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Eğitim Hakkımız İçin 
Açlık Grevindeyiz!
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Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu, Naciye
Yavuz, Remzi Uçucu, Musa Kurt,
Cihan Gün, Mehmet Ali Uğurlu...

Yürüyüş
Çalışanlarına

Özgürlük!

Yürüyüş çalışanlarına
1000 Kitap 1000 Mektup

Yürüyüş çalışanları 45 gündür tutsak 

Yürüyüş’ü Susturamadılar!
45 gün oldu.
Yürüyüş çalışanları
hala tutuklu

Dergimizin çalışanları uydur-
ma gerekçelerle hala tutuklu. 

Tutuklanmalarını gerektiren
bir delil olmadığı için Milliyet
Gazetesi’nin yaptığı haber gibi
aslı astarı olmayan haberlerle
hukuksuz tutuklamaları
gerekçelendirmek istiyorlar. 

45 gün oldu. 
Ancak onlar hala bu derginin

sayfalarındalar. 
Emekleriyle, düşünceleriyle

sayfalarımızda varlar hala. 
Oligarşi onları Yürüyüş’ten,

Yürüyüş’ü onlardan koparmak
isterken, boşuna kürek çekiyor. 

İşte çıkıyoruz. 
İşte susmuyoruz. 
Ve biliyoruz, F Tipi hapis-

hanelerin hücrelerinde onlar da
susmuyor...

Tüm Yürüyüş
Okurları, Halk
Cepheliler, Halkımız;

AKP polisinin bu çabalarını,
tutuklu Yürüyüş çalışanlarını
sahiplenmemizle, dayanışmamız
la boşa çıkartabiliriz. 

Tutuklu Yürüyüş çalışanlarını
tecrit hücrelerinde yalnız bırak-
mayalım. Tutuklu çalışanlarımız
için 1000 KİTAP 1000 MEK-
TUP kampanyasına katılalım.
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Yitirdiklerimiz
"Beklemek düşmana zaman kazandırmaktır"

Ali Tarık Koçoğlu

Ame ri kan 6. Fi lo su 10 Şu bat
1969’da İs tan bul bo ğa zı na  ge lip
de mir le di ğin de dev rim ci genç lik 6.
Fi lo yu pro tes to et mek için 16 Şu -
bat'ta İs tan bul’da bir yü rü yüş dü -
zen ledi. Yü rü yüş Be ya zıt’tan baş -
la yıp Tak sim’de bi te cek ti. Dev rim -
ci ler yü rü yü şe ha zır la nır ken, ge ri -

ciler ve fa şist ler de yü rü yü şü en gel le mek için ha zır landılar.
Ge ri ci, fa şist  ga ze te ler , “ya tam sus tu ra ca ğız, ya kan kus tu -
ra ca ğız”, “kı zıl la rı boğ ma nın vak ti gel di” gi bi yazılarla kat-
liama zemin hazırladılar. 

16 Şu bat’ta yü rü yüş ko lun da ki ilk grup lar, Tak sim Ala nı ’na
gi rer ken, ge ri ci le rin ve fa şist le rin  sal dı rı sı na uğ ra dı lar. Sal dı -
rı da Ali Tur gut Ay taç ve Du ran Er do ğan adın da ki dev rim ci
iş çi ler kat le dil diler. 

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1971 Tun ce li Ova cık do ğum luy du. Kürt mil li ye -
tin den olan Ali Rı za,  13 Şu bat’ta İs tan bul’da
gö zal tı na alın dı, ay nı gün Be yoğ lu Em ni ye ti’nin
3. ka tın dan aşa ğı ya atıl dı. Ağır ya ra lı ola rak kal -
dı rıl dı ğı has ta ne de, 16 Şu bat 1991’de şe hit
düş tü.

11 Şubat-17 Şubat

1959’da Bit lis’e bağ lı Xa çu kan Kö yü’n de doğ du.
Kürt mil li ye tin den di.  1979’da An ka ra’da öğ ren -
ci lik yıl la rın da, öğ ren ci genç li ğin an ti-fa şist mü -
ca de le si için de ye ra la rak dev rim ci mü ca de le ye ka -
tıl dı. 1983 yı lın da tut sak düş tü. 1991 Ey lül’ün de
Or ta do ğu’ya kamp ala nı na git ti. Da ha son ra
Ha re ke tin Or ta do ğu Ko mi te si üye li ği ne atan dı.
Ge ril la nın lo jis tik ih ti yaç la rı nı kar şı la mak için

üç köy lüy le bir lik te ül ke ye gi rer ler ken, 14 Şu bat 1995 ge -
ce si çı kan ça tış ma da şe hit düş tü.

İrfan
BARLIK

Ali Turgut
AYTAÇ

Ali Rıza
AĞDOĞAN

Duran
AYDOĞAN

1953’te Yoz gat Bo ğaz lı yan’da doğ du.  Li se yıl -
la rın da Bo ğaz lı yan hal kı nın an ti-fa şist mü ca de -
le sin de ye ral dı. Bur sa’da dev rim ci ha re ke tin ör -
güt len me sin de gö rev ler üst len di. An ti-faşist ey -
lem ler de ye ral dı. Ege böl ge sin de, ön ce Böl ge
Ko mi te si üye si, da ha son ra Böl ge So rum lu su
ola rak mü ca de le ye ön der lik et ti. 12 Ey lül Cun -
ta sı ’na kar şı di re ni şi ör güt le yen ön der kad ro lar -

dan bi ri ola rak cun ta ya kar şı di re ni şi ör güt ler ken, 1981Şu -
bat’ın da Ke me ral tı po lis ka ra ko lu na yö ne lik bir ey lem son ra -
sın da gö zal tı na alın dı. 12 Şu bat 1981’de İz mir Em ni yet
Mü dür lü ğü’nde iş ken ce de kat le dil di.

Ömer
AYDOĞMUŞ

Onların yaşamları da şehit düşmeleri de birer okuldur. Ferhat, her
insanın en sıradan sorunu bile onun için üzerinde saatlerce durul-
ması gereken, çözüm bulunması gereken sorunlardır. Her insanı her
ilişkiyi sabırla işler ve her zaman uzun vadeli düşünmemiz gerek-
tiğini anlatırdı. Coşku, inanç, devrimin bir adım daha ileri taşın-
ması özlemleri içini yakıp kavurmaktadır. Ama O sakin, sabırlı bir
şekilde yapısını inşa etmekle meşguldür. Kesinlikle bıkmaz. Tek-
rar tekrar anlatır. Karşısındaki anlamadığı veya hata yaptığı zaman
sebebini ilk önce kendinde arar. Tekrar tekrar ‘niye anlatamadım’ diye
düşünür. En son karşısındakini sorgulamaya başlar. 

Parti'nin kendisine verdiği görevlerin yerine getirilip getirilme-
miş olması, O’nun kendi kişiliğini tartarken alacağı temel ölçüdür.
Eğer bir görev şu veya bu sebeple yerine getirilmemişse Ferhat'ın sor-
gu sandalyesinde göreceğimiz yine Ferhat'tır.

Çalışma alanını dirhem dirhem, taş taş kendi inşa etmiştir. 

Kılavuz, cephanenin
geçirilmesi aşamasında
çalışma kuralsızlıklarına
düştü. Ferhat onu sorgu-
larken "Başıma her şey
gelebilir.  Ama cepha-
ne sapasağlam geri l -
lay a ulaşmalı ." demiş-
ti. Bu sahiplenme duygu-
suna kılavuz şaşırıp kalmıştı.

Şehit düşmesi de bir okuldu, yaşamı gibi. Gerillaya,  cephane ulaş-
tırma emri almıştı. Bu emri yerine getirmek için can atıyordu. Cep-
haneyi geçiren kafileye katılmak zorunda değildi. Ama yoldaşlarıyla
uzun bir süre tartışarak kendisi gitmeye karar verdi. Tehlikeli diye ha-
mallar fünyeleri taşımak istemediler. Fünyelerin olduğu çantayı o sırt-
landı. En önde sınırı geçti. Onun yaptığı bu davranış diğerlerine ce-
saret kaynağı oldu. En önde çatışarak şehit düştü.

Bugün Şam'ın, Halep'in yoksul Kürt evlerinde onun resmini gör-
meniz mümkün. Çünkü Ferhat, Kürt halkının Kawalar kervanının
bir neferidir artık. Bize, yoldaşlarına, onun anısını yaşatmak, he-
sabını sormak görevi kalıyor. 

Çalışma Arkadaşları
İrfan Barlık'ı (Ferhat) Anlatıyor

Anıları Mirasımız

Ayşenur Şimşek, 29
Ocak günü SES
(Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri
Sendikası) tarafından
mezarı başında anıldı.
Ayşenur Şimşek...
Sağlık emekçisiydi. Sağ lık-Sen’in ku ru cu la rın dan dı. 24 Ocak
1995’te kontrgerilla tarafından kaçırılarak katledildi. Cesedi
Kırıkkale’de bir yol kenarında bulundu. SES Genel Başkanı
Bedriye Yorgun’un bir konuşma yaptığı anmaya KESK Genel
Sekreteri Kasım Birtek katıldı.

Ayşenur Şimşek 
Mezarı Başında Anıldı
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Burjuvazi hemen her konuda ol-
duğu gibi konut sorununda

da gerçekleri tersyüz ediyor, çarpı-
tıp, yalan söylüyor. Halkı asalaklık-
la, işgal ve gaspla suçlayan burjuvazi
asıl olarak kendisini tarif etmektedir.

İşgalci olan, asalak olan burjuva-
zidir. Halkın kanı ile sulanmış

vatan topraklarını sadece bir “pazar”
olarak gören, halkın emeğini gasbe-
den burjuvazi olmuştur. Burjuvazi-
nin tarih sahnesine çıkışından itiba-
ren böyledir bu. Halk emeği ile ya-
şarken, burjuvazi halkın ürettikleri-
ni gasbedip, sömürerek var olmuştur. 

1789-1793 Fransız Devrimi’nde
emekçi yığınlar feodalizmi alte-

dip, zaferi kazandıklarında burjuva-
zi sadece nasıl daha çok sömürece-
ğini düşünmekteydi. Emekçi yığın-
lara yön veren “vatan” ve “vatan-
se- verlik” kavramları, en başta
burjuvazi tarafından soysuzlaştırıldı.

Vatan, halk için sıradan bir top-
rak parçası değildir. Vatan

emekçi halkın, üzerinde kan döktü-
ğü, ha-   yatı ürettiği, yarattıklarıy-
la var olduğu bir topraktır. Vatanın
gerçek sahibi o nedenle halktır. Va-
tan, burjuvaziyle tarih sahnesine
çıkmış, ama yine burjuvazi tarafın-
dan içi boşaltılmış bir kavramdır.
Emperyalizmle birlikte, sermaye-
nin “vatanının olmadığı”, sistemin
hakim anlayışına dönüşmüştür. 

Burjuvazi feodalizmin egemen-
liğine son verip kendi ulusal

pazarını, “vatan”ını kurarken, “va-
tan”ını dış saldırılara karşı koruma
savaşı da veriyordu. Bunun için bur-
juvaziler, “vatan” kavramı etrafın-
da birbirlerine karşı egemenlik ve
çıkar savaşları sürdürdüler. Bu sa-
vaşlarda mil-   yonlarca emekçiyi
“vatan uğruna” cephelere sürdüler.
Tarih göstermiştir ki, “vatansever-
lik” egemenlere değil, emekçilere

özgü bir duygudur. Toprakları vatan
yapan emekçi halklardır. Vatanın
“para” veya “pazar” olmadığı orta-
dadır.

Burjuvazi daha çok sömürebilmek
için gecekonduları yıkarken,

bir yandan da bu vatanın gerçek sa-
hiplerini işgalci olarak nitelemekte-
dir. Oysa bu ülke topraklarını karış
karış satanlar onlardır. Emekçi halk,
bu vatan için can verirken, vermeye
hazırken, onlar ceplerini doldur-
makla meşguldür.

Vatan toprakları emperyalist iş-
gal altındayken de bu gerçek

değişmedi. Halk, Anadolu işgal edil-
diğinde kurtuluş için cephede dö-
vüşürken, sömürücüler, neyi ne ka-
dar çalacaklarının, toprakları nasıl
gasbedeceklerinin hesabını yapı-
yorlardı. Anadolu’da halkın kanı
akarken, cepheye gidenlerin dön-
mediği, köylerde neredeyse erkek nü-
fusun kalmadığı, halkın kıtlıkla kar-
şı karşıya olduğu o yıllarda, toprak
ağaları ve tefeci tüccarlar düzen-
lerini sürdürme peşindeydiler.

Vatan için kurşun atmayanlar,
can vermeyenler, hiçbir özve-

ride bulunmayanlar, bugün vatanın
gerçek sahiplerini işgalci, asalak
olarak niteliyorlar. Bu, her şeyden
önce. bu ülkenin kurtuluşu için ka-

nını döken halka yapılmış bir saldı-
rı ve halkın tarihine saygısızlıktır.

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllar-
da da egemen sınıfların hesap-

ları daha fazla sömürüp, palazlanma
üzerinedir. Özellikle kırsal kesimde
toprak ağaları ve tefeci-tüccarlar, ik-
tidarda yer almasalar bile, gerek
CHP içinde gerekse de parlamento
içinde faaliyetlerini sürdürdüler.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bu ke-
simler yeni toprakları gasbetmenin
çabası içinde oldular. 

Çağımızda gerçek yurtseverler
vatanın gerçek sahipleri emek-

çi halklardır. Ülkemizde de halk,
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da ül-
kenin tüm yükünü taşımıştır. Örne-
ğin, Kemalistler’in o koşullarda ula-
şım sorununu çözmek için sınırlı ola-
naklarla başlattıkları demiryolu ağı
ile ülkeyi donatma projesinin tüm
yükü halkın sırtındadır. Bir elde
kazma, bir elde kürekle, dağları de-
lerek demiryollarını yaptı emekçiler.
Daha bunun gibi onlarca projenin al-
tında halkın fedakarlığı vardır.

Halk aç, yoksul haliyle üretmiş,
ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak

için emeğini yokluklar içinde orta-
ya koymuştur. Buna karşı halka reva
görülen, vergi kıskacı ve jandarma
zulmüdür. Jandarma zulmü altında
tarladaki ürünü bile elinden alın-
mıştır. Devletin emekçi halktan top-
ladığı vergiler, ticaret burjuvazisi-
nin kasasına aktarılmış, işçilerin
sefalete sürüklenmesi pahasına bur-
juvazi palazlandırılmıştır. 

Karış karış sattıkları vatandan
söz etmek yerine, halkın evle-

rini yıkarken halkı suçluyorlar. 85
yıl önce yoksul köylülerin toprak-
larını ellerinden zorla alanlarla, bu-
gün halkın gecekondularını yıkma-
ya hazırlananlar aynıdır. Halka kan
kusturan toprak ağaları için o zaman
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Halk yoksul haliyle
üretmiş, halk

yokluklar içinde ülkeyi
yeniden ayağa

kaldırmıştır. Halk her
karış için emeğini,
alınterini ortaya

dökerken, vergi kıskacı
ve jandarma zulmünü de

yaşadı. 

Halkız Emeğimizle Varız!
Konut Hakkımız İçin Direneceğiz



vatan ne anlama geliyorsa bugün
Koçlar, Sabancılar, Zorlular, Al-
bayraklar, Enkalar, Varyaplar, Ça-
lıklar için de vatan aynı anlama gel-
mektedir.

İşte bu halk düşmanları bu ülkenin,
karış karış yağmaladıkları, talan

ettikleri, her metresini sattıkları Ana-
dolu’nun, kendilerine ait olduğunu
söylüyorlar. Şimdi bu topraklarda,
emekçi halkın hakkı yok da, tekel-
lerin, Sabancılar’ın, Koçlar’ın, Ec-
zacıbaşılar’ın, Ülkerler’in, Zorlu-
lar’ın mı hakkı var?

Nazım Hikmet “Vatan Haini”
isimli şiirinde “Vatan çiftlikle-

rinizse”, “kasalarınızın ve çek def-
terlerinizin içindekilerse vatan”
diyerek egemen sınıfların vatanı,
çiftliklerden, kasalar ve çek def-
terlerinden ibaret gördüğünü anla-
tır. Halkı işgalci olarak görenlerin,
halkın emeği ile yaşamın var edil-
diği gerçeğini nasıl çarpıttıkları
görülmektedir. Vatanı, çek defterleri
ve kasalardan ibaret görenlerin hal-
kı asalak, işgalci olarak niteleye-
meyeceği açıktır.

Gecekondularını yıkacakları
milyonlarca yoksulu, asalak,

işgalci görüp, sokağa atanların ta-
rihi ihanetlerden ve halka düş-
manlıktan ibarettir. Onların tari-
hinde Anadolu’yu emperyalist te-
kellere nasıl sattıklarının yüzlerce
örneği var. O tarih, ihanetle, halka
yönelik katliamlarla, emperyalist te-
kellere uşaklığın örnekleri ile dolu-
dur. Bugün halkın evlerini yıkanla-
rın gerçek tarihi budur.

Aslında bunu en iyi biçimde yer-
li asalaklardan Koçlar’ın ba-

baları dile getirmektedir:

“1946’da ilk Amerika yolculu-
ğum, tüccarlıktan çıkıp sanayi-

ciliğe geçişimin başlangıç noktası
olmuştur... Türkiye’de General
Electric Ampul Fabrikası kurulması
kararını aldım... Memlekette Ame-
rikan sermayesi ile ortak ilk fabri-
ka böylece kuruldu. General Elect-
ric kazandı, biz kazandık...” (Veh-
bi Koç, Hayat Hikayem, syf. 73)

İhanetin adımları bu yıllarda atıl-
maya başlandı. Koçlar, General

Electric’e kazandırdıklarını, kendi-
lerinin de kazandığını söylüyor. Bu
ne demektir? Halkı işgalci olarak gö-
ren halk düşmanlarının ülkemizin ka-
pılarını emperyalistlere açıp, bu ül-
keyi yağmalatmaları demektir. Bu ül-
keyi peşkeş çekenler, halkın yok-
sulluğunun, açlığın, işsizliğin so-
rumlusudurlar.

İhanet edenler, ihanetlerini bir yana
bırakarak, bu ülkenin gerçek sa-

hiplerini bu topraklardan kovmaya,
halkın olan evleri yıkarak yerlerine
gökdelenler, villalar, alışveriş mer-
kezleri dikmeye çalışmaktadırlar. 

Vatanımızı General Electricler’e
peşkeş çekenler bugün karşımıza
halkı işgalci, asalak olarak suçlayan,
tarihi çarpıtanlar olarak çıkmışlardır.
Üstelik bu tarihle, vatan satıcılığı ile
övünmektedirler. Vatan hainleri, ken-
dilerini bu ülkenin sahibi, “saygın
işadamları” halkı ise “çapulcu”,
“varoşlarda yaşayan cahil cühela”
olarak görmekte, göstermeye çalış-
maktadırlar.

Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, kısa-
ca tüm asalaklar, halkı soyanlar

kazanıyordu. Emperyalist tekeller
kazanıyordu, ama kaybeden evleri-
ni yıkmaya çalıştıkları yoksullar,
tüm emekçilerdi. Asalakların yük-
selişinin faturası emekçi halka, mil-

yonlarca yoksula ödettiriliyordu.
Onların bir yükselişi milyonlarca
insanın sefalet içinde bir yaşam sür-
mesi, iliklerine kadar sömürülmesi
demekti.

Bugün ise yoksullaştırdıkları mil-
yonlarca insanın kendi emeği,

kendi çabasıyla yaptığı evlerini yık-
maya çalışıyor bu vatan hainleri.
Hem de açlığa, yoksulluğa mah-
kum ettikleri halkı suçlayarak. 

Oligarşinin bu yalanlarına, ger-
çekleri çarpıtmasına, tek bir

yoksul gecekondu semtinin halkı
tavırsız kalmamalıdır. Vatan hainle-
rinin bizi aşağılamalarına izin ver-
memeliyiz. Hem bugün oturduğumuz
topraklar neden onların olsun?

Hangi maden ocağında onlar
çalışıyor? Kömür çıkarmak

için göçük altında kalan yüzlerce
emekçi içinde onların tek birinin ço-
cuğu var mı? Hangi deri fabrika-
sında, hangi havasız tekstil atölye-
sinde onların çocukları çalışıyor?
Sendikasız, sigortasız, saatlerce ça-
lıştırılan 16, 17 yaşındaki gencecik
çocukların kaçı onların çocuklarıdır?

Hayatı yaratan biziz. Biz olma-
sak ne vatan, ne yaşam olurdu.

Bizsiz yaşamın hiçbir çarkı döndü-
rülemez. Bizsiz ülke, bizsiz İstanbul
olmaz. Tüm zenginlikleri yaratan bi-
ziz. Tarlada buğdayı eken de, onu bi-
çen, onu öğütüp ekmek yapan da bi-

ziz. Onlar ise ürettiklerimizi çal-
makla, bizi boğaz tokluğuna çalıştı-
rarak sömürmekle meşguldürler. 

Halk asalaklıkla, gaspla, işgalle
var olmadı. Asalaklık, işgalci-

lik, gaspçılık, soygun, sömürü, yağ-
ma, talan, burjuvaziye özgüdür. Asa-
laklık mafyaya özgüdür ve mafya bu
düzenin ürünüdür. Halklar hep eme-
ğiyle varoldu, namusuyla, onuruyla
yaşadı.

Evlerimiz bizimdir. Bu ülke, bu
vatan bizimdir. Halk hep eme-

ğiyle yaşadı. Tembellik, asalaklık on-
larındır. İşgalci olan, asalak olan
onlardır. Onun için evlerimiz için Dİ-
RENECEK, evlerimizi yıktırma-
yacağız.

Hangi maden
ocağında onlar

çalışıyor? Kömür
çıkarmak için göçük

altında kalan yüzlerce
emekçi içinde onların tek

birinin çocuğu var mı?
Hangi tekstil fabrikasında,

hangi havasız tekstil
atölyesinde onların
çocukları çalışıyor? 
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Belediye başkanları, bakanlar
ve başbakan, ekranların karşısına
geçtiklerinde, çok çok iyi bir şey ya-
pacaklarmış gibi ‘gururla’ anlatı-
yorlar projelerini. 

Oysa “Kentsel dönüşüm” adını
verdikleri projenin halkın konut
sorununu çözmek veya depreme
karşı can güvenliğini sağlamak gibi
“ulvi” bir amacının olmadığı her yö-
nüyle ortadadır. Bu proje, tekellerin
İstanbul’u işgal ve yağma projesi-
dir. 

Yağma, soygun, sürgün me-
kanizması nasıl işleyecek? 

Böl-parçala!
Kentsel dönüşüm kimleri kap-

sayacak, kimler için hangi prose-
dür geçerli olacak?.. Yıkım saldı-
rısını planlayanlar, bu konuda ay-
rıntılı bir yasal düzenleme yapmış-
lardır. Düzenlemenin çıkış nokta-
larından biri, farklı “imar” durum-
larını öne çıkararak halkı bölüp
parçalamaktır. Hazine arazisi üze-
rinde yapılan gecekondular, imarlı
olanlar, imarlı olmayanlar, tapusu
olanlar, tapu tahsis belgesi olanlar,
ev sahipleri ve kiracılar ve benzeri
ayrımları ile yıkacakları yerleri bir
statüye oturtmuşlardır. Böylece hem
halkı bölmek, hem de bu tür statü-
ler ile halkın bir kısmına para bile
vermeden, bir kısmını borçlandı-
rarak gecekondularımızı gasp et-
meyi planlamışlardır. 

Kimleri kapsayacak:
a- Kendi mülkü ama mevzuata

aykırı olarak yapılan binalar.

b- Kendi mülkü dışında bir ar-
saya yapılan konutlar.  

c- Afet (deprem) riski altındaki
yerler. 

Sistem nasıl işleyecek?
a- Yıkım yapılacak bölge kent-

sel dönüşüm alanı ilan edilecek.

b- Belediye projesini açıklaya-
cak.

c- Hak sahipleri ile görüşmeler
yapılacak

Sonrası tam bir aldatmaca. Tam
bir oyun... Ama egemen sınıfların bu
“oyunu”nda emekçiler için açlık, iş-
sizlik, evsizlik var. 

d- Hiç kimse bu projeye birey-
sel olarak itiraz edemeyecek. (İtiraz
edebilmek için apartmanda veya
semtte % 51 çoğunluk sağlamak
gerekecek. Ki böyle birçoğunlu-
ğun sağlanması genellikle müm-
kün olamayacaktır.) 

e- Arazi sahiplerine, arsa karşı-
lığı olarak kat veya para ödenecek. 

f- Kiracılara herhangi bir ödeme
yapılmayacak, bir tazminat veril-
meyecek. Ancak yeni yapılan ko-
nutlarda satın alma hakkı tanınacak.
(Ki bu da tam bir aldatmacadır. Bu
hakkın tanındığı aile, zaten yok-
suldur, zaten kiracıdır. O evi nasıl,
neyle satın alsın? Hayali bir çözüm,
bir oyalamaca.) 

g- Yıkılacak bina gecekondu
ise, HİÇBİR ÖDEME YAPIL-
MAYACAK! (Ancak kiracılara ta-
nınan konut satın alma hakkı, onlara
da tanınacak. Ne büyük lütuf! Peki
gecekonduda oturan yoksul aile,
HANGİ PARA İLE öyle bir kat
satın alacak?) 

Her adımda bir yalan 
her adımda bir tuzak!

Yoksul halk “tanınan” bu haklar,
bir aldatmacadır. Çünkü doğal ola-
rak bu haktan yararlanamayacak

hiçbiri. Bu oyalama, aldatma mad-
deleri, “işte bakın sizi evsiz bırak-
mıyoruz, bu hakkı da tanıyoruz” di-
yebilmek içindir. Sonuçta, saldırı ve
yıkım planının sahipleri amaçlarına
ulaşmış, gecekonduluları yerinden
sürmüş olacaklardır.   

Anlaşma görüşmelerinden bili-
niyor ki; mesela 6 ailenin oturduğu
bir binanın karşılığında iki daire ve-
riliyor ve belediye 6 aileye diyor ki,
“siz aranızda anlaşın”.. 

Veya diyor ki: Ev sahibiysen,
seni başka bir yere yerleştireceğiz.
Sen orada bize borçlanacaksın...
“Kira öder gibi” ödeyip, evin sahi-
bi olacaksın! O güne kadar ne kira
ne borç ödeme gibi bir sorunu ol-
mayan gecekondulu, böylelikle
borçlu hale getiriliyor. Ya o “hak”tan
vazgeçecek, kendine şehrin en dış-
larında yeni bir gecekondu arayacak
ya da borç faiz döngüsüne hapsolup
tekellere çalışacak.. 

Keyfiliğin, yağmanın 
önünü sonuna kadar 
açan yetkiler

Belediyeler, Kentsel Dönüşüm
Planı’nı nerelerde uygulayacaklar?
Birçok gecekondu semtinde “acaba
bizim burası da var mı yıkım planı
içinde?” sorusu soruluyor. Evet,
şöyle özetleyebiliriz: Tüm istanbul
yıkım alanı halindedir. Emperya-
lizmin isteği üzerine belediyelere
verilen yetki, bunu sağlamaktadır.
Yasa şunu diyor:  

Belediyeler, Belediye Meclisi
kararı ile, 

- konut alanları

- teknoloji parkları

- sanayi alanları

- ticaret alanları yapmak

- eskiyen kentleri yeniden inşa ve

Yağma, Talan, Yalan, Sürgün
Mekanizması Nasıl İşleyecek?

Kentsel Dönüşüm Yalanlarını Teşhir Etmeye Devam Ediyoruz



restore etmek

- kentin tarihsel ve kültürel do-
kusunu korumak

- deprem riskine karşı tedbir-
ler almak... 

amacıyla, şehrin gereken yerle-
rinde kentsel dönüşüm ve gelişim
projeleri uygulayabilecekler. 

- Bu yasal düzenlemeyle Büyük
şehir Belediyelerine şehrin hemen
her yerini yıkma yetkisi tanınmış-
tır. 

Askeri araziler hariç, şehrin
tümü kentsel dönüşüm alanı ilan
edilmiştir. 

Alanın daha önceden imarlı veya
imarsız olması, üzerinde yapı olup
olmaması fark etmemektedir. 

Böyle geniş yetkili bir yasayla,
keyfi yönetimin, yağma ve tala-
nın, her türlü rant yaratmanın kapısı
ardına kadar açılmıştır.

Artık her yer pazarlık konusu-
dur. Her yer, tekellere peşkeş çe-
kilecek bir bölgedir. 

Tekellerin İstanbul’un herhangi
bir bölgesini Büyükşehir Belediye-
si’ne gösterip “burasını istiyoruz”
demeleri yeterlidir. Belediyenin o
bölgeyi “deprem önleme bölgesi,
kentsel dönüşüm alanı” ilan etme-
siyle iş biter. 

Bunun önünde, yasal hiçbir en-
gel yoktur. 

Bunun önünde engel olabilecek
tek şey, halkın direnişidir. 

Deprem tehdidi ve
tadilat dayatmasıyla
gasp!

Yasanın halka sunuluşunda de-
niliyor ki: 

“Öncelikle deprem riski yüksek
bölgeler, gecekondular, kaçak bi-
nalar yıkılacak, yerine depreme
dayanıklı binalar ve modern yerle-
şim alanları inşa edilecek.” 

İstanbul büyük depremi bugüne
kadar adeta kurbanlık gibi bekle-
miştir. Beklenmemeli, gereken ön-
lemler alınmalıdır. Ama nasıl?

Yıkım, tek çözüm değildir. An-

cak Belediye, yıkımı tek çözümmüş
gibi sunmakta, yoksul halkı buna
zorlamaktadırlar. 

Halka deniyor ki, evini depreme
dayanıklı hale getir. 

Deniyor ki; “biz evini depreme
dayanıklı hale getirmen için” yasal
mevzuatı belirledik. Sen bu mev-
zuata göre, diğer kat malikleriyle
anlaşacaksın.. onları ikna edecek-
sin. Projelendirmeyi şu şekilde, şu
kuruluşlara giderek yaptıracak-
sın... O proje temelinde binanı güç-
lendireceksin.. 

GÜÇLENDİRMEZSEN BİNANI
YIKARIM!”

İşte zorbalık çarkı, böyle dön-
mektedir. 

Yoksul halkın tek başına bu pro-
jeleri, bu güçlendirmeyi yapama-
yacağı bellidir. 

Bu zaten, yoksul halkın değil,
devletin görevidir. 

Ne için? Kimin için?
Dünya Bankası ve AKP iktidarı,

çaldıkları minareye kılıf hazırla-
mışlardır. 

Yoksul halkın oturduğu bölgeleri
zorla, hileyle ele geçirirken, tüm
halkı, 

- “depreme karşı önlem alıyoruz”, 

- “tarihi dokuyu kurtarıyoruz”; 

- “şehri güzelleştiriyoruz”; 

- “gecekondular suç üretim yer-
leridir, suçu önlüyoruz” 

gerekçeleriyle aldatıyorlar. 

Oysa ne YIKIM zorunludur, ne
yoksul halkı SÜRMEK! 

YTÜ Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü Öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Asuman Türkün, kentsel dönü-
şümün “kentin ihtiyaçları gözö-
nünde bulundurularak” yapılması
gerektiğini söylerken şu temel so-
ruları gündeme getiriyor: “Dönü-
şüm meşru mu, herkes için mi,
kamu yararına mı, tamamen ran-
ta mı yönelik, bunun anlaşılması
çok önemli?”

Evet, temel soru bu? Bütün bunlrı
NE için ve KİMİN için yapıyorsunuz?

6 Şubat
2011

7

Yürüyüş
Say: 254

KONUT HAKKIMIZ İÇİN DİRENECEĞİZ!

Deprem Soygunu
Doğal Afet Sigortası’nda

(DASK) biriken para nere-
de?

17 Ağustos 1999 depre-
minden sonra, depreme iliş-
kin harcamalarda kullan-
mak için konulan vergiler
nerede?

İkinci sorunun cevabını
biliyoruz. 1999’da konulan
‘deprem vergisi’nde toplanan
paralar, memur maaşlarının
ödenmesinde ve emperyaliz-
min borç ödemesinde kullanıl-
dı. 

Peki DASK’da biriken
paraları AKP ne yaptı?

- Dünya Bankası’ndan
“deprem önlemi” için aldığı-
nız krediler nerede? Kimlere
peşkeş çektiniz? Hangi işleri-
nizde kullandınız?

Yıkarken de
‘kâr’ ediyorlar!

Bazı belediyeler, yıkacak-
ları evlerde 150 metrekareye
karşılık, 75 metrekare öneri-
yorlar. Bazısı 100’e 75 metre-
kare... 

Aradaki farkı sorduğunuz-
da yıkıp yeniden yapıyoruz,
bunun bir inşaat bedeli var
diyorlar... Diyorlar ki, yıkım
masraflı olur. 

Kim dedi size yıkın diye?

Yıkım kararı kendilerinin,
ama yıkımın masrafını yine
yoksul halkın sırtına yüklü-
yorlar. 

Kurşunlarla delik deşik
ettikleri bir devrimciden kur-
şunların parasının istenmesi
gibi... 
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Halkın barınma hakkı, devlet
tarafından yasalarla ve devletin
imzaladığı uluslararası anlaşmalar-
la güvence altına alınmıştır. Devlet
insanların en temel, meşru hakla-
rından biri olan bu hakkın kullanı-
mını sağlamak zorundadır. 

Ancak devlet bu sorunu sadece
kağıt üzerinde çözmüştür. Gerçekte
ise halkın barınma hakkı, tüm ikti-
darlar tarafından yok sayılmıştır. 

İşte rakamların söylediği somut

gerçek: Ülkemizde 2000’de yapılan
sayımda toplam konut sayısı 16
milyon 200 bin olarak tespit edil-
miş. Bu konutların % 91,9’u kişi-
sel ve özel sektör tarafından, %
4,2’si de kooperatifler tarafından
yapılmış. Devletin yaptığı konut
oranı ise sadece ve sadece %
3,6’dır. 

Bu rakamların anlamı şudur:
“Devlet halka, senin barınma soru-
nun beni ilgilendirmez” demiştir.
Daha da ötesi devlet halkın konut
sorununu çözmek bir yana, çözüm-
süz hale getiren politikaların uygu-
layıcısı olmuş, konut sorununu
tekeller için ranta dönüştürmüştür. 

Devlet olarak hem halkın barınma
sorununu çözmeyeceksin, hem de
halkın gecekondusunu elinden alıp
arsasını emperyalist ve işbirlikçi
tekellere peşkeş çekeceksin. Bugün
AKP iktidarının yaptığı tam da budur. 

AKP iktidarı, bir gecekonduyu
yıkmak için yüzlerce, binlerce poli-
si, zabıtayı, jandarmayı seferber edi-
yor. İnsanların evin içinden eşyaları-
nı almasını bile beklemeyip yıkıyor.
Gecekonduyu yıktıktan sonra orada
oturan insanların nasıl yaşayacağı
umurunda bile değil. 

AKP’nin bu pervasızlığı nereden
geliyor? Bir milyon evi yıkacağını ve
kimsenin bu yıkımlara karşı diren-
meyeceğini sanıyor. 

AKP’nin bu pervasızlığı karşı-
sında barınma hakkımızı korumak
için direnmek en meşru haktır. 

Fakat oligarşinin en büyük saldı-
rısı halkın direnme hakkınadır.

Direnme hakkının olmadığı bir yer-
de başka hiçbir haktan söz edile-
mez. 

Direnme hakkın yoksa, barınma
hakın da yoktur. Direnme hakkın yok-
sa eğitim hakkın da yoktur. Direnme
hakkın yoksa sağlık hakkın da yoktur.
Direnme hakkın yoksa çalışma hakkın
da yoktur. Oligarşinin istemediği hiç-
bir hakkı kullanamazsınız. 

Oligarşi bu pervasız saldırıları
öncesinde direnme hakkına saldır-
mıştır. Ulucanlar’da bunun için kat-
letmiştir. Direnirseniz bedeli bu olur
demiştir. 19 Aralık’ta 28 devrimciyi
bunun için katlettiler. Tutsaklar kat-
ledilirken katliam bütün ülkeye izle-
tilmiş, halka “direnmeyeceksiniz”
denmiştir. 

Oligarşi F Tiplerine, tecrite karşı
direnişi kırmak için tüm gücüyle sal-
dırdı. Bu direnişi kırması, direnme
hakkından vazgeçirmesi demekti.
Direnme hakkını suç sayan yasalar
bile çıkarttı. Tutsaklık koşullarında tek
direniş silahı olan açlık grevi ve
ölüm orucu, oligarşinin yasalarında
suç oldu. Açlık grevine destek ver-
mek de suç oldu. 

Oysa direnme hakkı insanoğlunun
222 yıl önce 1789’da Fransız
Devrimi’nin ürünü olan “İnsan ve
Yurttaş Hakları Bildirgesi”nde kabul
edilmiştir. Bildirgenin 2. Maddesinde
“Her siyasal topluluğun amacı insa-
nın doğal ve vazgeçilmez haklarının
korunmasıdır. Bu haklar özgürlük,
mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı
direnme hakkıdır.” denilmekteydi.

Birleşmiş Milletler Genel

Barınma hakkı ve 
direnme hakkı bir bütündür...  

� Anayasa, Madde 27:
“Herkes yerleşme hakkına
sahiptir.”

Madde 57: “Devlet konut
ihtiyacını karşılayan
tedbirler alır”

� İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi Madde 2: “Her
siyasal topluluğun amacı
insanın doğal ve
vazgeçilmez haklarının
korunmasıdır. Bu haklar
özgürlük, mülkiyet,
güvenlik ve baskıya karşı
direnme hakkıdır.”

� İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi: “İnsanın
zorbalık ve baskıya karşı
son çare olarak
başkaldırmak”
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Kurulu’nda 1948’de kabul edilen
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de,
“insanın zorbalık ve baskıya karşı
son çare olarak başkaldırmak” hak-
kına sahip olduğunu kabul eder. 

Oligarşi işte bu tarihsel hakkı yok
etmek istemişti. Devrimciler büyük
direnişte bu haklarına sahip çıkmak
için direndi. Bu hak için öldü.
Direnme hakkını kullanmanın bir
diğer adı ölüm oldu. Oligarşi ölüm
orucundaki tutsaklara “zorla tedavi
işkencesi” uygulayarak da yine diren-
me hakkını yoketmek istiyordu. Bu da
yine ölümler göze alınarak ve büyük
bir irade savaşıyla boşa çıkarıldı. 

Direnme hakkının 
olmadığı yerde, başka 
hiçbir hak yoktur

O gün devrimcilere “niye ölü-
yorsunuz” diyenlere “halkların zul-
me, baskıya, sömürü politikalarına
karşı direnme hakkı yoksa, hiçbir
hakkın hükmü yoktur.” demiştik. F
Tipi politikaları bütün halkın direnme
hakkına saldırıydı. Devrimciler dire-
nerek, şehitler vererek bu hakkı her

koşulda kullandı. 

Ya devrimcilere, “niye ölüyorsu-
nuz” diyenler? Son on yıla bakın.
Devrimcilerin dışında direnilerek
kazanılan tek bir hak var mı?
Emekçilerin haklarına yönelik en
büyük saldırılar son on yıl içinde ger-
çekleştirildi. Bu saldırılar karşısında
tek bir direniş var mı? 

Oligarşi saldırdığı her direnişte
“direnmeyeceksin” der. “Yoksa
bedelini göze alırsınız!” İşte diren-
me hakkına sahip çıkmak bu nokta-
da başlar. Direnme hakkına sahip
çıkmak, bedel ödemeyi göze almak-
tır. Çoğunlukla yapılamayan budur. 

AKP iktidarı bugün sıradan bir
anmaya katıldı diye, bir hasta tutsa-
ğa sahip çıktı diye, insanları tutuklu-
yor. Parasız eğitim istedi diye tutuk-
luyor. Direnme hakkından söz etmi-
yoruz: Bir hakkı talep etmek bile
tutuklanma gerekçesi oluyor. Burada
“talep”in ne olduğunun önemi de
yok. AKP iktidarı “siz talep ede-
mezsiniz” diyor. “Ben ne verirsem
ona rıza göstereceksiniz...” 

İşte bir milyon evin yıkım kararı

böyle bir anlayışın sonucudur. Yarın
gecekondusu için direnen halk da
tutuklanabilir. Polise zabıtaya muka-
vemetten tutuklanır; çünkü evi başı-
na yıkılan bir insan evini sahiplene-
cektir. Evini sahiplenmek, muka-
vemet demektir. Polise, zabıtaya
karşı çıkmak demektir. Bu çatışma
kaçınılmazdır. 

Çünkü barınma, insanların en
temel haklarından biridir. Oligarşi
ise bunu bir hak olarak görmemekte,
bizim kayıtsız şartsız dayatılanlara
boyun eğmemizi istemektedir. 

Boyun eğmek; sahip olunan tüm
haklarını kaybetmektir. Bu noktada
her şey dönüp dolaşıp bedel ödeme-
yi göze almaya dayanıyor. Bedel
ödemeyi göze almadan direnemezsin.
Direnmeden hiçbir hakkın sahibi ola-
mazsın. 

Barınma hakkıyla direnme hakkı
işte bu noktada iç içe iki haktır.
Barınma hakkı, direnme hakkıyla
birlikte savunulur. Direnme hakkının
korunmadığı yerde başka bir haktan
söz edilemez. 

İsmi “Toplu Konut İdaresi”
(TOKİ) olarak bilinir. Ancak toplu
konut yapmaktan çok, akla hayale gel-
medik vurgunlarıyla, arsa komis-
yonculuğu yapmasıyla, kan emici
tekellere en değerli arazileri sunma-
sıyla, elindeki muazzam kaynakları ile
AKP’nin arpalığıdır. 

Bir başka özelliği daha vardır ki,
işi yapmak değil, “yıkmak”tır. Nerede
yıkım varsa, halkın karşısına hep
TOKİ çıkarılır. Yıktırır, yağmalar ve
doymak bilmez bir tarzda yıktırma-
ya devam eder.

TOKİ Başkanı Erdoğan
Bayraktar, bundan bir süre önce
yıkımları açıkça savunarak
İstanbul’un yıktıkça “güzelleşece-
ğini” ilan etmişti. Yıkmayı politika

haline getiren bu anlayış, elbette hal-
kı anlayamaz, halkın barınma soru-
nunu çözemezdi.

Halk için şehir dışında, kullanış-
sız evler yapan TOKİ, asalaklar için
lüks daireler yapmakta, halka dönüp,
alay eder gibi “siz de alabilirsiniz”
diyebilmektedir.

Evlerini başına yıktığı halkın
sokağa atılmasında TOKİ’nin doğ-
rudan sorumluluğu vardır. AKP’nin
arpalığı olması yanında AKP’nin
yıkım kararlarını uygulamaya koyan
bir kanlı tekeldir TOKİ. 

*

1984 yılında, “Dar gelirliler için
konut üretmek”, “konut sorununu
çözmek”, “sağlıklı kentsel alanlar
yaratmak” gerekçesiyle kuruldu. 27

yıldır halk için tek bir “sağlıklı kent”
yaratmış değildir.

Tersine, 27 yılda yüzlerce mahal-
lenin, binlerce yoksul evin yıkılma-
sının sorumlusudur.

2002 yılından itibaren lüks konut-
lar yaparak, halkın değil, orta burju-
vazinin ve asalakların konut ihtiyacını
karşılamıştır. Üstelik sağladığı “lüks”
ile övünmüştür.

Oligarşinin askeri güçleri için
Doğu ve Güneydoğu’da askeri
karakollar yaparak, halka karşı sür-
dürülen savaşın suç ortağı olmuştur.

İşbirlikçi tekeller için vazgeçilmez
bir kanlı tekeldir TOKİ.

Bir AKP arpalığı
Bir kanlı tekel: TOKİ
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İstanbul için yıkım planını ya-
panlar, hemen her şeyi en ince ay-
rıntısına kadar düşünmüşler. Bir ta-
raftan yıkarken bir taraftan da em-
peryalistler ve işbirlikçileri için Ata-
şehir gibi yeni kentler yaratıyorlar. 

Evlerini yıktıkları yoksulları sür-
güne gönderecekleri şehrin dışında,
tecrit edilmiş Altınşehir Kayabaşı
gibi yerler de hazırladılar. Artık 1
milyon evi rahatça  yıkabilir ve
içindekileri sürgüne gönderebilir-
ler.

Çatalca: Asalakların
yazlık kenti 

Çatalca Belediyesi, Çatalca’yı
asalakların yazlık “dinlenme me-
kanı” haline getirmek istiyor. Geniş
topraklar içindeki villalarda, asa-
laklar “dinlenmek için” toprakla
“uğraşacak” lar! 

Çatalca geniş ve verimli toprak-
ları ile asalaklara sunulurken, işbir-
likçiler, emperyalist efendilerinin
yaşamlarını taklit ediyorlar. Yağma
talan için plan ve proje hazırlamak-
tan, yoğun “iş yükünden” soluk ala-
madıkları zamanlarda Çatalca’ya,
topraklarına koşacaklar.

Çatalca’da, Kaleiçi ve Ferhat-
paşa mahalleleri gecekondu “ön-
leme bölgesi” olarak ilan edildi.
Bu mahallelerde kentsel yıkım pro-
jesi uygulanıyor.

Esenler: Hem yıkacak
hem ev veriyoruz deyip
taksitlerle sömürecekler

Esenler’de yıkmakla yetinmeye-
cekler. Yıkım yanında katmerli bir
sömürüyü sonrasında da sürdüre-
cekler.

Esenler Çiftehavuzlar Mahal-
lesi’nde yoksul halkın evlerinin yüz-
de 33’ünün “Hazineye ait toprak-
larda” olduğu gerekçesiyle hem yı-
kacak, hem de halkı ayrıca sömüre-
cek bir sistem uygulayacaklar.

Yıkımla birlikte buraya TOKİ ile
girecekler. Yoksul halkın bir kısmı-
nın evleri, yeni verilecek ev için pe-
şinat kabul edilecek. Ama yıktıkla-
rı bir eve karşı bir ev bile vermeye-
cekler. 

Yeni dairelerin fiyat farkını ise
yoksul halk taksitlerle ödeyecek.
Böyle bir sömürü yöntemi ile halk
borçlandırılarak, ömür boyu borç
yükü altında ezilecek. Ama bundan
da ötesi yoksul halk bu kadar para-
yı, bu kadar taksiti ödeyemeyecek. 

Her halükarda konut hakkını kay-
bedecek, evsiz kalacaklar.

Esenler Çiftehavuzlar Mahal-
lesi’nde oturan kiracılar TOKİ’ye

borçlandırılarak, ev satın alabile-
cekler. Ancak yine taksitlerin nasıl
ödeneceğini soran yok!

Sürekli bir işi bile olmayan Ana-
dolu’dan Esenler’e gelip yerleşmiş
halkın TOKİ’nin evlerinden alıp ev
sahibi olması zordur. Yıktıkları ma-
hallelerin halkı için yıkımdan ve
sürgünden başka seçeneği yoktur
oligarşinin.

Esenyurt: “Osmanlı
Mahallesi” kuracağız
diyerek yıkım gizleniyor

Yıkım iktidarında, halkı aldatmak
için deyim yerindeyse oyun çoktur.
Nitekim yıkım saldırılarının yaşa-
nacağı Esenyurt’ta da bu tür aldatma
projelerini uygulayacaklar. 

Mehterçeşme, İstiklal ve Fatih
Mahalleleri’nde yıkım saldırıları
“yenileme” adına sürdürülüyor.
Mehterçeşme Mahallesi’ndeki 100
konut sahibini aldatıp, burada Os-
manlı mimarisi tarzında ”Osmanlı
Mahallesi” kurulacağı yalanıyla an-
laşma dayatıldı. 

İstiklal ve Fatih mahallelerin-
deki evleri de yıkacaklar. Yıkımı per-
delemek için burada da Çingeneler’e
bir mahalle kurulacağı söylenmek-
tedir. Kuşkusuz bunu parasız yap-

Yoksullar için tecrit
edilmiş Kayabaşı! 
Asalaklar için Ataşehir

2

İLÇE İLÇE 
YIKIM PLANI

Birleşelim
Direnelim 

Yıktırmayalım

İnşaatlar... 
Yağmanın sembolleri
İstanbul’da bir karış toprağı

boş bırakmıyor asalaklar. Hemen
her yerde yükselen dev binaları,
kurulan yeni kentleri, özel siteleri
görmek mümkün. 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün
2000 yılı Bina Sayım
İstatistiklerine göre Türkiye'deki
toplam 16.2 milyon konutun 3.4
milyonu İstanbul'da.

Ve boyuna yenileri yapılıyor. 

Yıktıkça, yeni inşaatlar yükse-
liyor... İnşaatlar çoğaldıkça, nasıl
bir yağmanın içinde olduğumuz
daha net görülüyor.. 



mayacak, Çingeneler’e parasız ver-
meyecekler evleri. Hiçbir geliri ol-
mayan Çingene halk, tahmin edile-
ceği gibi, evlerin taksitlerini ödeye-
meyecek ve evleri boşaltmak zo-
runda kalacaktır. Sonra ne yaparlar-
sa yapsınlar, İstanbul Belediyesi’nin
ve yağmacıların umurunda değil-
dir. 

Başakşehir Kayabaşı; bir
sürgün, bir tecrit şehri

Başakşehir’de TOKİ adeta tecrit
edilmiş bir şehir yarattı. Kayabaşı
Mahallesi’nde TOKİ 5 bin 100 ko-
nut yaptı. 

Sulukule’de evlerini yıktıkları
Çingene halk başta olmak üzere ev-
lerini yıktıkları halka tek seçenek ola-
rak burayı sunuyorlar. Evleri yıkılan
halka, “ya burada kalır ya da so-
kakta yatarsınız” diyerek, burayı
adeta dayatıyorlar. 

Evleri yıkılıp, sokağa atılan yok-
sul halk ya sokakta kalacak ya da
“sokakta kalmamak” için Kayabaşı
Mahallesi’ne gidecek!

Sokakta kalmamak için, zorun-

luluktan onlarca aile tecrit edilmiş
Kayabaşı Mahallesi’ne gitti. Ancak
bir süre sonra evlerin taksitlerini
ödeyemez duruma gelince evleri
boşaltmak zorunda kaldılar.

Yüzlerce aile, evi varken, evsiz
kaldı. Kendi mahallelerinin yıkıl-
ması sonucu hiç tanımadığı, tecrit
edilmiş bir bölge olan Kayaba-
şı’nda “uyum sorunu” da yaşadı
yoksul halk. 

Orada ne bir tek kişiye iş verildi,
ne de bir sosyal yaşam sunuldu.
Kendi mahallelerinde, bir sosyal
yaşamı olan halk, burada beton blok-
lar içinde çaresizlik içinde günleri-
ni tüketti.

Ataşehir; yağma için
İngilizler, Amerikalılar
sırada

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
Ataşehir’i işbirlikçiler için bir “para
merkezi” yapacak planı açıklaması-
nın ardından emperyalist tekeller el
atmadık yer bırakmamacasına bura-
ya da uzandılar.

Amerikalı asalaklar, Ataşehir’e
dev iş merkezi ve bir “eğlence mer-
kezi” kurmak için girişimlerde bu-
lundular. “Eğlence merkezi” adı al-
tında Ataşehir’i kumarhane ve fuhuş
merkezi yapacaklar.

Yine bir başka İngiliz tekeli de 2
milyar dolarlık yatırımla Disney-
land tarzı bir “eğlence merkezi”
kurmak için harekete geçti. Görüle-
ceği gibi emperyalist tekellerin en
azından şu ana kadar ikisi bölgeye
kumar, fuhuş ve kara para aklama
merkezi olarak bakmaktadır. Ona
göre de “yatırım yapacak” lardır.

Bu durum AKP’yi hiç rahatsız et-
miş değildir. Tersine AKP “para
girsin de nasıl girerse girsin” diye
düşünmektedir.

Ataşehir’in Belediye Başkanı
Battal İlgezdi, “TOKİ’yle yürüttü-
ğümüz kentsel dönüşüm projeleri ve
İstanbul Finans Merkezi’nin ya-
bancı ve yerli yatırımcıların bölge-
ye akın etmesine yol açtı”ğını be-
lirtiyordu.

Fenerbahçe ve Acıbadem Üni-
versiteleri için işbirlikçi tekellerin
başvuruları şimdiden yapıldı. 

Ataşehir, hem gecekondulardan
“temizleniyor”, hem de eğitim ve
sağlık konusunda  işbirlikçilerin
başvuruları ile aynı zamanda özel pa-
ralı üniversiteler ile pahalı hastaha-
nelerin de yoğunlaştığı bir yer ola-
cak.

Kısacası Ataşehir sadece, yoksul
gecekondu halkına çok görülmekte-
dir. Pahalı hastanelere, özel okulla-
ra, fuhuş ve batakhanelere, kara pa-
racılara, halkı soyan bankalara, em-
peryalist tekellerin iş merkezlerine
yer var da, sadece ve sadece yoksul
gecekondu halkına yer yoktur.

Ataşehir, halkın olmadığı bir yer
haline getirilmek isteniyor. Halka çok
görülen yerlerden birisidir o neden-
le Ataşehir.

Ataşehir’de, 400 gecekondunun
bulunduğu Emekevler ile 1250 ge-
cekondunun olduğu Yenişehir böl-
gesi de  yıkılacak yerler arasındadır.

TOKİ, yıkacağı evlerin yerine
havuzlu, tenis kortlu 3 bin süper lüks
daire yapılacağını açıkladı. Elbette bu
arsaların sahibi olan yoksul halka
vermek için değil!

Asalaklar için hazırladıkları bu
yerlere lüks konutlar, “süper dai-
re”ler yapacaklar. Gecekonduların
yerine artık orada alışveriş merkez-
leri olacak. Onlar rahat etsin diye!

Sürecek...

6 Şubat
2011
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İşbirlikçilerin gözdesi
“Finans merkezi”
Ataşehir

Ataşehir’den “gecekonduları
temizleyeceklerini” söylüyorlar.
“Temizleyecekleri” sanki “zarar-
lı böcekler!” Oysa halktan söz
ediyor, hiç sakınmadan “halkı te-
mizleyeceklerini” ilan ediyorlar.

“Gecekonduları temizleyip”
halkın olmadığı Ataşehir’i Başba-
kan’ın deyimiyle bir “Finans mer-
kezi” yapacaklar. 

“Paranın merkezi” olacak Ata-
şehir’e, oligarşiyi besleyen kamu
bankalarının yönetimleri, İstanbul
Borsası taşınacak. Sonra kara pa-
racılar, spekülatörler, üç kağıtçılar
gelecek!..

Ne kadar asalak varsa oraya
üşüşecek. İşi halkı soymak olanlar
buralardaki plazalarda planlarını
yapacaklar.

Ataşehir’ de yoksul halkın
gecekondularını YIKACAKLAR!

Yerine İngiliz emperyalistlerince
Disneyland tarzı “eğlence
kompleksi” kuracaklar!
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Devlet İstatistik Enstitüsü'nün
(DİE), 2000 yılı Bina Sayım İsta-
tistiklerine göre Türkiye'deki toplam
16.2 milyon konutun 3.4 milyonu İs-
tanbul'da.

İstanbul bu devasa büyüklüğüne
rağmen, hala da büyümeye devam
eden bir şehir. Türkiye İstatistik
Kurumu'nun 2007 sayımı itibarıyla
İstanbul'a göç hâlâ devam ediyor ve
İstanbul’un nüfusu 12 milyon 573
bin 836’ya ulaştı. İstanbul, sadece
son 7 yılda 2 milyon 500 bin göç
aldı.

Göçlerle artan nüfusu ve bunun
yarattığı konut ihtiyacı, bunun ya-
rattığı tüketim hacmi itibarıyla İs-
tanbul tekeller için büyük bir yağma
ve talan kentidir. 

1 Milyon evi yıkım kararıyla bir-
likte, tekeller yağma için sıraya gir-
diler. Koçlar’dan Çalıklar’a, Ali
Ağaoğlu’ndan, Varyap’tan, Ekşio-
ğullarına kadar tekeller aylar, yıllar
öncesinden İstanbul’u parsellemiş
durumdalar. 

Daha ortada hükümetin ve bele-
diye meclisinin kararları yokken,
onlar harekete geçmişler, daha çok
vurgun vurmanın peşindeydiler.

Sadece yerli işbirlikçilerin değil
emperyalist tekellerin gözü de yağ-
ma için İstanbul’dadır.

G̈lobal Property Guide (Küre-
sel Emlak Rehberi) adlı kuruluşun
emperyalist tekeller için hazırladığı
rapora göre, “Türkiye, Avrupa’nın
en cazip emlak pazarı” durumun-
dadır. 

Vurgunun yeni adı;
İmar artışı
İstanbul’u yağmalayan tekeller

rant ve kâr oranını yetersiz bulmuş
olacaklar ki, vurgunu büyütecek
yollar peşindeler. Bunun için etkili
bir yöntem de bulmuş durumdalar.
Yöntemin adı; imar artışı’dır. Bunun
ilk adımı Fikirtepe’de atıldı. 

İmar artışı, tekellerin aynı arazi-
den daha büyük vurgunlar sağlama-
sını mümkün kılan bir uygulamadır.
Daha önce mesela 4-5 kat imara izin
verilen yerlerde bir anda 10-11 kata,
hatta gökdelenlere, alışveriş mer-
kezlerine izin verilmektedir. Belediye
Meclisinden geçen yıkım ve talan
projesi ile yüzde 10 ile 80 arasında
imar artışı verilen Fikirtepe, bu ko-
nuda hem bir başlangıç hem de di-
ğer yerlere örnek olacak.

Yıkım için sırada olan Dragos,
Esenler, Güngören, Zeytinburnu,
Küçükçekmece ve Okmeydanı’nda
da  tekeller için imar artışı yapıla-
caktır. 

14 Ocak’ta Belediye Mecli-
si’nden imar artışını geçiren AKP, bu
düzenleme ile daha çok mahalleyi,
daha çok ilçeyi tekellere peşkeş çek-
menin yolunu açmıştır. 

İmar artışı demek, “deprem riski
olan bölgeler” de dahil, daha çok yı-
kımın önünü açmaktır. Yoksul halkın
ağzına “bir parmak bal” çalarak, ev-
lerini 3 kuruş daha fazlaya sattırarak,
barınma hakkından vazgeçmesini
istemektir. 

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, “imar hak-
larını artırmak suretiyle, deprem ris-
kini ortadan kaldırmak adına risk-
li alanlara fırsat vermeye çalışıyo-
ruz” diyor.

Dediği şuydu aslında; tekeller
için her yeri yağmalama izni veri-
yoruz. Hatta “deprem riski olan böl-
geleri” bile... 

Neden İstanbul?
Emperyalist tekeller ve yerli iş-

birlikçileri Adapazarı’nı değil de
neden İstanbul’u tercih etti? Yağma
ve talan neden öncelikle İstanbul’da
yoğunlaştı?

Emperyalist tekeller, kendilerine
sunulan İstanbul gibi bir pazarı el-
lerinin tersiyle itmeyeceklerdi elbette.

İstanbul gibi yağmalanacak kay-
nakları bu kadar “sınırsız” bir yeri bı-
rakıp da niye başka yere gitsinler?

İstanbul, emperyalistler ve yerli
işbirlikçileri için sadece doğal gü-
zellikleriyle ya da tarihi dokusuyla
bir “çekim merkezi” haline gelme-
di. Çalık gibi AKP beslemesi bir kan
emici tekel, Tarlabaşı ile yıllardır sa-
dece Tarlabaşını güzelleştirmek
için uğraşmıyor elbette. 

Çalık büyük bir yağma operas-
yonu sürdürüyor Tarlabaşı’nda. Tar-
labaşı’nı Paris’teki Champs Ely-
sees’ye dönüştürme gibi “şatafatlı”
projeler arkasında büyük vurgun ve
talan gizlenmeye çalışılıyor. 

Bugün yağma ve talan en somut
haliyle yıkımlar üzerinden yürütül-
mektedir. Bunun için uzun vadeli he-
saplar yapılmakta, İstanbul adım
adım tekeller tarafından ele geçiril-
mektedir. 

Kim yıkıyor?
Kim yağmalıyor?

AKP tarafından palazlandırılan ve
hemen bir çok ihalede kollanan Ça-
lık’ın payına İstanbul yağmasından
hatırı sayılır iri lokmalar düştü.
Himaye altındaki Çalık, İstanbul’un
yağmasına ortak edildi.

Sadece Beyoğlu'ndaki Tarlabaşı

3 milyon 400 bin konutun 1 milyonu yıkılacak... 

Kan emici tekeller İstanbul yağması için sırada
Emperyalist

tekellerin raporu:
“Türkiye,

Avrupa’nın en
cazip emlak pazarı”
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semti için toplam 3 bin binayı kap-
sayan projenin 1 milyar dolara ma-
lolması öngörülüyor. 

Beyoğlu Belediye Başkanı
AKP’li Ahmet Misbah Demircan,
Tarlabaşı'nın yağması için açılan
ihalede en iyi teklifi Çalık Hol-
ding'in verdiğini söyleyerek, Tarla-
başı’nı Çalık’a altın tepsi içinde
sunmalarının kılıfını oluşturmaya
çalışıyor. 

Çalık Holding kimsenin haberi
yokken Haydarpaşa bölgesi için
de üç  proje yaptırıp, bu bölgenin
yağmasına talip oldu. Yine Çalıklar,
Fener-Balat’taki  ihaleyi ‘kazanıp’,
orayı da ele geçirdi. 

Zorlu Holding de AKP ile iliş-
kileri sonucu İstanbul yağmasından
pay alanlardan biridir. 

Tarlabaşı ihalesine giren bir diğer
asalak da İhlas Holding'ti. Onlarda
AKP’ye Türkiye gazetesi ile sun-
dukları desteğin karşılığını İstan-
bul’daki yağmadan istediler.

Ataşehir’deki yıkım ve yağmada
ise Ağaoğlu, Kuzu, Taşyapı, Var-
yap gibi yerli asalaklar yeraldılar. İs-
tanbul Ataşehir'deki Varyap Meri-
dian, 131 ülkeden tekelleri geçerek
"Dünyanın En İyi Mimari Projesi"
seçildi. Ataşehir’de yeni yağma ha-
zırlıkları yapan Varyap, yurtdışında
da futbol stadyumu ihaleleri için
çabalıyor. İlk hedefleri Irak oldu.

Ali Ağaoğlu yağmada adını du-
yuran, büyük vurgunlar vuran asa-
laklardan bir diğeridir. 

Geçen yıl İstanbul'un Avrupa
yakasında iki ve Muğla Bodrum’da
bir olmak üzere üç yağma talan pro-
jesi yürüten Doğa Gayrimenkul, bu
yıl İstanbul'da Anadolu yakasını
yağmalayacağını ilan etti. Kartal'da
talanlarını sürdürecek olan asalaklar,
Dolapdere’de de yağmalarını sür-
dürüyorlar.

Teknik Yapı Holding, Fener-
bahçe Samandıra tesislerinin hemen
yanında 432 daireli Evora ismiyle
asalaklar için pahalı bir site kur-

maktadır.

Astaş Gayri Menkul ise ismini

TOKİ’nin satışa çıkardığı arsa iha-

lelerinde duyuruyor. 

“Zenginlerin emlakçısı” olarak

lanse edilen Sotheby's isimli em-

peryalist tekel, işbirlikçi Hitay Hol-

ding ile ülkemizde ilk ofisini açtı. 42

ülkede 530 ofisi bulunan emperya-

list tekel Sotheby's’in sözcüleri,

“Yılda 1 milyar dolarlık satış ger-

çekleştireceğiz.” açıklamasını ya-

parken yağma alanları yine İstan-

bul’du.

Sonuç olarak, İstanbul’un yağ-

masında irili ufaklı onlarca işbirlik-

çi tekel ve emperyalist tekel yeralı-

yor. Henüz bu süreç bitmiş değildir.

Yeni yerler için yeni asalaklar dev-

reye girmektedir. Yağma, talan sü-

recektir.

İstanbul Konut İmar Plan Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş; yani kısa adıy-
la KİPTAŞ... Onu, “yaşanabilir ve
güvenilir kentler üretir” diye tanıttı-
lar hep. 

Oysa bugüne kadar halk için ne ya-
şanabilir kentler kurdular, ne güvenilir
kentler yarattılar. Esasen, bu tür ku-
ruluşlar başlangıçta hangi gerekçey-
le kurulursa kurulsun, kapitalizmin ku-
rallarıyla varoldukları için onun ge-
reklerini yerine getirecek, tekellerle
içli dışlı olacaklardır. KİPTAŞ da
öyle olmuştur. 

KİPTAŞ, 1987’de emperyalist
sermaye ortaklığı ile imar planı ve mi-
mari projeler yapmak üzere İMAR
WEIDLEPLAN ismiyle kuruldu.

KİPTAŞ gibi örgütlenmeler
AKP’nin belediyeleri nasıl kullandı-
ğının da örneğidir aynı zamanda.
AKP’li belediyeler, kurdukları bu tür

şirketler ile büyük bir sermaye gücü
oluşturarak, büyük vurgunlar vurdu-
lar. Bunlar aracılığıyla yeni zenginler
yarattılar, AKP’nin finansmanını sağ-
ladılar.

Başlangıçta kendi önüne müteva-
zı hedefler koyan KİPTAŞ, sömür-
dükçe, palazlandıkça giderek daha bü-
yük yağma ve talan projelerinin içi-
ne girmiş, yağmada sınır tanımayan
bir güç haline gelmiştir.

KİPTAŞ, 8 Mart 1995’te Bü-
yükşehir Belediyesinin yağma ve ta-
lan politikalarını yürütmeye başladı.

“İstanbul’a 50.000 Konut” slo-
ganıyla Anadolu yakasında Pendik,
Avrupa yakasında ise Küçükçekme-
ce’de konutlar yaptı. Burada Başak-
şehir ve Hilalşehir adıyla toplu ko-
nutlar yaptılar. 

Elindeki arsaları tekellere peşkeş
çekerek büyük vurgunlar vurdu.

AKP’nin yağma ve talanını meşru-
laştıran arpalığı oldu. Ele geçirdiği
yerleri, 

Amplio Hotel investments Em-
lak Anonim Şirketi gibi emperyalist
şirketlere, Yapıtay İnşaat ve Tekstil
Sanayi Ticaret Limited Şirketi gibi
işbirlikçilere veya AKP’ye peşkeş
çekti. 

TOKİ ile de işbirliği yaparak,
vurgunlarla büyüdükçe, daha kirli ve
soyguncu ilişkiler içine girdiler. İş-
birlikçi tekellere arsaları değerinin al-
tında sattılar. Tekellere yeni imkanlar
sundular.

Koç Holding ile belli araziler üze-
rinden rant anlaşması yaptı, yerleşim
alanı olmayan bu yerlere imar çı-
karttı. Başta Koç olmak üzere işbir-
likçi tekellerin bütün pis işlerini çö-
zen KİPTAŞ aynı zamanda yüzlerce
insanı zarara uğratarak dolandırdı. 

Kısacası, KİPTAŞ, Kadir Top-
baş ve asalak AKP’lilere, tekellere ve
işbirlikçilerine peşkeşin aracı ku-
rumlarından biridir. 

KİPTAŞ’la sömürüyor,
KİPTAŞ’la aldatıyorlar!
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Bizi kapitalizmin her türlü mu-
sibetinden kurtaracak olan önemli bir
anahtardır ilk neden sorgulaması.  

İlk nedeni bulmak, onu ortadan
kaldırmak ve yenisini kurmak, ya-
pacağımız budur. 

Devrimci faaliyetlerimizde, sa-
vaşımızda birçok sorunu
kolayca çözülür hale geti-
recek önemli bir anahtar-
dır bu. 

Kapitalizmin kuşatma-
sından, umutsuzluktan çı-
karacak olan önemli bir
noktadır. 

Çevremizde aykırı gör-
düğümüz her davranışın,
her yanlışın çözümlenme-
sine bu soru ile başlaya-
biliriz. 

Örneğin; çok kibirli-
havalı birisi var çevreniz-
de, aldanmayın bu görün-
tüye, bunun arkasında giz-
lenen bir zayıflık vardır.
Bunu görün, bulun, ortaya
çıkartın. Bunu çaktımcılıkla değil, o
arkadaşımıza doğruyu göstermek
için yapmalıyız. 

Neden böyledir? 

Doğal değildir. 

Doğal olan bir devrimcinin mü-
tevazı olmasıdır.

Doğal olan bir insanın her şeyi
bilmesi olamaz, mutlaka bilmedik-
leri de vardır. Ama o havalı sahteler
bunu gizlerler, gizlediklerini sanır-
lar.  

Kibirli görünenlere aldanmayın.

Sahtedir o kibir. 
O sahteliği silip süpürecek tek şey

devrimci eleştiri- özeleştiridir.

Devrimci eleştiri de ise amaç ilk
nedene ulaşmak olmalıdır. 

Normal değildir. 

Normal değilse o
zaman soru basittir;
neden bu kadar kibirli,
havalısın? 

Tek çözüm eleştiri
özeleştiridir. Ama bu
kadar basit mi, değildir.

Eleştirmekte, özeleştiri yapmakta
bu kadar basit değildir. 

Eleştiri- özeleştiri de yaptığı-
mız yanlışlar yok mudur, mutlaka ol-
malıdır ki her zaman istediğimiz so-
nuçları alamayız. 

ELEŞTİRİ- ÖZELEŞTİRİDE

SORUNLAR 

a- Eleştiri- özeleştiri sürecinde
canlı bir tartışma olmaması, sorun-
lu bir sürece neden olabilir. Eleştiren
de özeleştiri yapan da dinamik bir
tarz kullanmalıdır. Nedir dinamizm?
Nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çı-
kartmak ve bu temelde tartışmaktır.
KURU, BİLGİÇ ELEŞTİRİ- ÖZE-
LEŞTİRİ DEĞİL BİLİMSEL, CAN-

LI ELEŞTİRİ VE ÖZELEŞTİRİ;
devrimcilerin hedefi bu olmalıdır. 

b- Kendini beğenmiş bir geve-
zelik sorunun çözülmesinde önem-
li bir engeldir. Genellikle özeleştiri
yapması gereken taraf bu tür bir ken-
dini beğenmişlik veya soyut geve-
zelik içinde olur, nedeni SAHTE gu-
rurdur. Bunu yıkıp, parçalamak zo-
runludur. 

c- Eleştiriye eleştiri ile cevap
verme acizliği, en çok karşımıza
çıkan umutsuz saldırı manevraları-
dır. Ama devrimci bir kuraldır; eleş-
tiriye eleştiri ile cevap vermek ya-

saktır. 

Neden böyle bir yasak?

Doğru olmayan yön-
temler sorunu çözmemizi
engeller, kendi önümüzde
kendimiz engel olmaya
başlarız bu nedenle yasak-
tır. 

Hastalıklı eğilimdir,
eleştiri karşısında adeta,
bir bardak suda fırtınalar
kopartmaktır. Eleştiri sa-
hibini yaptığına yapacağı-
na pişman etmektir. Yok,
buna izin vermeyiz, ver-
memeliyiz. Çok bilinen bir
yöntemdir bu konuda eleş-
tiri sahipleri devrimci sa-

kinliklerini yitirmemelidirler. 

Eleştiriye eleştiri ile karşılık ver-
mek eleştiriye karşı saflaşma çağı-
rısıdır bu yanı ile bozguncu ve pro-
vokatif bir tavırdır. Bu nedenle ya-
saktır. 

Yani basit bir tepkisellik değildir. 

Yasaktır. 

Bu yasağa uyulmaması suç işle-
meye doğru gidiştir.

Engel oluruz. 

Burada da yapmamız gereken
ilk nedene ulaşmak olmalıdır. “Tep-
kiselim” demek sorunu çözmez, ne-
den tepkiselsin. İşte bu ilk nedenle-
ri bulursak ona ulaşana kadar soru-
larımızı sürdürür ve çözeriz. 

Çözümün başka yolu yoktur. 
Her sorunda, her olayda ilk ne-

BİZ 
DEVRİMCİLER, 

HER ŞEYİN 
İLK NEDENİNİ

ARARIZ VE 
BULURUZ  

Eleştiriye eleştiri ile
karşılık vermek
eleştiriye karşı

saflaşma çağırısıdır bu
yanı ile bozguncu ve

provokatif bir tavırdır.
Bu nedenle yasaktır. 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz



dene ulaşmak bizim düşünce siste-
mimiz olmalıdır.

Gerçeğe ulaşmanın tek yolu bu-
dur. 

Yoksuluz.

Neden yoksuluz, ilk nedene ka-
dar gittiğimizde sömürüye ulaşırız
ancak. 

Bu düşünce sistemimize sıkı sı-
kıya sahip çıkmalıyız. 

Diyalektik ve tarihsel materya-
lizm bilimsel düşüncesinin de ku-
rulması bu düşünce sistemine bağ-
lıdır. İlk nedene ulaşıldığında çeliş-
ki bulunmuştur, çelişki bulundu-
ğunda toplumsal sınıflar bulunmuş-
tur. İşte bu düşünce sistemi bize
devrimin mümkün olduğunu anlat-
mış ve kavratmıştır. 

İlk nedeni bulur ve her şeyi bunun
üzerine kurarsak yapılacak şey ba-
sittir, olayları yeni baştan ele alırız.
İlk sorudan, ilk nedenden başlar ve
yeniden ele alırız, yeni baştan kura-
rız her şeyi. Umut budur. 

Bu nedenle devrimciler hep umut-
ludur. 

Ama biliriz ki pratikte umuttan
daha fazlasına ihtiyacımız vardır. 

İnançtır, inanç ile umudu birleş-
tirmektir görevimiz. 

Eleştirirken de, özeleştiri yapar-
ken de, her türlü devrimci faaliyeti-
mizi yaparken de önemli bir anahtar
vardır, aklımızdan çıkartmamız ge-
reken önemli bir anahtar. Yaptığımız
işe inanmak, eğer inanıyorsak mut-
laka sorun çözülür. 

İNANÇSIZLIK SAHTE BİR
UZLAŞMANIN ARDINA GİZ-
LENMİŞ BİR ÖLÜMDÜR.

Biliriz, inanç ve pratik arasında
dolaysız bağ vardır. Bu nedenle yap-
tığımız her işe inanarak başlamalıyız.
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21 Ocak’ta Ankara’da içlerinde Ankara Gençlik Derneği üyesi Rıd-
van Akbaş’ın da olduğu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakül-
tesi’nde okuyan 5 öğrenci, Demetevler Parkı’nda gözaltına alındılar. 

5 öğrencinin gözaltına alınması, basın yayın organlarında tahmin edile-
ceği gibi “büyük örgüt operasyonu” olarak yeraldı. Hem de dört örgüt bir-
den vardı işin içinde(!) 

"Üniversitelerde Kaos Timi" ele geçirilmişti. Yakalanmasalardı, ne
“kaoslar” çıkaracaklardı! Gerici basın her gün bu senaryoya yeni yalan-
lar ekleyerek gerçekle hiç alakası olmayan spekülatif haberler yaptı. Po-
lis ve gerici basın işbirliğiyle devrimcilere karşı günlerce psikolojik savaş
yürütüldü. 

Yapılan kontra haberlere göre dört ayrı örgüt birleşmiş, üniversitelerde
“kaos” çıkartacaklardı. "İstihbarat toplamak için üniversiteleri gezen terör
örgütü PKK üyesi genç bir kız takibe alındı. Başörtüsü terör örgütü PKK
üyesinin kamuflajı oldu. Güvenlik kameraları genç kızın görüntülerini kare
kare kaydetti. PKK’lı eylemci gözaltına alındı. Eylemciden yola çıkarak
4 kişi daha yakalandı... sıcak takip sürüyor...”

Yalanın bini bir para... 

Tabii bu tür haberlerin değişmez cümlesi bunda da geçerli: “evlerinde
yapılan aramalarda bol miktarda örgütsel döküman ve yasak yayınlar yaka-
landı...” 

Oysa bunların tek bir kelimesi dahi doğru değil. Ama polis ve geri-
ci basın kurulan bu komployla 5 üniversite öğrencisini tutuklattı. 

Tutuklanan öğrenciler devrimci demokrat öğrencilerdir. Her yerde
olduğu gibi AKP’nin polisleri adım adım peşlerindedir. “Örgütsel
döküman” dedikleri bir kitap listesinden ibaretir. Bu listedeki kitaplar-
dan biri 1974 yılında diğeri 1979 yılında toplatılmış. 

Gerici basın yaptığı kontra haberlerle olmadık senaryolar yazdı. Kon-
trgerillanın psikolojik savaş kalemşörleri, “MKP, PKK, DHKP/C, TKEP-
L’yi bir araya ‘getirmiş, sonra bunlara “kaos timi” adını vermiş, sonra
da bunların yasadışı örgütlerle Ergenekon arasındaki bağı kuran kişil-
er... olduğunu iddia ediyor. Psikolojik savaşın ve onun aleti olanların ahlakı,
namusu olmaz. Bunları yazıp çizenlerin de yok. 

AKP’nin polisi ve gerici basın işbirliğiyle devrimci demokrat gençliğin
mücadelesi engellenmeye çalışılıyor. AKP polisinin bu komploları ne ilk
ne de son olacaktır. Yıllardır benzer komplolarla Devrimci Gençliğin mü-
cadelesini engellemeye çalışmıştır. Ancak polisin bu komploları gençliğin
mücadelesini engelleyemeyecektir. 

*

Gençlik Federasyonu, 24 Ocak’ta yaptığı basın açıklamasıyla polisi
teşhir ederken, tutuklananların özgürlüğünü istedi. Açıklamada ayrıca şun-
lar vurgulandı: “Öğrenci gençliğin gerçek temsilcilerine olan taham-
mülsüzlüğü bir kez daha görüyoruz. Devrimci öğrencilere yapılan bu sin-
dirme operasyonları yeni değildir... Dev-Genç’liler her zaman boy hedefidir
faşizmin. Tüm Dev-Genç’lilerinde görevi bu hukuksuzluklara, adalet-
sizliklere karşı savaşmaktır. YAŞASIN DEV-GENÇ YAŞASIN DEV-
GENÇLİLER!”

AKP polisinden bir komplo: 
‘Üniversitelerde kaos planı’
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Dersim’de katıldığı bir konserde,
işkencede katledilen TKP/ML TİKKO
önderi İbrahim Kaypakkaya’yı öv-
düğü gerekçesiyle hakkında dava
açılan ve 10 ay hapis cezasına çarp-
tırılan Pınar Sağ, 29 Ocak 2011 tari-
hinde İstanbul Barosu toplantı salo-
nunda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Sağ’ın avukatı Taylan Tanay top-
lantıda yaptığı konuşmada Pınar
Sağ'ın savunmasının alınmadığını,
avukatların dinlenmediğini, adil bir
yargılamanın gerektirdiği süre, imkan,
prosedürün sağlanmadığını belirtti
ve Çağdaş Hukukçular olarak bu hu-
kuksuzluğun peşini bırakmayacakla-
rını söyledi.

Av. Tanay’dan sonra Pınar Sağ söz
alarak, “Kaypakkaya’nın 1973 yı-
lında Diyarbakır Hapishanesi’nde iş-
kence ile katledildiğini ve suçlu ol-
duğu ispatlanmadığını” söyleyerek,
“kendisinin suçlu olduğuna inanmı-
yorum” dedi. 

Okuduğu şiirden dolayı aynı suçu
işlediği iddiasıyla ceza alan Mehmet
Özcan da  ceza almasına sebep olan
şiiri tekrar okudu.

Basın açıklamasının ardından Ga-
latasaray Lisesi önüne yürüyüş yapı-
larak eylem sonlandırıldı. Halk Cep-
hesi, Devrimci Alevi Komitesi, TA-
YAD ve Grup Yorum da açıklamaya
katılarak desteklerini sundular.

Çağdaş Hukukçular Derneği de 27
Ocak günü yayınladığı “Hizbullah sa-
nıklarına tahliye Pınar Sağ’a ceza! İle-
ri demokrasi işlemeye devam ediyor.
Düşünce ve ifade Hürriyetimizi sa-
vunacağız!” başlıklı yazılı bir açık-
lamayla Pınar Sağ’a verilen cezanın
hukuksuzluğuna dikkat çekti. 

Pınar Sağ Yalnız Değildir!

İstanbul Bağcılar'da 28 Ocak 2011 Cuma günü
Cepheliler duvarlara
umudun adını yazdılar. 

Duvarlara “DHKP-
C, DHKC, CEPHE,
ÖNDER YOLDAŞ
DURSUN KARA-
TAŞ” yazılaması yap-
tılar.

Çankaya Kültür
Derneği'ndeTiyatro 

Ankara’da Çankaya Kültür Derneği'nde bu yıl ilki ya-
pılan tiyatro gösterisi 30 Ocak 2011‘de mahalle halkı-
nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Anton Çehov'un “Tiyatro Üçlemesi” Ankara Devi-
nim Tiyatrosu tarafından oynandı. Tiyatro bitiminde ise,
sanatın halk için olması gerektiği, fakat bugünkü eko-
nomik koşulların buna uygun olmağı, halkın sadece ça-
lışan köle olarak görüldüğü ve tiyatroya katılamadığı be-
lirtilirken, ancak beraber olarak bu üretimleri yapabile-
ceğimizden bahsedildi. 

Oyun sonrasında “her hafta tiyatro var mı” diye so-
ranlar olurken, etkinliklerin sahiplenmeyle devam ede-
ceği söylendi.

DERSİM:

Güler ZERE

Halk

Kitaplığını

Açıyoruz

YOZLAŞMAYA, ASİMİ-

LASYONA KARŞI GÜLER

ZERE HALK KİTAPLIĞI  AÇI-

LIYOR

Kültürümüzü yaşatmak, de-

ğerlerimize sahip çıkmak için;

Uyuşturucuya, fuhuşa, çeteleşmeye karşı çıkmak için,

kimliğimizi,  kültürümüzü,  değerlerimizi, onurumuzu,

inançlarımızı yaşatmak için;

Güler ZERE Halk Kitaplığını  açıyoruz…

Gençlerimiz bu bataklıktan kurtulsun diyorsan, evlat-

larımıza temiz, onurlu, güvenli bir gelecek bırakmak isti-

yorum diyorsan sende Güler’in sesine ses ver, Bir Kitap-

ta Sen Getir…

DERSİM ÖZGÜRLÜKLER
DERNEĞİ 

CEPHELİLER YAZILAMA 
YAPTILAR
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Yürüyüş’ün ilk sayısı 22 Ma yıs
2005’te ya yın la ndı. Yü rü yüş 6 yıl dır
ül ke mi zin iş çi le ri ne, köy lü le ri ne,
yok sul la rı na, maz lum la rı na gerçekleri
anlattı ve kur tu luşun yo lu nu gös te ri -
yor. Faşizm koşullarında gerçekleri
söylemek, yazmak “bedel” demektir.
Bu uğurda büyük bedeller ödendi.
Fer hat la rı bu nun için vur du lar, En gin -
le ri bunun için kat let ti ler. Bu nun için
top lat malar, ya yın dur dur ma ka rar la -
rı, para cezaları, açılan yüzlerce
dava... Bunun için büro baskınları, bu-
nun için tutuklamalar, bunun için
linç saldırıları... Son Yürüyüş baskı-
nından tutuklananlar 45 gündür, bu-
nun için hala tutuklular.

Yürüyüş dergisinin yayını 6. yılı-
na girdi ancak devrimci yayın faali-
yetimiz 12 Ey lül ön ce si ne kadar uza -
nır. 12 Eylül’le birlikte kesintiye uğ-
rayan yayın faaliyetimiz, Aralık
1986’da birinci sayısı çıkan Yeni
Çözüm dergisinden bu yana 25 yıldır

kesintisiz olarak yayınını sürdür-
mektedir. 

Oligarşinin yasalarına göre bir
gazete, bir dergi çıkarılabilinir. Ama
bu teorik olarak böyledir. Bu hakkın
tanınmış olması onun serbestçe kul-
lanılması anlamına gelmez. 25 yıllık
devrimci yayın tarihimize bakıldı-
ğında göze çarpan en belirleyici olan,
bu uğurda ödenen bedellerdir. 25 yıl-
lık yayın faaliyetimize bakıldığında
göze çarpan bir başka gerçek ise fa-
şizmin son 25 yıllık tarihidir. 

Bu 25 yılda oligarşi yayın faali-
yetimizi engellemek için de ne me dik
yön tem bı rak ma dı . Ya yın la rı mız et ra -
fın da yalan ve demagojilerle “Ör gü -
tün ya yın or ga nı” diyerek bir “kor -
ku çem be ri” ya rat ma ya ça lış tı lar.
Oku rla rı mız te rö ri ze edil di, der gi le -
ri miz po li si ye ope ras yon lar da bir
“suç” un su ru gi bi em ni yet mü dür lük -
le rin de teş hir edil di. Alın ma sın,
okun ma sın, iz len me sin di ye oku yu -
cu la rı mı za her tür lü bas kı lar ya pıl dı. 

Oli gar şi, hal ka ulaş ma ya lım, ger -
çek le rin se si ol ma ya lım di ye Na zi dö -
ne mi ni arat ma yan san sür ya sa la rı çı -
kar dı. Dergi daha matbaadan çıka-
madan toplatma kararıyla dergileri-
mize el koydular. 

Polisler, der gi da ğı t an insanları-
mızı gö zal tı na aldı, iş ken ceden ge-
çirdi. Gözaltına alınıp işkence gör-
meyen çalışanımız yoktur.

Bir yan dan okur lar, bir yan dan

der gi yi çı ka ran lar her zaman faşiz-
min baskı ve terörüyle karşı karşıya
oldu. Der gi bü ro la rı mız, sanki yabn-
cı bir ülkenin topraklarına işgale gi-
der gibi basıldı. Sadece derginin ol-
duğu bina değil, bütün mahalle ku-
şatma altına alındı. Son baskında he-
likopterler kullanıldı.

Öy le za manlar oldu ki, hemen
her sayımız toplatıldı, sansürlendi, ka-
patma davalar açıldı. Milyarları bu-
lan pa ra ce za la rı ve ril di. 

O ka dar per va sız dı lar ki, der gi le -
ri mi zi ba san mat ba ala rı teh dit ede -
rek, ba sı mı nı en gel le di ler. Da ğı tım
şir ket le ri der gi le ri mi zin da ğı tı mı nı
yap ma mak için uy dur ma ge rek çe ler
ya rat tı lar. 

Tüm bun la rın yet me di ği yer ler de
da ğı tım cı la rı mız, ça lı şan la rı mız kur -
şun lan dı. İr fan Ağdaş’ı kat let ti ler
elin de der gi siy le... Fer hat Ger çek
der gi mi zi da ğıt tı ğı için po lis çe kur şun -
lan dı. En gin Çe ber, der gi mi zi da ğı -
tır ken tu tuk lan dı ve iş ken ce ile kat le -
dil di. 

Katliamlarla, işkencelerle, bas-
kınlarla, dergi toplatmalarıyla, yayın
durdurma cezalarıyla, para cezalarıyla,
okurlarımıza yönelen terörle dergi-
mizin yayın faaliyetini engelleyece-
ğini sanan oligarşiye, son baskından
sonra Yürüyüş dergisinin ülkemizin
dört bir yanında sokaklarda avaz
avaz gerçekler haykırılarak halka
ulaştırılıyor olması yeterli cevaptır. 

Yürüyüş’ü icazetle değil büyük 

bedeller ödeyerek çıkardık!

Onlar yayın faaliyetlerinin çe-
şitli aşamalarında çeşitli görevler
almış ve mücadelenin çeşitli alan-
larında şehit düşmüş devrimciler-
dir.

Yeni Çözüm Dergisi: Bü lent ÜL -
KÜ, Ah met GÜ DER, İr fan YE NİL -
MEZ, Hü se yin COŞ KUN,  Ta rık KO -
ÇOĞ LU, Re cep GÜ LER,   Al tan
Ber dan KE RİM GİL LER, Müj dat YA -
NAT, Na il ÇA VUŞ... 

Mü ca de le Dergisi: Ha lil
İb ra him EKİ Cİ BİL, Ah met
ÖZ TÜRK, Rı fat ÖZ GÜN -

GÖR, Er kan AK ÇA LI, Mi ka il GÜ -
VEN, Ze li ha GÜ DE NOĞ LU, Mu rat
ÇO BAN, Fat ma Hül ya TÜM GAN,
Zey nep ARI KAN GÜL BAĞ, Yaz gü -
lü GÜ DER ÖZ TÜRK... 

Kur tu luş Dergisi: İrfan AĞDAŞ,
Se nem ADA LI, Mu ham med KA YA,
Meh met TO PA LOĞ LU, Sem ra BAŞ-
YİĞİT, Fat ma BİLGİN, Sel ma KU -
BAT, Zey nep KORK MAZ, Ha mi de

ÖZ TÜRK

Va tan Der gi si: Sultan YILDIZ,
Ha san Hü se yin BOYRAZ, Uğur
BÜLBÜL, Ekmek ve Adalet Dergi-
si: Kev ser MIRZAK

Yürüyüş Dergisi: Engin ÇEBER

Dev rim ci Genç lik: Mus ta fa AK -
TAŞ, Ül ke miz de Genç lik Mu ha bi ri
Öz lem DU RAK CAN, Se mi ran PO -
LAT, Yok sul Hal kın Gü cü Yem li ha
KA YA, Kül tür Sa nat ta Ta vır Der gi -
si: Ay çe İdil ERK MEN...

Düşüncelerimizi bedeller
pahasına yazdık, savunduk



24 Aralık 2010 sabahı Ozan Ya-
yıncılık’a yapılan polis baskınında
halkın ve haklının sesi olan Yürüyüş
çalışanları gözaltına alınmış ve 7
kişi tutuklanmıştı. 

Bu baskın neden yapılmıştı, 7
kişi neden tutuklandı... Bunun ceva-
bı nasıl bir ülkede yaşadığımızdadır. 

TÜSİAD’ın, tekellerin sömürü
ve zulümlerini yazıyoruz diye tu-
tuklanıyor, bunun için işkencelerden
geçiriliyor, bunun için katlediliyoruz.
Yaşadığımız baskıların sorumlula-
rından biri de TÜSİAD’dır.  

Halk Cepheliler, “Düşünce ve Ör-
gütlenme Özgürlüğü İçin Savaşaca-
ğız” ismiyle başlattıkları kampanya
çalışmalarına TÜSİAD önünde yap-
tıkları eylemle devam ettiler. 

TÜSİAD Devrimcilere
Karşı Yürütülen Savaşın
Sorumlusudur

İstanbul Beyoğlu’nda TRT bina-
sının yan tarafında bulunan TÜSİAD
binası önünde toplanan Halk Cephesi
üyeleri son dönemde derneklere ya-
pılan polis saldırılarını ve Yürüyüş
Dergisi’ne yapılan baskını protesto et-
mek için eylem yaptılar. 

2 Şubat’ta yapılan eylemde “Der-

neklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş’ü
Sahiplenmeye Devam Edeceğiz” pan-
kartı açılarak “Linçleri Örgütleyen
TÜSİAD’dır!, Vatanı Satan TÜSİ-
AD’dır” dövizleri taşındı. 

Yapılan açıklamada İzmir’deki
Doğançay Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği, İzmir Özgürlükler Der-
neği, Yamanlar Özgürlükler Derne-
ği’ne 26 Ocak’ta yapılan baskın da
protesto edildi. 

40. yılını kutlayan TÜSİAD’ın
önünde yapılan eylemde “Siyaset
yapmak sadece TÜSİAD ve benzeri
dernekler için mi serbest bu ülkede?”
diye soruldu.  

Yine Karşınızdayız!
Y ü r ü y ü ş

okurları bu
haft∑a Kadıköy
İskele Meyda-
nı’ndaydı. 29
Ocak’ta yapılan
eylemde “Ülke-
mizde demokra-
si var mı? Dü-
şünce ve örgüt-
lenme özgürlü-
ğü var mı? Halk
ülkemizin yöne-
timine katılıyor

mu? Bu soruların tek bir cevabı var;
HAYIR! Tersini iddia edenler masal
anlatıyor, yalan söylüyor. Yürüyüş
Dergisi’ne yapılan baskın bunun en
somut örneğidir! Maraş’ı, Çorum’u,
Sivas’ı, Gazi’yi ve 19 Aralık Hapis-
haneler Katliamını ve Bayrampa-
şa’da yakılan 6 kadını anlatmaya de-
vam edeceğiz! Tutuklamalarınızla
bizleri yıldıramayacak Yürüyüş Der-
gisi’ni susturamayacaksınız!” şek-
linde konuşmalar yapıldı.  

Halk Cepheliler, 70 kişinin katıl-
dığı açıklamanın ardından ellerinde
Yürüyüş dergileri ve AKP iktidarının
ikiyüzlü politikalarını teşhir eden
konuşma ve sloganlarla Boğa Hey-
keli’nin bulunduğu alana kadar yü-
rüyüş yaptılar. 

Bir yandan Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımı yapılırken bir yandan da
“Düşünce Ve Örgütlenme Özgürlü-
ğümüz İçin Savaşacağız!” başlıklı
Halk Cephesi bildirisi dağıtıldı. Yak-
laşık 1 saat süren dağıtımda 85 der-
gi halka ulaştırıldı.

Açılan Masalarda
Gerçekler Halka Ulaşıyor

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da
Şişli Camisi yanında, Yürüyüş Der-
gisi’ne ve derneklere yapılan bas-
kınları protesto etmek, halka ger-
çekleri anlatmak için masa açıldı. 29
Ocak’ta Devrimci İşçi Hareketi,
Devrimci Memur Hareketi, Dev-
rimci Mücadelede Emekliler, Dev-
rimci Mücadelede Mimarlar ve
Mühendisler’in açtığı masada “Ha-
pishanelerde Katledilenleri Yazmaya
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Vazgeçmeyeceğiz!

Derneklerimizi ve Dergimizi

Savunmaya Devam Edeceğiz!

İstanbul
TÜSİAD önü

İstanbul
Kadıköy



Devam Edeceğiz” ve “Bayrampa-
şa’da Diri Diri Yaktığınız Altı Kadı-
nı Yazmaya Devam Edeceğiz- Yürü-
yüş Dergisi” imzalı pankartlar açıldı.

TAYAD'lı Aileler, 31 Ocak günü
Şişli Meydanı'nda masa açarak dev-
rimci düşüncelerin baskılarla sindi-
rilemeyeceğini vurguladılar. Açılan
imza masasında bildiriler dağıtılırken
tutuklanan Yürüyüş çalışanlarının
serbest bırakılması için de imza top-
landı.  

26 Ocak günü Bağcılar Yeni
Mahalle’de Yürüyüş okurları, açtık-
ları masada AKP polisinin Yürüyüş
Dergisi’ne hukuksuzca  yaptığı bas-
kın anlatılırken 50 imza toplandı,
300 bildiri halka ulaştırıldı.

Alibeyköy'de Yazılamalar
Yapıldı

Halk Cepheliler, İstanbul, Ali-
beyköy'ün Sayayokuşu Mahallesi’nde
26 Ocak günü Yürüyüş Dergisi’ne ya-
pılan baskını ve çalışanlarının tutuk-
lanmasını "Yürüyüş Susturulamaz!
Halk Cephesi", "Devrimci Basın Yü-
rüyüş Dergisi Susturulamaz!", "Dü-
şünce Ve Örgütlenme Özgürlüğümüz
İçin Savaşacağız - Halk Cephesi" ya-
zılamaları yaparak protesto ettiler.

Yürüyüş'ümüz
Anadolu'nun Dört Bir
Yanında

Erzincan'da 29 Ocak günü Ulalar
Beldesi’nde Gençlik Derneği tara-
fından Yürüyüş Dergisi’nin satışı ya-
pıldı. 

Belde girişinden itibaren başlayan

satışlarda halka, yıkılmak istenen
gecekondular ve barınma hakkı an-
latıldı. 

Aynı gün Ankara Gençlik Der-
neği üyesi öğrenciler tarafından da ya-
pılan baskın bir kez daha teşhir edil-
di.  28 Ocak’ta ise Ankara Sakarya
Caddesi'nde açılan masada 2 saatte 50
dergi satıldı. 

Bursa’da 26 Ocak’ta Yürüyüş
standına karşı polis ve zabıtalar tara-
fından gerçekleştirilen saldırının bir
gün sonrasında aynı yerde, 27 Ocak
günü Bursa Kent Meydanı’nda yeni-
den Yürüyüş dergisinin standı açıldı.
Halkın ilgisinin yoğun olduğu dergi
satışında  61  dergi halka ulaştırıldı.

28 Ocak günü Yürüyüş okurları

Gemlik İskele Meydanı’nda da stant
açtılar.       

Antakya’nın Harbiye beldesine
bağlı Sinanlı köyünde ve çevre köy-
lerde 25 Ocak günü 12.00 ile 17.00
arasında  Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım
ve satışı yapıldı. Yürüyüş okurları Yü-
rüyüş önlükleri giyerek 145 dergiyi
halka ulaştırdılar.

İzmir’de yapılan dernek ve ev
baskınları Yürüyüş’ün mahallelere
ulaşmasını engelleyemedi. 30 Ocak’ta
Narlıdere-Arıkent’te 72 derginin sa-
tışı yapıldı. Dergiyi alan halk geçmiş
olsun dileklerini söyledi ve sonuna ka-
dar arkanızdayız dedi. 

Halkın sesi Yürüyüş halka ulaş-
maya devam ediyor. 2 Şubat Çar-
şamba günü yapılan dergi dağıtımı sı-
rasında, Samsun sokakları kapı kapı
dolaşıldı, Yürüyüş dergisi halka ta-
nıtıldı. Dergi ve halkın sorunları üze-
rine tartışıldı, yorumlar yapıldı. Bir ba-
yan, “Çok çalışın çocuklar, yerinizi
başkaları doldurmasın, çok gezin,
daha çok çalın kapıları” diyerek ya-
nımızda olduğunu belirtti. İki saat sü-
ren dağıtımda  Yürüyüş Dergisi ve
Karadeniz Özgürlükler Derneği bro-
şürleri halka ulaştırıldı. 

Elazığ’da 1 Şubat günü hastane-
ler Caddesi Hozat Garajı ve Yıldız-
bağları Mahallesi’nde toplu dergi sa-
tışı yapıldı. 

Hozat garajında başlayan dergi sa-
tışı Hastaneler Caddesi’nde devam
ederken sözde kimlik kontrolü yap-
maya gelen polis ekipleri megafonun
çıkardığı sesin çevreyi rahatsız ettiğini
öne sürerek ses kirliliğinden kay-
naklı Yürüyüş çalışanlarına 140’ar lira
para cezası işlemi uyguladı. 

Ardından da satışı provoke etmek
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Saldırı HEPİMİZEDİR!
“Bana değmeyen yılan bin

yaşasın” mı deniliyor? Bu
düşünceler burjuvaziye ait
düşüncelerdir. Halka empoze
edilen bu düşünceler düzene
hizmet etmektedir.

Yürüyüş’e yapılan saldırı
düşünce ve örgütlenme özgür-
lüğüne yapılan saldırıdır. Düzene
karşı olan herkesedir. AKP iktidarı
kendi politikalarına hizmet
etmeyen düzen içi muhalefete dahi
tahammül etmiyor. 

Saldırının üzerinden  1 ayı
aşkın bir zaman geçti. Yürüyüşe
yapılan saldırı bu ülkede yaşandı.
Peki bu saldırı karşısında  sosyalist
olduklarını, düzene karşı olduk-
larını söyleyenlerin  tavrı nedir? 

Sessiz kalmak, görmemek, halk
için yola çıktıklarını söyleyenleri
tüketir, mücadeleden uzaklaştırır.

İstanbul
TÜSİAD önü

İstanbul
Kadıköy
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için dergi okurlarını takip etmeye
başladı. Sonrasında mahalleye çı-
kan Yürüyüş okurları burada da sa-
tışa devam etti. 

31 Ocak günü Dersim Cumhu-
riyet Mahallesi’nde yine kapı kapı
Yürüyüş anlatıldı, 45 dergi dağıtıldı. 

İzmir’de Yapılan
Baskınlar Protesto Edildi

İzmir’de 26 Ocak günü sabaha
karşı Yamanlar Özgürlükler Derneği,
Doğançay Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği, İzmir Özgürlükler Der-
neği, ve bazı evler polis tarafından ba-
sılmış, gözaltına alınan 7 kişiden 5’i
tutuklanmıştı. 

Kamu Emekçileri Sendikalar Kon-
federasyonu (KESK) İzmir Şubeler
Platformu  27 Ocak günü  saat
18.30’da yapılan baskını protesto et-
mek için Konak'ta basın açıklaması
yaptı.

Abdullah Tunalı'nın okuduğu açık-
lamada hakları için mücadele edenlere
karşı baskı, tehdit ve tutuklamaların
olduğunu anlattı. 26 Ocak’ta İzmir'de
3 ayrı yerdeki Haklar ve Özgürlükler
Derneği’ne  ve evlere  eş zamanlı ola-
rak yapılan baskında gözaltına alınan,
Eğitim-Senli Zeynep Dinçoğlu'nun
hiçbir gerekçe gösterilmeden evi ba-
sılarak yakapaça gözaltına alındığı be-
lirtildi. Öğretmen Zeynep Dinçoğ-
lu’nun derhal serbest bırakılması ge-
rektiğini söyledi.

***
30 Ocak günü Dersim Halk Cep-

hesi tarafından İzmir’de yapılan der-
nek baskınları ve tutuklamalara kar-
şı eylem yapıldı. “Gözaltılar Tutuk-
lamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”
pankartının taşındığı eylemde Sanat
Sokağı’ndan yer altı çarşısına kadar
yürüyüş yapıldı. Eyleme Partizan
DHF ve Emek ve Özgürlük Cephesi
destek verdi.

***
İzmir’de baskınlar ve tutuklama-

larla ilgili 29 Ocak günü de İzmir’de
eylem yapıldı. 

DHF, Partizan ve Mücadele Bir-
liği Platformu’nun destek verdiği ey-

lemde gözaltından serbest bırakılan
Zeynep Öğretmen de söz alarak göz-
altında yaşadıklarını anlattı.

***
AKP iktidarının kendinden olma-

yan ve kendine karşı mücadele eden
kurum ya da kişilere karşı düşmanlı-
ğına, derneklerimizi,düşünce ve ör-
gütlenme özgürlüğümüzü savunarak
cevap vereceğiz.

TRAKYA HALK CEPHESİ

***
Bütün bunlar “terör”se eğer, evet

siz bize daha çok terör estirmeye de-
vam edeceksiniz.  Biz daha çok ve
daha güçlü mücadele edeceğiz. Daha
gür olacak sesimiz, daha da çoğala-
cağız. Derneklerimiz çoğalacak, mü-
cadelemiz daha da yükselecek. Bas-
kılarınız, göz altılarınız, tutuklama-
larınız vız gelecek bizlere!

SAMSUN HALK CEPHESİ

***
Şüphesiz bu baskılar boşuna değil.

Faşist AKP iktidarı, kendisine yöne-
len halkın tepkilerini törpülemek için
muhalif gördüğü tüm güçlere saldı-
rıyor. 

BURSA HALK CEPHESİ

***
Bizler derneklerimizi ve diğer

haklarımızı kolay kazanmadık. Be-
dellerle kurduk derneklerimizi. Be-
dellerle çıkarıp dağıttık dergilerimi-
zi. Düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğümüz için yıllardır bedel ödüyoruz.
İşte tüm bunlardan dolayı vazgeç-
meyeceğiz değerlerimizden. Düşün-
ce ve Örgütlenme Özgürlüğümüz
için Savaşacağız.

MALATYA HALK CEPHESİ
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AKP iktidarı 2010 yılının başından
beri Halk Cephesi’ne yönelik saldı-
rılarda  onlarca  derneği basıp, talan
etti. 15 Haziran 2010’da “terör ör-
gütüne 4 ilde eşgüdümlü operasyon”
diyerek saldırdı. Toplam 28 kişi göz-
altına alındı. 17 kişi tutuklandı. Göz-

altına alırken “yasa dışı örgüt ope-
rasyonu” demişlerdi. Gözaltına alı-
nanlar TAYAD’lılardı ve içlerinde
60-65 yaşın üzerinde insanlar vardı. 

TAYAD’lılar için hazırlanan  id-
dianamede tutuklanma gerekçeleri
şöyle sıralandı;

Kanser hastası Güler Zere için
yapılan eylemlere katılmak, Güler Ze-
re’nin cenazesine katılmak, Mahir Ça-
yan’ın mezarı başında anma yap-
maktı... 

Hapishanelerde tutsakları tecrit
işkencesiyle katletmek suç değil ama
tutsaklara sahip çıkmak suçtu. Hasta
tutsakları katletmek suç değil,  hasta
tutsaklara özgürlük istemek suç sa-
yıldı. Yine Mahir Çayanlar’ı katlet-
mek suç değil, onlar için anma yap-
mak suç oldu. 

***

31 Ekim 2010’da  İstanbul 1 Ma-
yıs Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derneği basıldı. 15 kişi
gözaltına alındı ve 12’si tutuklandı.
Operasyonun gerekçesi 16-17 yaşın-
daki bir çocuğa zorla imzalatılan ifa-
de tutanağıydı. Ama asıl gerekçesi
Anadolu Haklar ve Özgürlükler Der-
neği’nin yozlaşmaya, uyuşturucuya, fu-
huşa karşı yürüttüğü mücadelesiydi.

***

Kocaeli polisi, 3 Kasım 2010’da
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri ve
derneğe gidip gelen 18 kişiyi gözal-
tına almış ve gözaltına alınanlardan
6’sını tutuklatmıştı.

Polis bu operasyonu; "DHKP-C
operasyonu" diye duyurdu. Fakat
gözaltına aldıkları kişilerin tu tuk lan -
ma sı na ge rek çe olarak ka tıl dık la rı
yasal de mok ra tik ey lem lerdi. Ba sın
açık la ma la rına katılmak, 1 Ma yıs’a
ka tıl mak, Saz kur su düzenlemek suç
sayıldı. 

Bunlar Kocaeli polisinin Gençlik
Derneği üyelerini tutuklatmak için uy-

durduğu gerekçelerdi. Polis saldırının
gerçek amacını gözaltına aldıkları
Gençlik Derneği üyelerine “sizi  bu-
rada yaşatmayacağız”,  “Derneğin
çalışmalarına izin  vermeyeceğiz...”
diyerek itiraf etti. AKP’nin polisi
için  Gençlik Derneği’nin çalışmala-
rını engellemekti asıl sorun. 

***

İstanbul’da Yürüyüş Dergisi 24
Aralık 2011’de basıldı. Yürüyüş
Dergisi’nin yayınını engellemek için
derginin teknik işlerinin yapıldığı
Ozan Yayıncılık, fiziken kullanılmaz
hale getirildi. Dergi çıkartmak için ge-
rekli olan bilgisayarlar, fotograf ma-
kinaları, kameralar, ve diğer teknik
aletler polis tarafından gasp edildi.
Derginin arşivine el konuldu. Gözal-
tına alınan  12 kişiden 7 Yürüyüş ça-
lışanı tutuklandı. Yürüyüş baskının-
da da polis “yasadışı örgüt” bağ-
lantısı diye terörünü meşrulaştırma-
ya çalıştı. 

***

Son olarak 26 Ocak’ta İzmir po-
lisi, Yamanlar Özgürlükler Derne-
ği, Doğançay Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği, İzmir Özgür-
lükler Derneği ve bazı evlere baskın
düzenleyerek terör estirdi. Gerekçe
yine “yasadışı  örgüt operasyonu”
ydu.(!) Fakat tutuklanan 5 kişi için so-
mut bir “suç” da bulamadılar. Göz-
altına alınanlardan Ferit Mutlu ve
Necdet Yıldırım, “polise mukave-
metten” tutuklandı. 

Halk Cepheliler’in polisin gözal-
tı terörüne karşı direnmesi suç sayıl-
dı. İşkencelere, polis terörüne karşı di-
renmek ne zamandan beri suç oldu? 

AKP’nin polisinin en iyi bildiği
iştir komplo kurmak. İzmir’de tu-
tuklanan Halk Cepheliler, polisin
komplolarıyla tutuklandılar. Tutuk-
lananlar İzmir’deki derneklerde ça-
lışan devrimcilerdir. AKP, İzmir’de de

�AKP’nin polisi Ankara,
İstanbul, İzmir ve
Manisa’da
TAYAD’lılara saldırdı.
28 kişiyi gözaltına aldı
17 kişiyi tutuklattı.

� 31 Ekim 2010’da
İstanbul’da Anadolu
Haklar ve Özgürlükler
Derneği basıldı. 15 kişi
gözaltına alındı. 12’si
tutuklandı.

� Kocaeli polisi, Kocaeli
Gençlik Derneği’ni
bastı. 18 kişiyi gözaltına
alıp 6 kişiyi tutuklattı.

� İstanbul’da Yürüyüş
Dergisi basılıp talan
edildi. 12 kişi gözaltına
alındı. 7 kişi tutuklandı.

� İzmir’de Halk
Cepheliler’e yönelik
saldırıda, dernekler
basılıp talan edildi.
Polis, 7 kişiyi gözaltına
alıp 5 kişiyi tutuklattı. 

İstanbul’dan Ankara’ya, Kocaeli’den İzmir’e 

Hiçbir saldırı karşısında 
geri adım atmayacağız!
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esas olarak düşünce ve örgütlenme
özgürlüğüne saldırmıştır. Demok ra-
tik kitle örgütlerinde faaliyet yürü-
ten devrimciler tutuklanarak der-
neklerin faaliyetleri engellenmeye
çalışılmıştır. AKP’nin saldırısı ör-
gütlenme hakkına saldırıdır. 

AKP’nin 
demokratikleşme 
manevralarına ortak 
olmak, faşizmi 
desteklemektir!

AKP, örgütlenme hakkına açıktan
saldırıyor. Her türlü hak alma müca-
delesini terör sayıyor. En küçük bir
muhalefete saldırıyor. Düzen içi mu-
halefete bile yaşam hakkı tanımıyor.
Kendinden olmayan her düşünce
AKP’ye göre “marjinal”dir.

AKP fiili saldırılarla komplolarla
rakip gördüklerini sindiriyor, sustuyor.
Emekçilerin kazanılmış haklarını
gasp etmek, emekçileri köleleştir-
mek için çıkartmaya çalıştıkları “Tor-
ba yasa”ya karşı Ankara’ya yürüyen
emekçilere “şehire sokmayacağım”
diyerek, emekçilerin her türlü hakkı-

nı gasp ediyor. Buna kimsenin karşı
çıkmasını istemiyor. Hiç bir koşulda
direnmeyeceksin diyor.

AKP, sanatçılara saldırıyor.
AKP’yi protesto eden öğrencilere
“bunlar Marksist-Leninist marjinal
gruplar” diyor. Düşünce ve örgüt-
lenme özgürlüğüne saldırıyor. Der-
nekleri basıyor, çalışanlarını tutuk-
luyor. Düzen içi muhalefete dahi sal-
dırıyor. Her vesileyle halkı aşağılıyor. 

AKP bütün bunları yaparken,
AKP yağcıları hala AKP’ye destek ve-
riyor. Hala  AKP’nin Türkiye’yi de-
mokratikleştirdiğinden bahsediyor.
AKP’ye verdikleri destekle AKP’nin
demokrasicilik oyununa hizmet edi-
yorlar. AKP’nin faşizmini meşrulaş-
tırıyorlar. 

AKP’nin saldırıları 
Halk Cephesi’ni
sindiremeyecek

Halk Cephesi, AKP’nin
saldırıları karşısında susmuyor.
Her koşulda direniyor. AKP
politikalarını teşhir ederek
AKP’nin demokratikleşme ya-
lanlarını açığa çıkarıyor. 

Halk Cephesi, AKP’nin
saldırıları karşısında düşünce ve ör-
gütlenme özgürlüğünü savunuyor. 

Kocaeli polisi gözaltına aldığı
GençlikDerneği üyelerine “sizi  bu-
rada yaşatmayacağım” demişti. Göz-
altı ve tutuklamalardan kaynaklı bir
süre dernek kapalı kaldı. Ama tüm sal-
dırılara, tutuklamalara rağmen Kocaeli
Gençlik Derneği’nin faaliyetlerini
engelleyemedi. Kocaeli Gençlik Der-
neği yeni yerinde faaliyetlerine devam
ediyor. 

TAYAD meydanlardan hiç eksik
olmadı. Yürüyüş Dergisi tüm talana
rağmen yayınını yine sürdürüyor.
Yürüyüş meydanlarda. Halk Cephe-
si her alanda yine AKP politikalarına
karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Samsun’da Grup Yorum
konseri düzenlemek iste-
dikleri için tutuklanan ve on-
larca yıl hapis cezası verilen
Halk Cepheliler için yürü-
tülen kampanya üçüncü haf-
tasında devam ediyor.

30 Ocak Pazar günü
Süleymaniye Geçidi’nde ya-
pılan basın açıklamasında
10 yıl 10 ay ceza verilen
Günay Özarslan’ın geçen
sene yazdığı mektup okun-
du. Eylemde her geçen gün

daha da artan baskıların, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesinin engellemesi-
ni amaçladığına değinildi.

Eylemde tutsakların sahiplenilme-
sinin ve onlara  mektup yazılmasının
önemli olduğu anlatıldı.  Eyleme ÖDP
de destek verdi.

Açıklama sonunda pankart topla-
nırken, o esnada caddeden tezahürat-
la geçen “Samsun Spor”lulardan biri-
leri, ortamı provoke etmeye çalıştı.

Provokasyona sloganlarla cevap
verildi. 

SAMSUN’DA FAŞİST SALDIRI GİRİŞİMİ

İzmir

Tutuklamalar, 
cezalar bizi  yıldıramaz

Samsun
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AKP’nin polisinin İstanbul’da
yoksul halkın oturduğu mahallelere
saldırısı ve provokasyonları sürüyor.
Yoksul halkın oturduğu mahallelerde
fuhuşu, uyuşturucuyu, hırsızlığı yayıp,
gençliği kullanmak istiyor AKP’nin
polisi.

Geçtiğimiz günlerde bu saldırı
ve provokasyonlardan biri de Bağcı-
lar Yeni Mahalle’de yaşandı.

Polis terörünün yeni
gerekçesi: Kimlik kontrolü

Okul önlerinde, kadın çalıştıran
barlarda, Halk Cepheliler’in olmadı-
ğı sokaklarda aleni uyuşturucu satan,
fuhuş pazarlıkları yapanlara kimlik
kontrolü yapmak yerine onuruyla
yaşamını sürdüren esnaflara kimlik
kontrolü yapmaya çalışıyor AKP’nin
polisi.

Polis terörünün yeni gerekçesi
yoksul halkın oturduğu mahallelerde
kimlik kontrolü yapmak. Evine giden,
işyerinde oturan, sokaktan geçen her-
kes polis terörünün yeni hedefidir.

Oysa ortada kimlik kontrolü yap-
maya gerekçe yapabilecekleri tek bir
olağanüstü durum bile yoktur. Asıl
amaçları, bu tür kontrollerle polis te-
rörünü meşru hale getirmektir. 

27 Ocak günü akşam saat 20.00
sularında Yunus polisler Karanfiller
Kültür Merkezi’nin bulunduğu so-
kaktaki esnafları dolaşarak halkı ra-
hatsız edip kimlik kontrolü yapmak is-
tediler.

Halkı ve esnafı sindirmeye, Ka-
ranfiller Kültür Merkezi’ne gidip
gelenlere gözdağı vermeye çalışan
AKP’nin polisinin terörü karşısında
Halk Cepheliler polise müdahale et-
tiler. 

İşkenceci polis yedek güç isteye-
rek, kendilerine engel olan Halk
Cepheliler’e biber gazı sıkarak, iş-
kenceci yüzünü gösterip, coplayarak
Gökhan Yıldırım, Şahin Akgül ve
Özkan Karakuş isimli Halk Cephe-

lileri gözaltına aldı.

Halk Cepheliler’e
gözaltında
işkence

Bağcılar Yeni Mahal-
le’de gözaltına alınan 3
Halk Cepheli 28 Ocak’ta
çıkarıldıkları savcılıktan
serbest bırakıldılar.

Gözaltında parmak izi
almak gerekçesiyle 3 Halk Cephe-
li’ye saldıran işkenceciler, Şahin
Akgün’ün burnunu kırdılar. Diğer iki
Halk Cepheli’nin de vücutlarının çe-
şitli yerlerinde darp izleri oluştu.

AKP’nin polisi, halka yönelik te-
rörlerine karşı çıkan Halk Cepheliler’e
işkence yaparak intikam almaya ça-
lıştı.

Halk Cepheliler işkence soruş-
turmalarında işkenceciler aklansa da
suç duyurusunda bulundular.

İşkenceye, polis terörüne
sessiz kalmayacağız!

Bağcılar Yeni Mahalle’ye ka-
mera yerleştiren, kimlik sorma ge-
rekçesiyle esnafa ve halka gözdağı ve-
rip, sokak ortasında Halk Cepheliler’e

işkence yapan, biber gazı sıkıp, cop-
layan AKP’nin polisi yapılan yürü-
yüşle protesto edildi.

30 Ocak’ta Bağcılar Yeni Ma-
halle’de polis terörüne karşı yapılan
yürüyüşten önce Halk Cepheliler ma-
hallelerinde yaptıkları çağrılarıyla
halkı yürüyüşe davet ettiler.

Karanfiller Kültür Merkezi
önünde toplanan kitle, alkışlar ve
sloganlar eşliğinde yürüyüşe başlar-
ken, halk bir kez daha yürüyüşe da-
vet edildi ve 3 gün önce yaşanan po-
lis terörü anlatıldı. 

Ahmet Kabaklı Caddesi’nden Bar-
baros fırınının önüne sloganları, pan-
kart ve dövizleri, kızılbayrakları ile
gelen Halk Cepheliler burada bir ba-
sın açıklaması yaptılar. 

Açıklamayı Halk Cephesi adına
Özkan Karakuş okudu. Açıklamada; 

“AKP’nin polisi şunu iyi bilsin ki
biz devrimciler bulunduğumuz her
yerde sokaklarda, caddelerde, ma-
hallelerimizde ülkemizin dört bir
yanında biz varız. Devrimciler bu ül-
kenin her karış toprağı için bedel
ödemişlerdir ve ödemeye devam ede-
ceklerdir.”

Basın açıklaması sırasında yaşlı bir
amca Halk Cepheliler’in yanına gi-
derek torununa “iyi dinle oğlum,
devrimcilerin söylediklerine kulak
ver. Onlar halkın umudu, onlar bi-
zim içimizdeler, bizim çocukları-
mız” dedi.

70 kişinin katıldığı yürüyüş marş-
larla sona erdi.

Bağcılar Yeni Mahalle’de kameradan sonra polis terörü...
Polis terörüne izin vermeyeceğiz! 

Nerede bir
örgütlenme varsa,
nerede bir gelişme
varsa, polis; terörüyle,
provokasyonlarıyla,
komplolarıyla orada. 

Kimlik sormalar,
panzerlerle dolaşmalar
kameralar,
operasyonlar... Neden?
Korkuyu büyütmek
istiyorlar
mahallelerimizde. 
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Yazı dizimizin birinci bölümünde,
1980’lerin ikinci yarısından itibaren
derneklerin hangi koşullarda, nasıl ku-
rulduğuna değinmiştik. 

Devrimcilerin önderliğindeki der-
nekler, kurulduktan kısa bir süre son-
ra umudun mevzileri haline geldi, hal-
ka yol gösteren, sorunlarına çözüm
üreten kurumlar oldu. 

Oligarşinin saldırıları da gecik-
medi. Mesela, yeni kurulan bir der-
neğin henüz tüzüğü onaylanmadan
dernekler masası tarafından basılıp ka-
pısı mühürlenebiliyordu. Veya bir
dernekte açılış kutlaması yapılırken
bir başkasının polisler tarafından ba-
sıldığı oluyordu. Ancak oligarşinin
saldırıları karşısında teslim olunma-
dı. 

Bunun karşısında da devrimci ka-
rarlılık vardı. Bir dernek kapatılın-
ca ertesi gün başka bir derneğin ku-
ruluş çalışmaları başlatıldı.

Yalan ve 
demagojileriniz 
baskınları 
meşrulaştıramaz!

Devrimcilerin önderliğindeki der-
neklere yönelik saldırıların gerekçe-
si hiç değişmedi. Dün de bugün de ya-
lan ve demagojilerle baskınlar meş-
rulaştırılmaya çalışıldı. Bunda polisin
en büyük yardımcısı burjuva basın ya-
yın organlarıdır.  Hemen tamamı psi-
kolojik savaşın aracı olarak kullanı-
lan burjuva basın, polisin, MİT’in dik-
te ettirdiği kontrgerilla haberleriyle
dernek örgütlenmelerinde yer alanları
suçlu, dernekleri de yasadışı yerler
gibi göstermiş, baskınları, gözaltıla-
rı halk nezdinde meşrulaştırmaya ça-

lışmıştır.  
Örneğin o dö-

nemde öne çıkan
derneklere yöne-
lik yapılan saldı-
rılarda, GEYAD’

dan alınan kişiler “korsan gösteriden
alındı” diye haber yapılmış, Kadıköy
Kültür ve Dayanışma Derneği
KKDD’nin binasına asılı tabelası
“yasak pankart” olarak lanse edil-
miş, dernekte bulunan devrimci der-
giler “yasadışı örgüt üyeliği”nin ka-
nıtı olarak gösterilmiştir. 

‘DKÖ’ler Üzerindeki 
Baskılara Son ’ 
kampanyası

Uzun süredir devam eden dernek
baskınları ve teröre karşı Dev rim ci Sol
Güç ler tarafından “DKÖ’ler üzerin-
deki baskılara son” sloganıyla 23
Ocak 1990’da bir kam pan ya baş -
latıldı. Düşmanın derneklere saldırı-
sına karşı, daha sistemli bir direniş ör-
gütlendi! 

Kam pan ya kap sa mın da ger çek leş -
tir ilen her türlü eylemlerle “Söz, Ka -
rar ve Ör güt len me Hak kı ”nın en gel -
le ne me ye ce ği  gösterildi. İstanbul’daki
31 demokratik kitle örgütünün tem-
silcileri, 23 Ocak’ta İstanbul Valiliği
önünde toplanarak ortak imzalı bir di-
lekçe verdiler. Dilekçede özellikle son
dönemde giderek yoğunlaşan polis te-
rörüne ve baskılara karşı taviz veril-
meyeceği, sonuna kadar direnileceği
vurgulandı. Valilikle yapılan görüşme
sonrasında DKÖ temsilcileri süresiz
açlık grevine başladılar. Açlık greviyle
ilgili yapılan açıklamada şöyle deni-
yordu: "Siyasi iktidar ’insan hakları’,
’demokrasi’ demagojilerini dilinden
düşürmezken halkımıza ve halkımızın
en doğal hakkı olan demokratik kit-
le örgütlerine, mesleki örgütlerine ve
sendikalarına, kısaca halkımızın öz
örgütlerine azgınca saldırmayı sıra-

dan olaylar haline getirmek istiyor.
Halkımızın tepkilerini dile getirmesine
engel olmak, örgütlenmesine izin
vermemek isteyen bu saldırı kam-
panyası, kitlelerin demokrasi müca-
delesinden uzak tutulmalarını hedef-

lemektedir." (Yeni Çözüm, Ocak
1990, Sayı:31)

Kampanya çerçevesinde 24
Ocak'ta İs tan bul'un de ği şik semt le rin -
de yüz ler ce pan kart asıl dı.

25 Ocak'ta Li se li Dev rim ci Genç -
lik ve DEV-GENÇ “Der nek ler üze -
rin de ki Fa şist Bas kı ya Son” pan kar -
tıy la Emi nö nü'nden Sul tan ha mam'a
ka dar yü rü dü ler. 

Ay nı gün TA YAD'lı lar “Söz, Ka -
rar ve Ör güt len me Hak kı mız En -
gel le ne mez” pan kar tıy la Mı sır çar şı -
sı önün dey di ler. Ve yi ne ay nı gün İs -
tan bul'un de ği şik yer le rin de Dev -
rim ci Sol Güç ler ta ra fın dan pro tes to
yü rü yüş le ri yapıldı. 

Yi ne 25 Ocak'ta aç lık grev le ri ni
sür dür mek te olan DKÖ tem sil ci le ri
ba sını zi ya ret et ti ler. 

Ay nı ak şam An ka ra'ya ha re ket
eden aç lık grev ci le ri, er te si gün İçiş -
le ri Ba kan lı ğı Müs te şa rı Yar dım cı sıy -
la gö rüş tü ler. 

27 Ocak'ta Dev rim ci Sol Güç ler

DERNEKLERİMİZ

Umudumuzun Mevzileri
2

İktidarlar Kapattı Biz Açtık

Derneklere yönelik saldırılara karşı
Devrimci Sol Güçler tarafından
yolları ateşe verildi. Faşizm var

olduğu sürece faşizme karşı her türlü
mücadele haklı ve meşrudur.
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Be ya zıt Mey da nı’n da top -
la na rak cad de yi boy dan
bo ya ate şe ver di ler. Bin ler -
ce bil di ri nin uçuş tu ğu yü rü yüş  so nun -
da po lis kit le üze ri ne ateş aç ma ya baş -
la dı. Sal dı rı da bir ki şi ya ra lan dı. An -
cak kit le ka rar lı bir ta vır gös te re rek
ey le mi ba şa rıy la so nuç lan dır dı lar. 

29 Ocak'ta AKAD'lı lar, GOP -
KAD'lı lar, BEY KAD'lı lar, SUL -
KAD'lı lar, ÇİH KAD'lı lar ve Esen ler
Hal ke vi’n den in san lar, BA KAD'lı lar,
Çek me ce li Dev rim ci Sol Güç ler,
YEN-DER'li ler, De mok ra si Mü ca de -
le sin de Ka mu Ça lı şan la rı, Öğ ret -
men ler, PTT Ça lı şan la rı, Mi mar-Mü -
hen dis ler, sa nat çı lar, avu kat lar, ge ce -
kon du emek çi le ri, ÜM-DER'li ler,
DEM KAD'lı lar ve EME KAD'lı lar
des tek aç lık gre vine baş la dı lar. 

30 Ocak'ta bas kı la rı pro tes to et -
mek ve di lek çe ver mek üze re va li lik
önün de top la nan 600 ki şi lik kit le ye
po lis sal dır dı. Birçok in san ya ra lan -
dı ve 40 ki şi gö zal tı na alın dı. An cak
kit le ile ri de tek rar top la na rak Mah -
mut pa şa'ya ka dar yü rü dü.

Kampanya boyunca legal ve ille-
gal eylemlerle polis terörünün, dernek
kapatmaların nedenleri teşhir edildi,
demokratik mevzilerin terk edilme-
yeceği ilan edildi. Kapatılan dernek-
lerin yerine yenileri açıldı. Ama asla
geri adım atılmadı. 

Derneklerimizi onlar 
kapattı biz açtık

- 17 Haziran 1990'da açılan BE-
MEKAD (Bursa Emekçileri Sosyal
Kültür Araştırma ve Dayanışma Der-
negi) aynı hafta içinde 1984 Ölüm
Orucu şehitlerini anma için yapılan
anma programları bahane edilerek ba-
sıldı ve 10 gün kapatıldı. 

- 29 Haziran'da 1990'da Ankara
gençliği her türlü engeli aşarak  AYÖ-

DER’i (Ankara Yüksek Öğrenim
Gençliği Dayanışma Derneği) kur-
du.

- 25 Ağustosta 1990'da AL-
KAD (Altındağ Kültür Araştırma
Dernaği) Genel Kurulunu yaptı. AL-
KAD, kapatılmadan genel kurulunu
yapan ilk derneklerden birisi oldu. 

- 14 Eylül 1990’da ESKAD (Es-
kişehir Kültür ve Araştırma Derneği)
kapatıldı. Dernek yöneticileri yap-
tıkları açıklamayla; “dernek kapat-
makla Eskişehir’de mücadelemiz
durdurulamaz” dedi. 

- 23 Kasım 1990 gecesi DEM-
KAD Ankara şubesi yöneticileri ve
bazı üyeleri, evleri sivil polisler ta-
rafından basılarak, gözaltına alındılar.
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in  flört-
le ilgili görüşleri üzerine tepkilerini
dile getiren çeşitli kadın  demekleri-
nin protestolarından biri de bakanlı-
ğın önünde bir basın açıklaması ya-
parak çiçek bırakmaktı. Dernek bas-
kınının nedeni buydu.

- 27 Kasım 1990’da Ankara Ma-
mak’ta faaliyet yürüten MAK-DER
“Mamak Kültür Araştırma ve Yar-
dımlaşma Derneği) Ankara polisi ta-
rafından basılarak kapatıldı.

- 30 Kasım 1990'da BAHKAD'a
işgalci ordu zihniyeti ile giren sivil-
resmi polisler dernek çalışanı dört ki-
şiyi gözaltına aldılar ve derneği mü-
hürlediler. 

Demokratik kitle örgütlerine sal-
dırıların yoğunlaştığı çalışanların
gözaltına alınıp tutuklandığı, der-
neklerin mühürlendiği bugünlerde 5
Aralık  1990'da bu kez HAKAD'a
saldırdılar, zorla derneğe girip eşya-
ları yağmaladılar. Hiçbir gerekçeye
dayandırmadan HAKAD’ı da ka-
pattılar.

Polis terörüne boyun 
eğmeyeceğiz

İstanbul'da polis terörü
vahşete dönüştü, devrimci-
lerle halk saldırılara direnerek
karşı koydu. 

Devrimci Mücadelede AKAD,
BEYKAD, ÇİHKAD, EKAD, GÜL-
KAD, HAKAD, ÜMDER, YEN-
DER, polis terörüne karşı yaptıkları
açıklamayla polis terörüne karşı di-
reneceklerini duydular. Ve Devrimci
Sol Güçler tarafından 1 Aralık akşa-
mı İstanbul'un dört bir yanında yol-
lar trafiğe kesildi. Yüzlerce pankart
asıldı. 

Bağcılar-Çiftlik ve Yenibosna’daki
derneklerde daha önce kapatılmıştı an-
cak devrimcileri mahallelerden sö-
kememişlerdi. Onlar da bu kampan-
yaya katılarak mahallelerinde ateşler
yaktılar. 

1 Ağustos 1992’de BEYKAD
(Beykoz Emekçiler Yardımlaşma
Kültür Araştırma Derneği) açıldı.
BEYKAD’nin açılması, oligarşinin
derneklerimizi kapatarak örgütlen-
me hakkımızı engelleyemeyeceği-
nin kanıtıdı idi. Çünkü, daha önce
Beykoz'da BİKAD (Beykoz İşçi Kül-
tür Araştırma Demeği) kurulmuş an-
cak İstanbul Valiliği tarafından ka-
patılmıştı. Oligarşi kapatıyor, dev-
rimciler açıyordu. 

30 Kasım 1992’de BAĞDER
Kapatıldı, BİKAD, AKAD ve GE-
YAD açıldı

BAĞDER (Bağcılar Kültür ve
Dayanışma Derneği "amaç dışı faa-
liyet" gerekçesiyle  İstanbul Valiliği
tarafından kapatıldı. Aynı günlerde
daha önce benzer gerekçelerle kapa-
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tılan BİKAD (Beykoz İşçi Kültür
Araştırma Derneği) ve GEYAD (Ge-
cekondu Yaşayanlarıyla Dayanışma
Derneği, AKAD (Anadolu Kültür
Araştırma Derneği'ne beraat kararı ve-
rilerek yeniden açıldı. 

Yazı dizimizin bu iki bölümünde
derneklerimize yönelik aktardığımız
saldırılar sadece 1989 ila 1990 yılla-
rına ait saldırıların bazılarıdır. Tamamı
değildir.  Ancak bunlar da göster-
mektedir ki, bir irade savaşı yaşan-
maktadır. Dışarıdan bakıldığında bir
“inatlaşma” gibi görünebilir. Hayır, bu
sahip olduğumuz meşru bir hakkın
kullanımındaki ısrarımızdır. Biz, “fa-
şizm var diye, faşizm koşullarına” tes-
lim olmadık. Örgütlenme hakkımızı
kullanmak için, direndik, çatıştık,
oligarşiyle savaştık. Kazanılmış hak-
kını kullanamayanlar başka hakları-
nı da kullanamaz. 

Derneklerimiz, halkın Derneklerimiz, halkın 
sorunlarına sahip sorunlarına sahip 
çıkmıştırçıkmıştır

Derneklerimiz, halkın en temel
sorunlarına sahip çıkmıştır. Açlığa,

yoksulluğa, işsizliğe,
fuhuşa, yozlaşmaya
karşı mücadele etmiş-
tir. Gecekondu yıkım-
larına karşı halkın hep
önünde olmuştur. Hal-
kın sorunlarının çözümü için müca-
dele etmiş, halkı kendi sorunları et-
rafında örgütlemiştir. 

Açlığa, yoksulluğa, hayat paha-
lılığına, yozlaşmaya, fuhuşa, çete-
leşmeye karşı kampanyalar örgütle-
miştir. 

Örneğin AKAD’ın şu kampan-
yasının talepleri yirmi yıl sonra
yine halkımızın temel taleplerin-
dendir. 

“Derenin üzeri kapatılsın, Ço-
cuklarımıza oyun parkı yapılsın,
Zam, Zulüm, Rüşvet, Hayali ihra-
cat değil, insanca yaşam istiyo-
ruz.”

Yine Devrimci Mücadelede
ÇİHKAD'ın mahallelerde polis
mafya işbirliği içinde yayılan fuhu-
şa, kumara ve polisin işbirlikçi-
muhbir yaratma çabalarına karşı
yürüttüğü kampanya örnektir. ÇİH-
KAD’ın bu kampanya kapsamında

yayınladığı şu bildiri polisin neden
derneklere saldırdığının da göster-
gesidir.

“Bağcılar Çiftlik Mahallesi’nde
Ayşah Tütüner'in polislerle işbirliği
halinde fuhuş yaptığı, ayrıca muh-
birliğe soyunduğu, hırsızlık yapan
çeteleri koruyup gözettiği, genç
kızları bu batağa çektiği, mafya ile
işbirliği halinde olduğu mahalli ça-
lışmalar içinde tespit edilmiştir. (...)
Ali Haydar Varan hak ettiği ceza
verilerek, boynuna "Devrimcilere
uzanan eller kırılır" yaftası asılarak
cezalandırıldı. 

****

AKAD' lar, ALKAD’lar, GE-
YAD’lar, GOP KAD'lar, BEY KAD'
lar, SUL KAD' lar, ÇİH KAD’ lar... sü-
recin ihtiyaçlarına göre hep oldu.
Devrimciler yoksul gecekondu ma-
hallelerinden asla sökülüp atılamadı

Vızgelir 114. sayı çıktı... Komün Ocak sayısı çıktı... Nehir 3. sayısı çıktı...
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Sabah ATV’de ilk olarak 80’e
yakın işçi işten çıkarıldı. Büyük bir
işçi kıyımı da Habertürk’te yaşanıyor.
Yaklaşık 100 işçi de orada işten çı-
karılıyor. Şu anda iki medya grubunda
işten atılanların sayısının 400’e ulaş-
tığı ve işten çıkarmaların süreceği söy-
leniyor. 

“Söyleniyor”, ama kesin bilgi
yok. Köşe yazarları, televizyon yo-
rumcuları esrarlı esrarlı konuşup bü-
yük kıyım var diyorlar. Ama hiçbiri-
nin gazetesi, televizyonu, büyük kı-
yımın haberini yapmıyor. 

Aralarında kıyasıya rekabet olan,
her konuda birbirlerinin açığını ara-
yan burjuva basın yayın organları, bu
konuyu birbirlerine karşı kullanmı-
yorlar. 

Mesela, işçi atan medya grupla-
rından biri (Sabah-ATV), AKP yan-
daşı Çalık Grubu’na ait. Ama
AKP’ye kısmen de olsa muhalefet
eden basın yayın organları dahi, bu-
nun üzerine gitmiyorlar. 

Çünkü bu noktada hepsi birdir. Bu
noktada İslamcısı, laiki, milliyetçisi,
liberali, basın emekçileri karşısında
tek bir blokturlar. Fethullºah’ın Zaman
Gazetesi’yle Aydın Doğan’ın Hürri-
yet’i, Çalık’ın Sabah’ıyla Hüsamet-
tin Ciner’in Habertürk’ü, emekçi kı-
yımında birbirlerinin yanındadırlar. 

Nitekim, öyle olduğu içindir ki, en
başta sözünü ettiğimiz büyük kıyım-
lar, hiçbir düzen gazetesinde haber ol-
mamıştır. 

Sabah’ta sorgu odaları
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın

(TGS)  çağrısıyla 1 Ocak’ta Burhan Fe-
lek Salonu’nda gazeteci örgütleri bir
toplantı yaptılar. Toplantıya, işten atı-
lan gazetecilerden de katılanlar oldu.

Anlattıkları çarpıcıydı. Anlattıkları,
burjuva basının ne duruma geldiğini
gösteriyordu. 

“Sabah Gazetesi’nde yazı işle-
rinde görev yaparken işine son veri-
len bir gazeteci, kendilerinin insan
kaynaklarında görevli olduğu bildi-
rilen bir kişi tarafından çağırıldığı-
nı ve işten atılmalarına vesile yapı-
lacak bazı soruların sorulduğunu, ar-
dından da kendilerine “İfade tuta-
nağı” adı altında bir kağıdın imza-
lattırılmak istendiğini söyledi.”

Gazeteciler düpedüz sorgulanı-
yor ve bütün bunlar, adeta sır olacak
kalıyor. 

Devam ediyor atılan gazeteci an-
latmaya. 

Atılan gazeteci, konuyu Sabah’ın
Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şa-
fak’a iletiyor: “Sabah gazetesinde
sorgu odaları var” diyor. Sorgu oda-
larından kuşkusuz bilgisi olan Erdal
Şafak bunu geçiştiriyor. 

Daha sonra, sorgu odaları gerçe-
ği, yazı işleri toplantısında dile ge-
tirildiğinde, bir basın emekçisi “Ar-
kadaşlar, bu gazetede gazeteciler,
mesleği gazeteci olmayanlar tara-
fından sorgulanıyor” dediğinde, Er-
dal Şafak, “Burası yeri değil” diye-
rek basın emekçisini susturuyor. 

Acaba “yeri” neresi?

Sorgu odalarının yeri
neresi?

Sendikasızlaşma 
karşılığında kadro

Rakamlar, ülkemizde çalışan 15
bin sigortalı basın emekçisinin yal-
nızca yüzde 5’inin sendikal haklar-
dan yararlanabildiğini gösteriyor. 

Basın patronları, geçmişten bu
yana sendikadan korkmuş ve sendi-
kaları gazetelerden tasfiye etmek için
ellerinden geleni yapmışlardır. 

Sabah’taki son işten çıkarmalar ve-
silesiyle yapılan açıklamalardan an-
laşılıyor ki, Sabah-ATV grevi sıra-
sında da, patronlar, “sendikadan is-
tifaları karşılığında” çalışanlara kad-
ro teklif ediyorlar. Nitekim bazıları bu
teklifi kabul ederek kadrolu olmuş;
ama onlar da bu son kıyımdan kur-
tulamamışlar. 

Basın Emekçileri! 
Kendisiyle ilgili bir sorunda bile

taraf olamayanlar, halkı ilgilendiren
hangi konuda taraf olabilir? 

Kendisiyle ilgili gerçekler konu-
sunda halkın haber alma özgürlüğü-
nü gasp edenler, halkın kendisiyle il-
gili gerçekler sözkonusu olduğunda,
ne yaparlar?

Hangi burjuva basın yayın organı,
halkın haber alma hakkı için, basın öz-
gürlüğü için iktidarla çatışabilir?

Basın emekçileri, örgütsüzleşti-
rilmeyi, köleleştirilmeyi adeta kabul
etmişlerdir. Bugün basında sendika-
laşma oranı yüzde 5 civarındadır. İş-
sizlik korkusuyla bu teslimiyet meş-
rulaştırılmıştır. Bu yanlıştır. Diren-
meyerek, örgütlenmeyerek, “acaba
çalışmaya devam edebilir miyim?
bireyciliğini terketmek zorundadırlar.
Örgütlenmek, haklarını boyun eğe-
rek değil, direnerek korumak zo-
rundadırlar. Değilse, kıyım büyü-
yerek sürecek, köleleştirme pekişe-
cektir. 

Burjuva Basın Kendi İşçi Kıyımını Sansürledi 
Kendilerini yazamayan

basın emekçileri!
� Ortağı olduğunuz, sessiz

kaldığınız sansür, bugün sizi
vurdu!

� Örgütsüzlüğün sonu yoktur.
Örgütsüzlük, güvencesizlik ve
eşikteki işsizliktir.  

� Tek çare vardır: Örgütlenmek,
birleşmek, direnmek!

Sorgu odaları...
rüşvetle grev kırıcılık...
işçi kıyımı...
köleleştirme... 
kendi haberi, kendi yazısı
üzerinde söz hakkı olmayan
muhabirler ve köşe
yazarları...
Kendisi bu haldeki basın
yayın mı, gerçekleri
yazacak?  

6 Şubat
2011

27

Yürüyüş
Say: 254

KONUT HAKKIMIZ İÇİN DİRENECEĞİZ!



28

Yürüyüş
6 Şubat
2011

Sayı: 254

HALKIZ EMEĞİMİZLE VARIZ!

Sevgili arkadaşlar merhaba

Bu haftaki dersimizin konusu, sa-
natın mücadelemizdeki yeri. Her bi-
rimiz yapılan konserlerin, kültürel et-
kinliklerin, edebiyatın, sinemanın
mücadelede nasıl etkin birer araç ol-
duğunu reddetmeyiz. En azından
Grup Yorum’un konserlerine git-
meyenimiz, eylemlerde Grup
Yorum parçalarını söyleme-
yenimiz yoktur. 

Başta konserler, geceler
olmak üzere, kültürel faali-
yetlerimizi örgütlerken, karşı-
laştığımız engeller bilinir. Oli-
garşi, belli bir politika dahi-
linde çıkarıyor bu engelleri. O
da biliyor ki, mesele sadece so-
yut bir sanat kültür faaliyeti de-
ğildir. Her kültürel faaliyet
aynı zamanda ideolojik bir
faaliyettir, siyasal bir faaliyettir. 

Sanatın mücadelemizdeki yerini
kafamızda netleştirdiğimizde, engel-
lere rağmen, neden ısrarlı olmamız ge-
rektiği daha açık hale gelir. 

Oligarşi sanat alanını bir yandan
yozlaştırırken, bir yandan da halkı se-
yirci durumuna sokmuştur. Günlük
yaşamın gündelik ve halkı bir kısır
döngüye sokan gelişmeleri içinde
halk edebiyattan, müzikten, okuma
faaliyetinden uzaklaştırılmış, gününü
kurtarma derdine düşürülmüştür.

xx Düzen sanatın içini
boşaltıyor, yozlaştırıyor

Düzenin sanata ve sanatçıya bakış
açısı nedir mesela? Ya da düzen bu-
gün kültürel cephede nasıl bir savaş
sürdürmektedir?

Şu sıra Kars’a yapılan bir heykel
ile ilgili sürdürülen tartışmaları ha-
tırlayalım. Düzenin sanata yakla-
şımları ırkçı, yasakçı ve baskıcıdır.

Oradaki heykeli
“bir taş parçası”
olarak gören, yeri
geldiğinde “tükü-
rürüm ben böyle
sanatın içine” di-
yebilen faşist Melih
Gökçekler’in ka-

fası tükürmek, kırmak, yasaklamak ve
yakmakla doludur.

Gericiler, faşistler, düzenin yoz ki-
şilikleri sanat konusunda bir şey üre-
temez. Edebiyatta, müzikte, resimde,
karikatürde, sinemada, hep sol üret-
miş, sol yeni şeyler yaratmıştır. Özel-
likle devrimci sanatçılar bu alanda ör-

nek ürünler vermişlerdir.

Sanat deyince, halk için, devrim
için yapılan sanatı yok sayan, dev-
rimci sanatçıları yasaklarla, baskılarla
susturmaya çalışan düzen, onun ye-
rine sanat diye ne kadar yozluk var-
sa karşımıza çıkarmıştır. Günün 24
saati o yozluğu, televizyonlardan,
burjuva basından, radyolarından, pi-
yasaya çıkardıkları ürünlerinden de iz-
leyebilir, görebiliriz. 

Sanatçı diye halkın karşısına çı-
kardıkları, ne halkın değerlerinden ne
de halkın kültüründen haberdardır. Bu
kesimlerin ürettiklerinin de, halkın
kültürüne, sanatına bir katkısı da
yoktur.

xx Düzen sanatı halka
karşı kullanıyor

Düzen sanatı yozlaştırarak halka
ve mücadeleye karşı kullanıyor. Oli-
garşi, filmlerden müziğe, edebiyattan
tiyatroya, karikatürden resime kadar

her şeyi kullanmaktadır.

Burjuvazi tarafından içi boşaltılan,
yozlaştırılan sanat, artık halkı uyuş-
turmaya, örgütsüzleştirmeye, birey-
cileştirmeye hizmet eden bir araç
haline gelmiş olur. Bu yanıyla da sa-
natı en çok gençliğe karşı kullan-
maktadırlar. 

Bunu çevremizden çeşitli örnek-
lerle görebiliriz. Birçok tanıdık aile-
mizin çocuğu halk müziğinden çok,
ne anlattığı bile belli olmayan, em-
peryalist tekellerin şişirdiği yozlukları
ile bilinen müzik türlerini ve “sanat-
çı”larını dinlemektedir. Giyimleri,
kuşamları ile onlara özenirler. Onlar

gibi yaşamak isterler. 

Yozluk, ahlaksızlık, yoz
bir cinsellik, iflah olmaz bir bi-
reycilik ve çürüme burjuvazi-
nin sanatının özetidir. Burju-
vazinin sanatı ile halka vere-
ceği tek bir şey yoktur.

Milyon dolarlar harcanarak
yapılan filmlere bakalım! Bü-
yük reklam kampanyaları ile
aynı anda onlarca ülkede gös-
terilmeye başlanır bu filmler.

Bu kampanyalar boşuna değildir el-
bette; sinema alanı, emperyalizmin
kendi kültürünü, ideolojisini dünya
halklarına taşımanın en önemli araç-
larından biridir. Hollywood ve envai
çeşit yarışmalarıyla, dizileriyle, si-
nema ve televizyonlar, burjuvazinin
kültür alanındaki savaşının ön mev-
zileridir. Oralardan beyinleri etkile-
mek için sürekli zehir saçılmaktadır.

Kısacası düzen bu alanı boş bı-
rakmamaktadır. Devrimci sanatçıla-
rı yasaklı hale getirir, alanını daral-
tırken, evlerimizin içlerine kadar her
türlü yozluğu sokmuştur. 

Bu filmler, diziler, halkın beynini,
duygularını düşüncelerini iğdiş etmeyi
hedefler. Halk başını dizi filmlerden
kaldıramasın, film “kahramanları”
için üzülsün, onu yaşasın, yozluğu
kutsasın istiyorlar.

Bunların eleştirisini yapmalı, hal-
kı uyarmalı, gerçek niteliklerini gös-
termeliyiz. Ancak bununla yetinmek,
bu alanda etkisiz kalmak demektir.
Eleştirinin ötesine geçip, alternatif su-
nabilmeliyiz. Halk Cepheliler’in bir

Ders: Sanat

Sanatın

mücadelemizdeki 

yeri



çok şehirde, yaz
ayları boyunca
mahal le lerde
açık havada yay-
tığı film göste-
rimleri bu an-
lamda örnek ve
çoğaltılması ge-
reken bir çalış-
maydı. Özellikle
çocuklara yöne-
lik boyutu da
kuşku yok ki
çok önemlidir.
Keza, birimlerde
alanlarda hem
kültürel faaliyetlerin, hem eğitimin bir
parçası olarak filmler izlemek de al-
ternatif yaratabilme doğrultusunda
adımlar olarak görülmelidir. Bu in-
sanlara, en azından önümüze konulan
sanatsal ürünler karşısında seçmeci
olabilmeyi öğretir.

Halk Cepheliler’in birçok yerde
yaptığı gibi, sokaklar, parklar, cad-
deler, birer sergi salonuna, birer
açık hava sinemasına, birer tiyatro
sahnesine çevrilebilir. 

Film gösterimleri halkın düzenin
yoz dizilerine, yoz filmlerine mahkum
olmadığını da gösteren bir alternatiftir.
Böyle bir gösterim çok büyük orga-
nizasyonlar, imkanlar da gerektirmi-
yor. Yaratıcı olmak ama esas olarak
da sanatın mücadeledeki yerini kav-
ramak ile ilgilidir. Pekala bunu her
yerde yapabiliriz.

x x Sanatla, en cahillere
de, en okumuşlara da
ulaşılabilir

Sanat deyince kimi arkadaşları-
mızın “dudak büktüğünü” görür gi-
biyiz. Bu, sanatın devrimci işlevini
yok sayan bir bakış açısıdır. Sanatın
mücadelede oynayacağı rolü görme-
mek, mücadelenin bir yanını eksik bı-
rakacaktır.

Daha açık ifade edersek, bu alanı
ya burjuvazinin halka düşman, genç
liği yozlaştıran sanatına ya da küçük
burjuvazinin anlaşılmaz, halktan ko-
puk üretimlerine terkedeceğiz de-

mektir.

Bugün açılan onlarca “kültür
merkezi”nde sadece halk için sanat
yapılmıyor, sanat adına birçok çar-
pıklıklar sergileniyor. Müzik konu-
sunda, tiyatro, edebiyat gibi alanlar-
da istekli insanlar buralarda çarpık an-
layışlarla karşı karşıya kalmıştır.

Sanat alanı “dudak bükebilece-
ğimiz”, küçümseyeceğimiz bir alan
olmamalıdır. Kültür sanat alanındaki
mücaddele ve faaliyetlerimiz, yılda bir
kaç kez yapılacak gece konser gibi et-
kinliklerden ibaret değildir. Tersine,
sanatla mücadele arasındaki bağ, sü-
rekli, hayatın her alanına yayılan, mü-
cadelenin her alanında kurulması ge-
reken bir bağdır.

Ancak böyle bir durumda hem dü-
zenin halka yönelik kültürel saldırı-
larına, hem de küçük burjuvazinin
yoz, çarpık sanat anlayışlarına karşı
güçlü bir barikat oluşturabiliriz.

Çin devriminin önderi Mao, dev-
rimden önce, 1942 yılında yaptığı bir
konuşmada Çin halkının kurtuluşu uğ-
runa sürdürülen mücadelede kültür ve
sanat cephesine dair şunları söylü-
yordu:

“Düşmanı yenmek için öncelik-
le silahlı orduya dayanmak zorun-
dayız. Ama bu ordu tek başına yeterli
değildir. Saflarımızı birleştirmek ve
düşmanı yenmek için mutlaka bir
kültür ordusuna da sahip olmamız
gerekir.” (Kültür Sanat ve Edebiyat
Üzerine, Berfin Yayınları, syf. 37)

Mao, Çin devrimi boyunca hep bu
bakış açısıyla sanat alanına yaklaştı.
Düzenin yoksulluğa, afyon içmeye

mahkum ettiği,
okuması yazma-
sı dahi olmayan,
aşağıladığı, mil-
yonlarca köylü-
ye gerçekleri
edebiyatla, şiirle
anlattı. Tiyatrolar
ile halka işgal,
işgale karşı mü-
cadele anlatıldı.

Emperyalist-
lerin, “Çinliler
ve köpekler bu-
raya giremez”

deyip aşağıladığı, küçük burjuvazinin
“cahil” diye uzak durduğu, “adam
yerine koymadığı” yoksul köylülere,
emperyalizmi, sınıfları, devrimi an-
lattı. Bunları anlatırken, çeşitli sanat
dallarının sihirli gücüne başvurdu. Çin
geleneklerinde güçlü bir yeri olan so-
kak tiyatrosu örneğin, ÇKP’nin kitle
çalışmasında en çok başvurduğu araç-
lardan biriydi. 

x x Kültürel faaliyetler
de eğitir, örgütler

Kültürel cephede sürdürülecek
mücadeleyi asıl olarak devrim mü-
cadelesini geliştirmek, büyütmek ba-
kış açısı ile ele almak durumundayız.

Mao gibi düşünmeliyiz. Bir ev ka-
dınına da, bir esnafa da, bir öğrenci-
ye de, sanatın çeşitli dallarıyla ula-
şabilmeli, her kesimi sanatsal etkin-
liklerimize katabilmeliyiz. Sundu-
ğumuz sanatın içinde herkes kendisini
bulabilmelidir. Bizim sunduğumuz
filmlerle, bizim sunduğumuz kitap-
larla, düzenin önerdiklerinin arasın-
daki fark, kitlelere birçok şeyi gös-
terecektir. 

Bunu düzenleyeceğimiz bir kon-
serden, açacağımız bir saz kursuna,
halk oyunları çalışmalarına kadar
böyle ele almak durumundayız. Aksi
halde, bu tür etkinlikler gelip geçer,
ortada da geriye pek bir şey kalmaz.

Bir konser düzenlemek, oraya
daha çok insanı götürebilmek, sade-
ce konserden elde edilecek “gelir”
çerçevesinde düşünülemez. Böyle

Sanat alanı “dudak bükebileceğimiz”

bir alan değildir. Küçümseyeceğimiz

bir alan olmamalıdır sanat alanı ve

sanatçılar. Devrimci sanat sadece

yılda bir kez yapılacak bir etkinlikten,

bir konserden ibaret değildir. Tersine,

devrimci sanatla mücadele arasındaki

bağı  kurarak, bu tür etkinlikleri, bu

çalışmaları sürekli hale getirebiliriz.
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düşünürsek hem eksik
düşünmüş olur, hem de
asıl hedeflerimizi göz-
den kaçırmış oluruz.

Bir konser yapmak,
bir yandan kültürel bir
faaliyettir ama bir yan-
dan da bir kitle çalış-
masıdır. Bir yandan po-
litik, devrimci müca-
daleye çağıran bir mü-
ziği halka taşırken, bir
yandan da kendimizi
de anlatırız. 

Bunlardan en ve-
rimli sonuçları alabilmek için, politik
açıdan sanat bizim açımızdan ne ifa-
de ediyor, bu konuda net bir bakış açı-
sına sahip olmak gerekiyor. 

Bunlar kafamızda net olduğunda
görürüz ki, bu alanda da yapılabile-
cek çok şey vardır. Bu netlikle düşü-
nürsek düzenin kültürü karşısında
yapabileceğimiz çok şey olduğunu gö-
rürüz. 

Nitekim Halk Cephesi bazı şe-
hirlerde, bazı semtlerde şenlikler,
festivaller düzenliyor. Çukurova’da,
Küçükarmutlu’da düzenlenen fes-
tival ve şenlikler buna örnektir. Sadece
“halkı eğlendirmek” amacıyla yapı-
lan etkinlikler değildir bunlar.

Bir yanda düzenin yozlaştırma
saldırılarına karşı halk kültürünü ya-
şatma amaçlı festival ve şenlikler
örgütlenirken, bir yandan da halka bir
alternatif sunulmaktadır. O alternatifte
ise devrimci bir muhtevaya sahip
sanat ile sunulan gerçekler vardır. Fes-
tival programlarında o yörenin tari-
hinin anlatılmasından panellere, kül-
türel etkinliklere kadar her şey hem
eğitici, hem örgütleyici bir tarzda
ele alınmaktadır. 

x x Sanatı, küçük
burjuvazinin
statükolarının dışında
ele alacağız

Önümüze gelen bir karikatüre ba-
karken, kendimizi yabancı da hisse-
debiliriz. Yaşamımızda tek bir kari-

katür çizmemiş de olabiliriz. 

Ama karikatürden anlamak için ve
karikatürü mücadelemizin çeşitli alan-
larında kullanmak için, bu alanda
eğitim görmüş olmamız, karikatürist
olmamız gerekmiyor. 

Dışarda hiç karikatür çizmemiş öz-
gür tutsaklar, bugün hapishanelerde
desen ve karikatürlerden oluşan der-
giler çıkarıyorlar. Ve pratik olarak da
gösteriyorlar ki, mücadelede, propa-
gandada, teşhirde, karikatürler çok uy-
gun bir araçtırlar. 

Karikatür birçok şeyi çizgilerle
çarpıcı bir biçimde anlatma sanatıdır.
Karikatürü “halkın anlamayacağı”
bir sanat dalı diye düşünmek yanıltı-
cıdır. Ülkemizde yüzbinlerce tirajlı ka-
rikatür dergileri yayınlanmıştı. Bugün
belki birçok karikatür dergisi “uçuk-
kaçık” karikatürler çiziyorlar, yoz-
laşmanın çizeri gibidirler. Ama bu bi-
zim karikatürü mücadele içinde kul-
lanmayacağımız anlamına gelmez.

Çizimlerle, karikatürle en karışık
konuları bile anlatmak mümkündür.
Desenler ve karikatürlerle bir kam-
panyayı güçlendirmek, çıkaracağı-
mız bir bildiride ya da bir broşürde ta-
mamlayıcı, zenginleştirici bir unsur
olarak kullanmak, mümkündür. 

Karikatür sadece bir örnek ama
burada asıl üzerinde durduğumuz,
bizim sanatın tüm dallarını, tüm bi-
çimlerini nasıl ele alacağımızdır. Bu,
karikatür olmaz da pekala bir tiyatro
oyunu ya da bir şiir dinletisi veya bir
resim sergisi de olabilir. Çıkışımız
bunlarla halka neyi ve nasıl anlata-
cağımız ile ilgilidir.

Böyle bakarsak ör-
neğin yozlaştırmaya kar-
şı yürüteceğimiz bir
kampanya içinde kam-
panyamızı resimlerle, ka-
rikatürlerle de anlatabi-
liriz. 

Bundan bir süre önce
Yürüyüş Dergisi’nin ka-
paklarından oluşan Yü-
rüyüş sergileri açıldı.
Alışılmışın dışında bir
sergiydi bu. Sergi de-
yince önce özel ışıklan-
dırılmış salonlar gelirdi

akla... İkincisi, burjuvazi ve küçük
burjuvazi, bu “sergi salonları”nda
halkın anlamayacağı bir yığın karışık
eseri içkiler eşliğinde sergilerlerdi... 

Bu sergilerin elbette halk ile bir il-
gisi yoktur. Sergilenen ürünleri ya-
panlar da, izleyenler de çoğu kez bir
avuç entellektüelden ibarettir. Yürü-
yüş’ün sergisi ise lüks otellerde değil,
emekçi mahallelerin meydanlarında,
sokaklarında, derneklerin önlerinde
sergilendi. Halk kapısının önünde
açılan Yürüyüş sergisini böylece iz-
leme imkanı buldu. Sergi denilince
akla gelen kalıplar kırıldı. Bunu 1 Ma-
yıs, Grup Yorum 25. yıl konser gö-
rüntülerinden oluşan sergiler izledi.
Bir serginin mücadeleyi anlatmak
için nasıl değerlendirildiğinin örnek-
leridir bunlar. Böyle örnekleri ço-
ğaltmak mümkündür.

x x Sanat tartışılmaz mı?  

Sanatçı eleştirilmez mi?
Sanat tartışılmaz mı? Sanatçı eleş-

tirilemez mi? Sanatın, sanatçının do-
kunulmazlığı mı var?

Elbette bunların hiçbiri doğru de-
ğildir. Sanat da, sanatçı da tartışılabilir.
Bu tartışma mücadeleden soyut bir
tartışma değildir. 

Sanatçı ne yaparsa yapar, o eleş-
tirilemez, sanat eleştirilemez diye
düşünmek, “sanat sanat içindir” bur-
juva anlayışının devamıdır. Oysa sa-
nat halk içindir. Ve halk içinse, hal-
ka ne verdiği, nasıl verdiği her za-
man tartışılabilir demektir. 

Yürüyüş’ün sergisi ise lüks

otellerde değil, emekçi

mahallelerin meydanlarında,

sokaklarında, caddelerinde,

okullarda, dernek binalarının

önlerinde sergilendi. 

Halk kapısının önünde açılan

Yürüyüş sergisini böylece izleme

imkanı buldu. 
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Halk için yapılan sanat, halk-

tan kopuk olmayacak halkın acı-

larını, sevinçlerini, halkın yarına

ilişkin beklentilerini yansıtacaktır.

Mao sanatın ne için olduğuna

dair şu özlü sözü söylüyor: “Bu

‘kim için’ meselesi temel mese-

ledir, bir ilke meselesidir. Sanat

ve edebiyatın kime hizmet edeceği

meselesini çözdükten sonra ikin-

ci mesele nasıl hizmet edeceği-

dir...”

Sanat emekçilere, halka hitap

etmeli, onların kavgasına hizmet

etmelidir.

Sanat böyle ele alınmazsa,

edebiyat, müzik, resim, karikatür,

spor, halk için üretilmezse, geri-

ye soyut, halktan kopuk, lüks otel

salonlarına hapsolan eserler orta-

ya çıkar.

Bu tartışmanın bir yanı da sa-
natçının bu mücadelenin nere-
sinde olacağı ile ilgilidir. Sanat-

çı halkın sanatçısı olacak mıdır? 

Küçük burjuva anlayışlar, sa-

natçının örgütlü olmasına karşı

çıkmışlardır hep. Örgütlü olmanın,

örgütlü mücadele etmenin sanat-

çının “üretimini” engelleyeceği

gerekçesi arkasına sığınırlar ki, bu

doğru değildir. 

Sanatçının üretimini engelle-

yen örgütsüzlüğüdür aslında.

Halktan, mücadeleden kopmak,

örgütsüz olmak, “birey olmak”

mücadelenin dışına düşmektir. 

Sanata da sanatçıya da ve biz-

zat pratiğin içinde müziğe, ede-

biyata, tiyatroya, sinemaya da,

elbette “kim için”, “kimin için”

sorularını sorarak, bakacağız.

Sevgili okurlarımız; bu hafta-

ki dersimizi burada bitiriyoruz.

Haftaya görüşmek üzere şimdilik

hoşçakalın.

Bir insanı kaybetmek çok ko-
laydır. Kazanmak ise zordur. Hele
de düzenin yoz kültürünü, bireyci-
liğini, ahlaksızlığını hayatın her
alanında böylesine dayattığı, in-
sanları her yandan kuşattığı koşul-
larda, bir insanın düzenden çekilip
kopartılması, politikleştirilmesi,
adım adım devrimcileştirilmesi,
kalıcılaştırılması uzun bir emek,
sabır ve fedakarlık sürecinin sonu-
cudur. Cepheli bunu en iyi bilendir.
Çünkü en başta, zamanında kendi-
si için o emek, sabır ve özveri gös-
terilmiştir. 

Kendisi de şimdi, bıkıp usan-
madan halka giderek insanları ka-
zanan olacaktır. 

Cepheli, daima bir avuç işbirlikçi
ve faşist dışında herkesi kazanma,
devrim saflarına katma ve bu saf-
larda kalıcılaştırma düşüncesiyle
hareket eder. Bilir ki, devrim için
herkesin mutlaka yapacağı, yapa-
bileceği bir şeyler vardır.

Yeri gelir vurdumduymazlıklar,
bencillikler, çıkarcılıklar, ukalalık-
larla karşılaşırız. Böylesi zaman-
larda da Cepheli yine, sorunları, in-
sanların davranışlarını asla kişisel-
leştirmeden, onların bu tavır ve
davranışlarının sınıfsal, kültürel,
sosyal temellerini çözümleyip, on-
ları kazanmak için çabasına de-
vam eder. 

O insanın neden öyle yaklaştığını
çözmek, onu nasıl kazanabileceği-
mizi de az çok netleştirmek de-
mektir. Cepheli bu noktada  düşü-
nür, çözümler üretir, eğitir, değiştirir. 

Eğer bir insanı kazanmakta zor-

lanıyorsa,
C e p h e l i

önce kendi
yaklaşımını

gözden geçi-
rir. Asla önyargılı
değildir. “Bu in-
san değişmez, bu
dönüşmez, bundan
bir şey olmaz” de-
mez. Önyargının
burjuva ideolojisi-

nin en kokuşmuş, en çürümüş artı-
ğı olduğunu bilerek, herkesin de-
ğişebileceğine sonuna kadar inanır.

Bir insan üzerinden süren savaş,
onu devrimin mi düzenin mi kaza-
nacağı savaşı, aslında en büyük
kavganın dar bir alanda somutlan-
masından başka bir şey değildir. 

İnsanların devrimciliğinde iniş-
ler yaşandığı, umutsuzluğa, inanç-
sızlığa düşüldüğü dönemler olabi-
lir. Cepheli böyle durumlarda da in-
sanlarını yalnız bırakmaz. Elini
hep omuzunda hissettirir, zor za-
manlarda elinden tutar, kaldırır.
Hiçbir insanımızı düzene teslim
etmez. Çünkü düzen insanların po-
sasını çıkarır, çürütür. Çünkü bir in-
sanı düzene teslim etmek, karşı-dev-
rimi güçlendirmektir. 

Bu düzenin yozluğuna, çürü-
müşlüğüne, bireyciliğine tavır ala-
rak devrimci saflara gelen, burada
bir şekilde yer alan her insan de-
ğerlidir. Cepheli için kimse “de-
ğersiz”, “önemsiz”, “olmasa da
olur” değildir. Asla tek bir insanı-
mızdan bile vazgeçmez. Tek bir in-
sanı düzene göndermemek için so-
nuna kadar savaşır. “Defol git” de-
mek, küsmek, ilgisiz davranmak,
kendi haline bırakmak, tavır al-
mak en kolayıdır. Ki bunlar kay-
betmek, vazgeçmek demektir. Cep-
heli kaybetmez, vazgeçmez, kaza-
nır!

Bu Cepheli’nin devrim iddiası-
dır. Cepheli, insanları devrim için
kazanır!

Cepheli İnsanları
Kazanmayı Hedefler

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Baş-
bakanı, Burdur’da konuşuyor: 

“Dikkatinizi çekiyorum, halkı,
sokak sokak, mahalle mahalle di-
renmeye çağırıyorlar.... '1980 ön-
cesinde Kahramanmaraş'ta, Ço-
rum'da, tüm oralarda meydana ge-
len acı olaylar işte bu zihniyetin, bu
sorumsuz zihniyetin, bu tarz tahrik-
lerin ürünüdür.”

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
diyor ki, Maraş, Çorum, halkın solun
mahalle mahalle direnmesinin so-
nucudur... 

Devam ediyor Başbakan:  

“Sivas, Gazi Mahallesi olayları
işte bu gözünü kan bürümüş, muva-
zenesini kaybetmiş kişiliklerin... tah-
riklerinin ürünüdür.”

Gericiliğin insanlarımızı diri diri
yaktığı Sivas katliamının “solun tah-
rikleri” sonucu çıktığını söylüyor...
Kontrgerilla yaptığı konusunda kim-
senin kuşkusunun olmadığı Gazi
katliamının sebebinin de halka di-
renme, mücadele çağrısı yapanlar ol-
duğunu belirtiyor.  

*

Tayyip Erdoğan Burdur’da yap-
tığı konuşmada, CHP’lilerin halka
“direnin” demelerinden yola çıkarak,
12 Eylül faşist cuntası öncesi yaşa-
nan katliamların tümünün sorumlu-
sunun halk ve sol olduğunu ilan
ediyor. (CHP’nin sözkonusu direnin
sözünün gereğini ne dün ne de bugün
yerine getirmekten uzak olduğu aşi-
kardır, ama burada konumuz bu de-
ğil; CHP’nin bu sözü karşısında
AKP’nin açığa çıkan halk düşmanı
özüdür.)  

*

Bir Başbakan, bu katliamlara
dair  bugüne kadar açığa çıkan tüm
gerçeklere karşın, bu katliamları,
devletin, resmi ve sivil faşist güçle-
rin gerçekleştirdiğini yok sayıp, siz
direndiniz, siz tahrik ettiniz, ondan
böyle oldu diye solu ve halkı suç-

luyorsa, kuşku yok ki, bu sıradan ve
tesadüfi bir şey değildir. 

Çünkü, 

bu başbakan herhangi bir
başbakan değil. Bu
başbakan halka ve
devrimcilere karşı ge-
liştirilecek olan kontr-
gerilla saldırılarına
kadro yetiştiren “ko-
münizmle mücadele
dernekleri”nden ge-
liyor.  Bu başbakan,
halka karşı savaş açan
Milliyetçi Cephe (MC) iktidarların-
dan geliyor. Bu başbakan Sivas’ta in-
sanlarımızı diri diri yakan linç ka-
labalığından geliyor...

2005’ten bu yana süregelen linç-
ler konusunda AKP iktidarının sa-
vunması da, tıpkı Erdoğan’ın Bur-
dur’daki açıklamasına uygundur.
AKP yönetimi her seferinde, linçle-
ri “vatandaş hassasiyetiyle”, yapılan
eylemlerin “vatandaşı” tahrik et-
mesiyle açıklamışlardır. 

Başbakanın söylediği açıktır; tah-
rik etmeyin, katledilirsiniz... Tahrik
etmeyin, linç edilirsiniz... İktidarı-
mıza karşı eylem yapmayın, işken-
celerden geçirilir, tutsak alınırsınız. 

*

İslamcılar ve sivil faşist
hareket, kullanıldıkları,
katıldıkları bu kitle
katliamlarından hiçbir zaman
pişmanlık duymadılar!

6-7 Eylül, Kanlı Pazar, Tan Bas-
kını, Maraş, Çorum, Sivas katliam-
ları, sivil faşist hareketlerin, dinci ge-
riciliğin halk düşmanı yüzlerinin
tüm açıklığıyla karşımıza çıktığı
olaylardır. 

Bu katliamlarda, devlet, “sivil”
faşist ve dinci güçleri kullanmıştır. 

Tarihimizin bu açıdan en çarpıçı
yanlarından biri ise, ne “milliyetçi”

hareketlerin, ne de “islamcı” hare-
ketlerin bu katliamlar ko-

nusunda asla özeleştiri
yapmamış, bu katli-
amları lanetlememiş

olmalarıdır. 

Çok zorunlu kaldıkları bazı du-
rumlarda yarım ağızla “elbette bu
katliamların onaylanamayacağını”
söyleseler de, gerçekte fikirlerinde
de, zikirlerinde de bu katliamları hep
savunmuş, doğal görmüş ve gerek-
tiğinde yeniden yapmaya “hazır”
olmuşlardır. 

Tayyip Erdoğan’ın Burdur’daki
konuşması, bu açıdan kelimenin tam
anlamıyla bir itiraftır. Gericiliğin
hesaplı davranarak söylemekten çe-
kindiği düşüncelerinin ortaya seril-
mesidir. 

*

İslamcılar, bütün 1970’li, 80’li
yıllar boyunca “yeşil kuşak” proje-
si içinde Amerikan emperyalizminin
ilerici rejimlere, halkın mücadelesi-
ne karşı tetikçisi oldular. 

Ülkemizde oligarşinin devrimci
mücadeleyi engellemek için kullan-
dığı bir güç oldular. Oligarşinin hal-
kı Alevi-Sünni diye birbirine düşür-
mesinde kullanılan güç oldular. Ve
bunlardan da bugüne kadar hiç piş-
manık duymadılar. Erdoğan gibi sa-
vunmaya devam ettiler.

Bugün Maraş, Sivas, Çorum kat-
liamcıları iktidardadır. Gerçek bu
kadar açıktır. 

Böyle direndiğiniz için, mücadele ettiğiniz için, 
biz astık, biz kestik, biz katlettik!

Gericilik, Erdoğan’ın ağzından Maraş, Çorum, Sivas katliamlarını üstlenmiştir!
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AKP’nin kendinden başka hiçbir kesimin taleplerini
kaale almamasından hareketle CHP Milletvekili İsa Gök,
halkın direnme hakkının olduğunu söyleyerek halkı di-
renme hakkını kullanmaya çağırdı. 

CHP’nin bu çağrısının tutarlılığı yoktur. Çünkü CHP
bu konuda riyakardır. Kitlelerin direnme hakkını kullan-
masını ne ister, ne de ona öncülük eder. Bugüne kadar di-
renenlerin yanında asla olmamıştır. Gazi katliamında halk
devlet terörüne karşı direnme hakkını kullanırken CHP bu-
nun karşısındaydı. Direnme hakkına en büyük saldırının
olduğu Büyük Direniş boyunca bu konuda tek bir laf et-
mediği gibi F Tipi politikaların savunucusu olmuştur. Ni-
tekim CHP, bu son çağrısının arkasında da durmamıştır.

CHP’nin bu riyakarlığını belirttikten sonra direnme hak-
kına dönelim yine. Evet, egemenlerin zulmüne karşı halk-
ların direnme hakkı vardır. 

Nedir direnme hakkı? 
1789’da Fransız Devrimi’nin bir kazanımı olan “İnsan

ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin 2. Maddesinde şöyle ta-
rif ediliyor bu hak: “Her siyasal topluluğun amacı insanın
doğal ve vazgeçilmez haklarının korunmasıdır. Bu
haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı di-
renme hakkıdır.” 

1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul
edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ise, direnme
hakkı şöyle tanımlanmaktadır: “İnsanın zorbalık ve

baskıya karşı son çare olarak başkaldırmak hakkı var-
dır.” Bu bildirgelere Türkiye devleti de imza atmıştır.

Fakat AKP, halkın direnme hakkını da “anarşi, kar-
gaşa, eşkıyalık” olarak değerlendirdi. 

AKP, tam bir halk düşmanıdır. AKP’ye göre halk
KUL’dur. Direnme hakkı da ne oluyor. Biat etmelidir. Yu-
karıdaki tanımlamalarda da belirtildiği gibi; halkı işsiz bı-
rakan, aç bırakan, açlığa mahkum eden, zulmeden, halkı
kendine biat eden kul olarak gören adaletsiz bir düzene
karşı direnmek, halkın en doğal hakkıdır. 

Zulme karşı halkın direnişi anarşi, kargaşa, eşkıyalık de-
ğildir. Bu kavramlar halkın haklı mücadelesini gayri meş-
ru göstermek için egemenler tarafından uydurulmuştur.

“Anarşi, kargaşa” dedikleri halkın hak alma müca-
delesidir. “Eşkiyalık” dedikleri halkın zulme başkaldı-
rısıdır.

Başbakan Erdoğan bir haftadır CHP’nin söylemi üze-
rinden halkın direnme hakkına, “siz anarşist misiniz, eş-
kiya mısınız?” diye diline doladı, saldırıyor. Fakat bu sal-
dırısı aynı zamanda halkın direnme hakkından ne kadar
korktuğunun da göstergesidir.

Kavramların bu örnekte olduğu gibi halktaki karşılı-
ğıyla, egemenlerdeki karşılığı aynı şeyler değildir. 

Eşkıya kelimesi sözlüklerdeki karşılığı “yol kesen, hay-
dutlar” şeklinde tanımlanmakta. Bu tanım egemenlerin,
zenginlerin tanımıdır. 

Eşkiyanın halktaki karşılığı ise mesela Köroğlu’dur. Za-
loğlu Rüstem’dir. Dadaloğlu’dur. Çakırcalı Efeler’dir. İnce
Memetler’dir. Yani halkın gözünde eşkıya, zenginlerden,
halktan çaldığını zorla alıp, geri halka dağıtan kah-
ramanlardır. 

Eşkıya; halkın kurtuluşu için savaşanlardır; AKP’yi
korkutan da budur. 

Savaşan
Kelimeler 

“Anarşi, kargaşa, eşkıyalık”

Oli  gar şi  ve halk. . .  Hiçbir ara -
ya gel me ye cek, ge le me ye cek, iki ay -
rı dün ya, iki ay rı güç. İki ay rı ge le cek.

Yüz yıl lar dır, ege men sı nıf lar hal ka
hep “yö ne t i  le cek”, “kul la nı la cak”
kö le ler ola rak ba kıp, bu na gö re dav ran -
dı lar.

Sal ta nat sür dük le ri sa ray la rın pen -
ce re sin den yok sul luk için de ki hal ka ba -
kan aris tok ra si, hal kı sa vaş za man la -
rın da or du su na as ker ola rak al dı ğın da
ha tır la dı.

Bir Fran sız kra li çe si yok sul luk
için de çır pı nan hal kın “aç ve ek mek -
siz” ol du ğu nu söy le yen le re, “o za -
man pas ta y e sin ler” di ye cek ka dar
hal kı “aşa ğı la y ı cı,  tik sin di ri ci” bir
var lık ola rak gö rü yor du.

Fran sız aris tok ra si si böy le dü şü nür -

ken, Os man lı fark lı mıy dı? El bet te de -
ğil di. Os man lı da hal kı “kö le si” ola -
rak gö rü yor ve ken di si ne hep “ita at et -
me si  ni” is ti yor du. Hal kın hak la rı,
is tek le ri ola maz dı. Pa di şa ha “i ta at
ede cek” ve hiç bir şey is te me ye cek ti.

Fran sız aris tok rat la rı hal kı aşa ğı lar -
ken, ik ti da rı ele ge çir mek için “eşi t  -
l ik,  öz gür lük,  kar deş l ik” ten söz
eden bur ju va zi ise hal kı ik ti dar sa va -
şın da hep kul lan dı.

Ve bur ju va ik ti da rın da ise “zin cir -
l i  kö le l ik” ye ri ne, “üc ret  l i  kö le -
l ik” da ya tıl dı emek çi le re, hal ka.

Ve bur ju va zi nin Fran sa’da ik ti da ra
gel di ği 1789’dan bu gü ne ge çen 211
yıl da hal ka hep ay nı bi çim de ba kıl ma -
ya de vam edil di.

Yüz yıl lar dır ni ce uy gar lık la ra “be -

şik l ik et  miş” Ana do lu’da hal ka ege -
men sı nıf la rın yak la şı mı her  ºza man
ay nı ol muş tur.

Yok sul hal ka te pe den ba kan, on la -
rı se çim ler de ha tır la yan dü zen par ti le -
ri nin hal ka ba kış la rı ay nı dır. Tay yip Er -
do ğan’ın ya da AKP’li le rin halk için
dü şün dük le ri, söy le dik le ri söz ler, “kız -
gın l ık anın da” söy len miş söz ler de -
ğil dir.

Tay yip Er do ğan, dü zen par ti le ri nin
ter cü ma nı ol muş tur. Halk, ik ti dar la rı
ve sö mü rü dü zen le ri için kul la nı la cak,
ca hil, bil gi siz, hır sız ge niş kit le ler dir
on la rın gö zün de.

Halk sev gi si de ğil pa ra ve ik ti dar
sev gi si dir on la rın ki... Hal kı aşa ğı la -
yan lar, on la rı düş man ola rak gö rür ve
kor kar lar da. “Ca hi l  y ı  ğın lar” on -
la rı her za man kor kut muş, “bo ğaz la -
rı nın ke si le ce ği” gün le rin kâ bu su ile
hal kı da ha çok ez me ye ça lış mış lar dır.

Burjuvazinin Gözündeki HALK

6 Şubat
2011
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Bir eylem düşünün ki, egemen sı-
nıflar cephesinde 15 yıldır tartışılıyor.
Çok “tartışmalı” bir eylem olmasın-
dan dolayı mı? Hayır! Tam tersine,
Türkiye tarihindeki en net eylemler-
den biridir. Ancak burjuvazi cephe-
sindeki 15 yıldır süren tahammül-
süzlük, bu tartışmayı yaratıyor. 

9 Ocak 1996’da, İstanbul’da Sa-
bancı Holding’in ikiz kulelerinin 25.
katında DHKC tarafından gerçek-
leştirilen bir eylemde holdingin sa-
hiplerinden Özdemir Sabancı ceza-
landırılmıştı. Bu, Türkiye tarihinde
tekelci burjuvaziye vurulmuş en bü-
yük darbeydi. 

Bir türlü kabul edemiyor bu eyle-
mi burjuvazi... 

Sabancılar’ın SÖMÜRÜ VE ZU-
LÜM DÜZENİNİN SAHİBİ olmaları
nedeniyle cezalandırılmış olmalarını
kabul edemiyor, “başka nedenler ol-
malı” diyorlar. 

Çünkü bunu kabul ederlerse, sö-
mürünün suç olduğunu kabul etmiş
olacaklar.

Oysa asıl neden bu. 

Sömürü suçtur!

Ve bir ülkedeki tüm zulüm, o sö-
mürü düzenini sürdürmek içindir. 

Bu eylem burjuvazi için o kadar
önemlidir ki, kendisini tekellere ka-
nıtlamaya çalışan veya tekellere ya-
ranmak isteyen hemen herkes, bu
eylemle ilgili kalem oynatıyor. 

Komplo teorilerinin temel gerek-
çesi, Sabancılar’ın sömürü suçu ne-
deniyle cezalandırılmış olamayaca-
ğıdır. Onun için başka nedenler arı-
yorlar. 

Oysa başka bir neden yok! 

15 yıl değil, 150 yıl daha arasa-
lar yine başka bir neden bulama-
yacak kimse!

Tekelci burjuvaların sömürü ve zu-
lüm düzeninin sahibi olmaları nede-
niyle cezalandırılamayacağını söyle-
mek, tekelleri aklamaktır. Onların

bu üllkede halka karşı işlenmiş suç-
larda hiçbir sorumluluklarının olma-
dığını ileri sürmektir. Komplo teo-
risyenlerinin yaptığı da budur. 

Yıllardır, bizim tespit edebildiği-
miz kadarıyla tam 12 yıldır, Saban-
cılar’ı aklama, devrimci bir eylemi ka-
ralama peşinde koşanlardan biri de
Can Dündar’dır. 

Bu konuda ilk olarak 1999’da
yazmış ve o günden beri de yazıyor. 

Geçtiğimiz günlerde yine yazdı. 

Sabancı eyleminde yer aldıktan
sonra itirafçı olan Mustafa Duyar’ın
yine bir başka itirafçı olan eşi Sem-
ra Duyar’la röportaj yapmış Can
Dündar. 

22 Ocak’tan başlayarak dizi halinde
yayınlanan bu röportajda, Can Dündar,
bir kez daha aynı işi yayıyor: Tekelleri
aklıyor, devrimcilere saldırıyor.

İtirafçılığı meşrulaştırmak
en az itirafçılık kadar 
aşağılık bir iştir!

Dizi yazıyı sunarken yazdığı ilk
cümlelerden birinde şöyle diyor Dün-
dar: “Türkiye’yi sarsan bir büyük
suikast... yazdıkça daha çok içine
çekildiğim bir girdaba dönüşmüş-
tü..”

Girdap onun beynindedir. Gir-
dap, onun tekellere yaranmakta sınır
tanımamasındadır.  

İhanet, muhbirlik, düzeniçileşme,
tekellere yağcılık ve yaranma, geri-
cileşme, sağcılaşma, bunların hepsi bir
“girdap” gibidir. Sağcılaşan her dö-
nüşte daha da sağa savrulur, ihanet
eden her adımda daha büyük ihanet-
lere ortak olur, bir kez tekellere ya-
ranmaya varoluş nedeni haline geti-
ren adeta yaşamını yeni yalakalıklarla
sürdürebilir hale gelir... 

Tıpkı Can Dündar gibi. 

İtirafçı ne demektir Can Dündar?
Bunu bilmiyor olamazsın. 

İtirafçı, kendini kurtarmak için,
başka insanlara iftira atandır. Üç beş
ay az ceza almak için arkadaşını, yol-
daşını, kendisine iki lokma ekmek ve-
reni SATANDIR. 

Oysa Dündar’ın yazısında ne ka-
dar masum, ne kadar normal bir ka-
dın var... Bakın şu satırlara: 

“Dışardan bakan birinin, onun
kısa sayılabilecek ömrüne sığdırdık-
larına inanması zor. Ama o, üzerin-
de hiç böyle bir yük yokmuş gibi mü-
tevazı, kibar, sakin, gülümseyen bir
kişilik... Yaşıt sayılabilecek çocukla-
rımızdan konuştuk önce... Okul, er-
genlik, hayatla tanışma sorunların-
dan...”

Dündar hayran olmuş adeta iti-
rafçıya... Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’nda çalışmış, oğlunu sevgiyle
büyütmüş, hapishanede büyümüş oğ-
luna babasını anlatınca oğlunun psi-
kolojisinin bozulduğu hikayeleri an-
latan masum bir anne! Dündar, onun
ifadeleriyle kaç kişinin işkenceha-
nelere taşındığını, kaç kişinin onun
ifadeleriyle yıllarca hapis yatırıl-
dığını hiç düşündü mü acaba?.. Dü-
şünmediyse de bu Dündar’ın suçunu,
yaptığı işin aşağılık niteliğini değiş-
tirmez. İtirafçıyla konuşan, karşısın-
dakinin bir insan müsveddesi oldu-
ğunu bilmek zorundadır. Onu normal
görüyorsa, kendisinde bir anormallik
vardır zaten. 

Faili meçhullerle devrimci
eylemi yanyana getirmek 
en az faili meçhulleri 
gerçekleştirmek kadar 
büyük bir suçtur!

Can Dündar’ın bu röportajı gün-
deme getirme zamanı dikkat çekici-
dir elbette. Bir yanda Hizbullah’ın fai-
li meçhulleri tartışılıyor. Bir yandan
Uğur Mumcu’dan Abdi İpekçi’den

Tekellerin sponsorluğunda bir gazeteci: Can Dündar...

çürümüş gazetecilik...
İtirafçı ve Aklayıcısı



Hrant Dink’e kadar aydınların kontr-
gerilla tarafından katledilmesi tartı-
şılıyor. 

Dündar da, acaba bu tartışma
içinde ben de prim yapar mı-
yım, biraz reyting, biraz tiraj
yükseltebilir miyim, Sabancı-
lar’a biraz daha yaranabilir mi-
yim diye, bu tartışmayı günde-
me getirmiştir. 

İtirafçı Semra Duyar 
röportajı, ahlaksızlığın 
sınırının olmadığının 
kanıtıdır

Can Dündar, 16 Şu bat 2008’de
Mustafa Duyar’la ilgili yine yazmış
ve ya zı sı na da “Mus ta fa hak kın da
her şey” baş lı ğı nı koy muştu. 

Bu yazıya cevaben yazdığımız
yazıya şu başlığı koymuştuk. 

“Ahlaksızlığın sınırı yok”

Can Dündar, Sabancı eylemine
ilişkin hazırladığı son yazı dizisiyle
bunu bir kez daha kanıtlamış oldu. 

Dündar’a cevaben yazılan söz
konusu yazının alt başlıklarından bi-
rini daha hatırlatmalıyız: 

“Dündar, sorumsuz bir aydın,
hukuksuz bir gazetecidir!”

Dündar, sorumsuzluğunu da hu-
kuksuzluğunu da bir kez daha kanıt-
larken bu konuda da bir sınırı olma-
dığını gösterdi. 

Bir itirafçıya, bir muhbire güzel-
leme yapacak kadar sorumsuz ve
ahlaksızdır. 

Devletin faili meçhulleriyle Sa-
bancı eylemini yanyana getirecek
kadar sorumsuz, hukuksuz ve katli-
amcıların aklayıcısıdır. 

Neresinden baksanız, neresinden
tutsanız bir çürümüşlükle karşı karşıya
geliyorsunuz bu röportajda. Röportaj
için para istenmesini bile masum-
laştırıyor Dündar. Parayla elde edilen
gerçek(!) daha baştan şaibelidir. Yar-
gıtay’ın bile inanmadığı bir itirafçıya
günlerce sayfalarını açarak, onu “ço-
cuğuyla meşgul masum bir anne!”
gibi pazarlayarak, hangi gerçeğe hiz-
met etti acaba Can Dündar?

Can Dündar’ın 
boynundaki yafta

Bu büyük(!) gazetecilik olayında
itirafçı Semra Duyar, itirafçı koca-
sından naklederek anlatıyor:

“Abdi İpekçi cinayetinin azmetti-
ricisi ... Özbey’le aynı evde kaldığı-
nı söylemişti bana... İpekçi ve Sabancı
cinayetlerine karışanların aynı evde
saklanıyor olmasından rahatsız ol-
muştu. Bir gün örgüt liderlerinden bi-
riyle evde TV izlerken Alman polisiyle
dört DHKP-C militanının çatışma-
ya girdiği ve öldürüldüğü haberini
duymuşlar. Örgüt sorumlusu, habe-
ri duyunca elinde şarap kadehi olduğu
halde ‘Hay Allah, silahları da yaka-
lattılar’ demiş. Mustafa bozulmuş..”

Çürümüş gazeteci, acaba Alman
polisiyle çatışıp ölen DHKP-C mili-
tanları var mıdır?” diye basit bir soru
soracak olsa, böyle bir çatışmanın, Al-
man polisiyle çatışmada ölen dört
DHKP-C’li diye bir şeyin hiçbir za-
man olmadığını öğrenecek ve Mustafa
Duyar’ın da, Semra Duyar’ın senar-
yoları da bir anda çökecek... ama bu
basit soruyu sormuyor Dündar ve bir
itirafçının bir başka itirafçıdan ak-
tardıklarını “tartışılmaz gerçekler”miş
gibi yayınlıyor. Devrimcileri zan al-
tında bırakıyor. Ama işte, devrimci-
leri altında bırakmak için ördüğü du-
var, kendi üzerine yıkılıyor:  

Semra Duyar, anlatırken diyor ki:
“Yaptıkları işi orada sorgulamaya,
‘Niye yaptık’ diye düşünmeye başla-
mışlar.”

Peki öyle bir olay hiçbir zaman ol-
madığına göre, o olay üzerine otur-
tulan her şey çökmüş olmuyor mu bay

Can Dündar?

Alman polisiyle çatışmada dört
DHKP-C’li ölüp ölmediğini öğren-

mek, beş dakikadır. Neden bu kadar
basit bir gazetecilik bile yapamı-
yorlar? Çünkü, tekellere yaranma
duygusu, tiraj, reyting ve dev-
rimci düşmanlığı, her şeyden önce
geliyor. Gerçekler umurunda bile
değil Dündar’ın. 

İşte bunun için o ne bir aydın-
dır, ne bir gazeteci, ne bir solcu!

O, yıllardır bu konuda boynunda
“İddialarını ispat etmeyen alçak-
tır!” yaftasıyla dolaşan biridir. 

Dündar’ın sormaktan 
korktuğu soru: Duyar’ı 
kim öldürttü?

Dündar, 25 Temmuz 2009 tarihli
Milliyet’te bu konuda bir yazı daha
yazmıştı. Komplo teorisyenliğiyle
bu kez AKP’nin oligarşi içi savaşının
hizmetine girmişti. AKP’nin çatışma
halinde olduğu Ali Suat Ertosun’un
‘Duyar’ın öldürülmesindeki rolü’
üzerine duruyordu bu kez. 

Ama o yazıda bile Du yar’ı kim le -
rin öl dürt müş ola ca ğını sorgulamaya
girişmiyordu. Bunun üzerine şöyle de-
nilmişti o zaman: 

“‘araş tır ma cı ga ze te ci’lik le riy le
ni ye Du yar’ı kim le rin öl dür(t)müş ola -
bi le ce ği ne da ir se nar yo la rı, ih ti mal -
le ri sı ra la maz lar? 

Sı ra la ya maz lar el bet te. 

Çün kü ih ti mal le ri sı ra la yın ca, ba -
şa Sa ban cı la r’ı koy mak ge re kir. Onu
da ya pa maz lar.”

Yine yapamıyor Dündar. 

Hatırlanacaktır, Duyar’ı öldüren
mafya elemanlarının şefi durumun-
daki Nuri Ergin, kameralara şöyle ba-
ğırmıştı zamanında: “Bana bu devlet
Mustafa Duyar’ı öldürttü.”

Kimdi bu devlet? Nasıl öl-
dürtmüştü?.. Hayran kaldığı itiraf-
çısına birçok konuyu soran Dündar,
bunu da sormuyor. Sabancı eylemine
dair her “boyutun” peşine düşen
Dündar, bir tek bu boyutun peşine
düşmüyor yıllardır. 
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3 kuruşluk tiraj için,
katliamcılığı, sömürüyü,

itirafçılığı aklayanlar
akladıklarıyla aynı suçun

failidirler... 
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Nasıl yaşıyoruz? 

Sorumluluk duyan, yaşama kar-
şı duyarlı olan, bunun gereklerini ye-
rine getiren bir anlayışa sahip miyiz?

Bir bakıma bu soruların ceva-
bındadır her şey. Bu sorulara vere-
ceğimiz cevaplara göre belirlene-
cektir nasıl yaşadığımız. 

Yaşama karşı sorumluluk duy-
mak, her şeyi “dert edinmekten”
geçmektedir. Her şeyin başında
halkını ve vatanını sevmek, ona
karşı sorumluluk duymak gelir. 

Önce halka ve vatana karşı so-
rumluluk duymakla, ilk “yükü”
omuzlarımızda taşımaya başlarız.
Ne halk ne de vatan belirsiz kav-

ramlar değildir.

Halka ve vatana karşı so-
rumluluk duymanın vergi ver-
meyle bir ilgisi yoktur. So-

rumluluk duymak, hepimizin yaşa-
dıkları karşısında, bilinçli hareket et-
mek, örgütlü mücadele içinde yer al-
maktır.

Milyonlarcamızın geleceği ile il-
gili kararlar veren işbirlikçi ikti-
darların politikalarına “bana ne” de-
memektir. Vatanımızın her karışını
satan iktidarlar karşısında sessiz
kalmamaktır.

Oligarşi “Torba yasa” ile tüm
emekçilere, 1 milyon gecekondu-
yu yıkarak tüm yoksul halka saldı-
rıyor. 

Halka ve vatana karşı sorumlu-
luk duymak, bu saldırılar karşısın-
da seyirci olmamaktır. Yıkılacak ge-

cekondumuz var ya da yok ama var-
mış gibi yoksul halkın acısını duy-
mak, onun için bir şeyler yapmak
demektir.

Sorumluluk duymak, hiç kimse
görev vermese de, haksızlıklar kar-
şısında boyun eğmemek, doğruları
söyleyip, onun kavgasını vermektir.

Oturduğumuz sokakta, kapımı-
zın önünde polis keyfi kimlik kont-
rolü yapıyorsa, “niye kimlik kontrolü
yapıyorsun” diye sorabilmektir.
“Ne var bunda, yapsınlar!” de-
memek, “ben karışmayayım, başı-
ma iş açmayayım” dememektir.

Sorumluluk duymamanın karşı-
tı sorumsuzca yaşamaktır. Belki
böyle de “yaşanabilir” ama bu
yaşamın adı bizim anladığımız ha-
liyle yaşamak olmayacaktır. So-
rumsuzca yaşamak, halka ve vata-
na karşı sorumluluk duymamak
olsa olsa bencilce sürdürülen bir ya-
şamdır. Asıl olarak bu anlayışı red-
detmeliyiz.

Sorunun cevabı, açıktır oysa: Dev-
let, Sabancılar’ın devletidir. Du-
yar’ı öldürten bu devlettir. Bu ka-
dar açıktır. Bu cevap, Can Dündar gibi
korkak, tekellerin eteği altına girmiş
gazetecilerin, sol maskelilerin asla yüz
yüze gelebilecekleri bir cevap değil-
dir.  

Burjuvazinin hizmetinde 
yükselenler, halk 
nezdinde alçalır

Semra Duyar, Mustafa Duyar’ın
Sabancı eylemi hakkında anlattıkla-
rını aktarıyor. Ama aktarırken de
şöyle diyor: “Bana bu da saçma gel-
mişti anlattığında...”

Niye saçma? Belirsiz. Ya kanıtsız,
belgesiz inanılıyor, ya kanıtsız bel-
gesiz gerekçesiz saçma denilip geçi-
liyor. Bu artık moda bir tarzdır. “Ben
böyle düşünüyorum”... Böyle dediniz
mi, her şey orada  bitiyor. 

Can Dündar bu açıdan çok iyi an-
laşabileceği birini bulmuş kendisine.

Kendisi de, alçakça itiraflarını “tele-
fonda Eyüp Aşık dedi ki...” diye ya-
pıyordu. Karşısındakinin Eyüp Aşık
olup olmadığını test edebileceği bir
durum bile yoktu.

Bu kadar yılda yapılmamış komp
lo teorisi kalmamışken, bir itirafçı ar-
tığı ne söyleyecekti?

O da söyleye söyleye bayatlamış
bir komplo teorisini söylüyor: 

“Mustafa, Sakıp Sabancı’nın o
günlerde hazırladığı ‘Güneydoğu
Raporu’nun onu hedef haline getir-
diğini düşünüyor, cinayetin bu ne-
denle örgüte sipariş edilmiş oldu-
ğundan şüpheleniyordu.”

Dündar da itirafçının anlattıkla-
rından kendi komplo teorilerine uy-
gun olanlarını alıp başlık yapıyor. 

Ama Can Dündar’ın bu tartış-
mada kimin safında yer aldığını,
daha bu röportajı sunduğu ilk yazıya
seçtiği başlık gösteriyor. 

‘Mustafa da terör kurbanıydı’

Devrimci mücadeleye ve dev-

rimci eylemlere karşı “terör” kav-
ramını kullanmak, kullananı, em-
peryalizmin ve işbirlikçilerinin sa-
fına koyar. Can Dündar da oradadır.
O saflardadır. O saflardan yazıp ko-
nuşuyor.

Oradan yazıp konuştuğu için, fai-
li meçhulleri, tekellerin sömürüsünü,
itirafçılığı, ihaneti, her şeyi her türlü
kokuşmuşluk ve çürümüşlüğü meş-
rulaştırıyor... Tekellere yaranmak,
devrimi karalamak için yazdığı her
yeni yazıda, o çürümüşlük ve ko-
kuşmuşluk içine iyice batıyor... Tele
vizyonlardaki cafcaflı sunumlar, Dün-
dar’ın böyle bir çürümüşlük içinde ga-
zetecilik yaptığını örtmeye yetmez. 

Devam et Can Dündar. Tekelleri,
tekellerin devletini aklayıp devrim-
cilere kara çaldıkça, medya dünya-
sında yeni koltuklar hediye ederler
sana, daha yüksek konumlara çıkar-
sın. Ama unutma, burjuvazinin hiz-
metinde yükselenler, orada yüksel-
dikçe, halk nezdinde alçalır ve al-
çaklaşırlar.

Sorumluluk duymak 

Na s›l B‹R Ya fla m?Na s›l B‹R Ya fla m?
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Geçtiğimiz günlerde Eğitim-Sen’in
9–12 yaş grubu ilköğretim öğrencileri
üzerinden yaptığı bir araştırmaya göre
9–12 yaş arasındaki ilköğretim öğren-
cilerinin asosyal kişilikte olduğu ve bü-
yük bir kısmının boş zamanlarını bilgi-
sayar ve TV karşısında geçirdiği sonu-
cuna varılmıştır. Yapılan bu araştırma-
nın 9 -12 yaş grubu olması daha genel
anlamıyla araştırmaya tabii tutulan ilk-
öğretim öğrencileri olması ve çıkan so-
nuç, bu düzenin daha çocukluktan in-
sanların gelişiminin önünde engel oldu-
ğunu göstermektedir.

Bugün yozlaşmanın ilkokul sırala-
rına kadar indiği ülkemizde ortaya
çıkan bu sonuç şaşırtıcı değildir. Zama-
nının büyük bir çoğunluğunu bilgisa-
yar ve TV karşısında geçiren ilkokul
öğrencileri yarın esrarın, uyuşturucu-
nun, alkolün ve her türlü zararlı alış-
kanlıkların ortasında kendini bulacak-
tır. Her türlü ahlaksızlığın yayıldığı TV
programlarının insanlara ne kattığı
ortadadır. 

Apolitikleşme ve yozlaşma!

Bugün elinde sigarayla ya da esrar-
la gördüğümüz ilkokul çocukları, 12
Eylül’ün bir ürünüdür. 

Bugün okuduğu üniversitede bitir-
me tezi olarak porno film çeken öğren-
ci ve bunu bilim adı altında savunan
akademisyenler de 12 Eylül’ün birer
ürünüdür

12 Eylül apolitikleşmedir! Apolitik-
leşme, yozlaşmayı beraberinde getirir.

Çünkü bizi iliğimize kadar sömü-
renler ve onun ülkemizde ki uzantısı
işbirlikçi iktidarlar istiyorlar ki, genç-
lik ülkesinde yaşanana sorunlarla ilgi-
lenmesin ve bu sorunların çözümü
için kafa yormasın, bir şeyler yapma-
sın. Ve bunun içinde apolitik bir genç-
lik yaratmaya çalışıyorlar. 

Yozlaşma değer yitimidir!

Bir halkı ayakta tutan en önemli
bağlardan biri kültürdür. Kültür bir hal-
kın yaşamda somutlanan değerleridir.
Bir halk kendi değerlerinden uzaklaş-
tığı, kendi kültürüne yabancılaştığı
zaman o halkı sömürmek o kadar ko-
laylaşır. 

Bunun farkındadır emperyalizm
ve işbirlikçileri. Bunun için de kendi
yoz kültürlerini 9 yaşından 70 yaşına
kadar halkın her kesimine empoze et-
meye çalışırlar. En çokta halkın en di-
namik en değişime ve dönüşüme açık
kesimi olan gençlik bu saldırının her
zaman baş hedefi durumundadır. 

Ve başta gençlik olmak üzere yoz-
laştırma politikası bugün bizzat devlet
eliyle sürdürülmektedir.

Bu yüzden okul önlerinde satılan
esrarlar uyuşturucular bir türlü engel-
lenememektedir. Bu yüzden bu ülke-
nin gençleri alkol, uyuşturucu koma-
larına girerek ölebilmektedir.

Durdurulmak bitirilmek istenen
yozlaşma değil; gençliğin devrimci mü-
cadelesidir.

Çünkü yozlaşma gençliğin dev-
rimci mücadelesinin geliştiği ölçüde
dağılacaktır. Devrimci gençliğin mü-
cadelesi yozlaşmanın sonucu olarak or-
taya çıkan apolitikleşmeye darbeyi
vuracak olan politik mücadeledir. Bu
nedenle egemenlerin azgınca saldırısı-
na uğramakta bedeller ödemekteyiz.
Ferhat ve Berna arkadaşlarımız üzerin-
den yaşadığımız pratik bunu en somut
örneğidir. Aynı zamanda işbirlikçi
AKP iktidarının da bizi tecrit hücrele-
rinde tutsak ederek, ödetmeye çalıştı-
ğı bedelin altındaki gerçek de budur.
Ama İdeallerimiz hedeflerimiz uğru-
na Dev-Genç geleneğiyle direnmeye,
savaşmaya devam edeceğiz! 

GGeennççlliikk  FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

MÜCADELEMİZİ YÜKSELTECEK  
KAYBEDİLMEYE ÇALIŞILAN 

DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ!

Daha önce Hacettepe’de Stant
açan öğrencilere çevik kuvvet sal-
dırmış, bazı  öğretim görevlileri
de saldırıya müdahale etmişti.
Şimdi müdahale eden öretim gö-
revlilerine de soruşturma açıldı.
Açılan soruşturmaları protesto
etmek için öğrenciler ve çalışan-
lar rektörlüğe yürüdü. Eğitim-Sen
Hacettepe Ünversitesi İşyeri Tem-
silciliği de, yasaksız üniversite
kampanyası başlattı. Kampan-
yaya yaklaşık 350 üniversite ça-
lışanı imza atarken Eğitim-Sen-
li öğretim görevlileri, 3-4 Ara-
lık’ta okulda stant açarak ‘Öğren-
cime dokunma’ ve ‘Asistan kıyı-
mına son’ bildirileri dağıttı. Bu
olayın ardından 1’i doçent, 8’i
araştırma görevlisi, 2’si idari per-
sonel 11 kişi hakkında da soruş-
turma açıldı.

Soruşturma...

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde-
ki Ticaret Odası İlköğretim Oku-
lu 5. Sınıf öğretmeni Süleyman
Biçer’in,  Fen ve Teknoloji der-
sinde, bir öğrencinin sorusu
üzerine Darwin teorisini anlat-
ması  öğretmen hakkında soruş-
turma açılmasına neden oldu.

Darvini anlatan
öğretmene ceza

Başbakan Erdoğan  öğrenci
temsilcileriyle görüşmesini pro-
testo etmek için Erzurum'a doğ-
ru yola çıkan öğrencilerle aynı
anda  Ankara’da eylem yapan
öğrencilere polis saldırdı. Kitle
Güvenpark'tan İzmir Cadde-
si'ne oradan da Necatibey'e doğ-
ru yürüyüşe geçti. Polis yürüyüş
boyunca kitleyi takip etti. Daha
sonra kitleye saldırdı. Öğrenci-
ler polisin saldırısına karşı taş
atarak direndi. Polis saldırısın-
da 6 öğrenci gözaltına alındı.

AKP’nin polisi
yine saldırdı
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Ülkemizde Gençlik

‘Çok Şükür ‘diyerek yaptıklarıyla
övünen Emine Erdoğan, Beykoz Ka-
vacık’ta yaptırılan Celal Aras Anadolu
Lisesi’nin açılış töreninde, bir yıl içe-
risinde  parasız eğitim istediği,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” de-
diği, “Afganistan’a asker gönderilme-
sini protesto” ettiği için tutuklanan
öğrencileri anlatmayı unuttu. Unuttu,
çünkü bir yıl içerisinde 50 öğrencinin
kendileri tarafından tutuklattırıldığı
işine gelmezdi. Sadece  işine geldiği
şeyleri söyleyerek yaptıklarını büyük
bir işmiş gibi değerlendirdi. Örneğin
açılış konuşmasında geçen sözlerinden
bazıları şunlardı: ''Anadolu’nun birçok
köyünde lastik ayakkabı parçaları,
hatta ekmeğin içi silgi olarak kullanı-
lır, defterler bittiği zaman yeni alına-
maz, silmek suretiyle yeniden kulla-
nılır hale getirilirdi. Nice kardeşleri-
miz, nice arkadaşlarımız mum ışığın-
da, gaz lambası ışığında, hatta sokak
lambasının eve yansıyan cılız aydınlı-
ğında okullarını bitirmek durumunda
kaldılar. Üzülerek ifade etmeliyim ki,
birçok kız kardeşimiz kimi zaman da
yasaklar ve engellemelerle eğitimden
uzak kaldılar, eğitimden uzak bırakıl-
dılar. Bugün, dünle kıyaslanamayacak
ölçüde eğitim imkânlarına sahibiz.

Çok şükür 81 ilimizin tamamında
artık üniversite var. Üniversite sayı-
mız son 8 yılda 2 kattan fazla artarak
bugün 156 rakamına ulaştı.'' Bunla-
rı söyleyen Başbakan Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi.

Bugün güllük gülistanlık hiçbir
şey yok ortada. Mesele üniversite sa-
yısını artırmakta değil, mesele o
okullarda parasız bi l imsel  demo-
kratik bir eğitimin verilmesi. Herke-
se eşit eğitim hakkının sağlanması.
Emine Erdoğan, “kız kardeşlerimiz”
diyerek hitap ettiği öğrencilerin ya-
saklarla engellemelerle okullardan
uzaklaştırıldığını, 

savunduğun, korumalığı yaptığı
okullarda parasız eğitim afişi astığı
için öğrencilerin bir yıl okuldan uzak-
laştırma cezası aldığını bilmezden ge-
liyor. Oysa bunların birinci dereceden
sorumlusunun AKP olduğunu bal
gibi de biliyordur. Bilmelidir. Ama
yalan söylemeyi meslek haline getir-
dikleri için hem insanların okuma
hakkını gasp edip hem de eğitimden
bahsedebiliyorlar. 

Her kademede öğrencilere ve aile-
lere sağlanan maddi imkânların, yok-
luğu, yoksulluğu bir bahane olmak-

tan çıkardığını dile getiren Erdoğan,
şunları da konuşmasına ekledi:   ''Ben
şuna yürekten inanıyorum. Dün, her
türlü engeli aşarak okumayı başarabil-
miş anne ve babalar, bugün imkânla-
rını zorlayarak çocuklarını okutuyor-
lar. Bugün artık yüzde 100'e yaklaşan
ilköğretimdeki okullaşma oranı, emi-
nim ki, yarın orta öğretimde de yüzde
100'e çıkacaktır. Bugün toprağa atılan
bu tohumlar, inanıyorum ki, yarın
bir ormana dönüşecektir. 80 yeni üni-
versite, 160 bin derslik, anaokulları,
ilköğretim okulları, liseler, yurtlar,
pansiyonlar, burslar, her şehrimizden
her köyümüze umudun fışkırmasını,
ışığın bütün ülkemizi sarmasını sağ-
layacaktır.” 

Erdoğan’ın söylediklerinin tam
tersi bugün ülkemizde asıl geçerli
olanlardır. Yani burslara, yurtlara,
pansiyonlara baktığımızda her şeyi
daha net görürüz. Okul başlarken ka-
labilecek bir yurt, ihtiyaçlarımızı kar-
şılayacak bir burs ülkemizde kolay
kolay bulamayız. Her şey karşılıklı-
dır. Bizler Dev-Gençliler olarak böyle
bir düzende alternatifiz. Yıllardır eli-
mizden alınan haklarımız için can pa-
hasına mücadele ediyoruz bundan son-
ra da mücadele edeceğiz.

GençliGin

Gündeminden

7 Şubat-14 Şubat

Şubat 1995: Liseli
Dev-Gençliler, İzmir
Bornova’da faşist örgüt-
lenmeler yapan Milli
Gençlik Vakfı’nı molo-
toflayarak tahrip etti.

Şubat 1998: Samsun
19 Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde ça-
lışma yapan TÖDEF’lile-
re saldıran faşistler TÖ-
DEF’lilerin sloganları ve

direnişleriyle püs-
kürtüldüler. Saldırı
sonrası polis TÖ-
DEF’lileri gözaltına
aldı.

14 Şubat 1998: Ko-
camustafapaşa’da faşist-
lere ait bir oto galeri
DEV-GENÇ tarafından
molotoflanarak tahrip
edildi.

14 Şubat 1995:
DLMK’lılar Vefa Poyraz
Lisesi’ndeki faşistleri ce-
zalandırarak okullarında
faşizme yaşam hakkı ta-
nımayacaklarını anlattı-
lar.

ESSEN'DE İŞGAL PROTESTOSU

Emperyalist güçler tarafından Afganistan’da sür-
dürülen işgal 22 Ocak günü değişik parti ve gençlik ör-
gütleri (DKP, MLPD, Rote ANTİ-FA, SDJ.) tarafından
Almanya’nın Essen şehrinde gerçekleştirilen eylemle
protesto edildi. Eylem, şehir merkezinde işlek bir alan-
da yapılan açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ey-
lemi örgütleyen kurum ve partiler adına konuşmalar ya-
pıldı. 

Konuşmalarda ağırlıklı olarak, işgalci emperyalist
Alman ordusunun Afganistan’dan geri çekilmesi, ay-
rıca savaşa ve silahlanmaya yapılan ödeneklerin dur-
durulması istendi.

gençliğin 
tarihinden

“ÇOK ŞÜKÜR ÜNİVERSİTE
SAYIMIZ 156’YA ULAŞTI”

Dünya Gençliğinden



Gençlik Federasyonu’nun yürüttüğü “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız” kampanyası Taksim’de her gün açmaya
devam ediyor. 27 Ocak günü Dev-Gençliler pankartlarıyla,
önlükleri, bildirileri, imza föyleriyle yine ordaydılar.

Bir yandan parasız eğitim için imza isteyen Dev-
Gençliler, diğer yandan Ferhat ve Berna, Yürüyüş Dergisi
baskınını anlattılar. 

28 Ocak günü de açılan masada imza toplanılmaya de-
vam edildi. Masaya gelenler, eğitimin paralı olmasının ken-

dilerini nasıl etkilediğini anlattılar. Dev-Gençliler ise bü-
tün sorunların çözümünün mücadele etmekten geçtiğini
belirttiler.

29 Ocak günü imza masası yine aynı yerindeydi. İmza
atmaya gelenler hep paralı eğitimin yakıcılığından bah-
settiler.

30-31 Ocak ve 1 Şubat günleri açılan masada konuş-
malar yapılarak imza atmaya çağırdılar. Masada 297 im-
zanın toplandı, 8 Yürüyüş dergisi satıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Parasız Eğitim Masası Hergün Taksim’de

2 Şubat günü Elazığ’da Seda Kaya
adlı öğrencinin intihar etmesinin ar-
dından Elazığ Gençlik Derneği girişimi
yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklama
şu şekilde: 

Düzen suç işlemeye devam ediyor.
2 Şubat günü bir üniversite öğrencisi
daha çözümü intiharda aramayı seçti.
Elazığ’ın Fevziçakmak Mahallesi’nde
oturan ve Fırat Üniversitesi Müzik
Bölümü 4. Sınıfta okuyan Seda Kaya
adlı öğrenci üniversite hastanesinin en
üst katındaki kafeteryadan aşağıya at-
layarak intihar etti.

Mücadele eden, devrimcilik yapan
öğrencilerin bulunduğu yerlerde mu-
hakkak yaşanır: polis, öğrencilerin ai-
lelerini arayarak çocuklarının teröristlerle

görüştüğünü, onlardan uzak durmaları
gerektiğini söyler ve aileleri örgütle-
yerek gençlerin hak alma mücadelesin-
den uzak durmalarını sağlamaya çalışır.
Çünkü örgüt ve örgütlülük uzak du-
rulması gereken öcülerdir! Bunun için
gittikleri demokratik kurumlar ve oku-
dukları yasal yayınların büroları büyük
operasyonlarla (!) basılır, insanları tu-
tuklanır ve terör demagojisi iyice otur-
tulmaya çalışılır kafalarda. Yeter ki
devrimci olmasınlar, gençlere sunacak
birçok alternatifi vardır sistemin.
Uyuşturucu bataklığı, fuhuş, içki şi-
şelerinde kaybolma, yoz ilişkiler bun-
lardan sadece birkaçıdır. ‘’Fanatik’’ ola-
bilirler mesela, ‘’müptela’’ olabilirler
veya Polat ağabeyleri gibi çete, Bihter
ablaları gibi yıldız olabilirler… Tüm bu

politikalarla gençler, çözümsüz, kendi
sorununu bile sahiplenip çözüm üret-
mekten uzak, bunalımlı bireyler hali-
ne getirilirler. Olsun terörist olma-
mışlardır ya, gerisi önemli değildir…

Sistem bu şekilde ölüm listesine al-
dığı Seda gibi onlarca genci katleder her
sene.  Kısa bir haber olarak çıkar basında
bu intiharlar, bazen o kadar bile yer ve-
rilmez. Yer verdiklerini de olabildiğin-
ce dramatikleştirir ve hedef şaşırtır,
asıl nedenleri gizler insanlardan.

İşte 41 yıldır bu KATİL sisteme kar-
şı mücadele vermekteyiz.  Alternatifimiz
aylarca, belki yıllarca tutsaklıkları göze
alarak pankartlarıyla zulmün karşısına
dikilip parasız eğitim hakkını savunan
Bernalar ve Ferhatlardır! Çözümsüzlüğe
karşı çözümümüz LİSELİ DEV-GEN-
ÇLİLERİN direniş çadırıdır!
Çaresizleştirilen gençliğe meşale olan
Zehralar ve Cananlar’dır!

Alternatif DEV-GENÇ’tir!

ELAZIĞ GENÇLİK DERNEĞİ
GİRİŞİMİ

Elazığ Gençlik Derneği Girişimi: 

Sistem Can Almaya Devam Ediyor! 
Tek Alternatif Devrimcilerdir
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Liseli Dev-Genç’liler 28 Ocak
Cuma günü saat 11.00 da Milli Eği-
tim Müdürlüğü önünde “Parasız, Bi-
limsel, Demokratik Liseler İstiyo-
ruz, Alacağız” kampanyası çerçeve-
sinde zincirleme eylemi gerçekleş-
tirdiler ve polis tarafından gözaltına
alındılar.

Milli Eğitim Müdürlüğü önüne ge-
len 3 Liseli Dev-Genç’li kendilerini
“Parasız, Bilimsel, Demokratik Li-
seler İstiyoruz, Alacağız” pankartını
açtıktan sonra Müdürlüğü’nün pen-
cerelerinin parmaklıklarına kendile-
rini zincirlediler. “Parasız, Polissiz,
Kamerasız Liseler İstiyoruz, Ala-
cağız!” yazılı dövizi açarak “Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’li-
ler” sloganını atarak ve kuşlama ya-
parak eylemi başlattılar. Çevrede top-
lanan insanlara kampanyanın talep-
lerini anlatan Liseli Dev-Genç’liler,
Kartal Meydanı’nda başlayan “Açlık
Grevini” duyurdular ve herkesi çadıra
çağırdılar.  

20 dakika boyunca halka yaptıkları
konuşmada “anayasal hak olan eğitimi
hakkımızı AKP satıyor. Bundan on ay
önce Ferhat ve Berna’da parasız eği-
tim istedikleri için tutuklandılar. Biz-
ler liselerimize polisin girmesine izin
vermeyeceğiz, liseli gençlik olarak
parasız bilimsel liseler istediğimizi
her yerde duyuracağız” dediler. 

AKP’ nin polisleri gelince kendi-
lerini zincirleyen Liseli Dev- Genç’li-
lere yapılan eylemin hazımsızlığıyla
saldırdılar. Yerlerde sürükleyerek
gözaltına aldılar. Liseli Gençlik göz-
altına alınırken çevrede bulunan ai-
leler de “Gençler sizi tebrik ediyo-
ruz” dediler ve alkışlayarak polise
tepki gösterdiler

Gözaltına alınan Liseli Dev-
Genç’lilerden Harran Aydın, Utku
Aykar, Doğan Yıldız Sirkeci Kara-
kolu’ na götürüldüler. 

Liselilerin gözaltından sonra bir
açıklama yapan Gençlik Federasyo-
nu şöyle dedi: “Daha bir hafta önce-
de Sarıgazi’ de saldırıya uğrayan Li-
seli Gençlik olarak kampanyamıza de-
vam ediyoruz ve edeceğiz. AKP,
bunu çok iyi anlamalıdır. Ve gözaltı-
na alınan arkadaşlarımız derhal ser-
best bırakılmalıdır. Onların başına ge-
lebilecek herhangi bir olumsuzluktan
AKP iktidarı sorumlu olacaktır.” Gez-
altına alınanlar aynı gün serbest bı-
rakıldılar. 

Ülkemizde Gençlik

Liseli Dev-Genç’den Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde Zincirli Eylem
Kartal Meydanı’nda Açlık Grevi 

‘Parasız, Bilimsel, Demokratik 
Liseler İstiyoruz, Alacağız’ 

� İstiyoruz alacağız!
parasız Eğitim herkesin

hakkıdır

� AKP, eğitim hakkımızı
gasp ediyor!

� Parasız, Bilimsel,
Demokratik Lise

talebimizi  yağmur,

çamur, kar, kış demeden

her koşulda  halka

ulaştıracağız

Milli Eğitim Müdürlüğü Kartal Meydanı Direniş Çadırı

Malatya Liseli Gençlikten
Açıklama

Liseli gençliğin Parasız Bilimsel
Demokratik Lise mücadelesi yük-
seldikçe AKP iktidarının, polisinin ve
okul idarelerinin artan faşist
saldırılarıyla ilgili Malatya Liseli
Gençlik 30 Ocak günü yazılı bir

açıklama yaptı.  
Adana Gençlik Derneği üyesi

Erdinç Dinçer’in polis ve okul
müdürü tarafından tehdit edildiğini,
AKP iktidarının polisinin ve işbirlikçi
okul yönetiminin baskılarının liseli
gençliğin mücadelesini engelleye-
meyeceğinin vurgulandığı açıkla-

mada “Bu tür saldırılar yeni değildir.
Genel olarak tüm okul müdürlerinde
ve idaresinde gerek koltuk korkusu
gerekse de kendi çıkarları doğrul-
tusunda işbirlikçilik yaparak bu tür
durumlarla çok sık karşılaşılıyor. Ve
her seferinde de gereken cevabı alıy-
orlar” denildi. 
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İçimizi Isıtan Çay ve

Soba Değil

Halkımızdı

Ben Kartal hal-
kının tepkisinin bu
kadar iyi olacağını
hiç tahmin etme-
miştim yanılmı-

şım. O kadar sıcak kanlılar, o kadar
içtendiler ki içimizi ısıtan oradaki çay
ve soba değildi halkımızdı. Açlık
grevinin ilk gününde en başta büyük
bir coşkuyla çadırımızı  kurduk. Biz
çadırı kurarken esnaflar, öğrenciler,
herkes çadıra merakla bakıyordu.
Bir tane abi geldi tahtaya bir çivi de
o çaktı, çadırımızda onun emeği oldu.
Yani çorbaya o da bir tuz kattı. Ça-
dırımızın içine esnaflardan aldığı-
mız sandalyeleri koyduk ve sobamı-
zı kurmaya başladık.  

2. günümüzün sabahında günlük
programımızı çıkardık. İmza masasını
açar açmaz halkımız merak edip he-
men geldiler bu da nedir, valla ço-
cuklar helal olsun diyerek imzalarıyla
destek oluyorlar. Duraklarda imza
toplarken yaşlı yaşlı amcalar imza
atarken elleri titriyordu, ama atarken
bile hala helal olsun çocuklar arka-
nızdayız her zaman destekçininiz
dedi. Kartal Meydanı o kadar soğuktu
ki orada durmak imkansızdı ama biz
Liseli Dev- Genç’liler hiçbir soğuğa
aldırmadan oradaydık. Bunlar gibi
daha çok örnekler var. Grup Yankı
diye müzik grubundan arkadaşlar
geldi ve hep beraber sobanın etrafın-
da türküler söyledik. Parasız eğitim is-
tediği için tutuklanan arkadaşımız
Ferhat’ın annesi Hayat Ana da geldi
çadırımıza. Anaların geldiği gün ça-
dır bir an bile boş kalmadı, onları gö-
ren herkes daha çok merak edip ya-
nımıza geliyordu. Gün içinde sadece

çay şeker alıyorduk.  5. günde ve bi-
zim son günümüzde tusaklara mektup
yazmaya devam ediyorduk hatta mek-
tup adresi olarak çadırın yerini verdik.
Mektup yazmaya devam ederken
Malatya Liseli Gençlik ziyarete gel-
di. Gülsuyu’ndan liseli arkadaşlar
da geldiler. Sonra da 2. ekibe dev-
rettik. 

Çadırda şunu öğrendik ki ara-
mızdaki paylaşımı, halkımızla daha
çok iç içe olmayı, onların sorunları-
nı dinleyip çözmeyi kavradık ve kav-
ramaya da devam ediyoruz. 

Çadırımız Hiç Boş

Kalmadı

Açlık grevine
başlamak için Kar-
tal Meydanı’na git-
tik, hazırlıkları ya-
parken etraftakiler
ne yaptığımızı an-
lamadılar. Sonra

yanımızda birkaç zabıta duruyordu,
biz de çadırımıza müdahale edecek-
ler sanıyorduk ve onlara ters ters
baktık. İşin böyle olmadığını ve on-
ların bize destek olmak için geldik-
lerini ikinci gün öğrendik. Herkes
çevremizde pervane oldu. Nasıl
yapalım, ne alalım, şöyle yapalım
daha iyi olur, hemen alalım, böyle
daha sağlam olur ve en son burda
zor olmayacak mı? 

2. gün çadırımız hiç boş kalmadı.
İki gün rüzgar çok olduğundan so-
bamızı bir türlü tam yerleştiremedik.
Sonra Kartallı bir amca bize alemin-
yum bir karton getirip ve fikir verdi.
Sandalye ve tabure getirdiler. Gün
içersinde DMH’den birkaç abi ve bir
abla geldi. "YAŞASIN DEV- GENÇ,
YAŞASIN DEV- GENÇ LİLER"
sloganıyla arkadaşlarımız geldiler. 3

günü  hepsi birbirine söylemiş gibi
imza atmaya geliyorlardı. Bir şey yap-
mıyoruz bari imza atalım diyorlardı.
Çadırımıza diğer soldan arkadaşlar da
geliyordu. Gün içinde müdür yar-
dımclarından biri geldi ne ihtiyacınız
varsa söyleyin getirelim imza atarken
zabıtalara attırdı. Gün içersinde Eği-
tim-Sen, DİSK, Genel İş’ten gelen-
ler oldu. CHP’li birisine seçimleri biz
çare olarak görmüyoruz deyince im-
zasını sildi gitti. TAYAD’lıların des-
teğe gelmesi hem bizi hem de çevre-
de gelenleri olumlu etkiledi.  Çarşı es-
nafını gezdik ve imza topladık, bunu
bir de dördüncü gün yapmıştık. 

Herkes Kendinden Bir

Şey Katıyordu

Kartal Meydanı’na giderken ora-
larda gördüğümüz sahiplenmeyi gö-
remeyeceğimizi düşünüyordum. Çün-
kü ne kurumumuz vardı ne de bir ma-
halleydi orası. Gittiğimizde epey ka-
labalıktı meydan; polisler, zabıta-
lar... herhalde saldıracaklar diye dü-

şündük. Daha çadı-
rı kurarken yardıma
gelmeye başladı
Kartal halkı. Sü-
rekli birileri geli-
yordu. Zabıtalar as-
lında bize destek
için gelmişler. Res-

mi kıyafetlerle olduğu için kenarda
durmuşlar. Malzememiz, ihtiyaçları-
mız eksikti. Mesela odunumuz yok-
tu. Sandalye, su, şeker, çaydanlık,
soba borusu gibi ihtiyaçlarımız var-
dı. Kimi sandalye verdi. Kimi soba
borusu aldı. Su, şeker.. derken çadı-
rın eksikleri tamamlandı. 

Çadırımız hiç boşalmadığı için
kendi içimizde yapacağımız sohbet-
leri tam yapamadık. Gece gündüz de-
meden geliyordu insanlar çadıra. Ge-
len herkesin ortak bir yanı vardı ki; in-
sanlar  "bu çadır ne için?"  diyerek
gelmiyorlardı.  "Ben ne yapabilirim
sizin için?" diyerek geliyorlardı. Sa-
nırım bizi en çok da mutlu eden de
buydu. Herkes kendinden bir şeyler
katmaya çalışıyordu. Getirilen mal-
zemeleri koyacak yer bulamıyorduk
artık.  Yaşlı bir amca çadırımıza gel-

Nilay Keten

Dilek Aslan Çiğdem Yakşi



di ertesi gün bir baktık sırtlamış tah-
taları geliyor yanımıza. "Bunları alın
yakın ben sonra yine geleceğim"
dedi ve gitti. Bunun gibi onlarca ör-
nek sayabiliriz. TÜM -  Bel Sen den
3 kişi. Kartal Belediye başkan yar-
dımcısı Hasan Kumlu yanında 4 ki-
şiyle geldi.  

Liseliler bir tarih yazıyor bu ça-
dırla. Kimsenin cüret edemeyeceği bir
şeyi yapıyoruz. Bu soğukta dışarıda
kalmak, aç olmak kolay değil. Ancak
Dev-Genç’liler yapabilirdi, yapıyoruz.
Soğuğa, açlığa direniyoruz, istediği-
mizi alacağız. 

Beni Etkileyen Şey

Halkın Sahiplenmesiydi

Yakında bir şantiyede çalıştığını
söyleyen bir abi oğluyla birlikte hem
bize yardım ediyor hem de testere vb
eksiklerimizi sorup tedarik ediyordu.
Daha sonra sanırım belediyede çalı-
şan birkaç memur abi kendi olanak-

larını kullanarak çay,
yakacak gibi eksikle-
rimizi karşılamaya
başladı.  

Beni en çok etkile-
yen şey de örgütlü in-
sanlardan çok örgüt-
süz halkın sahiplen-

mesiydi. Çember sakallı bir amca dahi
geçerken elindeki odunları bize bı-
raktı. Lise kampanyası ve bu kap-
samda meydanlara çadır kurup AG
yapmamız gerçekten halkta çok

önemli bir sahiplenme ve destek ya-
rattı. Liselerin sorunlarını, yaşamış bi-
risi olarak az çok biliyordum ama
bunu siyasi bir kampanyaya dönüş-
türme ve çalışmasını yapma konu-
sunda tek yardımcım hazırladığımız

sade broşürdü. Ancak gerçek de
ortadaydı, önümüzden dersha-
neye giden gençler, onların umut-
suz aileleri geçiyordu. Kasıtlı
olanlar ve koyu AKP’ciler dı-
şında her kesimden insan yanı-
mızdaydı ve bizi destekliyordu.
Umduğumdan daha iyi bir ortam
oldu. Ayrıca Beşiktaş’ın maçına
gitmek isteyen taraftar grupları
da meydanda toplandı ve biz de
onlara hem kampanyamızı hem
de 55 bin kişilik İnönü konseri-
ni anlattık. Aralarında konsere gi-
denler de vardı. 

Gün boyu birçok insanla ta-
nıştık ve numaralarını aldık.

Bunların bir çoğu herhangi bir du-
rumda bize yardım etmek için diğer
bir kısmı ise bizimle tanışmak için ile-
tişim bilgilerini veriyordu. Çöpçüler
çevrede buldukları odun tarzı her
şeyi getiriyordu. Grup halinde bele-
diye işçileri, farklı illerden ve ku-
rumlardan gelen insanlarımız çadıra
geliyordu. Meydan böyle bir şeydi de-
mek. Gerçekten çok yoğun bir gün
oldu. Sendikalardan, Kartal Beledi-
yesi’nden ve değişik örgütlerden des-
tekler ve yardımlar geliyordu. Soğuk
havaya rağmen meydanın en kalaba-
lık yeri çoğunlukla çadırın etrafı olu-
yordu. Ayberk’in babası da önlük
giymiş, çalışıyordu. Çok güzel bir
duyguydu bu benim için. Zira halk
için de öyle oldu ve ‘Sen de imza ver-
sene oğlun kızın için’ diye sesleni-
yordu babamız. Liselilerin talepleri-
ni ailelerinin sahiplenmiş olması ça-
dırın halkın gözündeki meşruluğunu
artırıyordu. 
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Bir kaç gün bir tinerci gencin
geldiğini anlattı, o gitti, bugün gel-
medi ama bugün de yaşlı bir teyze
geldi, belli ki sokakta yaşıyor,
şarkı söylüyor, iyi değil, dedi. Ben
de insanları sokaklarda yatmaya
mahkum eden bu hukümetin size
bir şey vermeyeceğini söylemiş
amca, vermeyecektir ki siz "alaca-
ğız" diyorsunuz eyleminizle de-
dim. Gün gelecek hiç bir insan
sokakta kalmayacak, insanlarımız
sokaklarda yatmayacak dedim.
Evet abla teyze de çok yaşlı dedi. 

Hasta olan başka arkadaşınız
var mı diye sordum, Sadık has-
taydı, çadırda hasta oldu dedi.
Şimdi nasıl dedim, daha iyi dedi. 

***
Sabah Sadık’la görüştüm. Mey-

danda imza topluyorlardı. Nasılsın
iyileştin mi dedim, iyileştim dedi.
“Karşı bankanın dereceyi gösteren
bir yazısı var, ona bakıyoruz, git
gide düşüyor, hiç yükselmedi”
dedi. Ama bir şey olmaz biz iyiyiz
dedi, tabi ki siz Dev-Gençlisiniz
soğuk işler mi size dedim, işlemez
dedi Sadık.

***
Sabah dergiden iki yazı oku-

muşlar. Biraz zor oldu çünkü gelen
giden oluyor, kesiliyor ama yine
de okuduk, konuştuk dedi. Tem-
bellik yazısını ve cepheli köşesini
okuduklarını söyledi. 

***
Gece ve sabah Nilay ile konuş-

tum. Gençlik ordaydı, halay çeki
yorlardı. Günlerinin dolu dolu geç-
tiğini anlattı. Yankı grubu gelmiş
yanlarına türküler söylemişler. Bir
tinerci varmış yakınlarında gelmiş
şiirler okumuş onlara, güldürdü
bizi diyor. Genç miydi, konuşa-
bildiniz mi dedim, pek genç değil-
di 25 yaşlarında vardır dedi. 

***
Günün yoğun olduğunu anlattı,

BDP’nin eylemi varmış, eylemden
sonra gelip imza atmışlar destekle-
diklerini belirtmişler. Gün içinde
şeker çay getiren birçok insan oldu
dedi. Bazıları nasıl dayanacaksınız
diyormuş, bazıları da siz Dev-
Gençlisiniz dayanırsınız diyormuş.
size inanıyoruz diyorlarmış. Bu da
onlara güç veriyormuş, diyor. 

Liselilerden Yoldaşlarına, Yoldaşlarından Liselilere

Yürüyüş
6 Şubat
2011

Sayı : 254

Celal Önkoyun



1) Önce-
likle bu kam-

panya bize aramızdaki paylaşımın ne
kadar  kuvvetli olduğunu, birbirimi-
ze ne kadar çok emek harcamış ol-
duğumuzu öğretti. Çadır esnasına
gelindiğinde ise ... Orada insanlar bize
o kadar güvendiler ki tüm sorunları-
nı anlattılar. Bu kampanya içinde bi-
zim için en büyük kazanım, halkın
devrime olan inancını büyüttük ve asıl
güvenilecek insanların devrimciler ol-
duğunu gördüler. Onların bunu gör-
mesi bizim bu kampanyaya daha çok
bağlanmamıza neden oldu yani hal-
kımız bir kez daha bize güç verdi. Biz-
ler bunları öğrendik, peki neler öğ-
rettik?

Dedim ya onların devrime olan
inançlarını büyüttük ve bu parasız eği-

timin sadece bir ke-
simin değil 70 mil-
yonun talebi oldu-
ğunu gösterdik on-
lara. Hatta bizlere
şöyle dediler bu
imza kampanyası

esnasında ‘parasız eğitim için bir
değil bin imza atarız’ dediler. 

2)Bu kampanya zaten Liseli
Dev-Gençlilerin kampanyası. Evet
çadırda liseli de vardı ama destek için
üniversiteli arkadaşlarımız ve ma-
halleden gelenler de oldu. Açlık gre-
vinde toplam 7 kişiydik. İkisi liseli,
ikisi mahalleli, üçü de üniversiteliy-
di. Aynı zamanda TAYAD’lı anaları-
mız da geldi. Hatta Roman Çalışta-
yında  “Parasız Eğim İstiyoruz Ala-
cağız” pankartı açtığı istediği için şu
an tutuklu olan Ferhat Tüzer’in annesi
de geldi. Biz burada şunu gördük her
zaman derler ya bu halktan bir şey ol-
maz aslında biz devrimi bu halkla ya-
pacağımızı bir kez daha gördük ve
gösterdik. Ziyarete gelenler arasında

öğretmenlerde
vardı. Onlarda
aynı şekilde kam-
panyamızı olum-
lu buldu ve başa-

rılar diledi. Burada öğretmenlerin de
yanımızda olduğunu gördük aslında
biz bu çadırda bildiğimiz ya da bil-
mediğimiz her şeyi gördük başta bu
parasız eğitimi halkımızın ne kadar
çok istediğini gördük. Tüm halkımız
analarımız babalarımız kardeşleri-
miz hepsi bu kampanyayı olumlu ve
başarılı buluyor her zaman arkamız-
da olacaklarını söylüyorlar bu da
bize güven veriyor.

3)Şöyle ki liseli gençlik tarihin-
de çadır kurmak bir ilk. Yıllardır
böyle bir şey hiç yapılmamış bizler-
de bu ilki yaşadığımız için ayrıca çok
mutluyuz. Dediğim gibi bu ilkleri ya-
şamak bize güç verdi en büyük duy-
gumuzda güç ve bağlılık oldu. Lise-
li gençliğin talebini aç kalarak soğukta
kalarak ve tüm halka ulaştırmak bu-
nun içinde açlık grevi yapmak bizim
için bir onur oldu. Bu talep sadece 4
milyon öğrencinin değil 70 milyon ki-
şinin talebidir. Bizler Liseli Dev-
Geçlileriz ve kararlıysak, inanıyorsak
her şeyi yaparız.
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Röportaj

Bizler liseli gençlik olarak ülkede eği-
timin paralı anti-bilimsel ezberci olma-
sı nedeniyle kendimizi Milli Eğitim
Müdürlüğü binasının demir parmaklık-
larına zincirleyerek çarpık eğitim siste-
mini protesto ettik. Eylemimiz 28
Ocak’ta saat 11: 00 civarlarında başla-
dı. Öncelikle kendimizi demir parmak-
lıklara zincirleyip pankartımızı da aynı
parmaklıklara bağladık hemen ardından

“Parasız Bilimsel
Demokratik Li-
seler İstiyoruz
Alacağız, Halk
İçin Bilim Halk
İçin Eğitim, Öğ-
renciyiz Haklıyız
Kazanacağız, Ya-
şasın Dev-Genç
Yaşasın Dev-

Gençliler” sloganlarını attık ve taleple-
rimizin yazılı olduğu kuşlamalar yapa-
rak, halkımıza eylemimizin amacını
kampanyamızı aynı gün başlayacak
olan açlık grevimizi anlatan ajitasyon-
lar çektik. Eylemimiz 20 dakika sürdü
bu süre boyunca çevredeki insanlar
bize alkışlayarak destek verdi. Daha son-
ra orda bulunan sivil polislerin telefon-

la haber
verme-
siyle res-
mi ve si-

vil ekipler toplanmaya başladı. Bizleri
yaka paça yerlerde sürükleyerek araba-
lara bindirdiler ve Sirkeci Polis Kara-
kolu’na götürüldük. Polislerin gözaltı sı-
rasındaki saldırgan tutumu karakolda da
devam etti. İşkenceyle kelepçe taktılar,
kimliklerimizi aldılar sloganlarımızı
marşlarımızı engellemeye çalışıyorlar-
dı. Adli tıbba götürüldükten sonra saat
17: 00 civarlarında savcılığa çıkartıldık
ve serbest bırakıldık. 

Bir kez daha gördük ki parasız eği-
tim bu ülkedeki milyonlarca insanın ta-
lebidir eğitim sisteminin çarpıklığına hal-
kımız tepki göstermektedir bizler para-
sız, bilimsel,  demokratik okullarda
okuyuncaya dek mücadelemizi sürdü-
receğiz.

N İLAY KE TE N
16 yaşın da
Behç et  Kemal  Lisesi
2.  sın ıf  öğrencisi  

asıl güvenilecek insanların
devrimciler olduğunu gördüler

parasız, bilimsel,  demokratik okullarda
okuyuncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz

HARRAN AYDIN
20  ya şın da
Elazığ Fırat Üniversitesi
Metalurji ve Malmeze
Mühendisliği Bölümü 1 sınıf
öğrencisi (zincirleme
eylemini yapanlardan)
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Emperyalistler, daha fazla sömürmek için, yeni-
sömürgelerde herşeye el uzatırlar. Bu yeraltı zen-
ginlikleri de olabilir, ucuz emek gücü de... Ne kadar zen-
ginlik varsa ele geçirmiş ya da geçirmek istemektedirler. Hal-
kın her kesimi emperyalizmin sömürü yağma ve talanın-
dan payına düşeni almıştır. Bunların başında da çocuklar ge-
liyor. 

Sömürünün azgın çarkları arasında küçük dişliler ola-
rak yeralırlar. Ülkemizde her 23 Nisan’da "düny ada tek
çocuk bayramı” olmasından dolayı şovenist nutuklar atı-
lır; bu, dünya çocuklarına karşı bir propagandaya dönüş-
türülür.. Oysa hepimiz biliyoruz ki, hayat çocuklarımız için
hiç de şaşaalı değil. 

Gerek anayasada gerekse ILO sözleşmelerinde, çocuk iş-
çilerin çalıştırılması yasaklanmış olmasına rağmen, çocuklar
çal ıştırı lmaktadır. Her şeyde olduğu gibi yasalar, söz-
leşmeler, alınan kararlar hayata geçmemekte, gerçeklerden
uzak, yaşamda karşılığı olmayan bir yerde karşımızda du-
ruyor. Yapılan birçok araştırmada ortak çıkan tek bir sonuç
var, o da çocuklar ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor. Ülke-
mizde 12 milyon çocuk bir şekilde çalışıyor. 73 milyon nü-
fusa sahip olan bir ülkede 12 milyonu çocuk işçi! Çocuk-
lar, burjuvalar, toprak ağaları daha fazla kazansın diye kü-
çük bedenleriyle bu sömürü çarkında ezilmeye mahkum edi-
liyorlar. 

DİSK'in ilköğretim öğrencileri arasında yaptığı araş-
tırmasının sonucuna göre "öğrencilerden y üzde 24’ü bir
işte çalışıyor. Çalışan öğrencilerin okula devamsızlıkları
en dikkati çeken durum. Çalışan öğrencilerin, yüzde 50’si
günde 5 saatten fazla çalışarak 1-2 TL kazanmaktadır. Öğ-
rencilerin yüzde 48'i üniversitede okumak istediklerini be-
lirtiyor ancak ders çalışacak zaman bulamamaktan şi-
kayet ediyorlar."

Ülkemizde çocukların yaptıkları işlere bakarsak, % 58’i
tarımda,  % 22’si  sanayide ,  % 10’u ticarette ve
% 10’u hizmet sektöründe çalışmakta.

Dünyaya baktığımızda da tablo aynı. 

ILO verilerine göre; üçte ikisi Asya'da olmak üzere yak-
laşık 250 milyon çocuk çok kötü koşullarda çalıştırı-
lıyor. Sömürünün olduğu ülkelerde 5-14 yaşları arasında bu-
lunan 250 milyon çocuk işçinin 120 milyonu tam gün
çal ışıyor.  Bu çocuk işçilerin % 61'i Asya, % 32'si Afri-
ka ve % 7'si Latin Amerika'da bulunuyor.

Gerek kendi ülkemizde gerek geri bıraktırılmış ülkelerde
çocuklar, cam tuğla yapımından madenlere kadar en ağır ko-
şullarda çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Saydığımız bu iş-
leri, bırakalım küçük bedenleri, büyüklerin bile yapmak-
ta zorlandığını, kazalar ve ölümlerle sonuçlandığını biliyoruz. 

Peki, neden çalışmak zorunda kalıyorlar çocuklar? As-
lında bu sorunun cevabı, nasıl bir ülkede ve dünyada ya-
şadığımızda saklı.

Nasıl bir ülke ve dünyada yaşıyoruz?

İnsanın değil paranın hüküm sürdüğü, her şeye kâr ama-
cıyla bakıldığı bir dünyada ve ülkede yaşıyoruz. Bir avuç sö-
mürücünün daha fazla kazanması için milyonlarca insanın
emeğinin sömürüldüğü, emeğin hiçe sayıldığı bir dünyada
yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada, halkın çıkarları değil, te-
kellerin çıkarları söz konusudur. Bu yüzden çocuklarımız ken-
di yaşından büyük işlerde çalışmak zorunda. Ucuz iş gücü
olarak görülen çocuklar, emeğinin karşılığını alamamakta. 

Üstelik bu verdiklerini bile çok görüyorlar. Halen mec-
liste görüşülen Torba Yasası ’nda,  çırak olarak çalışan
çocukların maaşlarında 90 l iraya yakın kesinti  ya-
pı lması  öngörülüyor.  Aldıkları üç kuruş olan para da
AKP iktidarına ve patronlara çok gözüküyor!

Aslında, memurundan işçisine, öğrencisine, sanatçısı-
na, gencinden yaşlısına her kesimin sorunları, sıkıntıları
birbirinin aynısı, benzeri. O zaman yapacağımız tek şey var;
o da örgütlü bir şekilde mücadele etmek ve bize ait olan ne
varsa sömürücülerden söküp almak!

Devrimci Memur
Hareketi Emperyalizmin Azgın

Sömürüsünde ÇOCUK İŞÇİLER

Devrimci İşçi Hareketi’nin dü-
zenleyeceği “İşçi olarak haklarımızı
biliyor muyuz?” panelinin afişleri, el
ilanları ve davetiyeleri halka ulaştı-
rılmaya devam ederken, polisin de pa-
nel afişlerine yönelik hazımsızlığı
yaşanıyor.

2 Şubat günü daha önce ilçe mer-
kezindeki otobüs duraklarına ve baş-

ka  yerlere asılan afişlerin polis tara-
fından parçalanarak sökülmesi üzerine
3 Şubat günü tekrar aynı yerlere afiş-
ler asıldı.

Panel hazırlıkları özellikle işçile-
rin servis beklediği yerlerde yoğun-
laştı. 2 Şubat günü  İskele Meydanı ve
İstiklal Caddesi’nde Halk Cepheli
ve DİH’li işçiler el ilanı dağıtarak hal-

kı panele davet ettiler. 3 Şubat günü
de ise İskele Meydanı’nda çok sayı-
da el ilanı dağıtıldı.

Gemlik’te Devrimci İşçi Hareketi panel
hazırlıkları devam ediyor



Yürüyüş: Yıkımlar konusunda, mü-
hendis ve mimarlar olarak ne düşünü-
yorsunuz? 

Artı İvme Dergisi: Belediye Yasa-
sı’nın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Alanları başlıklı 73. Maddesi’nde deği-
şiklik yapan kanun teklifi 24.06.2010 ta-
rihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Önlerinde yasal engel-
ler kalmadı. Şimdi diyorlar ki tapu olup
olmaması önemli değil yıkabiliriz. Ada-
letleri mülkün temeli idi ama bu mülkün
de tekellerin mülkü olduğu ortada. Ge-
cekonduların işgalci olduğunu düşünüp
taraf olmayanlar insanların evlerini, ta-
pularını borç harçla, tüm birikimini har-
cayarak almış olmaları artık hiçbir şey ifa-
de etmeyecek. Belediyelerin tapulu veya
tapusuz evleri kendi istediği fiyatla in-
sanların ellerinden almasına yasal olarak
hiç kimse engel olamayacak. Yoksul halk
istediği yerde, onların istediği şartlarda
yaşamak zorunda kalacak. 

Yürüyüş: "Kentsel Dönüşüm" ne-
dir? Halka nasıl anlatmak gerekir? Tür-
kiye'de "Kentsel Dönüşüm" nasıl uy-
gulanmaktadır?

Artı İvme Dergisi: Kentsel dönü-
şüm bir proje değil bir politikadır. Bu
kenti yaşanılır hale getirmek maskesi al-
tına gizleyerek halka karşı,  halkın ba-
rınma hakkına karşı uyguladıkları bir ta-
lan ve yağma politikasıdır. Bu politikayı
geniş çaplı ele aldığımızda içinde halk-
tan duydukları korkuyu, sermayenin aç-
lığını, şehrin her noktasının tasarlana-
rak nasıl peşkeş çekildiğini, yoksulla-
rın bu kentten kovulmasını ve daha bir-
çok şeyi bulabilirsiniz. İkiyüzlü kirli bir
politikadır kentsel dönüşüm. Gece-
kondusu olan halkın evine işgalci diye
göz dikip şehrin ortasına ruhsatsız
izinsiz gökdelenler diken, orman ara-
zisinin ortasında özel üniversiteler ku-
rulmasına göz yuman bir politikadır.

Seçim zamanı katların çıkılmasına
izin verip oyları alıp iktidar olduktan
sonra  dozerlerle kapıya dikilen bir po-
litikadır. Sermayenin fabrikalarının
dere yolunu daraltılmasına izin veren
dere taşması sonun bir sürü insanın ha-
yatına mal olan işte kentsel dönüşüm ile
biz bunları yenileyeceğiz diye gösteri-

ler yapan buna karşılık bunca zaman-
dır tek bir fabrikaya bile dokunmayan
bir politikadır. Öyle bir politika haline
gelmiştir ki artık yıkmak da onlar için
bir sektör haline gelmiştir. Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bay-
raktar'ın, ''İstanbul'da dalga dalga 3,5
milyon konutun yarısını yenileyeceğiz''
açıklamasının ardından yıkım firmala-
rının ağzının suyu akmıştır. 

Gizli bir politikadır kentsel dönü-
şüm. Halka asla anlatılmaz. Aksine
gözlerini boyamaya çalışır maskelerler.
Birçok örneklerini yaşadık geçmişte.
Gizli gizli mahallelere girdiler. Tek
tek imzalatmaya çalıştılar sözleşmele-
rini, ecrimisil nedir diye bilgi vermeden
kendi evlerinde kiracı ve işgalci konu-
muna düşürdüler. Geçmişe yönelik  bir
kere daha para aldılar oturdukları ev-
lerin karşılığında ve kira adı altında ha-
raca bağladılar insanları. 

Yürüyüş: Halkın Barınma Sorunu
ve yıkımlar konusunda odalar ne ya-
pıyor? Sizce ne yapmalı?

Artı İvme Dergisi: Her dönem
kent sempozyumu yapar. Gündemle-
rinden biri de Kentsel Dönüşümdür. Bu
sempozyumlar da tartışılır ve konuşulur.
Bu sene de halkın içinde olmadığı bir
sempozyum yapıldı. Konu tartışıldı. Bu
mesleki demokratik bir kitle örgütünün
mücadele tarzı olmamalıdır. Halktan
yana ve halkın yarına bir kurum olma
kimliğin varsa konuyu teknik ve politik
olarak ele alır, halk ile tartışırsın. So-
kaklarda, mahallelerde bilinçlendirme
toplantıları yapar ve onlarla beraber
omuz omuza mücadele edeceğin bir
program çıkarır ve iradi olarak bu prog-
ramı uygularsın. Bu kadar yakıcı bir sal-
dırı gündemdeyken  böyle bir uygulama
olmadığına göre pek bir şey yaptığı
söylenemez. Hatta ve hatta TMMOB’nin
kendi gündeminde bile böyle bir konu
yok. Çünkü bu durumda kendi üyeleri-
nin bile bilgilendirmedi TMMOB.
TMMOB Mimarlar Odası 5998 sayılı ka-
nun hakkında bir raporu var. Ama üye-
lerinin bu konuda bilgisi yok. Bunu
yaymak, kendi üyelerini bilinçlendirmek,
sürecin yakıcılığını anlatmak gibi bir çaba
içine dahi girmemiştir.

Yürüyüş: Yıkımla karşı karşıya
olan halka ne önerirsiniz?

Artı İvme Dergisi: Öncelikle be-
lirtmek gerekir ki mühendis mimarlar
halkın bir parçasıdır. Dolayısıyla gece-
kondu sorununu, halkın tüm sorunları
gibi, kendi sorunumuz olarak görüyoruz.
Yıkımlar sonucunda Türkiye’de mil-
yonlarca kişi mağdur olacak. Çok kap-
samlı bir saldırı olduğundan halkın her
kesiminin hiçbir ayrım gözetmeksizin bir
araya gelmesi ve bu saldırıya karşı di-
renmesi gerekmektedir. 

Her şeyden evvel kentsel dönüşüm
hakkında ortak bilinç oluşturmalı, hak-
larımızın farkına varmalı ve de en
önemlisi tek başına bu yıkım sürecine
karşı durulamayacağını görüp bir an ev-
vel örgütlenmeliyiz. Taleplerimiz sade-
ce yıkımı durdurma yönünde değil,
kentsel problemlerin tümünün halkın ta-
lepleri doğrultusunda çözülmesi yö-
nünde olmalı.

Aynı zamanda kentsel dönüşüm pro-
jesi çerçevesinde allanıp pullanan pro-
jeler her türlü görsel araç kullanılarak in-
sanlara sunulmakta ve yapılacak dönü-
şüm sonrası yaşam standardı yükselmiş
pembe bir tablo oluşturularak insanlar
kandırılmaya çalışılmaktadır. Bu tip al-
datmacalara ve pazarlıklara kanmak
geri dönülmez hasarlara ve acılara sebep
olmaktadır. Bireysel çapta çözülmeler
bile bu konudaki mücadeleye büyük za-
rarlar vermektedir.

Bugüne kadar yapılan dönüşüm pro-
jelerinin sonuçları bu kadar aşikarken sis-
temden medet umularak bu mücadele so-
nuca ulaştırılamaz. Kısacası direnilirse so-
nuç zafer, aksi takdirde hüsrandır.

Bu sistemin halkın konut sorununu
çözmesi mümkün değildir. Sömürünün
devam ettiği bir ortamda ne insanca bir
yaşamdan ne de yaşam ortamından
bahsedilebilir. Bu yüzden barınma me-
selesi kapitalist sistemlerde sadece ko-
nut eksenli bir mücadeleyle ele alınır-
sa kesin bir çözüm sağlanamaz. Ba-
rınma hakkı mücadelesi korunması ve
kazanılması gereken bir mevzidir. Bunu
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinin bir parçası olarak ele al-
mak gerekmektedir. 
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Barınma hakkı mücadelesi korunması ve
kazanılması gereken bir mevzidir
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AKP, iktidara gel-
dikten sonra çıkarttığı yasa-
larla, fiili saldırılarla, hak
gasplarıyla, özelleştirmeler-
le emekçilerin düşmanı ol-
muştur. AKP’nin emek düş-
manlığının kısa bilançosu-
dur.
İktidara geldikten sonra emekçi-

lere yönelik saldırılarından bir kısmını
aktarıyoruz;

-  Mayıs 2003: AKP Emekçi Düş-
manlığını Alenileştirdi: İŞÇİYE GÜ-
VENCE YOK!

– Temmuz 2003: Tayyip’ten İşçi
ve Memura: AÇ KALIN ÖLÜN! 

– Temmuz 2003:AKP’nin Halka
karşı politikaları; 

- İşçiye; Kölelik Yasası... 

- Memura; Kamu Personel Yasa-
sı... 

– Ağustos 2003: 15 bin memurun
hak alma mücadelesine AKP’nin tav-
rı: Ankara girişleri kapatıldı, yollar ke-
sildi; 

- Polis, onlarca insanı gözaltına
aldı. 

- Emekçilerin demokratik hakla-
rına tahammül edemeyen AKP, eyle-
mi “terör” ilan ederek KESK’e kar-
şı saldırı operasyonu başlattı.

– Eylül 2003: AKP demokratik
eyleme “Terör” diyor, POLİS ‘Büyük
Suç’un sorgusunu yapıyor,

DGM, “KESK Eylemine Katıl-
mışsın” deyip, tutukluyor...

– Aralık 2003: 11 bin memur
“Ceza” tehditi altında

- Aralık 2003: Memurların Ta-
leplerine AKP’den Gaz Bombalı
Cevap...

- Kasım 2003: Emekçi Düşma-
nı AKP, SEKA’dan 450 işçiyi attı.

– Aralık 2003: AKP, Emekçi Ör-
gütlerine Saldırmaya Devam Edi-
yor; Memurlara soruşturma

– Ocak 2004: AKP, TÜPRAŞ’ı
Tekellere Peşkeş Çekti; 

- Batman’da 630, İzmir’de 20, İs-
tanbul’da 50 işçi atıldı.

- 1 Mayıs 2007: AKP 1 Mayıs’ta
emekçilere saldırdı. Yüzlerce kişi
yaralandı. Emekçilerin Taksim’de 1
Mayıs yapmasını engellemek için
terör estirdi. AKP, yaptığı açıklama-
larla 1 Ma yıs'ta ki Fa şist Te rö rü ne
Sa hip Çık tı 

- Ha zi ran 2007 : AKP Al san cak

Li ma nı'nı da sat tı! 

- Yi ne iş çi kı yı mı!

- Atık ka ğıt iş çi le ri ne sal dı rı 

- Dört iş çi ha ya tı nı kay bet ti 

- 1 Mayıs 2008: AKP Polisi DİSK
önünde toplanan işçilere saldırdı. İs-
çilerin 1 Mayıs kutlaması için sendi-
kanın içinden çıkmasına izin verme-
yerek sendikanın içine kadar gaz
bombası attı. 

- Ağus tos 2008: Halk düşmanı
Tay yip Er do ğan İşçilerin taleplerini
dikkate almadı: “Yü rü mek le Bu İş
Çö zül mez”  diye eylem yapan işçilerle
alay etti...

- 1 Mayıs 2009 AKP: Taksim 1
Mayıs Alanı’nda devrimciler başta ol-
mak üzere iş, memur, öğrenci ve
tüm halka saldırdı.

- Aralık 2009: AKP, Ankara Abdi
İpekçi Parkı’nda Tekel İşçilerine sal-
dırdı

- Mart 2010: TEKEL İşçilerine
Destek Veren Öğrencilere Soruştur-
ma Açıldı... 

- Mayıs 2010: Patronlar ve AKP,
emekçilerin en temel kazanımlarından
birine daha el uzattılar: Kıdem Taz-
minatı...

AKP işçilerin kıdem tazminatla-
rına göz dikti!

- Ocak 2011: AKP asgari ücretle
insanlık onuruna aykırı bir yaşam da-
yatıyor.

- Ocak 2011 : 52.000 belediye iş-
çisi belediyedeki işlerinden edile-
cek!

- Haziran 2010: Devrimci Memur
Hareketi:657 Sayılı Kanunda Deği-
şiklik Kamu Emekçilerine Yeni Bir
Saldırıdır

- Şubat 2011: AKP polisi Ana-
kara’da Torba Yasa’ya karşı yapılan
eylemde işçi ve memurlara saldırdı.

Ağzından çıkan her söz,
emek düşmanlığıdır. 
Polisine verdiği her

talimat emek
düşmanlığıdır. 

Memur
kongederasyonlarıyla
“toplu görüşmelere”

her oturuşu emek
düşmanlığıdır.

Herhangi bir talepte
bulunan bir işçi, onun
gözünde, efendisine,

ekmek verenine asidir..  
Ona göre iyi işçi, biat
eden işçidir. Mücadele

eden, örgütlenen
emekçiye bu nedenle

düşmandır. 

AKP, emek düşmanıdır



27 Ocak Perşembe günü Mersin
Devrimci İşçi Hareketi Adana Nu-
mune Hastanesi’nde direnişte olan iş-
çileri  ziyaret etti. Bir gece işçiler ile
beraber direniş çadıranda nöbet tut-
tutarak direnişe destek oldular. 

28 Ocak günü ise direnişteki işçi-
ler direnişin 27. gününde hastane
önünden Adana Valiliği’ne kadar yü-
rüdü. “İşimizi Geri İstiyoruz” slo-
ganlarıyla yürüyen işçiler, valilik
önünde açıklama yaptılar. 

UPS İşçileri İşlerine
Geri Döndü

Sendikaya üye oldukları için işten
çıkartılan 163 UPS işçisinin sürdür-
düğü direniş işçilerin işe dönmesiy-
le sona erdi. TÜMTİS Merkez Yö-
netim Kurulu (MYK) tarafından ya-
pılan yazılı bir açıklamayla direnişin
işverenle yapılan görüşmeler sonucu

protokol imzalanarak sona erdiği be-
lirtildi. 

Konveyör
İşçilerine Saldırı 

İstanbul Tuzla’da 14 Aralık’tan bu
yana direnişte olan Konveyör işçile-

ri, saldırıya uğradı. 

Konveyör A.Ş.’de bir ayı
aşkın süredir direnişlerini
sürdüren 1’i erkek 7 işçi,
17 Ocak’ta fabrikanın önün-
de patronun görevlendirdiği
birtakım kişiler tarafından

saldırıya uğradı. Saldırıda iki Kon-
veyör işçisi hafif yaralandı.

Samsun’da Sağlık
İşçileri Direnişte

Samsun Gazi Devlet Hastane-
si’nde çalışan ve sendikaya üye ol-
dukları için işten atılan 2 taşeron
saglık işçisi  26 Ocak günü direnişe
başladı. Kendilerine dayatılan iş de-
ğişikliğini kabul etmedikleri için iş-

ten çıkarılan işçiler, işlerine geri alı-
nıncaya kadar direnişlerini sürdüre-
ceklerini söylediler. 

GOP BEDAŞ
İşçileri Direnişte

Herhangi geçerli bir mazeret su-
nulmadan işten çıkartılan 10 BE-
DAŞ Gaziosmanpaşa İşletme Bakım
Baş Mühendislik işçisi bu haksızlığa
karşı direnişe başladı.

1 Şubat günü Bedaş Gaziosman-
paşa önünde sembolik bir çadır ku-
rarak yaptıkları basın açıklamasıyla-
direnişe başladıklarını ilan ettiler.

6 Şubat
2011
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EMEK

KESK Genel Sekreteri Kasım BİRTEK 27 Ocak günü yaptığı yazılı açık-
lamayla İzmir’de evi basılarak, demokratik kurum temsilcileriyle birlikte göz-
altına alınan Zeynep Dinçoğul’un sebest bırakılmasını istedi. 

Açıklamada “AKP bir yandan düzenlediği yasalarla diğer yandan baskılarla
örgütlenme hakkını fiilen ortadan kaldırmak istiyor. Nitekim yandaş kurumları
dışında her alanda örgütlenme düzeyinde gerileme yaşanmaktadır.

Baskıların dayanılmaz noktaya geldiği zamanlar toplumsal patlamalar-
la sonlanmaktadır. Bu nedenle siyasi iktidar dolu dizgin yürüttüğü bu poli-
tikadan vazgeçmelidir” denildi. 

Türkan Albayrak direnişte
olan Nemtrans işçilerini 2 Şu-
bat günü ziyaret ederek ‘İşten
atılmama karşın açtığımız, işe
iade davasını da kazandık.
Haksızlığa uğrayan tüm emek-
çiler, hak aramaya çağırıyo-
rum. Sadece direnenler kaza-
nır” pankartıyla işçilerin ya-
nına kadar yürüyüş yaptılar. İş-
çiler Türkan Albayrak'a ziya-

retinden dolayı teşekkür ederken, ka-
zanacaklarına olan inançlarını vur-
guladılar. 

Türkan Albayrak Zaferini
Açıkladı

Türkan Albayrak, Paşabahçe Dev-
let Hastanesi önünde yaptığı basın
açıklaması ile, işe iade davasını ka-
zandığını, işçilere ve halka duyurdu

30 Ocak günü hastane önünde ya-
pılan açıklamada Albayrak “Birleşe-
lim, direnelim, hakkımızı arayalım, ka-
zanalım” diyerek emekçilere seslendi.

"Sadece direnenler kazanır”

Devrimci İşçi
Hareketi’nden Numune
İşçilerine Destek 
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Torba Yasaya Karşı Bildiri
Dağıtımı

Kamu Emekçileri Cephesi ile Devrimci İşçi Hareke-
ti 1 Şubat günü Torba Yasa’ya karşı bildiri dağıttı. İstanbul
Mecidiyeköy Metro Durağı’nda yapılan bildiri dağıtımında
halka seslenilerek Torba Yasa’nın emekçileri köleleştir-
diği ve bu yasaya karşı hep beraber mücadele edilmesi
gerektiği anlatıldı. 

Adana’da Torba Yasası
Protesto Edildi

Adana’da 25 Ocak Salı günü KESK’in çağrısıyla

KESK, DİSK, TTB, TMMOB ve TÜRK-İŞ tarafından ya-

pılan bir eylemle Torba Yasası protesto edildi. 

Eyleme Halk Cepheliler “Torba Yasası Geri Çekilsin,

4-C’ye Köle Olmayacağız”,  Devrimci İşçi Hareketi pan-

kartı ve “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” dövizleriyle ka-

tıldı. İki koldan AKP il binasına yürüyen yaklaşık 500

emekçi Torba Yasası’nı protesto ettiler. 

Türk-İş de Meydana Çıktı
Türk-İş önceki gün ülke genelinde Torba Yasa’yı pro-

testo eylemleri gerçekleştirdi.  Türk-İş’in Ankara’da  AKP

İl Başkanlığı önünde polis engeline takıldığı için Koca-

tepe Camii yanında yapıldı. İstanbul Taksim’de yapılan

eyleme ise yaklaşık 3 bin kişi katıldı.  

Zonguldak’ta da Madenci Anıtı önünde toplanan

KESK, TMMOB, işçiler ve öğrencilerden oluşan 500 ki-

şilik grup AKP önüne meşaleli yürüyüş yaptı.

AKP'nin emekçileri daha fazla
güvencesiz, esnek çalıştırmaya ve
emekçilerin  daha çok sömürülmesi-
ne “HAYIR” demek için Ankara'ya
gelen KESK, DİSK,TTB ve TMMOB
üyeleri günler öncesinden 3 Şubat
Perşembe günü TBMM'ye yürüye-
ceklerini ve meclisin etrafında bir zin-
cir oluşturacaklarının duyurusunu
yapmışlardı. 

3 Şubat günü saat 10.00 civarın-
da Kurtuluş Parkı'nda toplanan emek-
çiler Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe
kapatarak kortejlerle Kızılay yönüne
doğru harekete geçtiler. En önde
“Torba Yasa Geri Çekilsin, İşsizlik Fo-
nunun Yağmalanmasına, Esnek ve
Kuralsız Çalışmaya, Güvencesizleş-
meye ve Taşeronlaşmaya, Kadın
Emeğinin Sömürülmesine, Sigorta
Piriminin Cepten Ödenmesine, Sür-
günlerin Yasallaşmasına, Ödünç Me-
murluk Uygulamasına KARŞI An-
kara'ya Yürüyoruz” yazan ve KESK,
DİSK, TMMOB ve TTB'nin imzala-
rının bulunduğu bir pankart açtılar.

Polisin önlerine kurduğu barikatı
ıslıklarla protesto eden emekçilere ey-
lemin devam ettiği saat 13.00’da po-
lis, kitleye gazlarla ve tazyikli su sı-
karak yoğun bir biçimde saldırdı.

Yaklaşık 20 dakika yoğun saldırıya
maruz kalan emekçiler, tekrar ortak
pankartı alarak polise doğru yürüdü-
ler. Kitle sıkılan gazın yoğunluğuna
rağmen Dikimevi Kavşağı’na kadar
çatışarak, barikatlar kurarak geri çe-
kildi. İlk saldırının olduğu yerden yak-
laşık 100 metre geride yolu trafiğe ka-
patarak oturan bir grup KESK'li de bir
açıklama yaparak dağıldılar. Ancak bu
sırada AKP polisi kitlenin üzerini
TOMA'yı sürdü ancak KESK'liler
oturdukları yerlerden kalkmadılar ve
polisi durdurdular

Saat 16.00 civarında Mithatpaşa
Caddesi'nde bulunan üst geçidin al-
tında toplanarak Sakarya Caddesi'ne
yürümek isteyen KESK üyesi  emek-
çileri burada da tüm yollara barikat-
lar kuran AKP polisi karşıladı. Polis
saldırısına dağılmayarak bu-
lundukları yerde yaptıkları
oturma eylemiyle cevap veren
emekçilerin kararlılığı karşı-
sında polis barikatını açmak
zorunda kaldı. Sakarya Cad-
desi’nde yaklaşık 6000 kişi
olan emekçiler adına KESK
Genel Başkanı Döndü Taka
Çınar tarafından yapılan açık-
lamada “Bu saldırıyı kına-

mak ve Torba Ya-
sa'yı protesto et-
mek için yarından
itibaren bütün iş-
yerlerinde demok

ratik tepkimizi göstermeye devam
edeceğiz. Teslim olmayacağız” dedi.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı
eylemde “Zafer Direnen Emekçinin
Olacak, Emekçiye Değil Çetelere
Barikat, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya
Hep Berabar Ya Hiç Birimiz, Faşiz-
me Karşı Omuz Omuza, Baskılar
Bizi Yıldıramaz, İşçi Memur Elele
G e n e l
Greve, Ya-
şasın Ör-
gütlü Mü-
cadelemiz,
İ ş ç i y i z
Haklıyız
Kazanaca-
ğız” slo-
g a n l a r ı
atıldı.

AKP İKTİDARI “TORBA YASA’YA HAYIR”
DİYEN EMEKÇİLERE SALDIRDI!



� “10 saatlik sohbet
hakkının gasbı tecrit
uygulamalarının
en başında yer alıyor”

Kenan Günyel’in mektubundan
(Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi)

“Mektup imhaları başlı başına bir
sorun olarak duruyor. Mektup imha-
sının anlamı iletişim hakkının gas-
bıdır. Şu an hali hazırda birçoğumuz
için 3 yı l ı aşkın mektup ve ziyaret
yasağı uygulanmak üzere sırada bek-
liyor. Bu yasaklar başlayana kadar da
mektuplarımız imhalarla engelleniyor. 

Fiziki tecrit tek ve üç kişilik hüc-
relerle sürdürülürken, diğer yandan da
bunu tamamlayan tecrit uygulamaları
en koyu haliyle yürürlükte. Hücre ce-
zaları, mektup ve ziyaret yasakları,
mektup imhaları; savunma hakkına yö-
nelik müdahaleleler, tedavilerin önün-
deki engeller, sürgünler, havalandırma
hakkının gasbı, dayatmalar saldırılar...
Ve 10 saatlik sohbet hakkının gasbı bu
tecrit uygulamalarının en başında yer
alıyor.” (17 Ocak 2011)

� “Tüm mektubu yasaklı
ilan ediyor idare”

Mehmet Akdemir’in mektu-
bundan (Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Ha-
pishanesi); 

“Bu mektuptan sonra bir mektubun
daha gelmiş ancak, bilindik gerekçe-
lerle ‘örgütsel  haberleşme’ vb. de-
nilerek, engel kararı alındı. Ve bana ka-
rar tebliğ edildi. 

Karara itiraz edildi ama, pek de ma-
kul bir sonuç çıkmıyor itiraz merci-
lerinden. Önceki engelleme kararlarında
paragraflara göre gerekçe belirtiliyor-
du. Şimdilerde o ayrımı da yapmıyor,
‘Merhaba’ dan itibaren tüm mektu-
bu yasaklı ilan ediyor idare” (21 Ocak
2011)

� “Sürgün sevkler tecrit
saldırısının temel bir
parçası haline getirildi”

Gülay Efendioğlu’nun  mek-
tubundan (Antalya Alanya L Tipi
Hapishanesi); 

“İçerde dışarda birlikte direniyoruz.
İçerde sürgün sevkler tecrit saldırısının
temel bir parçası haline getirildi ki, bu
bir anlamda yenilgilerinin ilanı. 

Şimdi burda Fadime (Özkan) ve
ben 21 kişilik koğuşta 2 kişi tek ba-
şına kalıyoruz. Bizim dışımızda ko-
ğuşta kimse yok. Her taraf bomboş.
Çevremizdeki koğuşlardan ara ara bize
sözlü saldırıda bulunanlar oluyor ki bu
da tecrit etmenin bir yolu. 

Buraya getirileli bir ay oluyor. Ve
bu zaman zarfında Fadime'ye ve bana
ayrı ayrı, 7 ay “iletişim araçlarından
men”,  bir ay görüş cezası verildi. Ve
şu an sırada birçok soruşturma var. 

Benim zaten önceden verilmiş bir
yı l (1 yıl) görüş, 7 gün hücre ce-
zası vardı. Ve şimdi üzerine ekliyorlar.
Burda uygulanan iki kişilik tecrit ye-
terli bulunmamış olmalıki “cezalarla
tecrit iyice kalıcılaştırılmak” isteniyor.
Tabiki bunlar tecrite karşı mücadele gü-
cümüzü büyütüyor.” (17 Ocak 2011)
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Antalya’da
TAYAD’lı Ailelerden
İmza Masası 

Antalya Kışlahan Meydanı’nda tu-
tuklu TAYAD’lı Umut Şener için 27 ve
29 Ocak’ta açılan masalarda soğuğa ve
yağmura rağmen, 130 imza toplandı. Saat
12.00’den - 17.30’a kadar açık kalan
masalarda insanlar  Umut Şener’in özgür-
lüğü için imza verdi. 

Gün boyu emekli subayından, tiyatro
sanatçılarına kadar halktan birçok kes-
imden insan, masadaki Yürüyüş Der-
gisi’ni alarak ya da imza atarak desteğini
sundu. 

Masalarında ayrıca Yürüyüş Dergisi
çalışanlarının keyfi tutuklandıklarını an-
latan TAYAD'lılar hukuksuzluğun de-
vam ettiğini vurguladılar.

“Gaz bombası adam
öldürmez”

Adli Tıp Kurumu bu kez de gaz bom-
basının adam öldürmeyeceğine karar vere-
rek, işkenceci katilleri aklamaya çalıştı.

Polis, Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da
halka karşı silah ve  gaz bombası kullandı.
Polisin attığı gaz bombasının başına
çarpması sonucu  yaşamını yitiren Mah-
sun Mızrak için ise Adli  Tıp Kuru-
mu “gaz bombasından kimse ölmez” ra-
poru vererek katil polisleri beraat ettirmek
istiyor. Adli Tıp, Mahsun Mızrak’ın kat-
ledilmesine bu kararı ile ortak olmaktadır.

Sözkonusu işkenceci katiller oldu
mu, Adli Tıp verdiği raporlarla onları ak-
lamaktan geri durmuyor. Bugüne kadar on-
larca işkenceci katili raporları ile aklayan
Adli Tıp, hasta tutsaklar için ise ölüm ka-
rarları vermeye devam ediyor.

Tecritten Haberler!..

İstanbul : 3
Şubat günü, Adli
Tıp önünde yapı-

lan eylemde "Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın" pankartı açıldı. Eylemde
açıklamayı okuyan avukat Güray Dağ,
hapishanelerde  son 10 yılda hayatını
kaybedenlerin sayısının 2670'e çıktığını
belirterek; bunun her gün bir insanın
hapishanelerde gerektiği gibi tedavi edil-
mediği için öldüğü anlamına geldiği-
ni söyledi.

4 Şubat’ta Taksim Meydanı’nda
yapılan eylemde Galatasaray Lisesi’ne
kadar yüründü. Eylemin sonunda açık-
lamayı okuyan Veysel Şahin; devletin
hapishaneler tarihinin bir kıyım tarihi
olduğunu söyleyerek “Tutsaklarımızın
yaşam hakkını savunmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

Ankara: 4 Şubat günü Sakarya
Caddesi’nde yapılan eylemde hasta tut-
sakların serbest bırakılması istendi. Ey-
leme 30 kişi katıldı. 

Tutsaklarımızın Yaşam Hakkını
Savunmaya Devam Edeceğiz



� Avrupa’daki Özgür
Tutsaklar Tecritte! 

� Demokratik
Hak ve
Özgürlükler
Yasaklana-
maz!

Anadolu Fede-
rasyonu Avrupa ge-
nelinde başlattığı
kampanya ile “Tec-
rite Yüzbin Kere
Hayır”, “Düşünce
Suçlarına Hayır”
şiarını yükseltti.

Kampanya, 9-18
Mart tarihleri ara-

sında yapılacak Uzun Yürüyüş
ile bitirilecek. Kampan-
ya’nın son günü olan
18 Mart tarihi, Ulus-
lararası Siyasi Tutsak-
lar Günü’dür.

Kampanya sürecinde
Almanya’da tutuklu bu-
lunan Türkiyeli devrim-
cilerin maruz kaldığı
ağır tecrit koşulları dün-
ya halklarına anlatıla-
cak, Tecritin kaldırıl-
ması talebiyle imza top-
lanıyor, ayrıca tutsak-
lara mektup yazma çağ-
rısı yapılıyor. 

Dayanışma
Yemeği

Belçika’da Clea ve
Özgürlükler Komitesi
Almanya’daki Türkiye-
li siyasi tutsaklar konu-
suna dikkat çekmek
amacıyla bir program
organize ediyor. 

İki örgüt tarafından
yapılan açıklamada, Bel-
çika’da görülen DHKP-
C davası hatırlatıldı. Eu-
ropol’un 2008 raporu
Avrupa’da tutuklanan
58 “Aşırı solcu”dan
neredeyse yarısının
DHKP-C’den yargılan-
dığı bildiriliyor.

Av ru pa’da
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Tecrite Yüzbin Kere Hayır
Düşünce Suçlarına Hayır!

Almanya`da tutuklu bulunan Türkiye’li devrimci
tutsaklar için Avusturya`nın Innsbruck şehrinde Tec-
rite Yüzbin Kere hayır adı altında bilgilendirme
standı açıldı.

Eyalet müzesinin önünde açılan masada Almanca
TECRİTE YÜZBİN KERE HAYIR pankartı yer aldı.
30 Ocak’ta açılan masa Saat 12:00’den 14:30’a kadar
sürerken 200 bildiri halka ulaştırıldı.

Bir sonraki Stand Başkent Viyana’da 12 Şubat Cu-
martesi Günü açılacak.

Paris: Almanya'da çeşitli hapishanelerde tutuklu bulu-
nan tutsaklar için Paris'in Gare de Nord Gare de lest met-
ro çıkışlarında bildiri dağıtımı yapıldı.

Hukuksuz tutuklamaları  ve keyfi yargılamaları  an-
latan 500 adet  bildiri dağıtıldı.

Eylem boyunca Türkiyeli devrimcilerin neden tutuklu
oldukları, tutsaklar için neler yapılabileceği halka anla-
tılıp,  tutsaklar  için  dayanışma çağrısında bulunuldu.

İnnsbruck'da "Tecrite Yüzbin Kere Hayır" standı

Cengiz Oban
JVA Düsseldorf Ulmenstr.
95 40476 Düsseldorf 
Germany

Ünal Kaplan Düzyar
JVA Köln Rochusstr. 350 
50827 Köln 
Germany

Şadi Özpolat
JVA Rohrbach  Peter
Ceaser Allee 1 55597
Wöllstein Germany

Faruk Ereren
JVA Düsseldorf Ulmenstr.
95 40476 Düsseldorf 
Germany

Nurhan Erdem 
JVA Köln Rochusstr. 350 
50827 Köln  
Germany

Avrupa’daki Özgür
Tutsaklar’a Mektup
Avrupa’daki özgür tutsaklara
göndereceğiniz her mektup tecriti
kırmak için uzanan bir el olacaktır. 

Uzatın elinizi!

Özgür Tutsakların adresleri:

Yunanistan'da Mülteciler İltica
Hakkı  İçin Direniyor

Yunanistan'da dünyanın çeşitli ülkelerinden göç eden  300
mülteci 25 Ocak 2011 tarihinden itibaren Atina Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesinde süresiz açlık grevine başladı. 

Açlık grevine başlayan mülteciler, yasal haklarını is-
tediklerini ve kendilerine oturma izni ve kimlik verilme-
sini istediler. Yunanistan hükümeti, bu haklı taleplere kar-
şı  “Yasadışı olan mültecilere hiçbir yasal hak tanımayacak,
onları yasallaştırmayacağız“ diyerek taleplerini reddetti.

Açlık grevinin yapıldığı Hukuk Fakültesi’nde, mülte-
ciler, Fakülte Dekanı ve Öğrenci Dernekleri’nin izniyle ora-
da bulunmalarına rağmen, Hükümet, faşist örgüt ve par-
tiler, basın provokatif haberler ve açıklamalar yapıyorlar.

Afganlı Mülteciler Açlık Grevinde
Atina'nın Propilya Meydanı'nda da ayrı bir eylem-

de de, bir grup Afgan mülteci siyasi iltica talebiyle kur-
dukları çadırda oturma eylemi yapıyor. Ağızlarını diken
mülteciler açlık grevi yapıyorlar. 9 kişiyle sürdürülen aç-
lık grevi 30. gününe ulaştı. 

Filistinli mülteciler Politeknik
Üniversitesi’nde direnişte

Hiçbir yasal statüleri olmayan Filistinli ve İranlı mül-
tecilerden yaklaşık 50 kişi Atina Politeknik Üniversitesi'ni
işgal ettiler. 

Oturma izni ve iş istediklerini belirten mülteciler, ey-
lemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirttiler. 

Bütün bu saldırılara karşı haklarını arayan mültecilere,
Yunanistan'daki bütün sol partiler ve demokratik kitle ör-
gütleri, Yunanistan Halk Cephesi destek veriyor.
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Almanya’da Faruk Ereren’in
davasında tanık olarak dinlenen dev-
rimci tutsak Şadi Naci Özpolat, tanık
olarak geldiği mahkemede savcının
“Mazoşist misin”diyerek, hakaretine ve
sözlü saldırısına uğradı.

Dava avukatı da, savcının böyle bir
soru soramayacağı, bu sorunun dava ile
bir ilgisinin olmadığı ve asıl olarak
hakaret amacı taşıdığı yolundaki söz-
lerine bu kez hakim avukatı susturmaya
çalışarak cevap verdi.

Hakim, savcının devrimci bir tut-
sağa yönelik dava ile ilgisi olmayan,
hakaret içerikli sözlerini sahiplendi.

Devrimci tutsaklar, Alman
yargısının, hakim ve savcılarının sözlü
saldırıları ile ilk kez karşılaşmıyorlar.

Hakim ve savcılar, devrimci tutsaklara
karşı her hakareti yapmayı, aşağıla-
mayı, ezmeyi kendilerine bir hak
olarak görüyorlar.

Tehdit, şantaj, küfür dışında bir şey
bilmezler. 

Kibirlidirler. Herkese üstten bakar,
her şeyi kendilerinin bildiğini sanırlar.
Kibirliliğin altında yatan ideolojik
güçsüzlükleri, tarihsel haksızlıklarıdır.

Ancak Alman yargısı; tehdit, şan-
taj üzerine kuruludur! En iyi bildikleri
şey, komploculuktur. Şantaj yapmak-
ta üzerlerine yoktur. Türkiye’de pisliğe
batmış işkenceci katiller en büyük
sırdaşlarıdır. Onların bilgileri ile do-
nanır ve özgür tutsaklara bunu satmaya
kalkarlar.

Özgür tut-
saklarla ideolo-
jik mücadele
y a p a m a z l a r.
Çünkü, tarihsel
olarak hak-
s ı z d ı r l a r .

Çürüyen asalak bir düzenin temsilci-
sidirler. Düzenin paralı memurlarıdır
hepsi. 

Ellerimize kelepçe vurabilirler ama
dilimize, beynimize asla kelepçe vur-
durmayız! 

Hakim ve sacılar, devrimci tutsakları
ezemez, aşağılayamazlar. Nitekim Şadi
Naci Özpolat, ahlaksız ve çürümüş
bir sınıfın temsilcisi olan savcıya tüm
suçlamaları için “söylediklerinizi aynen
iade ediyorum” diyerek gereken cevabı
orada vermiştir. 

Bugüne kadar da hep böyle ol-
muştur. Hangi tutsağa saldırdılarsa
cevabını da almışlardır. Köhnemiş
düzenin temsilcilerinin değeri düzen
kadardır.

Almanya’nın yargısı; 
tehdit ve şantajdan ibarettir

2010 yılında,  Hamburg’un Har-
burg semtinde bir Alman, “yabancı”
kökenli 2 genç tarafından öldürül-
müştü. Öldürülen Alman’ın ölüm yıl-
dönümü nedeniyle Hamburg’daki
Naziler: “Kriminal yabancılar”ın ül-
kelerine iadesi adı altında faşist bir
gösteri yapmak istedi.

Aralarında Halk Cepheliler’in
de bulunduğu yaklaşık 300 anti-fa-
şist, Hamburg’un Harburg semtinde
bir araya gelen 20-30 kişilik Nazi’yi
yürütmedi. Polis kordonu altında
gösteri yapmaya çalışan Naziler,
anti-faşistlerin tepkisi üzerine amaç-
larına ulaşamadan dağılmak zorun-
da kaldılar.

Halk Cepheliler, yapılan gösteri-
lere “Irkçılığa İzin Vermeyeceğiz-
Halk Cephesi” yazılı pankart ve kı-
zıl bayraklarıyla katıldılar.

Wuppertal: Naziler Hitler’in
iktidara gelişinin 78. yıldönümü kut-

lamak için Almanya, Wuppertal’da
büyük bir gövde gösterisi düzenle-
mek, terör estirmek istiyorlardı. 

Wuppertal’daki tüm demokratik
kitle örgütleri kiliseler, camiler, oto-
nom  örgütlenmeler, Naziler’e kar-
şı bir platform oluşturdular. Anado-
lu Federasyonu da bu platformda
başlangıcından itibaren yer aldı.
Wuppertal’da onbinlerce bildiri da-
ğıtıldı, binlerce afiş asıldı.

29 Ocak’ta Naziler’e karşı
5000’nin üzerinde anti-faşist kitle
Wuppertal’ın merkezinde  toplandı.
Polis anti-faşistlere karşı barikatlar
kurdu ve  barikatları zorlayan kitle-
ye karşı, yoğun biber gazı kullandı.

Aynı saatlerde anti-faşitler  Düs-
sedorf’da, Velbert’e, Solingen’de,
Köln’de Naziler’in  Wuppertal’e
gelişini trenlerden inmelerini en-
gellediler. 100’e yakın Nazi’yi polis
şehir merkezine doğru yürütmek is-

tedi. Fakat Na-
ziler’in yürüyüş
güzergâhından
1500 kişilik bir
anti-faşist kitle

toplandı. 

Nazileri şehir merkezine yürüt-
mek isteyen polis anti-faşitlere biber
gazı sıkıp coplarla kitleyi dağıtmak
istedi. Anti-faşist kitleden yönlen-
dirici olarak gördüklerini gözaltına
aldı. Ancak kitle dağılmadı, direni-
şe devam etti. Naziler’in şehir mer-
kezine, yabancıların yaşadığı cad-
deye girmeleri engellendi. Amaçla-
rına ulaşamayan Naziler polis korteji
eşliğinde Belediye otobüslerine bin-
dirilerek istasyona götürüldüler.

Naziler Almanya’da protesto edildi!



Tunus’taki halk hareketi büyük öl-
çüde denetim altına alınırken, Mı-
sır’da Mübarek yönetimine karşı ge-
lişen hareket de, emperyalizmin ve
düzen güçlerinin manevralarıyla bir
meydana hapsedilip siyasal olarak he-
defsizleştirildi. Mübarek yanlıları-
nın da ortaya çıkmasıyla yer yer ça-
tışmaların da yaşandığı Mısır’da ha-
reketin talebi, Mübarek’in gidip git-
memesine indirgenmiş durumda.

İçi boşaltılmış 
halk hareketleri

Tunus’ta ve Mısır’da ortaya çıkan
halk hareketlerinin en belirgin yan-
larından biri, anti-emperyalist slo-
ganlara, anti-emperyalist taleplere
sahip olmaması, bir diğeri ise, eko-
nomik, demokratik taleplere de
sahip olmamasıdır. 

Kendiliğinden kitle hareketlerinin
karakteristik özelliklerinden biri, po-
litik taleplerinin geri planda olması,
buna karşılık ekonomik taleplerin
öne çıkmasıdır. Ancak, bu ülkelerde,
açlık, yoksulluk, işsizlik halk hare-
ketinin en temel nedenleri arasında yer
almasına karşın, bu doğrultuda ta-
lepler de öne çıkmamıştır. İlerici bir
önderliğin yokluğunda, halkın meş-
ru, haklı eylemleri, tamamen düzen
içi bir değişimin aracı haline getiril-
miştir. 

Emperyalizmin
memurundan muhalefet
önderi

Mısır’daki halk hareketine bir “li-
der” de bulundu: Muhammed El Ba-
radey.

Peki kimdir Baradey?

Irak’ın işgalinde, Amerikan em-
peryalizminin denetiminde işgalin
meşrulaştırılmasında özel görevler
üstlenen biridir.  

Irak’a saldırı hazırlıkları yapılır-

ken, ekranlardan hiç eksik olmayan iki
kişi vardı: Biri BM Silah Denetçile-
ri Şefi Hans Blix diğeri de Uluslar-
arası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
Başkanı Muhammed El Baradey.

Bunların görevi Irak’a saldırıyı
meşrulaştırmaktı. Sonra aynı görevi
İran için üstlendiler. 

Muhammed El Baradey’in nasıl
bir “muhalefet” lideri olduğu, halkın
Mübarek’in ilk açıklamalarıyla ye-
tinmeyip onun makamından çekil-
mesini  istemesi karşısındaki yakla-
şımından da bellidir. Halkın talebini
şöyle değerlendiriyordu Baradey: 

“Gördüğünüz gibi, sokaklarda
halk artık Mübarek gitmeli demiyor,
Mübarek yargılanmalı diyor. Eğer ca-
nını kurtarmak istiyorsa, ülkeyi terk
etmeli.”

Onun hedefinde ne hesap sorma
vardır, ne adalet, ne de bir iktidar de-
ğişikliği... O bir an önce, “değişim
gibi!” görünse de statükoya geri dö-
nülmesi için çalışmaktadır. Baradey,
emperyalizm açısından Mübarek’e
göre daha tercih edilir bir liderdir ve
bu kadar değişiklik de emperyalizm
için yeterlidir. 

Mübarek rejimi,
değiştirilecek
“23 rejim”den biridir

Amerikan emperyalizmi, Irak’ı
işgal etmesinin ardından “umarız bu
sonuçtan herkes ders çıkarır” diye-
rek, tüm ülkeleri ve halkları tehdit et-
mişti. Tehdit bir süre sonra, bazı ül-
kelerin “şer ekseni” olarak tanımla-
nıp tehdit edilmesine ulaşırken, bir
süre sonra Amerika hedefinin daha da
kapsamlı olduğunu açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanı Condelez-
za Rice, “Genişletilmiş Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Projesi” yani kısaca
BOP’u açıklarken, Ortadoğu ve Af-
rika’da 22 ülkenin  rejimlerini de-
ğiştireceklerini aleni bir şekilde ilan

etti. Tunus’taki rejim, Mısır’daki re-
jim, keza Ürdün’deki, Yemen’deki,
Suriye’deki, İran’daki rejimler, Ame-
rika’nın değişmesini istediği rejim-
lerin içindedir. 

Bu anlamda gelişen bu hareketlere
ABD ve diğer emperyalistler, kendi he-
defleriyle sınırlı olarak destek ver-
mekte, hareketi her açıdan kendi de-
netimlerine almak istemektedirler. Bun-
da başarısız oldukları da söylenemez. 

Tahrir Meydanı’na 
demokrasi önerip, 
Kızılay’da terör estiren
AKP

Tayyip Erdoğan, Mısır halkının
Tahrir Meydanı’ndaki direnişi sü-
rerken, bir konuşma yaparak Mısır
devlet başkanı Mübarek’e “halkının
sesine kulak ver” diye seslendi. Mı-
sır yönetimine "Mısır'ın huzuru, gü-
venliği, istikrarı adına önce siz adım
atın. Halkı tatmin edecek adımlar
atın" çağrısı yapan Erdoğan, tam bir
riyakarlık sergiliyordu. 

Bu çağrıyı yaptığının ertesi günü,
Kızılay Meydanı’nda taleplerini dile
getiren işçilere, memurlara saldırı
emrini kendi iktidarı verdi. 

Cumhuriyet mitingleri sırasında
meydanları dolduran yüzbinleri dar-
beci diye suçlayan kendi iktidarıdır.
Direnen Tekel işçilerini coplatan Er-
doğan iktidarıdır. Bir CHP’li “mey-
danlara çıkalım” dedi diye onu kat-
liamlarla tehdit eden Erdoğan’ın
kendisidir. Pankart açtığı için öğren-
cileri tutuklatan, yumurta atmayı te-
rör sayan Erdoğan iktidarıdır. 

Tayyip Erdoğan’ın Mısır’a yö-
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Emperyalizmin Denetiminde 
‘Demokrasiye Geçiş’ Oyunu

Tunus, Mısır, Ürdün, Yemen...
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nelik konuşması, bu riyakarlığının öte-
sinde, tamamen Amerikancı bir ko-
nuşmadır. Erdoğan, Mısır’a Oba-
ma’nın söylediğini tekrar etmiştir.  

Obama da 28 Ocak’ta Mübarek’le
görüşmesinde “halkı için daha fazla
demokrasi ve daha fazla ekonomik fır-
sat sağlanmasını” istedi.

Erdoğan bu noktada Obama’yı
tamamlamayı, BOP’ta AKP’nin üst-
lendiği görevin bir parçası olarak
yerine getirmiştir. 21 Şubat 2006
günü AKP Meclis Grubu’ndaki ko-
nuşmasında “Genişletilmiş Ortadoğu
ve Kuzey Afrika Projesi” (BOP) bize
özellikle Ortadoğu’da büyük görev-
ler veriyor. Bu görevi bir kenara
koyamayız.” diyen Erdoğan’ın,
İran’la, Suriye’yle ilişkileri de bu
temeldedir. 

İşi biten işbirlikçi 
yönetimleri ilk terkeden 
emperyalizm olur

Mübarek, emperyalizm işbirlikçisi
bir liderdir. Onun yönetiminde 30 yıl-

dır Mısır’da sömürülerini sürdüre-
bilmişlerdir. Ama Ortadoğu denge-
lerinden, halklarından daha az etki-
lenen, emperyalizme daha uyumlu bir
yönetim istedikleri de bir başka ger-
çektir. Bu anlamda, emperyalizm
için, herhangi bir küçük burjuva dik-
tatörün de, bir faşist diktatörün de hiç
önemi yoktur. Onlarca yıl kendisine
hizmet eden diktatörleri bir günde def-
terinden silmiştir. Emperyalizm için
tek geçerli ölçü, tekellerin çıkarları-
nın hangi biçimde daha iyi sürdürü-
lebileceğidir.   

Nikaragua Diktatörü Somoza, İran
Şahı Rıza Pehlevi, Panama Diktatö-
rü Noriega, son olarak Tunus Dikta-
törü Bin Ali... On yıllarca emperya-
listlere hizmet edip, halklara kan
kusturdular. Ama ne zamanki işleri
bitti, artık ülkelerinde kullanılamaz,
emperyalistlerin ihtiyaçlarına cevap
veremez hale geldiler. O zaman bir ke-
nara kaldırılıp atıldılar. Ya sığınma-
cı oldular ya da emperyalistler tara-
fından yük olarak görülüp bir kenar-
da tecrit edildiler. Bu Tayyip Erdoğan
ve tüm benzerleri için de geçerlidir..

Yarın sıra onlara da gelecektir... 

Demokrasi 
devrim sorunudur

Tunus’ta, Mısır’da yaşanan süreç,
halkın dinamiklerinin bastırıldığı,
törpülendiği, buna karşın düzen içi çö-
züm ve alternatiflerin öne çıkarıldığı
bir seyir izliyor. Sahte bir demokra-
si-diktatörlük tartışması altında, em-
peryalizm yok sayılmaktadır. Kuşku
yok ki, ne emperyalistler, ne işbirlikçi
egemen sınıfların gücü kadri mutlak
değildir. Halk hareketi iktidara yö-
nelemese de farklı bir gelişim göste-
rebilir. Ancak, bugünkü talep ve he-
defler itibarıyla, “diktatörlükten de-
mokrasiye geçiş” olarak gerçekleşen
süreç, emperyalizmin yeni sömürge-
cilik ilişkilerine ve demokratikleşme
manevralarına uygundur; “Demok-
rasiye geçiş oyunu”ndan ise demok-
rasiye değil, “demokrasicilik oyu-
nuna” geçilebilir ancak. 21. Yüzyıl-
da demokrasinin gerçekleşme biçimi
bellidir. Demokrasinin devrimden
başka yolu yoktur.

“Tek yol...” diye başlayan cümleleri sevmez küçük bur-
juvazi. Ya ondan, ya bundan yanasın şeklindeki kesin ter-
cihleri sevmez. Üçüncü bir yol olacağını düşünür hep...
“Arada” bir yer vardır ona göre... 

Ama hayat, hep sadeleştirir. Tunus, Mısır, Ürdün...
İşte ne görüyorsunuz? Mısır’da yüzbinlerin toplandığı o
Tahrir Meydanı'nda sanki koskoca bir pankart dal-
galanıyor gibidir: “Tek yol devrim”. 

Tarih ve bilim, Mısır halkına, Tunus halkına, Ortadoğu
halklarına, demokrasiyi istiyorsanız, devrime soyu-
nacaksınız diyor. Bugün görülmeyen, bugün mümkün ola-
mayan, yarın görülecek ve olacak. 

Ortadoğu ülkelerine demokrasi, “karanfil devrim-
leriyle” değil, gerçek devrimlerle, Baradeyler’in değil,
Marksist-Leninistler’in öncülüğünde gelecek. 

Kitleler, ayaklanmak için, harekete geçmek için Mark-
sist-Leninistler’i beklemezler. Onlar, kendi tarihsel

toplumsal birikimleri içinde vakti gelince, ayak-
lanırlar. Ancak bu ayaklanmalar, Marksist-Lenin-
ist bir önderliğe sahip olmadıkça, bağımsızlık ve

demokrasiyi kazanma ve sosyal-
izme  yönelme anlamında, sonuç
alınamaz. Marksist-Leninistler,
kendi önderliklerini yeryüzünün
her köşesine ulaştırmak zorun-

dadırlar. Böyle bir önderliğin olmadığı yerde, kitlelere ne
ayaklanmayın, doğru önderliği bekleyin diyebiliriz, ne de
olmayan bir önderliği izlemelerini isteyebiliriz. Devrim-
ci bir önderliğin olmadığı koşullarda da kitleler ayak-
landığında, o haklı, meşru mücadele içinde kitleler
kendiliğinden tarzda da olsa öğrenir, tarihsel tecrübeleri-
ni büyütür, kendilerini hangi önderliğin kurtuluşa götüre-
meyeceğini görmüş olurlar. 

Bu anlamdadır ki, Tunus’taki, Mısır’daki ve diğer Or-
tadoğu ülkelerindeki halk hareketlerini, bu hareketlerin kıs-
men de olsa yarattığı sonuçları, ezilenler cephesinin tar-
ihsel kazanımları olarak görüyoruz. Bugünkü hareketler
içinde, ortada halkın açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine,
bağımlılığa çözüm olacak bir alternatif yok. Fakat halk-
lar alternatifsiz değil. Mısır’da, Tunus’ta, Ortadoğu ve tüm
dünyada halklar için tek kurtuluş yolu SOSYALİZMDİR.
Tüm halk hareketleri bu tarihsel rotada birleşecektir.  

Tek Yol... Tek Alternatif... Tek Çözüm

Tek YolYürüyüşte



değinmelerdeğinmeleryeni
Bizden selam söylen, dosta gidene   
Yuh yalancıya, nalet nadana   
Bunca düşman ardımızdan yedene   
Yorulur, gam yeme, divane gönül.  

Pir Sultan Abdal'ım sırdır sırada   
Bir iş geldi başa, kalsın burada   
Cümlemizin yeltendiği murada   
Erilir, gam yeme, divane gönül.  

Kat kat
Dilovası’ndaki kanser vakaları-

nın sayısı, dünya ortalamasının tam
30 kat üzerine çıkmış. 

Peki ne yapılıyor Dilovası için?

Elbette bir şeyler yapılıyordur de-
ğil mi?.. Evet yapılıyor. 

Son olarak açığa çıktı ki, bölge-
ye 1000 ton daha zehirli atık atılmış. 

Yani 30 kat, 35 kat, 40 kat olacak. 

Kanser katlanacak, katiller ikti-
darda kaldıkça. 

TSK’da
intiharlar!

Milli Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamaya
göre, son 5 yılda orduda 408 as-
ker intihar etmiş.

Üstelik bu intiharlar alınan
“çok özel önlemlere” rağmen ol-
muş. Bir de önlem almasalar ne
olacakmış acaba?

Burada cevapsız kalan soru
şudur: TSK’da ne oluyor, TSK
askerlere ne yapıyor ki bu ka-
dar çok intihar var? 

Orada-Burada
- Mısır’a halkın taleplerine kulak

ver, 

Ankara’da halka biber gazı, tazyikli
su!

- Mısır’da meydanlara çık-
mak “halk direnişi”

Türkiye’de “eşkiyalık”

- Hizbullahçılar’a tahliye

Devrimcilere, aydınlara ceza

- Kürsüde fetva ver; “götüre-
ceğin iki metrelik kefen”

Gerçek hayatta; villaları, gemi-
cikleri, altınları götür...  

“5 yaşındaki çocuğun
ölümü  fazla üzüntü
vermez”: 
Adem Yiğit 5 yaşınday-
dı. 2004’te Şemdinli’de
özel harekat timleri pan-
zerle ezerek katlettiler. 

Ailesinin İçişleri Bakan-
lığı’na açtığı dava so-
nuçlandı ve mahkeme;
“Küçük yaşta ölen birisinin anne ve baba-
ya vereceği üzüntü ile belirli bir yaşa ve
sosyal konuma gelmiş birisinin ölümünün
vereceği üzüntü bir olmayacaktır” diyerek
aileye sadece 4 bin TL  tazminat ödenme-
sine karar verdi. 

Bu adaletin elindeki terazi, anlaşılan
“üzüntünün derecesi”ni de ölçüyor. Nasıl
bir ölçü kullanıyorlar bilmiyoruz ama al-
çakça ve ahlaksızca bir ölçü olduğuna şüp-
he yok.. 

Kamera!
Manisa’da jandarma belde ve köy-

lerdeki kahvelere kamera zorunluluğu ge-
tirmiş. 

Öyle kaytarmak falan yok. 

Jandarma kahvehanecilere bir de
“Tebliğ Tebellüğ Belgesi” imzalatıyor.  

En geç bir ay içinde takacağına dair
de taahhüt istiyor... 

Aferin Manisa jandarmasına. 

Şehirlerde her yere kamera
girerken, köylerin başı kel mi? 

İleri demokrasiye ileri tekno-
loji! 

ADEM YİĞİT

Çizgiyle

Yürüyüş
6 Şubat
2011

Sayı: 254
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Örgütsüzlük

Suskunluk
Türkiye’de çalışan 15 bin sigortalı ba-

sın emekçisinin yalnızca yüzde 5’i sen-
dikal haklardan yararlanabiliyor.

Böyle olduğu için, medyada yüzer
yüzer işten çıkarmalar olmasına rağmen,
ses çıkmıyor. 

= 


