
“Bu proje
yapılacak. Biz bu ülkede bir düşünceyi yok
etmek istiyoruz... Biz bu düşünceyi ne
pahasına olursa olsun ortadan 
kaldıracağız”

Bir Katilin Hezeyanı
Ali Suat Ertosun:

YOK EDEMEDİNİZ!
AMA KORKUNUZ SİZİ YOK EDECEK!

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!

Türkiye; İş Kazalarında Avrupa’da Birinci,
Dünyada İkinci! Katliamcılığınızla Övünün!

AKP Tüm Halkların Düşmanıdır!

Kendi halkına düşman olan
başka halklara dost olamaz!

Kahire Değil, 
3 Şubat 2011, Ankara

� Mübarek’e “halkın haykırışına kulak ver” diyen Erdoğan
ülkesinde haklarını isteyen işçiyi, memuru gaza boğuyor

� Kürt’ü, Türk’ü, Alevisi, Sunnisiyle halka zulmediyor, aşağılıyor

� Kıbrıs halkına “besleme” diye hakaret ediyor

� Mısır’da onayladığı eylemlere, ülkemizde olunca eşkiyalık diyor

www.yuruyus.com 

info@yuruyus.com
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Üniversitesi’nde

Sami Türk’e
Yönelik Feda

Eylemi Girişimi
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Yitirdiklerimiz

Çağ lar Coş ku ner 1956, Er cü -
ment Ak soy 1958 do ğum luy du.
An ti-fa şist mü ca de le için de yer
alan iki dev rim ciy di ler. An ka -
ra’ya gi der ken ge çir dik le ri bir
tra fik ka za sı so nu cu ara mız dan
ay rıl dı lar. 

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

1957 do ğum luy du. Bir emek çi ola rak mü ca de -
le ye ka tıl dı. Şu bat 1978’de İs tan bul Şeh re mi -
ni’de ça lış tı ğı in şa at ta si vil fa şist ler ta ra fın dan
kat le dil di.

18 Şubat-25 Şubat

Si vas Za ra do ğum luy du. DEV-GENÇ ör güt -
len me si için de ye r al dı. Şu bat 1977’de Be şik -
taş Mi mar lık Yük sek Oku lu’nu ba san si vil fa -
şist ler ta ra fın dan kat le dil di.

Ali Necip
BOZALİOĞLU

Fikret KARA

Ercüment
AKSOY

19 Şu bat
1972 
İs tan bul Ar -
na vut köy’de
ku şa tıl dı ğı
ev de düş ma -
nın tes lim ol çağ rı la rı na ça tı şa rak ce vap ver di.
THKP-C ön der le rin den di. 1947, Kır şe hir İli,

Ha cı bek taş İl çe si, Ba la Ma hal le si do ğum ludur. İlk is mi Ra -
sih'tir. 19 Şu bat 1972'de, Ma hir'le bir lik te ger çek leş tir di ği
öz gür lük ey le mi son ra sın da İs tan bul-Ar na vut köy'de ku şa tı -
lan üs te çatışarak ölüm süz leş ti.

Ulaş
BARDAKÇI

En büyüklerinin yaşı henüz 25-26’ydı. Ama ne yaptıklarını çok
iyi biliyorlardı. 

Düzen içi yaşamın ne olduğunu en iyi bilenlerdendiler ve o dü-
zeni yıkmak için yola çıktılar. 

Bugün reformist solun statükoları, düzen içi yaşamları, bir aya-
ğı devrimde, bir ayağı düzende ucube devrimcilikler, onlardan çok
uzaktır. Bunların devrimcilik olmadığını çok iyi bilirler. Onları o
yaşlarında Türkiye halklarının önderi yapan da budur. 

Onlar, tüm saflığı, doğallığıyla, can dahil hiçbir kişisel kaygı
içinde olmamışlardır. “Can” deyince kendilerinin değil, önce halkı-
nın ve yoldaşlarının can güvenliğini düşünmüşlerdir. 

Ulaş, bütün bunların kişiliğinde toplandığı pürüzsüz bir devrim-
cidir. 

Mahir’in “devrim için savaşmayana sosyalist denmez” sözü
Ulaşlar’ı tarif eder. Bu, onların devrimcilik anlayışının özetidir.

Faşist cuntanın her yerde onları aradığı koşullarda saklanmayı
değil, silahlı mücadeleyi yeniden örgütlemenin, düşmana yeni dar-
beler vurmanın peşinde oldular.

Kuşatma altında davaya, Parti'ye ihanet edenlerin karşısında da
tereddütsüzdür Ulaş. Hainleri hak ettikleri çöplüğe atıp mavzer elde
savaşa kaldığı yerden devam etmişlerdir. 

Tarih: 13 Şubat 1972,  Yer: İstanbul ,  Levent 

"Tevkifatın başladığı haberi geldiğinde evde Ulaş, Ziya ve ben

vardık. ... Merdi-
venlerin önünde
15 kadar sivil gi-
yimli şahıs alçak
sesle bodrumu
göstererek konu-
şuyorlardı... Elle-
rindeki silahları o
sırada gördüm.
Geldiler dedim sa-
dece. Onlar da ki-
min geldiğini sor-
madılar. Zaten bu
sırada... içeriye ateş etmeye başladılar. Ziya ve Ulaş ateşe karşılık
verdiler... Bu arada bir iki el bombası attılar. Hatta yatak odaların-
dan birinin panjurunun kapalı olduğunu farketmeden attıkları bir bom-
ba panjura çarpıp odaya düştü. Odada patlar diye Ulaş koşup benim
üzerime kapanmıştı, korumak için. ... Bir ara evden çıkmaya ka-
rar verdiler sanırım. Önce Ulaş yola bakan yatak odasının pencere-
sinden atladı. Bu sırada 'yandım anam' diye bir ses duyduk. Ça-
tışmada ağır yaralanan polisti.”

Tarih: 19 Şubat 1972,  Yer: İstanbul  Arnavutköy 

"Sabah yediye geliyordu. Evin çevresi askerlerle çevriliydi... bi-
zim evin kapısını çaldılar. Kapıyı açtım bir yığın adam girdi içe-
riye. Evde kimsenin olup olmadığını sordular! 'Yok' dedim. Tam gi-
derlerken polisin birisi Ulaş'ın paltosunu ve ceketini gördü... Kuş-
kulandılar ve tekrar eve girdiler. Anında silahlar patlamaya başla-
dı. İçeriye giren polisler bunun üzerine dışarıya kaçtılar. Çatışma-
nın 15-20 dakika sürdüğünü sanıyorum..."... 

Halk kurtuluş savaşçıları için teslim olmak halka ihanet demek-
tir. Bunun için bastı tetiğe... Düşman Ulaş'ı teslim alamaz. 

Onları Türkiye halkının öncüsü yapan
Yalınlık, netlik, saflık ve cürettir

Anıları Mirasımız

Ni ka ra gu a hal kı nın kur tu lu şu için yo la çı -
kan Ce sar San di no, 1893’te, yok sul bir
köy lü ai le si nin ço cu ğu ola rak doğ du. Ma -
den ler de, pet rol iş let me le rin de ça lış tı.
1926’da as ke ri dar be ye kar şı li be ral le rin
ön cü lü ğün de ki ayak lan ma ya ka tıl dı. Son ra
on lar la yo lu nu ayı ra rak, ABD em per ya liz -
mi ne kar şı sa vaş ma ya de vam et ti. 1933 yı -
lın da ABD em per ya list le ri iş gal ci güç le ri ni ül ke den çek mek
zo run da kal dı. San di no, yok sul Ni ka ra gu a hal kı için mü ca -
de le et me ye de vam et ti. ABD’nin kur du ğu fa şist “ulu sal mu -
ha fız lar” ta ra fın dan ka çı rı la rak 23 Şu bat 1934’te kat le dil di. 

Au gus to Ce sar SAN Dİ NO

İnönü Konseri
DVD’si Çıktı
Bir konserin çok ötesindeydi 12 Haziran günü
İnönü Stadı’nda yaşananlar. Sadece bir konser
değildi, bir buluşma vardı o gün. Tam 55 bin
yürek sosyalizme, insanca bir yaşama duy-
duğu bitmek bilmeyen özlemlerini buluştur-
dular. Konser öncesi çalışmalarının karşılığını
görebilmek için oradaydılar. O gün yaşanacak
olan tarihi anı kaçırmamak için oradaydılar.
Evet, uzun bir hazırlık sürecinin ardından
Grup Yorum’un 25. yıl konser DVD’si seven-
lerine ulaşmaya başladı. Konser öncesi tanı-
tım hazırlıklarından provalarına oradan kon-
ser anına tüm yaşananların izlenebileceği 25.
yıl konser DVD’si  ile 12 Haziran’da yaşanan
coşku kalıcılaşmış oldu. 
Kalan Müzik’ten çıkarılan 25. yıl konser
DVD’si İdil Kültür Merkezi ve tüm müzik
marketlerde....

Bu DVD’nin çıkmasının en önemli nedeni, 12 Haziran günü yaşanan o büyük coşkunun hem
kalıcılaşması, hem de binlerce, onbinlerce eve ulaşmasının sağlanması, gelemeyenlerin de en
azından bu DVD ile o coşkuyu yaşaması isteğidir.. 

12 Haziran’da yaşanan, hep belirttiğimiz gibi bir konserin çok ötesindeydi. Sosyalizme dair
umutlar tazelendi o gün, 55 bin insan bir araya gelerek sosyalizmin sloganlarını attılar, böyle-
sine bir coşku uzun yıllar sonra ilk defa yaşanıyordu ülkemizde ve bu anların mutlaka bir bel-
gesi olmalıydı. 

“Yerin yedi kat dibinde kalan duygularım ortaya çıktı” diyordu konseri izleyenlerden biri, işte
böylesine güçlü ve silkeleyen bir konserdi. Tarihi bir andı. 25 yıllık bir müzik grubu, halkı ile
birlikte koca koca yılları devirmiş, türlü türlü baskılar yaşamış ama yılmamış bugünlere
gelebilmişti, bunun bir belgesi olmalıydı mutlaka.

25. yıl konseri büyük bir güç vermiş durumda halkımıza ve böylece daha büyük
konserleri birlikte örgütleyeceğimizi umut ediyoruz.

Grup Yorum

Çağlar
COŞKUNER

Ankara

Ulaş’ın elinde mavzer
mavzeri türküye benzer

bizimkiler böyle ölür
böyle ölür bizimkiler



İçindekiler
olmak, kurallı olmak ve aklımızı
kullanmak

18 Yürüyüş Susmayacak...

21 Derneklerimiz: Umudun mevzileri

Bölüm 3

23 Nasıl Bir Yaşam:
Çocuklarımızın düşünceleri...

24 Toplu mezarlar, sömürenlerin halk

düşmanlığının sınırı olmadığının
kanıtıdır...

25 Adalet: Katilleri koruyorlar

26 Ali Suat Ertosun

28 Besleme; Kıbrıs halkı değil, AKP

iktidarıdır

29 AKP katledendir

30 Türkiye halkları ve Türkiye solu

önünde DHF’yi sorumluluğa davet

ediyoruz

34 Cepheli: Cepheli moralini bozmaz...

35 Gençlik Federasyonu’ndan

36 Gençliğin Gündeminden...

37 Gençlikten haberler...

4 AKP bağımsızlıkçı ve

demokrat değildir...

6 AKP, Ortadoğu’da Amerika’nın

sözcüsü ve taşeronudur...

9 Halkların Birliği Sempozyumu,

Anti-Emperyalist tavırda
netliğe çağrıdır... 

10 Yürüyüşte Tek Yol:
İslamcılar halk hareketinin

neresindeler?

11 Derbent’te yıkımlara

izin vermeyeceğiz...

12 Birleşelim, direnelim,

yıktırmayalım    Bölüm 3

14 Okmeydanı’nda sadece

gecekonduları değil,
devrimcileri ve örgütlenmele-
rini yoketmek istiyorlar 

17 Öğretmenimiz: Eleştirel

AKP tüm halkların
düşmanıdır

� GRU P YORU M
� PINAR S AĞ
� ERDAL B AYRAKOĞ LU
� T İYAT RO S İMURG

T arih:  1 9 Ş ubat 2 01 1   
S aat:  1 4. 00 -17 .0 0
Ye r:  Hal dun Do rme n S ahne si
Erg en eko n Cad desi İdil  Pasajı
Pang al tı/Ş işl i

Dev rimci Mücad eled e
Emekliler

“Emeklileri
Sömürüp

Bir Kenara
Atamazsınız”
Şenliğinde
Buluşalım

38 Onlar Gülsümanlar’ın toprağa

ektiği fidanlardır

39 Devrimci İşçi Hareketi:

Halk düşmanı AKP’ye karşı

birleşelim direnelim

kazanalım

40 Emek haberleri...

41 Direnmek meşrudur

42 Katliamcılığınızla övünün!

44 Buca işçileriyle röportaj

45 Tüm emeklileri, mücadele yolunu

seçmeye ve sendikamızı

sahiplenmeye çağırıyoruz

46 Devrimci Okul:

Protestocu değil, iktidar

hedefli bir mücadele

49 Haberler...

51 Tecritten haberler...

52 Avrupa’da Yürüyüş

54 Komik demokrasi

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

ÇAĞRI
19 A ral ık

Katli am cıları
Cezala n dı rıls ın

(Üm rani ye D avası )

1 5 Şubat, Salı

Yer

Tarih

Üsküd ar 2. A ğı r
C eza  Ma hk eme si

Saat : 09:05

Evlerimizi
Yıktırmayacağız



AKP’nin 9. yılına giren iktidarın-
da, en belirgin yanlarını vurgu-

lamak gerekirse, birincisi: AKP
emperyalizmin uşağı, bir partidir.
Emperyalistlerin bir dediğini ikilet-
meden yapmış, o nedenle emperya-
listlerin desteğini kazanmıştır.
İkincisi: AKP politikalarıyla halka
düşman bir partidir. Geçen 8 yıl
boyunca ekonomik, siyasi anlamda
halka karşı sayısız politikayı uygu-
lamış, yoksul halka, yeri gelmiş kini-
ni kusmuş, yeri gelmiş alay etmiştir.

Tüm iktidarı boyunca tekellerin
kasalarını doldururken, halkın

tek bir talebini –halkı dilenci yerine
koyan, “3-5 paketten” oluşan gıda
yardımlarını saymazsak– dikkate alıp
karşılamamıştır. Emperyalistlerin ve
işbirlikçi tekellerin istekleri için
Meclise mesai yaptırıp, gece-gün-
düz bu yasaları onaylatan AKP, mese-
la yüzlerce kot taşlama işçisini gün
gün öldüren silikozis hastalığını önle-
mek için kılını bile kıpırdatmadı.

İktidarda 9. yılına giren AKP’nin
suç dosyası, her alanda kabardık-

ça kabarmıştır. Bu dosya, halka kar-
şı işlenmiş suçlarla, vatanı karış karış
sattıkları ihanet belgeleri ile doludur.
Bu dosya, yağmanın talanın belgele-
riyle doludur. Diyebiliriz ki, AKP ikti-
darı gelmiş geçmiş en işbirlikçi ikti-
darlardan biri olmuştur. 

Tüm bu gerçeklere karşın AKP
yalanlarla, halkın inançlarını bek-

lentilerini, acılarını sömürerek,
demokrasicilik oyunu oynayarak
olduğundan farklı görünmeye çalış-
tı. Oligarşi içi iktidar savaşında hal-
kın çeşitli kesimlerini aldatarak, ken-
disine yedeklemiş, güç kazanmıştır.
Bütün bunları yaparken, “demokra-
si için” yaptıklarını söylediler. Halkı,
8 yılı aşkın süredir bu ucube düşün-
celer ve yalanlarla aldattılar. İnandırıcı
olmak için de açılımlardan kayıp
anneleriyle görüşmeye kadar
“demokrasi şovları”nı sürdürdüler.

Halkı hile ile yalan ile aldatmanın
sınırı yoktur. AKP gibi işbirlik-

çiliği, uşaklığı belgeli, ABD ve
AB’nin maşası olan bir iktidar, ken-
disini ABD’ye ve AB’ye meydan
okuyan bir parti gibi lanse edebildi... 

Ortadoğu halklarına karşı emper-
yalist politikaların piyonu olan

Erdoğan iktidarı, bu niteliklerini bir
yana bırakarak kendini aynı zaman-
da “İslam dünyası”nın kurtarıcısı ilan
etti. “Gazze’yi savunmak” adına
sürdürdüğü İsrail’e karşı çıkışları ile
Arap halklarını aldatmaya soyundu. 

Yaşanan onca gerçeğe, AKP’nin
ihanetini belgeleyen onca örne-

ğe karşın, AKP bugün hem halkımı-
zın bir kesimi tarafından, hem ülke-
mizdeki islamcı kesimler tarafından,
hem de Ortadoğu’nun sadece İslamcı
değil, ilerici solcu birçok kesimi tara-
fından da tamamen yanlış bir biçim-
de değerlendirilmektedir. 

AKP’yi tam da kendi göstermek
istediği gibi düşünüp destekle-

yenler, AKP’ye olmadık misyonlar
yüklemişlerdir. Bu çok geniş bir yel-
pazeye yayılan kesimlerin AKP’ye
ilişkin değerlendirmeleri içinde,
AKP’nin işbirlikçiliği, AKP’nin halk
düşmanlığı yoktur. AKP, kuruluşun-
dan başlayarak, iktidar olmasına
kadar emperyalistlerin desteğini
almıştır. 9. yılına giren iktidarını da
bu destekle sürdürmektedir. Yapılan
değerlendirmeler bu gerçekleri gör-
mekten uzaktır. 

Onların değerlendirmelerinde
AKP hükümeti, siyonist İsrail’e

“kafa tutan,” cuntalar yapan ordu ile
“çatışan,” ülkeye “demokrasi geti-
ren,” hemen her şeye müdahale eden,
“generalleri yargılatan” bir hükü-
mettir. Bu hükümetin başındaki
Erdoğan, demokratikleşmeyi sağlayan
liderdir. AKP’nin iktidar olduğu
Türkiye’nin “model ülke” olabile-
ceğini düşünenler de az değildir.

Peki onca gerçeğe, halk düşmanı
politikalarına karşın AKP halen

nasıl böyle değerlendirilebilmektedir?
Bu değerlendirmelerin kaynağı nedir?

Ortada yanlış bir değerlendirme,
yanılgılı tespitler olduğu bir ger-

çektir. Bu yanlış değerlendirmelerin
nedenlerini ortaya koymazsak, yapı-
lacak değerlendirmeler de eksik kala-
caktır. 

Bugüne kadar çeşitli vesilelerle,
AKP’nin halk desteği üzerine

yapılan değerlendirmelerden de bazı
yanlış sonuçlar çıkarıldı. Neredeyse
AKP’ye “destek veren” halk, sorum-
lu tutularak, halk suçlandı. AKP hal-
ka saldırırken, yeni saldırı yasaları çıka-
rırken -ki, bunun en somut hali “Torba
Yasa” olmuştur- halka ve emekçilere
yönelik öylesine ciddi saldırılar sür-
dürmektedir ki, bu saldırıların herbi-
ri iktidarın halk düşmanı niteliğini gös-
termeye yetmektedir. Halkın şu veya
bu düzen partisini desteklemesi, siya-
si arenadaki alternatiflerden bağımsız
değerlendirilemez. 

İstanbul’da yoksul halkın 1 milyon
gecekondusunun yıkılması, sıradan

bir gelişme, hafife alınacak bir saldırı
değildir. Ya da bir gecede bir yasaya

dayanarak 52 bin belediye emek-
çisinin sürgüne gönderilmesini
mümkün kılan yasalar çıkarılması,
AKP’nin niteliğini yeterince açık
göstermektedir. İşte böylesi bir
durumda halk düşmanı niteliği açık
olan AKP’ye halkın desteğinden söz
edip, bunu “halkın çıkarcılığı” ile
açıklamak, halkı suçlamak, sorunu
doğru değerlendiren bir yaklaşım

4

Yürüyüş
13 Şubat
2011

Sayı: 255

Bu çok geniş bir
yelpazeye yayılan

kesimlerin AKP’ye ilişkin
değerlendirmeleri içinde,

AKP’nin işbirlikçiliği,
AKP’nin halk düşmanlığı

yoktur.

AKP, bağımsızlıkçı ve
demokrat değildir!



değildir. Bu desteğin elbette ekono-
mik, siyasi, sosyal çok çeşitli neden-
leri vardır. Ama asıl sorun, devrim-
cilerin halkı örgütleyememesi, dev-
rimin bir alternatif olarak yeterince
güçlü bir biçimde kitleleri sarama-
masıdır. 

AKP’nin emperyalizm ve faşizm
karşısındaki konumunu doğru

değerlendirememek, AKP’yi gerçek
yerine oturtmak konusunda en temel
engellerden biridir. Haliyle böyle bir
değerlendirme ile AKP’ye bir misyon
biçenler, devrimcilerin bu konudaki
değerlendirmelerini de hem “abartılı”
hem de “gerçekçi” bulmamaktadır-
lar. 

Sanıyorlar ki, devrimciler AKP
gibi işbirlikçi bir partiyi “yete-

rince” değerlendiremiyor, onların
“gördüğü” çerçevede bir yere
koyamıyorlar. Oysa AKP’nin kuru-
luşundan başlayarak, AKP’ye iliş-
kin yaptığımız her değerlendirme,
sürece ilişkin her tespit, AKP’nin 8
yılı tamamlayan iktidarı dönemin-
de yazdığımız her cümle, bizi AKP
konusunda doğrulamıştır.

AKP’nin AB emperyalizminin
istediği kimi yasaları çıkarır-

ken, kimi aydınlar ve reformistler,
kendinden geçerek yapılanları bir
“devrim” olarak nitelemişti. O koşul-
larda da, AKP’nin işbirlikçiliğini ve
faşist niteliğini, belirtip, halkı aldat-
tığını yazdık. İşbirlikçiler, bağımsız
bir politika izleyicisi, faşizmin sür-
dürücüleri de demokrat olamazdı. O
nedenle sorun bizim yazdıklarımız da
değil, yanılgılı değerlendirme yapan-
ların bakış açısındadır.

AKP konusunda yanılgıya düş-
memenin tek gerekli ve net

ölçüsü, emperyalizme karşı olmak,
emperyalizme karşı mücadele etmek
ve tutarlı bir anti-emperyalizme
sahip olmaktır. AKP hakkında bu
yanılgılı değerlendirmeleri yapanla-
rın çoğu, anti-emperyalizmden uzak-
laşmış, Ortadoğu’da halkların müca-
delesini bir anlamda uzlaşmalar ve
diyalog yoluyla sürdürme politika-
larını benimsemiş kesimlerdir.

Bu kesimler içinde kendilerini
“sol”da tanımlayanların, AKP

gibi işbirlikçi, Ortadoğu halklarına
karşı kullanılan, halkların düşmanı bir
partiyi nasıl böyle değerlendirdikle-
ri bu çerçevede ele alınmalıdır. Yanılgı
siyasi tespitlerde, emperyalizme kar-
şı yaklaşımlardadır.

Kuşkusuz bu siyasi hareketlerin,
milliyetçi güçlerin bu yanılgılı

değerlendirmelerinin temelini emper-
yalizme karşı tavır alınamayacağı ve
anti-emperyalist düşünce ve müca-
deleden uzaklaşılmış olması besle-
mektedir. 

Nerede emperyalizme karşı müca-
deleden uzaklaşıldıysa, orada

kurtuluş düşüncesi uzaklaşmakta, bu
kez halkların önüne “uzlaşma”, “diya

log” adına halkları kurtuluşa götür-
meyecek düşünceler çıkarılmaktadır.
Emperyalizme karşı savaşılmadan,
emperyalizme karşı tutarlı bir tavır
almadan ortaya çıkacak çözümler
halkları kurtuluşa götürmeyecektir.

Nitekim Filistin halkına dayatılan
budur. Filistin halkı, bu düşün-

celer ile teslim alınmak istenmekte-
dir. İşgal altındaki Irak’ta, Kürt hal-
kına bu dayatılmıştır. Emperyalist
işgal altında emperyalizme tavır alma-
dan, anti-emperyalizmi savunmadan
kurtuluş olmayacağının sayısız örne-
ği vardır.

Bağımsızlık ve demokrasi kav-
ramları onun içindir ki, birbirin-

den koparılamaz. Bir yerde emper-
yalist işgal varsa, o ülke emperyaliz-
me bağımlıysa, orada demokrasiden
söz edilemez. Bizim ülkemiz de bu
gerçek on yıllardır karşımızda dur-

maktadır. Ülkemiz gerçeğinin kav-
ranamaması da bu yanılgılı düşün-
celerden, bağımsızlık ve demokrasi-
yi birbirinden koparmaktan kaynak-
lanmaktadır. 

Bağımsızlığı ve demokrasiyi savun-
mak birbirinden ayrılamaz.

AKP’nin “demokratlığına” bakan,
onun anti-emperyalist olamayacağını,
AKP’nin işbirlikçiliğine bakan onun
demokrat olamayacağını görür. AKP
hakkındaki yanılgıların kaynağı anti-
emperyalist ve anti-faşist olunmadan
bağımsızlıkçı ve demokrat olunama-
yacağının atlanmasıdır.

Emperyalist saldırganlığın her cep-
hede sürdürüldüğü günümüzde,

bir hareketin ya da bir ülkenin ya da
toplumsal bir hareketin değerlendi-
rilmesindeki biricik kıstas anti-
emperyalist, anti-faşist olup-olma-
ması, emperyalizm karşısındaki
konumu ve aldığı politik tutumdur.

Bu genel ilkeyi kaybedenler, bu
genel ilkeyi bir yana bırakanlar

yönünü sağlıklı tayin edemezler.
Birgün bir gelişmeyi öne çıkararak, bir
hareketi farklı, birgün bir olumsuzluğu
esas alarak farklı değerlendirmeler
yaparlar. Kısacası asıl yön kaybedil-
di mi, sağa sola savrulmalar kaçınıl-
maz olacaktır.

Bugün AKP için yaşadıkları han-
dikap yarın karşılarına bir başka

biçimde çıkacaktır. Kaçınılmaz ola-
rak yanılgılarla, siyasal olarak sav-
rulmalarla yaşanan süreç, hem halka
önderlik yapılmasını engelleyecek
hem de süreci doğru değerlendirme-
nin önünde engeller çıkacaktır.

Bir başka yanı da devrimin dost-
larının ve düşmanlarının tespit

edilmesinde içine düşülecek zaaftır.
Devrimin ittifakları, oluşturulacak
birlikler konusunda yanlış tespitler
yapılacaktır. Öncelikle AKP’nin
değerlendirilmesinden başlayarak,
bu yanılgılı düşüncelerin kökenine ini-
lerek, bunlara kaynaklık eden düşün-
celer terkedilmelidir. Anti-emperya-
lizm bir yana bırakılamaz. Halkların
gerçek kurtuluşu isteniyorsa, bu ilke-
ye sıkı sıkıya sarılınmalı ve devrimin
gerçek dostlarının devrimciler oldu-
ğu unutulmamalıdır.

AKP’nin işbirlikçiliğine
bakan onun demokrat

olamayacağını görür. AKP
hakkındaki yanılgıların

kaynağı anti-emperyalist ve
anti-faşist olunmadan

bağımsızlıkçı ve demok rat
olunamayacağının
atlanmasıdır.
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Osmanlı mirası...
model ülke... bölgenin ağabeyi...
bölge lideri... bütün bunlar, AKP’nin
Ortadoğu’daki Amerikan işbirlikçi-
liğini ve taşeronluğunu örtbas eden
kavramlardan başka bir şey değildir. 

AKP, iktidarının başından itibaren,
Ortadoğu’da Amerikancı bir çizgi-
de politika yaptı. Sadece Tayyip Er-
doğan’ın bir Amerikan projesi olan
Büyük Ortadoğu Projesi’nde
(BOP’da) “Eşbaşkanlık” gibi bir sı-
fatı üstlenmesi, bu işbirlikçiliği gös-
termeye yeter.  Ancak bunun dışında
da AKP işbirlikçiliğin bu biçimiyle
yetinmemiş, Abdullah Gül’den Er-
doğan’a tüm AKP yöneticileri, her ve-
sileyle “Amerika’yla aynı amacı pay-
laştıklarını” defalarca açıklamışlar-
dır. 

AKP’ye ilişkin Ortadoğu’da olu-
şan yanılgının kaynağında, öncelik-
li olarak üç unsur etkilidir; Birinci-
si, ideolojik anlamda AKP’nin “is-
lamcı” bir parti olarak değerlendiril-
mesi; ikincisi ve en önemli dönüm
noktalarından biridir, AKP’nin, Ame-
rikan emperyalizminin Irak işgaline
karşı tavır aldığı, “tezkere” ile Ame-
rika’ya geçit vermediği yanılgısı;
üçüncüsü ise, AKP’nin İsrail’e
“meydan okuyan” tavrı vardır. 

AKP, özellikle bu üç konunun be-
lirleyiciliğinde, kendisine yönelik
oluşan yanılgılı düşünceyi, çok iyi
kullanmakta, bölgedeki tüm faali-
yetlerini sanki anti-Amerikan, anti-si-
yonist bir temelde gerçekleştirdiği ha-
vasını yaymaktadır.  

Gerçek ise tam tersinedir. 
AKP’nin bölgede attığı her adım,

sarfettiği her söz, anti-Amerikan
değil, Amerikancı’dır. Gerek Baş-
bakan Tayyip Erdoğan’ın gerekse
de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun Ortadoğu’daki gezileri, sanki
Türkiye’nin bölgedeki inisiyatifi gibi

yansıtılmaktadır. AKP’nin elbette
kendi çapına –bir yeni-sömürge ül-
kenin ve bir işbirlikçi partinin çapı-
na– uygun hesapları vardır; ancak böl-
ge çapındaki tüm faaliyetleri, bölge
çapındaki diplomasisi, ABD tarafın-
dan belirlenen çerçevededir. Başka
türlü AKP, birçok Ortadoğu ülkesine
ayak bile basamaz.  

AKP’nin İsrail ve Filistin
karşısındaki konumu

AKP yönetiminin (özel olarak da
Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç’ın
ağzından dile getirilen) Siyonizm
eleştirileri,  AKP’nin hem Filistin da-
vasına tarihsel bir sempati duyan
Türkiye halkında, hem de Ortadoğu
halklarında büyük bir yankı yarat-
mıştır. İsrail’e “soykırımcı” deme-
leri, “katliamla” eleştirmeleri ve son
olarak Davos’ta Erdoğan’ın Simon
Peres’e yönelik “Van Minut” çıkışı,
Erdoğan’ı Ortadoğu’da bir anda po-
pülerleştirdi. 

Oysa bu çıkışların ardında;

Birincisi, İsrail’le ekonomik, si-
yasi, askeri, teknolojik ilişkiler devam
ediyordu, o güne kadar yapılmış tüm
stratejik ve taktik anlaşmalar eksik-
siz yürürlükteydi... Biçimsel olarak,
birbirleriyle kanlı bıçaklı olmuş, tüm
bağları koparmış bir görünüm sergi-
leyen iki ülke, tek bir anlaşmayı
dahi iptal etmemekteydiler. İkincisi,
Ortadoğu bütününde ABD projeleri-
ni desteklemek demek, zaten siyo-
nizmi desteklemek demekti. 

AKP’nin bir kaç tavırla yarattığı
bu görünümün, hem AKP’nin hem
Amerika’nın işine geldiği kuşkusuz-
dur. AKP, bununla kitleler nezdinde
işbirlikçiliğini gizleme imkanı bu-
lurken Amerika AKP’nin bu temelde
artan etkisini yine Ortadoğu’ya ken-
di politikalarını kabul ettirmekte kul-

lanıyor. 

Herhangi bir ülkenin Amerikan
emperyalizmine tavır almadan siyo-
nizme gerçek bir   tavır alması müm-
kün değildir. AKP’nin siyonizme
tavrı işte bu yüzden sadece görü-
nümdedir ve stratejik bir tavıra dö-
nüşemez. Nitekim, gerçekte bugüne
kadar çok ağır sözlerle atıp tutmala-
rına rağmen, İsrail’e karşı tek bir dip-
lomatik, ekonomik, askeri tavır al-
mamışlar; Mavi Marmara katliamın-
da bile, katliamı geçiştirmişlerdir. 

AKP’nin İran ve Suriye
politikasında ABD ağzı

AKP hakkındaki yanılgının bir di-
ğer ayağı, İran’la ilişkiler ve İran’ın
nükleer silah sahibi olması konu-
sunda geliştirdiği söylemdir. 

AKP, bu noktada, “Nükleer silah
sahibi olan bir tek İran mı, bölgede
başkalarına da bakmak gerekir” söy-
lemiyle güya İsrail’i hatırlatmaktadır.
Ancak bu da yalnızca bir demagojidir.
Bu noktada, ülkelerin emperyalizmin
denetimi dışında nükleer silah sahibi
olabilmeleri hakkını savunmak,
AKP’nin aklından bile geçmez elbet-
te. AKP’ye göre, emperyalizmin de-
netimi tartışılmazdır ve İran da bunu
kabul etmelidir. AKP’nin İran’la iliş-
kilerinin özü, bizzat kendilerinin de ifa-
de ettiği gibi, “Batı’nın düşüncelerini
İran’a aktarmak ve İran’ı makul bir
noktaya çekmek”tir. Bu noktada İran’a
da söylenen “Irak’tan ders almak ge-
rektiği”dir. Ki bu Irak işgalindeki
ABD Dışişleri Bakanı Rice’nin sözü-
dür. AKP, İran’lı diplomasi yaparken,
ABD ağzıyla konuşmaktadır. 

Suriye’yle ilişkilerin muhtevası da
farklı değildir. Suriye küçük burjuva
diktatörlüğünün adım adım emper-
yalizmle uzlaşma çizgisine çekilme-
sinde AKP’nin rolü büyüktür. Geçti-
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AKP, Ortadoğu’da Amerika’nın
Sözcüsü ve Taşeronudur



ğimiz hafta, Obama’yla görüşme-
sinden sonra Suriye Devlet Başkanı
Esad’la görüşen Erdoğan’ın Mı-
sır'da halkın isyanını hatırlatarak
"Yaşananlardan ders çıkarmalı"
dediği yansıdı basına. Esad da
buna karşılık Suriye'de yaptıkla-
rı reformları derinleştirecekleri-
ni belirtmiş. 

Tezkerenin reddi ve
işgal ortaklığı gerçeği

İktidarının henüz başlangıcındaki
AKP, Irak’ın işgalinde kendi kitlesinin,
kendi tabanının onlarca yıldır şekil-
lenmiş düşüncelerini hesaba katmak,
“emperyalist saldırıya ortak olan bir
müslüman hükümet” olmanın ken-
di tabanında yaratacağı tepkileri baş-
tan törpülemek zorundaydı. AKP, tıp-
kı zamanında Özal iktidarının Körfez
saldırısına katılırken “bir koyup üç al-
mak” pazarlığı yaptığı gibi, Irak’ta iş-
gal ortağı olurken, mümkün olan en
büyük payı almak istiyordu. 

Ama yanıldığı şuydu AKP’nin; bir
işbirlikçi pazarlık edebilirdi ama o pa-
zarlığı sonuna kadar götürmesi müm-
kün  değildir. Bu anlamda AKP de
tezkere o koşullarda çıkmasa da,
sonrasında Amerika’nın her istediği-
ni FAZLASIYLA yerine getirmiştir. 
Bizzat Tayyip Erdoğan, 2004

Ocak ayında Amerika’ya yaptığı zi-
yarette, tekellerin temsilcilerinin
karşısına çıktığı toplantıda, “niye
tezkerenin geçmediğini” soran tem-
silcilere, tezkere geçmedi ama onun
dışında ne istendiyse yaptık diyerek
şunu anlattı: 

“ABD’nin talebi oldu; hava ko-
ridorunun açılmasıyla ilgili. Bize
söylenen, sadece hava koridorunun
açılmasıydı. Kara ve deniz ile ilgili bir
talebin olup olmadığı soruldu. Ancak
Sayın Powell, sadece hava korido-
runun açılmasını istedi biz de kendi-
sine bu izni verdik.”

Bu açıklamada Irak’ta işgale kar-
şı olmaya  dair tek bir söz yoktur; ama
tam bir işgal ortaklığı vardır. Yeter ki

isteyin, Anadolu’yu ayaklarınızın al-
tına serelim demiştir AKP... Ve yüz-
binlerce Amerikan askerinin gelip
geçmesi için de Anadolu, kanlı em-
peryalist postalların altına serilmiştir. 

Bağdat Paktı’ndan 
BOP Eşbaşkanlığı’na

Türkiye oligarşisinin ve AKP’nin
Ortadoğu’da nasıl bir rol üstlendiği-
ni tam olarak anlayabilmek için ül-
kemizin yeni-sömürgeleştirilmesini
izleyen yıllarda kurulan Bağdat Pak-
tı’nı ve CENTO’yu hatırlamak ge-
rekir. 
Ülkemizin 1945’lerden itibaren
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Hangi kardeşlik?
Tayyip Erdoğan, geçen hafta baraj

yapımı nedeniyle düzenlenen törende,
mayınlı arazileri temizlemelerini an-
latırken, “Kardeşler arasında
mayınlı arazi olmaz dedik..” diy-
ordu.

Tekeller, o arazileri istedi, biz de
mayınları temizletmeye giriştik
demiyor. Oysa doğrusu bu. Ne
kardeşliği? Yarım asırdır mayınlar
yerleştirilirken, kardeşlik aklında
yok muydu?

Bakın oligarşinin “kardeşlik” tar-
ihine: 

Bağdat Paktı oluşturulurken,
Suriye pakta girmek istemiyor.
Başbakan MENDERES haber gön-

deriyor: “bu kafa da giderseniz fena
olacak... Efendilerine söyle, iki tü-
menle Suriye’ye girer altını üstüne
getiririm...” 

Mısır’a emperyalist-siyonist
güçler müdahale ediyor: TC. Dışiş-
leri Bakanı Fatih Rüştü ZORLU;
“Bağdat Paktına katılmış olsalardı
bugünkü durum başlarına gelmezdi.”
diye açıklama yaptı. 

Emperyalizm 1957’de Suriye’nin
“uluslararası komünizm”in dene-
timine girdiğini ilan etti; Türkiye
“kardeş” Suriye’nin sınırına asker
yığdı. 
1958 yazında Irak’ta işbirlikçi

Kral FAYSAL devrildi; Türkiye oli-
garşisi Irak’a müdahale hazırlıkları-
na başladı. 

1958’de Amerika Lübnan’a asker
çıkardı. İşgalci askerler, İncirlik
Üssü’nden sevkedildi. 
1990-91; Tüm emperyalist dünya,

Körfeze yaptıkları yığınakla Irak’ı
kuşattılar. Arkasından haftalarca
bombalandı Irak. Onbinlerce Iraklı
katledildi. Irak halkını katleden uçak-
ların bir bölümü İncirlik’ten kalk-
mıştı. 
1999 Ocak: Türkiye oligarşisi,

ABD’nin “Ortadoğu’ya yeni dünya
düzenini” egemen kılma politikası
doğrulsunda Suriye’yi savaş açmakla
tehdit etti. 
2003: Amerikan emperyalizminin

Irak’ı işgalinde, Anadolu toprakları,
hava sahası, limanları işgalciler
tarafından kullanıldı.  

OSMANLICILIK PERDESİYLE
AMERİKANCILIK

AKP’liler, Ortadoğu’nun “en barışçı” dönemini Osmanlı
yönetimi altında yaşadığı, bölgenin halifelik altında bir-
leşmesinin tüm sorunlarını çözeceği gibi, Osmanlıcı tezleri
çok sık tekrarlıyorlar. Ama hem bu tezler doğru değildir,
hem de böyle bir şey, emperyalist hegemonya altında
gerçekleşmesi zaten ihtimal dahilinde olmayan bir boş

düşüncedir. 

Bu tezler de AKP’nin Amerikancılığını gizlemeye yöneliktir. Dışişleri
Bakanı Davutoğlu’nun dış politika konusundaki çeşitli yaklaşımları da
sık sık “Osmanlıcı” olarak değerlendiriliyor; bu da görünümdür.
Davutoğlu, Osmanlıcılık perdesi altında ABD politikalarının sözcüsüdür. 



yeni-sömürgeleştirilmesine para-
lel olarak, Türkiye oligarşisine ve
ordusuna, ABD emperyalizminin
Ortadoğu’daki çıkarlarına bekçilik
yapma görevi verilir. Türkiye, Sov-
yetler Birliği’ne karşı da “Batı’nın ile-
ri karakolu” olacaktır. 

İşte bu amaçlarla, 24 Şubat
1955’te, Türkiye, İran, Irak, Pa-
kistan ve İngiltere arasında Bağdat
Paktı kurulur. ABD pakta resmen
“gözlemci” olarak katılıyor olsa da,
aslında paktı yönetendir. 

Bağdat Paktı, Ortadoğu’da gerici-
faşist rejimler arasındaki işbirliğini pe-
kiştirecek, bölgedeki tüm ilerici ge-
lişmelere müdahale edecek, devrim-
ci mücadelelerin bastırılmasında iş-
birliğini sağlayacaktır. 

Nitekim, bu çerçevede ilk müda-
hale, Suriye’de ilerici Baas rejiminin
kurulmasına karşı yapıldı. Türkiye or-
dusu, 1957 Ekim’inde alenen işgal
için Suriye sınırına yığınak yaptı. İş-
gal, Sovyetler’in sert çıkışı ile dur-
duruldu. 

1958’de Irak’ta anti-emperyalist
bir yönetimin işbaşına gelmesi üze-
rine, Irak’ın pakttan ayrılması son-

rasında, kalan ülkeler CENTO’yu
(Merkezi Antlaşma Teşkilatı) kur-
dular. ABD, CENTO’da daha etkin
şekilde yer aldı. CENTO’nun görevi
de Bağdat Paktı’nın devamıydı.
1980’lerde İran Devrimi’yle birlikte
CENTO da fiilen ortadan kalktı, ama
emperyalizmle Türkiye oligarşisi
arasındaki ilişki, bu paktlarda belir-
lenen çerçevede bugüne kadar süre-
geldi. 

Şunu söyleyebiliriz: Yarım asrı aş-
kın süredir, Türkiye’deki iktidarlar,
Ortadoğu’daki tüm ilerici gelişmele-
rin karşısında oldular. Türkiye oli-
garşisi, Ortadoğu halklarına karşı, em-
peryalizm adına müdahalelerde bu-
lundu. İncirlik, sürekli olarak Orta-
doğu’daki ilerici ülkelere, halklara
karşı kullanıldı. 

Türkiye, yarım asırdır İsrail’le
birlikte, Amerikan emperyalizminin
Ortadoğu’daki temel dayanaklarından
biridir. Bir zamanlar emperyalizmin
yanında olan İran, Irak gibi ülkeler,
emperyalist cepheden koptular, ama
Türkiye oligarşisinin yeri hiç değiş-
medi. AKP de, yer yer farklı bir söy-
lemle ve İsrail’e sert çıkmak, Hiz-

bullahla, Hamas’la görüşmek gibi
manevralarla aynı çizgisi sürdürüyor.
Çünkü AKP’nin “farklı” diye yaptı-
ğı her şey, yine Amerikan emperya-
lizmi adına yapılıyor. 

İsrail, bölgede ABD adına askeri
bir tehdit unsuru durumundadır; ama
mevcut işgalci konumundan dolayı,
ABD adına politika yapamaz. Bu
görevi AKP üstlenmiştir.

AKP’nin BOP’da “eşbaşkanlık”
görevini üstlenmesi, Türkiye ile ABD
arasındaki CENTO antlaşmasının de-
vam ettiğini gösteriyor. Çünkü BOP
da sonuçta, bölgedeki ilerici geliş-
meleri boğmayı ve tüm Ortadoğu’ya
emperyalizme daha tabi bir konuma
getirmeyi amaçlıyor.. 

Amerikan New York Times
2004’te şöyle yazmıştı: “Erdoğan
kuvvetli bir biçimde batı yanlısı...
Amerika’nın Erdoğan’ın başarı-
sında güçlü çıkarları var.”

Tayyip, ABD’nin dostudur. Sözün
özü budur. Mısır halkının değil,
Mübarekler’in safındadır. Ama Ame-
rika Mübarek’i istemiyorsa, o da is-
temez. AKP’nin Ortadoğu politika-
sında ABD’nin dediği olur. 
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Adı Donald Rumsfeld’di. 

Sıfatı, ABD Savunma Bakanı.
Doğrusu Saldırı Bakanı. Irak’ın iş-
galinde Bakanlık koltuğunda o vardı. 

Bir kitap yazmış şimdi. Kitabın adı
“Bilinen ve Bilinmeyen.” 

Kitabında güya bir itirafta bulun-
muş. Özeleştiri(!) yapmış: 

“Ebu Garip Skandalı’ndan sonra
istifa etmemekle hata yaptığını itiraf
etti.”

Irak işgalinin bakanı, Irak’ın iş-
galinde yüzbinlerce Iraklı’nın katle-
dilmesinde bir “hata”, bir “günah”, bir
“suç” görmüyor. 

Misket bombalarıyla katlettikleri
Iraklı çocuklarda bir “hata”, bir “gü-

nah”, bir “suç” 

Ebu Garip gibi bir işkencehanenin
olmasında da onu rahatsız eden hiç-
bir şey yok. O sadece Ebu Garip iş-
kencehanesi açığa çıktıktan sonra, is-
tifa etmediğinden dolayı “piş-
man”mış. İtirafı da bu.

ABD’nin bir başka Eski Savunma
Bakanı olan Mc. Namara’nın öze-
leştirisine benziyor Rumsfeld’inki. 

Sözünü ettiğimiz bu daha eski
Savunma Bakanı da  Vietnam işgali
döneminin savunma bakanıydı. 

O da bir kitap yazmıştı yıllar son-
ra. Onun “hata”sını, “özeleştirisi”ni de
Eduardo Galeano, Tepetaklak adlı
kitabında şöyle aktarıyordu: 

“Vietnam Savaşı'nın sorumlula-
rından Robert McNamara savaşın bir
hata olduğunu kabul ettiği bir kitap
yazdı. Ama üç milyondan fazla Vi-
etnamlı ve elli sekiz bin Amerikalı öl-
düren bu savaş haksız olduğu için bir
hata değildi, yalnızca ABD kazana-
mayacağını bildiği halde sürdür-
düğü için bir hataydı. Günah yenil-
gideydi, adaletsizlikte değil.” (s. 37-
38)

Bir katliamcılığın, işgalciliğin
özeleştirisi olmaz derken, sınıfsal bir
gerçekten hareket ediyoruz. İtiraf
yapan bir Amerikalı bakan olursa, işte
böyle, işkencenin değil, “işkencele-
rimizi nasıl gizleyemedik” diye hata
tespiti yapar! 

Katliamcılığın özeleştirisi olmaz!
Olursa böyle olur!



25-26-27 Şubat’ta, İstanbul’da
dünyanın çeşitli ülkelerinden anti-em-
peryalist, ilerici, devrimci güçler,
Eyüp Baş Em per ya list Sal dır gan -
lı ğa Kar şı Halk la rın Bir li ği Sem -
poz yu mu’nun ikincisinde bir araya
gelecekler. 

Halkların Birliği Sempozyu-
mu’nun ilki, geçen yıl Halk Cephe-
si’nin çağrısıyla yine İstanbul’da 4-6
Ara lık gün le ri ara sın da toplanmıştı.
İlk sempozyumu, ulus la ra ra sı çapta
an ti-em per ya list bir cep he nin ku rul -
ma sı na doğ ru bir adım  olarak gördük.
İkinci adım da aynı yöndedir. Böyle
bir cephe gerçekleşinceye kadar da
adımlarımız, ısrarımız devam etme-
lidir. Çünkü bu çok açık bir ihtiyaç-
tır. Çünkü anti-emperyalizm, halkla-
rın mücadelesinin en temel yanların-
dan biri olmalıdır. Halkların ulusal ve
sosyal kurtuluşlarının yolunu, bu
noktadaki cüretli tavırlar ve savaşlar
açacaktır. 

Anti-emperyalist mücadele bay-
rağını yükseltmeden, dünya halkları
zaferler kazanamaz. Bu, bu kadar
açıktır. Anti-emperyalizm bayrağını
yükseltmeden, devrim bayrağını iş-
birlikçi oligarşilerin burçlarına dike-
meyiz.  

Emperyalist saldırganlığa karşı
halkların birliğini sağlamak ve bu bir-
lik içinde anti-emperyalist bir cephe
oluşturmak, halkların bugünkü ihti-
yaçlarından biridir. Burjuvazinin çe-
şitli kanallardan empoze ettiği ve re-
formist solun da genel olarak be-
nimsediği bağımsızlıkla demokrasi-
yi birbirinden koparan çizgi, halklar
için bir tuzaktır. Uluslararası çapta bir
anti-emperyalist cephe, dünya halk-
larını ve solunu bu tuzaktan uzak tut-
mak için gereklidir her şeyden önce. 

Bu anlamdadır ki, Em per ya list
Sal dır gan lı ğa Kar şı Halk la rın Bir -
li ği Sem poz yu mu, pratikte oluştu-
racağı güç birliğinden ve kararlaştı-

racağı eylemlerden önce, ideolojik bir
misyonla yüklüdür. Bu misyon, em-
peryalizm ve anti-emperyalizm ko-
nusunda kitlelerde ve ilerici güçlerde
oluşan çarpıklığa bir son verme mis-
yonudur. 

“Anti-emperyalist” 
olunmadan kurtuluşun 
düşünü bile kuramayız. 

1990’lar boyunca, halkların mü-
cadelesini zayıflatan en önemli et-
kenlerden biri, çeşitli ilerici, demokrat,
sol güçlerin, demokrasi adına, ya iş-
birlikçi rejimlere ya da Amerikan
veya Avrupa emperyalistlerine medet
bağlayan politikalarıydı.

Bu çarpık anlayış, çeşitli ülke-
lerde, “kendi burjuvazileri” içinde
“ilerici” güçler arayıp onlarla itti-
fakları beraberinde getirdi. Bu çarpık
anlayış, emperyalizmin 1990-91’deki
körfez saldırısında, ABD ve AB’nin
Ortadoğu’daki diktatörlükleri yıka-
cağı, yıkıp demokrasinin önünü aça-
cağı gerekçesiyle tavır almamaya

neden oldu. Bu çarpık anlayış,
Irak’ın işgal sürecinde Bush’u hede-
fe koyarken, emperyalizme yönel-
medi. Bu çarpık anlayış, demokrasiyi
geliştireceği beklentisiyle emperyalist
Avrupa Birliği’ne üyeliği destekledi. 

Bütün bunların ise, halkların bi-
lincinde bulanıklıklar yarattığı, halk-
ların mücadelesini zayıflatıp gerilet-
tiği, emperyalist sistemi ise güçlen-
dirdiği açıktır. 

Dünya halkları ve ilerici güçler, bu
çarpıklıktan tamamen çıkmalıdırlar
artık. 

Mısır’daki, Tunus’taki gelişme-
ler, dünyanın tüm halklarına ve halk-
tan yana tüm örgütlere bir kez daha
gösterdi ki, günümüz dünyasında
“anti-emperyalist” olunmadan kur-
tuluş mümkün değildir. “Anti-em-
peryalist” olunmadan kurtuluşun dü-
şünü bile kuramayız. 

Anti-emperyalist olmayan her ha-
reket, sonunda sistemle uzlaşacaktır. 

Emperyalizmin yeni-sömürgelere
dahi en küçük bir “özerklik” tanıma-
dığı günümüz dünyasında, ile ri ci,
yurt se ver, dev rim ci ol ma nın temel kıs -
ta sı em per ya liz me kar şı ta vır al mak -
tır. Bu anlamda, Halkların Birliği
Sempozyumu, Ortadoğu’nun tüm ile-
rici, demokrat, anti-amerikan örgüt-
lülüklerine, dünyanın halktan yana
tüm örgütlülüklerine ANTİ-EM-
PERYALİST NETLİK çağrısıdır.
Anti-emperyalizmde netlik, anti-em-
peryalist birliğin de ilk şartıdır.

13 Şubat
2011
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HALKLARIN TEK DOSTU DEVRİMCİLERDİR

Günümüz dünyasında,
emperyalizm ve işbirlikçileri karşısında doğru bir  tutum
alamayanlar, onlarda şu veya bu biçimde bir ‘olumluluk’

bulanlar, halkın safından uzaklaşırlar...
Günümüz dünyasında, devrimcilik, ilericilik,

demokratlık, vatanseverlik, ANTİ-EMPERYALİST
olmaktan geçer!

Halkların Birliği Sempozyumu,
ANTİ-EMPERYALİST TAVIRDA

NETLİĞE Çağrıdır

Anti-emperyalist
mücadele bayrağını
yükseltmeden, dünya
halkları zaferler
kazanamaz. Bu, bu
kadar açıktır. Anti-

emperyalizm bayrağını
yükseltmeden, devrim
bayrağını işbirlikçi

oligarşilerin burçlarına
dikemeyiz.
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Mısır’da halk ayaklanması başladığında bir çok ke-
simin gözü, Müslüman Kardeşler’de idi. Onlar ne ya-
pacaklardı?

Müslüman Kardeşler, Mısır Devlet Başkanı Enver
Sedat’ı cezalandırmış, silahlı mücadele veren bir örgüttü.
Ancak sonrasında bir anlamda silah bırakarak, Filistin’de
Hamas’ın, Lübnan’da Hizbullah’ın yaptığı gibi, daha çok
“sosyal” alanda örgütlenerek gelişmişti. 

İlk başta görülen oydu ki, ülke çapındaki yaygın ör-
gütlülüğüne karşın, halkın hareketinde özel bir rolü yok-
tu. Hareketin önderliğine soyunma gibi bir tavrı da yok-
tu. Birkaç gün sonra ayaklanmayı desteklediğini açık-
lasalar da, bu konumları değişmedi. Halkın en gerisin-
de, adeta sotaya yatıp, iktidardan pay kapma politika-
sı izliyordu bir bakıma. 

Nitekim, bundan sonra Müslüman Kardeşler adına ya-
pılan tüm açıklamalar, düzene, emperyalist sisteme tabi
kılınmış bir islamcı hareketin tablosunu gösteriyordu bize. 

Türkiye’de yaşayan Müslüman Kardeşler Merkez Ko-
mite üyesi Eşref Abdulgaffar, “Biz İran gibi olmayacağız.
Biz özgürlükten yanayız. .. Anayasa Mahkemesi’nin yö-
netimi eline alıp yeni bir yönetim kurmasını ve seçim ta-
rihi belirlemesini istiyoruz” diyordu örneğin. (4 Şubat
2001, Zaman)

İran gibi olmayacağız, emperyalizme açık bir gü-
vencedir. Bu açıklama, buna ihtiyaç duyacak kadar geri
bir noktada olduklarını da gösteriyor. Keza yönetimi Ana-
yasa Mahkemesi’nin alması da, tamamen düzen için bir
politikadır.

Mısır’da emperyalizmin kurduğu düzene karşı açık-

tan tavır almayan islamcılar, emperyalizm ile
çatışmaktan kaçındılar. Müslüman Kardeşler,
politikalarını nasıl gerekçelendiriyor olurlarsa
olsunlar, gerçek budur. 

Emperyalizme karşı çıkmayan İs-
lamcılık, kaçınılmaz olarak da düzen içi
çözümler ve arayışlar içindedir. Ve bu
noktada da artık ne dedikleri bile belli
değildir; “şeriat istemiyoruz, ama laik-
lik de bize denk düşmüyor” diye özet-
lenebilecek olan bir belirsizlik içinde eh-

lileşerek, evcilleşerek emperyalizmin kabul edeceği bir
çizgi arayışı sürüyor. Emperyalizm de doğrudan ve do-
laylı bir çok yöntemle, İslamcı hareketleri, sisteme çe-
kiyor. Emperyalizmin “yeşil kuşak” projesi içinde kul-
lanılan İslamcılık, bunun tarihsel bir özeleştirisini yap-
madığı sürece, gerçek anlamda anti-emperyalist bir çiz-
giye gelmesi de çok zordur. 

Müslüman Kardeşler, bu çerçevede 6 Şubat’ta düzen
güçleri arasında yapılan görüşmelere de katıldı. Bu top-
lantının sonucunda da Müslüman Kardeşler'in sözcüsü
Essam El Erian, "Tavrımızı değiştirmedik. Taleplerimizi
müzakere masasına götürmeye karar verdik" diyordu.
Müslüman Kardeşler’in en ileri talebi ise Mübarek’in
istifasıydı ve onun yerine de “ulusal birlik hükümeti
kurulmasını” istiyorlardı. 

Emperyalizme karşı olmayan bir İslamcı hareket,
önünde sonunda, emperyalist sisteme tabi olacak, bo-
yun eğecektir. Ehlileştirilmiş, düzeniçileştirilmiş bir İs-
lamcı hareket ise, emperyalizm tarafından kullanılacaktır.
Ortadoğu’da 22 ülkenin “yönetimlerini” değiştirmeyi
amaçlayan emperyalistler, bu “değişim” içinde ehli-
leştirilmiş, emperyalist sistemle uzlaşmasını ilan etmiş
İslamcılara da rol vereceklerdir. Müslüman Kardeşler,
anlaşılmaktadır ki, Mısır’da toplantılara bu çerçevede
dahil olmuşlardır. 

Müslüman Kardeşler örneği, bir İslamcı hareketin,
ne kadar örgütlenmiş olursa olsun, sözde ne kadar “kök-
tenci” olursa olsun, emperyalizmle çatışmıyorsa, halka
düzen dışı bir şey vaadedemeyeceğinin ve veremeye-
ceğinin yeni kanıtlarından biridir. 

İslamcılar, halk 
hareketinin neresindeler?

Tek YolYürüyüşte

İşgal ortağ ,
işkence ortağı

Tayyip Erdoğan, Mısır’a akıl veriyor, Ortadoğu halk-
larından yana bir görünüm sergiliyor... Gerektiğinde ABD’
ye siyonizme verip veriştiriyor.... Ve fakat, üzerimizde
CIA’nın işkence uçakları uçuyor vızır vızır. 

CIA’nın işkence uçakları, Tayyip Erdoğan’ın yöneti-
mindeki Türkiye’yi, bir işkence üssü olarak kullan-
maya devam ediyor.  

Alman “Die Welt” gazetesi, CIA uçaklarının 2002-
2006 yılları arasında kaçırdıkları işkenceye ve toplama
kamplarına taşıdığı Anti-Amerikancılar için Türkiye’ye
24 kez uçuş yaptığını yazdı.

2002 yılında hükümetin buna izin verdiğini yazdı yine
gazeteler. Gerçek olan şu ki, işbirlikçi iktidarlar, bu konu-
da da İncirlik’i kullanan Amerika ile işbirliği yaptılar.

Bu haberler defalarca yayınlandı. Bir tek kez tekzip
etmedi AKP hükümeti. Belli ki edemiyor. Irak’ın işgaline
ortak olan AKP; şimdi, Amerika’nın “teröre karşı savaş”
adı altında sürdürdüğü zulmün ortağı...  



� Yıkım için 8 Şubat gecesi
03.30’da bir işgalci gibi
geldiler

� 2000 polis; panzerler,
tomalar, zırhlı araçlarla
yoksul halkın evlerini
kuşattılar!

� Tomalarla, panzerlerle,
gaz bombalarıyla saldırdılar

� DİRENEN yoksul halk
BARİKATLARLA evlerini
savundu

İstanbul, “yıktıkça güzelleşecek”
diyen halk düşmanlarının, İstanbul’u
nasıl “güzelleştirecekleri” bir kez
daha  Sarıyer Derbent Çamlıtepe
Mahallesi’ndeki yıkım saldırısında
görüldü. 

8 Şubat gecesi  saat 03.30’da
yoksul halk uykudayken, AKP’nin
polisi bir işgalci gibi 2 bin polis,
yıkım ekipleri, panzerler, tomalar
ve eşyaları yüklemek için 40 kam-
yonla mahalleyi kuşattılar.

İstanbul’un ormanlarına kaçak
villalar yapan asalakların evlerini
koruyan AKP’nin polisi Derbent hal-
kının evlerini halk gece uykudayken
yıkmaya geldi.

Derbent halkı, AKP’nin polisini
tanıyordu. Defalarca yıkım saldırıla-
rı ile karşılaştı. Yıkım saldırıları kar-
şısında yapılacak tek şey, kadını,
erkeği, genci, çocuğuyla hep birlikte
yıkımlara karşı DİRENMEKTİ.

Bu kez de öyle oldu...

AKP’nin Polisinin
Saldırılarına Karşı
BARİKATLAR Kuruldu

Mahalleyi kuşatan AKP’nin poli-
si, belirlediği evleri zorla boşaltmak
için kapılara dayandı. Halkı zorla
evlerinden çıkarmaya çalışan

AKP’nin polisi  halkın tepkisiyle
karşılaştı.

Evlerinden çıkmak istemeyen kira-
cılara, saldırıp zorla çıkarmaya çalı-
şınca halk saldırıya karşı direndi.
AKP’nin polisi bu kez direnen halka
coplarla, tazyikli sularla, gaz bom-
balarıyla saldırdı. 

Sabah 09.30’da AKP’nin polisi
boşaltılacak evlerin önünde saldırı için
beklerken, halkta boşaltılacak evlerin
önünde toplandı.

AKP’nin polisi, halkın evlerini hile
ile satın almış bir kan emici şirketin
çıkarları için oradaydı. Şirketin hile
ile satın aldığı evlerde oturan kiracı-
ların evlerini boşaltmak için kam-
yonları bile getirmişlerdi.

Halk birçok yerde boşaltılan evle-
rin önünde direniyordu. Saat 12.00
olduğunda  Büyükdere Caddesi’ni
trafiğe kapattı. Direnişte bir adım
daha atıldı. Derbent halkı AKP’nin
polisine rağmen direnme kararlılığı-
nı gösterdi.

Bir süre  sonra polis saldırıya geç-
ti. Halk çok yoğun atılan  gaz bom-
balarının etkisiyle gerilese de barikatı
kurup saldırıya cevap verdi, direndi,
çatıştı. 

Barikatlarda Dev-Gençliler
Derbent Halkıyla Direndi

Kurulan barikatta, halkın “bizim
çocuklar”  dediğiDev-Gençliler de
vardı. Devrimci Gençlik, böyle bir
saldırıda Derbent halkını yalnız bırak-
mamış, barikatlarda yıkım saldırıla-
rına karşı direniyordu.

Çatışma 1 saate yakın sürdü ve
Derbent halkı  evlerini vermeyecek-
lerini, yıkıma karşı direneceklerini
gösterdiler. Çatışmadan sonra halk
tekrar toplanıp ormandan mahalleye
doğru yürüyüşe geçti. Evden çık-
mak istemeyen kiracının evine zorla
müdahale edileceği için halk oraya
yürüdü. 

AKP’nin polisi zorla eve girince
halk buna da sessiz kalmadı.  Dev-
Gençliler evin boşaltılmaması gerek-
tiğini halka anlatırken,  bitişik bina-
daki evini satan ev sahibi evinin çatı-
sını ateşe verdi. AKP’nin polisi “ikna
ettiği” kiracıyı ve birkaç eşyasını
nakliye aracına yükleyip aracı oradan
kaçırdı. 

Çamlıtepe Durağı’nda mahalleden
polisi kovmak için toplanan halk,
sloganlar attı, marşlar söyledi. Dev-
Gençliler, halkla birlikte “Gündoğ
du” marşını söyledi. 

Merkez Cami’nin toplantı salo-
nunda yıkımlarla ilgili bir toplantı
yapıldı. Toplantıda evlerini boşaltan-
ların sokakta kaldığı açıklandı. Direniş
sırasında mahalle halkının yanında
olmayan muhtarın salona gelmesi ile
halk muhtara tepki gösterdi. 

Dev-Gençlilerle birlikte sürdü-
rülen direniş, akşam saatlerinde poli-
sin mahalleden kovulması ile birlik-
te bitirildi. Yıkımlar devam ettikçe
yıkım karşısında direnen halkı ve
Dev-Gençlileri hep görecekler.

Yıkım Saldırısı Karşısında
Halkın Kararlılığı Sürüyor

Saldırıları protesto için düzenlenen
yürüyüş sonrası, boşaltılan evlere
halk tarafından, evi olmayanlar yer-
leştirilerek, yıkımlara karşı halkın
kararlılığı gösterildi.

Derbent halkı, yıkımlar karşısın-
da geri adım atmayacağını, gece-
kondularını savunacağını gösterdi.
Kazanan hep direniş olmuştur.

13 Şubat
2011
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Derbent’te yıkımlara 
izin vermeyeceğiz!

Sarıyer Derbent
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Yoksulların evleri yıkılacak,
15 bin lüks konut
yapacaklar

Güngören’de yoksulları istemi-
yorlar! Burayı yıkıp yeni bir Ataköy
daha yapmak istiyorlar. Güngören
Belediyesi TOKİ ile yıkım konu-
sunda bir protokol imzaladı. 

Yıkacakları Tozkoparan Mahal-
lesi 60 hektarlık bir alanı kapsıyor.
Yıkılacak bu alan içinde, 1960’lı yıl-
larda Çingene halk için yapılmış
“sosyal konutlar” da dahil olmak üze-
re, 4 bin ev var. Halkın evlerini yıka-
cak ve yerine 15 bin lüks konutluk
yeni bir Ataköy, kuracaklar. Halkın
olmayacağı bir yer olacak orası.

Halk direnmesin diye orada da
aynı oyunu oynadılar. “Halka ev
vereceklerini”, “Evlerinin değeri-
nin en az 500 milyar” edeceğini
söylediler.

Tabi tek farkla; halkın evlerini
elinden alacak, ev karşılığında öde-
necek parası “yeni” ev için ilk taksi-

te sayacaklar. Ve halk, sonraki tak-
sitleri ödeyemeyecek. Birini ödese
ötekinde tıkanıp kalacak. Halka ala-
mayacakları evleri satıyorlar yani!
Hile, yalan herşey devrede.

Gaziosmanpaşa’da
“orta gelir düzeyi”
olanlar için konutlar
yapılacak!
Gaziosmanpaşa’da, yıkımı

“gecekondu işgali ve kaçak yapılaş-
ma ortadan kaldırılacak” diye meş-
ru hale getirmeye çalışıyorlar.

Burada, belediyeyle TOKİ’nin
birlikte gerçekleştireceği projelerden
biri, Sarıgöl-Yenidoğan yıkım ve
talan projesidir. Hamam Caddesi ile
Sayaocağı Caddesi arasında kalan 285
bin metrekarelik bir alanda gerçek-
leştirilecek bu projede de “orta gelir
düzeyi”ne sahip kesimlere yönelik
konutlar yapacaklar. Yoksulları hesa-
ba katan yine yok! Halkın nereye
gideceği, TOKİ’yi, tekelleri ilgilen-
dirmiyor.

Çalık’a sunulan Fatih ve
Beyoğlu
Fatih ve Beyoğlu’nun, ne kültü-

rel özellikleri, ne tarihi eserleri, yağ-
macıları ve yıkımcıları engelleye-
medi.  Tam tersine,  her iki bölgenin
bu özelliklerini de kullanarak bura-
larda daha büyük vurgunlar vurdular.

Tarihi kalıntıların yoğun olduğu bu
bölgelerde yıkanlar, bu özellikleri
de sömürerek, paraya çevirmeye çalı-
şıyorlar.

Fatih ve Beyoğlu belediyeleri, 8
ayrı bölgede yıkım ve talan projele-
ri yürütüyor. Yağmalaması için AKP

buraları Çalıklar’a teslim etti. Çalık-
lar, Fatih’ten, Balat’a, Süleymani-
ye’den Tarlabaşı’na kadar hemen
heryerde yağmanın içindeler. Elbet-
te yağmada yalnız değiller. Diğer
işbirlikçi tekeller de var.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir, Neslişah ve Hatice Sultan
Mahalleleri (Sulukule), Fener-Balat,
Ayvansaray Türk Mahallesi, Yalı
Mahallesi, Süleymaniye, Yedikule-
Gazhane-Yenikapı, Nişanca ve Sul-
tanahmet bölgelerinde yıkım ve tala-
nın sürdürüldüğünü açıkladı.

Nitekim, Sulukule’yi yıkarak
Çingene halkı adeta sürgüne gön-
derdiler. Hem evlerini yıktılar, hem-
de borçlandırarak, Taşoluk’a, Kaya-
başı’na şehrin dışına sürdüler.

İstanbul Tarlabaşı’nı “harabe
evler” görüntüsünden kurtarmak
gerekçesiyle,  yıkımı haklı çıkarma-
ya çalışıyorlar. Çalık, sadece bura-
lardaki yıkımlardan çok büyük vur-
gunlar vuruyor.

AKP’nin Tarlabaşı’ndaki halkı
düşündüğünü sananlar yanılmaktadır.
Yıkımda yine Tarlabaşı’ndaki yoksul
halk mağdur olacaktır. Çoğunun gide-
bilecekleri bir yeri yoktur. Çoğu işsiz
olan, bir kısmı sokaklardan kağıt
toplayarak geçinen halkın başını
sokacak bir yer bulması çok zordur. 

Okmeydanı’dan Karanfilköy’e
Tapu oyunu ve hileyle
aldatıp YIKIM’a 
hazırlanıyorlar

3

İLÇE İLÇE 
YIKIM PLANI

Birleşelim
Direnelim 

Yıktırmayalım

Yıkım ve aynı yalanlar!
Yıkanların yalanları hemen

hemen her yıkımda, her bölgede
aynıdır. Halkı aldatmak için bir
merkezden üretilen bu  senary-
olarının hepsinde bol bol vaat var.

Gaziosmanpaşa’da yıkanlar; 

Yıktıkları yerlerde  “yeşil alan
artacak, okul alanları, açık ve
kapalı otoparklar, sağlık tesis
alanlarının yanı sıra yönetim ve
kültür merkezleri gibi sosyal
alanlar da“ yer alacak diyorlar.

Ve elbette tek kelimeyle
YALAN SÖYLÜYORLAR!



Oligarşi açıkça yoksul halkı soka-
ğa atmaktadır.

AKP’nin Karanfilköy
hesabı; “istesek bir gecede
boşaltırız”
KİPTAŞ’a göre Karanfilköy hal-

kı “işgalcidir” ve neredeyse 60 yıl-
dır işgali sürdürüyorlar. Karanfil-
köy’de yoksul halkın varlığı oligari-
şinin kabullenmediği bir şey oldu.
Tekellere İstanbul’u 1984-89 yılları
arasında peşkeş çeken İstanbul Bele-
diye Başkanı Bedrettin Dalan döne-
minde yıkım hep gündemde oldu.
Dalan’ın en büyük projelerinden
birisiydi Karanfilköy’ün yıkılıp,
tekellere verilmesi.

Yıkımlarda ilk akla gelen bir yer
oldu Karanfilköy. Levent’e yakınlığı
onu tekeller açısından daha da cazip
kılıyordu.

KİPTAŞ Karanfilköy’den halkı
kovmak için oyunlar hazırlıyor. On
yıllardır burada oturan yoksul halkı
“üç kuruş verip,  kovmak istiyorlar.”
Karanfilköy halkı ise yıllardır yıkımı
değil, yerinde ISLAH’ı savunarak,
evlerinin yıkılmadan,  eksiklerinin
yerinde tamamlanmasını istiyor.

Ancak halkın tapu talebine KİP-
TAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldı-
rım; ”tapularımızı verin, önerisiyle
geliyorlar. Biz buna sıcak bakmıyo-
ruz.” diyerek yıkmayı düşündükleri-
ni belirtiyordu.

“Kimseyi mağdur etmek gibi bir

niyetimiz yok” diyor, ama arkasından
da ; “Öyle bir niyetimiz olsa bir
gecede araziyi boşaltırız.” diyerek
halkı tehdit ediyordu.

Okmeydanı’nda “tapu
verme” oyunu ile halk
aldatılıyor

“Okmeydanı ve çevresinde nere-
deyse 40 yıldır süren tapu sorunu
çözüldü. Artık yüzler gülüyor.” diyor-
du Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan. 

Yine Beyoğlu Belediyesi’nin inter-
net sitesinde, halka müjde verir gibi
“Okmeydanı’nda yıkım yok, tapu
var” açıklaması yapmıştı. 

Yıl 2009’du bunlar söylendiğinde
ve yazıldığında. 

Sadece Belediye Başkanı ya da
Belediyenin açıklaması ile sınırlı
değildi yapılan açıklamalar. Tayyip
Erdoğan, yine aynı yıl, Kazlıçeşme
mitinginde tapu için “hayırlı olsun”
diyordu. Bu koroya Başbakan Yar-
dımcısı ve vakıflardan sorumlu Bakan
Hayati Yazıcı’ da katıldı.Yazıcı,
Okmeydanı’nda yıkım söylentilerine
karşı tapuları eline alarak şöyle diyor-
du: 

“Tapular sahtedir sakın inanma-
yın buraları yıkacaklar, size verme-
yecekler… Bakın kim bu işe tapuya
sahte diyorsa görevi statüsü kurumu
ne olursa olsun… Onlar alçaktır
şerefsizdir namerttir. Şu kadar vicdanı

olan insan yapılan hizmetleri kara-
lamak yerine şükreder.”

AKP yalan söylemeye devam edi-
yor. Belediyelerin tapu verme yetkisi
yoktur. O nedenle “tapu verdik”
demeleri aldatmacadır. Ayrıca tapu
verecek kurum da, bölge vakıf arazisi
olduğu için tapu vermiyor zaten.

AKP’nin tapu verdiğini söyleyip
halkı aldattığı, “yıkım var” diyenle-
rin vatan haini ilan edildiği Okmey-
danı yıkılacak. Halka şükredin diyen
vatan hainleri, tapu oyunu ile halkı
aldatarak sinsice yıkım hazırlıkları
yapıyor.

Okmeydanı birçok ilçenin sınırları
içinde kalan,  yoksul halkın 1940’lı
yıllardan beri yaşadığı bir yerdir.
Bölgenin devrimcilerle dolu tarihi
yıkımın temel gerekçelerinden biridir.

4 mahalleden oluşan Okmeydanı,
150 bine yakın nüfusu ile 4 bin 500
civarında ev ve işyerinden oluşmak-
tadır. Oligarşi 70 yıldır Okmeyda-

nı’nda yaşayan yoksul halkın
evlerini ve işyerlerini yıkmak
istemektedir.

Herşey gecekonduların tasfi-
yesi  üzerine kuruludur. Bir yan-
dan halkın evlerini yıkıyor, bir
yandan da DİRENİŞ’ten kor-
kuyorlar. Tüm korkuları Okmey-
danı halkının evlerini yıktırma-
yacağı, DİRENECEKLERİ’dir.
O  nedenle hileye, polis terörüne
başvuruyorlar. Halkı tapu oyunu
ile oyalayıp, yıkım hazırlıklarını
sürdürüyorlar. Halkın, halk düş-
manlarına inanması için bir neden
yoktur.

Sürecek...

13 Şubat
2011
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KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Karanfilköy’ün  240 bin metrekare-
lik arsası olduğunu söylüyor, bu arsanın “değerini” anlatacak söz bulamıyordu.

Öyle ya, bu arsa tekeller için altın değerindeydi. Buradan kaç tane gökdelen,
kaç tane alış veriş merkezi çıkardı. Buranın altın değerindeki yerini   kıyaslaya-
rak anlatıyordu; 

“832 milyon dolar tahmini bedel ile ihalesi gerçekleştirilen 46 bin 241 met-
rekare alanlı Levent İETT arsasından 5 kattan daha fazla büyük” haliyle değer-
liydi.

Yıldırım, “anlaşmak istediklerini, kimseyi mağdur etmek istemediklerini”belir-
tip, utanmazca “öyle bir niyetimiz olsa işgalcilerden 60 yıllık kira bedeli talep ede-
riz” diyordu.

Utanmasalar 60 yıllık kira isteyecekler!



Yıllardır burjuva basın, Okmey-
danı için, “polisin giremediği  bölge”
yaygarası kopararak, yoksul Ok-
meydanı halkını hedef gösterir. Şim-
di yıkım saldırısıyla birlikte, yıkım-
ları meşrulaştırmak için bu tür de-
magojiler daha da çok işlenmeye
başlandı. 

Bugün de Okmeydanı halkı, ör-
gütlü bir mahalle olması, devrimci-
lerin örgütlü olduğu bir mahalle ol-
ması nedeniyle AKP’nin polisinin sal-
dırılarına uğramaktadır.

AKP’nin polisi, mahallede uyuş-
turucuya, fuhuşa, hırsızlığa izin ver-
meyen halkın direncini kırmak için
sık sık provokasyonlar yaratıp sal-
dırmaktadır.

Saldırdığı her seferinde devrim-
ciler ve halk direnişleriyle saldırıla-
rı püskürtmektedirler.

Yıllardır oligarşinin, saldırılarının,
gözaltı ve tutuklama terörünün hedefi
olan Okmeydanı, bir dönem  batak-
haneye çevrilmeye de çalışıldı.

Yıllardır teslim alamadıkları Ok-
meydanı halkını bugün yıkım saldı-
rıları ile teslim almaya, Okmeydanı’nı
ele geçirmeye çalışıyorlar.

O nedenle her tür hile ve yalan ile
tapu oyunları ile Okmeydanı halkını
aldatıp, yıkım saldırılarına hazırlık-
sız yakalamaya çalışıyorlar.

Saldırıyorlar;  çünkü
Okmeydanı örnek olsun
istemiyorlar!

Yıllarca “polisin giremediği bir
yer” olarak gösterip,  sürdürdükleri
yalanlarıyla hedef gösterdikleri Ok-
meydanı, 4 mahalleden oluşmakta-
dır.  Küçük bir Anadolu şehri kadar
nüfusu olan, yoksul ama onurlu in-
sanların yaşadığı bir mahalledir Ok-
meydanı.

Oligarşinin Okmeydanı kor-
kusu, mahallenin on yıllardır
devrimcilerle iç içe olan tari-
hinden, devrimcilerin örgütlü
olduğu bir mahalle olmasından
kaynaklıdır.

Nitekim devrimciler ile yok-
sul halkın on yıllardır süren iç
içeliği, burasının örgütlü bir
mahalle olması, bugüne kadar
oligarşinin çokça oyununun bozul-
masına, saldırılarının boşa çıkarıl-
masına neden olmuştur.

1970’li yıllarda gecekondularını
yapan halkın yanında yine devrim-
ciler vardı, tıpkı bugün yozlaşmaya,
polis terörüne, yıkımlara  karşı mü-
cadele eden halkın yanında olduğu
gibi.

Faşist terör ile teslim alamadıkları
Okmeydanı’nı batakhaneye çevirerek
ele geçirmeye çalıştılar. Bundan 15
yıl önce, 1996-98 arası yıllarda,  ba-
takhaneler buraya taşındı.

Okmeydanı yeni bir  Beyoğlu
yapılmak istendi. Bir fuhuş ve alkol
bölgesi haline getirecek, yoksul hal-
kı bu pislikte boğup gençlerimizi ze-
hirleyeceklerdi. Hırsızlık, çalmak,
gaspcılık öğretilecekti onlara.

Tüm bu saldırılar devrimciler ön-
derliğinde halkla birlikte  püskürtü-
lerek, oligarşinin çok çeşitli saldırı-
ları boşa  çıkarıldı. Okmeydanı’nı bar
ve pavyonla doldurmayı başarama-
dılar.

Ama o günden bu yana da saldı-
rıları hiç eksilmedi. Okmeydanı, ör-
gütlü  bir mahalle olduğu için de sal-
dırılarını sürdürdüler.

Fuhuşla, uyuşturcu ile halkı yola
getiremediler. Devrimciler oyunu
bozdu. Haliyle barları, pavyonları ka-
patmak zorunda kaldılar. Şimdi sal-
dırı için “Kentsel dönüşüm” silahını
kullanıyorlar.

Yıkımlarla Okmeydanı
halkını kovmak istiyorlar

Aylardır “tapu verdik, yıkım
yok” diyerek yalan söyleyenler, Ok-
meydanı’nı yıkmaya hazırlanıyor-
lar. Kadir Topbaş, Fikirtepe yıkım
projesini açıkladığında Okmeyda-
nı’nın da sırada olduğunu açıklıyor-
du.

Okmeydanı’nda sadece binaları
değil, gecekondular ile birlikte mü-
cadeleyide  kırmaya çalışıyorlar.
Gecekondular da büyüyen devri-
mi, orada yetişen devrimcileri yok et-
meye çalışıyorlar. Devrimcilerin ol-
duğu mahallelerde yok etmeye ça-
lıştıkları yaratılan mücadele tarihi-
dir.

Yıllardır teslim alamadıkları, mü-
cadeleyi yok edemedikleri Okmey-
danı’nı yıkarak, buradaki örgütlülü-
ğü, mücadele geleneğini yoketmek is-
tiyorlar.

Okmeydanı halkı burada “işgal-
ci” konumunda yaşatılıyor. Tapu ka-
yıtları Fatih Sultan Mehmet Vakfı
üzerinde gözüktüğü için burada on
yıllardır  oturanlar Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından açılan “ec-
rimisil ve kal” (kıyaslama yolu ile
fiat belirleme ve evden çıkarma) da-
vaları ile kuşatılmış durumdadır. 

“Bizden yine kentin ücra köşe-
lerine çekilmemizi istiyorlar” di-
yen Musa Aykanat, kendilerine sor-
madan, kendileri hakkında kararlar
alanları eleştirirken bir gerçeği de ifa-

Okmeydanı’da sadece gecekonduları 
değil, devrimcileri ve örgütlenmelerini 

yoketmek istiyorlar
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de ediyordu. Açık ki, halkı kaale al-
mıyor iktidar. Kondularını yıkacağı
halka hiçbir şey sormuyor. 

Neredeyse 50 yıllık geçmişi olan
bir yerde, halka tek bir soru sorul-
madan evler yıkılıyor. Okmeydanı
halkı yıkımı değil, Yerinde ıslahı
savunuyor. Haklı olarak evlerini yık-
tırmak istemiyor.

Oligarşinin  şimdi adına  “Kent-
sel Dönüşüm” dediği bir yıkım  pla-
nı var. Okmeydanında yıkım saldırı-
larına karşı mücadele eden halkın de-
yimiyle;

“Bu planda burayı boş bir arazi
olarak görüyorlar, sanki burada in-
sanlar yaşamıyormuş gibi...” davra-
nılıyor ve halk hiç hesaba katılmıyor.

Okmeydanı’nı yıkıp
tekellere peşkeş çekecekler

Okmeydanı’nı niye yıkıyorlar?

Aslında bütün sorunun cevabı
buradadır. Sulukule’yi yıkanlar, Sa-

rıyer Derbent’te yıkımı sürdürünler,
Ayazma’da halka otobüs duraklarını
bile çok görenler, Küçükbakkal-
köy’de yıktıkları gecekonduların ar-
tıklarından yaptıkları yerlerden bile
para isteyen halka düşman zihniyet
Okmeydanı’nı da bu mantıkla yık-
maya hazırlanıyor.

Okmeydanı halkından bir emek-
çinin belirttiği gerçeklerde gizlidir yı-
kım.  

“Aslında bütün sermayenin gözü
burada, çünkü Okmeydanı'nın yeri
güzel. E-5'e, E-6'ya yakın, şehir
merkezine yakın, dolayısıyla bura-
ları birilerine peşkeş çekecekler.
Burada o zaman yapılacak bir dai-
renin değeri 500 milyar ile 1 trilyon
arasında değişecek. Onun için  bu-
rada yaşayan insanlara siz bizim
gösterdiğimiz şehrin ücra köşeleri-
ne, nereye olursa artık, çekilin gidin
burayı başka bir şey yapacağız di-
yorlar. “ 

Okmeydanı’nı yoksul halka çok

gören oligarşi,  zemini  sağlam şeh-
rin merkezinde yer alan bölgeyi te-
kellere sunmak için hazırlık yap-
maktadır. Hatta diyebiliriz ki, Ok-
meydanı’da daha şimdiden tekeller
tarafından bölüşülmüştür.

Kuşkusuz halk çaresiz değildir.
Halkın da elinde yıkımlara karşı kul-
lanacağı direniş silahı vardır. Bugü-
ne kadar onlarca saldırıyı püskürten
Okmeydanı halkı, devrimcilerle bir-
likte bu saldırıları da püskürtmesini
bilecektir.

Okmeydanı halkı kondularını yık-
tırmayacak, kondularına sahip çıka-
caktır. Halka yönelik saldırıları gö-
ğüslemenin tek yolu DİRENMEK-
TEN geçmektedir. Kaldı ki, bu ko-
nuda da Okmeydanı halkı yalnız de-
ğildir. Zira saldırılar bütün yoksul hal-
ka yöneliktir. Yoksul halkın mahal-
le ayrımı yapmadan, her yoksul ma-
halleye yönelik saldırıyı kendisine ya-
pılmış kabul etmesiyle DİRENİŞ
büyüyecektir.

Emperyalistlere danışmanlık ya-
pan, “Uluslararası Danışmanlık
Şirketi” Pricewaterhouse-Coo-
pers(PwC), İstanbul’un, Avrupa’da
emlak satın alınacak en iyi yer ol-
duğunu açıkladı.

Emperyalist şirket, halkların zen-
ginliklerini yağmalayan 600 emlak-
çıyla yaptığı ankette,   27 Avrupa
şehri arasında en iyi yağmalanacak,
en çok kazanılacak yer olarak İs-
tanbul’u seçti. Yağma ve talan edi-
lecek yerler arasında İstanbul, geçen
yılki ankette beşinci sırada yer alır-
ken, bu yıl listenin başına geçti.

PwC: “İstanbul, yatırımcıların
kendilerini güvende hissettikleri şe-
hirlerden biri" diyerek, yağma için
gitmeleri durumunda, “kendilerini
güvende hissedeceklerini” de müj-
deliyordu emperyalist tekellere.

Öte yandan İngiltere’de yayım-
lanan The Observer gazetesindeki

bir makaled ede İstanbul,“Avru-
pa'nın yeni eğlence başkenti” olarak
nitelendirildi. 

Kısacası emperyalist tekellere
sunulan İstanbul’un, onlar nezdinde
2 özelliği var. Birincisi; İstanbul
yağma için tekellere sunulmaktadır.
İstanbul’da 1 milyon gecekondunun
yıkılması, yıkılan yerlerin tekellere
sunulması emperyalist tekeller için
“İstanbul’u cazip hale” getirmiştir.

Oligarşi, emperyalist tekellere
güvence vermektedir. Halkı iliğine
kadar sömürecekler ama kimse çı-
karlarına dokunamayacak, onları
tehdit edemeyecek. Rahatça sömü-
recekler  

İkincisi:Onlar nezdinde İstanbul
birde “eğlencenin başkenti” dir.
Bu İstanbul’un bir kumarhane, fuhuş
ve her tür pisliğin merkezi yapılma-
sı demektir. 

Yağmalatanlar,  emlak vurgun-
cularını, kara paracıları, spekülatör-
leri, mafyacıları “eğlendirecek”ler. 

Yoksul halkın kanını emen Ali
Ağaoğlu İstanbul’u tekeller için
“Beyoğlu yapmaya” hazırdır. 

“İstanbul'u dünya şehri yapa-
caksak, bu sadece inşaatla olmaz...
24 saat yaşayan bir şehir kuruyo-
rum. 7 bin konutun olduğu. 8 tiyatro
salonunun olduğu küçük bir Be-
yoğlu olacak."(Sabah, 6 Şubat)

İstanbul’u fuhuş ve kumarhane
şehri yapmalarına sessiz kalmaya-
cağız. Yıkımlara karşı direniş aynı za-
manda, tekellerin yağma ve talanına
karşı da direniştir.

Nasıl bir İstanbul istiyorlar?
İşte yağmada ilk 10’a giren şehirler:
-İstanbul   -Münih   -Londra   - Stockholm   -Paris
-Hamburg -Berlin    -Varşova  - Frankfurt    -Zürih

Emperyalist tekeller
“İstanbul cazibe merkezi
oluyor” diyerek İstanbul’u
daha çok yağmalıyorlar.
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Halk Cepheliler, 11 Şubat günü
"Ev Haktır, Evimizi Ko-

rumak Hakkımızdır, Direneceğiz-
Kazanacağız" ve "1 Milyon Ev Yı-
kacaklar, Yıktırmayacağız" pan-
kartlarıyla Saraçhane'deki İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi önündey-
diler.  Yapılan basın açıklamasında:
"Çaresiz değiliz, işgalci değiliz, hal-
kız ekmeğimizle varız, birleşip dire-
nirsek kazanırız. Gecekonduları de-
ğil, yoksul halkın konut hakkını sa-
vunuyoruz. Direnmekten başka yol
yoktur. Tek çözüm direniştir. Unut-
mayalım ki bu araziler üzerinde ya-
şayan, ona emek veren, değer katan
halktır. Bu yüzden bu düzenin yasa-
ları ne derse desin halkın kendi eme-
ğiyle yarattığı değerine sahip çıkmak
en doğal ve meşru hakkıdır.

Yoksullar yıkıma karşı direnişte en
az yağmacılar kadar cüretli olmalıdır.
Yağmacılar, saldırganlıklarında, kar-
şılarında halkın en meşru hakkı olan di-
renme silahını bulmalıdırlar. Yıkımlara
karşı direnmek suç değil haktır. Dire-
niş silahını kuşanmaktan başka yol
yoktur. Tüm yoksulların da birlikte ol-
maktan başka şansı, birlikten başka
güçleri yoktur. Bu yüzden diyoruz ki;
yıkımlara karşı gücümüz birliğimizdir.
Yıkımları durduracak olan birleşik
örgütlü direnişimizdir." denildi. 

Ardından
sırayı alanGrup Yorum: "Halkın evi-
ni yıkan tekellerdir. Halkı sömüren-
lerdir. Asıl yıkılması gereken burju-
vazinin kuleleridir. O kulelerin her ka-
tında ölen işçilerin emekleri, yoksul
halkın emekleri yatıyor. Biz örgütle-
nip birleşeceğiz. Hiçbir güç bizi ev-
lerimizden çıkaramayacak. Hiçbir
güç bizi kendi topraklarımızda sürgün
edemeyecek. Türkülerimizi halkın
birliği, gücü için söylüyoruz." diye-
rek İnsan Pazarı ve Haklıyız Kaza-
nacağız adlı şarkılarını kitleyle birlikte
coşkulu bir şekilde seslendirdiler. 

Çiftehavuzlar halkı adına söza-
lan konuşmacı: "Biz kondularımızı
kurduğumuzda elektrik yoktu, su
yoktu, ulaşım yoktu. Çocuklarımızı
geçindirmek için geldik. Şimdi bizi

daha da kırsal alanlara sürmek isti-
yorlar. İnsanın yaşam hakkı vardır,
barınma hakkı vardır. Şimdi bu in-
sanlar işgalci mi oluyor? Ağaç kesip
villa yapanlar işgalcidir. Faturaları-
mızı öderken vatandaşız, evlerimiz-
de işgalciyiz" dedi. 

Küçükcekmece'den eyleme ka-
tılan konuşmacı ise sözlerini: "Sizlerin
haklı mücadelenizde yer almaktan

gurur diyorum." diye bitirdi.

Tozkoparan'dan katılan ko-
nuşmacı: "Ben belediyenin yaptığı

evlerde oturuyorum. Benim evim
gecekondu değil. Benim mahalle-

mi sadece ve sadece rant için yıkmak
istiyorlar. Bana yeni bir ev verseler de
her koşulda zarar göreceğimi biliyo-
rum. Onlara bir ağacımı bile verme-
yeceğim. Bunun için her şeyi yap-
maya hazırım." diye konuştu. 

250 kişinin katıldığı eylem "Yı-
kımlara Karşı Gücümüz Birliğimiz-
dir", "İşgalci Değiliz, Bu Vatan Bi-
zim", "Halk Düşmanı AKP Halka He-
sap Verecek", "Kim Yıkıyor, AKP;
Kim Yağmalıyor, Tekeller; İzin Ve-
recek miyiz, Hayır" ve “Direne Direne
Kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.  

1 Milyon Evi Yıkacaklar

YIKTIRMAYACAĞIZ!!!

Çaresiz değiliz,    
işgalci değiliz, 

halkız ekmeğimizle, 
birleşip direnirsek 

kazanırız.
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Devrimciler ancak kendilerine
karşı eleştirel olduğunda temiz ka-
labilir. Başka yolu yoktur. 

Birçok zorlukla karşılaştık, kar-
şılaşacağız. 

Bedeller ödedik, ödeyeceğiz. 

Kan- ter döktük acı çektik, çe-
keceğiz.

Hatalar yaptık, yapa-
cağız.

Kendimizi pratik için-
de yeniden yeniden dene-
yeceğiz. 

Sürekli yeni bir şeyler
öğrenmeden, büyük bir
çaba harcamadan dev-
rimci kalınamaz bunu öğ-
rendik.  

Bunları hayatımızın şu
veya bu kesitinde değil,
bir ömür boyu yapmak
devrimci kalmanın tek
anahtarıdır.

MÜMKÜN OLAN HER
TÜRLÜ AKILCI YÖNTEM-
LE devrimci faaliyetlerimizi
sürdürmeliyiz. 

Mümkün olan her yolu,
yani aklımızın aldığı her yolu
kullanmalıyız.

Aklımıza güveneceğiz,
halkımıza güveneceğiz, çün-
kü devrimcilik halka ve dev-
rimciliğe güvenmektir.  

Biz de öyle olmalıyız. 

Mümkün olan, aklın aldı-
ğı her türlü yöntemle kendi
devrimimize doğru yol ala-
cağız. 

Kendi sınırımız, kendi ak-
lımız olmalıdır. 

Kimisi daha akıllıdır, kimisi daha
az akıllı ama aklının sınırı o insanın
devrimciliğinin sınırıdır. Yeter ki ak-

lını kullansın... Tek sı-
nır bu olsun. Fazlasını
kimse isteyemez, ya-
pamaz da zaten. 

Çünkü akıl dışı olan
biz değiliz, akıl dışı
olan kapitalizm. Akıl

dışı bu sistemi yıkmak için en büyük
gücümüz bizim aklımızdır. 

Hep demiştir ustamız; çok zeki
olmak gerekmiyor, biraz akıllı, bi-
raz cüretli olmak yeterdir.

Aklımızın yanında çok büyük
zenginliklerimiz var bizim.

Kurallarımız var. 

Tarihsel güncel talimatlarımız
var. 

Geleneklerimiz var. 

Hedeflerimiz var. 

Kahramanlıklarla dolu tarihimiz
var. 

Büyük acılarımız da var. 

Büyük kayıplarımız da var. 

İşte bu acılarımız ve kayıpları-
mızı hiç unutmayacağız. Elimizi,
beynimizi, ayaklarımızı bağlaması
için değil, bugün bize kurulan tu-
zaklarda uyanık olmak için eleştirel
olacağız. 

Geçmişi tekrarlamak için değil,
tekrarlanmasını engellemek için
eleştirel olacağız. 

Örgütlü olacağız.

Eleştirel olacağız. 

Ancak eleştirel baka-
rak örgütlülüğümüzü zinde
tutabiliriz, dinamik tuta-
biliriz.

Ancak böyle düşmana
kolay hedef olmayız. 

Düşman ile aramızdaki
ideolojik cephelerde en
önemli silahımızdır eleşti-
rel bakmak. 

Eleştirel bakmak; eleş-
tiri-özeleştiri yapmak, ha-
yatın-devrimin sorunları-
nı SİYASİ VE ÖRGÜT-

SEL HATALARI ORTAYA
ÇIKARTMAKTIR VE DÜ-
ZELTMEKTİR. Bu sorumlu-
lukla bakmalıyız. 

Bu sorumluluğa sahip ol-
mak için emek gerekir.

Disiplin gerekir. 

Israr gerekir. 

Hepsinden önemlisi büyük
bir iddia gerekir. 

ZORUNLU VE MÜM-
KÜN OLAN her şeyi yaptığı-
mızda zafer bizim olacaktır. 

Yani, KURALLARIMIZA
UYACAĞIZ, AKLIMIZI
KULLANACAĞIZ. 

Savaşacağız, yenileceğiz,
yeniden savaşacağız, yeniden yeni-
leceğiz bu hep böyle sürecek. Zafere
kadar. Zaferin anahtarıdır eleştirel
bakmak. 

ELEŞTİREL
OLMAK,

KURALLI OLMAK
VE AKLIMIZI
KULLANMAK

Eleştirel bakmak;

eleştiri-özeleştiri

yapmak, hayatın

devrimin sorunlarını

SİYASİ VE ÖRGÜTSEL

HATALARI ORTAYA

ÇIKARTMAKTIR VE

DÜZELTMEKTİR.

Bu sorumlulukla

bakmalıyız. 

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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Halk Cepheliler tutuklanan Yü-
rüyüş çalışanlarının serbest bırakıl-
ması ve Yürüyüş Dergisi’ne yönelik
polis saldırısını protesto etmek için
5 Şubat günü İstabul Taksim Tram-
vay Durağı’nda eylem yaptılar.

“Yürüyüş Dergisi Çalışanlarına
Özgürlük İstiyoruz, Yürüyüş Sustu-
rulamaz Baskılar Gözaltılar Bizi Yıl-
dıramaz” yazılı pankartların açıldığı
eylemde yapılan açıklamada; AKP ik-
tidarının sömürüsüne, zulme karşı
olan, muhalif kesimleri sindirmek ve
teslim almak için  her türlü  terörü uy-
guladığını ifade etti. Ardından Yü-
rüyüş Dergisi’ne yönelik yapılan
operasyona değinerek, yoksul ma-
hallelerde bulunan Haklar ve Öz-
gürlükler derneklerinin de benzer
gerekçelerle basıldığını bir çok çalı-
şanın komplolarla tutuklandığını-
söyledi. 

Açıklamada AKP iktidarına ses-
lenilerek; “Başaramayacaksınız! Sus-
mayacağız!” denildi. 

Çevreden geçen halkın da slo-

ganlarla destek verdiği eyleme top-
lu dergi dağıtımı yapılarak devam
edildi. Yürüyüş önlükleriyle İstiklal
Caddesi’nde yapılan dağıtımda  yüz-
lerce bildiri, 70 dergi dağıtıldı.  

Taksim Tünel’e kadar sloganlar-
la halka yönelik konuşmalarla dergi
satışı yapıldı. 

Şişli’de Yürüyüş Masaları
Her hafta olduğu gibi, bu hafta da

Şişli Camisi yanında açılan masalarda
Yürüyüş Dergisi çalışanlarına öz-
gürlük talebi yükseltildi. 

2 Şubat Çarşamba günü 16.00-
18.00 saatleri arasında açılan masa-
da “Hapishanelerde Katledilenleri
Yazmaya Devam Edeceğiz” ve “Bay-
rampaşa’da Diri Diri Yaktığınız Altı
Kadını Yazmaya Devam Edeceğiz-
Yürüyüş Dergisi” yazılı pankartlar
açıldı. 

Masada iki saat içinde 1500 bil-
diri dagıtımı yapıldı ve Bagımsızlık
Demokrasi Sosyalizim İçin Yürüyüş
dergisinin 253 sayısının tanıtımı ya-
pılırken  “Halkın haklı ve meşru

sesi olmaya devam
edeceğiz. AKP’nin
halk düşmanlığını ve
19-22 Aralık katlia-
mını yapanları yaz-
maya devam edece-
giz'' şeklinde duyu-
rular yapıldı. 

5 Şubat Cumarte-
si günü saat 17.00 da

açılan masada ise, halkın yoğun ilgisi
vardı. 

İki saat açık kalan masada Yürü-
yüş Dergisi satışı yapıldı, tutuklula-
rın serbest bırakılması için  imza top-
landı. İkiyüz adet bildiri halkımıza
dağıtıldı.

6 Şubat Pazar günü de saat 17.00-
19.00 saatleri arasında açılan Yürü-
yüş masasında, 2 saat boyunca hal-
ka dergi ve Yürüyüş bildirileri ulaş-
tırıldı.

Yürüyüş okurları, yaşanan ada-
letsizlikleri, haksız tutuklama ve
baskıları bir kez daha dağıttıkları bil-
dirilerle dergilerle, halkla paylaşım-
larıyla sohbetleriyle anlattılar. 

Bağcılar’da Yürüyüş
Masası Açıldı

5 Şubat  günü Bağcılar Yeni Ma-
hallede Yürüyüş okurları tarafından
açılan masada AKP polisinin Yürü-
yüş Dergisi’ne yaptığı hukuksuzca
baskın halka anlatıldı.

Halkın imzalarla sahiplendiği Yü-
rüyüş masasında, nasıl TAYAD’lı

Yürüyüş Dergisi Her Yerde...
BAŞARAMAYACAKSINIZ! 
SUSMAYACAĞIZ!

İSTANBULİSTANBUL
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aileleri zulmün elinden çekip aldıy-
sak Yürüyüş Dergisi çalışanlarını da
alacağız denilerek yapılan bildiri  ve
dergi dağıtımıyla sona erdi. 

7 Şubat Pazartesi Günü Bağcılar
Yeni mahallede Halk Cepheliler
“Dergimiz Yürüyüş’ü ve Dernekle-
rimizi Savunacağız” yazılı afişle-
meler yaptılar. 

Alibeyköy'de Yürüyüş
Yazılamaları
Kuşlamaları ve Afişleri
Yapıldı

2 Şubat Çarşamba akşamı İstan-
bul Alibeyköy'ün Akşemsettin Ma-
hallesi’nde Halk Cepheli’ler, Yürü-
yüş Dergisi’ne yapılan baskını ve
çalışanlarının hukuksuzca işkence
ile gözaltına alınarak tutuklanma-
larını, yaptıkları yazılamalarla pro-
testo etmeye devam ediyorlar.
“Düşünce ve Örgütlenme Özgür-
lüğümüz İçin Savaşacağız, Halkın
Dergisi Yürüyüş Susturulamaz,
Devrimci Basın Yürüyüş Suturu-
lamaz, Susmayacağız Vazgeçme-
yeceğiz Yürüyüş Dergisi, Susma-
yacağız Yürüyüş Dergisi, Baskılar
Bizi Yıldıramaz Yürüyüş Dergisi”

3-4-5 Şubat günleri arasında
Alibeyköy'ün Karadolap Mahal-
lesi’nde, ve Akşemsettin Mahal-
lesi’nin Cengiz Topel Caddesi’nde
Halk Cepheliler Yürüyüş Dergi-
si’ne yapılan baskını afişler ve

kuşlamalarla teşhir ettiler.

TAYAD’lılardan Afişleme
TAYAD’lı Aileler, 6 Şubat Pazar

günü Şişli – Osmanbey arasında
afişleme yaptılar.  TAYAD’lı Aileler
150 adet afişi asarak direnenlerin sesi
olan Yürüyüş Dergisi’ni sahiplen-
diklerini gösterdiler.  

Yürüyüş’ün Sesi
Dağevleri’nde

2 Şubat Çarşamba günü Sarıyer
Dağ Evleri Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi’nin ve Grup Yorum’un İnö-
nü konser DVD’sinin afişlemesi ya-

pıldı. 

Yürüyüş Dergisi Adana’nın
Yoksul Mahallelerinde

Adana’da 3 Şubat’ta  Dağlıoğlu,
Meydan Mahalle ve caddelerinde
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve satı-
şı gerçekleştirildi.

Yapılan tanıtım ve satışta ma-
halle halkına yönelik megafonla ko-
nuşmalar yapıldı, derginin başlıkla-
rından anonslar yapıldı.

Satışta toplam 55 dergi halka
ulaştırıldı.

Yürüyüş Dergisi Dersim
Sokaklarında

Yürüyüş Dergisi okurları tara-
fından Dersim’de 3 Şubat’ta Ali
Baba Mahallesi’nde dergi dağıtımı
ve tanıtımı yapıldı. Mahallede me-
gafonla bir yandan açıklama yapı-
lırken, bir yandan da kapı kapı gi-
dilerek mahalle halkına dergi ulaş-
tırıldı. 

Erzincan'da Yürüyüş
Tanıtımı ve Keyfi
Gözaltı

Erzincan'da Yürüyüş Dergisi
satışları sürüyor.  2 Şubat Çar-
şamba günü Buğday Meydanı'nda
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Hiç bir baskının

yıldıramadığı,Yürü-

yüş Dergisi halkın

sahiplenmesiyle

daha da güçleniyor.

Yürüyüş Dergisi

okurları  gerçekleri

yazmanın verdiği

güçle dergilerini

her yere ulaştırma-

ya  çalışıyor
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ve 3 Şubat Perşembe günü Ulalar
Beldesi ile Geçit Beldesi'nde Yürü-
yüş Dergisi’nin tanıtımı ve satışı
yapıldı.

3 Şubat Perşembe günü Geçit
Beldesi'nde Yürüyüş Dergisinin sa-
tışını yapan Erzincan Gençlik Der-
neği çalışanı Cemil Onur Çelikdağ
keyfi bir şekilde gözaltına alındı.
“Şikayet var hakkında, ne satıyorsun
sen. Kimliğini ver” denilerek zorla
gözaltına alınan Çelikdağ, zorla sivil
ekip otosuna bindirilerek karakola gö-
türülmüştür. Çelikdağ, akşam saat-
lerinde karakoldan serbest bırakıl-
mıştır.

Bursa’da Yürüyüş Standı
Açıldı

5 Şubat Cumartesi günü Bursa
Kent Meydanı’nda 15.30 ve 17.00 sa-
atleri arasında Yürüyüş standı açıla-
rak, Bursa halkına derginin tanıtım ve
satış yapıldı. Yürüyüş Dergisi’ne
yapılan saldırılar dağıtılan bildirilerle
teşhir edildi. 

Standın yanına gelenleri “Biz
seni daha önce hiç görmedik tanı-
mıyoruz, seni ilk defa görüyoruz
kimlik kontrolü yapacağız” diyerek
taciz etmeye çalıştı. Polisin bu ça-
baları boşa çıkarken masa bir buçuk
saat boyunca açık kaldı. Yürüyüş
okurları bulundukları her yerde der-
gilerini halka ulaştırıyor.

Gemlik’te Yürüyüş
Okurları Stant Açmaya
Devam Ediyor

Yürüyüş okurları 4 Şubat günü de
Gemlik İskele Meydanı’nda stant
açtılar. 3 haftadır aynı yerde açılan
stantta Grup Yorum İnönü DVD’le-
ri de sergilendi. Yaklaşık 2 saat açık
kalan stant da 21 dergi satıldı. Halk-
la yapılan sohbetlerde baskınların ne-
denleri anlatıldı, halkın kendi so-
runlarına sahip çıkmasından duyulan
korku dile getirildi. 

Hatay’da Yürüyüş Satışı
Devam Ediyor

Vazgeçmeyeceğiz diyor Yürüyüş
okurları.  Ellerinde dergileri adım
adım dolaşıyorlar her yeri. Antak-
ya’nın Serinyol Beldesi’nde 4 Şubat
günü, Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve
satışı yapıldı. Dergi satışı sonunda  90
dergi halka ulaştırıldı. 

Yürüyüş Dergisi
Antalya’nın Duacı
Köyü’ndeydi.

Hiçbir baskının yıldıramadığı,Yü-
rüyüş Dergisi halkın sahiplenmesiy-
le daha da güçleniyor. Gerçekleri yaz-
manın verdiği güçle dergilerini her
yere ulaştırmaya çalışan Yürüyüş
Dergisi okurları 6 Şubat Pazar günü
Antalya’nın Duacı Köyü’ndeydiler.

Dergi dağıtımı 3 saat sürdü. 

Yoksul Gecekondu Halkı
Yürüyüş Dergisi’ne Sahip
Çıkmaya Devam Ediyor

Enginler’in Ferhatlar’ın sesi Yü-
rüyüş Dergisi Mersin’de halka ger-
çekleri anlatmaya devam ediyor. 

6 Şubat günü Mersin’in yoksul ge-
cekondu mahallesi Çay Mahalle-
si’nde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve
satışı yapıldı. Dergi dağıtımında tek
tek kapılar çalındı sohbetler edildi.      

Ankara’da Yürüyüş
Masaları

Kızılay, Sakarya, İzmir ve Yüksel
Caddeleri’nde açılan masalarda Yürüyüş
Dergisi üzerindeki baskılar halka anlatıldı. 

10 Şubat günü Yüksel Caddesi’nde
Halk Cephesi imzalı “Derneklerimizi Ve
Dergimiz Yürüyüşü Savunmaya Devam
Edeceğiz” pankartı açılarak, cadde Yü-
rüyüş afişleriyle donatıldı. Yürüyüş Der-
gisi masası saat 15.30'a kadar açık kal-
dı. Dergi masalarında hafta boyunca
200'den fazla Yürüyüş Dergisi halka ulaş-
tırıldı ve Halk Cephesi bildirileri dağı-
tıldı.

Ayrıca 9 Şubat günü Yürüyüş der-
gisini sahiplenmek amacıyla Mamak Şe-
hitlik İlköğretim Okulu bahçesine “Halk
Cephesi” imzalı “Derneklerimizi Ve
Dergimiz Yürüyüşü Savunmaya Devam
Edeceğiz” pankartı asıldı. 
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Yazı dizimizin ikinci bölümünde
oligarşinin sadece 1989-90 yılları
arasında örgütlenme hakkına saldırı-
larından bir bölüm aktarmıştık. 1992
tarihli Mücadele Gazetesi’ndeki şu
başlık sürecin özeti gibidir: BAĞDER
Kapatıldı, BİKAD, AKAD ve GE-
YAD açıldı."

Faşizm koşullarında bir hakkın ol-
masıyla o hakkın kullanılması aynı
anlamı taşımaz. Dernekler Kanunu
açısından da böyledir. Çok çeşitli
alanlarda dernekler açabilirsiniz, fa-
kat bu hak da oligarşinin anayasası
gibi “ama”larla, “ancak”larla ortadan
kaldırılır. Derneklerin sudan gerek-
çelerle kapatılması, işte bu fiili hak
gasbının en  çok başvurulan biçimi ol-
muştur. Kaldı ki, polis dernekleri
kapatmak için çoğu kez “yasal” bir
dayanağa da gerek duymamıştır. Ken-
di yasalarına bile uymadan dernek-
lerin kapılarına kilit vurmuşlardır. 

Oligarşinin bu keyfi saldırılarına
karşı da ciddi bir mücadele verildi
ve verilmektedir. Mücadelenin bir
yanını da bu oluşturmaktadır; ka-
zanılmış hakların kullanılması.  Eğer
bedeller pahasına kazanılan haklar,
yeni bedeller göze alınarak koru-
namıyorsa, yeni haklar kazanmak da
mümkün değildir. 

Dernek kapatmalarına karşı, ıs-
rarla hukuk mücadelesi de sürdü-
rüldü. Yukarıda adı geçen “BİKAD,
AKAD ve GEYAD” 1990 yılında
polisin keyfi şekilde kapattığı der-
neklerden sadece bir kısmıdır. Key-
fiyetin, hukuksuzluğun peşi bıra-
kılmadı. Verilen hukuk mücadelesi

sonucunda kapa-
tılan bu dernekler
tekrar açıldı. 

Başka bir ör-
nek TAYAD’tır;
1990 yılında po-
lisin keyfi bir şe-

kilde kapattığı TAYAD, tam 10 yıl sü-
ren hukuk mücadelesi sonucunda
2000 yılında tekrar açıldı.

DKÖ’lere 25 tutuklama
Aralık 1992’de oligarşinin polisi

EKAD, EYKAD, AKAD, BEYKAD,
BİKAD ve KAHAD'a baskın dü-
zenleyerek onlarca kişiyi gözaltına
aldı. Sonuçta bu derneklerin yöneti-
ci ve kurucu üyeleri olan 25 kişi tu-
tuklattırıldı. 

Tutsak dernek yöneticileri, bu dö-
nemde yaptıkları açıklamalarda şun-
ları söylemişlerdi: "Israr ve inatçılı-
ğa her zamankinden daha fazla ge-
reksinim var. Bu politikaların bilin-
cinde olursak, demokratik mevzileri-
mize eskisinden daha fazla sahip
çıkmak zorundayız. Bu özellikle ge-
cekondu emekçileri açısından bir zo-
runluluktur. Bizler emekçi insanlarız.
Villalarda köşklerde değil gecekon-

dularda yaşıyoruz.” 

Evet, en çok da yoksul halkın ih-
tiyacı olmuştur örgütlenmeye. Ma-
halle dernekleri halkın bu ihtiyacının
sonucu olarak kuruldu ve faaliyet yü-
rüttü.

Derneklere yönelik tüm baskı ve

teröre rağmen kapatılan derneklerin
yerine yenisi açılırken Anadolu'da da
birçok yerde yeni dernekler kuruldu. 

Bu tablo faşizmin terörünün bu-
yutlarını gösterirken aynı zamanda
devrimcilerin haklar ve özgürlükleri
kullanmaktaki ısrarını, kararlılığını ve
iktidar iddiasını göstermektedir. 

Haklar ve özgürlükler 
mücadelesinde yeni 
mevziler: ÖZGÜR-DER

1990’ların başından itibaren  dev-
rimci mücadelenin gelişmesine paralel
olarak oligarşinin baskısı, terörü de
arttı. Bu yıllar işkencelerle, infazlar-
la, kayıplarla, köy yakmalarla, toplu
mezarlarla anılan yıllar oldu.

Bu dönemde haklar ve özgürlük-
lerin kullanımı çok daha büyük be-
deller gerektirdi. Onlarca dernek ka-
patıldı. Onlarca dernek yöneticisi tu-

tuklandı. Gözaltında, işkencelerde
katledildi, kaybedildi, infaz edildi. 

Bu saldırılar karşısında haklar ve
özgürlükler mücadelesi daha da bü-
yük önem kazanıyordu.

13 Ara lık 1990'da TA YAD ka pa -
tıl dı. TAYAD kapatıldıktan sonra İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Es-
kişehir, Bursa, Trabzon, Konya,
Adana, Osmaniye, Mersin, Kırşehir,
Kırıkkale, Kayseri gibi çok sayıda
ilde Haklar ve Özgürlükler Der-
nekleri (ÖZGÜR-DER) açıldı. İş-
kencenin, baskının, terörün, katli-
amların, infazların olduğu her yer-
de artık ÖZGÜR-DER ve ÖZGÜR-

DERNEKLERİMİZ
Umudumuzun Mevzileri 3

Dernekler haklar ve özgürlükler 
mücadelesindeki kararlılığımızdır
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DER’liler de oldu. 

Devletin katlettiği 
devrimcileri 
sahiplendikleri 
için kapatıldılar

14 Temmuz 1991’de üç otobüs dolusu “çevik”, bir o
kadar da sivil polis, kapıları zorla kırarak Özgür-Der’i bas-
tı. Özgür-Der'in basıldığı gün Devrimci Sol önder kadro
ve savaşçılarının katledildiği 12 Temmuz katliamı henüz
yaşanmıştı.  Özgür-Der şehitlerine sahip çıkmıştı ve der-
neğin basıldığı gün şehit cenazeleri kaldırılacaktı. Polis,
devrim şehitlerinin halk tarafından sahiplenilmesini en-
gellemek için saldırmıştı Özgür-Der’e, dernekte şehit ai-
lelerinin de bulunduğu 68 kişiyi zorla gözaltına aldı. “Ce-
nazelerinizi kaldırtmayız” diyen katil polisler, 68 kişiyi
11 gün gözaltında tuttular ve Özgür-Der kapatıldı. 

Özgür-Der'in Başkanı Özgür-Der’in kapatılmasına iliş-
kin şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Anti-Terör Yasası ve
beraberinde yoğunlaşan saldırıların halkı sindirmesine,
teslim almasına izin verilmemelidir. Bunu başaramaya-
caklar. Yalnız, saldırılar karşısında geri adım atmama di-
rencimizde ne kadar kararlı olursak işimiz o derece ko-
lay olacaktır. O yüzden hak ve özgürlüklere, demokratik
mevzilerimize inatla sahip çıkmalıyız.” 

Demokratik mevzilere inatla sahip çıkıldı. 14 Temmuz
1991’de polis Özgür-Der'i kapatınca yerine Tüm Özgür-
Der kuruldu. Bir süre sonra polisler onu da kapattı. Bu se-
fer İstanbul Özgür-Der kuruldu. Çok geçmeden polis onu
da kapattı. Fakat aynı günlerde devrimciler de Marmara
Özgür-Der’i kurdular. 

“Onlar kanıksatmaya çalışıyor biz kanıksamı-
yoruz.”

17 Aralık 1992’de Marmara Özgür-Der’in  açılışında
Mücadele Gazetesi, dernek kurucu üyelerine “kapatıla-
cağını bile bile neden açıyorsunuz?” diye soruyor: 

Verilen cevap şöyle: “Biz yıllardır öldürmelerle, göz-
altılarla, kayıplarla kapatmalarla iç içeyiz fakat kanık-
samıyoruz. Oysa onlar bunu kanıksatmaya çalışıyorlar.
Kanıksamayanların varlığı onların politikalarını bozuyor.”

Bu anlayışla, TAYAD’lılar, Özgür-Der’liler dernekleri
kapatılsa da, iktidarların yakasına yapışmaya devam et-
tiler. 

TAYAD’lı Aileler’in elleri iktidarların yakasından hiç
inmedi. Bugün de TAYAD’lılara yapılan saldırının nedeni
farklı değil. Tecrit işkencesine karşı çıkıyor diye, AKP’nin
sessiz imha politikasını teşhir ediyor diye, şehitlerine sa-
hip çıkıyor diye saldırıyor oligarşi, tutukluyor ve aylar-
ca hapis yatırıyor. Çünkü, TAYAD’lılar iktidarların ya-
kasına yapışmaya devam ediyor. 

-14 Tem muz 1991- İs tan bul Öz gür-Der ka pa tıl dı. An-
cak tüm bas kı, ya sak ve ka pat ma la ra rağmen ye ni
mev zi ler oluş tu rularak mücadele sü rdü.

30 Tem muz 1991: An ka ra ÖZ GÜR-DER ku rul du.

12 Ekim 1991: Malatya'da Şark Haklar ve Özgür-
lükler Derneği kuruldu.
17 Ara lık 91: Tüm Öz gür-Der,  bu mü ca de le nin ye -

ni mev zi si ola rak ku rul du.

17 Ara lık 1992: Mar ma ra Öz gür-Der ku rul du.

9 Şu bat 1992: Bur sa Öz gür-Der açıl dı.

18 Ni san 1992: Es ki şe hir Öz gür-Der açıl dı.

25 Ni san 1992: Trab zon Öz gür-Der açıl dı.

25 Ha zi ran l992: Kay se ri Öz gür-Der açıl dı.

Temmuz 1992: Çukurova Özgür-Der kuruldu.

Temmuz 1992: Osmaniye Özgür-Der kuruldu.

3 Ekim 1992: Es ki şe hir Hak lar ve Öz gür lük ler
Der ne ği (ÖZ GÜR-DER) po lis ta ra fın dan ba sıl dı ve ge -
çi ci ola rak ka pa tıl dı.

13 Aralık 1992 yılında Kırşehir’de Kırşehir Özgür-
Der açıldı.
29 Ara lık 1992: Fı rat Öz gür-Der Ma lat ya'da açıl dı.

10 Ara lık 1992: İs tan bul Öz gür-Der ka pa tıl dı. 

20 Ocak 1993: Ko cae li Öz gür-Der açıl dı.

20 Şu bat 1993: Ulu dağ Öz gür-Der açıl dı.

12 Tem muz 1993: Mar ma ra Öz gür-Der ka pa tıl dı.

21 Ağus tos 1993: Kon ya ÖZ GÜR-DER açıl dı.

22 Ey lül 1993: Kon ya Hak lar ve Öz gür lük ler Der -
ne ği (ÖZ GÜR-DER) Va li lik em riy le ka pa tıl dı.

18 Ara lık 1993: Ege Öz gür-Der açıl dı.

23 Aralık 1994: İzmir'de bir  hafta önce açılan Ege
Haklar ve Özgürlükler Derneği kapatıldı.
28 Ara lık 1993: Kon ya Me ram Öz gür-Der açıl dı.

21 Şubat 1994:Ankara Özgür-Der kapatıldı. 
22 Ni san 1994: İki ay önce ka pa tı lan Kon ya Me ram

Öz gür-Der ye ni den açıl dı.

5 Nisan 1994: Konya Ereğli Özgür-Der kapatıldı.
6 Mayıs 1994: Adana Özgür-Der Kapatıldı.
27 Aralık 1994:Akdeniz Özgür-Der açıldı ve 12 gün

sonra kapatıldı.
7 Ma yıs 1995: İstanbul’da Çağ daş Öz gür-Der açıl -

dı.
3 Ağus tos: Ana do lu Öz gür-Der İs tan bul Ak sa ray'da

ya pı lan bir şen lik le açıl dı. 

Mevzilerimizi asla teslim etmedik
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Haklar ve Özgürlükler 
Kurultayı

Haklar ve Özgürlükler Platformu oligarşinin terörü ve
bütün olarak her alandaki hak gasplarına karşı kitlelerde
haklar ve özgürlükler bilincini geliştirmek için 18-19 Ara -
lık 1993’de Hak lar ve Öz gür lük ler Ku rul ta yı’nı gerçek-
leştirdi. Oligarşinin tüm en gel le me lerine rağ men İs tan bul'da
ya pıl an kurultay, işçilerden öğrencilere, kondululardan ay-
dınlara kadar halkın çeşitli kesimlerini bir araya getirdi.
Ku rul tayda emek sömürüsünden yargıya, gecekondu so-
runundan ulusal soruna kadar Tür ki ye gün de mi nin en
önemli so run la rı tartışıldı.

Lice’de devletin 
“çatışma senaryosu” 
boşa çıkartıldı

Devlet, 21 Ekim 1993’de başlayıp 26 Ekim’de so na
eren bir katliam gerçekleştirdi. Ya şa nan bu kat li am dan ge -
ri de 60’dan faz la ölü, 300 ya ra lı ve için de ki ler le bir lik -
te ya kıl mış 228 dük kan kal dı. Ve ar dın dan ya şa nan göç.
9600 nü fus lu kent ten ge ri ye sa de ce 300 ki şi kal dı. 

Devlet “çatışma senaryosu”yla katliamını meşrulaş-
tırmaya çalıştı. Kat lia mın ar dın dan çe şit li ku rum la rın ya -
nı sı ra TA YAD’ın çağ rı sıy la Mar ma ra Öz gür-Der, Hal -
kın Hu kuk Bü ro su, Ta vır Der gi si, FO SEM ve Sağ lık-
Sen’den tem sil ci le rin ka tıl dı ğı bir he ye tin Li ce’ye git me -

si ve göz lem le ri ni halka açık la ma la rıy la oli gar şi nin “ça -
tış ma” se nar yo su bo zul du. 

Halkın Acil 

Müdahale Hattı 
Bas kı, ya sak, te rör, bu ül ke nin gün de min den he men hiç

bir za man ek sil me di. Ba zen da ha yo ğun, ba zen da ha sey -
rek ti, ama hep va rol du. Dev rim ci, de mok rat ke sim ler, ör -
güt lü halk güç le ri bu sal dı rı la rın ön ce lik li boy he de fi du -
ru mun da ol ma sı na kar şın, bu ke sim le rin dev le tin key fi -
lik le ri ne kar şı ge niş ke sim le ri bir leş ti ren, bir lik te ha re ke -
te ge çi ren as ga ri bir ör güt lü lü ğe sa hip ol ma dı ğı da bir baş -
ka ger çe ği miz di. 

Hak lar ve Öz gür lük ler Plat for mu’nun gi ri şi miy le gö -
zal tı la ra, kat li am la ra, ka çır ma la ra anın da mü da ha le ede -
bil mek, zu lüm dü ze ni nin önü ne ye ni bir ba ri kat oluş tur -
mak ama cıy la “Hal kın Acil Mü da ha le Hat tı” oluş tu rul du.
Bem-Sen, OKM, Öz gür-Der gi bi ku ru luş lar, te le fon la rı -
nı, faks la rı nı bu hat tın hiz me ti ne ve re rek çağ rı yı des tek -
le di ler. 

Derneklerimiz bu dönemde oligarşinin katliamlarına,
kayıplarına, hapishanelerdeki saldırılarına, işkencelerine
karşı haklar ve özgürlükler mücadelesinin önemli bir mev-
zisi oldu. 

(Sürecek)

Çocuklarımızın düşüncelerini dik-
kate alıyor, onların düşüncelerine değer
veriyor muyuz?

Yoksa yaşları, taşıdıkları düşünce-
ler ne olursa olsun, halen onları “ço-
cuk!”, taşıdığı düşünceleri de “ciddiye
al ınamaz!”, “kandırı lmış!” ve bi-
raz da “çocukça mı !” buluyoruz?

Biliriz ki, her aile için çocukları de-
ğerlidir. Eğer bu lafta kalmayacaksa,
bencilce düşüncelerimizi bir yana bı-
rakıp, çocuklarımıza gerçekten değer ve-
riyorsak, yapmamız gereken bir şey
daha var.

Çocuklarımıza değer vermek, sadece
onların masraflarını karşılamak, onlara
sevgi sözcükleri sıralamak değildir.

Onlara değer vermek, onları ciddiye al-
mak, onları anlamaya çalışmaktır.

Ve en önemlisi onların  düşüncele-
rine  değer vermektir. Her şeyden önce
onların bizim gibi düşünmemesi, biz-
den geri düşünceler savundukları anla-
mına gelmez. 

Tersine, bizim çocuklarımız bizden
daha ileri, daha doğru düşünceler savu-
nabilirler. Bizim onların anneleri, ba-
baları olmamız onlardan daha doğru
düşüneceğimiz anlamına gelmez.

Çocuklarımızın  düşüncelerini öğ-
renmek, onlara saygı göstermek, dü-
şüncelerini anlamak, doğruysa dikkate
almak, yanlışsa eğitici bir tarzda dü-
zeltmek görevimizdir. 

Yaşları, küçük olabilir, bizler kadar
yaşam tecrübeleri de olmayabilir. Ama
bu onların kocaman bir yüreğe, vatan-
ları için çalışan kocaman bir beyne sa-
hip olmalarına engel değildir.

16,  17,18 yaşında  gencecik liseli
kızlarımızın ve erkeklerimizin  parasız
eğitimi savunmaları yanlış mıdır? Bu
düşünceler değer verilmeyi haketmiyor
mu? Bu düşünceler için hepimizin se-
ferber olması gerekmiyor mu?

Bizim “çocuk olarak” görüp dü-
şüncelerine değer vermediğimiz, o yü-
rekleri koskocaman, gencecik
çocuklarımız, bir meydanda açtıkları ça-
dırda  kış ortasında soğukta günlerce sü-
ren açlık grevi yaptılar.

Yaşıtlarının internet cafelerden çık-
madığı bu gencecik çocuklar, milyon-
larca insanın yaşadığı bir sorun için
mücadele ediyor. Bu çocukların aileleri
olarak neden onları “kandırılmış” ola-
rak veya “çocuk” olarak görelim?

Onların düşüncelerini anlamalı, o
düşünceler uğruna bizler de çocukları-
mız ile omuz omuza olmalıyız.

Na s›l B‹R Ya fla m?Na s›l B‹R Ya fla m?

Çocuklarımızın düşünceleri
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Hep söylendi. Varlığından halkın
birçok kesimi haberdardı. Ordudan
polise, belediyelerden yargıya kadar
devletin hemen her kademesinin bil-
gisi dahilindeydi. 

Ama resmen yoktu. 

Bu ülkede toplu mezarlar yoktu.
Yokluğu o kadar “kesin”di ki, en az
25 yıldır toplu mezarlar konusunda id-
dialar ve söylentiler olmasına karşın,
devletin tek bir savcısı, bunları, araş-
tırılacak ciddiyette ve önemde gör-
medi. 

Bazen önce kaçırdılar, kaybettiler.
Sonra katledip topluca gömdüler.
Bazen,  Kürt yurtsever gerillalarıyla
çatışmalarda katlettiler ve katlettik-
lerinin cenazelerini ailelerine ver-
meyip, açtıkları büyük çukurlara do-
zerlerle doldurdular. Ne ahlak, ne ge-
lenek vardı, ne de insanlık bunu ya-
panlarda.  

Mutki’de toplu mezar!
Toplu mezar şüphesiyle daha önce

de birçok yer kazıldı. Hemen her se-
ferinde çıkan sonuç ısrarla “muğlak”
bırakıldı. “İnsan kemiği değil, hayvan
kemiği” gibi açıklamalarla veya so-
run bitmek bilmeyen “adli tıp ince-
lemeleri”ne  havale edilerek, suçlar
örtbas edilmek istendi. 

Son olarak Bitlis’in Mutki İlçe-
si’nde bir kazı yapıldı. Halkın tanık-
lıklarına göre, Mutki’de onlarca top-
lu mezar var. Önce sekiz, daha sonra
10 kişinin kemikleri bulundu kazılan
alanda. Katledilenler, elbiseleriyle
gömülmüşlerdi. Arama sanki toprak-
ta sıradan bir şey arar gibi, “dozerlerle,
kepçelerle” yapılıyordu. Oligarşinin
suçları ortaya çıkmaya başladığında,
nereden geldiği belirsiz bir talimatla,
kazı durduruldu.

Yüzlerce, binlerce insan gömüldü
toplu mezarlara. 

“Kayıplar konusunda “demek bi-
zim dönemimizde de kaybolma olmuş,

ben de yeni öğrendim” diyen Tay-
yip Erdoğan, yarın, toplu mezarların
varlığını da yeni öğrendim diyebilir. 

Kasaplar Deresi hala 
yerinde duruyor

Toplu mezarlar konusu, ülkemiz-
de ilk kez Siirt’teki Kasaplar Dere-
si’yle birlikte gündeme geldi. 1989'ta
2000'e Doğru Dergisi’nde Kasaplar
Deresi’nin bir toplu mezara dönüştü-
rüldüğü anlatımlarıyla tanıklarla ye-
raldı. Sözkonusu yer, ordunun “çöp-
lük alanı” olarak kullandığı bir yerdi
ve o güne kadar en az 73 kişinin bu-
raya gömüldüğü belirlenmişti. Daha
sonra bu sayının çok daha fazla ol-
duğuna dair tanıklıklar ortaya çıktı.

Aradan 21 yıl geçmiştir ve Ka-
saplar Deresi hala yerinde durmak-
tadır ve halen açılmamıştır.

Bu ülkedeki gelmiş geçmiş tüm ik-
tidarların ve AKP’nin “demokratik-
leşme” söylemlerinin nasıl büyük
bir demagojiden ibaret olduğunu gör-
mek için sadece Kasaplar Deresi’ne
bakmak, sadece  bu ülkenin infazlar,
katliamlar, kayıplar gerçeğine bakmak
yeter. 

AKP, BM Kayıplar 
Sözleşmesi’ni
imzalamıyor!
AKP, bu konudaki
araştırma 
önergelerini reddediyor!
Neyi gizliyor?

Birleşmiş Milletler, 2006 yılında
“zorla kaybedilmeleri yasaklayan ve
ailelerin kaybedilen yakınları hak-
kında bilgi edinmesini sağlayan” bir
düzenleme yaparak, Kayıplar Söz-
leşmesi’ni kabul etti. Ancak bu söz-
leşme, AKP hükümeti tarafından ha-
len İMZALANMAMIŞTIR. 

TBMM’de 3. kezdir gündeme ge-
len “kayıpların, faili meçhullerin
araştırılması” doğrultusundaki öner-
geler, AKP’lilerin oylarıyla RED-
DEDİLMEKTEDİR. 

AKP kimi koruyor? Neyin açığa
çıkmasından korkuyor? 

AKP, oligarşiyi koruyor, faşist
devleti koruyor. Kutsal devletlerinin
insanların kaybedip, katledip, kör
kuyulara, asit kuyularına, inşaat te-
mellerine gömdüğünün açığa çık-
masını istemiyor. 

Kontrgerilla politikalarının bü-
yük bölümün uygulayıcısı olan orduya
“vuruş”lar yapmak, AKP’nin işine
geliyor ama aynı AKP “faşist devle-
tin yıpranmasını” da istemiyor. Çün-
kü o devletin bugün asıl savunucusu,
sahibi ve sürdürücüsü AKP’dir. 

Jandarmanın itirafı: 
Gömdüklerimiz terörist!

Jandarma Genel Komutanlığı,
Mutki’de toplu mezarların açığa çık-
ması üzerine bir açıklama yaptı. Ya-
pılan açıklamada, sözü edilen ke-
miklerin “çıplak gözle yapılan ince-
lemede hayvan kemikleri olduğu”
iddia edilirken, aynı bölgede 8-9 Ey-
lül 1999’da katledilen 15 PKK geril-
lasının toplu olarak “Kavakbaşı Yolu
Ziyaret Mevkii’ne” gömüldüğü açık-
landı. 

Sanki 15 kişiyi toplu gömmek
çok normaldi? Peki sizin hangi ya-
sanızda var böyle bir gömme biçimi?
Faşizmin toplu mezarları, yasadışı,
hukuk dışı, ahlak dışı, gelenek dışı, in-
sanlık dışıdır. Toplu mezar, bir yö-
netimin kendi halkını “insan”dan
saymaması ve halkın değerlerini, ge-
leneklerini yok saymasıdır. Faşizme
uygundur!

Toplu Mezarlar, Sömürenl erin 
Halk Düşmanlığının

Sınırı  Olmadığının Kanıtıdır
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Engin Çeber’i katleden katiller, mahkeme tarafından
açıktan korunuyor. Halkın Hukuk Bürosu avukatları En-
gin Çeber’i katledenlerin dosyasının 8 ay boyunca mah-
keme tarafından bekletilerek, yargıtaya gönderilmediği-
ni açıkladılar.

Engin Çeber’in katilleri, İstanbul Bakırköy 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış, mahkeme 31 Ma-
yıs 2010 tarihinde verdiği kararla; “1 Müdür ve 3 gar-
diyan hakkında işkence ile adam öldürmekten”müebbet
hapis cezası verirken, toplam 15 sanık hakkında, “işkence
yapmak, suçu bildirmemek, kasten yaralamak, görevi ih-
mal, sahte evrak tanzim etmek” suçlarından çeşitli ceza-
lar vermişti.

Engin Çeber davasının sahiplenilmesi, adalet talebinde
ısrar edilmesi sonucu mahkeme aşamasında katillerin hep-
sini koruyacak bir karar çıkaramadılar.

Ancak oligarşinin hukuku, katilleri korumak için, dos-
yayı 8 ay bekleterek yargıtaya göndermedi. Mahkemenin
dosyayı yargıtaya göndermemesinin hiçbir haklı ve hukuki
gerekçesi yoktur. 

Ayrıca kendi yasaları, “dosyanın, kararın taraflara teb-
liğinden sonra derhal yargıtaya gönderilmesini” söyle-
mektedir. Ancak bu yapılmamış, dosya 8 ay boyunca mah-
keme tarafından bekletilmiştir. Bu tamamen katilleri ko-
rumak için mahkemenin bilinçli yaptığı bir bekletmedir. 

Eğer Engin Çeber’in avukatları, katilleri korumayı
amaçlayan bu oyunu görüp, dosyanın yargıtaya gönde-
rilmesini sağlamasalar, dosya 8 ay değil, bir kaç yıl bel-
ki de daha fazla bekletilecekti.

Peki amaçları neydi? Dosyayı göndermeyerek neyi
amaçladılar? Dergimizin bu konuda görüşlerini aldığı Hal-
kın Hukuk Bürosu avukatları özellikle şunu belirtiyor-
lar: “Çünkü dosyanın yargıtaya gönderilmemesi iki so-
nuç doğuracaktır. Bunlardan biri bazı sanıklar hakkında
verilen cezalar açısından zamanaşımı gündeme gelecektir. 

İkincisi ve çok daha önemlisi mahkemenin verdiği ka-

rarla Engin Çe-
ber'i işkence ile
katlettiği sabit
olan ve şu anda
tutuklu olan 1
müdür, 3 gardi-
yanın tahliye edil-
mesi gündeme ge-
lecektir. 

Bilindiği üzere
yürürlüğe giren
yasal düzenleme ile bu tip suçlar açısından azami tu-
tukluluk süresi 5 yıldır ve Engin'i katledenler, şayet bu
süre içerisinde karar kesinleşmezse serbest bırakıla-
caktır.”

Engin Çeber’in katilleri olan 1 müdür ve 3 gardiyan
hakkında işkence ile adam öldürmektenmüebbet hapis
cezası vermiş olan aynı mahkeme Engin Çeber’in katil-
lerinin dosyalarını saklayarak, yargıtaya göndermeyerek,
serbest bırakmaya çalışıyor.

Mahkeme açıkça, işkence suçu işleyen bu 4 katili ko-
ruyor ve serbest kalmaları için yasadışı işler yapıyor. SUÇ
işliyor, katillerin suç ortaklığını yapıyor. Adalet dağıttı-
ğını iddia eden bir mahkeme bunları niye yapar?

Birincisi; işkence suçu işlemiş, insanlık suçlusu ka-
tilleri koruyor. İkincisi; kendi yasalarına göre müebbet ha-
pis cezası verdikleri katilleri bırakmaya çalışıyor.

Bu oligarşinin yıllardır izlediği katillerini koruma po-
litikasıdır. Ancak bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır.
Dosya Yargıtay’a Çeber’in avukatlarının çabaları sonucu
gönderilmiştir.

Ancak katilleri kurtarmak için çabalar sürecektir.
Halkın Hukuk Bürosu avukatları:“Şayet Yargıtay dos-
yayı biran evvel incelemeye almazsa yahut inceleyip usu-
lü gerekçeler ile bozarsa katillerin tahliyesi gündeme ge-
lecektir.” diyerek, katillerin serbest bırakılmasının ihtimal
dahilinde olduğunu belirtiyorlar.

Adalet! Katilleri koruyorlar!

Samsun Halk Cephesi, 6 Şubat Pazar günü yaptığı
açıklamada, Samsun polisi tarafından gözaltına alınıp
tutuklattırılan ve haklar ve özgürlükler mücadelesini sür-
dürdükleri için onyıllara varan hapis cezaları verilen dev-
rimci tutsakları sahiplenmeye devam edeceklerini belirt-
ti.

Yapılan açıklamada şunlara da değinildi: “Öte yan-
dan bizler devrimci tutsakları sahiplenirken, baskılarla
ve burjuva basının sansürleriyle karşılaşıyoruz. Geçen

hafta yaşadığımız faşist saldırı ise,
basın için büyük olay taşıyor nitelikte
olduğu için gazetelerin üçüncü sayfa-

larında yer alıyor. 

Basın tarafını yine belli ediyor, eylemin amacı, nite-
liği yazılmadan, “yumruklar konuştu” diye başlıklar atı-
lıyor. Yani basın yine sahiplenmemizi, mücadelemizi yaz-
mıyor.”

Açıklamada, Torba Yasa’yı kabul etmeyen emekçilere
yönelik faşist saldırılar ve Ankara OSTİM’deki işçi kat-
liamı da kınandı.

Sahiplenmeye devam edeceğiz!
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F Tipi hapishaneler ne için ya-
pılmıştı? 2000’de daha F Tipi ha-
pishaneler açılmadan, sorunun “ha-
pishane sorunu” olmadığını, “hapis-
hane sorunu” diye tartışılanın da

“hapishanenin mimarisi”nden ibaret
bir sorun olmadığını anlatmaya çalış-
tık hep. 

Olaylara, düzenin açtığı pencereden
bakanlar, sanki devletin “hapishanelere
girip girememesi, sayım alıp alama-
ması...” gibi bir sorunun varlığından ha-
reket ediyor ya da yine düzenin ortaya
attığı “kalabalık koğuşlar” demagojisi
üzerine “koğuş mu, hücre  mi?” tartış-
ması yapıyorlardı. 

Sorun hapishanelerin denetimi de-
ğildi... Sorun devletin hapishanelere gi-
rememesi değildi... Sorun kalabalık ko-
ğuşların sağlıksızlığı değildi... 

Hedef çok daha büyüktü. 

F Tipi hapishaneler, emperyaliz-
min “ya düşünce değişikliği, ya ölüm”
politikasının hayata geçirilmesiydi. 

19 Aralık katliamı, her tutsağı bi-
rey haline dönüştürmeyi hedefleyen
hücreler ve hücrelerle birlikte uygu-
lanan tecrit politikası, her şey buna hiz-
met edecekti!

Tutsağı hücreye kapatıp tecrit eder-
ken, ona bireyci bir yaşamı dayatırken,
amaç aynıydı: Tutsağı düşüncelerinden
vazgeçirmek. 

Katliamcı, NATO’yla 
aynı sözleri söylüyor: 

Habertürk köşe yazarlarından Umur
Talu, 31 Ocak günkü yazısında Tüm
Yargı Sen kurucu ve yöneticisi Ali Ya-
zıcı’nın Fatih Altaylı’ya söylediği söz-
lerini aktarıyordu:  

“O dönem, F tipi projesinin büyük
gerginlik yaratacağını Genel Müdür
Ertosun’a anlattım. Ama ısrarlıydı:
‘Ali Bey, bu proje yapılacak. Biz bu ül-

kede bir düşünceyi yok etmek istiyo-
ruz’  dedi. ‘Bunu söylemeye hiçbiri-
mizin hakkı yok. İşimiz cezaevlerini yö-
netmek, her fikirden mahkuma eşit
davranmak’  dedim.

Ertosun, ‘Biz bu düşünceyi ne pa-
hasına olursa olsun ortadan kaldıra-
cağız’ dedi.”

Sami Türk’ün, Ertosun’un dema-
gojileriyle, koğuşun değil, “oda”ların
daha sağlıklı, daha insan haklarına uy-
gun olduğunu söyleyerek bize hücreleri
kabul etmemizi öğütleyenler, bu sözleri
tekrar tekrar okumalılar. 

“Biz bu düşünceyi yok edeceğiz” di-
yor. Bu elbette “kendi” düşüncesi de-
ğil. Bu emperyalizmin düşüncesidir.
Bu oligarşinin düşüncesidir. 

“Bu düşünceyi yok edeceğiz” diyor
ve ekliyor: “ne pahasına olursa ol-
sun!”

19 Aralık gibi bir katliam pahasına...
6 kadını diri diri yakma pahasına... 122
insanı katletme pahasına.. 

Böyle olduğu için, Avrupa Birliği,
bu katliama ve tecrite karşı çıkmadı.
Böyle olduğu için tekelci burjuvazinin
basın yayın organları, Ertosunlar’ın
yanında yer aldı.. 

Katliamcı, devrimcileri ve 
devrimci düşünceleri yok 
edemediklerinin farkında

Ali Suat Ertosun, 19 Aralık katlia-
mının baş sorumlularından, mimarla-
rından, yönetenlerden biridir. 19-22
Aralık 2000 hapishaneler katliamı sı-
rasındaki konumu ve ünvanı, Ceza
Ve Tevkif Evleri Genel Müdürü’dür. 

Habertürk köşe yazarlarından Umur
Talu, Ekim-Kasım ayları içinde 19
Aralık katliamına ve bu katliamın baş
sorumlularından biri olan Ali Suat Er-
tosun’a yönelik yazılar yazdı. Halen
HSYK (Hakimler Savcılar Yüksek

İhbarcı:
"’Hayata Dönüş Operasyonu’..
devletin ilgili tüm makam ve
birimlerinin katılımıyla uygula-
maya konulmuştur. Genel mü-
dür olarak bu konuda tek başına
karar veremeyeceğimin bilinme-
si gerektiğini düşünüyorum.”
Daha adı geçer geçmez ilk
adımda devletini satıyor.

Kahraman:
“Cezaevlerinde meydana gelen
değişim ve yeniliklerden dolayı
yaptığım çalışmalarla ülkemizin
dünyaya tanıtılmasında ve Dev-
letimizin yücelmesinde göster-
diğim üstün başarıdan dolayı ...
tarafıma Devlet Üstün Hizmet
Madalyası verilmiştir.”
Eli kolu bağlı tutsaklar
karşısında kahraman
kesiliyor... 

Ödlek:
“Operasyonun fiilen icrasına
ilişkin herhangi bir görev ve so-
rumluluğum bulunmadığı hal-
de .... şahsımın suçlanması insaf
ve iyi niyet ölçüleriyle bağdaş-
mamaktadır.”
Kahramanı korku sarmış.
Dün madalyasını gururla
gösteren katil, şimdi
operasyonda  görev
almadığını kanıtlamaya
çalışıyor.
KORKUNUN
ECELE FAYDASI YOK! 

Ali  Suat Ertosun  

Bir Katliamcı, Bir İhbarcı, 
Bir Kahraman, Bir Korkak!
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Kurulu) üyesi olan Ertosun, geçtiği-
miz günlerde bu yazılara karşı bir
“tekzip” gönderdi. 

27 Ocak günü Umur Talu’nun
köşesinde yayınlanan bu uzun tekzip
metni, katliamcı ihbarcı, sahte kah-
raman ve bir ödleğin eksiksiz bir
resmi gibiydi. 

Güya karşı çıkıyordu Umur
Talu’nun eleştirilerine. Ama
karşı çıkarken itiraf ediyordu.
Karşı çıkarken, 19-22 Aralık
katliamını gerçekleştiren, F Tipi
hapishaneleri, tecrit hücrelerini
yapan faşist politikaları savu-
nuyordu. Karşı çıkarken, bir
gün Sami Türk gibi karşısına çı-
kacağını bildiği halkın adaleti
karşısında kendini aklamak için, kat-
liamdaki rolünü “küçültmeye” ça-
lışıyordu. 

Ve muhtemelen bu düşünceyle
de katliamdaki suç ortaklarını ihbar
ediyordu. 

Tekzip metnine bakılırsa, zaten ka-
rarı o almamış, zaten kararın fiilen uy-
gulanmasında da hiçbir görev ve so-
rumluluğu yokmuş... Sütten çıkmış ak
kaşık sanki!

Peki sana o devlet üstün hizmet
madalyasını niye verdiler? Niye o ma-
dalyayı verirlerken, “ben bir şey
yapmadım” demedin. 

Ceza Ve Tevkif Evleri Genel
Müdürü idin ama, Cezaevleri’nde
olanlardan ne siyasi, ne pratik hiçbir
sorumluluğun yoktu öyle mi?.. Senin
bu savunmanı, senin düzeninin mah-
kemeleri bile kabul etmez. 

Sorumluluğunu ister üstlen, ister
inkar et; hesabını vereceksin. İnkarın
da, korkunun da ecele faydası yok.

Sizi koruyabilecek bir 
zırh yok yeryüzünde!

Bugün “Benim zaten operasyonun
fiilen icrasında herhangi bir görev ve
sorumluluğum yok” diyen katliamcı,
bakın o zaman ne kadar içindeydi ope-
rasyonların. Hücreleri savunurken
bir gazeteye verdiği demeçte şöyle di-
yordu: 

“3 kişinin yaptığı eylem ayrı,

1000 kişinin yaptığı eylem ayrı. Oda
sisteminde nerede kaynama var, ora-
ya girebilirsiniz. Bunlar ‘oda’nın
iyiliğini ve güzelliğini gösteren veri-
ler.” (26 Ekim 2000, Cumhuriyet)

Evet, o hücreye düzenlenecek
operasyonun fiziki koşullarıyla ilgi-
lenecek kadar içindeydi operasyonun. 

Tutsakları hücrelere atacak, tüm
direnişleri anında hücrelere baskın ya-
parak kıracak, sonra da hücrelerdeki
tutsakları tek tek teslim alacaklardı.

Hapishanelerdeki haklardan da
sadece “rehabilite olan”, yani “dü-
şüncelerini inkar edenler” yararla-
nabilecekti. Hücrelerin bir-üç kişilik
olması, kopkoyu tecrit kuralları ve re-
habilitasyon dayatması da, devrimci
düşünceyi yok etmek içindi.  

Yok edemediniz. 

Yok edemediklerini en iyi yine Er-
tosunlar biliyor. Bildikleri içindir ki
hala korkmaya, kabuslar görmeye
devam ediyorlar. 

Yok edemediklerini biliyorlar.
Sami Türk’ün burnunun dibine kadar
sokulup butona basan sosyalist feda

savaşçıları, onların kabusudur. 

1 Mayıs Alanları’nda kızıl bir ne-
hir gibi akan kızıl bayraklılar onların
kabusudur. 

O kızıl nehir, oligarşinin ve Er-
tosunlar’ın F Tipi hapishaneler

projesinin iflasıdır. Halkın ada-
letini uygulamaktaki ısrar, oli-
garşinin katliamla, hücrelerle
sindirme politikalarının iflasıdır.
Cephe’nin bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm bayrağı-
nı hiçbir sapmaya, tereddüte
yer vermeksizin dalgalandır-
maya devam etmesi, “hücrele-
rin, tecrit kurallarının, tre-
admanın, rehabilitasyonun,
nato kararlarının...” hepsi-

nin iflasıdır. 

Görülüyor ki, Ertosun’u korku
basmış. İtiraflarından, inkarından ka-
buslar içinde yaşadığı anlaşılıyor.
Kendi arkadaşları, laiklik mücadele-
sindeki ortakları, HSYK’dan istifa
ederken bir tek o etmemişti. Neden
öyle yaptığını ise, “birikimlerimi yeni
seçilenlere aktarmak için” diye açık-
lamıştı. Hiç inandırıcı değildi. Şimdi
bu ruh halinden daha açık anlaşılıyor
ki, devletin görev başındaki bürok
ratlarına tanınan yüksek koruma ted-
birlerinden biraz daha yararlanmak is-
temişti... 

Peki nereye kadar? Devletiniz
sizi nereye kadar koruyabilir? Hangi
emperyalist ülke, hangi yeni-sömür-
ge devlet, mutlak bir koruma sağla-
yabilmiş katliamcılarına? Katillere
“mutlak koruma” sağlayacak bir zırh
icat edilmedi henüz.  

Biraz tarih okuyan herkes bilir;

Sömürücü egemen sınıflar, hiçbir
zaman ve hiçbir yerde, devrimi ve
devrimci düşünceleri yok edeme-
mişlerdir. Geriletebilmiş, bastırabil-
miş, ama yokedememişlerdir. Ve yine
tarih okuyan herkes bilir ki, tarihin bir
kuralı vardır: Devrimi yok edemeyen
sömürücü egemen sınıflar, devrim ta-
rafından yok edilirler. 

Ertosun gibiler de yok edileceklere
dahildirler. Yok edemediniz, ama bu
korkunuz ve size korkuyu yaşatan
devrim, sizi yok edecek. Tarihin ku-
ralı işleyecek! 

“Bu proje yapılacak. Biz bu
ülkede bir düşünceyi yok etmek
istiyoruz... Bu düşünceyi ne
pahasına olursa olsun ortadan
kaldıracağız...”

Ali Suat Ertosun

***

YOK EDEMEDİNİZ!
AMA KORKUNUZ 

SİZİ YOK EDECEK!
KORKUNUN ECELE

FAYDASI YOK!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nde Lefkoşa’da 28 Ocak'ta, 40 bi-
nin üzerinde kişinin katıldığı bir mi-
ting düzenlendi.

Sendikal Platform ve muhalif
partiler tarafından  gerçekleştirilen mi-
tingte, KKTC hükümetinin gündeme
getirdiği son ekonomik paketin geri
çekilmesi ve hükümetin istifası talep
edildi. Sendikal Platform, 11 Ocak’tan
itibaren süresiz grev kararı almış ve
Kıbrıslı Türkler’in İngiliz sömürge
yönetimine karşı başkaldırdığı günün
yıldönümü olan 28 Ocak’ta da genel
grev ve “Toplumsal Varoluş” mi-
tingini düzenlemişti.

Mitingte bir grup tarafından “An-
kara elini yakamızdan çek”, “Para-
nı da memurunu da istemiyoruz”
gibi Türkiye oligarşisinin işgali ve ta-
hakkümüne karşı pankartlar taşındı.
Ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti” bay-
rakları taşınarak “Tek Kıbrıs” slo-
ganları atıldı. 

Mitingteki bu gelişmeler, AKP
iktidarının Kıbrıs’taki işgalci yüzünü
ortaya çıkarmaya yetti. Erdoğan tam
bir işgalci efendi ruh haliyle Kıbrıs
Türk halkına saldırdı. Bu konuyla il-
gili yaptığı her konuşma halklara
düşmanlığını bir kez daha gözler
önüne serdi. Şöyle diyordu mesela: 

"Bunu Güney Kıbrıslılar ile be-
raber yapıyorlar. ... Türkiye'ye kar-
şı böyle bir eyleme hakları yoktur. En
düşük derecedeki memurları 10 bin li-
raya yakın para alıyor. ... Beyefendi
10 bin lira alıyor bir de bu eylemi ya-
pıyor utanmadan. ... 'Türkiye buradan
çek git' diyor. Sen kimsin be adam.
... Stratejik olarak ilgiliyim. Kıb-
rıs'ta Yunanistan'ın ne işi varsa Tür-
kiye'nin de Kıbrıs'ta stratejik olarak
o işi var. Ülkemizden beslenenlerin
bu yola girmesi manidardır.”

Nedir “manidar olan?” Kıbrıs hal-
kının ne isteyip ne istemediğinin,
nasıl yaşayıp nasıl yaşamak isteme-

diğinin bir önemi yok mu? Yunanis-
tan ve Türkiye oligarşisi onyıllardır bu
adada iki halkı birbirine düşman et-
tiler. Onyıllardır Türkiye oligarşisi şo-
venist politikalarla işgalini meşru-
laştırmaya çalıştı. 

Ülkemizde hak talebinde bulunan
halkın her kesimine nasıl ki, “marji-
nal, yasadışı, bozguncu, terörist” di-
yorsa, Kıbrıs Türk halkı için de aynı
aşağılayıcı tavırla hareket ediyor. 

Hani orada işgalci değil, kurtarıcı
idiniz? Hani Kıbrıs Türk halkı “soy-
daşlarınızdı?” Hani “etinizin parça-
sı”ydı? Şimdi “besleme” mi oldu?.. 

Bir mitingteki iki pankart AKP’nin
işgalci yüzünü açığa çıkarttı. Kıbrıs
halkı sesini biraz daha yükseltse iş-
galci ordunun dipcikleriyle de tanı-
şacağından kimsenin kuşkusu olma-
sın. Çünkü o dipçikler “ana vatan”
da halkın suratından hiç eksik olma-
dı. “Yavru vatan” da da hiç tereddüt
etmeyeceklerdir.

Oligarşinin “barış gücü” dema-
gojileri işgalin maskesidir. Oligarşi-
nin ordusu Kıbrıs’ta “barış” değil, iş-
gal gücüdür.

İşbirlikçi, uşak Erdoğan da efen-
dilerinden öğrendiği gibi hareket edi-
yor: Obama kendisine nasıl davranı-
yorsa o da KKTC yöneticilerine öyle
davranıyor. Başbakanı İrsen Küçük
için “çağırıp kendisiyle konuşaca-
ğım, soracağız.!” diyor. 

Neyi soracaksınız? 

Kıbrıs Türk halkı Rumlar’la bir-
likte yaşamak istiyorsa size ne?

Kıbrıs Türk halkı, haklı olarak 36
yıllık işgalinize ve tahakkümünüze
“artık yeter” dediyse, neyi soracak-
sınız daha?

İşgalciye göre toprakları işgal al-
tındaki halkın düşüncelerinin ne öne-
mi var ki? Onlar “besleme.” Onlar
“nankör”, “10 bin lira” alıyor... Bir de
“çek git” diyorlar. Erdoğan’ın her
sözü yalan; birincisi yapılan mitingin
asıl nedeni ekonomik talepler. Kıbrıs
halkı da ülkemizdeki gibi yoksulluk
içinde. Kıbrıs halkının yoksulluğun-
dan da oligarşi sorumludur. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kumarın,
uyuşturucunun, fuhuşun merkezi yap-
tılar. 

AKP, Kıbrıs konusunda da tam bir
riyakarlık içindedir. Kıbrıs sorununu
da kendi çıkarlarına göre kullanmak
istiyor. 

BM tarafından hazırlanan Annan
Planı gündeme geldiğinde, AKP bu
plana destek verdi. Bundan hareketle bir
çok kesim sanki AKP Kıbrıs sorunun-
da oligarşinin diğer kesimlerinden fark-
lı düşünüyormuş, çözüm  istiyormuş gibi
değerlendirdi. Oysa  o gün için AKP, em-
peryalizmin desteğini almak için plana
evet dedi. AKP’nin  de Kıbrıs konusunda
oligarşinin diğer kesimlerinden hiçbir
farkı yoktur. Oligarşinin diğer partileri
ne kadar şovenist, ne kadar işgalci ise,
AKP de o kadar işgalci ve şovenisttir. 

Besleme; Kıbrıs Halkı Değil,
AKP İktidarıdır

Devrimci Halk 
İktidarının görevleri

“Devrimci Halk İktidarı, Kıbrıs'ın
emperyalist bir üs haline getirilmesine

şiddetle karşı çıkacak, işgalci Türk
ordusunun görevine son verecek ve

derhal adadan çekecek; Rum ve Türk
halkının kardeşçe birarada yaşadığı

"bağımsız demokratik Kıbrıs"ın yara-
tılması için her türlü desteği verecek;

ada halkının kendi kaderini tayin hak-
kını koşulsuz olarak savunacaktır.”

(Haklıyız Kazanacağız-2)

***

“Oligarşinin, ... şovenizmi körükle-
yen, Kıbrıs'ın bağımsızlığını ortadan
kaldıran, Kıbrıs işgalinin adını "barış
harekâtı" koyması, ikiyüzlülük değil
de nedir?” (Haklıyız Kazanacağız-2)

Hangi hakla besleme
diyorsunuz bu halka.

Bir besleme varsa, o sizsiniz;
emperyalizmin beslemesisiniz.
Tekellerin, IMF’nin, DB’nin
beslemesisiniz. Kıbrıs Türk
halkı, tüm Türkiye halkı gibi

emeğiyle yaşıyor.
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AKP, “bizim dönemi-
mizde olmuş bir şey yok” diyor. İş-
kenceler, infazlar, kayıplar, katliam-
lar... Hepsi bizden önceki iktidarlar
döneminde olmuş olaylar diyor. Ya-
lan söylüyor. AKP iktidara geldiğin-
den beri tüm politikaları yalan ve de-
magoji üzerine oturmaktadır. AKP’nin
sekiz yıllık iktidarında işkenceler de,
kayıplar da, infazlar da, katliamlar da
olmuştur. 

İşte AKP’nin 8 yıllık iktidarın-
da halk düşmanlığının özet bir dö-
kümü:

- 3 Mart 2004: Önder Babat,
Devrimci Hareket Dergisi okuru. Tak-
sim'de başından vurularak katledildi.

- 28 Mayıs 2004: Şiar Perinçek:
Adana’da motosiklette giderken pol-
islerin açtığı ateşle katledildi.

- 29 Ey lül 2004: Se ba hat tin YA -
VUZ, Son gül KOÇ Yİ ĞİT, Der ya
Dev rim AĞIR MAN, Mus ta fa İŞE -
Rİ, Sa lih ÇI NAR; To kat’ın Yağ mur -
lu Bel de si kır salında oli gar şi nin as ke -
ri güç le ri tarafından katledildi. 

- 21 Kasım 2004: Baba oğul,
Ahmet Kaymaz ve Uğur Kaymaz,
Mardin Kızıltepe’de özel timler ta-
rafından infaz edildiler. 

- 19 Ocak: Şırnak’ın Kumçatı
(Dêrgule) Beldesi’nde, 5 genç askerler
tarafından sağ yakalandıktan sonra
katledildiler.

- 24 Ocak 2005: Gökhan Bel-
güzar: İstanbul Bakırköy İlçe Em-
niyet Müdürlüğü’nde katledildi.

- 26 Haziran 2005: MKP'li 17
devrimci Dersim Ova cık’ta katledil-
di.

- 1 Tem muz 2005: Eyüp Beyaz
Adalet Bakanlığı önünde kolları ke-
lepçeli olduğu halde polis tarafından
katledildi.

- 28 Mart 2006: 7’si çocuk 11 kişi
Diyarbakır’da bizzat Başbakan Er-
doğan’ın “kadın da olsa, çocuk da
olsa güvenlik güçlerimiz gerekeni ya-

pacaktır” talimatıyla katledildi. 

- 19 Ocak 2007 - Hrant Dink
İstanbul’da kontrgerilla tarafın-
dan katledildi.

- 27 Ey lül 2007: Bü lent KARA-
TAŞ, Der sim’in Ho zat İl çe si’nde
özel timler tarafından katledildi. 

- 7 Ekim 2007: 17 ya şın da ki Yü -
rü yüş da ğı tım cı sı Fer hat Ger çek, İs -
tan bul Ye ni bos na’da po lis kur şu nuy -

la vu ru la rak felç edil di.. 

- 21 Ka sım 2007: Fey zul lah Ete
Av cı lar’da si vil po lis le r tarafından
göğ sü ne vur ulan tek me ile öl dürüldü.

- 25 Ka sım 2007: Baran Tursun
İz mir Bor no va’da ci ple yolculuk ya-
parken “dur” ih ta rı na uy ma dığı ge-
rekçesiyle en se sin den vu rularak kat-
ledildi. 

- 20 Ağustos 2007: Nijeryalı
Festus Okey Beyoğlu Emniyet Mü-
dürlüğü’nde katledildi.

- 25 Haziran 2007: Mete Ergün
Bağcılar’da gürültü yaptığı gerekçe-
siyle polis tarafından vuruldu. 

- 10 Aralık 2007: Kevser Mır-
zak, Ankara’da Kurtuluş Mahalle-
si’ndeki bir evde polis tarafından
katledildi.

- 27 Ekim 2008: Çağdaş Gemik,
Antalya Yeşildere Mahallesi’nde mo-
tosiklet kullanırken polisler tarafından
“dur ihtarına uymadığı” gerekçesiy-
le başından vurularak katledildi.

- 10 Ekim 2008: Engin Çeber,
Metris Hapishanesi'nde işkence ya-
pılarak katledildi.

-18 Kasım 2009: Osman Aslı Av-
cılar Firuzköy Polis Karakolu’nda kat-
ledildi.

- Ağustos 2008: Cem İnci adlı
genç, İstanbul Bahçelievler’de polis
tarafından katledildi. 

- 26 Ocak 2009:16 yaşındaki İb-
rahim Halil Çoban, Şanlıurfa’nın
Akabe Mahallesi’nde, polis tarafından
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiy-
le vurularak katledildi.

- 19 Kasım 2009: BDSP’li bir
devrimci Alaattin Karadağ, İstanbul
Esenyurt'ta sokak ortasında polisler ta-
rafından katledildi.

- 9 Aralık 2009: Aydın Erdem,
Diyarbakır’da AKP il binası önünde
duran polislerin açtığı ateş sonucu kat-
ledildi...

- 11 Mayıs 2010: Şerzan Kurt
Muğla’da faşistlerin saldırısı esna-
sında polis tarafından vurularak kat-
ledildi.

- 2006-2010 arasında 375 faili
meçhul cinayet yaşandı.

Ayrıca, AKP’nin 8 yıllık iktidarı
döneminde: Cengiz Sezgin, Murat
Kurtaran, Hüseyin Turgut, Turan
Özdemir, Cengiz Koç, Nizamettin
Özcan, Mehmet Hayri Filik, Amed
Yıldırım, Serkan Çedik, Ceylan
Önkol,  Yahya Menekşe... AKP’nin
polisi ve ordu tarafından katledildiler.
Dağlarda yüzlerce yurtsever katle-
dildi. 

AKP iktidarında bugüne kadar
ne katiller cezalandırıldı, ne de yüz-
lerce faili meçhulün akıbeti belli
oldu. 

AKP, kendi iktidarları dönemin-
deki işkencelerin, kayıpların, infaz-
ların, faili meçhullerin üzerini örttü-
ğü gibi, kendilerinden önceki infaz-
ların, katliamların da üzerini ört
müştür. 

TTEECCRRİİTT
ttaabbuutt llaarrddıı rr

AKP Katledendir 
Katiller katledilenlerin ve kaybedilenlerin hesabını soramaz
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Demokratik Haklar Federas-
yonu (DHF), bir süredir devrimci ha-
rekete karşı, sorumsuz, kışkırtıcı, düş-
manca ve her türlü provokasyona zemin
hazırlayan bir tutum izlemektedir.
DHF’nin bu tutumu, Sarıgazi’de TA-
YAD’lılara planlı bir biçimde saldır-
maktan, Nurtepe’de provokatif dergi sa-
tışı yapmaya, Devrimci 1 Mayıs Plat-
formu’nda darbeci bir kontra çetesinin
artıklarını gündeme getirerek birlik
bozgunculuğu yapmaktan, Devrimci ve
Demokratik Yapılar Arası Diyalog ve
Çözüm Platformu’nda Halk Cephesi’ni
hedefe koyup platformu dağıtıcı tartış-
malar açmaya kadar, birçok yerde kar-
şımıza çıkmaktadır. 

DHF’nin, nedenleri ve sonuçları
itibarıyla sorgulanmaya muhtaç bu ta-
vırları, Sarıgazi’de olduğu gibi, “sol
içi  şiddet”e başvurma ve Nurtepe’de
olduğu gibi, adeta pol ise,  provo-
kasyona davetiye çıkarma boyutla-
rına ulaşabilmektedir. 

İşte bu yüzden, DHF bu tavırlarına
derhal son vermelidir. 

Halk Cephesi’nin hangi durumda ne
yapacağı, nasıl davranacağı bellidir.
Bu konuda çok net bir tarihe, yerli ye-
rine oturmuş geleneklere sahibiz. An-
cak DHF’nin ne yapacağı belli değildir.
Bu provokasyona açık zeminde kontr-

gerillanın ne yapacağı belli değildir.  
Gelişmeleri, kısaca hatırlatmak is-

tiyoruz: 

Mayıs 2010: 18 yıl sonra
darbeci çeteyi sahiplenip
Cephe’ye tavır almak
nereden çıktı?
DHF,  Devrimci  1 Mayıs  Plat-

formu’nda, 1 Mayıs’ta, darbeci kont-
ra artıklarına Cepheliler tarafından alı-
nan tavrı gündeme getirerek, Cep-
he’den “özeleştiri” ister ve platformu da-
ğıtmaya çalışır. Dağıtamaz ama kendi-
si Devrimci 1 Mayıs Platformu’ndan çe-
kilir. 

Darbecilik ihanetinden ve kendile-
rinin de o pisliği meşrulaştıran olum-
suz tavırlarının üzerinden tam 18 yıl
geçmiş ve yeniden darbeciliği hatırla-
mış, yeniden onların himayeciliğine so-
yunulmuştur. Bu masum bir tutum ola-
rak görülemez. Mücadelenin içindeki bir
siyasi hareket, neden artık bir ölüden
başka bir şey olmayan bir ihanet çete-
sini sahiplenir? Neden onu, 1 Mayıs-
lar konusunda son derece olumlu bir rol
oynamış olan Devrimci 1 Mayıs Plat-
formu’nu dağıtma bahanesi yapar? Bu
birlik dağıtıcılığı da masum görülemez. 

29 Temmuz 2010... Saat:
16.00... Cepheliler’e Saldırı

DHF Sarıgazi’de Cepheliler’e sal-
dırdı. 30-35 DHF’li, stand yerini bahane
ederek, TAYAD standına ve stan-
dın başında duran TAYAD’l ı lara
saldırdı .  

1 Ağustos 2010...
Biçimsel bir özeleştiri
ve sonrasında saldırıyı
meşrulaştırma: 

1 Ağustos: Saldırı üzerine DHF tem-
silcileriyle Sarıgazi’de görüşüldü. Üç
kişi katıldılar görüşmeye. Özetle şun-
ları söylediler:

“Sol içi sorunların çözümünde şid-
detin kullanılması devrimci ahlakla
devrimci kültürle ilgili bir sorundur.
Tasvip edilmesi mümkün değildir.

Biz kendi içimizde bunun değerlen-
dirmesini arkadaşlarla yaptık. Savunu-
lacak bir tarafı yok. Özür dilemenin de
yetersiz olduğu bir durum yaşıyoruz. Bu
konuda Halk Cephesi’ne özeleştiri ve-
riyoruz. Y apılan saldırıyı savunmuyo-
ruz, yanlış yapılmıştır.” 

Ne var ki ,  başta “Saldırdık yan-
lıştı” diye özeleştiri verilirken, sonraki
tüm görüşme ve konuşmalarda “...
ama Cephelilerin önceki tavırları bu sal-
dırı zeminini hazırladı” diyerek, kendi
özeleştirilerini boşa çıkardılar. 

Kasım ayında Nurtepe Halk Cephesi
tarafından yapılan açıklamada bu man-
tık açık biçimde mahkum edildi: “‘Sal-
dırdık ama sebebi var’; bu mantık sol
içi şiddetin büyüyeceği zemindir. Bu
mantık daha önce Devrimci ve Demok-
ratik Yapılar Arası Diyalog ve Çözüm
Platformu’nda mahkum edilmiştir. Söz-
de DHF de mahkum etmiştir. Fakat
DHF’nin söylemi ile pratiği arasında bu
konuda uçurum vardır.”

O uçurum hiç kapanmadı. 
O uçurum, yeni saldırganlıkları ve

Türkiye Halkları ve Türkiye Solu Önünde

DHF’yi Sorumluluğa Davet Ediyoruz

http://www.ba gim siz lik-de mok ra sii cin-
halk cep he si.comHalk CephesiHalk Cephesi

Açıklama No: 21, Tarih: 8 Şubat 2011

� TAYAD’lılara saldırı, devrimcilerin örgütlü olduğu yerlerde
provokatif faaliyetler, anmalarda dahi provokasyon
yaratmaktan çekinmemek, birlikleri dağıtmaya çalışmak...
Normal değildir!

� Bir hareket, kendi saflarında bu kadar yoğun bir biçimde
bu tür tavır ve politikalar gündeme geliyorsa, mutlaka bu
gelişmelere sorgulayıcı bir gözle bakmalıdır! 

� DHF’nin tavırları, provokasyona tamamen açık bir ortam
yaratmaktadır. Başta Nurtepe olmak üzere, DHF’nin ben-
zer tavırlar geliştirdiği her yerde gündeme gelebilecek tüm
provokasyonlardan DHF de sorumlu olacaktır.
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provokasyonları üretmeye devam etti. 

Aralık 2010... Ayıptır!
Acizliktir! Ama bunu da
yapmışlardır!

Sanatçı Pınar Sağ, son çıkaracağı
albümünü TAYAD’a adamak ve geli-
rini de TAYAD’a vermek ister. 

DHF’liler sanatçının bu düşünce-
sini öğrenince, bir DHF’li, sanatçı
Pınar Sağ’a gider ve “albümü TA-
YAD’a adamamasını!” ister, çünkü
“bizim Nurtepe’de DHF’lilere sal-
dırdığımızı” vb. söylerler. Sanatçı
kendi düşünceleri çerçevesinde gere-
ken cevabı verir DHF’lilere ve albü-
münü de TAYAD’a adama kararında
bir değişiklik yapmaz. 

Düşmanlığa bakın. Bir devrimci sa-
natçı, albümünü TAYAD gibi onlarca
yıldır mücadelede bedeller ödeyen, tut-
sak yakını olmak gibi bir sıfata sahip
ve bu sıfatı onlarca yıldır onurla taşı-
yan bir örgütlenmeye adamak istiyor
ve kendine devrimciyim diyenler buna
karşı çıkıyor!

Bu nasıl bir düşmanlıktır? Devrimci
harekete ve onun örgütlülüklerine kar-
şı saldırganlığın, tahammülsüzlüğün
boyutları işte buralara kadar varmıştır.
Bir devrimci sanatçının albümünü
adamasına bile tahammül edemeyen
mantık, Sarıgazi’de TAYAD’lıların
standına saldıran mantıktır. Saldırı
işte bu mantıkla, bu tahammülsüzlükle,
bu düşmanlıkla gerçekleştirilmiştir. 

Ama DHF’liler şunu bilmelidirler
ki, bir sanatçı, albümünü TAYAD gibi
direniş destanları yaratmış bir örgüt-
lenmeye adıyor ve kendine devrimci-
yim diyenler buna karşı çıkmak gibi bir
tavır içine giriyorlarsa, bu sadece ve sa-
dece zavallılıktır. Hayat sizi ezmiş geç-
miştir. Siz düşmanlığınızla, taham-
mülsüzlüğünüzle, tarihte, halkın mü-
cadelesinde kan can bedeli kazanılmış
bir yeri, nafile bir çabayla yok etme-
ye çalışıyorsunuz.  

Özeleştiriden kaçış,
provokasyonlarda ısrar

DHF’de özeleştiri yoktur. Özeleşti-
ri olmadığı için sorunlar devam et-

mektedir. 

DHF, “saldırdık ama niye saldırdık,
bir sorun” diyerek, saldırıyı meşrulaş-
tırma tavrı içindedir. Saldırının şu veya
bu biçimde meşrulaştırıldığı yerde ise
zaten özeleştiriden sözedilemez. Kırk
defa “özür diliyoruz” da denilse altı boş-
tur.  

Özeleştiride, tartışılan tavrın neden
yapıldığı anlatılır ve devamında iradi ola-
rak bu nedenler, bu ortam ortadan kal-
dırılır. Bu yapılmıyorsa, gerçek bir öze-
leştiri de yoktur. 

DHF, bir özeleştiri veriyor görü-
nürde, ama neyin özeleştirisini veriyor,
o hiç belli değildir. 

Hatalarını, yanlışlarını gizlemek, sa-
vunulamayacak davranışlarının tartı-
şılmasını önlemek isteyenler, ideolojik
mücadeleden kaçıp, üslup tartışması ya-
parlar. 

Oysa sorun ideolojik mücadeledir,
üslup değil. Sorun ideolojik mücadeleye
tahammülsüzlüktür.

14 Kasım 2010...
Çayan Mahallesi’nde
provokasyon

O gün 15 milyonluk İstanbul’da Ça-
yan Mahallesi diye bir gecekondu böl-
gesi olduğunu keşfetti DHF’liler. Ma-
halleye afiş asmaya(!) geldiler. Çayan
Mahallesi, bir avuç bir yerdi, herhan-
gi bir mahalle değil, Cepheliler’in
kanı canıyla kurulmuş, örgütlü bir
mahalleydi. 

Bu mahallenin örgütlü olduğu, ma-
halle hukukunu kendilerinin de bildiği
hatırlatılarak, buna uymaları istendi.

Ama DHF’nin umurunda değildi
bunlar. Afiş de bahane. Kendileriyle ko-
nuşmak isteyen Cepheli’ye “seni mu-
hatap almayız” ve benzeri sözlerle ha-
karet edip itekliyorlar... “Gelin bizi dö-
vün” diye bağırıyor bazı DHF”liler. Ale-
nen provokasyona davet ediyorlar. 

DHF’nin onlarca kişiyle dergi da-
ğıtmaya, afiş asmaya çıktığı pek gö-
rülmüş şey değildir. 35-40 kişiyle her-
hangi bir yerde sivil faşistlere karşı sal-
dırdığı pek görülmüş değildir. 

Ama “Cephe’ye karşı olma” nok-
tasında, bunlar sık sık görülüyor. Sa-
rıgazi’de TAYAD’lıların durduğu stan-

da 35-40 kişi saldırıyor... Çayan Ma-
hallesi’ne, afiş asmaya, dergi satmaya
kalabalık gruplar halinde geliniyor.. 

Aralık 2010... Çayan
Mahallesi halkını kuşatma
altında terkeden DHF’liler

Polis, 19 Aralık’ın hemen öncesinde
Nurtepe’ye baskın düzenlemiştir. Halk
Cephesi bunun karşısında kuşatma al-
tında ve her an çatışmaya karşı hazırlık
içinde polis terörüne karşı bir eylem
yapmaktadır. 

Akşam saat sekiz civarında başlayan
eylemde ilk başta 200 kişi kadar top-
lanmıştır, Hüseyin Aksoy Parkı’nda
toplanan kitle yürüdükçe kitle kalaba-
lıklaşır, 400 kişi kadar olur. Yürüyüşün
sonunda basın açıklaması yapılır. 

Bu açıklama sırasında üç DHF’li ge-
lip, oradaki Cephe sorumlusunun ku-
lağına eğilip şöyle derler: “Biz DHF’den
geliyoruz. Eyleminizi destekliyoruz.
Şimdilik gitmek zorundayız.” Ve gi-
derler. 

Evet, DHF’ye sormuştuk. Nurtepe
defalarca polis saldırısına uğradığında,
defalarca sivil faşistler tarafından sal-
dırıldığında neredeydiniz?

Bu soruya cevap verememenin bas-
kısı altında, bir polis kuşatmasında güya
orada olduklarını gösterecekler; ama onu
da yapamıyorlar. Kuşatma sürerken, ey-
lem sürerken, “yoğun” işlerini gerekçe
gösterip semti TERKEDİYORLAR.
Acaba Çayan Mahallesi’nde çalışma id-
diasında olanlar, öyle bir anda, hangi bü-
yük işlerle meşguldürler ki, halkı ku-
şatma altında kendi önderliklerinden
“mahrum” bırakıp çekip gitmektedirler?!

Yer: Avusturya... 19 Aralık
anmasında provokasyon! 

Halk Cepheliler, 19 Aralık’la ilgi-
li bir anma yapıyorlar. 

DHF’liler (ve Özgür Gelecek okur-
ları) toplu olarak anmaya geliyorlar.
Gelişleri, normal bir geliş değil. Bir si-
yasi hareketin anmasına diğer gruplar-
dan insanların nasıl katılabileceği bel-
lidir. Solun bu konuda yerleşmiş gele-
nekleri vardır. Ama provokasyon, ge-
lenekleri silip atıyor. 

DHF’liler anmada, konuşma esna-
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sında “Ne kazandınız?”, “sus” gibi
provokatif sözler sarfediyor, kendileri-
ne müdahale edilince “bakın bizi ko-
nuşturmuyorlar” şeklinde apaçık bir baş-
ka provokasyon yaratıyorlar. (DHF’li-
ler burada, Özgür Gelecek okurlarıyla
birlikte hareket etmiş, anmayı birlikte
provoke etmişlerdir.)

Bu ülkede DHF son iki yıldır 19
Aralıklar’da benzer bir provokatif tutum
içindedir. Kitlelerini açıkça Cephe’ye
karşı düşmanlaştırmaktadırlar. 2 yıldır
“19 Aralık Anması”(!) adı altında, di-
renişi karalamakta, “Ölüm Orucu; yer-
lerde sürünen bir zafer” gibi, devrimci
olmayan provokatif bir üslup kullan-
maktadırlar.

30 Ocak 2011..
Öğleden sonra... 
Nurtepe’de bir provokatif
girişim daha... 

DHF’liler, füze kalkanıyla ilgili
İstanbul’un her yanını afişlemiş(!) ola-
rak, Çayan Mahallesi’ne de afişlerini as-
mak ve yazılama yapmak için geldiler...
Cepheliler, tekrar yaptıklarının yanlış-
lığını hatırlatıyorlar. DHF’liler provo-
katif dayatmada ısrarlı. Elbette son de-
rece ilginçtir, yaklaşık 30 kişi ile gel-
mişler sıradan bir afişlemeye... Bazıla-
rında da “plastik borular” var, sopa ni-
yetine! Oldukça hazırlıklılar. İtişme kal-
kışma esnasında bazı Cepheliler’in el-
leri, kolları çiziliyor, tekme darbesi alan-
lar oluyor. Ama cevap verilmiyor. 

DHF, kendi içine dönerek
bu provokasyonlara son
vermelidir!

Bu gelişmeler, Kasım ayında Nur-
tepe Halk Cephesi tarafından yapılan bir
açıklamayla eleştirildi. 

Demokratik Haklar Federasyonu ta-
rafından 7 Aralık 2010’da, Nurtepe
Halk Cephesi bildirisinde ortaya ko-
nulan eleştirilere karşı bir bildiri ya-
yınlandı. Sözkonusu bildiri daha ilk pa-
ragrafında Nurtepe’de yaşanan her şeyi
ters yüz ediyordu. 

“Bildiriye gerekçe olan olay, 14 Ka-
sım 2010 (Pazar) günü, Halk Cephesi’
nin, Nurtepe’de afiş çalışması yapan

DHF faaliyetçilerine saldırması; saldı-
rı anında ve sonrasında ise mahalle hal-
kının tepkisini almasıdır.”

Saldıran kim, mahalle halkının tep-
kisini alan kim, hepsi ters yüz edilmişti.
Böyle bir bildiride sağlıklı, sorunu çö-
zücü bir yaklaşım bulunamayacağı
açıktır. 

DHF, Sarıgazi’de neden saldırmıştır?
Neden bir anda Nurtepe’de dergi dağıt-
mak, afiş asmak ihtiyacı duymuştur? Bu
sorular cevaplanamamaktadır. DHF ile
yapılan görüşmelerde de DHF tarafın-
dan bu konuda tek bir açıklama yapıl-
mamıştır. 

Çok açık ve net söylüyoruz bu nok-
tada: Sorun sadece grupçuluk, rekabet-
çilikle de açıklanabilir gözükmemek-
tedir. Üzerinde son derece ciddiyetle du-
rulması, ciddiyetle sorgulanması gere-
ken bir durumla karşı karşıya olduğu-
muz açıktır. 

Biz, halk saflarında
gördüğümüz bir siyasi
hareketi uyarı görevimizi
yerine getiriyoruz.

Bu siyasi hareketin saflarında geç-
mişte büyük bir “karşı-devrimci ör-
gütlenme” açığa çıkmıştır. Bu ajan ör-
gütlenmesi içinde yeralanlar, Merkez
Komite’ye kadar yükselmişlerdir. Söz
konusu ajanlar, örgütün politikalarını,
kararlarını belirleyen konumdaydılar.
Kendi açıklamalarına göre, bu karşı-dev-
rimci örgütlenmenin “soruşturulma-
sı” sırasında kendi içlerinden 13 kişiyi
öldürmüşlerdir. Sonra “yanlış yaptık” de-
nilmiştir. Kendilerinin “Kardelen Ha-
rekatı” olarak adlandırdığı bu olayda, in-
sanlara işkence yaptıklarını yine ken-
dileri açıkladılar.

Bu son provokatif saldırılarla ilgi-
li eleştiri ve uyarımızı yaparken, bun-
ları da hatırlattık, bu tür durumlara dik-
kat çektik... DHF’liler buna “her dev-
rimci harekette olur” diye cevap verdi-
ler. Hayır, olmaz! Oluyorsa orada cid-
di bir sorun vardır. Ajanlaştırmalar, sız-
malar her zaman olabilir, ama hiç bi-
risi Merkez Komite’ye kadar tırmanıp
hareketin politikalarını belirleyen, ka-
rarlarını alan bir düzeyde olamaz. Hiç-
birisi tamamen örgütü ele geçirmiş ko-
numda olamaz.  

Açıklanamayan, izah edilemeyen
her şeyde, devrimciler, ihtiyatlı olma-
lı, sorgulayıcı bakmalıdırlar. Bize tüm
sınıflar mücadelesi tarihinin öğrettiği
budur. 

DHF’ye hatırlatıyoruz:
Bu tarih sizin!

Üslup tartışması yapıyorsunuz. Ha-
yır, biz ne küfrediyoruz, ne hakarette bu-
lunuyoruz. Marksist-Leninist teorinin
kavramlarıyla konuşuyoruz. Ama bakın,
şu satırlar size aittir:

“Çünkü komplocu demek Dur-
sun Karataş t ipinde bir manyak
demekt ir. ”

Evet, bu sözler size ait. 

Bir konuşma sırasında söylenmiş,
duyulmuş sözler falan da değil Dergi-
lerinizde yazdınız. Partizan, (Sayı: 18,
sayfa 19)

Bir devrimci hareketin önderine kar-
şı böyle bir şey söylenmesi, yazılma-
sı normal miydi sizce?

Devam ediyordunuz: 

“Buray ı  basmakla dev lete hiz-
met  et t iklerini  düşünüy orum.
Bu Dursun Karataş’ın mantığı -
dır. ” (Özgür Gelecek, s. 27, sf. 9)

“Parti tüzüğü, ahlaki değerlerin, de-
jenere edilerek parti iradesi önderliğe ka-
yıtsız şartsız tabi kılınacak. Ve sonuçta
A. Öcalan ve D. Karataş’ta somutlanan
önderlik anlayışı partiye hakim kılınacak.”
(Özgür Gelecek, s.29, sf.2)

Bu alıntılar TKP-ML çevresinin
Devrimci Sol’a yönelik bir yazısından
değil, kendi iç sorunlarını tartıştıkları
yazılarından alındı.

Bunları yazmak normal değildi. Bir
devrimci hareketin önderi hakkında
“manyak” gibi bir kelimeyi kullanmak
için, ya tam bir ahlaksız ve soysuz ya
da ajan provokatör olmak gerekirdi. Ya
da ikisi birden. 

VE ÖYLE DE OLDUĞU
ORTAYA ÇIKTI.

Bunların devrimci bir yayın orga-
nında yazılabildiğini bilmeyen insan-
ların çoğu şaşıracaktır. Evet, bunlar ya-
zılmıştır.  

Sonra bunların yazıldığı dönemin
“yöneticileri”, karşı-devrimci, ajan vb.
ilan edilmiş, kimi işkencede öldü-
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rülmüştür.  

DHF’liler, bu tarih sizin! 

O özeleştirilerden birinde şöyle ya-
zılmıştı: 

“Ama,  işkencey i  ‘devrimci  şid-
det’ diye uygulayan MK üyesi  ve
kadrolarımız vardır.  Ve bu orduda
yaygındır.” (Partizan, s. 17, sf.67)

Biz o zaman şöyle dedik: 

“Sorun bunu tespit etmekle bitiyor
mu? Hayır, yine sormak zorundasınız, iş-
kence gibi insanlık dışı bir yöntem nasıl
olup da saflarınızda yer buldu, aylarca, yıl-
larca sürebilen bir meşruiyet kazandı?”

Bu soruya cevap veremezseniz, ver-
memişseniz, işkenceyi “doğal, meşru”
kabul eden kültürü yerle bir etmemiş-
seniz, o saflardan darbeci, kışkırtıcı, pro-
vokasyon yaratan yaklaşımların çık-
masında hiçbir engel yoktur. 

Kendi saflarındaki insana işkence ya-
pabilen, bunu meşru, doğal, gerekli gö-
rebilen kafa yapısı, Nurtepe’de Cephe-
liler’e karşı her şeyi yapabilir. 

Yapılanlar normal
değildir! Dünü hatırlayıp,
bugüne bakın!

O zamanlar, yine kendi durumları-

na dair şu “durum tespitini” yapıyorlardı: 
“. . .  Neredey se her say ımızda

bir say fa y er ay rı larak  Dev rim -
ci  Sol  içerisinde gel işen olay la-
rı  haber yaparak  v e değerlendire-
rek okurlarımıza sunduk.” (Özgür
Gelecek, s.27, sf.6)

Bu açık ki normal değildi. O zaman
da normal değildi, bugün de. Bugün ya-
pılanların bu yaklaşımdan, o günkü ruh
halinden hiçbir farkı yoktur. 

Herhangi bir semtte 35-40 kişiyle
toplu dergi satışına çıktığı pek görül-
memiş bir siyasi hareket, Cepheliler’e
karşı seferberlik içinde, bu şekilde der-
gi satışına çıkıyor. 

Normal değildir!  
Biz paralı, subjektif bir ajanlık id-

diasında değiliz. İşin bu yanı kendile-
rini ilgilendirir. Biz ondan daha beter,
daha zararlı bir şekilde örgütleri birbi-
rine düşüren, burjuva ideolojisinin,
politikalarının sahiplenicisi ve uygu-
layıcısı olanlardan söz ediyoruz. 

Provokasyonlar, bunların ürünüdür
genellikle. 

Partileri içinde karşı-devrimci ör-
gütlenmenin açığa çıkarılmasına dair,
şu eksikliği saptamışlardır kendileri: 

“Kardelen Harekatının parti içinde çı-
kan böylesine ciddi ve güçlü bir karşı-

devrimci oluşumun bir askeri harekat-
la temizlenmesiyle sınırlı tutulması,
karşı-devrimci hücrenin parti içinde
nasıl ve neden bu kadar geliştiğinin ve
güçlendiğinin kavranmadığı anlamına
gelir.” (TKP(ML)’den Maoist Komü-
nist Partisi’ne, Bu Tarih Bizim, syf.
471)

Bizim sol  içi  şiddet karşısın-
da,  provokasyonlar karşı s ında
tutumumuz bel l idir.  
Sol  içi  şiddete başvurmayaca-

ğız.  Bunu bir kez daha ve her ko-
şulda tekrarlarız.  
Ancak DHF,  ne yapıp edip,  bu

provokasyona son vermel idir.  
Bilmelidir ki, bu provokasyonun

altında kendileri kalacaktır.
Tıpkı darbeciliği sahiplenmenin al-

tında kaldıkları gibi... Tıpkı direniş düş-
manlığı yapmalarının altında kaldıkla-
rı gibi... 

Türkiye halkları ve Türkiye solu
önünde DHF’yi uyarıyoruz. Bu pro-
vokasyonlara son verin; provokasyon-
ların nedenini, sorumlularını araştırın
ve yeni provokasyonları önleyin.

Halk Cephesi

Boran Yayınevi tarafından “Av.
Fuat Erdoğan Anısına Uluslarara-
sı Sempozyum Özgürlük Mücade-
lesi ve Hukuk” ismiyle bir kitap
yayınlandı.

KitapHalkın Hukuk Bürosu ta-
rafından 26-27 Eylül 2009’da dü-
zenlenen “Fuat ErdoğanUluslararası
Hukuk Sempozyumu”nun  birinci-
sinin belgesi niteliğindedir. Sempoz-
yum, bu kitap ile  kalıcı hale getiril-
miştir.

Yalnızca Türkiye’nin değil, dünya-
nın da ilk kurumsal hukuk bürosu olan
Halkın Hukuk Bürosu’nun düzenle-
diği bu sempozyumda, “dört kıta-
dan” ezilenlerin, yoksulların, devrim-
cilerin avukatları ilk defa bir araya
gelmiş oldular; onların bu sempoz-

yumda tartıştığı her konu kayıt altına
alındı. Kitabın önsözünde, kitabın niye
çıkarıldığına dair şunlar belirtilmiş:

“Hem sempozyum toplantılarına
ve oturumlarına katılmamış olanlar
için sunumları  bir araya getirmek,
hem de ezilen halkların mücadele-
sine sunulan bu mütevazi katkıyı ka-
lıcılaştırmak istedik.” 

Önsözde, kitabın neleri içerdiğine
dair bilgiler verildikten sonra, sem-
pozyuma katılan avukatların sıradan
avukatlar olmayıp, dünya halklarının
mücadelelerini sempozyuma taşıdık-
ları şöyle vurgulanyor: 

“Bu sempozyumda, bizden bin-
lerce kilometre uzakta dünyanın di-
ğer ucundaki Latin Amerika'da ya-

şanan kayıp,
katliam ve in-
fazların; em-
peryalizme ve
siyonizme karşı
tüm dünyaya
örnek olan
umut ve ahlak
timsali Filistinli direnişçilerin; Bask
ükesinde özgürlük mücadelesini yük-
selten Basklılardan ülkemizde asi-
milasyon, inkar ve imha politikasına
maruz kalan Kürtler’e, ulusların
kendi kaderini tayin hakkını savu-
nanların sözleri söylendi. ”

Kitapta sempozyumun anısına dü-
zenlendiği  devrimci avukat Fuat
Erdoğan’ın kısa bir özgeçmişi de yer
alıyor.

Av. Fuat Erdoğan Anısına Düzenlenen
Sempozyumun Belgel eri  Kitapl aştırıldı
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Devrimci mücadele, her alanda
yüksek moralle sürdürülür. Cepheli-
ler için devrimcilik, aklın ve yüreğin
birleştiği yerdedir. Ve bitmez, tü-
kenmez, yok edilemez bir moralle
sürdürülür.

Öyle süreçler olur ki, umutsuzluk,
karamsarlık kol gezer. Olanaksız-
lıklar, yoksunluklar kuşatır etrafı-
mızı. Çok büyük bedeller ödediğimiz,
düşmanın tüm gücüyle üzerimize
yüklendiği ya da devrimci mücade-
leyi sürdürebilmenin iğneyle kuyu
kazmaktan farksız olduğu süreçler
olur. 

Türkiye devrimci hareketinin ta-
rihi, tarihimiz böylesi dönemlerle
doludur. Cuntalar yaşadık, kitlesellik
geriledi, eylemler durdu, örgütlenme
daraldı... Ama biz direniş çizgisin-
deydik hep; hep cuntaya karşı mü-
cadeleyi sürdürme ve yükseltme ka-
rarlılığındaydık. İnancın, coşkunun,
cüret ve bedelleri göze almanın bi-
leşiminden oluşan yüksek moralle
aşıldı bu süreç... 

Oligarşi sayısız kere “bitirildiği-
mizi, yok edildiğimizi, artık belimizi
doğrultamayacağımızı” ilan etti...
Fakat o tarih bir kez olsun Cepheli-
ler’in umutsuzluğa kapıldığını, mo-
ralini kaybettiğini yazmadı. Yazma-
yacaktır.

Bunu oligarşi de bilir. Bundan do-
layı da, fiziki saldırılarının yanısıra,
kesintisiz bir şekilde moral değerle-
rimize de saldırır. Onlarda bir aşın-
ma, bir gedik yaratmak için her yön-
temi kullanır. Tarihimize, değerleri-
mize, şehitlerimize dil uzatır. Ön-
derlerimizi karalar. Kendince gücü-
müzü küçümser. Halkın bizi isteme-
diğini, umursamadığını ya da “bu
halk için hiç bir şeye değmeyeceği-
ni” anlatır durur. Linçler örgütler,
bunları çarpıtılmış, aşağılık haberler
halinde günlerce yayınlar. 

Düşman bilir ki
moralin kaybedildiği
yerde devrimcilik tar-

tışılır hale gelir; ora-
da düzen devrimciliğe üstün çıkma-
ya başlar. Devrimci gibi düşünmenin
yerini düzen kafasıyla, düzen ölçü-
leriyle düşünme alır...

Cepheli buna izin vermez. Ver-
mediği kadar iyi bir Cepheli’dir.
Moralini bozup düşmanı sevindirmez.
Moralini bozup ideallerini gölgele-
mez.  

Cepheliler, bu konuda tarih önün-
de çok güçlü bir sınav vermişlerdir.
İşte bu yüzden düşmanın moralimi-
zi bozma çabası nafiledir. Ne yapar-
sa yapsın, yokluklar, zulümler ve psi-
kolojik savaşın binbir türlü hilesi, et-
rafımızı ne kadar kuşatırsa kuşatsın,
moralimizi bozmayacağız. Aksine
tüm bunlar, öfkemizi büyütmeli, bizi
devrim saflarına daha sıkı bağlama-
lı. 

Cepheli, zorluklar, saldırılar kar-
şısında, darbeler, yenilgiler sırasında,
kendi iradesiyle kararlar alabilen,
yeni sorumluluklar yüklenebilen,
gevşemeyen, kadercileşmeyen, ka-
ramsarlığa düşmeyendir. Bunları ba-
şarabilmek, her şeyden önce yüksek,
güçlü bir moralle mümkündür. Onun
için, her ne olursa olsun, her ko-
şulda ve her süreçte, moralimizi hep
yüksek tutmak durumundayız.

Moralimizin kaynağı, haklılığı-
mız, tarihsel olarak kazanacağımıza
sarsılmaz inancımız, yoldaşlarımıza
ve partimize olan güvenimizdir.

Che’de şöyle diyor bir yazısında:
“Kahramanlık anlamında moralse,
savaşma gücü ve askerleri en ola-
ğanüstü yiğitçe eylemleri başarma-
ya götüren nihai zafere ve davanın
doğruluğuna olan inançtır.”

İşte moralin özü, özeti budur.
Böyle olduğu içindir ki, Cepheli asla
moralini kaybetmez, her koşulda
mücadeleyi, savaşı büyütür, ileri ta-
şır diyebiliyoruz. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Moralini Bozmaz

SİZİN İÇİN 

ne demek?

Özkan Dağ  
(Esnaf)

Yürüyüş Dergisi bana; inkar edilen
bir halkın var oluş mücadelesini, yok
olması istenen bir kültürün yaşam
mücadelesini ifade ediyor.  Gerçekleri,
haklı ve haksızı, zulmü ve zulme baş-
kaldırışı Yürüyüş Dergisi’nden öğ-
renmeye devam edeceğim. 

Kemal İçta 
(İşçi- Hurdacı) 

Bilmediğim, görmediğim bütün
gerçekleri görüyorum. Halkı aydınla-
tan özgür bir dergi olduğu için farklı-
dır, gerçekçidir.

Umut Ayata 
(Öğrenci) 

Yürüyüş Dergisi’ni sahiplenmek
amaçlı açtığımız masaya gelen bir abla
“bizler yoksul insanlarız çocuğumun
eğitim, kardeşimin cezaevinde yaşa-
dığı sorunları var. Bunları nasıl çöze-
riz” diye sordu. Cevap sosyalizmde el-
bette. Yürüyüş benim için sosyalizmi
ifade ediyor.

Mehmet Ali Aslan 
(Öğretmen)

Burjuva basının egemenlere hizmet
ettiğini biliyoruz. Burjuva basın  ger-
çekleri halktan gizleyen yoz haberler
yapıyor. Tüm bunlara karşı Yürüyüş
Dergisi halkın sorunlarını, çözümleri
ile birlikte yazıyor. Yürüyüş halktan
yana bir dergi bunun için sahipleni-
yoruz, okuyoruz.

Sinan Umut Doğru 
(Öğrenci) 

Burjuva basının bize dayattığı yoz
kültürün karşısında Yürüyüş Dergisi bir
alternatiftir. Halkın tüm sorunlarının çö-
zümünü anlatan bir dergidir. Yürüyüş
Dergisi benim için sosyalizmi, adale-
ti, vatan sevgisini ifade ediyor.
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AKP emek düşmanlığına devam
ediyor... Emeğimizi çalıyor ve satıyor...
Bu satışı da AB’ye uyum, Avrupa Bir-
liği süreci gibi yalanlarla yutturmaya
çalışıyorlar bizlere.  Emekçilerin sır-
tına bindirilen her yeni “uyum pake-
ti” kazanılmış bir hakkın gasp edilme-
si anlamına geliyor.

- Birçok alanda yapılacak düzenle-
melerin “Torba Yasa” şeklinde, tam bir
“çorba” halinde meclise getirilmesi,
halktan gerçekleri gizlemenin bir biçi-
mi. Mesele şu ki; kimse temel olarak
torba’daki yüzlerce maddenin neleri
içerdiğini tam olarak bilmiyor. Bu ko-
nuda AKP yalakası basın yayın or-
ganları da büyük rol oynuyor. Yasanın
“şirin” görünen bir iki maddesini pa-
zarlamaya çalışıyor işbirlikçiler. Ama
bizler biliyoruz ki; Torba Yasa saldırı-
sı AKP’nin emperyalist tekellerin ih-
tiyaçlarına cevap verebilmek için ha-
zırladığı bir saldırıdır. Bunu yaparken
de yöntemi aldatma ve yalan üzerine
kuruyor.

Peki ne yapmak istiyor AKP bu sal-
dırıyla;

- Esnek çalışmayı, güvencesiz ça-
lışmayı yasallaştırarak köleliği yasal
hale getirmeye çalışıyor.

- Belediye çalışanlarını istediği za-
man istediği yere gönderilebilecek
ayakçıları gibi kullanmak istiyor. 

- Kamu emekçilerinin yasal çalışma
saatleri dışında, zorla çalıştırılabilece-
ği koşullar yaratılıyor.

- Ve emekçiler kapitalistin isteğine
göre keyfi olarak sürgün edilebilecek
ve  "yasal" olarak fişlenebilecek.

Tekellerin kâr kapılarını ardına ka-
dar açmayı planlayan bu yasa, devle-
tin işsizlik fonunu tekellere aktarıyor. 

Açıktır ki; 4-C’ler, özelleştirmeler
yetmeyecek, aksine daha da artarak
karşımıza çıkacak. Bu saldırılar genç
liğin de gündemidir. Annelerimiz, ba-

balarımız, akrabalarımız
bu saldırıların muhata-
bıdır, bizler de muhatabı-
yız. Bu ülkede işçiye,
emekçiye, yoksula yapı-
lan her saldırının muha-

tabıyız. Çünkü gençlik halktır. Evet
tek başına bir sınıf değildir ama üreti-
me katıldığı oranda işçi olur, köylü
olur... Öğrenci gençlik parasız eğitim
ister. Çünkü bu onun en temel hakkı-
dır. Ve parasız eğitim isteyen öğrenci-
nin ailesi emperyalistler tarafından
torba yasaları çıkarılarak sömürülme-
ye çalışılır. İşte bu noktada sorunumuz
ortaktır ve üreteceğimiz çözümler de
ortak olmalıdır. 

Bu anlamdadır ki, gençliğin yeri,
Ankara’da meclise yürürken yollarına
çıkarılan barikatlar önünde direnen
emekçilerin yanıdır. 

Dev-Genç’in tarihi, gelenekleri de
bize bunu söylemektedir. Dev-Genç, ta-
rihi boyunca sadece okullara hapsolma-
mış, grevlerde işçilerle, toprak işgal-
lerinde köylülerle omuz omuza ol-
muştur. ‘77’de Eczacıbaşı grevinde
yönlendirendir Dev-Genç’liler. ‘78’de
Boronkoy’da MESS grevine öncülük
eden yine Dev-Genç’liler’dir. ‘76-77-
78 yılları boyunca Bereç, Demirdöküm,
Man, Sungurlar, Şahin Motor, Tek-San,
Mintaks, Tekel Cibali.. tüm direnişle-
rin içindedir Dev-Genç’liler... Dev-
Genç, Devrimci İşçi Hareketi’ne pek
çok kadro yetiştirmiştir. 16-17 Haziran-
lar, 1 Mayıslar Dev-Genç’liler’in tari-
hidir. 

Dün toprak işgallerinde, fabrika
grevlerinde yönlendirici, örgütleyici
olan  gençlik belki bugün bunu yapa-
bilecek güçte değildir ama bugün genç
liğin önünde duran en somut saldırı da
eğitim hakkına yapılan saldırıdır. Pa-
rasız eğitim talebi milyonların talebi-
dir bugün ve militan bir mücadele is-
temektedir. Parasız eğitim mücadele-
si, Torba Yasa saldırısına karşı verile-
cek mücadeleden kopuk değil aksine
onunla bütündür.  Dev-Genç’liler mü-
cadelelerini  bu gerçeğe göre şekillen-
dirmelidirler.

GGeennççlliikk  FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik

TORBA YASA 
GENÇLİĞİN DE
GÜNDEMİDİR

Sarıyer Mustafa Kemal Ana-
dolu Öğretmen Lisesi öğrenci-
leri,  okulda yurt olmadığı ge-
rekçesiyle cemaat evlerine gön-
deriliyor. Çevrede çok fazla
'abi-abla' evi bulunuyor. Okul
öğrencilerinin büyük bir ço-
ğunluğu bu evlerde kalıyor.
Okulun kaçak arazi üzerine ya-
pıldığı iddiaları nedeniyle daha
önce başlatılan yurt inşaatının
durdurulduğunu belirten liseli-
ler, gericiliğin iktidar ve hol-
dinglerin bol para desteğiyle
örgütlendiğini vurguladılar.  

Yurt Yoksa
Cemaat Evine

Milli Eğitim Bakanı Nimet
Çubukçu’nun “Okul Güven-
liği Projesi”nde, öğrencilerin
polis muhbiri olarak görevlendi-
rildiği ortaya çıktı. AKP’ye göre
öğretmenler de, öğrenciler de po-
lise hizmet etmeli, hatta kendi-
leri polis gibi olmalı. 

Öğretmenler ve öğrenciler!
Muhbirlik dünyanın en aşağılık
işlerindendir. AKP, muhbirliği
dayatıyor; reddedelim! 

Çocukları Muhbir
Yapan AKP

Uşak Mehmet Sesli İlköğre-
tim Okulu Müdürü Ufuk Kes-
kin’in ana sınıfına kaydettiği
öğrencilere karşılık öğrenci ve-
lilerininin her birinden 350 TL-
lik senet aldığı belirlendi. 

Öğrenci velilerinin şikayeti
üzerine okul müdürü  hakkında
soruşturma açıldı. Okul
müdürü, velilerden şikâyetlerini
geri almaları şartıyla her senet-
ten 50 TL indirime gideceğini
söyledi. Rüşvetçiliği öylesine
alenileştirmişlerki bu kadar da
yüzsüz ve arsızlar. 

Sistemin Müdürü
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Ülkemizde Gençlik

“Öğretmenlerin bu ülkede mesleği-
ni yapabilmesi için özel okullarda oku
yan öğrencilerin sayısının artması ge-
rekir.” Bu tespiti yapan kişi şu an
Milli Eğitim Bakanlığı yapan Nimet
Çubukçu’dur.  Nimet Çubukçu, Tür-
kiye Özel Okullar Birliği Derneği’nce
Antalya’da  düzenlenen ‘Eğitim ve Bi-
l im’ başlıklı 10. Antalya sempozyu-
muna katıldı. 

Yaptığı konuşmada, “özel okulların
resmi okulların iki katı öğretmen is-
tihdam ettiğini” belirterek, özel okulla-
rın arttırılması gerektiğini savundu. Ni-
met Çubukçu ‘Eğer... Özel okullardaki
öğrenci sayısını hızla artırabilirsek öğ-
retmen adaylarına da özel okullarda ça-
lışma imkanı sunulmuş olacaktır.’ di-
yerek aslında parası  olanın çocuğu-
na öğretmen i stihdam edi l s in,
parası  olmayanın çocuğu i se öğ-
retmensiz okullarda öğretmen bek-
leye dursun demektedir. 

Bu cümleler, ne öğretmenler için ne

de öğrenciler için bir olumluluk içer-
memektedir. Çubukçu, herkesi paralı eği-
time teşvik ve mahkum etmektedir. Ne
kadar çok müşteri (öğrenci) bulurlarsa,
öğretmenlerin işsizlik sorunu da o kadar
çözülecektir! Çubukçu, devlet okullarında
öğretmen bekleyen öğrenciler varken,
okul binası olup da öğretmeni olmayan
onca yer varken, bu okullara öğretmen
almak yerine, özel okullarda zenginlerin
çocuklarına eğitim verecek öğretmenler
aramaktadır. 

Elbette bu özel okullarda öğretmen-
lerin kölece çalıştırılacağını da unut-
mamak gerekir. 

Bir diğer durum ise; devlet okullarında
öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesini,
özel okulların eğitim sistemi içerisindeki
payının artmasına, resmi okullardaki öğ-
renci yoğunluğunun düşmesine bağla-
ması ve resmi okullarda ancak daha az
öğrenciyle daha iyi hizmet verilebile-

ceğini savunması, şu anki yetersizlikleri,
eşitsizlikleri “aklamaya” çalışmaktan
başka bir şey değildir. 

Çubukçu’nun gönlünün de, desteği-
nin de paralı eğitimden yana olması  şu
an resmi okullarda 23  öğrenciye 1 öğ-
retmenin, özel okullarda 9 öğrenciye 1
öğretmenin düşmesinden belli oluyor.

Evet, Nimet Çubukçu gibilerinin öğ-
renciye, öğretmene bakış açısı ortadadır.
Savunuculuğunu yaptıkları düzenin çı-
karları uğruna yapmayacakları şey yok-
tur. Onların o kokuşmuş düzenlerinde in-
sana, gençliğe değer yoktur. Onların in-
sanlara vermedikleri değeri bugün Dev-
Genç’liler vermektedir. Değersizleştir-
dikleri yok saydıkları her şeyi biz sa-
hipleniyoruz. 

Düzenin bakanları eğitimi de pat-
ronlara hizmet etmenin bir aracı olarak
görüyorlar.

Gençliğin
Gündeminden

14 Şubat 
21 Şubat

20 Şubat 1995:
Boğaziçi Üniversite-
si’nde yemek zamları-
na karşı devrimci öğ-
renciler tarafından ye-
mek boy-kotu yapıldı.
Boykot 4 gün boyunca
sürdü.

21 Şubat 1994:
İstanbul Üniversitesi
Merkez Kampüs’te
Küba ile dayanışmak
amacıyla asılan afişle-
rin polis tarafından in-
dirilmesi üzerine DEV-
GENÇ’liler SBF De-
kanı Pertev Bilge’nin

odasını işgal etti.
21 Şubat 1997:

İstanbul Üniversitesi
Merkez Kampüsü’nde
faşistlerle çıkan çatış-
mada 10 faşist ve 2
muhabir yaralandı.

Şubat 1998: Avcı-
lar Esenyurt’ta üniver-
sitelerdeki faşist saldı-
rıları protesto için fa-
şistlere ait bir kafe Dev-
Genç’liler tarafından
tahrip edildi.

21 Şubat 1995:
Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü’nde
faşistlerin saldırısı so-
nucu 4 öğrenci yara-
landı. Saldırıyı protes-
to için 500 kişilik yü-
rüyüş düzenlendi. 

gençliğin 
tarihinden

“ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENCİ 
SAYISI ARTARSA ÖĞRETMENLER
ARTIK İŞSİZ KALMAYACAK”MIŞ!

1 Mayıs Mahallesi’nde CHP Teşhir Edildi
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde  6 Şubat günü Halk Cephe-

liler, toplantı yapacaklarını afişlerle duyuran CHP Gençlik Kol-
larının astıkları afişleri inidirerek halka teşhir ettiler.  

Ardından toplantı yapacakları İmranlılar Derneği’ne giderek
mahalleli gençlere de CHP’nin gerçek yüzü teşhir edildi. Teşhi-
rin önüne geçmeye çalışan bir CHP’li  “Tek yumruk olmalıyız biz”
demesi üzerine Halk Cepheliler de karşılık olarak “‘tek yumruk’
olmaktan bahsediyorsanız mahallemizde günlerdir estirilen çete-
uyuşturucu-hırsızlık terörüne karşı durun. Bizim yalancılarla, do-
landırıcılarla, katliamcı halk düşmanlarıyla işimiz olmaz, bu ma-
halle devrimcilerin kanıyla kuruldu. Siz bu kanı ezemezsiniz” diye
uyararak terk ettiler.

Ankara Haklar Derneği'nde

Kahvaltı Ve Film Gösterimi

Ankara Haklar Derneği'nde, yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar günü kapsamında kahvaltı ve film gösterimlerin ilki
yapıldı.

5 Şubat günü dernek üyeleri ve TAYAD'lı Aileler’in katılımıy-
la kahvaltı yapılıp, ardından Amerika'daki kadınların oy haklarını
alma mücadelesini anlatan ve gerçek hayattan uyarlanan “Demir
Çeneli Melekler” filmi izlendi. Her hafta Cumartesi günleri kah-
valtı ve film günlerinin devam edeceği ve böylesi günlerde bir
araya gelmenin önemi vurgulandı.

36

Yürüyüş
13 Şubat
2011

Sayı: 255

AKP TÜM HALKLARIN DÜŞMANIDIR!



8 Şubat Salı günü Taksim Gala-
tasaray Lisesi önünde parasız eğitim
masası açıldı. Açılan masada, Genç-
lik Federasyonu öğrencileri parasız
eğitim taleplerini tekrar dile getirdi-
ler ve parasız eğitim için imza topla-
dılar. Masaya gelen ailelerle ve öğ-
rencilerle sohbet eden Dev-Gençliler
parasız eğitim için birlikte mücadele
edilmesi gerektiğini anlattılar.  Öğ-
rencilerin çoğu ödedikleri harç para-
larından yakınarak imza attılar. An-
kara’dan gelen öğrenciler Dev-
Gençlilerden imza föyü isteyerek
kendileri de imza topladılar.  Masa-
ya gelen bazı öğrenciler “gerçekten
parasız eğitim verilebileceğine ina-
nıyor musunuz?” diye sordular. 

4 Şubat günü Kars-Liseli Dev-
Gençlilerin destek verdiği masada 430
imza toplandı.

İstanbul, Taksim’de 5 haftayı aş-
kındır açılan parasız eğitim masası  3
Şubat günü Galatasaray Lisesi önün-
de açıldı ve halka eğitimin nasıl ti-
carileştirildiği, öğrencilerin nasıl müş-
teri haline dönüştürüldüğü ve parasız

eğitim istemenin nasıl suç sayıldığı
halka anlatıldı.

Birçok öğrenci ve velilerle eğitim
sorunlarına dair sohbet edildi. Soh-
betlerde Liseli Gençliğin Kartal Mey-
danı’nda Parasız, Bilimsel, Demo-
kratik Liseler için 15 günlük açlık gre-
vinde oldukları anlatıldı. 16.00–19.00
arasında açık kalan masada 270 imza
toplandı.

2 Şubat’ta Galatarasay Lisesi
önünde 357 imza toplayan federasyon
üyelerinin 2 otobüs çevik kuvvet po-
lisi  koruma şeritleriyle etraflarını sa-
rarak masaya ilgi gösteren insanları te-
dirgin etmeye, ortamı terörize etme-
ye çalıştılar, ancak halkın gelip imza
atmasına engel olamadılar.  

Ülkemizde Gençlik

Siz de ?rencisiniz
haydi imza atın
Bir baba, tutmuş elinden

çocuğunun imza atmaya getiriyor
masaya. “Parasız eğitim istiyoruz,
alacağız’’ sloganının altında onun
da imzası olsun istiyor…
Bir anne, almış eline fotoğraf

makinesini çocuklarını çekiyor.
“Parasız eğitim istiyoruz,
alacağız’’ pankartı ve önünde
gülen iki çocuk…
İki teyze geliyor yanımıza

“her zaman arkanızdayız, gurur
duyuyoruz, devam edin” diyorlar
ve atıyorlar imzalarını. Sonra bir
öğretmen geliyor, ardından
memur, esnaf, öğrenci, işçi geliyor
masaya. Derken 570 imza
toplanıyor Taksim masasında.
Tam 570 insan “biz de parasız
eğitim istiyoruz’’ diyor…
Bugün yine haykırdık parasız

eğitim talebimizi. Hakkımız olanı,
bizim olanı istemeye devam
ediyoruz. 
İSTİYORUZ, ALACAĞIZ.

“Zevkle Ceza 

Vereceğim”
İstanbul  Üniversitesi Avcılar Kampüsünde okuyan

Gençlik Federasyonu Üyesi öğrenci Gökçe Uluada’ya
okul idaresi tarafından “İzinsiz parasız eğitim masa-
sı açmak, parasız eğitim bildirisi dağıtıp, afiş as-
mak”tan dolayı soruşturma açıldı.

31 Ocak’ta savunma vermek için okula giden arka-
daşımız soruşturmayı yöneten öğretim görevlilerine ‘Pa-
rasız eğitim masası açmak için izin almaya gerek ol-
madığını, Anayasa’da var olan hakkınızı kullanmak is-
tediklerini, okulların ticarethane, öğrencilerin müşteri
olarak görüldüğü yerde parasız eğitim isteyen öğren-
cilerin yargılanmaya çalışıldığından bahsetti.Bunun
üzerine soruşturmada yer alan öğretim görevlisi Nejdet
Özçakar Gençlik Federasyonu üyesi Gökçe Uluada’ya
‘Sana zevkle ceza vereceğim’ diyerek uygulamaları-
nın ne kadar keyfi olduğunu ortaya koydu.

Liseli Gençliğin başlattığı “Parasız Eğitim İstiyoruz,
Alacağız!” kampanyasının bir ayağı da Antalya’da baş-
ladı. Gençlik Federas-
yonu 6 Şubat’ta Kışla-
han Meydanı’nda açı-
lan imza masasında bir-
çok kez masa etrafında
kuyruklar oluştu. İmza
atmaya gelen insanlara
roman çalıştayında pa-
rasız eğitim pankartı aç-
tıkları için tutuklanan
Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz anlatıldı.

Hakkımız Olanı Bizim Olanı
İstemeye Devam Ediyoruz

“Parasız Eğitim” Talebimiz

Yurdun Her Tarafında

Duyulacak!

Parasız Eğitim İstiyoruz

13 Şubat
2011
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Kartal’daki direniş çadırımızda
bugün ikinci ekip olarak Malatya
Liseli Gençlik’ten 4 kişi, İstanbul
Liseli Gençlik’ten 3 kişi başlıyoruz
açlık grevine. 

Kars’tan ve Gazi Mahallesi’nden
gelen arkadaşlar destek için yanımız-
dalar. ... Bir arkadaşımızın babası
çadırımızı ziyarete geldi oturup soh-
bet ettik. Kartal Spor’un Boranlar adlı
taraftar grubu sloganlarla desteğe
gelip imza attılar. Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği ve Halkın Hukuk Büro-
su  avukatları açlık grevine desteğe
geldiler. Gülsuyu'ndan ve Kartal'-
dan liseli arkadaşlar gelip çalış-
mamıza destek oldular. 

....
Yakacık Lisesi

ve Uğur Mumcu
L i s e s i ’ n d e n
arkadaşlar imza at-
maya geldiler.
Konuştuğumuz
tüm insanlar bize
hak veriyor ve bu
hükümetin bu sis-
temin değişmesi-

ni istiyorlar. 

Açlık grevine giren
arkadaşlarımızdan birinin ailesi onu
vazgeçirmek için annesinin yoğun
bakımda olduğunu söyledi dün. Yine
2 gün önce İstanbul Liseli Genç-

lik’ten bir arkadaşımızın ailesini
arayıp arkadaşımızın “örgüt üyesi”
olduğunu söyleyip görüşelim sizinle
demişler. Bunun gibi birçok örneğimiz
var. Tüm-Bel-Sen İstanbul 3 Nolu
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüm-
Bel-Sen Karabük Şube Başkanı, Tüm-
Bel-Sen 2 Nolu İstanbul Şube
Başkanı, Kartal, Maltepe, Ümraniye
temsilcileri ile kamu emekçileri 17
kişilik bir grupla geldiler. 

İdil'den ziyarete gelen arkadaşlar
oldu, birlikte bildiri dağıtıp imza
topladık.  Yıldız Üniversitesi’nden
Sarıgazi'den misafirlerimiz vardı.
Liseli arkadaşları geldi, tanışarak
birlikte sohbet ettik.

Ülkemizde Gençlik

Kartal Meydanı

Öğleden sonra Liseli arkadaşlara
görüştüm. Bugün aileler onları ziya-
rete gelmiş. Gelenlerin içinde Ekin’in,
annesi ve anneannesi vardı. Kam-
panyalarını destekliyorlar. Açlık
grevinde olduklarını bildikleri için
gelirken şeker ve ada çayı getir-
mişler. (...) Ziyaretçiler arasında liseli
arkadaşları da vardı. Sohbetlerinin ko-
nusu aileler: Gelen arkadaşları imkanı
yok bizim ailemiz izin vermez di-
yorlar, gizli gizli çadıra geldiklerini an-
latıyorlar. Ekin de anne ve annean-
nesini gösterip, imkansız diye bir
şeyin olmadığını örnek veriyor. 

***

Emekli-Sen'lliler "Onurlu mü-
cadelenizi destekliyoruz" yazılı pan-
kart açıp sloganlarla çadıra ziyarete
gelmiş. Liseliler sloganlarla karşıladı
onları. Etkileyici bir  ziyaretti. Li-
seliler; "en çok da yaşlı yaşlı in-
sanların Yaşasın Dev-Genç, Yaşa-
sın Dev-Gençliler sloganını atma-
ları etkiledi" diyorlar. 

***

Burada insanlar bizim açlık gre-
vinde olmamızdan çok etkileniyor-
lar diyorlar. Bir kişi onlara "işçile-
ri duyduk, üniversiteliler duyduk
hep açlık grevleri ile ama liselile-
ri hiç duymamıştık, ilk defa du-
yuyoruz" demiş. 

***

Sabah kitap okuyorlardı, neyi
okuyorsunuz diye sordum: “Şenay
ana ve Gülsüman anayı okuyoruz
duz ... Şehitlerimizin hayatını öğre-
niyoruz ki onlardan öğreniyoruz bir
çok şeyi dedi. Direnişi öğreniyoruz
dedi.” dediler.

***

Birisi gelmiş taleplerini okumuş,
imza atmış. Sonra oturmuş sağa
sola telefon etmeye etmeye başla-
mış, gelin burada liseliler çadırda,
gelin imza atın diyormuş telefon et-
tiği kişilere. 

***

Liselilerden Yoldaşlarına, Yoldaşlarından Liselilere

Liseli Dev-Genç’in Açlık Grevi Günlügünden

Onlar, Gülsümanlar’ın 
toprağa ektiği fidanlardır

“... Kars’tan iki liseli
arkadaşımız daha geldi
onlarda bugün ve yarın açlık
grevine girecekler. Sabah
topluca 122 şehit kitabını
okuduk. Aşur Korkmaz,
Muharrem Çetinkaya, Yusuf
Aracı’nın hayatlarını okuduk.
Şehitlerimizi direnişlerini
mücadeleye bağlılıklarını bir
kez daha öğrendik ve onların
bize bıraktıkları mirası, biz
Dev-Genç’liler direnişimizle
dalgalandırıyoruz”
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Son bir haftanın gündemine baktığımızda
emekçilere reva görülen yaşam tüm çıplaklığıyla
ortadadır.

OSTİM'de katliama dönüşen bir patlama... “Torba ya-
sasını  protesto eden emekçilere gaz bombası,  taz-
yikli  su,  cop. . . ”Maaşlarını, haklarını isteyen ya da sen-
dikaya üye olmak istediği için işten atılan işçiler...

Ölen kim?

Geleceği karartılan kim?

Hakları gasbedilen, aç, yoksul, işsiz bırakılan kim?

Ölende, geleceği yasalarla karartılan da, hakları gasbedilen,
aç, yoksul, işsiz bırakılan da bizleriz. İşçileriz, emekçileriz.

Öldüğümüzde sahte gözyaşı dökenler kim?

Yasaları demagojilerle çıkarmaya çalışanlar kim?

Bizi aç, yoksul, işsiz bırakan kim? Ya da kimler?

OSTİM’deki patlama sonrası devlet adına ilk açıklamaları
yapan isimlere bakalım kimlerdir bunlar? AKP iktidarının
valisi, AKP iktidarının bakanları, AKP iktidarının beledi-
ye başkanı. Ne kadar üzüntülülerdi değil mi? Hepsi de ağ-
ladı ağlayacak. Oysa hepsinin açıklamalarının altında so-
rumluluğu üzerinden atmak vardı. Aynı saatlerde Ankara'da
Torba yasayı protesto eden emekçilere AKP iktidarının po-
lisinin saldırması AKP riyakarlığını ortaya sermektedir.

Torba yasada işçilerin sürgününü içeren maddeyi, "Bu
işçilerin lehine bir uygulamadır. Norm kadro fazlası 52 bin
301 personel bulunmaktadır. Bu işçilerimizin bir kısmı ay-
larca ücretlerini alamamakta, aileleri ile birlikte geçim sı-
kıntısı yaşamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi için sürekli
olarak ilgili mercilere talepte bulunmaktadırlar” demago-
jisiyle çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu demagojinin sahibi
de AKP'nin bakanıdır. Halkı enayi yerine koymaktadırlar

adeta. Norm kadro yasasını kim çıkardı? AKP. Bu yasayı
çıkartarak taşeronlaşma ile güvencesiz çalışmayı, köleliği
dayatan, sömürüyü kat kat artıran kim? AKP.

İşçiler emekçiler maaşlarını alamadıkları için sizin dü-
zeninize tepkilidirler. Kim ister yıllardır yaşadığı bir yeri
5 gün içinde terk etmeyi. Kim ister sürgünü? Kimse iste-
mez ama siz tıpkı tekel işçilerinde "çalışmıyorlar” dema-
gojisi yaptığınız gibi bugün de benzer bir demagoji yapa-
rak patronların, ağababalarınızın istedikleri yasaları bir bir
çıkartmak istiyorsunuz.

AKP halk düşmanı bir partidir. Emperyalizmin bu güne
kadar ülkemizdeki gelmiş geçmiş en işbirlikçi iktidarıdır.

Emperyalistler, bir ülkeyi kendilerine sömürge haline
getirdikten sonra, işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla karlarına
kar katmak isterler. Bu karı bugün artırmanın yollarından
biriside Torba Yasa ile çıkarmak istedikleri maddelerde yat-
maktadır. İlkin vergi borçlarına af ile gündeme getirilen tor-
ba yasa, AKP iktidarının emekçilerin kazanılmış hakları-
na yönelik büyük bir saldırıdır. Bugün fırsatını bulup Tor-
ba Yasa içine kıdem tazminatının kaldırılmasını, bölgesel
asgari ücret uygulamasını, istihdam bürolarının kurulma-
sını da katsalar tam olacaktır. Emekçilerin tüm hakları gasp
edilmiş, ellerinde hiçbir şey kalmamış olacaktır. Şu an bu
üç önemli madde AKP tarafından tartıştırılmakta, ama se-
çim sonrasına ertelenmiş durumdadır. 

AKP, emperyalizmin halklara açtığı savaşın ülkemiz-
deki sürdürücüsüdür. Halklar emperyalizme ve işbirlikçilerine
er ya da geç hak ettikleri cevabı verecektir. Emperyalistler
için tarihin yazdığı son, yok olmalarıdır ve bu yok oluş iş-
çilerin, emekçilerin, halkların birliğinden, örgütlenmesin-
den geçmektedir. 

Devrimci İşçi
Hareketi

Grup yorum 25. Yıl İnönü konse-
ri DVD  tanıtımı ve  söyleşileri devam
ediyor.

Grup yorum üyeleri söyleşiler di-
zisinde İşçilerden sonra Kamu Emek-
çileri ile birlikteydiler. 5 Şubat günü
Büro Emekçileri İstanbul  1 No’lu Şube
tarafından  Bakırköy  Hava-İş Sendi-
kası’nda söyleşi yapıldı. Şube Başka-
nı Dursun Doğan’ın konuşmasıyla
başlayan söyleşide devrimci sanatta ko-
lektivizmin önemine vurgu yapıldı.
DVD gösteriminin ardından söz alan
Grup Yorum üyeleri 40 bin kişi hede-

finin gerçekleşmesinin
mümkün olmadığını her
platformda dillendirenlere
rağmen bunu hep birlikte
gerçekleştirdiklerini söyle-

yerek söze başladılar. Bu yola çıkarken
halkımıza işçilere ve kamu emekçile-
rine olan güvenimiz bizi bu başarıya
ulaştırdı.Daha sonra  kamu emekçile-
rinden İnönü konserine ilişkin görüş ve
eleştirilerini almak isteyen Grup Yorum
sözü kamu emekçilerine bıraktı.Kamu
emekçileri İnönü konserinin kendile-
rinde yarattığı mutluluğu,coşkuyu,mo-
ral ve motivasyonu anlattılar. Konse-
rin organizasyonunda yer alan kamu
emekçileri bu kolektivizmin bir parçası
olmanın memnuniyetini dile getir-
di.Söyleşiye Kıbrıs’ta görevli bir kamu

emekçisinin
Grup Yorum
ezgi ve değer-
lerinin Kıbrıs
taki demokrat
insanların ör-
gütlenmesine
nasıl katkı
yaptığını an-
lattı.Etkinli-
ğin son bölü-
münde gerçekleştirilmesi düşünülen
çok daha büyük konserlerle ilgili nasıl
çalışılması gerektiğine dair konuşul-
du.Kamu emekçileri Grup Yorum’a 25
.yıl İnönü konseri için teşekkür etti-
ler.80 Kamu emekçisinin katıldığı
söyleşinin sonunda yorum elemanları
25. Yıl konseri DVD lerini imzaladı.

HALK DÜŞMANI AKP'YE
KARŞI BİRLEŞELİM 

DİRENELİM KAZANALIM!

13 Şubat
2011

Sayı: 255

Yürüyüş



40

Yürüyüş
13 Şubat
2011

Sayı: 255

AKP TÜM HALKLARIN DÜŞMANIDIR!

Bedaş Gaziosmanpaşa İşlet-
me Bakım işçilerinin direnişi de-
vam ediyor. Devrimci İşçi Hareketi
5 Şubat günü işçilerin çadırını zi-
yaret etti. Ziyarette Türkan Al-
bayrak deney ve tecrübelerini iş-
çilerle paylaştı.

Aylardır maaşlarını alamayan
Bedaş işçileri, bu duruma itiraz et-
miş ve verdikleri mücadele sonu-
cu maaşlarının bir kısmını almış,
bir kısım alacakları kalmıştı. 31
Ocak’da ise işten çıkartıldıkları
sözlü olarak söylenmişti. Daha
önce Alkama İnş.Tahahüt Müşa-
virlik Hizm. LTD  ŞTİ olan taşe-
ron firma isim değiştirerek Aram
İnş. Elektirik Madencilik Tic. AŞ
olmuştu. Şirket yetkilileri ve Be-
daş İş akdinin feshini birbirlerinin
üzerine atarak, sorumsuzca işçileri
oyaladılar. Bunun üzerine işçiler 1
Şubat Salı sabahı Bedaş Gazios-
manpaşa da  kurdukları çadırla di-
renişe başladılar. 

EMEK

İstanbul Şubeler Platformu Torba
Yasa’ya hayır demek için 8 Şubat günü
Taksim’de eylem yaptı. Herkese Sağ-
lık Güvenli Gelecek Platformu’nun da
destek verdiği eylemde Taksim Tü-
nel’de toplanıldı. Eylemde Herkese
Sağlık Güvenli Gelecek Platformu
“Torba Yasa, Daha Fazla Sömürü
Güvensiz Gelecek Demektir” pan-
kartını taşırken, Halk Cepheliler de
“Patrona Zenginlik Emekçiye Açlık-
tır” dövizleri ve kızıl bayraklarıyla yü-
rüdüler. Eylemde “Zafer Direnen

Emekçinin Olacak, Baskılar Bizi Yıl-
dıramaz” sloganlarıyla Taksim tram-
vay durağına yüründü.  “Geleceğimi-
zin bu yasa ile karartmasına izin ver-
meyeceğiz” denilen açıklamaya 1000
kişi katıldı. 

Adana: 8 Şubat günü KESK,
TMMOB, TBB ve DİSK torba yasa-
ya karşı yürüyüş yaptılar.  Halk Cep-
hesi, devrimci kurumlar ve siyasi
partilerin de  katıldığı eylem Adana
Büyükşehir Belediyesi’nin önünden
AKP il binası önüne kadar yürüdüler.
Devrimci İşçi Hareketi’nin de katıldığı
eylemde açıklamayı SES  Başkanı
Mehmet Atmen okudu. 

Antalya: KESK, DİSK, TMMOB,
TTB yaptığı eylemle torba yasayı bir
kez daha protesto etti. Belediye iş hanı
önünde toplanan kitle 100. yıl cadde-
sinde ki AKP Muratpaşa ilçe binası
önüne kadar yürüdü. 350 kişinin ka-
tıldığı eyleme, Halk Cephesi’nin yanı
sıra birçok demokratik kitle örgütü de
destek verdi. 

6 Şubat günü Bursa-Gemlik’te
Petrol-İş lokalinde Devrimci İşçi
Hareketinin “İşçi olarak hakları-
mız biliyor muyuz? – “Haklarımız
için Örgütlenmeliyiz” konulu panel
yapıldı.

Daha sonra DİSK Genel-iş sen-
dikası İstanbul Avrupa yakası bölge

başkanı Mehmet Karagöz de ko-
nuşmasında haklarımız için örgüt-
lenmenin gerektiğinden bahsetti.
“Direnenlerin yanında olmalıyız”
diyerek devrimcilerin cezaevlerin-
de diri diri yakıldığında dikkat çe-
ken Karagöz “devrimciler cezaev-
lerinde direndiklerinde yanlarında
olmadık, köylüler, çiftçiler diren-
diğinde yanlarında olmadık, me-
murlar yürüdüğünde yanlarında ol-
madık, şimdi sıra bize geldiğinde
kimseyi yanımızda bulamıyoruz”

dedi. Paşabahçe Temiz-
lik İşçisi Türkan AL-
BAYRAK konuşmasın-
da kendi işçi hayatını
anlatarak başladı ko-
nuşmasına. Direnişinin
ve direnmenin meşru-

luğundan bahsetti.
Devrimci İşçi Hareketi adına ko-

nuşmacı Levent Erdur ise tarihsel ola-
rak işçi hareketinin nasıl geliştiğini
nasıl ve ne gibi kazanımlar elde
edildiğini dile getirdi.  Panelin son
bölümünde ise soru-cevap  bölü-
müne geçildi. Panele 45 kişi katıldı. 

KESK’e bağlı Büro Emekçileri
Sendikası Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Abidin Sırma işten atıldı.

28 Ocak günü İstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığı önünde yapılan ey-
lemle yaşanan bu hukuksuzluk pro-
testo edildi. Büro Emekçileri Sendi-
kası tarafından yapılan eylemde BES
Genel Başkanı Osman Biçer; baskı-
larla, sürgün ve cezalarla yılmaya-
caklarını, mücadelelerini kararlılık-
la sürdüreceklerini ve MYK üyesi
Abidin Sırma’yı fiili ve meşru her
alanda savunacaklarını” söyledi.

KESK Genel Başkanı Döndü
Taka Çınar da yaptığı konuşmada
AKP’nin emekçilere saldırısını an-
lattı. “İşten Atmalara Son, Baskılar
Bizi Yıldıramaz, Emekçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız, Yaşasın Örgüt-
lü Mücadelemiz” sloganlarının atıl-
dığı eyleme, KESK Şubeler Plat-
formu ve Demokratik Kitle Örgüt-
leri de katıldı.

İşten Atmalar Sürüyor

BEDAŞ İşçileri ’nin
Direnişi  Sürüyor

Torba Yasa’ya Karşı
Eylemler Sürüyor

Gemlik’te Panel:
“İşçi Olarak Haklarımızı
Biliyor muyuz?”



DİSK, KESK, TMMOB ve TTB
tarafından Torba Yasa Tasarısı’nın geri
çekilmesi için 3 Şubatta Ankara’da
Meclis önünde yapılacak eyleme ka-
tılmak için 1 Şubat’ta yurdun dört bir
yanından hareket edildi. 

81 ilden yollara çıkan emekçiler il
çıkışlarında AKP’nin polisi tarafından
yerel mahkeme kararlarına dayanıla-
rak arama, GBT ve benzeri gerekçe-
lerle engellenmeye çalışıldı. Polisin
keyfi dayatmaları emekçilerin ka-
rarlılığıyla boşa çıkartıldı. 

Kendi vatanımızda SUÇLU
muamelesi! Suçlu emekçiler
değil bu vatanı satanlardır.
Emekçileri köleliğe mahkum
etmek isteyenlerdir!

İstanbul, Diyarbakır, Trabzon ve
İzmir’den çıkan yürüyüş kolları An-
kara girişlerinde Valiliğin talimatıy-
la yolları kesilerek şehire sokulmak is-
tenmedi. Otobüsler durduruldu, içle-
ri aranmak istendi, GBT kontrolüyle
emekçiler yıldırılmaya, baskı altına
alınmaya çalışıldı. Ama başaramadı-
lar. Emekçilerin kararlılığıyla gişeler
aşıldı ve saat 10.00 civarında Kurtu-
luş Parkı'nda toplanıldı. Ziya Gökalp
Caddesi  trafiğe kapatılarak kortejler
oluşturuldu ve Kızılay istikametinde
yürüyüş başladı. 

Yürüyüşe eylemi düzenleyen
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin
dışında Halk Cephesi, Halkevleri,
ÖDP, Emek Partisi, SDP, Kaldıraç,
DHF ve diğer örgütler de katıldı ve
sendikaların arkasında kortej oluştu-
rarak yürüdüler. 

Halk Cephesi; “Torba Yasa Patro-
na Zenginlik Emekçiye Açlıktır Tek

Çare Direnmektir-
Halk Cephesi” im-
zalı panakartını
açarak yürüdü.

Mısır devlet
Başkanı Hüsnü

Mübarek’e “halkın taleplerine
kulak ver” diyen Erdoğan,
Emekçilerin önüne bakikat
kurdurdu! 

Meclise yürümek isteyen kitlenin
önü Adakale Sokak’ta basınçlı su fır-
latan  TOMA ve panzerlerle barikat
kurularak kesildi. Polis, “Yaptığınız
eylem kanunlara aykırıdır, dağılın”
anonsuyla kitleyi dağıtmaya çalıştı.

Dağılmayan kitlenin üzerinde sa-
atlerce helikopter uçurarak halkı ra-
hatsız etti. Çeşitli aralıklarla saldıran
polis, kitlenin tek bir adım dahi geri
atmaması üzerine saat 13.00 'de por-
takal gazı, biber gazı, sinir gazı ve taz-
yikli su sıkarak yoğun bir biçimde sal-
dırdı. Yaklaşık 20 dakika yoğun gaz
devam etti. En arkalara kadar sıkılan
gazdan yoğun bir şekilde etkilenenler
oldu. Buna rağmen kitle çatışarak, ara
sokaklardan dağıl-
madan geri çekildi.
İlk saldırıdan son-
ra DİSK ve
TÜRK-İŞ'e bağlı
sendikalardan ay-
rılanlar oldu. An-
cak devrimci ör-
gütler ve KESK'e
bağlı sendikalar
dağılmayarak sıkı-
lan gazın yoğunlu-
ğuna rağmen Di-
kimevi Kavşağına
kadar çatışarak, ba-
rikatlar kurarak
geri çekildi. Özel-
likle Halk Cephesi,
Kaldıraç, ESP,
KESK’li devrim-

ci memurlar flama ve pankartlarıyla
çatışmaların en önünde yer aldılar. 

Saat 14.00 civarında Dikimevi
Kavşağı'nda devrimci gruplar eylemi
iradi olarak bitirdi. Ancak ilk saldı-
rının olduğu yerde yolu trafiğe ka-

patarak oturan bir grup KESK'lenin
üzerine AKP’nin polisi, TOMA'yı
sürerek saldırdı. KESK'liler otur-
dukları yerlerden kalkmayarak sal-
dırıyı durdurdular. Kitle Mithatpaşa
Caddesi'nde tekrar toplanarak Sa-
karya Caddesi'ne yürüyüşe geçti. Po-
lis yine biber gazıyla saldırdı. Bunun
üzerine orada bulunan Halk Cephe-
liler dağılmayarak bulundukları yere
oturdular. O çevrede bulunan kitle-
ninde oturma eylemine başlamasıyla
polis Sakarya Caddesi'ne girilmesine
izin vermek zorunda kaldı. Burada
sloganlar atarak bekleyen 500 kişilik
grup kısa sürede sendikaların da ka-
tılmasıyla 6000 kişi’ye ulaştı. Bura-
da  eylemi düzenleyen dörtlü grup adı-
na yapılan açıklamayla eylem bitirildi. 

Polisin saldırılarından çok sayıda
kişinin baygınlık geçirirdiği eyleme
yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
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Torba Yasa ile haklarımızın gaspedilmesine karşı

direnmek meşrudur!

Malatya: Ankara’da emekçilere yapılan saldı-
rı aynı gün  Malatya’da KESK, BDP, EMEP, ÖDP, Halk
Cephesi, PSAKD ve ESP tarafından  AKP İl binası önü-
ne yapılan yürüyüşle protesto edildi. 

Ayrıca saldırının olduğu aynı gün Halk Cephesi’nin
de içinde olduğu demokratik kitle örgütleri Mersin’de
Taş Bina’ya yaptığı yürüyüşle, Dersim’de ise Yeraltı Çar-
şısı üzerinde yaptığı eylemle 3 Şubat’ta Ankara’da emek-
çilere yapılan saldırıları protesto ettiler. 

Adana: 6 Şubat günü Adana’da Torba Yasa’ya
karşı miting yapıldı. 5 Ocak Meydanı’ndan İnönü Par-
kı’na kadar yürüyen eylemciler, burada yapılan açık-
lamada iş cinayetlerinden ve Ankara’daki polis terö-
rü protesto edildi.

AKP’nin emekçilere saldırısı
eylemlerle protesto edildi



Ancak, yirmi, otuz, yüz insan öl-
düğünde gündem oluyor. Ancak pat-
lamanın sesi OSTİM’deki gibi kilo-
metrelerce uzaktan duyulunca halkın
haberi oluyor. Oysa;

Ülkemizde her iki dakikada bir  “İş
kazası” adı altında emekçiler katle-
diliyor. 

3 Şubat’ta Ankara Organize Sanayi
Bölgesi (OSTİM) ve İvedik’te 2 ayrı
patlama yaşandı. Sabah saatlerinde bi-
rinci patlamanın olduğu OSTİM’de-
ki Özkanlar Hidrolik Makine Sana-
yii’nde 9 kişi, öğleden sonra ikinci
patlamanın olduğu İvedik Organize
Sanayi Bölgesindeki Netsan adlı şir-
ketde gerçekleşen patlamada 11 kişi
katledildi. Her iki patlamada toplam
53 kişi yaralandı. 

Gerekçe çok 
sorumlu yok

Patlamalar için her zaman olduğu
gibi birçok gerekçe üretildi. Patla-
maların oksijen tüpünden kaynak-
landığı, fabrikaların ruhsatsız olduğu,
kaçak üretim yapıldığı söylendi. Ge-

rekçe çok, fakat sorumlu yok.
AKP’den ‘beylik’ açıklamalar ge-
cikmedi. Patlamanın olduğu fabrika-
lar hakkında “adli ve idari soruştur-
manın  çok yönlü olarak sürdürül-
düğü” söylendi. “İş kazaları” adı al-
tında yaşanan katliamlarda asıl so-
rumluluğu olan AKP katliamların
sorumluluğunu hiç üstüne bile almı-
yor. Herkesten daha çok konuşup
başkalarını suçluyor. 

AKP, patlamaların 
sorumlusunu buldu;
suçlu: HALK!

Devlet Bakanı Faruk Çelik, An-
kara’daki patlamalardan sonra yaptı-
ğı açıklamada kaçak işyerlerinden do-
layı hükümetin sorumlu tutulamaya-
cağını açıkladı. Kaçak işyerlerinin,
“hükümetin sorumluluğunda gö-
rülecek konular olmadığını” açık-
layarak, asıl sorumluların, kaçak iş-
yerlerini ihbar etmeyen “vatandaş-
lar” olduğunu belirtti. “Hırsızın hiç
mi suçu yok” diyor  Bakan Çelik; ya-
nıbaşınızda fabrikalar kaçak üretim
yapıyor neden ihbar etmiyorsunuz di-
yor. 

Sanki bu ülkeyi yöneten onlar
değil, AKP, ne iş yapar, çalışma ba-
kanının görevi nedir? O fabrikalar
ruhsatsızsa, sorumlusu yine AKP ik-
tidarıdır. Eğer kaçak üretim yapı-
yorsa yine sorumlusu AKP iktidarıdır.
AKP, bunları bilmiyor mu? Kaçak,
ruhsatsız üretim yapan yerler, bir
kaç fabrikadan mı ibaret? 

AKP her türlü sahtekarlığın önü-
nü açan partidir. 10 milyonun üzerinde
işçinin “kayıt dışı” çalıştığı her gün
gazetelerde, televizyonlarda haber
oluyor. Devletin resmi kurumları
kendisi veriyor “kayıt dışı”ların ra-
kamlarını. Hiçbir sosyal ve iş gü-
vencesi olmadan çalıştırılan “kayıt
dışı” denilen işçiler nerede çalıştırı-
lıyor? AKP’nin bakanları bunu bil-
miyor mu? 

AKP her konuda olduğu gibi sah-
tekar, yalancı, riyakardır. Halkla alay

ediyor. AKP, “fabrika ruhsatlıydı,
ruhsatsızdı, kaçak üretim yapılıyordu,
bizim denetim yetkimiz yoktu” gibi
tartışmalarla demagoji yaparak kat-
liamdaki sorumluluklarının üstünü
örtmeye çalışıyor. Sanki iş kazaları sa-
dece ruhsatsız, kaçak üretim yapan
fabrikalarda oluyor.  

AKP, yaşanan tüm iş kazalarının
baş sorumlusudur. Ruhsatsız “kaçak
üretim” yapan fabrikaların da tek
sorumlusu AKP’dir. AKP, çıkarttığı
yeni yasalarla köleliği yasal hale ge-
tirmeye çalışıyor. İşçilerin kölelik
koşullarında çalıştığı, işyerlerinde
hiçbir güvenlik önlemlerinin alın-
madığı fabrikalarda iş kazalarının
olması kader DEĞİLDİR. 

İş katliamlarına zemin 
hazırlayan AKP’dir 

Devlet Bakanı sorumluluğu halka
yüklüyor ve halkı muhbirlik yapma-
ya çağırıyor. Oysa çıkarttıkları yasa
ve yönetmeliklerle kazalara zemin ha-
zırlayan AKP’dir. 

Elli kişiden az işçi çalıştıran iş yer-
lerinin işletme belgesi alma zorun-
luluğunu kaldırarak kaçak çalış-
manın önünü açan AKP iktidarıdır. 

İşyeri denetimleri, iş sağlığı ve gü-
venliği önlemleri mevcut sanayi iş-
letmelerinin ancak yüzde 1,6’sında
vardır. 

AKP, “bizim OSTİM’de denetle-
me yetkimiz yok” diyor.  Bu da OS-
TİM’deki katliam sorumluluğunun
üzerini örtmek için yapılan bir de-
magojidir.        

“AB ilerleme raporunda diyor ki:
“Ekonominin büyüklüğüne göre, iş
müfettişlerinin sayısı çok düşük kal-
maktadır. Ölümcül iş kazaları, mev-
zuatın uygulanması ve kamu ku-
rumları tarafından yapılan dene-
timler bakımından endişe yaratmış-
tır.” Bu denetimlerden AKP sorum-
ludur. Denetimleri yapmayan ve ka-
zalara neden olan AKP’dir. 

Önlemlerin alınması demek, pat-
ronların ek yatırımlar yapması de-
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� Bir yılda 79 bin ‘iş ka za -
sı’nda 1601 iş çi katledildi,
2 bin 267 iş çi sa kat kal dı

� 2 dakikada BİR
iş ‘kazası’ yaşanıyor 

� Türkiye, ‘iş ka za la rı’ ve
mes lek has ta lık la rında Av -
ru pa'da Bİ RİN Cİ, dün ya da
İKİNCİ sı ra da yer alı yor

� AKP'nin ik ti dar da
olduğu 2001-2005 yılları
ara sın da top lam 379 bin
132 iş ‘kazası’nda 4 bin 597
ki şi KATLEDİLDİ!

Avrupa’da Birinci; Dünya’da 
İkinci: Katliamcılığınızla Övünün!

Ankara-OSTİM
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mektir. Ancak AKP, iş kazala-
rında ölen işçileri değil, patron-
ların kârını düşünüyor.  Kazala-
rı önleyecek tedbirler değil, pat-
ronların daha  çok kar edeceği
düzenlemeleri çıkartıyor. 

2 DA Kİ KA DA bir
“iş kazası”:
Kaza değil bu KATLİAM!

Yanlış okumuyorsununz: Os-
tim’deki gibi büyük patlamalar ol-
madıkça kazalar duyulmasa da her iki
dakikada bir “iş kazası” denilen ci-
nayetlerle işçiler katlediliyor. 

İşte, hemen OSTİM’deki patla-
maları izleyen “iş kazası” haberleri. 

Bir kaç örnek: 

- 6 Şubat 2011, yer Antalya. Mer-
mer fabrikasında iş kazası: 1 işçi
öldü, 2 işçi yaralı.

- 6 Şubat 2011, yer Maraş Elbis-
tan. Afşin Termik Santrali’ne kömür
sağlayan maden yatağında oluşan
göçükte 1 işçi öldü, üç işçi yaralan-
dı. 

- 7 Şubat 2011, Petrol Ofisi'nin
Antalya Büyük Liman'daki petrol
dolum tesislerinde  bir tankta mey-
dana gelen patlamada, 2 işçi, iş ci-
nayeti sonucunda katledildi.

-10 Şubat 2011, Elbistan’daki
aynı bölgede maden yatağında oluşan
ikinci göçükte  üç işçi öldü, 5 işçi ha-
len göçük altında kayıp. 

Bir kaç günde olan “iş kazaları”
bunlarla da sınırlı değil. Bunlar gazete
ve televizyonlarda haber olduğu için
öğrenebildiklerimizdir. Her iki daki-
kada bir olan “iş kazalarıyla”  işçiler
katlediliyor. 

Bu tablonun sorumlusu
AKP’dir.  
Katliamcılığınızla övünün! 

İş kazaları ülkemizde nasıl bir
katliama dönüşmüştür... Bu işbirlik-

çi tekellerin azgın sömürü-
sünün sonucudur... İşbirlikçi
iktidarların tekellerin çıkar-
ları dışında hiçbir şey dü-
şünmemesinin sonucudur... 

Türk İş'e bağ lı Tes İş
Sen di ka sı ta ra fın dan 2009 Ocak ayın -
da ya pı lan bir araş tır ma ya gö re; 

“Tür ki ye'de bir yıl için de
79 bin iş ka za sı mey da na
gel di, bu ka za lar da 1601 iş -
çi ya şa mı nı yi tir di, 2 bin 267
iş çi sa kat kal dı.” 

Ra por da, her 2 DA Kİ KA DA bir
iş kat li amı nın ya şan dı ğı vur gu la nı -
yor, Tür ki ye'nin “iş ka za la rı” ve mes -
lek has ta lık la rı ko nu sun da Av ru -
pa'da Bİ RİN Cİ, dün ya da ise İKİN-
Cİ sı ra da yer alı yor.

Ça lış ma ve Sos yal Gü ven lik Ba -
kan lı ğı ta ra fın dan açık la nan ra kam la -
ra gö re AKP'nin ik ti dar da ol du ğu
2001-2005 ara sın da ül ke miz de top lam
379 bin 132 iş kat lia mı mey da na
gel di ve 4 bin 597 ki şi KATLE-
DİLDİ.

6 Şubat 2011, yer Maraş Elbistan. Afşin
Termik Santraline kömür sağlayan maden
yatağında oluşan göçükte 1 işçi öldü, üç

işçi yaralandı. 
10 Şubat 2011’de bu ocakta göçüklerde
mahsur kalan iş makinalarını “kurtar-
mak” için işçiler, tekrar hiçbir önlem
alınmadan bölgeye sokuldu ve meydana
gelen yeni bir göçükte, ilk haberlere göre 1

işçi öldü, 9 işçi göçük altında kaldı!

AKP’nin katliamlarını, işkencelerini, pis kirli işlerini
aklayan Adli Tıp Kurumu ölülerimizle alay ediyor. Os-
tim’deki iş cinayetindeki katliamdan sonra Adli Tıp’a gö-
türülen cesetler günlerce işlemler bitirilip ailelerine tes-
lim edilmedi. Her gün ailelere bir başka acı yaşatıldı. Ölü-
lerimizle alay ediliyor. Adli Tıp’ın kapısına kimliği teş-
his edilemeyen işçiler için, “kimliği belirsiz ceset” ya-
zılı bir liste astılar. Cesetlerin ailelerine teslim edilmesi için
yapılması gereken DNA  testini yapacakları yerde baha-

neler uydurarak aileleri günlerce oyaladılar.  Adli Tıp yap-
ması gereken bilimsel analizleri yaparak ailelerin mağ-
duriyetini gidermesi gerekirken daha büyük mağduriyet-
ler yaratıyor. 

Daha önce de insanlarla alay edercesine ya cesetleri ka-
rıştırmış ya da tahlil sonuçlarını karıştırmıştı. 

Ama esas olarak da Adli Tıp devletin katliamlarını, iş-
kencelerni aklama görevini üstlenmektedir. 

Geçtiğimiz haftalarda “Gaz bombası adam öldür-
mez” raporu vererek 28 Mart 2006’da Diyarbakır’da  ka-
fasına gaz bombası çarparak yaşamını yitiren Mahsun Mız-
rak’ı katleden polisleri beraat ettirmek istemişti. Adli Tıp,
halk düşmanlarına hizmetini sürdürüyor. 

Ölülerimizle alay; 
hastalarımıza zulüm: Adli Tıp!
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İzmir’de, CHP’li Buca Bele-
diyesi’ne bağlı taşeronda ça-
lışırken işten çıkarılan 7 işçi-
den İnan Sezer’le yaptıkları
direniş üzerine konuştuk. 

Yürüyüş: Direniş süreci nasıl şe-
killendi? Ne zaman, neden başladınız,
ne zaman, ne üzerine bitirdiniz?

İnan Sezer: Buca Belediye Baş-
kanı Ercan Tatı seçim süreci boyun-
ca gittiği her yerde, her mahallede iş-
çilerin, halkın oyunu alabilmek için
bol keseden vaat veriyordu. Buca’ya
sosyal belediyeciliği getireceğini söy-
lüyordu, en büyük vaadi ise Bu-
ca’dan taşeronu kaldıracağıydı. Ama
gelgelelim seçimleri kazanıp da o kol-
tuğa oturunca bunların hepsini bir
anda unutuverdi. Bir buçuk yılı aşkın
süre sürekli işçi çıkardılar, toplu çı-
kartmalar gerçekleşiyordu. Bunlar
50-100 kişilik çıkartmalardı sürekli
maaşlardan kırpılıyordu, mesai üc-
retlerimiz çok azdı.       

Bütün bu sorunlara ve sömürüye ar-
tık yeter dedik, ve bu sorunların üste-
sinden ancak örgütlü bir güçle gele-
bileceğimizi düşündük. 6 kişi 15 kişi,
30, 100, 200 derken 250 kişilik top-
lantılar yapmaya başladık. Meclis
üyeleri bizi vazgeçirmeye çalıştı hat-
ta bazı meclis üyeleri işten çıkartılma

tehdidinde bulun-
maya başladı. Dü-
ğün salonlarında
toplantılarımızı
yapmaya başlayınca salonlara uyarı
verdiğini ve bize salonlarını açma-
malarını istediğini öğrendik. Zaman za-
man Türkan ALBAYRAK'ın dire-
nişinden örnekler veriyorduk işçi-
lere, özellikle Türkan ablanın açlık
grevine başladığı ve bunu duyur-
duğu bildirisini okuduğumuzda iş-
çiler coşkuyla alkışladılar, tek bir ka-
dın bile bunu yapabiliyor bizler de ya-
pabiliriz diyorlardı. Basın açıklaması
yaparak taleplerimizi dile getirmeye
karar verdik. Basın açıklaması yapa-
cağımızı öğrenen belediye adeta kay-
namaya başladı, yetkililer saldırgan-
laşmaya tehditlerini artırmaya başla-
dılar bir çok işçiyi etkilemeye çalıştı-
lar işlerinden olacağı tehditinde bu-
lundular. 4 Kasım’da ilk basın açıkla-
mamıza yaklaşık 200 kişi katıldı.

Daha sonra Gölet denilen uzak bir
yere sürgün edildik. Sürgün edildi-
ğimizde de yılmadık ve toplantılara
devam ettik. 

250 işçi bir günlük iş bıraktılar ve
pankartlarıyla yürüyüş yaparak otur-
ma eylemimize katıldılar, o gün Be-
lediye Başkanı Ercan TATI şantiye-
ye gidip orada kalan az kişideki işçi-
ye bundan sonra işçi çıkartımlarının
olmayacağı sözünü vermek zorunda

kaldı.

Çadır açmak istediğimizde Zabı-
ta ve ÖGG arkalarına polisi de alarak
bir saldırı gerçekleştirdi, birçok ar-
kadaşımızı ve destekçilerimizi yara-
ladı ve bütün eşyalarımızı alıp gitti-
ler.  Bir de CHP Buca ilçe binasından
yaka paça gözaltına alındık. 

Sonuçta  diğer arkadaşların kara-
rı ile çadır kalktı, direniş bitti ve bek-
lemeye başladık. 10 gün içinde sen-
dikalı bir yere işbaşı yaptırılmamam
halinde direnişe tekrar başlama kararı
aldım.  Maalesef 10 günün sonunda
tek işbaşı yapan ben olmuştum.   

Yürüyüş: Sonuçta kısmi bir ka-
zanım da olsa, direnerek sonuç ya-
ratması yanıyla olumlu. Bu açıdan di-
renişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnan Sezer:, Eğer haksızlıklar ve
işten atmalar karşısında direnirsek bir
kazanım elde edebiliriz. Bizler Bu-
ca’da bir ilki gerçekleştirdik. Bu-
ca’da çok uzun yıllardır böyle bir di-
reniş gerçekleştirilmemişti, hele hele
taşeron işçileri bırakın direnişi böy-
le bir örgütlenmeye kalkışamamışlardı
bile. Bu direniş işçilere evde oturmak
yerine direnmemiz ve hakkımızı al-
mamız gerekiyoru gösterdi bence. 

Önce Türkiye’deki yerli işbirlik-
çiler karşısında terledi, sınava çekil-
di Kılıçdaroğlu. Yerli işbirlikçiler için
ne düşünüyordu? İktidar olması du-
rumunda nasıl bir yol izleyecekti
Kılıçdaroğlu?

Kuşkusuz bu soruların cevabını
yerli işbirlikçiler çeşitli forumlarda al-
dılar. 

Onlardan sonra sırada emperya-
listler vardı. Emperyalistler önünde de

Kılıçdaroğlu
kendini anlata-
cak, asalakların
beklentilerini

karşılayıp karşılayamayacağına karar
vereceklerdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,
Almanya Münih’te 47’inci Güvenlik
Zirvesi’nde NATO Genel Sekreteri
Rasmussen’in, emperyalist ülkelerin
yöneticilerinin de aralarında bulunduğu
19 “önemli isimle” görüştü. 

Emperyalist İngiltere ve Alman-
ya Başbakanları ile birlikte kimi
oturumlara katıldı. Onlara kendini ve

başında olduğu CHP’yi anlattı.

Kısacası Kılıçdaroğlu, Alman-
ya’da bulunduğu süre içinde em-
peryalistlere güven vermeye çalıştı.
Kılıçdaroğlu emperyalistler önünde
görücüye çıktı.

Eski ABD Ankara Büyükelçisi
Eric Edelman, Kılıçdaroğlu’na
“CHP’deki değişimden çok mutlu-
yuz” diyordu. CHP emperyalistlere
güven vermeye, çıkarlarını en iyi bi-
çimde kendilerinin temsil edeceğine
dair ikna turları düzenlerken, Edel-
man, Kılıçdaroğlu’nun olmasından
“çok mutlu” olduklarını söylüyor.

Direnirsek bir kazanım
elde edebiliriz

Kılıçdaroğlu ve CHP, 
emperyalistlere ‘görücüye’ çıktı



Geçen hafta, liseli gençliğin pa-
rasız eğitim için açlık grevi sürdür-
düğü çadırdaydı bir grup emekli.
Liseli gençler çok etkilendiler onla-
rın ziyaretinden. Bir liseli, "Ama en
çok da yaşlı yaşlı insanların Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler
sloganını atmaları güzeldi" diyordu. 

Devrimci mücadelede emekliler-
di onlar. Mücadeleden emekli olun-
maz diye düşünenlerdi. 

Aslında emeklilerin mücadele-
den emekli olmaması için düzen her
şeyi yapıyordu zaten. Emeklileri, aç-
lığa, sefalete mahkum eden düzen,
mücadeleden başka yol bırakmıyor. 

Emekli-Sen de, bu ihtiyacın so-
nucuydu zaten. Ana ya sa’nın 90. mad -
de si ne gö re, yani düzenin kendi ya-
salarına uygun olarak ku rul muş bir
sen di kaydı. Ancak emekliler de oli-
garşinin  örgütsüzleştirme saldırısının
hedeflerinden biri oldular. Sendika ku-
ramazsınız denildi onlara. 

Bugün emekliler, fiili, meşru bir
mücadele içindeler. 

*
Emekliler olarak düzene
şunu diyebilmeliyiz: Dün
emeğimizle kavgamızla
vardık; Bugün de emeğimiz-
le, kavgamızla varolacağız!

Her alanda olduğu gibi, emekli-
lerin mücadelesinde de pasif, büro-
kratik bir anlayışı savunanlar da var,
militan bir anlayışı savunanlar da...
Reformist, revizyonist politikaları
savunanlar da var, devrimci politi-
kaları savunanlar da.. 

Bürokratik, pasifist bir anlayış,
emeklilerin hiçbir sorunlarını çöze-
mez. Bu çok açık. Haklar ve özgür-
lükler mücadelesinde sonuç yarata-
bilmek, ancak devrimci bir anlayışla
mümkündür.  

Bunlar arasındaki fark, düzenin bir
parçası olmakla, düzene karşı müca-
dele farkıdır. Düzenin bir parçası ol-
mak; posamız çıkarıldıktan sonra
bir kenara atılmayı kabul etmektir!
Düzene karşı çıkmak, örgütlülüğü-
müzle mücadelenin içinde olmak,
haklarımızı korumak için direnmek,
yeni haklar elde etmek için dişe diş
kavga demektir.

*

Sömürüp Bir Kenara
Atamayacaksınız!

Bugün Almanya’da emeklilik yaşı
67’ye gelmiş ve halen Alman burju-
vazisi bunu da yeterli görmeyip, daha
da yükseltmeliyiz diyor. Mücadele
edilmezse, her emekçiyi bekleyen
“mezarda emeklilik”tir. Ve bu artık
asla bir benzetme, bir mübalağa de-
ğildir.

Emekliler olarak, yaşadığımız her
gün, emek harcadığımız her günün,
30, 35 yılın karşılığını istemeli ve al-
malıyız.

Almak, örgütlenmekle ve müca-
deleyle olur.   

Devrimcileri, ilericileri
tasfiye etmek isteyenler,
emekçiden yana değildir

Emek li-Sen merkez yö ne ti mi,
emeklilerin mücadelesinde eksik bı-
raktıkları yönleri tartışacağına, dev-
rimci, ilerici şubelere karşı tasfiye baş-
latarak, koltuğunu kurtarmak peşin-
dedir. 

Bu noktada tipik bir düzen sendi-
kacılığı tavrı sergilenmektedir; sen-
dikacılığın en kolay ve fakat en kir-
li biçimidir bu. 

Devrimci mücadelede emekliler-
den Hasan Kaşkır, 2007’de, Be yoğ -
lu 2 No’ lu Şu be Baş ka nı iken, genel
merkez yöneticiliğin koltuğu elinde
tutmak olarak gören bir anlayış ta-
rafından tasfiye edilmek istenmişti.  

Tasfiye edilmek istenen Hasan
Kaşkır, o günden emeklilere şu çağı-
rıyı yapıyordu: 

“Sen di ka mız şu an da,
dü ze ne en teg re ol ma ya da
dü ze ne kar şı mü ca de le
et me kav şa ğın da bu lu nu -
yor. Emek li-Sen üye le ri
ya bu gün kü yö ne ti ci ler -
le yo la de vam edip dü ze -
ne en teg re ol ma yo lun da
hız la iler le ye cek, ya da bu yö -
ne ti mi de ğiş ti rip biz le ri ezen,
aç lık sı nı rı nın al tın da ya şa ma ya mah -
kum eden dü ze ne kar şı mü ca de le yi se -
çe cek. 

Biz ler, geç mi şin de onur lu mü ca -
de le ler ver miş Emek li-Sen üye le ri nin
ikin ci yo lu, ya ni mü ca de le yo lu nu se -
çe cek le ri ne ina nı yor, bü tün üye le ri
sen di ka mı za sa hip çık ma ya ça ğı rı yo -
ruz.”

Emekliler için bugün de aynı se-
çenekler sözkonusu. Bugün de tasfi-
yeler var. Bugün de iktidarın saldırı-
ları ve hak gaspları var ve inanın, mü-
cadeleden, militanca mücadeleden
başka bir yol yok. 
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Emeklileri Sömürüp 
Bir Kenara
Atamazsınız

Haklarımızı İstiyoruz
Şenliği 19 Şubat’ta

Hasan Kaşkır: Tüm emeklileri, mücadele
yolunu seçmeye ve sendikamızı
sahiplenmeye çağırıyoruz



Sevgili arkadaşlar merhaba.

Bu haftaki dersimizin konusu,
Protesto ve iktidar hedefli bir
mücadeleden ne anlaşılması gerek-
tiğidir. İktidarın her saldırısında, her
yeni hak gasbında, hak gasplarına kar-
şı neler yapılacağı, hak gasplarının
nasıl engelleneceği üzerine tartışma-
lar yapılır. Ki bu da doğaldır. 

En azından bugüne kadar yaşa-
nanlar göstermiştir ki,  saldırıla-
ra,  hak gasplarına karşı alınan
tavırda protestocu bir tarz ortaya
çıkmıştır.

Bu solun büyük bir kesimin-
de bir tarz haline gelmiş, iktidar
bakış açısı yitirilmiştir. İktidar
bakış açısı olmayınca, halkı
örgütlemek, halkı mücadeleye
katmak, halkı temel talepler için
bu mücadelenin bir parçası olarak gör-
mek de genellikle söz konusu olma-
maktadır. 

xxNeden protesto yaparız?
Protesto; bir davranışı, bir düşün-

ceyi, bir uygulamayı, bir saldırıyı, bir
hak gasbını haksız ve adaletsiz bula-
rak karşı çıkmak, kabul etmemek ve
düzeni teşhir etmek için yapılır. 

Protestonun biçimine gelince, çok
çeşitli biçimler bulmak mümkündür.
Bir basın açıklamasından, meşaleli
yürüyüşe, emperyalist bir  ülkenin
bayrağının yakılmasına kadar çeşitli
biçimler ile protesto halka duyurul-
maya çalışılır.

Örneğin iktidarın akaryakıta, şehir
içi ulaşıma yaptığı zammı protesto
etmek, zamların geri alınmasını iste-
mek için çeşitli eylemler yapılabilir.
Bunun için çeşitli araçlar kullanılarak,
zammın haksız olduğu duyurularak,
hem iktidar teşhir edilecek, hem de
zammın geri alınmasını istemekle
de somut talep dile getirilecektir.

Bir saldırı, bir hak
gasbı, bir çarpıtma
karşısında neden pro-
testoda bulunuruz?

Hem o saldırıyı,
hak gasbını meşru gör-
mediğimizi göster-
mek, hem o saldırıyı

durdurmak, hak gasbının önüne geç-
mek için protesto yaparız.

Ancak burada asıl sorun bu talep-
lerin nasıl duyurulacağından çok o
protesto ile nelerin hedeflendiğin-
dedir. Yani bir protestoya nasıl
bakıyoruz? Ne bekliyoruz? Hangi
pratik ve siyasal sonuçları elde
edeceğiz? Bunların tümünü tek
tek düşünmek zorundayız!

Konunun can alıcı yanı bu soru-
ların cevabındadır. 

Bir protestoya bakış açımızda
elbette kimi kıstaslar olmalıdır.

Protesto bir haktır, mücadele
içinde gerekli bir biçimdir. Ancak
burada ayrım, nasıl ve niçin bir
protesto örgütleyeceğimizde yat-
maktadır.

Bu tartışma bugün daha da önem-
lidir. Çünkü hak gasplarının ve sal-
dırıların dizginsiz bir biçimde sür-
düğü günümüzde bakış açımızı yer-
li yerine oturtmalıyız. 

Hak gasplarının adeta kanıksan-
dığı bugün, emekçiler gasplar kar-
şısında seyirci haline getirilmiştir.
Neredeyse, hak gasplarına karşı
artık hiç birşey yapılamayacağı
düşüncesi, işbirlikçi sendikalar tara-
fından işlenmektedir.  “Protesto ile
hak kazanılmıyor” diye propaganda
yapılmakta, bunun için de sonuç
almayan protesto tarzını örnek ver-
mektedirler.

xx Protestocu tarzda
iktidar perspektifi yoktur

Bugün hemen her konuda, 3-5
kişinin katıldığı eylemlerle, protesto
yapmak adeta bir çizgi haline getirildi.
Bir saldırı, bir hak gasbı karşısında
bilinen yerlerde bir basın açıklaması
yapmak, bu statüye göre normadir...
Böylece o saldırı karşısında yapılan
bir, iki açıklama ile saldırı geçiştiril-
mekte, sol “görevini yapmış” olmak-
tadır.

“Yasak savma” anlayışının ege-
men olduğu bu tarzda, dişe diş müca-
dele edip, sonuç alma anlayışı yoktur. 

Hem sonuç alma, hem de
halkı mücadeleye katan bir
bakış açısına sahip değildir sol.
Çoğu, asıl hedeflerini “unut-
muş”, iktidar hedefli bir bakı-
şı bir kenara koyarak, birer
“sivil toplum örgütü” gibi
davranmaktadır.

Sadece protesto eden, sade-
ce açıklamalar yapmakla yeti-
nen bir sol, protestonun da içi-

ni boşaltmıştır. Bu anlayış sonucudur
ki, son yıllarda süren saldırı ve hak
gaspları karşısındaki protestolarda
neredeyse tek bir somut sonuç alına-
mamıştır.

Solun bu tarzı sürdürmesinin en
belirleyici yanı, hedeflerini, iddiası-
nı, iktidar perspektifini yitirmiş olma-
sıdır. Sol, ufkunu daraltmış, iktidar
mücadelesini bir kenara bırakmış,
milyonlarca insanın taleplerini izle-
mekle yetinmiştir.

Devrimci bir örgüt, iktidar bakış
açısını yitirdiğinde geriye sadece
protestocu bir bakış açısı kalacaktır.
Devrimci bir tarzda  ise, protestocu-
luk değil, iktidar hedefli bir mücadele
vardır. 

Ekonomik ve siyasi anlamda
sürekli saldırılarla yüz yüzeyiz. Bu
saldırılar o kadar yoğun bir hale gel-
di ki, doğru ele almazsak tek işimiz
onları protesto etmek olacaktır.

Bu saldırıların, hak gasplarının bir
sınırı yoktur. Yaşam devam ettikçe,
oligarşinin adaletsiz düzeni sürdükçe,
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Ders: Protesto ve

İktidar hedefi

Protestocu değil, 
iktidar hedefli bir

mücadele



hak gaspları da sürecek-
tir. 

Saldırılara ve hak
gasplarına karşı bir şey
yapılmayacak mı?
Yapılacak, yapacağız
elbette. Ama sorun  baş-
tada dediğimiz gibi, bu
protestoların hangi amaç-
la  yapılacağıdır?

İş olsun diye ya da
sadece protesto etmek
için protesto yapmak gibi
bir düşüncemiz olamayacağına göre,
öncelikle bir protestoyu örgütlerken
iktidar hedefi ile birlikte düşünerek ele
alacağız.

Herhangi bir gelişme karşısında
tavrımızı ortaya koyduğumuz bu
açıklamalar, eylemler, sıradanlaştırı-
larak, “sadece bir protesto” denile-
rek geçiştirilemez.

Ajitasyonda, propagandada,
eylemde, kısacası her tür faaliyeti-
mizde, küçükten büyüğe kadar hep-
sinde bize yön veren, iktidar hedefli
bir mücadele olmalıdır. 

Gerçekte ise sadece günlük geliş-
melerin peşinde koşan, günlük geliş-
melere göre sadece protestolar örgüt-
leyen, bir protesto örgütü değil, ikti-
dar hedefi olan, bunun için mücade-
le eden devrimci bir örgütüz.

xx İktidar hedefine sahip
olmak, halkı örgütlemek,
mücadeleye katmaktır

Protestonun biçimi ne olursa
olsun, protesto hangi konuda  yapılırsa
yapılsın,  temel hareket noktası hal-
kı onun içine katmak olmalıdır.

Genelde bu konuda sola egemen
olan, bir protestoyu salt protesto olarak
düşünen, halkı mücadeleye katmanın bir
aracı olarak görmeyen bir tarzdır. Halkı
katmak yerine 3-5 kişi ile yapılan pro-
testolar etkili olmaktan uzaktır.

Aslolan o zeminde düzeni teşhir
edip, insanları örgütlemektir. Yasak

savma anlayışıyla yapmak, sorunu
başından atmak gibi bir yaklaşımla
yapıldığında sonuç alınamaz. Kitleleri
örgütleyen, bilinçlendiren bir pratiğe
dönüştürmek bizim elimizdedir.

Örneğin Alevi halkın değerlerine
yönelik sürdürülen saldırılar karşı-
sında elbette sessiz kalmayacağız.
Bu saldırılara karşı sessiz kalmama-
nın ötesinde Alevi halkın değerlerini,
inançlarını sahiplenecek, saldırıları
teşhir edeceğiz.

Bir saldırıda, 3-5 kişi ile hareket
edip, hemen bir açıklama yapıp, pro-
testo etmek de bir tarzdır. Diğer yan-
dan bunu halka anlatarak, Alevi halk
nezdinde düzeni teşhir ederek, böy-
le bir açıklama için Alevi halkı da
katıp, güçlü bir katılımla, protesto
etmek de bir tarzdır.

Burada sorunu hangi bakış açısıyla
işleyeceğimiz önemlidir. Alevi halkın
değerlerine karşı sürdürülen saldırı-
yı sadece bir açıklama ile geçiştir-
meyecek, bu saldırıyı halka düzeni
anlatmak, halkı örgütlemek için bir
araç haline dönüştüreceğiz.

İktidar hedefi ile hareket etmek,
bilinmeyen veya soyut bir kavram
değildir. Ya da sadece sözü edilen ama
tanımlanamayan bir kavramda değil-
dir. İktidar hedefi ile hareket etmek,
iktidarı düşünmek, tüm faaliyetleri bu
eksende ele alabilmektir

İktidar hedefi ile hareket etmek
hayatın her alanında örgütlenmektir.
Eylemde, propagandada, yayında
kültürel faaliyetlerde bunu içselleş-

tirmektir. 

Bu bakış açısı ile
örgütleyeceğimiz bir
protestoda ölçü, o pro-
testonun teşhir eden,
bilinçlendiren, örgüt-
leyen, o sorun çerçe-
vesinde o sorunla ilgi-
li yeni kesimleri
mücadeleye çeken bir
tarzda ele alınmasıdır.

Nitekim halkın
böyle onlarca somut
ve haklı talebi vardır.

Bu meşru taleplerden yola çıkarak
örgütleyeceğimiz protestolar, halkı
mücadeleye katmanın araçları ola-
caktır.

O nedenle halkı mücadeleye katan
bir tarzda düşünmeli, adımlar atma-
lıyız. Aksi durumda da protestolar da
amacına ulaşmamış olacaktır.

xx İktidar hedefine sahip
olmak, ısrar etmek, sonuç
almaktır

Protestolar da kimi şeyleri eksik
bıraksakta, yaptığımız hazırlıkları-
mızı düşünelim. Gündemimiz ne ise
önce pankartımızı hazırlarız. Tabi
pankartımızı hazırlarken, sloganımı-
zı tespit ederiz. Sloganımızı tespit
ederken, dövizler için sloganlar ara-
rız. Halkın anlayacağı, düşündüren,
düzeni teşhir eden, bizim ne söyle-
diğimizi anlatan sloganlar seçeriz
öncelikle.

Dövizlerimizi yazar, bayrakları-
mızı, flamalarımızı hazırlarız.
Görsellik o protestonun bir yanıdır ve
bunu da ciddiye alarak yaparız.

Tüm bu hazırlıkların amacı halka
daha çok şey anlatmak  değil midir? 

Eylem yapacağımız alanda halka
sloganlarımız, açıklamamız, pankart
ve dövizlerimiz ile ulaşmaya çalışırız.
Ancak biliriz ki, bir konuda tek bir
protesto ile tek bir eylem ile sonuç
almak tek başına yetmez.

Parasız eğitim için bir protesto yap-
tığımızı düşünelim. Bugün milyonlar-
ca öğrencinin, milyonlarca ana-babanın
temel taleplerinden birisidir bu talep.
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İktidar hedefi ile hareket etmek

hayatın her alanında örgütlenmektir.

Eylemde, propagandada, yayında kültü-

rel faaliyetlerde bunu içselleştirmektir. 

Bu bakış açısı ile örgütleyeceğimiz bir

protesto da ölçü, o protestonun teşhir

eden, bilinçlendiren,  örgütleyen, o

sorun çerçevesinde o sorunla ilgili yeni

kesimleri mücadeleye çeken bir tarzda

ele alınmasıdır.



Dev-Gençliler’in, Liseli Dev-
Gençliler’in sürdürdüğü kam-
panya bu açıdan öğreticidir.

Parasız ve bilimsel eğitim
talebi konusunda sadece 1-2
açıklama yapmakla, 1-2 kez
bildiri dağıtımı ile yetinilme-
miştir. Sadece protesto eden, 1-
2 açıklama yapıp sonrada unu-
tan bir tarz değildir izlenen.

Her şeyden önce yaptığı-
na inanan, yaptığında ısrar
eden, yaptığından sonuç
almaya çalışan bir bakış açısı vardır
ortada. Bu parasız eğitim talebi ile
ilgili mücadelenin tek başına hafta-
lardır sürüyor olması ile ilgili değil-
dir tek başına.

Elbette bu yan da önemlidir. Dev-
Genç’liler, sonuç almak için müca-
delede ısrar ederek, kapı kapı çalışma
yürütüyorlar.

Bu taleple gençliğe gidilmiş üni-
versitelerde, fakültelerde, liselerde
gençliğe parasız eğitim anlatılmıştır.
Bunun için afişler asılmış, yemekha-
nelerde konuşmalar yapılmış, okul
çıkışlarında bildiriler dağıtılmıştır. 

Bunun için imza kampanyası
düzenlenmiş, meydanlarda, okul önle-
rinde, yoksul halkın mahallelerinde
binlerce imza toplanmıştır. Bu talep
sadece öğrenci gençlik ile sınırlı
tutulmamış, halkada taşınmıştır.

Yine bunun için Liseli Dev-
Gençliler’in yoksul halkın oturduğu
mahallelerde açtığı çadırlar, parasız
eğitim talebi için yaptıkları açlık gre-
vi bu talep için ısrarlarının sonuç alma
isteğinin bir sonucudur.

Ortada protesto edip bırakan tarz
yoktur. Öğrenci gençliği bu talep etra-
fında örgütleme, halka parasız eğitimi
anlatmanın çabası, emeği vardır.

Temel ayrımlardan birisi bu olmuş-
tur. Israr etme, geçiştirmeme, yeni
mücadele araçlarıyla sorunu halka mal
etmek, tüm taleplerimiz için geçerlidir.

Bu, polis terörüne, oligarşinin
yozlaştırma politikalarına, mahalle-
lerimize sinsice kurulmaya çalışılan
baz istasyonlarına karşı sürdürdüğü-
müz mücadeleye kadar her konuda

geçerlidir.
Protestolarımızı iktidar perspektifi

ile ele almak, taleplerimizi 1-2 açık-
lama ile geçiştirmemektir. Protestocu
bir tarzla değil, sonuç alıcı bir tarzla
hareket etmektir.

xx İktidar hedefine sahip
olmak, halkı politikleştirmek,
devrimcileştirmektir.

“Biz gerçekleri anlatıyoruz, herkes
bilinçlensin” deyip, yaptığımız bir kaç
protesto ile halkın bilinçleneceğini
düşünmek eksik bir değerlendirmedir.

Protestolarımızda halka gerçekleri
anlatmayı, o talep etrafında düzeni teş-
hir etmeyi, düzeni hedef göstermeyi
hedefleriz. Kısacası amacımız, halka
bu talepler etrafında gerçekleri anlat-
maktır.

Bunun için tüm protestolarımızda
halkı politikleştirmeyi, devrimcileş-
tirmeyi önümüze koymalıyız. 

Diyelim ki, hapishanelerde tut-
saklara yönelik süren tecrit ve işken-
celere karşı yapacağımız eylemlere
tutsakların ailelerini de katmak, tec-
rit ve işkence politikaları karşısında
tutsak ailelerine gerçekleri anlatmak
gibi bir görevimiz vardır.

Hapishane kapıları önünde bir
çok tutsak ailesi politikleşmiş,
TAYAD’ın çatısı altında örgütlen-
miş ve  tutsakları sahiplenmiştir.

Bugün gündemde olan gecekondu
yıkımları ile ilgili olarak da sürdüre-
ceğimiz tüm faaliyetlerde, tüm pro-
testolarda halkı politikleştirmeyi,
devrimcileştirmeyi hedeflemeliyiz.Bu
mücadelenin gelişmesi demektir aynı

zamanda.

Öyle ki, yoksul gece-
kondu halkı yıkımlara kar-
şı gecekondularını, mahal-
lesini savunabilmelidir.
Bunun için düzeni anlat-
mak, çıkarının bu düzende
olmadığını kavratmak
zorunludur.

Yoksul gecekondu hal-
kını kendi talepleri etra-
fında politikleştiremez
devrimcileştiremezsek,

ortaya çıkacak tablo şaşırtıcı olma-
yacaktır. Oligarşi, halkın geri yanla-
rını yakalayacak, geri yanları üzeri-
ne aldatma politikaları ile gidecek ve
anlaşma adı altında halkı hile ile
oyalayarak, evlerini yıkacaktır.

Bugün izledikleri politika tam da
budur. Yıkımların, direnişlere yol aça-
cağını düşünerek, aldatma ve yalan ile
anlaşmayı  dayatmaktadırlar. AKP’nin
bu oyununu bozmak bize bağlıdır.

Yapacağımız çalışmalarda, halka
yıkımları kavratır, yıkımlara karşı
mücadelede politikleştirirsek dire-
nişler çok daha güçlü olacaktır. Bu
konuda çok değişik tavırlarla da kar-
şılaşabiliriz. Bunun için zorlu, sabır
gerektiren, protestoları halkın katılı-
mının sağlandığı güçlü gösterilere
çevirmek direnişi güçlendirecektir.

Politikleştirilmeyen, devrimcileş-
tirilmeyen kitleler, düzenin her tür
etkisine açıktır. Düzen, halkı daha
kolay etkileyecek, daha kolay yön-
lendirecektir. 

Tam da burada iktidar hedefi ile
düşünmek,  geniş düşünmek ve iddia-
lı olmaktır. Ancak böyle bir bakış açı-
sı ile günlük sorunlar karşısında tıkan-
maz, elimiz kolumuz bağlı kalmayız.

Atacağımız her adımda, örgütle-
yeceğimiz her faaliyette bakış açı-
mıza, iktidar hedefi yön verecektir.
Ajitasyonda, eylemde, eğitimde, oku-
mada, pratikte, protestoda, halkla
ilişkilerde bize yön veren iktidar
hedefli mücadele olmalıdır.

Sevgili okurlarımız; bu haftaki
dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
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AKP iktidarı 1000 Operasyonun
sorumlusu Mehmet Ağar'ı aklama
çabasında. “Ne yaptıysak devlet
için yaptık, ne yaptıysak devletin
bilgisi  dahilinde yaptık” diyen
Mehmet Ağar’ın davası 3 Şubat
günü Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görüldü. 

Mahkemeye katılan ÇHD Genel
Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı,
Zeynep Yıldırım'ın kardeşi Mustafa
Bektaş'ın 10 Nisan 1996'da, Ağar'ın
bakanlık yaptığı dönemde İstanbul'da
katledildiğini söyledi. 

Müdahillik taleplerine gerekçe
gösterdikleri eylemlerin, Mehmet
Ağar'ın ve sorumluluğunda gerçek-
leştirildiğini, Cumhuriyet Savcısı’nın,
önceki celse verdiği esas hakkındaki
görüşünde, Mehmet Ağar'ın, “suç iş-

lemek amacıyla kurulan örgüte bi-
lerek ve isteyerek yardım etmek” su-
çundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis-
le cezalandırılmasını istediğini söy-
leyen Selçuk Kozağaçlı, “Mehmet
Ağar, araba çizmekten yargılansaydı,
daha fazla ceza istenecekti” dedi.

Mahkeme heyeti de suçtan doğ-
rudan zarar gördüğü sabit olmadığı
gerekçesiyle katılma talebinin reddi-
ne karar verdi. Ağar’ın avukatlarının
savunmalarını tamamlayamadıkları
gerekçesiyle mAahkeme 24 Şubat'a
erteledi.

Halk Cephesi üyeleri mahkeme
önünde yaptıkları eylemde katil Meh-
met Ağar’ın yaptığı katliamların he-
sabını vereceğini vurguladılar. “1000
Operasyonun Hesabını Vereceksin,
Adalet İstiyoruz” sloganlarını atan
Halk Cepheliler, “Gözaltında işken-
celerde katledilen arkadaşlarımızı
unutmayacağız, katledilip, kaybedi-
len, inşaat temellerine gömülen, de-
nizlere atılan insanlarımızı unutma-
yacağız. Evlatlarının cesedini bile
bulamayan binlerce anamızın baba-
mızın öfkesini unutmayacağız. Meh-
met Ağar buradan bir kez daha söy-
lüyoruz! İşlediğin suçların hesabını
kendi göstermelik mahkemelerinize
değil halka vereceksin!” dediler. 

ÇHD Ankara Şubesi konuyla il-

gili yayınladığı yazılı açıklamada
Mehmet AĞAR’ın “bir tek gün hapis
yatmadan”, tek bir ölünün hesabını
vermeden, tek bir kayıbı açıklamadan
bu süreçten sıyrılabileceğini düşü-
nenlerin kendilerini kandıracakları
vurgulandı. Halka karşı işlenen suç-
ları teşhir etmeye ve suçluların ceza-
landırılmalarını talep etmeye devam
edeceklerinin ifade edildiği açıkla-
mada “Bu dava bitmemiştir. Bu hesap
kapanmamıştır. Katledilen ve kay-
bedilenler için Adalet yerini bulun-
caya kadar mücadelemiz sürecektir”
denildi. 

ÇAĞRI...
1000 Operasyon’un

sorumlusu halk düşmanı
Ağar aklanmaya çalışılıyor!

Ankara’da görülmekte olan Meh-
met Ağar davasında mahkeme du-

ruşmayı 24 Şubat 2011 tarihine erte-
ledi.

Ağar’ın aklanmasına seyirci kal-
mayalım, İZİN VERMEYELİM!
O gün duruşma da OLALIM!

“SUÇLARININ HESABINI MAHKEMEDE
DEĞİL HALKA VERECEKSİN!”

Emekçi mahallelere yozlaşmayı ve
çeteleşmeyi yayan polise karşı Cep-
heliler gereken cevabı veriyorlar. 31
Ocak Pazartesi akşamı İstanbul, Ok-

meydanı Mahmut Şevket
Paşa Mahallesi’ne gelen
resmi polis ekibi Cepheli-
ler’in taşlarıyla karşılaştı.

DİA marketin önünde
duran polis arabasına Cep-
heliler taşlarla ve sloganlarla

karşılık verdiler. Polislerden biri kor-
kusundan markete sığınırken daha
sonra, camları kırılıp kaportası par-

çalanan araçlarına binerek mahalleden
hızlıca uzaklaştılar. 

Polislerin mahalleden çıktıklarını
gören Cepheliler eylemlerini iradi
olarak bitirdiler. Eylemden sonra ma-
halle dışında polislerin konuşmaları-
nı duyan mahalle halkı polislerin
birbirlerine küfür edip “bu mahalle-
ye girmek aptallık” dediklerini be-
lirttiler.
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Sarıgazide polis yeni komplolar
yaratmak istiyor. Sarıgazi polisi yaş-
ları 16 - 18 olan gençleri, aileleriyle
ya da tek tek hiçbir gerekçe göster-
meden gözaltına alıp kendisine iti-
rafçılar yaratmak istiyor.

Şimdiye kadar öğrenebildiğimiz 6
genci gözaltına alan polis gençleri
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’ne  götürüp orada kimisi iyi polis
kimisi kötü polis rolü yaparak genç-
lerin katıldıkları demokratik eylem-
leri suç olarak gösterip tutuklan-

makla korku-
tuyor.

K o n u y l a
ilgili yazılı
açıklama ya-
pan Sarıgazi
Özgürlükler
Derneği açıkl-
masında;

“Bu şekilde
gençleri kor-

kutan polis Sarıgazi Özgürlükler Der-
neği çalışanlarının üzerine ifade ver-
dirtmeye çalışıyor. Gözaltına alınan
gençlere "Sen bu kişileri tanıyor mu-
sun" "Bunlar haraç   topluyorlar" "Çok
yakında hepsi tutuklanacaklar" bun-
lar ve bunlara benzer sorular sorarak
gençleri itirafçılaştırmaya çalışıyor po-
lis.

Sarıgazi polisinin ve genel ola-
rak tüm polis teşkilatının on yıllardır
nasıl çalıştığını ve amacının ne ol-
duğunu biz çok iyibiliyoruz. Bir yıl

önce aynı  bu şekilde bir kompla üre-
tip Sarıgazide evlerimizi dernekleri-
mizi basan ve 10 devrimciyi tutukla-
yan aynı polistir. Sarıgazi Özgürlük-
ler Derneği’nin meşru demokratik
mücadelesinden korkan polis yeni
komplolar üreterek tutuklama terörü
için kendisine zemin hazırlıyor. Daha
öncesinde de olduğu gibi biz polisin
bu oyununu boşa çıkartacağız.

Polisin yeni komplolar yarat-
masna izin vermeyeceğiz. Ancak
şimdiden şunu diyebiliriz ki Sarıga-
zi Özgürlükler Derneği çalışanlarının
başına gelebilecek her türlü olaydan
polis sorumludur. Derneğimiz ma-
hallemizdeki yozlaşmaya ve polisin
terörüne ahlaksızlıklarına karşı mü-
cadele etmeye devam edecektir. Der-
neğimiz ve çalışanlarımız adaletin ol-
madığı bir ülkede adalat istemeye zul-
me sömürüye karşı tereddütsüz hal-
kımızla birlikte olmaya devam ede-
cektir.” denildi. 

SU SAYAÇLARIYLA
İLGİLİ BİLDİRİ DAĞITILDI

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP),
5 Şubat’ta İstanbul Okmeydanı’nda, ön ödemeli sa-
yaçların evlere ve işyerlerine belediyelerce takılarak,
suyun ticarileştirilmesinin/özelleştirilmesinin zemininin
hazırlanmasını teşhir eden bildirileri dağıttı. Yaklaşık
iki saat süren dağıtımda yer yer bildiri de halka okun-
du. Halkla yapılan konuşmalarda parasız, sağlıklı, te-
miz suyun herkesin hakkı olduğu ifade edildi. 

Aynı gün Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Der-
neği’nde toplanan halkla, ön ödemeli sayaçlar ve STHP
hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kontörlü su
sayaçlarının hukuka ve kamu yararına aykırı ol-
duğunun, suyun metalaştırılması anlamına gelen bu

uygulamaya
karşı hukuki
ve fiili mü-
c a d e l e n i n
sonuna kadar
sü rdürü le -
ceğinin vur-
gulandığı to-
plantı yak-
laşık bir saat
sürdü. 

İKTİDAR İŞÇİ KANIYLA
AYAKTA DURMAKTADIR

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu, 3 Şubat ta-
rihinde Ankara Ostim Sanayi Sitesive İvedik Sanayi Si-
tesi'nde meydana gelen patlamalarda 20 işçinin katledil-
mesini yaptığı eylemle protesto etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan platform üyeleri "19
işçinin katili; sermayenin kar hırsı, devletin ve AKP'nin
kuralsız, iş güvenliğini ve güvencesini yok sayan çalışmaya
izin vermesidir” pankartı açarak, "Herkese sağlık, güvenli
gelecek!", "Kaza değil devlet katletti!", "Artık ölmek is-
temiyoruz!" sloganları attılar.  Taksim Tramvay Durağı'na
yürüyüş yapan platform adına ortak açıklamayı direnişte
olan PTT işçilerinden Rıza Soylu okudu. Soylu "Anka-
ra'daki patlamanın sebebinin patronların kar hırsı olduğunu,
denetimsiz, kuralsız çalış-
manın sonucu işçilerin kat-
ledildiğini, iktidarın işçi
kanıyla ayakta durduğu-
nu, Torba Yasa ile birlikte
hak gasplarının artacağını
belirterek herkesi birleşik
mücadeleye çağırdı."

Basın açıklamasının ar-
dından eylem sonlandırıl-
dı...
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Devlet; devrimci tutsakları tecrit-
le, tretmanla, tedavilerini engelle-
mekle, sürgün sevklerle katlediyor.
500 hasta tutsak ölüme terkedilmiş
durumda. Devlet onları katletmeye ça-
lışırken devrimci düşünceyi yok et-
meye çalışıyor. Ama bu ülkenin dev-
rim düşüncesini, umudunu hiçbir po-
litikayla bitiremeyecekler. Her hafta
hasta tutsaklara özgürlük talebiyle ya-
pılan eylemlerde “Devrimci Tutsak-
lar Onurumuzdur” sloganı atılıyor.  

İSTANBUL: İşkenceli
Sürgün Sevklere Son

“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakıl-
sın” “Katil Devlet Hesap Verecek”
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlarıyla her hafta yapılan hasta
tutsaklara özgürlük yürüyüşüyü bu
hafta da devam etti. Taksim Tramvay
Durağı’nda biraraya gelen devrimci de-
mokrat yapılar, Galatasaray Lisesi
önüne kadar sloganlarla, marşlarla
yürüdüler. Oturma eylemi yapıp Çav
Bella söylenirken etrafta toplanan bir-
çok kişi alkışlarla marşa eşlik etti. 

Galatasaray Lisesi önünde açık-
lamayı okuyan Emekli-Sen 2 No’lu
Şube Başkanı Hasan Kaçkır hapis-
hanelerin bir ülkenin aynası olduğu-
nu vurguladı.

Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi ha-
pishanelerinden, 11 tutsağın işken-

celerle hücrelerinden alınarak, istek-
leri dışında Kandıra 1 ve 2 No’lu F Ti-
pi’ne sürgün edildiklerini dile getir-
di. Sürgünlerin amacına ulaşmaya-
cağını vurgulayan Kaşkır açıklama-
sında “Ne kanserli ölümler ne de sür-
gün sevkler ne de hepsinin zemini
olan tecrit ve tretman, devrimci tut-
sakları teslim almaya yetmeyecektir.
İçerde devrimci tutsaklar, dışarda da
bizler , mücadeleden asla yılmayacak,
tecrit ve tretman politikalarını boşa çı-
karıp, hasta tutsakları zulmün elinden
çekip alacağız” dedi.   

ANKARA: Mücadelemize
Devam Edeceğiz

Hasta tutsaklara özgürlük talebi 11
Şubat günü Ankara Sakarya Cadde-
si’nde de dile getirildi. 

Saat 18.00'da yapılan açıklamada
hapishanelerdeki sorunun kaynağının
AKP iktidarı ve Adalet Bakanlığı'nın
ve uyguladıkları tecritin olduğuna
değinildi. Açıklamada “Sincan Kadın
Hapishanesi’nde kalan Hayriye Gün-
düz geçtiğimiz hafta kadın hastalık-
ları nedeniyle doktora götürülüyor. Ji-
nekolog muayenesini asker izlemek
istediği ve doktorun da buna sesini çı-
kartmadığı için muayene olamamış-
tır. Baskı ve keyfiyette sınır tanıma-
yanlar artık ahlaksızlıkta da sınır ta-
nımıyor hapishanelerde.

Van F Tipi Hapishanesi’nde
kapalı görüşte aileleriyle Kürt-
çe konuşan Hamdi Kılınç, İs-
kan Aksaç ve Aydın Akış adlı
üç mahkumun “A Takımı” de-

nilen gardiyan ekibi tarafından darp
edildiği 4 Şubat 2011’de öğrenildi.

Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishane-
si’nde kalan Serkan Onur Yılmaz’a zi-
yaretçisinin getirdiği 1989 yılında
basılmış ve 5 ciltten oluşan Mao Ze-
dung’a ait Seçme Eserler adlı kitabın
1. ve 2. ciltlerinin 10 Ocak 1980’de
yasaklanmış olması nedeniyle Serkan
Onur Yılmaz’a verilmesinin uygun
bulunmadığı 7 Şubat 2011’de öğre-
nildi” denilerek yaşanan hak ihlalle-
rine dikkat çekildi. . 

ANTALYA: Hasta
Tutsaklara Özgürlük
İstendi

TAYAD’lılar yurdun her tarafında
hasta tutsakların sesi olmaya devam
ediyorlar. Antalya’da İki haftada bir
yapılan hasta tutsaklarla ilgili basın
açıklaması, bu hafta da Kışlahan
Meydanı’nda yapıldı.

“Hapishanelerdeki zulüm politi-
kaları 12 Eylül’den beri farklı ikti-
darların eliyle devam ediyor” deni-
lerek ÇHD (Çağdaş Hukukçular Der-
neği)’nin açıkladığı “Hapishanelerde
Hak İhlaleri Raporuna” değinildi. 

Özellikle Tekirdağ 2 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde uygulanan baskılar
anlatıldı. Eyleme DHF, DİP ve Sos-
yalist Parti de destek verdi.

Hasta Tutsaklar Eylemleri Sürüyor

İSTANBUL ANKARA
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Almanyan’nın dört bir yanına Anadolu
Federasyonu  davasıyla ilgili  “Anado-
lu Federasyonu Tutsaklarına Ve-
rilen Ceza Irkçıl ıktır,   Faşizmdir.
Anadolu Federasyonu Tutsakları-
na Özgürlük!” yazılı Almanca pan-
kartlar asıldı. 4 Şubat’ta Berl in'de
“Alexnderpltaz” Meydanı’ndaki büyük ku-
lenin dibine pankart asıldı. Hamburg 'un
Sternschanze semtine ve RoteFlora'ya ve
Köln'ün Friesenplatz Meydanı’na da

30 m² büyüklüğünde bir pankart,
5 Şubat’ta da Türkiyeliler’in yo-
ğun yaşadığı Stuttgart’ın Bad
Cannstatt’in Wilhelmsplatz Mey-

danı’na bir pankart asıldı.

Fransa’da Kampanya
Çalışmaları Sürüyor

Tutsaklar için başlatılan kampanya,
Fransa'nın başkenti Paris’te de Alman
Parlamentosu'na verilmek üzere imzalar
toplanarak Anadolu Federasyonu'nun
“Tecrite Yuzbin Kere Hayır” başlıklı bil-
dirisi Fransızca ve Türkçe  olarak dağı-
tılıyor... Özgürlük Komitesi tarafından,
5 Şubat günü de Les Halles’de bildiri da-
ğıtımı yapıldı.Aynı gün Strasbourg Sa-
int-Denis, Gare de L'est semtlerinde de
imza toplandı ve bildiri dağıtımı yapıl-
dı... 3 Şubat günü Nancy Özgürlükler
Komitesi  Place Maginot Meydanı’na
pankart asarak kampanya çalışmalarına
devam etti. 

Av ru pa’da

Faruk Ereren’in
duruşmaları  devam ediyor

2007 Nisan ayından bu yana tutuklu
bulunan Faruk Ereren’in duruşması, Şadi
Özbolat ve Av. Murat Demir’in şahit ola-
rak dinlenmeleri  ile sürdü.

26 Ocak’ta dinlenen Şadi Özbolat 1992
yılında Bayrampaşa Hapishanesi’nde tutuk-
lu olduğunu ve itirafçı Semih Genç’in tu-
tuklanarak Bayrampaşa’ya getirildiğini ve gör-
düğü işkencelerden dolayı yaklaşık altı ay kol-
larını kullanamadığını ve kendisini tedevi et-
tiklerini, Semih Genç’in polise yaranmak için
işkence görmediğini söylemesinin yalan
olduğunu örnekleri ile anlattı.

2 Şubat tarihinde dinlenen Av. Murat De-
mir ise 1989’da Semih Genç Ankara’da göz-
altına alındığında onun avukatlığını yaptığını,
ağır işkence gördüğüne tanık olduğunu be-
lirtti. Adli Tıp Kurumu’ndan işkence gör-
düğüne dair rapor aldığını söyleyerek işken-
ce raporunu  mahkemeye iletti.

Tutsaklara Brüksel’den
Destek
Clea ve Özgürlükler Komi-

tesi tarafından 5 Şubat günü organize
edilen dayanışma yemeğinde Türki-
yeli devrimciler’in Almanya başta ol-
mak üzere birçok Avrupa ülkesinde
karşılaştıkları yargılama ve tutukla-
malarla ilgili bilgiler verildi.

Brüksel’de gerçekleşen ve demo-
krat, ilerici bir çok Belçikalı’nın ka-
tıldığı gecede, Fransızca ve İngilizce
olarak "Tüm Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük", “İfade ve Örgütlenme Öz-
gürlüğü”, “Direnmek Suç Değildir”
yazılı, Anadolu Federasyonu imzalı
pankartlar asıldı.

Anadolu Federasyonu’nun Avru-
pa genelinde başlattığı “Tecri te
Yüzbin Kere Hayır” kampanya-
sı çerçevesinde imza toplandı. 

Özgürlük Nöbetinde 71. Hafta 
Ahmet İstanbul lu’nun tahliye olma-

sı üzerine ara verilen “Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük” eylemi, 5 Şubat’ta 71. haftasında de-
vam etti. Almanya’nın Köln şehrinin Dom
Meydanı’nda yapılan eylemde halka bildiri-
ler dağıtıldı ve tutsaklara özgürlük istendi.

Geçtiğimiz hafta Yürüyüş okurları,
Sınır Tanımayan Gazetecilerin Paris
Merkezini ziyaret ederek Yürüyüş’e yö-
nelik saldırıları anlattılar.

Ozan yayıncılığa yönelik baskın’ın
bilgilerini de kapsayan dosyayı  gazeteci-

lere verdiler. Dosyaya ilişkin sorular so-
ran gazetecilere saldırılar ve tutuklu  Yü-
rüyüş çalışanlarının serbest bırakılması  ge-
rektiği anlatıldı.

Bir saat süren görüşmenin  ardından
dosyayı inceleyeceklerini ve ellerinden
geleni  yapacaklarını söyleyen gazeteciler
ile  görüşme bitirildi.

Paris  Yürüyüş Okurları

Federasyon Çalışanlarına
Özgürlük Pankartları
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Yunanistan’dan Yürüyüş 
Dergisine Destek Mesajlar

Yürüyüş Dergisi’yle Dayanışma
“Sistem karşıtı yayınları susturmak ama-

cıyla yıllardır bu saldırılar düzenlenmektedir.

Dergi bürosuna yönelik polis saldırısını,
gözaltıları, çalışanlarını yıldırma politikalarını
kınıyoruz” DİKTYO (Politik ve Sosyal
Haklar Ağı)  Selanik.

AKOA (Yenilikçi Komünist Sol
Çevreciler)
Pol isin Yürüyüş Dergisi ’ne yaptığı
baskını  kınıyoruz.

AKOA hükümetin insan hakları, düşün-
celerin özgürce ifade edilmesi için mücade-
le edenlere ve dergiye yönelik baskıları ve uy-
gulanan şiddeti kınamaktadır. Atina 

DOE (Yunanistan ilköğretim
Çalışanları Federasyonu)
YÜRÜYÜŞ Dergisi yıllardır, Türkiye’de

demokratik haklar ve özgürlükler için mü-
cadele etmektedir. Yürüyüş Dergisi , son
yıllarda hücrelerde devrimcilerin katledil-
mesi düzenin keyfi baskılarını defalarca ya-
yınlamıştır. (...) Atina

OEFSEE (İlaç ve ilgili Meslek
Çalışanları Federasyonu) 

Sevgili Yoldaşlar

OEFSEE, özel kuvvetlerin Yürüyüş
Dergisine yaptığı baskını kınamaktadır.

Tutukluların derhal serbest bırakılması (...)

Selanik Yerel Yönetim
Emekçileri Sendikası

Türkiye Adalet Bakanlığı’na da olayı kı-
nadığımızı bildiriyoruz. Çünkü açılan bu tür
davalar çok açık ve net biçim de Türkiye’deki
politik yapıya karşı olup, gerçekleri dile ge-
tirenlerin düşüncelerini ifade etme özgürlü-
ğünün baskı altına alınmak istendiğini gös-
termektedir. 

AKP TÜM HALKLARIN DÜŞMANIDIR!

Paris’te Sınır Tanımayan
Gazeteciler ile  Görüşme



� Kampanyamıza “Tecrite
Yüzbin Kere Hayır” ismini
verdik.

� Yüzbin adet bildiri
dağıtacağız

� Yüzlerce afiş ve pankart
ile tecrit işkencesini
anlatacağız

� İmza topluyor, masalar
açıyoruz

� 9-19 Mart'ta Almanya'da
yapacağımız uzun
yürüyüşle tutsaklarımızın
sesini taşıyacağız

Almanya'da siyasi davalarla ilgili
hem soruşturma aşamasında, hem
yargılama aşamasında, hem de infaz
aşamasında tam bir keyfiyet hakimdir.
Bu keyfiyet de siyasi tercihlerden
kaynaklanmakdır. 

Devrimcilere yönelik keyfiyetin
temelinde ise; devrimcilerin faşizme,
ırkçılığa, ayrımcılığa karşı mücade-
leleri ve düşüncelerine düşmanlık
vardır. Bu saldırıların temelinde mü-
cadeleyle kazanılmış olan demokratik
hak ve özgürlüklere düşmanlık vardır. 

Anadolu Federasyonu davasının
soruşturma ve yargılama sürecine ba-
kıldığında iki olgu öne çıkmaktadır. Bi-
rincisi; suçlanan devrimciler Alman-
ya'da yaşayan Türkiyeliler’in demok-
ratik hak ve özgürlükler mücadelesinde
yeralmışlardır. İkincisi; Türkiye'deki
faşist rejimin insanlık suçlarını dile ge-
tirmiş, faşizmin mağdurlarına sahip
çıkmış olmalarıdır.  Almanya devleti-
nin hak gasplarına karşı direnmeleri,
hem de faşist rejimi rahatsız etmele-
ri onların hedef olmasını belirlemiştir. 

Tutsak devrimcilere karşı  kulla-
nılan 129bmaddesi ve bütün anti-te-
rör yasalarının ortak noktası; anaya-
sal hak ve özgürlüklerin ortadan
kaldırılmasıdır. 
Anadolu Federasyonu dava dos-

yasında kullanılan suçlamalar asıl
olarak işkenceci Türkiye polisinin
fezlekeleri ve ırkçı Alman polisinin
kurguları üzerine şekillenmiştir. 

Tecrit teslim almak içindir! 
Açılan davaların başından itibaren

ceza verileceği kesin olduğu için,
yani hukuki değil, siyasi bir dava
başlatıldığı için, başından itibaren
tutsaklar suçlu muamelesi görmekte-
dir. Bunun için de günün 24 saatini
kapsayan özel bir tecrit politikası
uygulanmaktadır. 

Mektuplar, ziyaretler ve tutsak
haklarının gasbedilmesi çerçevesinde
oluşturulan tecrit politikası asıl olarak
bir işkence aracı olarak kullanılmak-
tadır. 

Telefonu kullanmak  yasaklan-
mıştır. Mektuplar özel bir hakimin de-
netimine veriliyor, ziyaretler ise davayı
soruşturan bir polisin, tercüman eşli-
ğinde yapılıyor. Ziyaret saatleri de nor-
mal tutsakların ancak üçte birine denk
gelen on günde yarım saat ile sınırlı.
Ziyaretçilerin hiçbir şekilde demokrat
bir kimliği  ve siyasetle ilgili olmaması
gerekiyor. 

Mektuplar ortalama iki ayda sahi-
bine ulaşıyor. Mektuplara elkoyma ge-
rekçeleri: Tutsağa moral verici olan ve
siyasi-örgütsel bir içeriğe sahip ol-
masıdır. 

Ziyaret haklarının engellenmesi
çok çeşitli gerekçeler ile olabilmek-
tedir. Tutsakların hapishane içindeki
aktivitelere katılmaları da engellen-
mektedir.  

Tecrit uygulaması tam bir işken-
cedir. Yalnızlaştırma, asosyalleştirme
ve gerici-faşist doktrinlerle tutsağı
kendi kafa yapılarına uydurup teslim
almayı amaçlamaktadır. 

Kampanyamızla emperya-
lizm gerçeğini anlatıyoruz

Tecrite Yüzbin Kere Hayır kam-
panyası ile tutsakları teslim almayı he-

defleyen tecrit iş-
kencesi gerçeğini ve bu işkenceye
dayanak yapılmaya çalışılan “Kamu
Güvenliği” demagojisinin bir yalan ol-
duğunu Alman halkına  teşhir etmeyi
amaçlıyoruz. 

Tecrite Yüzbin Kere Hayır kam-
panyası ile soruşturma, takibat ve
yargılama süreçlerinin arkasındaki
gerçeği anlatmak istiyoruz. 

Tecrite Yüzbin Kere Hayır kam-
panyası ile siyasi davaların kafatasçı
Nazilerin saldırılarını meşrulaştırmak
ve insanlık suçları işleyen faşist re-
jimlerin meşrulaştırılması için açıl-
dığını ve tutsaklara uygulanan tec-
rit işkencesinin amacının da demo-
kratik kamuoyuna bir gözdağı ol-
duğunu, asıl amacın ise hukuk ve
adaletin yokedilmesi olduğunu an-
latmak istiyoruz. 

Tecrite Yüzbin Kere Hayır kam-
panyası ile tutsakların yanında ol-
duğumuzu göstermek istiyoruz. Eğer
düşman onların mektuplarını “Mo-
ral verici” diye yasaklıyorsa, biz on-
lara daha fazla moral verici mek-
tuplar yazmalıyız. 

Eğer düşman onları yalnızlaştı-
rarak teslim almayı hedefliyorsa;
biz onlara yalnız olmadıklarını ey-
lemlerimizle, bildirilerimizle, mek-
tuplarımızla, afiş ve pankartları-
mızla göstereceğiz.

Onlar bizim haklarımız için, bi-
zim umutlarımız için, bizim gelece-
ğimiz için orada bedel ödemekte-
dirler. Ve hiçbir baskıyla, işkencey-
le teslim alınamayacaklarını haykı-
rıyorlar. Onlara sahip çıkmak sade-
ce bir onur değil, aynı zamanda bir
görevdir. 

Tecrite Yüzbin Kere Hayır kam-
panyası ile 129b maddesiyle dü-
zenlenmiş olan hukuksuzluğu teşhir
etmek istiyoruz. 

Bir yanıyla kampanyamızla halk-
lara emperyalizm gerçeğini anlatı-
yoruz. Saldırılar karşısında halkların
çaresiz olmadığını, mücadele eder-
sek kazanacağımızı  gösteriyoruz.

AVRUPA’dakiBİZ

Tecrite yüzbin kere hayır!

13 Şubat
2011

53

Yürüyüş
Sayı: 255

HALKLARIN TEK DOSTU DEVRİMCİLERDİR



Alman em-
peryalizmi, ay-
lardır tecrit altın-
da tuttuğu dev-
rimci tutsaklara
karşı yasaklarla
“yaşamı dar et-
meye” çalışıyor.
Tecritle kuşattığı
devrimci tutsak-
ları, tek başına
bir hücrede tuta-

rak, tüm haklarını gasp ediyor.

Almanya’da tecrit altında tutu-
lan devrimci tutsak Şadi Naci Öz-
polat’a gelen mektupları çok çeşitli
gerekçelerle yasaklayarak vermi-
yor.

Bir tutsağa gönderilen mek-
tuptan bile korkan, emperyalistler
çareyi yasaklamakta görüyor. YA-
SAKLAR üzerine herkese ders
veren emperyalistler en büyük ya-
sakçı olduklarını hiç gündeme bile
getirmiyorlar.

Ayrıca bu yasakçılıklarıyla ko-

mikte oluyorlar. Şadi Naci Özbo-
lat’ın mektuplarını yasaklayan ha-
pishane idaresi pişkince hücreye
gelerek, yasakladıkları mektubu
ile ilgili şu soruyu soruyorlar; 

“Mektubunu gönderilen ad-
rese iade mi edelim, yoksa kutuya
mı koyalım? Kutuya koyarsak
tahliye olduğunda alırsın.”

Alman emperyalizminin de-
mokrasisi, ne kadar “demokra-
tik” değil mi? Bir hakkı yasaklıyor,
bir tutsağa. Sonra da alay eder
gibi gelmiş soruyor; “yasakladı-
ğımız mektubunu ne yapalım?”
diye. Ortada koca bir YASAKÇI-
LIK  var. Bir hakkın gaspedilme-
si var. Alman “demokrasisi” olsa
olsa ancak KOMİK bir demok-
rasi olur. 

Alman emperyalizminin ya-
sakçılık ve hak gaspları konusun-
da Türkiye faşizminden tek bir
farkı yoktur. Arada bir böyle yara-
tıcılıkları olsa da zalimlerin düze-
ni heryerde aynıdır.

Faruk Ereren
yıllardır, Alman em-
peryalizminin elin-
de tutsak. Hakkında
tek bir somut iddia
olmadan yıllardır

bir tecrit hücresinde tutulmaktadır.

Faruk Ereren için açılan davada
Alman yargısı tüm umudunu zavallı
bir itirafçıya bağlamıştır. Ellerinde bu
dava için tek bir kanıt, tek bir belge
olmamasına karşın, bu davayı açtılar.
Ellerinde tek bir kanıt olmadan davayı
hukuksuz bir biçimde sürdürmekte,
davanın düşürülmesini kabul etme-
mektedirler.

Ellerinde tek bir somut bilgi yok-
tur. Bugüne kadar bekledikleri halde
yine de tek bir belge bulamamış, uy-

duramamışlardır. Bu yüzden tek umut-
ları, tek dayanakları itirafçı Semih
Genç’tir. 

Bir alçak, bir işbirlikçi, bir şerefsiz-
dir Semih GENÇ. Bir polis piyonudur.

Alman yargısı, bu soysuzu Türki-
ye’deki işkencecilerden devşirmiş-
tir. Bütün umudunu, polisin işkence-
leri karşısında herşeyini bir çırpıda sa-
tan bu haine bağlamıştır. Bir alçağın
ifadeleriyle “adaletii!” sağlayacak
yani?

SEMİH GENÇ Faruk Ereren
davasında polislerin
söylediklerini tekrar etmektedir.

Alman emperyalizminin yargısı,
komploculukta üstlerine olmayan Tür-
kiye’deki işkencecilere defalarca baş-

vurmalarına karşın bula
bula döküntü bir itirafçı
olarak ancak bunu bula-
bilmişlerdir. 

Alman yargısı zaval-
lı ve acınacak haldedir.

Demokrasiden, hukuk devletinden, ge-
leneklerden söz ederler ama kurtarıcı-
ları döküntü bir itirafçıdır. 

Faruk Ereren’i suçlayacak ka-
nıtlar arama çabaları boşa gitmiştir.
Uydurma kanıtlar aramalarına karşın
hiçbir şey bulamamışlardır. Ortada ka-
nıt yoktur ama Faruk Ereren’in da-
vası uzamakta, bula bula zavallı bir iti-
rafçının saçmalıklarını kanıt diye el-
lerinde tutmaktadırlar.

Aylardır, rehin tuttukları Faruk
Ereren, serbest bırakılmalıdır. Alman
emperyalizmi, bir devrimci tutsağın öz-
gürlüğünü yıllardır elinden alarak,
tecrit hücrelerine mahkum etmiştir. 

Kuşkusuz bunu yaptıran devrim-
ci düşmanlığıdır. 

İngiltere’de ırkçı ve faşist EDL (İn-
giliz Savunma Ligi) 5 Şubat Cumarte-
si günü Luton'da ikibin kişiyle yürüyüş
gerçekleştirdi.  

Faşist EDL yanlıları sabahın erken sa-
atlerinde ülkenin her köşesinden otobüs
ve trenle Luton’a ulaştılar. Sarhoş olun-
caya kadar içki içen  faşistleri korumak
için iki bin polis görevlendirilmişti. Al-
manya, Hollanda, Fransa ve Norveç’ten
katılan faşistlerden yedi kişi saldırı alet-
leri bulundurmaktan tutuklandı.

EDL’nin eylemine karşı, UAF (Fa-
şizme Karşı Birlik )’de Park Square’de
bir eylem düzenledi. Polis UAF ve
EDL kitlesini çelik bariyerlerle ayırdı.
Yaklaşık 500  kişinin katıldığı Faşizme
Karşı Birlik eyleminde milletvekilleri,
sendika temsilcileri, belediye meclis
üyeleri ve  aydınlar konuşmalar yapıp bu
ırkçı faşist gruba karşı durmanın önemini
vurguladılar.

Yaklaşık bin kişi gün boyu bölgede-
ki camileri ve bölgelerini korudular.

KOMİK Demokrasi!

Ceza için itirafçıya umut
bağlayan Alman Yargısı

İngiltere’de
Irkçı saldırı 

Şadi ÖZPOLAT
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