu yüzden
parasız eğitim gibi en temel bir zeminde bile  birleşemi-
yoruz. Çünkü sol iddiasız.  Kazanacağına inanmıyor. Biz-
ler düzenin tüm saldırılarını boşa çıkarmalıyız. 

Umutsuzluk, hedefsizlik, karamsarlık önemli bir ke-
simin şu andaki gerçekliği olabilir ama bizim asla! Biz
DEV- GENÇ’LİYİZ... Karamsarlara, umutsuzlara fener
olmalıyız, güçsüze savaşma gücü olmalıyız. Aksi, Dev-
Genç misyonuna aykırıdır.  Tüm Dev-Genç’liler  olarak
hedeflerimizi büyütmeliyiz. İç düşmanla daha çok savaş-
malıyız. Biz gençliğin örgütlü gücüyüz.  Hedeflerimiz or-
tadadır: Gençlik, üniversitelerde, liselerde, mahalellerde-
dir. Biz DEV-GENÇ’lilere düşen Semiran Polatlar gibi,
Eyüp Beyazlar gibi savaşımızın kurmayları olma hede-
fiyle çalışarak,  gençliği  örgütlemektir.

Gençlik Federasyonu’ndan

Ülkemizde Gençlik

PARASIZ EĞİTİM ORTAK TALEBİMİZDİR, 
BİRLEŞELİM KAZANALIM!

Erzincan da, terörle mücadele polisleri  liselerde
“Gençlik ve Güvenli Gelecek” adlı konferanslar
düzenliyor. Bu konferanslardan biri 13 Ocak’ta Erz-
incan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde yapıldı. Kon-
feransa katılan polis, konuşmasına "Allah’ın selam
ve selameti üzerinizde olsun" diye başladı. TEM
Şube Amiri, AKP politikalarını öve öve bitiremedi.
Ülkenin gidişatını öven polis "Hazinemizde 80 mil-
yar dolar hiç olmadı bu zamana kadar" dedi. Po-
lis elbette memnun olacak, “hazinesi” dolu. Nasıl
olsa aç kalan halk...

AKP’nin polisinden 
AKP’ye methiyeler



Ülkemizde Gençlik

Yine polis! Yine aldatmaca!

Polisin işlediği suçların daha da art-
tığı ve gün yüzüne çıktığı şu günlerde
bir oyun daha! Her zaman olduğu gibi
konu yine gençlik ve yine polisin biz-
lere sağlayacağı “güvenli gelecek ”

Basında çıkan “Polisten Lisede
AKP’ye Methiye” isimli bir haberde 13
Ocak ta Erzincan’da, Erzincan Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu-
besi Ekipleri tarafından ‘Gençlik Ve
Güvenli Gelecek’ başlığı altında kon-
feranslar düzenleniyor deniliyor. İl ve
ilçeler olmak üzere toplam 38 lisede dü-
zenlenmesi planlanan konferanslardan
biri Erzincan Anadolu Öğretmen Li-
sesi’nde yapıldı. 

Terörle mücadele şubesinin yaptığı
bu konferans ilk değildir. Yurtlarda ve
okullarda hemen her dönem bu tür
çalışmaları yapmaktadırlar. Peki, polis
neden böyle bir çalışmaya gerek du-
yuyor? Gerçekten de gençliğe güven-
li bir gelecek sağlamak istedikleri için
mi yapmaktadırlar bunu? 

Her gün bir yenisine tanık olduğu-
muz polisin gençliğe yönelik saldırıları
bunun cevabıdır aslında. Yine coplanan
her öğrenci ve “parasız eğitim hak-
kını” istedikleri için tutuklanan Ferhat
ve Berna bunun en güzel cevabıdır. 

Yaptığı saldırılarla artık iyice teşhir
olan polis kendini aklamak için bu yola
başvurmaktadır. Bunu da kendisi için
tehlikeli gördüğü devrimcileri karala-
yarak yapmaktadır. Yaptıkları katli-
amları işkence ve baskıları unutturmaya
çalışmaktadırlar. Bunu yaparken de
son örnekte yaşandığı gibi, halkın dini
duygularını kullanmakta bunun üze-
rinden kendine pay çıkartmaktadır.
Konferansa “Allahın selam ve selameti
üzerinizde olsun ” diye başlayan bir zih-
niyetin neyi hedeflediğini anlamamak
mümkün olmasa gerek.

Yıllardır halkı kandırmak için tür-
lü politikalar ürettiler. Televizyonda çı-

kan kahraman polis dizilerinden, Gü-
ney Doğu’da muz ve ayakkabı dağıt-
malarından, yapılan söyleşi, toplantı ve
konferanslara kadar hepsi devletin bi-
rer oyunudur. Hepsi devletin katliam-
cı yüzünü örtmeye yönelik oyunlardır.
Bizim güvenliğimizi tehlikeye sokan,
aynı zamanda geleceğimiz önünde en
büyük engel olan polis ise bu kirli yü-
zünü böyle örtemeyecektir. Sokak or-
tasında insanları vuran, işkencede kat-
leden, rüşvet alan, insanları uyuşturu-
cu ve fuhuşa sürükleyen bu katiller han-
gi “güvenli gelecekten” bahsedebilir-
ler?

Polisin yaptıkları ortadadır. Böyle
konferanslarla gerçek yüzlerini örte-
meyecektir. Biz bu gerçekleri anlatmaya
devam edeceğiz. Her defasında saldı-
rıya da uğrasak anlatacağız. 

Bu ülkede güvenli bir geleceği an-
cak ve ancak devrimciler sağlar!

Gençliğin

Gündeminden

24 Ocak 1992: Demo-
kratik üniversite taleplerini
TBMM’ye iletmek için basın
açıklaması yapan TÖDEF’li
öğrencilere polis saldırdı.100
TÖDEF’li gözaltına alındı.

26 Ocak 1993: İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi öğrencisi Engin Egeli,

İstanbul Merter de polis
tarafından silahla tarana-
rak öldürüldü.

Ocak 1991: İzmir Tor-
balı Lisesi’nde 11 DLMK’lı
öğrenci yemek boykotu ve
ders boykotu yaptıkları için
okuldan atıldı.

Ocak 1992: Bahçeliev-
ler Lisesi müdürünün bu
okulda “Dayak Yok” is-
miyle imza kampanyası
yapmasına DLMK’lılar mü-
dahale etti. Bunun üzerine
sivil faşistler ve polisler
DLMK’lılara saldırdı. Sal-
dırıları püskürten DLMK’lı-
lar okul içinde sloganlarla
gezerek müdürü teşhir eden
konuşmalar yaptılar.

23 Ocak 1978: “Edir-
ne’de Faşist İşgaller Kalk-
sın” adıyla miting yapıldı.
Mitinge 5 bin kişi katıldı.

Tunus’ta üniversitelere kapatma
emri veren devlet başkanı ülkeyi
terk etti.

Tunus’ta işsizlik ve yoksulluğa karşı yapılan ey-
lemlerde 50’nin üzerinde insan öldürülmüştü. Halkın
tepkisi her geçen gün daha da büyüdü. Tunus  Devlet
Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ikinci bir emre kadar
okulların kapatıldığını açıklamıştı.  Fakat halkın öfkesi
geçmedi.  Özellikle işsiz üniversite gençliği ve sendi-
ka üyesi işçilerin başını çektiği eylemler her geçen gün
artarak büyüdü.  Ve yapılan eylemler sonucunda Tunus
Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ailesiyle birlikte
ülkeyi terkedip kaçtı. Halkın temel sorunu işsizlik ve
açlık. Halkın öfkesi devlet başkanına yöneltilerek ya-
tıştırılmaya çalışılıyor. Ancak devletin bu çabaları da
işe yaramadı. Eylemler devam ediyor.

gençliğin 
tarihinden

KATİL  POLİS OKULLARDA 
‘GENÇLİK VE GÜVENLİ GELECEK’  
KONFERANSI VERİYOR

Dünya Gençliğinden
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Üniversi te
girişinde çanta-
ların aranması
uygulanmasına
itiraz ettikleri
içni gözaltına
alınan ve soruş-

turma açılan Koray KESİMAL ile
yaptığımız ropörtajı yayınlıyoruz.

Koray KESİMAL

İstanbul üniversitesi – iktisat fa-
kültesi 1. sınıf öğrencisi

� Neden soruşturma açtılar? So-
ruşturmanın gerekçesi neydi anla-
tır mısınız?

� 1 Kasım günü önce benimle bera-
ber bir arkadaşım okula çantamızı
aratmadan girmek istedik bunun üze-
rine ÖGB’lerin saldırısına uğradık o
sırada okula gelen diğer devrimci-de-
mokrat arkadaşlarımızda saldırıya
uğradı. Okulda bulunan diğer arka-
daşlarımız saldırıya uğradığımızı du-
yunca yanımıza geldiler yaklaşık 40-
45 kişi olduktan sonra okula girme-
yi denedik bunun üzerine tekrardan
ÖGB’lerle sivil polisin saldırısına
uğradık ve benimle beraber 1 arka-
daşım gözaltına alındık. Hakkımız-
daki soruşturma bu saldırıdan iki iki
buçuk ay sonra kendi okulumuza
“zorla girme” gerekçesiyle açıldı.

� Bu uygulamayı öğrencilerin ge-
neli nasıl karşıladı? Sizin tavrınız
diğer öğrenciler tarafından nasıl
karşılandı?

� Çanta aratma konusunda yaşadı-
ğımız tartışmalardan sonra  öğrenci-
ler yanımıza gelip bu uygulama hak-
kındaki rahatsızlıklarını belirttikleri
oldu. Çeşitli zamanlarda öğrencilerin
güvenliklerle tartışmalarına şahit ol-
duk, öğrencilerde doğal olarak her gün
çantalarını açıp göstermekten, arat-
maktan rahatsız oluyorlar. Bunun dı-
şında da  yürüttüğümüz çalışmalar es-
nasında da öğrencilerle yaptığımız
sohbetlerde bu duruma karşı tepkile-

ri gözlemledik.

� Bu uygulama hala devam ediyor
mu?

� Bu karar daha da genişletilerek üst
aramasıyla birlikte yenilendi, çanta
araması keyfi bir şekilde sürüyor, ka-
pılarda üst araması ile karşılaşmadık
ancak okulun etrafında birkaç arka-
daşımızın sivil polisler tarafından
gözaltına alınmakla tehdit edildiğini
biliyoruz.

� YÖK'ün yaptığı açıklamalarda
"artık kimse okuldan atılmayaca-
ğı" söyleniyor.  Ancak bir taraftan
da her şey soruşturma gerekçesi
olabiliyor. Kendi okulunuza girer-
ken kimlik soruluyor, çantanız ara-
nıyor, itiraz edince gözaltına alını-
yorsunuz... Soruşturmalar açılı-
yor... Ne diyorsunuz bütün  bunla-
ra? 

� YÖK’ün yaptığı bu açıklamanın
özünün ne kadar boş olduğunu 45  ki-
şiye açılan bu soruşturmalardan an-
lıyoruz. YÖK bir taraftan kimsenin
okuldan atılmayacağını söylerken,
bir yandan da dönem başında polisin
okullara girmesini sağlayan genelgesi
ile okuldaki devrimci, demokrat faa-
liyetleri engellemek istiyor.  Ancak
polis bu genelgeden öncede okulda
bulunuyordu, devrimci öğrencilerin
kararlığı sayesinde polisin okuldaki et-
kisi devrimci-demokrat faaliyetleri en-
gelleyebilecek düzeyde değildi. Bu-
güne kadar okullardan atılan öğren-
cilerin çoğunluğu devrimci-demo-
krat faaliyetlerde bulundukları için
okuldan atılmıştır. Yani “okuldan
atma” devrimci-demokrat  mücadeleyi
okullardan uzaklaştırma mantığını
taşıyor. Bugün YÖK okuldan atmalar
olamyacak dese bile devrimci de-
mokrat mücadeleyi engellemek için
okulun her alanına yerleştirdiği polis
ve kameraları kullanıyor. YÖK’ün
söylediğinin gerçekçi olmadığını da
düşündüğümüzde tüm bu bahsettik-
lerim devrimci-demokrat anlayışı
okullardan uzaklaştırmak için kulla-

nılıyor. Bu da YÖK’ün zihniyetini
yansıtıyor.

� Soruşturma açılan öğrenciler
bu soruşturmayı nasıl karşıladı? Bu
soruşturmaya karşı ne yapmayı
düşünüyorsunuz?

� Bu saldırıdan sonra biz soruştur-
ma açılmasını bekliyorduk. Soruş-
turma saldırıdan iki buçuk ay sonra
açıldı, uzun zaman açılmamasına şa-
şırdık aslında, daha sonra anladık ki
soruşturmanın bu kadar geç açılma-
sı bir rastlantı değil, soruşturma za-
manı öğrencilerin sınav zamanına
denk getirilerek, soruşturmalara kar-
şı bir mücadele örgütlememizi zor-
laştırmak istiyorlardı. Soruşturma-
lara karşı öncelik olarak ortak bir ta-
vır almayı kararlaştırdık. Bunun so-
nucunda da milletvekillerinin, hu-
kukçuların, aydınların ve sanatçıların
katıldığı bir basın açıklaması düzen-
ledik, bunun yanında soruşturmaların
ve arama kararının geri çekilmesi için
kısa sürede bin beş yüze yakın imza
topladık ve bunları düzenlemeyi plan-
ladığımız bir eylemle rektörlüğe ver-
meyi planlıyoruz. Bunun yanında
soruşturma açılan öğrencilerden bir
temsil heyeti oluşturup rektörlükle gö-
rüşme gibi bir düşüncemiz var, so-
ruşturmanın hukuksal boyutu için
ÇHD Öğrenci Hakları Komisyonu ile
görüştük. İleride ki sürece göre de mü-
cadelemizi şekillendireceğiz.

� Bu konuda sizin ayrıca ekleye-
ceğiniz bir şey var mı? 

� Şu ana kadar soruşturmanın ge-
rekçesi olan kendi okulumuza “zor-
la girmenin” keyfiyetinden bahsettik,
bu durumun yanında soruşturmanın
sınav döneminde açılması öğrencile-
ri zor duruma düşürmek için yöneti-
min elinden geleni yaptığının gös-
tergesidir. Soruşturmanın ne kadar hu-
kuksuz ve keyfi olduğunu anladığımız
bir noktada o gün aramızda bulun-
mayan bir arkadaşa da aynı olaydan
kaynaklı olarak soruşturma açılmış ol-
masıdır.

YÖK Bir Taraftan Kimsenin Okuldan Atılmayacağını Söylerken,
Devrimci, Demokrat Faaliyetleri Engellemek İstiyor.
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Gençlik Federasyonu’nun yürüttüğü
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” kam-
panyası sürüyor. Kampanya kapsamında
bildiriler dağıtılıyor, imzalar toplanıyor. 

İstanbul: İstanbul Üniversitesi
Avcılar Kampüsü’nde 12 Ocak günü
Dev-Genç’liler tarafından parasız eği-
tim masası açıldı. Masa açılır açılmaz
ÖGB’ler gelerek masanın okula ait
olduğunu izin almadan kullanılama-
yacağını söylediler. Parasız eğitim ma-
sası açmak için kimseden izin alma-
yacaklarını belirten Dev-Gençliler
ÖGB’leri masadan uzaklaştırdı. Masada
100 imza toplanıldı ve 150 bildiri da-
ğıtıldı. 15 0cak’ta Dev-Genç’in Dol-
mabahçe’de toplanacağının anlatıldığı
afişlerden 12 adet yemekhanenin ol-
duğu binanın içerisine asıldı. Kampüs
içerisinde ise 300 adet kuş yapıldı.

***

Taksim’de, ‘Parasız eğitim istiyo-
ruz, alacağız’ kampanyası dahilinde her
gün açılan imza masası, 12-13 Ocak
günleri de açıldı. 12 Ocak günü açılan
imza masasında çevik kuvvet polisi,
panzer ile tehdit etmeye çalıştı. Polisin
tacizine rağmen 390 imza toplandı.

14 Ocak günü de açılan masada 5
dergi satıldı, 200 imza toplandı ve 500

bildiri halka ulaştırıldı. 

19 Ocak günü de açıldı. Masada ya-
pılan konuşmalarda eğitimin paralı ve
anti-bilimsel olduğu anlatıldı. Yürüyüş
dergisinin halka ulaştırıldığı masada
dergimize yapılan baskın anlatılırken
AKP nin komploları teşhir edildi. 

***

14 Ocak günü Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nde parasız eğitim masası
açıldı. Açılan masada Yürüyüş Dergi-
si’ni de öğrencilere ulaştıran Dev-
Gençliler, öğrencilerden parasız eğitim
için imza topladılar. ÖGB ve sivil pol-
islerin engelleme çabalarına karşın
masa açık kaldı. 

***

18 Ocak Salı günü İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Hergele
Meydan’da da kampanya dahilinde
imza masası açıldı. Ülkemizdeki eği-
timin paralı olduğundan, okulların rant
kapısı haline geldiğinden bahsedilen
masada Yürüyüş Dergisi ve Grup Yo-
rum 25.yıl konser DVD sinin tanıtımı
yapıldı.  

Edirne: 18 -19 Ocak tarihlerinde
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yer-

leşkesi’nde birer saat açık kalan masada,
sınav haftası olmasına rağmen, iki
günde 104 imza toplandı.

Adana:Çakmak Caddesi Kültür
Sokakta 14 Ocak Cuma günü Gençlik
Federasyonlu öğrenciler; “Parasız Eği-
tim İstiyoruz Alacağız” Kampanyası
çerçevesinde imza masası açtı.

Açılan imza masasından halka hi-
taben yapılan konuşmalarda okulları-
mızın harç parası, kayıt parası, adı al-
tında ticarethaneye çevrildiğine vurgu
yapıldı, parası olanın okuduğu, olma-
yanın okuyamadığı bir düzende ya-
şandığına dikkat  çekildi.

Okuldan çıkan liseli öğrenciler
masaya gelerek kampanyayla ilgili so-
rular sordular. İmza attılar, üniversite-
li iki öğrenci ise masaya gelerek yar-
dımcı oldu bildiri dağıttı. Yine masaya
gelen bir öğrenci velisi; kampanyayla
ilgili bilgi aldıktan sonra; “Çocuğum
lise öğrencisi, ayda 200  TL’den fazla
para harcıyorum. Bir de ‘eğitim para-
sız’ diyorlar, Devlet okulunda bile biz-
den bu kadar para alıyorlar” diyerek ya-
şadıklarını anlattı.

İki saat açık kalan imza masasın-
da 110 imza toplandı. 100 bildiri hal-
ka ulaştırıldı.

Ülkemizde Gençlik

Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız

Dev-Gençliler 15 Ocak Cumartesi
günü 6. Filo askerlerinin denize dö-
küldüğü Dolmabahçe Sarayı’nın önün-
de bir eylem yaparak AKP’nin “Genç-
lik Buluşması” aldatmacasını halka

anlattı.

Tayyip Erdoğan 4 Aralık’ta dü-
zenlediği rektör buluşması sırasında dı-
şarıda İktidarı protesto eden öğrencilere
polis saldırmış ve AKP halk düşmanı
yüzüyle ortaya çıkmıştı. Demokrasici-
lik oyunu çerçevesinde hareket eden ik-
tidar hemen bir açıklama yaparak “Öğ-
renci Buluşması” düzenleyeceğini açık-
lamıştı. Toplantı tarihi basında 15 Ocak
olarak yer bulunca Dev-Genç’liler de
o gün orada olacağını açıklamışlardı.

Daha sonra toplantı günü alelacele de-
ğiştirildi ve Erzurum’a alındı.

Dev-Genç’liler 15 Ocak’ta sözde
“gençlik buluşmasının” olacağı yerde
Dolmabahçe’de toplanarak Tayyip Er-
doğan’ın Erzurum’a kaçsa bile Dev-
Genç’lilerle yüzleşmekten kaçamaya-
cağı vurgulandı.

Eylemde “Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız!” , “Son Bir Yılda 376 Öğ-
renci Gözaltına Alındı, 50 Öğrenci
Tutuklandı! Tayyip Erdoğan’ı Erzu-
rum’a Kaçıran Bu Tablodur!” yazan
Gençlik Federasyonu imzalı pankartlar
açıldı. Eyleme 20 kişi katıldı.

Kampanya Çalışmaları Sürüyor
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Liseli Dev-Genç’liler, Sarıga-
zi’den sonra 1 Mayıs Mahallesi’ne ta-
şıdılar direniş çadırlarını. Gittikleri her
yerde halkla sohbet ediyor, onlarla
kaynaşıyor, halay çekiyorlar. Diren-
me coşkusunu katıyorlar etraflarına.
Sarıgazi son günü veda ederken Li-
seli Dev-Genç’liler bir tiyatro oyna-
dılar. İlgiyle izlenen tiyatro oyunun-
dan sonra oyunu izleyen herkes çe-
kilen halaya katılıyor.  

Liseli Dev-Genç:Çadır
1 Mayıs Mahallesinde

18 Ocak günü İstanbul 1 Mayıs
Mahallesi’nde 3001. cadde üzerinde
kurulan çadırı halk sahipleniyor. Çay
getirenler, sohbete gelenler oluyor ilk
günden. TAYAD’lılar geliyor sohbet
ediyor. sonra sobalar yakılıyor hep
birlikte.  

Saldırılarınızı Boşa
Çıkartacağız

Adana Liseli Gençlik İstanbul
Sarıgazi’de “parasız eğitim istiyoruz”
talebiyle çadır açan Liseli Gençlik’e
polisin saldırısını protesto ederek
polisin keyfi saldırılarının kendi okul-
larında da sürdüğünü bilidirerek sald-
rırıları şöyle anlattılar. Dr. Mehmet
Feyyaz Etiz lisesi öğrencilerinden
Şehmus Altan, İbrahim Acar ve Yal-

çın Yayır isimli Gençlik Derneği
üyesi öğrencilerin evlerine giderek ai-
lesini tedirgin etmeye çalıştıklarını
söylediler. Aileleri tedirgin etmeye ça-
lışan polisin amacına ulaşamayacağını
söyleyen Liseli Gençlik saldırı ve teh-
ditlerle yılmayacaklarını vurguladılar.  

İzmir'de Liseli Dev-Gençliler
bildiri dağıttı.

İzmir’de Liseli Dev-Genç’liler
Cumhuriyet Lisesi önünde bildiri
dağıttı. Lise çıkışında öğrencilerle
sohbet eden Dev-Genç’liler parasız,
bilimsel, demokretik lise taleplerini

anlattılar. 

Liselerde İdare Baskısına ve
Notla Tehditlere Son

İzmir Cumhuriyet Lisesi’nde kan-
tini boykot hazırlığı yapan liseli Dev-
Genç’li bir öğrenci okul idaresi ve
ders hocası tarafından okuldan atıl-
makla tehdit edildi. Önce dersine gi-
ren hocası "Seni bitiririm ayağını
denk at" şeklinde tehditler savurdu.
Daha sonra da okul idarecisinin teh-
dit etmesi üzerine Dev-Genç’li öğ-
renci "biz kantin fiyatlarını protesto
ediyoruz. Çünkü biz yoksul aile ço-
cuğuyuz sizin de öğrencilerin ya-
nında olmanız gerekmiyor mu, eğer
olmayacaksanız neden öğretmen ol-
dunuz? Yoksa kantinciyle bir bağ-
lantınız mı var?" şeklinde talebinde
haklı olduğunu ve mücadelesinden
vazgeçmeyeceğini ifade etti. 

Liseli Geçnlik Ankara'da da
Kampanyasına Başladı

Ankara’da Sakarya Meydanı’nda
16 Ocak günü  “Parasız, Bilimsel, De-
mokratik Liseler İstiyoruz, Alaca-
ğız” kampanyasının başlangıcını hal-
ka duyurmak için bir eylem yapıldı.
Eylemde yapılan açıklamada lise-
lerde çeşitli adlarla para toplayarak;
gericiliği, şovenizmi ve yozlaşmayı
yayarak; polis idare işbirliği ile ör-
gütlü demokratik mücadeleyi boğa-
rak, gençliğin parasız, demokratik ve

Ülkemizde Gençlik

LİSELİ DEV-GENÇ’İN

PARASIZ EĞİTİM MÜCADELESİ

TÜRKİYENİN DÖRT BİR

YANINA YAYILDI

Liseli arkadaşların çadırını  aradım ve
Harran isimli bir arkadaş ile konuştum. Ça-
dırda sürekli insanların var olduğunu, halkın
sahiplenmesinin çok güzel olduğunu söyle-
di. Akşam için hazırladıkları programdan söz
etti. Tiyatro hazırlamışlar, onu oynayacaklardı.
Programdan sonra çadırı kaldıracaklarını söy-
ledi. 1 Mayıs mahallesine gideceklermiş. 

***

Öğlen Utku ile konuştum, (Sarıgazide
gözaltına alınanlarındandı o) gözü nasıl
oldu diye sordum. Kontrole gitmiş mi, bir
sorun var mı dedim. Ayrıntılı baktırmışlar
sadece kan toplanması varmış, hasar yok
gözümde dedi. Nasıl gidiyor dedim. Çok

iyi dedi, birçok insan ziyaretimize geliyor.
Sarıgazideki saldırıyı duyanlar da var.
Yaşlı insanlar geldi, bu mahallenin kuru-
luşunu anlattılar, sohbet ettik, dedi. ...
Harran ile konuştum. imza topladıklarını
söyledi. İyilermiş. “Şu an azız ama daha
sonra arkadaşlar gelecek, evlere imzaya
gideceğiz” dedi. Ayrıca yakında bir lise var-
mış oraya da imza toplayıp bildiri dağıt-
maya gideceklerini söyledi.

***

1 Mayıs mahallesine çadırlarını kur-
muşlardı. Onu anlattı. ... Çadırımız şim-
di kalabalık, misafirlerimiz var, halk
"hoşgeldiniz" demeye geldi, dedi. 

Liselilerden Yoldaşlarına, Yoldaşlarından Liselilere
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bilimsel eğitim hakkına sahip çık-

mayan; susan ve sesini çıkarmayan bir

gençlik olmasını istediği anlatıldı.

Açıklama sürerken çevreden geçen-

ler ve eylemi izleyenler eylemi al-

kışladılar. Açıklama sona erince liseli

Dev-Genç’liler önlükleri ve şapkaları

ile yarım saat imza topladılar.

Malatya Liseli Gençlik
Kampanya Çalışmalarına
Devam Ediyor

Liseli Gençlik’in başlattığı “Pa-

rasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İs-

tiyoruz Alacağız” kampanya çalış-

maları imzalarla, afişlerle devam

ediyor.

Malatya Liseli Gençlik tarafından

14 Ocak Cuma günü Emeksiz Cad-

desi üzerine ve Malatya Lisesi çev-

resine kampanya afişleri yapıştırıldı.

Aynı zamanda bildiri dağıtımı da

yapılarak kampanya anlatıldı. Kam-

panya, öğrenci gençlik ve halk tara-

fından olumlu karşılandı. Esnaf

“gençler siz de olmasınız bu ülkede

hiçbir şey düzelmez, kimse bir şey

yapmaz” diyerek Liseli Gençliğe

destek oldu.

Liseli Gençlik aynı gün öğlen sa-

atlerinde de PTT meydanında Dev-

Genç şapkaları ve önlükleriyle bildiri

dağıtıp imza topladı.

Liseliler burada da özellikle ken-

dilerinden çeşitli bahanelerle alınan

paralardan söz ederek imzalarla kam-

panyayı desteklediler. Birçok öğren-

ci maddi durumlarının kötü olduğu-

nu fakat okula bağış adı altında yük-

sek miktarda paralar vermek zorun-

da kaldıklarını anlattı.

Bildiri dağıtımı ve imza toplama

sırasında polis kimlik kontrolü, bildiri

kontrolü yaptı. Polis kontrol bittikten

sonrada meydandan ayrılmayarak

Liseli Gençliği rahatsız etmeye çalıştı.

12 Ocak günü Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi karşısındaki ÖSEM'in içinde
yemekane katında faşist saldırı oldu.
Yemekhanede bulunan sandalyeleri
öğrencilerin üzerine fırlatan faşistler
birçok öğrenciyi çeşitli yerlerinden
yaraldılar. Buna karşın jandarma, fa-
şistlere değil devrimci öğrencilere sal-
dırdı. Aralarında Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi’nden öğrencilerin de
bulunduğu 20’nin üzerinde öğrenci-
yi gözaltına aldı. Ertesi günü gözal-
tıların serbest bırakılması için öğ-
renciler ve demokratik kitle örgütle-
ri adliye önünde toplandılar. Savcılı-
ğa çıkarılan öğrenciler serbest bıra-
kıldılar. 

Ankara’da ve Eskişehir’de
Faşist Saldırı Protesto
Edildi

Çanakkale’de yaşanan faşist sal-
dırılar karşısında Ankara’da 16 Ocak
günü “Ankara Gençlik Derneği, De-

mokratik Gençlik Hareketi, Devrim-
ci Proleter Gençlik, EHP Gençliği,
Ekim Gençliği, Kaldıraç, Kızıl Ha-
reket, Sürekli Devrim Hareketi ve
Yeni Demokratik Gençlik’in katılı-
mıyla bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş
sonrasında Yüksel Caddesi’nde ya-
pılan eylemde saldırının amacının
devrimci demokrat öğrencileri sin-
dirmek olduğu anlatıldı. 

Eskişehir'de 16 Ocak günü Ada-
lar Migros önünde yapılan eylemle
protesto edildi. Eskişehir Gençlik
Derneği, DGH, SGD, Alınteri, Ekim
Gençliği ve Genç-Sen'in yaptığı ey-
lemde ''Sivil faşistler, ÖGB ve jan-
darma, gençliği teslim alamaz  ve
gençliği yıldıramaz'' denildi. Eyleme
40 kişi katıldı.

Gençlik Federasyonu yaptığı ya-
zılı açıklama ile faşist saldırıyı pro-
testo etti. 

Birtan Altınbaş
Mezarı Başında
Anıldı

16 Ocak 1991 yılında Ankara
Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyken
okul çıkışında polisler tarafından
gözaltına alınıp işkencede katledilen
Birtan Altınbaş, ölüm yıldönümünde
mezarı başında anıldı. Tekirdağ’ın
Malkara İlçesi’ne bağlı Sarıpolat
Köyü’ndeki mezarı başında saygı

duruşunun ardından mücadelesi an-
latıldı, “Bize ölüm yok”, “Sabahın bir
sahibi var”, ve Dev-Genç marşı söy-
lendi.

Erzincan'da Gençlik Derneği tara-
fından semah kursu verilecektir. Ma-
yıs ayında İstanbul'da yapılacak olan

DEV-GENÇ kültür şenliği kapsamın-
da semah kursu için kurs kayıtları 28
Mart'a kadar devam edecektir.

Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi’nde
Faşist Saldırı

Erzincan Gençlik Derneği’nde

Semah Kursu
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Türkiye ve dünya tarihinin gör-
düğü en uzun süreli hapishaneler di-
renişi, sona erdirildi. Direniş 20 Ekim
2000’de başlamış ve 2007 yılının 22
Ocak’ında sona ermişti.  

Direnişi sona erdiren, Adalet Ba-
kanlığı’nın yayınladığı bir genelgede,
tretmana, yani boyun eğmeye, tesli-
miyete bağlı olmadan 10 Saatlik
Sohbet Hakkı’nın tanınmış olma-
sıydı. Bu hak, tecritte açılan bir ge-
dikti. 

AKP iktidarı, direniş karşısındaki
bu “taviz”ini o günden bu yana haz-
medemedi. Tecriti sürdürmeye çalı-
şıyor hala. Sohbet hakkını uygula-
mıyor bu yüzden. 

Ama ne tutsaklar, ne de TAYAD’lı
Aileler, bedeller ödenen bu hakkın pe-
şini bırakma niyetinde değiller. 

TAYAD’lılar, SOHBET HAKKI
genelgesinin yayınlanmasının yıldö-
nümünde bir kez daha Ankara’day-
dılar.

Ankara yolculuğu, Küçükarmut-
lu'da ölüm orucunda şehit düşen Şe-
nay Hanoğlu'nun evinin önünde baş-
ladı. O ev, Büyük Direniş’in tarihin-
de çok büyük önemi olan, sayısız şe-
hitler görmüş bir direniş evi... 

İşte bu direniş evinin önünde 20

Ocak’ta basın açıklaması yapan TA-
YAD’lılar tecrite karşı mücadeleleri-
ni kesintisiz sürdürdüklerini dile ge-
tirdiler. 

“Armutlu'dan, Abdi İpekçi’den
aldığımız güçle sohbet hakkını uy-
gulatacağız, tecriti kaldıracağız…” di-
yen TAYAD’lı Aileler yanlarına Şe-
naylar’ı, Gülsümanlar’ı katarak An-
kara’ya Abdi İpekçi Parkı’na hareket
ettiler. 

Abdi İpekçi Parkı da tıpkı Şenay
Hanoğlu’nun evi gibi, Büyük Dire-
niş’te tarihsel bir yere sahip. 

TAYAD’lıların “Tecrite Son Ve-
rilmesi, Sohbet Hakkının Uygulan-
ması” talebini dile getirmek için seç-
tikleri iki yer, hakların, kazanımların
takipçisi olma kararlılığının da sim-
gesel bir ifadesidir. 

45/1 SOHBET GENELGESİ

UYGULANSIN! 

TECRİTE SON!

22 Ocak 2007'de kabul edilen
45/1 sayılı genelge ile düzenlenen
“sohbet hakkı” aradan geçen 3 yıla
rağmen uygulanmamaktadır. Bu key-

fiyete HAYIR demek için, sohbet
hakkının uygulanması, tecritin kal-
dırılması için Ankara'ya giden TA-
YAD'lı Aileler 21 Ocak günü sabah
saatlerinde Ankara'ya vardılar, Abdi
İpekçi Parkı'nda oturma eylemi ve
açıklama yaptılar. Yapılan açıkla-
mada Ahmet Kulaksız AKP ikti-
darının 45/1 genelgesini uygula-
mamakta ısrar ettiğini, Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

ile yapılacak olan görüşmede 45/1 ge-
nelgesinin uygulanmasının talep edi-
leceğini, kendine hukuk devletiyim di-
yen AKP iktidarının kendi yasasını
uygulamasını, insanların düşmanına
dahi verdiği sözü tutması gerektiğini
bunun bir onur, namus meselesi ol-
duğunu ve Adalet Bakanlığı'nın ver-
diği sözü tutması gerektiğini söyledi.
TAYAD adına açıklama yapan Lerzan
Caner yaptığı açıklamada, “AKP'nin
demokratikleşme çabaları yalandır.
Gerçek olan hapishanelerde uygula-
nan tecrittir. Sohbet hakkının uygu-
lanmaması keyfidir. Çünkü Tekir-
dağ F Tipi Hapishanesi'nde, Edirne  F
Tipi Hapishanesi'nde, Kandıra  F
Tipi Hapishanesi'nde, İzmir  F Tipi
Hapishanesi'nde ve Sincan  F Tipi Ha-
pishanesi'nde değişik sürelerde uy-
gulanmıştır” dedi. 

Yapılan açıklamlamanın ardın-
dan Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü ile görşmek için giden
TAYAD heyeti saat 11.30'da  Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nde
olmalarına rağmen hiçbir yetkili ile
görüşemediler. Bir heyet Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde
görüşmek için beklerken, TA-
YAD’lılar parkta önlükleriyle, pan-
kartlarıyla oturma eylemi yaptılar, tec-
riti anlatan bildiriler dağıttılar. Gö-
rüşecek yetkili bulamadı TAYAD’lı-
lar. Çünkü onlara diyebilecek bir
sözleri olmadığı için kaçıyorlardı
onlardan.  

TAYAD’lı Aileler, Adalet Bakan-
lığı ve Ceza Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü'nün 4 yıldır uygulanma-
dıkları genelgeyi uygulanmasını is-
temek amacıyla 22 Ocak Cumartesi
günü saat 11.00’de  açıklama yapa-
caklar. 

TAYAD’lılar Büyük Direniş’in Bitirilişinin
Yıldönümünde Ankara’daydılar

Sohbet Hakkı’nın Takipçisiyiz!
Hiçbir Şeyi Kolay Kazanmadık! 

Kolay Vazgeçmeyiz!
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“PTT Genel Müdürlüğü, geçen
yıl şubat ayında taahhütlü posta üc-
retlerini 1 liradan 2 lira 75 kuruşa
yükseltti. 

"Canlı bomba" eylemi nedeniy-
le Sincan F Tipi Kapalı Ceza-
evi'nde tutuklu bulunan Didem Ak-
man, bu zammın iptali için İdare
Mahkemesi'ne başvurdu Ankara 4.
İdare Mahkemesi, eski Adalet Ba-
kanı Hikmet Sami Türk'e yönelik
saldırı girişimi nedeniyle tutuklu

yargılanan "canlı
bomba" Didem Ak-
man'ın açtığı davada,
taahhütlü posta ücre-
tine yapılan zammı ip-
tal etti.”

Şimdi tutsak denir
mi onlara?

Özgür tutsaklık sık
sık bu soruyu sorduran
tutsaklıktır. Cepheli
tutsaklar gerçekten de

bu soruyu o ka-
dar çok ve sık
sorduruyorlar
ki.

Üretiyorlar. 

Direniyor-
lar. 

Üret i rken
direniyor, dire-
nirken üreti-
yorlar. Bu ka-
dar değil. Ha-
yatın her alanı-

na uzanıyor elleri. Gözleri her ge-
lişmeyi görüyor. Her şeyi duyu-
yorlar, o kadar ki, normalde ziya-
retçi dışarıdan içeriye haber götür-
mesi gerekirken, onlar görüş ka-
binlerinde dışarıdan gelene anlatı-
yorlar dünyanın hali ahvalini. 

Didem Akman, 

Hayatın her alanındaki müca-
dele, işte yukarıda aktarılan ha-
berde somutlanıyor...  

23 Ocak
2011
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AKP iktidarı, hapishanelerde tu-
tuklu ve hükümlüleri katletmeye
devam ediyor. Özellikle tecritte ıs-
rar ederek, hasta tutsakları tedavi et-
meyerek, katletmeyi sürdürüyor.

2000-2010 yılları arasında ölen
tutuklu ve hükümlü sayısı 16 Ağus-
tos 2010’da 1659 iken, 

Ölümlerin sayısı 2010 Aralık
ayı itibarıyla 1748’e ulaştı.

1659 olan ölüm sayısı Aralık
2010’da 1748’dir.

4 ay içinde 89 kişi daha öldü.

Bu rakamlar hapishaneler de sü-
ren katliamın boyutunu gösteriyor.

Bu rakamlar onları yalanlıyor!

�ntihar ettiren
tecrittir!

Isparta E Tipi Hapishanesi’nde
N.Ç isimli tutuklunun intihar ettiği
açıklandı.

“Kişi hürriyetini yoksun kılma”
suçlamasıyla tutuklu bulunan
N.Ç.'nin cesedinin pencere parmak-
lıklarına asılı olarak bulunduğu be-
lirtildi.

Muhtemel ki, göstermelik bir so-
ruşturma ile “intihar” olduğuna ka-
rar vererek, dosyayı kapatacaklar.

Ancak asıl araştırılması gereken,
tutukluların ölümüne yol açan ha-
pishanelerde sürdürülen tecrit poli-
tikasıdır.

Nedeni ne olursa olsun tüm ölüm-
lerden hapishanelerde tecriti sürdü-
ren AKP sorumludur.

Kanser hastası
tutsak
katledilmek
isteniyor

Erzurum H Tipi Kapalı Hapisha-
nesi’ndeki hükümlülerden kanser
hastası Mehmet Aras durumunun
ağırlaşması üzerine hastahaneye kal-
dırıldı. 

Kanser hastası olduğu bilinmesi-
ne, her geçen gün durumunun ağır-
laşmasına karşın 60 yaşındaki kanser
hastasını tedavi olması için serbest bı-
rakmıyorlar.

Hasta tutsakları katletmeyi bir
politika haline getiren AKP iktidarı,
Mehmet Aras’ın raporunun Adli
Tıp’tan aylardır gelmemesini gerek-
çe yaparak, onu, hergün bir adım
daha ölüme yaklaştırıyor.

Şimdiye kadar hep aynı oyunu oy-
nadılar. Ya Adli Tıp bilerek rapor ver-
miyor ya da rapor aylarca verilme-
yerek, tutsağın hastalığının ilerlemesi
sağlanıyor. Ve böylece AKP,  Adli Tıp
ortaklığı ile tutsak katlediliyor.

Dışarıda İçeride, Her
Yerde Her  Koşulda,
Her Biçimde  
Haklar ve Özgürlükler
Mücadelesi’nde

Hapishaneler de 10 yılda
1748 ölüm!

Son 4 ay da 89 ölüm!



İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da
Hasta tutsaklar serbest bırakılsın tale-
biyle yapılan eylemler sürüyor. 

21 Ocak Cuma akşamı yapılan
eylemle birlikte, hasta tutsaklar yürü-
yüşü İstanbul’da 75. haftasına ulaştı.
Hasta tutsakların özgürlüğü için İs-
tanbul Taksim Tramvay Durağı'nda
toplanan 120 kişi Galatasaray Lisesi'ne
doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esna-
sında halka seslenilerek, halk düşma-
nı Hizbullahçılar tahliye edilirken,
hasta tutsakların hapishanelerde has-
talıkla baş başa bırakılarak katledil-
mesine vurgu yapıldı. Mephisto Ki-
tapevi önüne gelindiğinde oturma ey-

lemine geçilerek Çav Bella marşı hep
birlikte söylendi ve ardından yürüyü-
şe devam edildi. Eylem, Galatasaray
Lisesi önünde yapılan basın açıkla-
masının ve atılan sloganların ardından
sona erdi.

Ankara'da her hafta Sakarya Cad-
desi’nde yapılan “Hasta Tutsaklara
Özgürlük” eylemi 21 Ocak’ta yapıldı.
Son günlerde hapishanelerden gelen
ölüm ve hak gaspları haberlerinin
okunduğu açıklamada, tecritte ısrar
eden Adalet Bakanlığı ve AKP iktida-
rının hapishanelerde yaşanan her ölüm-
den sorumlu olduğu dile getirildi.

Halk Cephesi İzmir’de 14 Ocak

günü Kemeraltı girişinde hasta tut-
sakların serbest bırakılması için eylem
yaptı.  Tecritin 10 yıldır bu ülkenin ha-
pishanelerinde en koyu şekilde uygu-
landığına dikkat çekilen açıklamada
“Tecrit zulmünün önüne ancak güçlü
bir sesle,  güçlü bir örgütlülükle ve her
gün sayısı artacak kitlelerle geçebili-
riz” denildi.

Hasta tutsakların serbest bırakıl-
ması için yapılan eylemlerden biri de
Adana’da yapıldı. 15 Ocak’ta İnönü
Parkı’nda toplanan demokratik kitle
örgütleri İHD,  Halk Cephesi, BDSP,
Devrimci Proletarya, Emek ve Öz-
gürlük Cephesi, ESP ve TUHAY-
DER tarafından yapılan eylemde
“Hasta tutsaklar serbest bırakılıncaya
kadar her hafta eylemlerimiz sürecek”
denildi. 

HASTA TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK 
EYLEMLERI SÜRÜYOR!

TAYAD’lı Aileler, Mahir Çayan’ı
anmak, hasta tutsaklar yürüyüşlerine
katılmak gibi iddialarla tutukluluğu de-
vam Umut Şener’in serbest bırakıl-
masını istediler. 

TAYAD’lı Aileler Adalet Bakan-
lığı önünde 18 Ocak’ta basın açıkla-
ması ve oturma eylemi yaptılar.

Eylemde yapılan açıklamada; “Suç
işleyenler TAYAD'lılar değil, Ameri-
ka'dan daha Amerikancı olanlar, hapis-

hanelerde diri diri yakanlar, F tiplerin-
de tecrit işkencesini uygulayanlar, has-
ta tutsakları ölüme gönderenlerdir.” di-
yerek Umut Şener'e özgürlük istediler. 

Umut Şener’e özgürlük isteyen
sloganların atılması ardından  bir saatlik
oturma eylemi yapan TAYAD’lılar ey-
lemi bitirdiler.

***

TAYAD'lı Aileler halen tutuklu bu-
lunan TAYAD'lı Umut Şener'e özgür-
lük talebiyle Ankara Abdi İpekçi
Parkı'nda da 15 Ocak’ta  bir eylem yap-
tılar. 

TAYAD'lı Aileler adına yapılan
açıklamada Umut Şener'in keyfi ve hu-
kuksuz olarak hala tutuklu bulunduğu
belirtildi ve Umut Şener’in özgürlüğüne
kavuşmasına kadar eylemlerinin devam
edeceği İfade edildi. Eylem; “TAYAD

Tecritle Susturulamaz”, “Umut Şener'e
Özgürlük”  sloganlarının atlımasıyla
bitirildi.

Antalya’da TAYAD’lı Aileler’in tu-
tuklandığı 15 Haziran’dan bugüne
haftada iki gün TAYAD’lı Aileler’in
serbest bırakılmaları talebiyle açılan
imza masası bu haftada açıldı.

Açılan imza masasında; 17 TA-
YAD’lıdan geriye kalan tek tutuklu
Umut Şener’in durumu hakkında bil-
gi verilirken, Yürüyüş çalışanları ve An-
talya Özgürlükler Derneği Başkanı
Mehmet Ali Uğurlu’nun tutuklanma-
ları da halka anlatıldı. Adaletsizliğe ve
AKP’nin saldırganlığına karşı halkın
öfkesini verilen  her imzada bir kere
daha gördük. Ne için imza attığına bile
bakmadan imza atmak isteyenlere ise;
“neye imza atıyorsunuz biliyor musu-
nuz?” diye sorulduğunda, “bu soğuk-
ta imza topladığınıza göre, siz haklı-
sınızdır” deyip imza atanlarda vardı. 

UMUT ŞENER’E ÖZGÜRLÜK

İstanbul Ankara Adana
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Ülkemiz tarihi, devletin failleri ko-
ruduğu “karanlıkta bırakılan” kat-
liam ve cinayetlerle veya failleri res-
men belli olmasına rağmen “cezasız
bırakılan” katliam ve cinayetlerle do-
ludur. 

19-22 Aralık 2000’deki hapisha-
neler katliamı da bunlardan biridir. 

Ancak bu katliamın peşinde olan-
lar var. Dosyaları bir türlü raflara kal-

dıramadılar. 

On yılda bıkmadan usanma-
dan diri diri yaktıklarını anlattık.  

On yıldır, bu konuda açığa çı-
kan her belge, bilgi, rapor, her
yeni açıklama, bizi doğruladı,
katliam gerçeğini biraz daha açı-
ğa çıkardı. 

Geçen hafta, Taraf Gazete-
si’nde yayınlanan bir itiraf, 19
Aralık vahşetinin en üst boyut-
ta gerçekleştiği yerin, Bayram-
paşa Hapishanesi kadınlar ko-
ğuşu gerçeğini bir kez daha ka-
nıtladı. 6 kadının diri diri yakıl-
dığını anlattı bir uzman çavuş: 

“Katliam sırasında uzman
jandarma çavuş olan ve açılan
davada yargılananlar arasında
olmasına rağmen bir kez bile ifa-
desi alınmayan A.N. yaşananla-
rın tam bir vahşet olduğunu
söyledi. Olaydan sonra ordu-
dan ayrılan, silahlarına ve silah
taşıma ruhsatına el konulan
A.N., alevler içindeki kadın tu-
tuklular yangından kurtulmak
için yardım isterken, teslim ola-
caklarını haykırırken üzerlerine
benzin dökülmüş battaniyeler
atıldığını söyledi.”

Ayrıntılarını geçen haftaki
Yürüyüş’te de aktardığımız iti-
raflar karşısında şu ana kadar
AKP iktidarı cephesinden tek
bir açıklama yapılmadı.

Katillerin Cezasız 
Kalmasının Sorumlusu 
AKP’dir

AKP iktidarı, Uzman Çavuş’un
itirafları üzerine ne yapacak? AKP
hükümetinin Adalet Bakanı, İçişleri
Bakanı, TBMM’deki yargıya, adale-
te, hapishanelere ilişkin çeşitli ko-
misyon üyeleri, hepsi itirafları gör-

mezden geldiler... 

AKP bir kez daha zulmün üstünü
sansürle, sessizlikle örtüyor... 19 Ara-
lık katliamcılarını koruyor bir kez
daha... 

Başbakan Tayyip Erdoğan, TÜ-
SİAD’da yaptığı konuşmada tam bir
riyakarlık içinde “yargıdaki zaman
aşımını” eleştiriyor görünüyor ama,
pratik ortadadır. 

Bay ram pa şa Ha pis ha ne si’nde  ger-
çekleştirilen 19 Ara lık kat lia mına
ilişkin davada: 

- 7.5 yıl da 11 ha kim değiştiren
kim? AKP!

- Da va nın sey rin de ik ti da rın ho şu -
na git me yen iş lemler ya pan sav cı ları
gö rev den alan kim? AKP!

- İs tan bul Va li li ği üç yıl boyun-
ca mah ke me nin yazılarını cevapsız bı-
raktı. İstanbul Valiliği kime bağlıydı? 

- Ordu ve Em ni yet Ge nel Mü -
dür lü ğü, kat li am a ka tılan asker ve
polislerin isim le ri ni ve di ğer bel ge le -
ri, yıllardır vermiyor. Bunlar kime
bağlı?

AKP; 19 Aralık katliamcılarının
baş hamisidir. Bunda hiçbir kuşkuya
yer kalmamıştır. 

Bir katliamcının bu kadar açık
itirafları karşısında da AKP hü-
kümetinin susmaya devam etmesi,
bunun yeni bir kanıtıdır. 

Her şey bellidir aslında!
Taraf gazetesi katliamcının adını

gizlemek için ona rastgele “A. N” adı-
nı vermiş. Ancak aslında katliamcının
kimliğini tespit etmek devlet için
zor değil. Çünkü bu itirafları yapan
katliamcı jandarma uzman çavuş ve
Bayrampaşa’daki sevk bölüğünde
görevli... Halen süren Bayrampaşa
katliamı davasında da sanık!

Katliamcı çok somut bir biçim-
de anlatıyor. 

“Operasyon gece yarısı başladı.

Bir katliamcı itiraf etti: “Diri Diri Yaktık!”

AKP iktidarı susuyor, seyrediyor!
19 Aralık katliamında yer alan bir
uzman çavuş geçen hafta itiraf etti: 

“Yanarlarken kapıları açmadık
Üzerlerine benzinli battaniye attık

Diri diri yaktık!”

Katliamcı bir şey daha söyledi: 
“10 yıldır kimse benim ifademi

bile almadı”

Riyakarlığa bakın! 
Katliamcı böyle derken,

Başbakan TÜSİAD’da yaptığı
konuşmada şunları söylüyordu: 

“Zaman aşımı bana göre yargının
iflasıdır.. Zaman aşımı anlayışını
ben doğrusu kabullenemiyorum.

Böyle bir şey olamaz...”

Yalan! Riya!

Katliamcıyı, 10 yıldır bir kez bile
ifadeye çağırmayan AKP iktidarıdır!

Yalan! Riya!

Oysa 19-22 Aralık Katliamına ilişkin
davalar, AKP İKTİDARINDA

ZAMAN AŞIMINA UĞRATILDI. 

Kimse bize, “yargı bağımsızdır”
masallarını, “AKP yargıya söz

geçiremiyor” bahanelerini anlatmasın. 

İstediklerinde yargıya neleri
yaptırabildiklerini biliyoruz!
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Öğleden son-
ra 3-4 gibi de
bitti. Biz gece
2-3 gibi girdik
ama bizden önce bi-
zim birliğimizde görevli olmayan,
dışardan getirilmiş Jandarma
Genel Komutanlığı personeli baş-
ka birimler vardı. Bu birimler ce-
zaevlerine girişteki ilk operasyonu
yani ilk başlangıcı yapan birim-
lerdi. Bunlar silahlıydı. Daha
önce özel birliklerde görev yap-
mış olmama rağmen o silahları
ilk kez görmüştüm. Bizde kulla-
nılan en küçük çap 5.56’dır, bu si-
lahlar 5.56’dan daha küçük si-
lahlardı. Operasyona katılanlar
içerisinde daha önce birlikte gö-
rev yaptığım arkadaşlar vardı.
Onlardan öğrendiğim kadarıyla
bu silahların 90 tane mermi alan
özel bir yapısı varmış. Operas-
yonda koridorda gördükleri tu-
tuklu ve hükümlüleri, koğuşlara
sokamadıklarını bacaklarından vur-
mak suretiyle etkisiz hale getirdiler.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş-
bakanı’na soruyoruz:  

Bu “birimler” nereye bağlı, bu
özel silahlar hangi devlet kuru-
munda var? Bütün bunlar belli de-
ğil mi? Bir devlet bunları iki saat
içinde açığa çıkaramaz mı?

Eğer zaman aşımına karşıysanız,
işte yapılacak iş bellidir. Devam
ediyor katliamcı anlatmaya:  

“Onlar teslim olmayacaklarını
söylerken cezaevinin dış duvarları iş
makineleri tarafından yıkılmaya baş-
lamıştı. Yani havalandırma dediğimiz
bölgelere rahatlıkla giriş sağlan-
mıştı. O esnada PKK’lı tutuklu ve hü-
kümlüler kendilerinin bu isyanda
olmadıklarını beyan edip hiç müda-
haleye gerek kalmadan teslim oldu-
lar. Ama DHKP-C teslim olmayaca-
ğı yönünde sloganlar attı. Ankara
Jandarma Özel Asayiş Komutanlı-
ğı Arama Kurtarma Birlikleri, Sivas
ve Elazığ’dan gelen özel birlikler bu
esnada çatılardan ve delinen du-
varlardan girmeye başladılar. Bun-
lar cezaevine bizzat silahlı müdaha-

lede bulunan gruplardır.”

Oligarşinin vahşeti, 
böylece tarihe 
kaydolmuştur ve hesabı 
sorulacaktır:

Katliamı yöneten sivil ve askeri
yetkililer, “göze alınan zaiyatı” bili-
yorlardı kuşkusuz. Bu yüzden per-
vasızdılar kendini tutuşturan tutsak-
ları kurşunlamakta. Bu yüzden per-
vasızdılar diri diri yakmakta. 

"Kadın tutuklular da bir süre
sonra (...) ‘Kapıları açın’ diye ba-
ğırdılar ama biz açmadık. (...) Amir-
lerimiz ve üstlerimiz bize ‘açın’ veya
‘çıkartın’ demediği sürece yapabile-
ceğimiz bir şey yoktu. Bir süre son-
ra bayan koğuşlarındakilerin sesi ke-
sildi. Sonra koğuştan alevler yükseldi.
Biz yangın söndürülünce havalan-
dırma diye tabir edilen kapılarından
girebildik.”

Katliamcının anlattığının bundan
sonraki bölümlerini Yürüyüş’ün ön-
ceki sayısında da yayınladık. Ancak
bu vahşet, bu tanıklık, tarihe bir kez
daha geçsin diye bir kez daha ya-

yınlıyoruz: 

"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 yanmışlardı.
O zaman buna anlam vereme-
miştim ama operasyona dış bir-
liklerden katılan arkadaşlarım
bana, ‘Yangın çıktıktan sonra
içerdeki kadınlar (Biz yanıyo-
ruz, yardım edin, teslim olacağız.
Açın kapıları) diye bağırdılar.
Bunun üzerine biz de kendilerine
(tamam sizi kurtaracağız, şu ıs-
lak battaniyelere sarılın sizi ko-
ruyacak) deyip içeriye battaniye
attık’ diyerek onlara üstüne yanıcı
madde ve benzin dökülmüş bat-

taniyeleri attıklarını anlattı. O zaman
vahşeti bir kez daha gördüm.”

İktidar örtbas etmekte bakın
nasıl ısrarlı. Katliamcı anlatıyor: 

“Bu olayın ardından Jandarma
Genel Komutanlığı hakkımda dava
açıldığını söyledi. İçeriye sigara bile
sokamayan biz Bayrampaşa’daki-
ler hakkında dava açılmış, asıl kat-
liamı yapan dışarıdan gelen birliklere
dokunulmamıştı. Ama daha ilginci
bugüne değin ne bir ifadem alındı,
ne bir tebligat geldi. ... Ben de so-
nunda yazılı dilekçe verdim savcılı-
ğa. ... talimatla ifade vermek istedi-
ğimi beyan etmeme rağmen herhan-
gi bir cevap gelmedi. Devlet bir
suçu işletiyor, daha sonra ‘tanımı-
yorum’ diyor. Devlet tarafından kul-
lanılıp atıldık. Başka hiçbir şey de-
ğil.”

AKP, vahşetin bu açık tanıklı-
ğı karşısında ne yapacak?

Bu ülkenin savcıları ne yapacak?

Bu ülkenin baroları ne yapacak?

İzleyip göreceğiz. 

İzleyip kaydedeceğiz. 

Hiçbir kayıt boşta kalmayacak!

Savcılar!
Bir katliamcı çıkmış gaze-

telere anlatıyor. 
Bu katliamcı, sizin hazırladığınız

bir davanın da güya sanıkları(!) ara-
sında. 

Ama nasıl sanıksa bu; tam 10 yıldır
kimse ifadesini almamış. 

10 yıldır, kimse sen o gün orada ne
yaptın diye sormamış. 

Bu itirafları “suç duyurusu!” olarak
kabul etmenize engel nedir?

İktidardan mı korkuyorsunuz?
Katliamı onayladığınız için mi gör-

mezden geliyorsunuz bu ifadeleri? 
Katliamcıları, sanık sandalyesine

oturtmazsanız, emin olun ki, yarın
katliamcılarla birlikte siz de o san-

dalyelere oturuyor olacaksınız. 
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KESK, tarihinde ilk kez bir ola-
ğanüstü genel kurula gitmek zo-
runda kaldı. Gündeme gelen bir
“taciz” iddiası, olağanüstü genel
kurul kararına yol açtı. Ancak, bu
sonucu yaratan tek başına “taciz”
tartışması değildir. KESK’in ira-
desi, güvenilirliği, örgütlü dav-
ranış bilinci öylesine zayıflamıştır
ki, bu sorunu irade, güven ve ör-
gütlülük bilinci temelinde çöze-
memiştir. 

Olağanüstü kongreye 
nasıl gelindi?

Süreç, KESK’in bir yönetim ku-
rulu üyesi hakkında bir taciz iddia-
sıyla başladı. 

Hakkında taciz iddiasında bulu-
nulan kişi, örgütlü bir kamu emek-
çisiydi. Dolayısıyla böyle bir du-
rumda, söz konusu iddiayla ilgili so-
ruşturmayı yapması gereken de o ör-
gütlülüğün kendisiydi. 

Taciz iddiasına maruz kalan ki-
şinin mensubu bulunduğu Demok-
ratik Emek Platformu, konuyu
araştırmış ve iddianın gerçek ol-
madığı sonucuna varmış ve bunu
açıklamıştır. Bizler, örgütlülüğe
inanan devrimci bir anlayışın sa-
vunucusu olarak, Demokratik Emek
Platformu'nun açıklamasını esas
alarak KESK bünyesinde ayrıca bir
araştırma yapılmasına gerek gör-
medik. 

"Demokratik Emek Platfor-
mu"nun araştırması, farklı bir ka-
nıt ortaya çıkıncaya kadar bizim
için geçerli ve yeterliydi. Biz ör-
gütlülüğe itibar ederiz. Bu sorunda
da öyle yaptık. 

Soruna yaklaşım, bu örgütlü iliş-
kiler anlayışı çerçevesinde olma-
lıydı. 

Ancak KESK, bu sorunu bu çer-
çevede çözememiştir.

Çünkü, başta yönetimde yeralan
çeşitli anlayışlar olmak üzere, bir

çok kesim, KESK yönetiminin tü-
müyle istifa etmesinden Olağanüs-
tü Genel Kurul’a kadar çeşitli öne-
riler getirdiler. Hatta bazı gruplar,
bunlarla da yetinmeyip, “KESK ye-
niden kurulsun" şeklinde öneriler or-
taya attılar. Kimileri imza kampan-
yaları başlattılar. 

İstifa, olağanüstü kurul,
KESK’in yeniden kurulması ve
benzeri önerilerin sahipleri, soruna
yanlış taraftan yaklaşıyorlardı oysa.
Evet, taciz iddiasının KESK’in
prestijine bir zarar verdiği açıktı.
Ancak KESK hakkında olumsuz
bir imaj oluştuysa, bunu gidermenin
yolu, yönetimsel manevralar, bi-
çimsel değişiklikler yapmak değil,
mücadele alanındaki KESK’i güç-
lendirmek ve militanlaştırmaktır. 

İstifa çağrıları ve 
Genel Kurul kararı, 
doğru bir karar değildi

Devrimci Memur Hareketi ola-
rak, ilk başta gündeme gelen istifa
çağrılarını yanlış ve yersiz bulduk.
Bu anlamda da KESK yönetiminde
yeralan arkadaşımız istifa etmedi. 

Bu tartışmalar içinde önce KESK
Genel Başkanı'nın ardından Emirali
Şimşek ve bazı yönetim kurulu
üyelerinin istifası gündeme geldi ve
yönetim kurulunda olağanüstü ge-
nel kurul kararı alındı. 

Bu karara da katılmadığımızı
belirttik. 

Sorunların çözüm yöntemi, şu
veya bu iddiayla ilgili soruşturma ve
araştırmanın yöntemi bu olamaz.
Kimse, emekçilerin hakları ve öz-
gürlükleri için kurulan bir örgütü, sı-
radan bir dernek gibi felç edecek
yöntemleri hakim kılamaz. 

Böyle olmadığında, ortada her-
kesin herkese kara çalabileceği,
polisin rahatlıkla her türlü şaibeyi
yaratacağı, bir örgütü felç edebile-
ceği bir ortam doğar. 

Buradan hareketle de çok açık
biçimde şunu söyledik: Eğer düne
kadar KESK içinde yeralan bazı
grupların farklı hesapları varsa,
daha düzen içi sendikalar peşinde-
lerse ve bunun için bu taciz iddia-
sını bahane yapıyorlarsa, yaptıkla-
rı KESK tarihine, yüzbinlerce kamu
emekçisinin 1990'ların başlarından
bu yana sürdürdüğü mücadeleye
saygısızlıktır. 

KESK, bizim 1990'lardan bu
yana getirdiğimiz mücadelelerin
sonucudur. Kimse onu grupçu, re-
kabetçi veya düzeniçileşme hesap-
larına kurban edemez, taciz tartış-
malarının ortasına atamaz... 

İstifa burjuvaziye ait bir yön-
temdir. Biz o mevzileri kanla can-
la kazanıyoruz... Sorunları, o mev-
zilerde çözebiliriz, istifa etmenin so-
run çözmeye hizmet edecek bir
yanı yoktur. 

Buna rağmen KESK yönetimi,
olağanüstü kurul kararı aldı. Bu
karara katılmadık, itirazımızı özet
olarak şu şekilde belirttik: 

"Yönetim kurulu üyemiz ....’le il-
gili bir taciz iddiasında bulunulmuş,
....'in mensubu bulunduğu Demo-
kratik Emek Platformu konuyu araş-
tırmış ve iddianın gerçek olmadığı
sonucuna varmıştır. (*)

Bizler, örgütlülüğe inanan bir an-
layışın savunucuları olarak, De-
mokratik Emek Platformu'nun açık-
lamasını esas alarak, bu nedenden

Değişmesi Gereken Yönetimdeki
Kişi ler Değil, P olitikalardır

KESK 
Olağanüstü 

Genel Kurulu
Üzerine

Ne gecekonduların
yıkımı, ne

hapishanelerdeki
ölümler ve tecrit, ne

gençliğe yönelik
saldırılar, bu anlamda

gerçek bir gündem
olarak KESK’in

gündemi olmamıştır. 
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dolayı olağanüstü genel kurula gi-
dilmesini gereksiz görüyoruz. Bu
yöntem, tüm ilerici, devrimci de-
mokatik kitle örgütlenmelerini pro-
vokasyonlara, komplolara açık hale
getiren bir anlayış olduğu için yan-
lıştır ve bu nedenle karşı çıkıyoruz.”

Gerçekte, hemen herkesin istifa,
olağanüstü genel kurul derken gö-
zardı ettiği noktalardan biri, sorunun
taciz iddiasının çok ötesinde oldu-
ğu idi. Eğer politikada, kültürde,
mücadele çizgisinde, dost düş-
man ayrımında, böyle bir çarpık-
lık, böyle bir dejenerasyon olma-
saydı, bir "taciz" iddiası, koca bir ör-
gütü bu şekilde etkileyemez, sarsa-
mazdı. 

İstifa ve olağanüstü genel kurul,
ne sağlayacaktı? En fazla yöne-
timdeki kişilerin değişmesini? 

Peki bunun KESK’e, kamu
emekçilerinin mücadelesine nasıl bir
katkısı olabilirdi?

KESK’in sorunları, KESK yö-
netimindeki kişilerden mi kaynak-
lanıyordu? O kişilerin bir anlayışı,
örgütlülükleri yok muydu?

KESK’te değişmesi 
gereken kişiler değil, 
politikalardır

Nitekim, olağanüstü genel kurul
yapıldı ve KESK merkez yönetimi,
Devrimci Memur Hareketi’nden
olan üyesi dışında, tamamen değişti. 

Peki ne oldu veya bu değişik-
likten ne beklenebilir?

KESK gibi, politik bir örgütlen-
me, düzen kurumları gibi, “kişi de-
ğişiklikleri”nden medet umamaz, bu
tür değişiklikleri burjuvazinin söy-
lemiyle “taze kan” gibi değerlen-
diremez. Hayır, KESK yönetimin-
de söz konusu olan kişiler değil, po-
litikalardır. Çünkü KESK yöneti-
mini oluşturan kişiler örgütlü in-
sanlardır ve orada kendi örgütlü-
lüklerinin politikalarını savunur ve
uygularlar. 

Kişiler değişse de, gruplar ve po-
litikalar aynı kaldıktan sonra, ora-
da bir değişiklik beklenemez. 

Devrimci kamu çalışanlarından
(Halkevci memurlar) Devrimci Sen-
dikal Dayanışma’ya (ÖDP’li me-
murlar), Emek Hareketi’ne kadar is-
tifa ve olağanüstü genel kurul çağ-
rısı yapan örgütlenmeler, bu çağrı-
nın dışında ortaya bir şey koyma-
maktadırlar. Nitekim, olağanüstü
genel kurulda yaptıkları konuşma-
lar da, KESK’in temel sorunlarına
değinmekten, bu noktada bir ideo-
lojik mücadeleye girmekten uzaktır;
çok çarpıcıdır, olağanüstü genel
kurulda Devrimci Memur Hareke-
ti’nden pek çok konuşmacı, kamu
emekçilerinin mücadelesindeki yan-
lış, çarpık, reformist, oportünist
anlayışlara yönelik önemli eleştiri-
ler yapmışlar, ama hemen tüm grup-
lar, bu zeminde, yani ideolojik mü-
cadelenin gerçek zemininde tartış-
madan kaçınmışlardır. 

Oysa KESK’in sorunu kişiler
değil, politikalardır. Devrimci Sen-
dikal Dayanışma (DSD) çizgisi ta-
rafından, 13 Ocak tarihli Birgün’de
yayınlanan olağanüstü genel kurul
değerlendirmesi, bu çarpık bakışın
tipik bir örneğini veriyor bize: 

DSD’ye göre “Kongrenin bir
başka önemli sonucu taciz iddiala-
rı başta olmak üzere her konuda aşı-
rı otoriter ve benmerkezci tavırla-
rıyla örgüte zarar vermiş isimlerin
örgüt vitrininden uzaklaştırılması
olmuştur.” (Birgün, 13 Ocak 2011)

Bir demokratik kitle örgütlen-
mesi, başındaki “otoriter ve ben-
merkezci tavırlarıyla örgüte zarar
vermiş isimlerden” ancak bir taciz
suçlamasıyla yapılabilen bir kurul-
da kurtulabiliyorsa, orada çok cid-
di bir sorun var demektir. Ancak el-
bette sorun DSD’nin kendi yakla-
şımlarındadır. Genel kurul değer-
lendirmesi, kişilerle, kendilerinden
ayrılmış bulunan Ufuk Uras’ın çiz-

gisindeki Eşitlik ve Demokrasi Par-
tisi’ne yakın memurlarla hesaplaş-
ma ufkunu aşamayan, her şeyi ken-
dilerinin doğru yaptığını anlatıp
duran ve kendilerinin dışında da
adeta herkesi yok sayan bir yakla-
şımdan ibarettir ve orada da yıllar-
dır KESK’e dayattıkları reformist
politikalar ve sonuçları yoktur. 

KESK’i zayıflatan asıl 
nedenler nelerdir?

KESK işte bu noktada çok cid-
di bir muhasebe zorunluluğuyla
yüz yüzedir. Uzun yıllar KESK yö-
netiminde yer alan ÖDP, EMEP ve
Kürt milliyetçi hareketin, kuşku
yok ki, bütün bu erime, etkisizleş-
me sürecinde belirleyici rolleri
vardır. KESK’de değişmesi gereken
politikalardan söz ettiğimizde de en
başta değişmesi gerekenler bu sa-
yılan kesimlerin politikalarıdır. 

Bu politikaların belli başlı özel-
likleri nelerdir?

Sendikal anlamda militan
mücadele geleneğini terketmek:
KESK oldukça uzun süredir, mü-
cadeleyi birbirini tekrar eden “ey-
lem paketleri”yle sürdürmüş, bu
paketler, her seferinde mücadeleyi
daha geri götürmüş ve bugün artık
örgütlenme onları bile sürdürümez
duruma gelmiştir. Militan müca-
dele terkedilmiş, bu anlamda düze-
ne yapılan hemen tüm uyarılar, et-
kisizleşmiştir. 

KESK, bir konuda iktidarı uyar-
dığında, “şu talebimiz karşılan-
mazsa şöyle yaparız” denildiğinde,
iktidarlar, KESK’in söylediğini ya-
pamayacağından genel olarak emin-
dirler. Ve bir sendikanın, bir demo-
kratik kitle örgütünün başına gele-
bilecek en olumsuz şey budur. İşçi
ve memur sendikaları bugün ne ya-
zık ki bu durumdadır.  

KESK’in mücadelesini hal-
kın diğer kesimlerinin müca-
delesinden koparmak: Gazi
ayaklanması karşısındaki tutum,

Eğer politikada, kültürde,
mücadele çizgisinde, dost
düşman ayrımında, böyle

bir çarpıklık, böyle bir
dejenerasyon olmasaydı, bir

"taciz" iddiası, koca bir
örgütü bu şekilde etkileye-

mez, sarsamazdı. 

48

Yürüyüş
23 Ocak
2011

Sayı : 252



bunun en karakteristik ifadesiydi.
Ayaklanan halkın yanında yer al-
mak, mücadeleyi yaymak ve yük-
seltmek yerine “sağduyu” adına o
günkü eylem kararları iptal edildi-
ğinde, bu önemli bir dönüm nokta-
sıydı. Şunu vurgulamak gerekir ki,
bu Gazi ayaklanmasına özgü bir du-
rum olarak kalmamıştır; denilebilir
ki, bu yaklaşım KESK’te yaklaşık
15 yıldır bir çizgi olarak varol-
muştur. 

Ne gecekonduların yıkımı, ne
hapishanelerdeki ölümler ve tec-
rit, ne gençliğe yönelik saldırılar,
bu anlamda gerçek bir gündem ola-
rak KESK’in gündemi olmamıştır.
Halkın mücadelesine yönelik gerçek
bir birlik, gerçek bir sahiplenme ye-
rine “Başkanlar” düzeyinde ‘temsili
katılım’ geçmiş, bürokrat tek kişi-
lik temsili katılımlarla yasak savıl-
mıştır.  

Hemen hiçbir konuda, halkla
birlikte bir direniş içinde olunma-
mıştır. Bırakın halkın diğer kesim-
leriyle birlikte mücadeleyi, DİSK’le
bile bir ortaklık sağlanamamıştır. Bu
da bir yana, düzen içi mücadele an-
layışı, giderek KESK’in kendi için-
de de apaçık bir bölünmeyi bera-
berinde getirmiş, bir işkolunda bir
direniş geliştirilirken, diğer işkol-
larındaki KESK sendikaları bunu
seyredebilmişlerdir. Bu durum ha-
len sürmektedir. 

Eğitim ve örgütlenme yap-
mamak KESK’i etkisizleştiren,
zayıflatan en temel sorunlardan iki-
si de bunlardır. KESK’e bağlı sen-
dikalarda, düzen sendikacılığını
aşan bir eğitim faaliyeti yoktur ge-
nel olarak. 

Aynı şekilde örgütlenme konu-
sunda da, gerici devlet sendikaları
karşısında ciddi bir varlık gösteri-
lememiştir. KESK’in devlet deste-
ğindeki sendikalar karşısında güç ve
alternatif olabilmeyi sürdürmesi
için, eğitimden, kitle çalışmasın-
dan, militan mücadeleden başka
yolu yoktu. KESK üçünü de haya-
ta geçiremediğinden, işkollarında
yetki devlet sendikalarının eline

geçmiştir. 

İdeolojik mücadeleden 
uzaklaşmak ve yozlaşma, 
KESK’in en ciddi 
sorunlarından biridir

Taciz iddiası, doğruluğunun,
yanlışlığının dışında, gerçekte, va-
rolan ve gün geçtikçe daha da va-
himleşen bir soruna, yozlaşma so-
rununa da dikkat çekmiştir. 

İçki, şans oyunları veya düpedüz
kumar, aile için sorunlar, boşan-
malar, bütün bunların kamu emek-
çileri içinde ne kadar yaygınlaştı-
ğını, ne kadar tahrip edici hale dön-
üştüğünü herkes görüyor, biliyor.
Peki KESK’in bu konuda bir poli-
tikası var mı? Yoktur! Peki olma-

malı mı?

KESK’te yıllardır yönetimlerde
yer alan anlayışların birçoğu, sade-
ce KESK’te değil, kendi örgütlen-
meleri içinde de düzen içi yaşam öz-
lemlerini ve statülerini meşru gör-
müş, devrimci değerlerin reddedil-
mesine paralel olarak çürümeye,
yozlaşmaya açık kapı bırakmışlar-
dır. KESK, düzene karşı ideolojik
mücadelesi olmayan bir ilerici ör-
gütlenme olma çelişkisini yaşa-
maktadır. Bu alanda egemen sınıf-
larla hemen hiçbir ciddi çatışmaya
girilmemekte, kendi üye tabanını bu
doğrultuda eğitme yönünde bir pra-
tik sergilenmemektedir. 

Sendika üyesi emekçiler, ör-
gütlülük içinde örgütsüzlük olarak
tarif edebileceğimiz bir durumu
yaşamaktadırlar. Liberalizm ve al-
koliklikten, şans oyunlarına, rüş-
vete kadar birçok şeyi meşru göre-
bilen bir yozlaşma sendikal alana
hakim olmuştur. KESK demokratik
bir örgüt olarak bu konularda kit-
lesini eğitmeye, yoz kültüre ve yoz-
laşmaya karşı mücadeleye yönelik
hiçbir ciddi politika üretememiştir.

Bu reformist, düzen içi anlayış-
lar, devrimcilerin değerlerini, ahlak
anlayışlarını “ahlak zabıtalığı”, “ya-
sakçılık”, “dogmatiklik” olarak de-
ğerlendirip reddetmişlerdir. Dev-
rimci değerlerin reddedildiği yerde,
onun yerini sadece ve sadece bur-
juva değerler doldurur. Öyle de ol-
muştur. 

Devrimci değerlerin reddedil-
diği yerden oluk oluk burjuvazinin
pespaye değerleri, burjuvazinin em-
poze ettiği alışkanlıklar akmıştır. 

Bugün ne yazık ki, devrimci
ilerici memurların bir arada olduğu
ortamların “yozlaşmış bir ortama”
dönüşmesi adeta normal karşıla-
nabilmektedir. 

KESK, bu olumsuzluktan olum-
luluğu çıkarabilir. Bunun tek yolu,
devrimci değerlere dönmektir. 

KESK kendi muhasebesini 
yaparak, militan bir 
çizgide yeniden tüm 
kamu emekçilerinin 
desteğini kazanabilir

KESK, devrimci kamu emekçi-
lerinin militan, meşru mücadele
çizgisinde yürüttüğü mücadele ve
ödediği bedellerle kurulmuştur. Bu-
gün gelinen noktada ise bu değer-
lerin erimesi, kaybedilmesi sözko-
nusudur. Devrimci sendikal müca-
dele anlayışından, militan mücade-
leden, meşruluk zemininden uzak-
laştıkça KESK gerilemiş, etkisiz-
leşmiş, kitle kaybetmiştir. 

KESK’in bu noktaya gelişi, ideo-
lojik, politik, örgütsel, kültürel bir-
çok etkenin sonucudur. Bu anlam-

KESK, devrimci kamu
emekçilerinin militan,

meşru mücadele
çizgisinde yürüttüğü
mücadele ve ödediği

bedellerle kurulmuştur.
Bugün gelinen noktada

ise bu değerlerin erimesi,
kaybedilmesi söz

konusudur. 
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da da KESK’in muhasebesi ve de-
ğişimi bu alanlara kapsamalıdır.
Örgütlenme anlayışı değişmelidir.
Eğitim tarzı, ahlaka, kültüre bakışı,
ideolojik mücadeleyi ele alışı de-
ğişmeli. Mücadele anlayışı değiş-
meli. Elbette bu değişim, geçmişin
olumlu mirasını devralarak ger-
çekleştirilmelidir. KESK’in önü-
müzdeki olağan kongresi işte bu açı-
lardan önemlidir. 

13 Ocak tarihli Evrensel'de Ola-
ğanüstü Genel Kurul’u değerlendi-
ren "KESK'in anahtarı birlik ve
mücadeledir" başlıklı yazıda deni-
yor ki: "artık iç tartışmalar aşıl-
malı.. tüm sendikal anlayışlar tek
yürek olarak birleşmeli..." 

Bu bir temenni olarak güzel gö-
rünebilir, ama aslında öyle de de-
ğildir; KESK’te yapılması gereke-
nin tersini söylemektedir. 

Çünkü KESK, Evrensel’in te-

menni ettiğinin tam tersine; iç tar-
tışma yapmalı, ideolojik mücade-
le yapmalı, bunu yapmadığında gö-
revlerini yerine getiremeyecektir. 

Evrensel diyor ki, tüm anlayış-
lar tek yürek olarak birleşmeli; ama
yine altı doldurulmamış bir temen-
niyle karşı karşıyayız. “Birleşmeli”.
Fakat niye birleşmediği, birleşe-
mediği atlanıyor.

Bu yaklaşımda oportünizmin ve
reformizmin ideolojik mücadele
konusundaki bir başka çarpık yak-
laşımı karşımıza çıkıyor. Oportü-
nizm ve reformizm, ideolojik mü-
cadele yapmayla “tek yürek olarak
birleşmeyi” birbiriyle karşıt görü-
yor. Oysa biz bir yandan birlik ya-
parız, güçlerimizi birleştiririz,
KESK’te olduğu gibi, aynı demo-
kratik kitle örgütü içinde yer alırız,
bir yandan da ideolojik mücadele-
mizi en şiddetli biçimde sürdürürüz. 

Nitekim, bundan sonra da süreç
esas olarak böyle şekillenecektir. 

KESK’i Olağanüstü Genel Ku-
rul’a sürükleyenler, sonuçtan da
görüleceği gibi, KESK’i sonuçsuz
ve yararsız bir sürecin içine sok-
muşlardır. Bu Genel Kurul, KESK
için bir enerji, emek ve zaman kay-
bıdır. Ancak devrimci memurlar,
olarak bizler, bunu da KESK’in
kendi gerçeğiyle yüzleşmesi ve
devrimci bir çizgiye yönelmesinin,
vesilesi yapma vesilesi olarak gö-
rüyoruz. 

(*) 

Bu tür iddialar örgütsüz kişiler için
de gündeme gelebilir elbette. Bu du-
rumda da elbette sorun ortada bırakı-
lamaz. Bu tür durumlarda bizzat bir ör-
gütlülük olarak KESK görevi üstlene-
rek, örgüt olarak kendi üyeleriyle ilgi-
li iddiaları soruşturup sonuçlandırır. O
durumda da herkes için KESK’in so-
ruşturma sonucu esas olur.

KESK, hemen tüm oportünist, reformist solun
“onayıyla” olağanüstü genel kurulunu yaptı. Yönetim Ku-
rulu’nun Devrimci Memur Hareketi’nden olan üyesi dı-
şında, tüm üyeleri değişti. Başkanı değişti. Peki bu
KESK’in, 8 Ocak’tan önceki KESK’e göre, “yeni bir
KESK” olduğu söylenebilir mi?

Hayır! KESK’i yenileyecek olan, sadece kişiler değil,
politikalardır. Yönetimi oluşturan siyasi anlayışlar hemen
hemen aynıyken, bir örgütlülükten A kişisinin gidip B ki-
şisinin gelmesi neyi değiştirir?

Böyle biçimsel değişikliklere bel bağlayanlar, ortada
gerçek bir değişiklik yokken, sanki çok şey değişmiş gibi
yapanlar, gerçekte KESK’teki statükoculuğun sahiple-
ridir. 

KESK, devrimci bir anlayışla, devrimci bir yönetim-
le değişir.  

Devrimci Memurlar!
Memur hareketini yaratmak için, sendika hakkımızı ka-

zanmak için, grev ve toplu sözleşme hakkı için, en büyük
bedelleri devrimci memurlar ödedi. 

O bedeller için, o bedelleri ödeyen yoldaşlarımız için
KESK'i pasifizmin, çürümüşlüğün eline bırakamayız. Ba-
kın KESK'e, direnişleriyle değil, “taciz”le tartışılıyor... Çü-
rüyen siyasetlerle birlikte o da çürüyor. Buna izin ver-
memeliyiz. 

Emekçilerin hak gaspları dizginsizce sürüyor. Emek-
çiler örgütsüzlüğe ve umutsuzluğa mahkum ediliyor.
Biz her alanda alternatifler yaratabilmeliyiz...  

Demokratik alanda yarattıklarımız örnek oluyor, bir-
çok kesimi düşündürüyor, kendilerini sorgulatıyor. Dev-
rimci Memur Hareketi’nden memurlar, memur alanında
da benzer örnekler yaratmayı hedeflemeliyiz. Onların ya-
ratılmasına tüm devrimci memurlar, emeklerini, tecrü-
belerini katmalıdırlar. 

Memur hareketini yaratmak için, sendikalar için be-
dellerin büyük bölümünü bizim yoldaşlarımız ödedi.
Bunu unutmayalım. O bedelleri ödeyen yoldaşlarımız için
KESK'i pasifizmin eline bırakamayız. 

Solun birçok kesimi, bir yana savrulmuştur. Kimi le-
gal particiliğe koşuyor, kimi çoktan o batağa batmış; kimi
eşcinselliği keşfediyor... Çürüyüp eriyip gidiyorlar. Bu, me-
mur alanında da pasifizm olarak, yozlaşma olarak yansı-
yor. Bütün bunların anlamı şudur: Memur alanında da dev-
rimci önderliği biz omuzlayacağız, biz direniş ve zafer ör-
nekleri yaratacağız; bizden başka bunu omuzlayacak
kimse yoktur. 

Devrimci Memur Hareketi içinde, Kamu Emekçileri
Cephesi içinde yeralan tüm memur arkadaşlarımıza, bu gör-
evi üstlenmek için, bir adım öne çıkma çağrısında bulu-
nuyoruz. 

Devrimci
Memur
Hareketi

KESK’i
Devrimcileştirmeliyiz
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İş Bankası’na bağlı Nemtrans Şir-
keti’nden atılan işçilerin yürüyüşü 3.
gününde İstanbul’a ulaştı. Sendikalı
oldukları için işten atılan işçiler iş-
yerlerinin önündeki direnişlerini asıl
patron olan İş Bankası’nın Levent’teki
gökdelenlerine taşımak için Gem-
lik'ten yola çıkmışlardı.

Yürüyüşlerinin birinci gününü
Orhangazi’de geçiren işçiler yürü-
yüşlerinin ikinci günü 15 Ocak günü
Saat 09.00’da Orhangazi İş Banka-
sı’nın önünde basın açıklaması ya-
parak yürüyüşe geçtiler. 

Saat 16.30’da Ya-
lova’ya varılarak İş
Bankası önünde basın
açıklaması ve 30 da-
kikalık oturma eyle-
mi yapıldı. Halkın ve
basının ilgisi yoğun
oldu.

17.30’da otobüse
binilerek Topçular İs-
kelesi’ne oradan da fe-
ribotla karşıya, yine
otobüsle Nakliyat -İş

İstanbul Genel Merkezi’ne varıldı. 

Nakliyat-İş Sendikası’nın genel
merkezi önünde toplanan işçiler Tak-
sim Odakule'de yapacakları açıklama
için yürüyüşe geçtiler.  Odakule'de ya-
pılan açıklamadan sonra tekrar yü-
rüyüşlerine devam eden işçiler, Tak-
sim Levent arasındaki iş bankalarının
önünde protestolarını sloganlarla ko-
nuşmalarla dile getirerek Levent’te-
ki İş Bankası gökdelenlerinin önüne
kadar geldiler. Yürüyüş boyunca al-
kışlarla, arabalarının kornalarıyla iş-

çilere verilen destek hiç eksik olma-
dı. İşçiler yürüyüş boyunca sık sık ''İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız, Sendika
Hakkımız Söke Söke Alırız, Yaşasın
Örgütlü Mücadelemiz'' sloganları at-
tılar. İş Bankası gökdelenlerinin önün-
de polis barikatlar kurarken işçiler da-
vul zurna ile halaylar çektiler. Yürü-
yüşün başından beri işçilerle birlikte
olan Devrimci İşçi Hareketi yürüyü-
şün İstanbul ayağında da işçileri yal-
nız bırakmadı. İşçiler  Levent’teki İş
Bankası önünde kurdukları çadırla
bekliyorlar. 

EMEK

Türkan Albayrak'ın işe iade da-
vasının karar duruşması 17 Ocak Pa-
zartesi günü saat 10.00’da Üsküdar
Çiçekçi Adliyesi'nde görüldü. Dev-
rimci İşçi Hareketi Türkan Albayrak'ı
yalnız bırakmayarak, Adliye önünde
''İşten Atmak Suçtur! İşten Atmalara
Karşı Birleşelim, Mücadele Edelim
Kazanalım!  Devrimci İşçi Hareke-
ti'' imzalı bir pankart açarak basın
açıklaması yaptı. ''Türkan Albayrak
sendikaya üye olduğu için haksız bir
şekilde işten atılmıştır, yalan yanlış ev-
raklar ve şahitleri mahkemeye suna-
rak da hukuk tanımazlıklarına devam
etmişlerdir." denilen açıklamada “Ya-
şasın Örgütlü Mücadelemiz, İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atıldı.

Karşı tarafın avukatları gelmele-
ri için yarım saat beklenmesine rağ-
men duruşmaya katılmadılar. Saat
10.30’da duruşmaya başlayan mah-
keme hakimi Türkan Albayrak'ın “işe
iadesine, 4 aylık tazminat ödenmesi-
ne, işe başlatılmaması halinde taz-
minatın davalıların birlikte sorumlu
olması kaydı ile 2822 Sayılı Kanunun
31.maddesine göre işçinin 1 yıllık üc-
retinin ödenmesine” karar verdi.

Duruşmanın ardından konuşma
yapan Albayrak “…Hakim işe iade-
me karar verdi kazandık. Eski işye-
rimdeki arkadaşlarım beni sürekli
arayarak ‘bize sürekli sizi çıkartaca-
ğız diye  baskı yapıyorlar ne yapalım’
diyorlar, ben de onlara direnmeleri ge-
rektiğini söylüyorum” dedi. Türkan

Albayrak'ın konuşmasının ardından
“Yaşasın Direniş, Yaşasın Zafer” slo-
ganı atıldı. Yapılan basın açıklamasına
DİSK Genel-İş Sendikası Avrupa Ya-
kası Bölge Başkanı, 1 ve 3 No’lu Şube
Başkanları ve sendika yöneticileri
ile DİSK Emekli-Sen Beyoğlu şube-
si destek verdi.

Devrimci İşçi Hareketi konuyla il-
gili yaptığı açıklamada; “İşten atma-
nın suç olduğunu her yerde haykır-
maya yeni yeni direnişler yaratarak
patronların o kadar rahat sömürü ve
zulüm düzenlerini devam ettirmesine
izin vermeyeceğiz.” dedi. 

Türk an Albayrak İşe 
İade Davasını Kazandı

Nemtrans 
İşçileri 
İstanbul'da
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Çorlu’da
Direniş Çadırı
Kundaklandı

16 Ocak günü Çorlu’da 10 Ara-
lık’tan beri işlerine geri dönmek için
direnen Deri-İş üyesi işçilerin fab-
rika önündeki direniş çadırı kun-
daklandı. 

Deri-İş bir açıklama yaparak
direnişin tüm baskı ve tehditlere rağ-
men süreceğini duyurdu.     

Adana’da Numune Hastane-
si’nden atılan ve hastane önünde nö-
bet tutan Numune Hastanesi işçileri-
ni, eylemlerinin 15. gününde Halk
Cepheliler ziyaret etti.

Taşeron bir firmada çalışan 37’si
otomosyondan, 40’ı yemekhaneden,
30’u da güvenlikten olmak üzere

toplam 107 taşeron işçi
işten çıkarılmıştı. Çıkarılan
işçilerden 30’u 15 gündür
“İşimizi Geri İstiyoruz-
Numune Hastanesi Sağ-
lık İşçileri” pankartı al-
tında direniyor. Eylemle-
rinin 12. gününden itibaren

çadır kurarak eyleme devam ediyor-
lar. Eylem Dev-Sağlık-İş  ve SES’in
desteğiyle devam ediyor. İşçiler her
gün sabah 9.00’dan Akşam 17.00’ye
kadar hastane önünde oturuyor.

Halk Cepheliler 14 Ocak Cuma
günü saat 12.00’de işçileri ziyaret ede-
rek desteklerini sundular. İşçi tem-
silcileriyle sohbet eden Halk Cephe-
liler neler yapabileceklerini sordular.
İşçiler sorunlarını anlatarak basın ve
kurumların desteklerini beklediklerini
söylediler. 

Halk Cepheliler 19 Ocak Çar-
şamba günü saat 12.30’da ziyarete ge-
leceklerini ve destek eylemi yapa-
caklarını söyleyip ayrıldılar.

16 Ocak Pazar günü Süleymani-
ye Geçidi’nde, Grup Yorum konse-
ri düzenledikleri, Mahir Çayanlar’ı
andıkları gerekçesiyle 19 aydır tu-
tuklu bulunan 5 kişiye karar mah-
kemesinde verilen cezalar yapılan ey-
lemle protesto edildi. 

Tutuklamaların ve verilen ceza-
ların gayrı meşru olduğuna değini-
lerek; cezaların tutarsızlığı ve ada-
letsizliği üzerine vurgu yapılan ey-
lemde halka AKP’nin demokratik-
leşme üzerine oynadığı oyunlar an-
latıldı.

Eylemde yapılan  açıklamada
adaletsizlik teşhir edilerek, tüm anti-
demokratik baskıların hala varlığını
koruduğu belirtildi.

Açıklamada;  “Adaletsizliğe Kar-
şi Sahiplenmeye Devam Ediyoruz!
Mahir Çayan’ları Andıkları ve Grup
Yorum Konseri Düzenledikleri İçin
11 Yıl Ceza İle Yargılananlar Yalnız
Değildir!” yazılı ve üze-
rinde Günay Özarslan,
İhsan Özdil, Hayriye
Gündüz ve Ali Kemal
Aşık’ın fotoğraflarının
bulunduğu pankart açıl-
dı.

Yaklaşık 25 kişinin
katıldığı basın açıklama-
sına ÖDP, Halkevleri ve
Sosyalist Parti destek
verdi. Açıklamada “Kon-
ser Düzenlemek Suç De-
ğildir, Mahir Çayan’ları

Anmak Suç Değildir, Tutuklamalar,

Gözaltılar, Baskılar Bizi Yıldıra-

maz, Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-

cadelemiz, Devrimci Tutsaklar Onu-

rumuzdur” sloganları atıldı. 

İşimizi Geri 

İstiyoruz

Samsun Halk Cephesi Sahiplenmeye
Ve Mücadeleye Devam Ediyor
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15 Ocak’ta Nancy’de, Nancy
Anadolu Kültür ve Sanat Evi
(NAKSE)’nin de içinde bulundu-
ğu bir çok dernek ve partinin çağ-
rısıyla 300 kişinin katıldığı halka
yönelik saldırıları ve katliamı  pro-
testo ve Tunus-Cezayir Halklarına
destek eylemi yapıldı. Eylemde
Nancy’nin Stanislas Meydanı’nda
toplanılıp, Maginot Meydanı’na

kadar yüründü. Mitingden sonra
tekrar, Stanislas Meydanı’na dönen
kitle içinde  kimi gruplar hedef sap-
tıran, yanlış sloganlar attılar.

Bununla ilgili açıklama ya-
pan Nancy Anadolu Kültür ve
Sanat Evi hedeflerinin sadece
zulmün temsilcileri ile sınırlana-
mayacağını, sorunun sömürü dü-
zenleri olduğunu belirtti.  

Av ru pa’da

Danimarka'da iki yıllık hapis cezası nedeniy-
le tutuklu olan Ekrem Şahin,  Kolding Hapisha-
nesi’nde gardiyanlar tarafından işkencede katledildi.

11 Ocak günü gardiyanlar tarafından işkence
yapılan Ekrem Şahin,  kalbi durunca hapishane-
ye gelen doktorun çabasıyla  kalbi yeniden ça-
lıştırılmıştı. 

Kaldırıldığı Odense Üniversitesi Hastane-
si'nde yoğun bakıma alınan Şahin 15 Ocak günü
yaşamını yitirdi.

Şahin’in işkencede katledildiği bilinmesine
karşın, 4 gün boyunca soruşturma yapılmamış, iş-
kenceci personelin ifadesi bile alınmamıştı.

Şahin’in katledilmesinin basına yansıması üze-
rine göstermelik bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Avrupa hapishanelerinde tutuklulara yönelik
işkence ve baskı hep sürdü, bugün de devam et-
mektedir. Açılan soruşturmalar ise göstermelik ol-
maktan öteye gitmedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC)  kurucularından Ah-
med Yamani, 4 Ocak 2011 günü  Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta te-
davi gördüğü hastahanede yaşamını yitirdi.

86 yaşındaki  Ahmed Yamani,  FHKC’nin  şehit önderi Geor-
ge Habaş’la birlikte FHKC’yi kuran ilk kadroları arasındaydı.

Sonsuzluğa uğurlanan Ahmed Yamani Filistin halkı tarafından
unutulmayacaktır. Filistin halkı, özgürlük mücadelesini şehitlerinden al-
dığı güçle sürdürmeye devam edecektir.

Tunus ve Cezayir halkıyla 
dayanışma mitingi yapıldıDanimar ka’da Hapi shanede

Bir  Türkiyeli  İşkencede
K atledi ldi

Almanya’da yaşayan göçmen-
halkların sorunlarını görüşmek ve hü-
kümete çözüm konusunda tavsiye-
lerde bulunmak için Federal Uyum
Konseyi kurulacak. 

Konseyde yer alacak 32 kişi için-
de 10 göçmen kuruluşu “temsilci-
sine” ve 5 “tanınmış” kişiye yer ve-
rilecek. Şimdiden göçmen kuruluşları
kontejanından Diyanet İşleri İslam
Birliği ve Almanya Türk Toplu-
mundan (TGD) temsilciler de kon-
seyde yer alacak. 

Hangi sorunları, nasıl çözecekle-
ri konusunda henüz bir açıklama
yapmış değiller. Ancak böyle bir
konseyin sorun çözmeyeceği, gös-
termelik olacağı açıktır.

Aslında burada göçmen halkların
yaşadıkları sorunları çözmekten çok
bir kez daha karşımıza “uyum so-
runu” çıkarılıyor. Konseyin adı bile
buna göre belirlenmiş.

Yani öncelikle konsey, göçmen

halkların “uyum sorunu” olduğun-
dan yola çıkarak, oluşturulmuştur.
Asıl olarak burada göçmen halklara
“uyum” adına asimilasyon dayatı-
lacak.

Asimilasyonu “uyum adına” sür-
dürmek içinde, işibirlikçiler bul-
makta gecikmemişler. 

Göçmen halklar, bugün başta Al-
manya olmak üzere, Avrupa’daki
emperyalist ülkelerde hergün yeni bir
saldırı ve aşağılanma ile karşılaşıyor-
lar. Yok sayıldıkları gibi, artan ırkçı sal-
dırılar, işsizlik, kendi dilini konuşamama
gibi temel sorunlarla yüzyüzeler.

Emekleri ile yaşadıkları bu ülke-
lerde, aşağılanıyor, kültürleri yok

sayılıyor, “tembel”, “hırsız”, “asa-
lak” olarak görülüyor ve ona göre
davranılıyor.

Uyumsuz olan göçmen halklar
değildir. Uyumsuz diyerek, “uyumlu
olmak gerekir” diyerek göçmen halk-
ları yıllardır baskı altında tutarak, asi-
milasyonu dayatıyorlar. Uyum adına
emperyalist yaşam anlayışına ve yoz
kültüre teslim olunmasını istiyorlar.

Uyum adına göçmen halkların, de-
ğerlerini, kendi kültürünü, dilini, ül-
kesini, özlemlerini, ülkesine dair ha-
yallerini yok etmek istiyorlar.

Göçmen halkların sorunlarını ne
uyum konseyleri ne de göstermelik
adımları çözebilir. Öncelikle göç-
men halklara dayatılan asimilasyona
son verilmelidir. Göçmen halkların
onca sorunu dururken, bunları gözardı
edip, göçmen halkları “uyumsuz
olarak gören” politikalar terkedil-
medikce, sorunlar ağırlaşarak de-
vam edecektir.

Uyumsuz
olan kim?

AV RUPA’dakiBİZ
23 Ocak
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FHKC kurucuları ndan Ahmet
Yamani sonsuzluğa uğurlandı



29 Ocak 1921

Mustafa Suphi ve
15 yoldaşı katledildi

Mus ta fa Sup hi, 1883'de Gi re sun'da
doğ du. Sa vaş esi ri ol du ğu Rus ya'da
Bol şe vik ler’ le iliş ki ku ra rak Türk sa vaş
esir le ri ara sın da pro pa gan da ve ör güt -
len me ça lış ma la rı yü rüt tü. Ekim Dev -

ri mi saf la rın da ye ri ni al dı. 

10 Ey lül 1920'de Ba kü'de Sov yet ler Bir li ği'nden, Ana -
do lu'nun de ği şik yö re le rin den ve İs tan bul'dan ge len 74 de -
le ge ile Bi rin ci ve Umu mi Türk Ko mü nist le ri Kong re si ya -
ni TKP'nin Ku ru luş Kong re si top lan dı. Kong re den yak la -
şık dört ay son ra, An ka ra'da ki Ke ma list ik ti dar la ha ber le şe -
rek olum lu ce vap alın ca Mus ta fa Sup hi, Et hem Ne jat ve
bir grup ar ka da şıy la Tür ki ye'ye geç me ye ka rar ver di ler.
Tö ren ler le kar şı lan dık la rı Kars'tan son ra pro vo kas yon lar
bir bi ri ni iz le me ye baş la dı. Ba tum üze rin den ge ri ye yol lan -
mak üze re Trab zon'a gön de ril di ler. Bu ra da 28 Ocak'ta bir
ta ka ya bi ne rek Ka ra de niz'e açıl dı lar. Ar ka dan ye ti şen ve
Ke ma list le r’in gö rev len dir di ği bir ajan-ka til olan Yah ya
Kap tan ve adam la rı, si lah la rı alın mış olan Mus ta fa Sup hi
ve 14 yol da şı nı kat le de rek de ni ze at tı lar. 

- Mus ta fa SUP Hİ

- Et hem NE JAT

- Aş çı oğ lu BA HA ED DİN

- Ka zım HU LU Sİ

- Kı ra li oğ lu MAK SUT

- Hil mi oğ lu (İs ma il) HAK KI

- Ah me toğ lu HAY RET TİN

- Hak kı bin Ah met ALİ

- Emin ŞE FİK

- Sü ley man TEV FİK

- Ma ni sa lı Ka zım bin ALİ

- Ma ri a (M. Sup hi’nin eşi)

- Ha ti poğ lu MEH MET

- Ha cı Mus ta fa oğ lu MEH MET

- Ce mil Naz mi bin İB RA HİM

Dev-Genç’in
ön der mi li tan -
la rın dan dı.
An ti-fa şist
mü ca de le nin
ka rar lı ve cü -
ret li sür dü rü -
cü le rin den bi ri

olan Mu sa, fa şist le rin sal dı -
rı plan la rı nı boz mak için 1
Şu bat 1980’de dü zen le nen
bir ey lem de, elin de ki bom -
ba nın pat la ma sı so nu cu şe -
hit düş tü. 

ES KAD
ve
Es ki şe hir
ÖZ GÜR-
DER
ku ru cu la -

rın dan dı.
1 Şu bat

1994’te; ça lış mak için
git ti ği Ya lo va’dan
Es ki şe hir’e dö ner ken
ya şa dı ğı tra fik
ka za sın da kay bet tik.

İs ma il
KAN DE MİR

Mu sa
ÖZ NUR

3 Bin Maddeyi 25 Saatte
Kimler Çıkardı?

Emperyalistler, Türk Ticaret, Borçlar ile Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu’nun yeniden yapılmasını istediler.

3 bin maddeyi bulan kanun tasarısı Mecliste görüşül-
meden önce, “Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in baş-
kanlığında gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren toplan-
tıya, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP
Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Grup Baş-
kanvekili Mehmet Şandır, BDP Grup Başkanvekili Ben-
gi Yıldız ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet
İyimaya da katıldı.”(Akşam, 6 Ocak 2010)

Mecliste grubu bulunan partilerin grup Başkanvekil-
leri ile bir toplantı yapan Mehmet Ali Şahin, toplantıda
bu kanunların “nasıl hızlı” ve sorun çıkarılmadan kabul
edileceği konusunu tartıştı.

11 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda Türk Borçlar Ka-
nunu Tasarısı olağanüstü bir hızla yasalaştı.

649 maddeden oluşan tasarı, bütün düzen partilerinin
oluru ile 2.5 saatte kabul edildi. Herbir madde için görüşme
ve onaylama süresi sadece 4 saniyeydi.

Emperyalistler istedi diye Meclisi seferber eden AKP,
milletvekillerine sadece noter gözüyle baktı.

Tüm bu gelişmeler olurken, BDP Milletvekilleri ne yap-
tı? Emperyalistler istedi diye 4 saniye de geçirilen bu mad-
deler karşısında nasıl bir tutu aldı?

Ufuk Uras, oylama sırasında nasıl bir tutum aldı?
AKP’nin işbirlikçiliğini teşhir etmek, bu oyunu açığa çı-
karmak halktan yana politikalar izlediklerini söyleyenlerin
görevi değil midir?

Kürtçe Eğitim,
Kürtçe Savunma İçin
Eylemler

Ağırlıklı olarak BDP’lilerin yargılandığı KCK
Davası’nda Kürtçe savunmanın kabul edilmemesine
yönelik eylemler devam etti. 

Van’da 19 Ocak’ta Süphan Mahallesi’nde meşaleli
bir yürüyüş yapıldı. Hatay Dörtyol’da KCK davasını
protesto gösterisi yapılırken, eyleme polis saldırdı.
Diyarbakır’da da Bur İlçesi’nde KCK davasını
protesto için gençler tarafından yapılan eyleme polis,
tazyikli su ve gaz bombasıyla saldırdı. 

Silopi’de öğrenciler, Atatürk Lisesi önünde yaptık-
ları eylemle anadilde eğitim istediler. Mersin’de de
Demokratik Özgür Kadın Hareketi üyesi kadınlar,
anadilde eğitim talebiyle Taşbina önünde bir eylem
yaptılar. 
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