
Türkiye’de ve Avrupa’da 
Tecrite Karşı Mücadele Ediyoruz!

Kendi yasalarını çiğneyen iktidarlar, 
meşruluklarını kaybederler!

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK!

Madde 30: 
“Kanuna uygun şekilde kurulan 

basın araçları, suç aleti olduğu 
gerekçesiyle zapt ve müsadere
edilemez veya işletilmekten
alıkonulamaz.”

YÜRÜYÜŞ Dergisi’ne baskın düzenleyen, bürosunu
talan eden, yayın araçlarına el koyan, çalışanlarını
tutuklayan AKP, kendi yasalarına uymuyor! SUÇ

İŞLİYOR!
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TAYAD
8 Mart’ta Tecrite Karşı 

Yeni Bir Kampanya Başlatıyor

Anadolu Federasyonu
9-19 Mart’ta Almanya’da 
tecrite karşı uzun yürüyüş gerçekleştiriyor
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Bakırköy 13. Ağır Ceza
Mahkemesi, 39 askerin yargılandığı
Bayrampaşa Katliamı davasında,
Genelkurmay Başkanlığı’ndan ve
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
“Bayrampaşa Cezaevi Özel Müdahale
Planı”nı ve yargılanan erlerden Hilmi
Çolak'ın ilk ifadesinin aslını istedi. 

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
gelen cevapta şöyle deniliyordu:
"Kayıtlarda yapılan araştırma ve
inceleme neticesinde, Bayrampaşa
Cezaevi Özel Müdahale Planı'na iliş-
kin bilgi ve belgenin olmadığı ayrıca
söz konusu planın İstanbul J.Blg.
K.lığında da bulunamadığının bildiril-
diğini arz ederim."

Katliamcılar, katlederken pervasız-
dılar. Kuşku yok ki, katliamdan sonra,
kendilerinin başına bir şey gelmeyece-
ğinden de emindiler. Ama sonuçta bu
ülkede demokrasicilik oyunu da vardı.
Bu yüzden daha katlettikleri ilk andan
başlayarak katliamlarına dair özel

kanıtları, belgeleri de yok etmeye
çalıştılar. 

Katlettikleri tutsakların vücut-
larını oyarak kurşunları çıkardılar
örneğin... Bayrampaşa hapishane-
sinde kan gölü olan yerlerin üzeri-
ne beton döktüler... Genelkurmay,
emniyet, valilik, bakanlıklar, bütün
devlet kurumları, kendi yasalarını
dahi çiğneyerek katliamla ilgili
belge ve bilgilerini mahkemeye gön-
dermediler. Alenen bilgileri, kanıtları
yargıdan gizlediler. 

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
Hilmi Çolak'ın ilk ifadesinin aslının
istenmesine verilen cevap da farklı
değildi: “Yapılan araştırma ve incele-
me sonunda Hilmi Çolak'a ait ifade-
nin aslının bulunamadığı tespit edil-
miş olup...”

Belgeler gizleniyor; Şimdi 
de basın kozmik odaları!

İşte bir “belge gizleme” suçu daha. 

“İrticaya karşı eylem planları”nı bul-
mak için, iktidarınıza karşı “darbe!” ha-
zırlıklarını ortaya çıkarmak için “Kozmik
oda”lara baskınlar düzenliyorsunuz. De-
niz Kuvvetleri’nin karargahlarına baskın-
lar düzenliyorsunuz, gemilerde, kışlalar-
da aramalar yapıyorsunuz. 

İşte bir “belge gizleme” suçu daha. 

Genelkurmay Başkanlığı’na mı bas-
kın yapıyorsunuz, Jandarma Genel Ko-
mutanlığına mı, basın, bulun katliamın
belgelerini!

Bulmazsanız, bir kez daha kanıtlan-
mış olacak: Katliamın suç ortağısınız!

Katliamın belgesini gizlemek,

suçluluğun kanıtıdır

19 Aralık katliamı devam ediyor. 

İşte katliamın devam ettiğinin rakamsal ifadesi. 

10 yılda hapishanelerde 1758 kişi şu veya bu nedenle
katledilmiştir. 

Katilin adı, tecrittir. 
Tecriti uygulayan AKP’dir. 
Katilin hamisi, yöneticisi, azmettiricisi AKP’dir, 1758

ölünün hesabı omuzlarındadır.  
19-22 Aralık katliamının sorumlularının yargılanmamasıy-

la, tecritin sürdürülmesi, aynı katliamcı politikanın iki yanıdır.   

Başka deyişle, katliamcıları koruma tavrıyla, tecriti
sürdürme politikası, aynı politikanın devamıdır. 

Rakamlar Hakkında Bir Açıklama: 
Hapishanelerde katledilenlere dair zaman zaman farklı

rakamlar kullanılabilmektedir. Bu farklılığın bir nedeni,
rakamların farklı zamanlara ait olmasıdır; son haftalardaki
farklılığın nedeni ise, Adalet Bakanlığı’nın verdiği bil-
gilerdeki yanlışlıklardır. 2631 şeklindeki yanlış rakam,  hasta
tutsaklara özgürlük eyleminde kullanılmış ve oradan
yayılmıştır. 

Yandaki yazıda kullanılan 1758 rakamı, doğrusudur ve 19
Ocak 2011 itibarıyladır. 

İşte Belge! üç kağıt parçasını
gizlemekle, katliamcılığınızı örtbas
edebileceğinizi mi sanıyorsunuz?! 

Belgeler mahkemelerden
gizlenebilir; ama tarihten asla!

Genelkurmay’dan Mahkemeye: ‘İstediğiniz belgeler bilgiler yok’

19 Aralık Katliamı Sürüyor:
Türkiye Hapishanelerinde 
son 10 yılda, 1758 Ölüm!

Yitirdiklerimiz

12 Ey lül ön ce si
İs tan bul Üni ver -
si te si’nde bir
Dev-Genç’li ola -
rak an ti fa şist
mü ca de le için -
de yer al dı. Her
za man mü ca de -
le nin için de ol -

du. 19 Mart 1988’de ge çir di ği
bir tra fik ka za sı so nu cun da
ara mız dan ay rıl dı.

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

19 Mart - 25 Mart

1 Ni san 1961
Ada na do -
ğum lu. Yurt -
dı şın da dev -
rim ci mü ca -
de le için de,
ha re ke tin bir

ta raf ta rı ola rak ye ral dı.
Arap hal kı nın yi ğit bir ev -
la dıy dı. 25 Mart 1997'de
bir ra hat sız lık so nu cu ara -
mız dan ay rıl dı.

Cahit ÇİFTECİİlhan
YILHAN

"Soğukkanlı olacağız ve her şeyin üstesinden geleceğiz.
İdeolojimiz, politikalarımız, örgütlülüğümüz ve bizi
bağrına basan halklarımız var.”

Avni Turan

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampü-
sü’nde Dev-Genç kutlamalarına hazırlanıyorduk. O kadar çok
heyecanlıydın ki "Her şey DEV-GENÇ tarihine yakışır şe-
kilde olmalı" deyip sık sık bizi çalışmalarda denetliyordu. Bü-
tün işlerle birebir ilgileniyor.

Ankara’da Gençlik bürosunu açacaktık. Hepimizde ayrı
bir heyecan, ama onun sözleri daha bir heyecanlandırıyordu
bizleri. 

98 1 Mayıs’ına günler kalmıştı. Ondaki öfke ve mutluluğu
yüzlerce metre öteden görüyorduk. Büyük bez pankartlar ha-
zırlanacaktı. Günler öncesinden pankartları hazırlamaya baş-
lamıştık. Pankartlarımız, flamalarımız, önderliğin ve şehitleri-
mizin resimleriyle gücümüz ve kararlılığımızla alana girmiş,
Ankara sokaklarını titretmiştik. O, an "Ankara’da 1 Mayıs işte
böyle olur" deyişini hiç unutmadık. Ya o anki sevincini... 

Sen bir yöneticiydin. Yöneticiliğinle en kısa sürede Dev-

Genç daha da çoğalmış, eksik-
liklerimizi zaaflarımızı yenme-
de daha da kararlı kılmıştın
bizi. Harekete zarar verecek
hiçbir şeyi bağışlamıyordun.
Anlamayana saatlerce anlatıyor
bıkmadan usanmadan emek harcıyordun. Mütevazi kişiliğin-
le, oturup kalkmanla, sohbetlerinle örnek bir kişi olmuştun bi-
zim için. Şehitlerimizden öğreniyor, öğrendiklerinle öğretiyor-
dun bizlere.. 

Kayseri’de Sabo'ların davalarına gittiğimizde yolculuğu-
muzu bile eğitim çalışmasına çeviriyor, bize hareketin tari-
hini anlatıyordun. Arabanın sisli camlarından dağları gördü-
ğünde ise, "dağlar sözümüz var, doruğunda izimiz var" de-
yip dağlara olan özlemini haykırıyordun. Duyduk ki kavuş-
muşsun dağlarına. Dağlar basmış seni bağrına.

Anıları Mirasımız Bir yoldaşı anlatıyor:

Gökçe Şahin

24 Mart 1993 ge ce si
İstanbul Bahçeliev-
ler’de ku şa0 tıl dık la rı
ev de, kat li am cı la rın
tes lim ol çağ rı la rı na
karşı çatışarak şehit
düştüler.  Bir ömür bo -
yu dev rim ci lik ya pan -

lar dan dı lar. 

Re cai DİN ÇEL; 1958 Si nop do -
ğum lu. 1978’de İs tan bul Dev-Genç
Ak sa ray Böl ge Ko mi te si’nde ve o
dö nem ye ni ku ru lan Fa şist Te rö re
Kar şı Si lah lı Mü ca de le Ekip le ri’nde

yer al dı. 12 Ey lül ön ce si, tut sak düş tü. ‘90’da
tah li ye ol du. Ka ra de niz Böl ge si So rum lu lu ğu’na
atan dı.

İb ra him Yal çın AR KAN; 1958 İs tan bul do ğum -
lu. 1976’lar dan iti ba ren li se de mü ca de le ye ka tı la -
rak, an ti-fa şist mü ca de le için de ye r al dı. ‘82’de
tut sak düş tü. 1991’de Fa zıl Öz de mir yol da şıy la
be ra ber Ga zi an tep Ha pis ha ne si’nden öz gür lük
ey le mi ile sı cak mü ca de le ye ka tıl dı. Şehit düştü-
ğünde Ege’de bir ge ril la bir li ği ni ör güt le mekle
gö re vliydi. 

Av ni TU RAN, 1954 Düz ce do ğum lu. 1975’ler -
de, İs tan bul Tek nik Üni ver si te si’nde mü ca de le ye
ka tıl dı. Dev-Genç ve böl ge ör güt len me le rin de so -
rum lu luk lar üst len di. 12 Ey lül’den son ra tut sak
düş tü. 1984 Ölüm Oru cu’nda yer al dı. 1986’da
tah li ye ol du. ‘88’de Av ru pa Ko mi te si’ne atan dı.
‘90’da kamp ça lış ma sın da gö rev len di ri len ler ara -
sın day dı. ‘91 ya zın da Si vas-To kat dağ la rın da, ge -
ril la bir li ği nin ko mu tan yar dım cı sıy dı. 

Recai DİNÇEL İbrahim Yalçın
ARIKAN

Avni TURAN

Umu dun bay ra ğı nı Ka ra de niz dağ la -
rın da onur la ta şı dı lar. 20 Mart
2002’de Or du Ün ye İl çe si Ye şil kent
bel de si ya kın la rın da çı kan ça tış ma da
şe hit düş tü ler. 

Gök çe ŞA HİN; 23 Ara lık 1976, An -
ka ra do ğum lu. Bir li ğin ko mu ta nıy dı.

Ha cet te pe Üni ver si te si’nde öğ ren ciy ken Dev-
Genç için de mü ca de le ye ka tıl dı.1995’te tut sak
düş tü. Tah li ye ol du ğun da hiç te red düt et me den,
umu dun adı nı dağ la ra ta şı mak için si lah ku şan dı. 

Şen gül GÜL SOY; 10 Ekim 1979 Si vas İm ran lı
Baş lı ca (Ari kan) kö yü do ğum lu. Kon fek si yon

atöl ye le rin de öğ ren di sı nıf mü ca de le si ni. Düş ma nı iş ken ce ha -
ne ler de ta nı dı. 1998’de ge ril la ya ka tıl dı. 

Tu ran ŞA HİN; 10 Ekim 1980 To kat Al mus do ğum lu. Hal kın
umu du ve ada le ti olan ge ril la la rı kü çük yaş ta ta nı dı. Sev di,
inan dı ve 1997 Ekim’in de on lar dan bi ri ol du.

Gökçe ŞAHİN

Turan ŞAHİN

Şengül GÜLSOY



İçindekiler

Çağrı / İlan

Devrimcilik Doğru

Düşünmektir...

20 Dilden Dökülen
Beynindekilerdir...

21 Hep Kızıldere’deydik...
Bağımsızlığın Bayrağıydık!

24 10 Soruda  Bütün Yazılar

25 Cepheli: Cepheli Sabırlıdır...

26 Devrimci Okul: Halkı İkna
Etmek!..

29 Sempozyum Sonuç Bildirgesi

30 Röportaj...

32 Neyin Yanında, Neyin
Karşısındayız

35 İşgal Altında Özgürlük
Olmaz

36 Nasıl Bir Yaşam: Kendimi
Kötü Hissediyorum...

4 Eşkiyalık

6 Düşünce ve Örgütlenme
Özgürlüğü İçin Savaşanlar
Devrimcilerdir

9 5 Yürüyüş Çalışanı ve
2 Devrimciye Özgürlük

10 Yürüyüş Susturulamaz

11 TAYAD’dan Yeni Bir
Kampanya: “Tecrit Can
Almaya Devam Ediyor.
Siz Neredesiniz?”

12 Tecrit Her Yerde ve Biz Her
Yerdeyiz...

13 4-5 Mart 2011: Toki Konut
Kurultayı Yapıldı. Daha Çok
Yıkım, Daha Çok Talan...

15 “Kentsel Dönüşümde” Halk
Yok! Halkın Sorunları

Talepleri Yok!

16 HHB: “Kentsel Dönüşüm’e
Fiilen İtiraz Hakkımız
Vardır”

18 Öğretmenimiz: Beynimizi
Çalmak İstiyorlar, Bizi
Akılsız Bırakmak İstiyorlar,
Ellerimiz Beynimiz Bizimdir

37 8 Mart: Sabo’nun

Yolundayız

39 Gençlik
Federasyonu’ndan

40 Gençliğin Gündeminden...

41 Parasız Eğitim Kampanyası
Sürüyor...

43 16 Mart’ın Katilleri
Nerede?

44 Devrimci Memur
Hareketi:
Elmaslar’ın, Fidanlar’ın
Bayrağını Biz Taşıyoruz...

45 Emek Haberleri... 

46 Emekli Sen: Statükoculuk,
Tasfiyelerle Koltuğunu
Korumaya Çalışıyor...

49 Tahliye Yetmez, Madalya
Takın!...

50 Avrupa’da Yürüyüş

51 Avrupa’da Biz

52 Yeni Değinmeler

54 Toplu Mezarları Yaratan
Katilleri İstiyoruz

55 Yitirdiklerimiz...

Ülkemizde Gençlik

2. Eyüp Baş Halkların Birliği
Sempozyumu

Duruşma:
Didem 
AKMAN ve 
Serkan Onur
YILMAZ’ın
mahkemesi

Tarih: 15 Mart
2011
Saat: 14.00
Yer:Ankara 11
ACM  

16 MART’I UNUTMADIK,
HESABINI SORACAĞIZ!

Toplanma Yeri: Laleli
Tramvay Durağı
Yer: Beyazıt Meydanı
Saat: 12.30

Devrimci Demokrat
Öğrenciler
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Ağanın, jandarmanın sömürüsüne,
zulmüne, vergisine, salmasına

karşı dağa çıkana eşkiya demiştir
egemen sınıflar. Kaba haliyle söz
etmek gerekirse, “dağda, kırda yol
kesen, hırsız, haydut, uğursuz” ola-
rak tanımlanmıştır eşkiyalık. Ancak
böyle bir  eşkiyalık, tarih boyunca hiç-
bir zaman halka ait olmamıştır.
Eşkiyalık; hep halka yakıştırsalar da,
aslında sömürücü egemen sınıflara ait
bir özellik olmuştur. Yol kesen, çalıp
çırpan, hırsız uğursuz eşkiyalar da
çıkardı zaman zaman; ama bunlar
da ağaların, beylerin “adamı” olan
eşkiyalardı. Ağaları, beyleri adına
çalıp çırpar, onlar adına öldürürlerdi.
Ağanın, beyin, hatta bazen jandar-
manın açıkça yapamadığı onlara yap-
tırılırdı... 

Oyüzden, eşkiya kimdir denilirse,
aslında ağadır, beydir diye baş-

lamak gerekirdi saymaya... Günü
müzün modern eşkiyaları ise, toprak
ağalarının kapitaliste dönüşmüşünden
başkası değildir... Ve artık onların
emirlerinde üç beş tane eşkiya değil,
eşkiyadan farksız koskoca bir devlet
vardır. Günümüzün eşkiyası, dağda,
kırda “yol kesip” haydutluk yapmıyor
belki ama onlar eşkiyalığı resmi ola-
rak, iktidar koltuklarından sürdür-
mektedirler.

Evet, eşkiyalıkla yönetiyorlar ülke-
mizi. Eşkiyalık, hukuksuzluk-

tur. Eşkiyalık, yasaları, her gün baş-
ka türlü yorumlamaktır. İşine geldi-
ğinde yasalara sıkı sıkıya sarılmak, işi-
ne gelmediğinde ise yasaları gör-
mezden gelmektir. 

Kendi iktidarları, kendi çıkarları
uğruna her tür hukuksuzluğu

yapmışlardır. Hatta tekellerin çıkar-
ları sözkonusu olduğunda özel yasa-
lar çıkarmıştır AKP iktidarı. Bu,
“yabancılara toprak satışını müm-
kün kılan” bir yasa olabildiği gibi
ormanları talan eden 2B gibi bir yasa
veya halkın evlerini kolayca yıkabil-
mek için çıkarılmış bir “belediyecilik

kanunu” olabilmiştir. AKP iktidarı
döneminde Türkiye, özelleştirmeler-
le, yıkımlarla, dev ihalelerle en büyük
yağma ve talanı yaşadı ve yaşamaya
devam etmektedir. 

Öylesine büyük bir eşkiyalıktır ki,
halkın olan ne varsa, birer ikişer

ellerinden çıkarmış, kendilerini ikti-
dara taşıyan tekelleri ihya etmişlerdir.
Hiç kimseye, hele halka hesap vermek
gibi bir sorumluluk taşımadan sorum-
suzca ama halk adını kullanarak işbir-
likçilere hizmet etmişlerdir. 

Eşkiyalık öylesine bir noktaya
varmıştır ki, AKP kendisine

muhalefet eden hemen her kesimi tas-
fiye etmek için bir yandan varolan
yasalara sarılmakta, ama aynı zaman-
da her türlü yasadışılığı, hukuksuzluğu
da yapabilmektedir. Ellerinde silah-
larla, yol kesip, haydutluk yapmı-
yorlar ama polis şeflerini, savcı ve
hakimleri, mahkemeleri ve teknolo-
jileri seferber ederek, yasalarla veya
keyfilikle her kesimi sindirmeye çalı-
şıyorlar. Eşkiyalık budur. 

AKP’nin, halka karşı sürdürdük-
leri savaşta hiçbir kuralı yoktur.

Hiçbir ahlaki kuralı hesaba katmış
değillerdir. Hiçbir değerin onlar için
anlamı yoktur. Varsa yoksa iktidar-
larının kesintiye uğramaması sorunu
vardır onların. Bunun içinde her şeyi
yapacak durumdadırlar. Halkın kanı-
nı dökmekten geri durmayanlar,
ahlaksızlığın, kuralsızlığın bayrak-
tarlığına soyunmuşlardır.

AKP’yi ve yönetme tarzını bugün
belki de, en açık tanımlayan

AKP’nin eşkiyalığıdır. Eşkiyalık, bir
yönetme ve iktidar tarzıdır. Bu öyle-
sine bir tarzdır ki, AKP dışında hiç
kimsenin söz hakkı yoktur. Halkın
kendi düşüncesini ifade edebilme
hakkı yoktur. Örgütlenme hakkı orta-
dan kaldırılmıştır. Hatta AKP bu hak-
kı düzen partilerinin elinden bile
almıştır.

Ancak AKP’nin asıl eşkiyalığı
devrimcilere karşı sürdürdüğü

saldırılarda ortaya çıkmaktadır.
Devrimcilere, ilericilere, vatanse-
verlere saldırı ve her tür komplo ser-
besttir. Gece yarısı hiçbir hukuk kura-
lı ile açıklayamayacakları saldırıları
ile Yürüyüş Dergisi’nin teknik hazır-
lıklarının yapıldığı Ozan Yayıncılık’ın
kapılarını kırmış, elektriklerini kese-
rek saldırmışlardır.

Her şey planlı ve sinsi bir biçim-
de yürütülmüştür. İstanbul’un

ortasında, “düzenin yasaları”na göre
yayın yapan, devrimci bir dergi,
bağımsızlığı, demokrasiyi, sosyaliz-
mi savunduğu için saldırıya uğra-
mıştır.

Yapılan baskının bir açıklaması
hukuki, haklı meşru gerekçesi

yoktur mesela. Yürüyüş’e niye sal-
dırmış, çalışanlarını niye tutukla-
mışlardır? Yürüyüş Dergisi’nin tüm
arşivi, 3 bin kitabı, bilgisayarlar,
fotoğraf makinalarına kadar hemen
her şey kaydı bile tutulmadan çalın-
mıştır. Bir hırsız gibi çalanlar AKP’nin
polisidir. 

Oysa her fırsatta Tayyip Erdoğan,
milyonlarca insanın gözlerinin

içine bakarak demokrasiden, basın
özgürlüğünden söz etmektedir. Öyle-
sine aldatıcı tablolar çizmişlerdir
ki, sanırsınız Türkiye’de her şey
düzenin yasalarına uygun bir biçim-
de yürümektedir. Her tür örgütlenme
hakkı varmış, burjuva demokrasisi
tıkır tıkır işliyormuş gibi bir havada
sunulmaktadır her şey. 
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Eşkiyalıkla yönetiyorlar
ülkemizi. Eşkiyalık,

hukuksuzluktur. Yasaları,
her gün başka türlü

yorumlamaktır. İşine
geldiğinde yasalara sıkı sıkıya

sarılmak, bazen yasaları
görmezden gelmektir. 

Eşkiyalık



AKP iktidarı kendi yasalarını çiğ-
nemek pahasına, kendi dışında-

ki güçlere, düşüncelere yaşam hakkı
tanımayacağını açıkça ilan etmiştir.
Asıl görülmesi gereken yan burasıdır.
Onun içindir ki, aylardır yoksul
mahallelere saldırmakta, hak tale-
binde bulunan herkesi susturmak
istemektedir.

Eşkiyalık, Yürüyüş’e baskını
düzenleyen polis şefinin veya

valinin eşkiyalığı değildir. Eşkiyalık,
sistemin eşkiyalığıdır. Halka baskı ve
faşist terörü uygulayan bu sistemi giz-
lemek için adına hep demokrasi dese-
ler de, gerçekte ortada demokrasi
yoktur. Oligarşi yıllardır bu ülkeyi,
eşkiyalık ile yönetmektedir. Adı tas-
tamam eşkiyalıktır bu sistemin.

Susurluk, işte bu eşkiyalığın adıdır.
O eşkiyalık içinde, devletin nasıl

“Bin operasyon” yaptığı, yaptığı her
“operasyon” için nasıl bir devlet
hiyerarşisi yürüttüklerini açığa çıkar-
mıştır o günkü mücadele. Susurluk
ortaya çıktığında o nedenle
“Susurluk devlettir” demiştik.
Devlet, bizzat eşkiyalığı kendisi
yürütmüş, “tehlikeli ve düşman”
olarak gördüğü devrimcilerin, yurt-
severlerin binlercesini kaçırıp katlet-
miştir.

AKP de kontrgerilla hukukuyla
yönetmektedir. İktidara gelecek

olan her partinin uyacağı ve yaptığı gibi
AKP de halka karşı kontrgerilla sava-
şı yürütmektedir. Dillerinden düşür-
medikleri, hak-hukuk, adalet vb. kav-
ramlarının hiçbirinin anlamı yoktur. 

Kontrgerilla hukukunda, yasalar,
yasal güçler, oligarşinin baskı,

sindirme ve psikolojik savaşının hiz-
metindedirler. Oligarşi kendi ege-
menliğini sürdürmek için her yola
başvurmaktadır. Diyebiliriz ki,
Türkiye tarihinin kontrgerilla saldı-
rıları, kayıp, kaçırma, katliamlarla
anılmasının esprisi buradadır. AKP
dahil hiçbir iktidar, kontrgerillanın
varlığını bilmesine karşın, kontrge-
rillanın üzerine gidememiştir.

Hiçbir iktidar bu örtüyü kaldıra-
bilecek durumda değildir.

Değildir çünkü, kendileri de iktidar
koltuğuna oturduklarında aynı huku-

ku uygulamışlardır. Bugüne kadar
bu sıranın dışında hiçbir iktidar kal-
mamıştır. Her ne kadar kimi dönem-
lerde kontrgerilla gerçeğini gölgele-
mek için, “devlet içinde kimi güçler”
tanımlaması yapsalar da bu gerçeği
değiştiremezler.

Oligarşi ve emperyalistlerin en
büyük korkusu devrim korkusu-

dur. O korkuyla halkın en küçük bir
kıpırdanışına, en masum hak arama
taleplerine karşı bile acımasız ve vah-
şice saldırmakta, mücadele büyüme-
den ezilmeye çalışmaktadır. İşbirlikçi
iktidarların halkın taleplerine, halkın
bu talepleri dile getirmesine de en
küçük tahammülleri yoktur.

Eşkiyalıklarının onlarca örneğini,
mitinglerde, yürüyüşlerde gör-

mekteyiz. Düzen partilerinin tümü
“en güçlü oldukları” mecliste, grup
toplantılarında bile adeta polisleri
ile halkı kuşatmışlardır. Tayyip
Erdoğan ve AKP’lilerin konuşma
yaptığı alanlarda, ağzını açıp ta, “ben
açım”, “ben işsizim” demek gözal-
tı ve tutuklamayla bitecek bir eyleme
dönüştürülmüştür. 

Eşkiyalık tam da buradadır işte.
Susturmak, sindirmek, silah

zoruyla düşüncelere yasak koymak
AKP’nin politikasıdır. Çıkardıkları
onlarca yasa ile halkı kuşatmış, hare-
ket edemez duruma getirmişlerdir.
AKP de bugün korku ile bir eşkiya
gibi zorla iktidarını sürdürmektedir.
Eleştiriye tahammülsüzdür. 

AKP iktidarı, tüm polis gücünü
seferber etmekte, bir polis,

ajan, muhbir ağı ile kuşattıkları hal-
kı susturmak, sindirmek için her
yola başvurmaktadır. Eşkiyadırlar.
Çünkü halkın konuşmasına fırsat
vermedikleri gibi, zorla susturma
yoluna gitmektedirler. Eşkiyalık tam
da böyle bir şeydir. 

AKP direnen her emekçiye düş-
mandır. Kapı önüne koydukla-

rı TEKEL işçilerinin taleplerini dile
getirmelerine bile tahammül edeme-
miş, kadın, erkek ayrımı yapmadan
emekçilere saldırmışlardır. Eşkiyalık
değil de nedir bu? AKP iktidarı dire-

nişin, hak aramanın olmadığı dikensiz
bir gül bahçesi istemektedir.

Eşkiyadırlar; kağıt üzerinde kısmi
haklar ve özgürlükler tanımakta

ancak onların kullanımını fiilen engel-
lemek için de her türlü zorbalığa ve
keyfiliğe başvurmaktadırlar. Yasalara
göre düşüncelerinizi yaymak için
süreli, süresiz yayın çıkarabilir, bunu
gücünüz oranında dağıtıma sunabi-
lirsiniz. Ancak pratikte işleyiş tam ter-
sinedir. Bu bir yönetme tarzıdır. Ve
o yönetme tarzında haklar daima
kağıt üstünde kalmakta, formaliteden
öteye gitmemektedir. 

İşbirlikçi tekellerin çıkarları için
canla başla çalışan AKP, basın

özgürlüğünü de ancak kendi özgürlü-
ğü olarak anlamaktadır. Bu özgürlük-
leri de kendilerine karşı çıkan tüm
kesimleri susturmak için kullanmak-
tadır. O nedenle AKP’den özgürlük
beklemek, AKP’den demokrasi bek-
lemek kadar hayal olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, kendi yasa-
larına uymayanlar, kendi yasa-

larını çiğneyenler meşru iktidarlar
değillerdir. AKP bugün tam da bu
noktadadır. Halka savaş açan, halkın
iktidarları olmayan iktidarların çürü-
mesi, yıkılması kaçınılmazdır. AKP
aldığı oy oranı ile halkın iktidarı
olduğunu iddia edemez. AKP halkın
iktidarı değil, işbirlikçi burjuvazi-
nin, bir avuç asalağın iktidarıdır. 

Ve bu iktidar eşkiyalık yaparak
varlığını bugüne kadar devam

ettirmiştir. Bu iktidara karşı mücadele
etmek meşrudur.

Eşkiyalık, sistemin
eşkiyalığıdır.

Halka baskı ve faşist terörü
uygulayan bu sistemi
gizlemek için adına

hep demokrasi deseler de,
gerçekte ortada

demokrasi yoktur. Oligarşi
yıllardır bu ülkeyi, eşkiyalık

ile yönetmektedir.
Adı tastamam eşkiyalıktır

bu sistemin.
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24 Aralık 2010... Zaman gece-
nin bir yarısı... AKP’nin polisleri
tarafından Yürüyüş Dergisi’ne
baskın düzenlendi...

Sıradan bir baskın değildi.
Yüzlerce polisle, havadan
helikopterle derginin bulunduğu
semt kuşatıldı. Yürüyüş Der-
gisi’nin önündeki cadde araç
trafiğine kapatıldı. Kapılar,
duvarlar balyozlarla, beton kırma
makineleriyle kırılıp büronun
içi talan edildi. Dergiyi çıkartmak
için gerekli olan bilgisayarlar,
yazıcılar, kameralar, fotoğraf
makineleri ve benzeri tüm teknik
araçlara, derginin arşivine el koy-
dular. 5 Yürüyüş çalışanı tutuk-
landı. 

AKP’nin polisi tam bir terör
estirdi. Yasa, hukuk hiçbir şey
yoktu. Amaçları büroyu aramak da
değildi. Yıktılar kırdılar, döktüler.
Dergiyi fiilen çıkartılamaz hale
getirdiler.

Yürüyüş’e baskın; AKP hukuk-
suzluğunun belgesiydi. 

Yürüyüş’e baskın; basın,
düşünce ve örgütlenme özgür-
lüğünün rafa kaldırılmasıydı. 

Basın yayın kuruluşlarına, gazete-
cilere, barolara çağrılar yapıldı.
Yürüyüş’e baskınla ‘basın özgür-
lüğü, halkın haber alma özgür-
lüğü çiğnenmiştir. Karşı çıkmak
tüm basın yayın kurumlarının
ve bu alandaki kişilerin de sorum-
luluğudur’ denildi.

Hukuk alenen çiğnenmişti. Yasal
bir yayın organının, hakları gasp
edildi. AKP’nin polisleri kendi
yasalarına dahi uymadı. 

Düzenin Anayasası şöyle diyor;
“Madde 30: Kanuna uygun şekilde
basın işletmesi olarak kurulan
basımevi ve eklentileri, Devletin
ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütün-
lüğü, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve
milli güvenlik aleyhinde işlenmiş
bir suçtan mahkum olma hali hariç,

suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve
müsadere edilemez ve işletilmekten
alıkonulamaz.”

Yasa açık. Yürüyüş’e yapılan bas-
kınla bu maddeyi karşılaştırın. Ana-
yasa’nın 30. maddesi ihlal edilmiştir.

Burjuva basın bunların hiçbirini
görmedi. Yürüyüş’e yapılan saldırı
karşısında sustu. Susmakla da
kalmadı: AKP’nin faşist polisinin
komplolarına ortak oldu. Polis
teröründen bahsetmedi. Polisin
“DHKP-C bağlantılı dergiye baskın”
diye dikte ettirdiği haberlerle polis
terörünü “başarı” olarak verdi. 

Sustunuz, bugün sıra 
size de geldi!

Aylardır yazıyoruz: AKP iktidarı
sadece devrimcilere saldırmıyor. Geli-
nen aşamada düzen içi de olsa muha-

lif tüm seslere saldırıyor. Kendi
politikalarına hizmet etmeyen tüm
sesleri susturmak istiyor.

AKP iktidarı 3 Mart’ta yine sal-
dırdı. İstanbul ve Ankara'da yapı-

lan ev baskınlarında gazeteci-
yazar Nedim Şener, Ahmet Şık,
Yalçın Küçük ve Oda TV çalı-
şanlarının da aralarında olduğu
9’u gazeteci 10 kişi gözaltına
alındı. 7’si tutuklandı. 

AKP, artık çok daha pervasız.
Oligarşi içi iktidar savaşında
diğer kesimleri etkisizleştirmenin

aracı olarak kullandığı “Ergene-
kon davası”nı bu gözaltıların da
gerekçesi yaptı. 

Fakat bu gözaltılar ilk kez çok
sayıda gazetecinin tepki gösterme-
sine neden oldu. İstanbul, Ankara ve
Adana’da basına yönelik saldırıları
protesto eden kitlesel eylemler yapıl-
dı. AKP politikalarına yedeklenen
köşe yazarlarına dahi “ne oluyor”
sorusunu sordurdu. 

Burjuva basında kendine bir yer
sağlayarak, kalemini burjuvazinin
hizmetine sunan gazeteci Ertuğrul
Mavioğlu “Şaka gibi” diyor. 

Niye “şaka” gibi? İlk kez mi sal-
dırıyor AKP? 

Bu saldırı burjuva basına yapılan
ilk saldırı da değildi. Başbakan Tay-
yip Erdoğan miting meydanlarından
defalarca tehdit savurdu. AKP karşı-
tı yazı yazan köşe yazarlarını medya
patronlarına kovdurdu. Buna rağ-
men burjuva basının köşe yazarları
AKP’nin basına yönelik saldırısına
sessiz kaldı. İşten kovulan arkadaş-
larına sahip çıkmadı. AKP’yi aklayan
yayınlara devam ettiler.

Hayır, iktidar yalakalığı yaparak
basın özgürlüğünü savunamazsınız. 

AKP açık konuşuyor: “Ben tekel-
lerin iktidarıyım” diyor. Burjuva
basın neredeyse tamamen AKP’nin
hizmetine girmiş durumda, fakat
buna rağmen AKP iktidarının en
küçük muhalefete tahammülü yok.

Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için
savaşanlar yalnızca devrimcilerdir

Kaan Ünsal, Halit
Güdenoğlu, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Cihan Gün,

Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu...

Yürüyüş Çalışanlarına

ve İki Devrimciye

Özgürlük!

Beş Yürüyüş çalışanı ve
iki devrimciye 

1000 Kitap 1000 Mektup
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Onlara da, ææ diyor. “Daha da ileri
giderseniz ‘Ergenekon’dan içeri
atarım” diyor.

AKP iktidarına “Türkiye nereden
nereye geldi” diye övgüler dizen, “iyi
kötü de olsa demokrasi var” diyerek
faşizmi maskeleyen “eski solcu”
dönekler, küçük-burjuva aydın ve
köşe yazarları da son saldırılarla
birlikte faşizmi keşfettiler. “Önce
komünistleri aldılar...” diye başlayan
papazın hikayesini anlatarak başlı-
yorlar konuşmalarına. 

Devrimci gazetecilere 
yapılanlara karşı
çıkmadan basın 
özgürlüğünü 
savunamazsınız

Ankara, İstanbul ve Adana’da
yapılan eylemlerde en çok “susma
sustukça sıra sana gelecek” sloga-
nı atıldı. Eylemde bu sloğanı atanlar,
bugüne kadar en çok susanlardır.
Burjuva basında çalışan küçük bur-
juva aydın ve yazarlar büyük oranda
sustular. Faşizmi meşrulaştıran yazı-
lar yazdılar. 

Devrimciler bu sloganı yıllardır
atıyor. İlk kez ‘90’lı yıllarda oligar-
şinin gözaltında kayıp politikalarına
karşı atıldı. Faşizmin baskı ve terö-
rünü anlatmak için “papazın hikaye-
si”ne kadar uzağa gitmeye gerek
yok. Faşizm yanıbaşınızda. Onyıl-
lardır faşizmle yönetiliyor ülkemiz. 

Devrimciler idam edildi. Katle-
dildi, infaz edildi, gözaltına alınıp kay-
bedildi, işkencelerde katledildi.
Kayıplar, katliamlar, infazlar, işken-
celer devrimcilere, yurtseverlere yapıl-
dığı için hep sustunuz. Onyıllardır
devrimci basına yönelik saldırılar
hiç eksik olmadı. Bugün bu saldırılara
bir de helikopter eklendi. 

Devrimci basına yapılan saldırıları
görmezden geldiniz. Yayınlarınızla
oligarşinin saldırılarını meşrulaştır-
dınız. 

Şu bir gerçektir: Devrimcilerin
susturulduğu yerde burjuva demok
ratik hak ve özgürlüklerin de hiçbir
garantisi yoktur. Dimitrov’un tarihsel

sözünü burada bir kez daha hatırlat-
mak istiyoruz: “Dünya proletaryası,
burjuva demokrasisi haklarını ala-
bilmek için kan revan içinde kalmıştır
ve bu haklarını da elinde tutabilmek
için, tabii ki bütün gücüyle savaşa-
caktır.”

Basın özgürlüğü için de, en sıradan
hak ve özgürlüklerin kullanılması
için de, onyıllardır bedel ödeyen
devrimcilerdir. 

Basın özgürlüğü nedir? 
Gazetecilik sorumluluğu 
nedir?

61 gazeteci tutuklu, yaklaşık 2 bin
gazeteci hakkında açılan davalar
sürüyor. 

Hapishaneler gazetecilerle “Erge-
nekon” operasyonlarıyla tanışmadı.
Onyıllardır hapishaneler devrimci
gazetecilerle doludur. Devrimciler

onyıllardır bedel ödüyor. 

Bugün basın özgürlüğünün olm-
adığından yakınanlar yine gerçek
anlamda bir basın özgürlüğünden
bahsetmiyor. 

Devrimci basına yönelik saldırı-
lar yine onların gündeminde yok.
Karşı çıktıkları saldırılar sadece
burjuva basına yönelik saldırılardır.

Devrimcilere yönelik saldırılar
onlara göre normal. Ertuğrul
Mavioğlu gibilerine “şaka gibi”
dedirten bu anlayışlarıdır. 

Şaka değil, gerçek. Faşizmin ger-
çeği. Oligarşi döneklere köşelerini açtı
diye, faşizm gerçeği değişmedi. Ken-
di davasına ihanet eden döneklerle oli-
garşi, demokrasicilik oyununun vit-
rinini oluşturuyor. 

Faşizm gerçeği bir türlü kabul
edilmiyor. Faşizmi anlatan olgular,
görmezden geliniyor. Gazeteci Nedim
Şenerler’in,  Ahmet Şıklar’ın gözal-
tına alınması onun için “şaka gibi”
geliyor. Ama, faşizmin şakası yok. Ya
benden yanasınız diyor, ya da düş-
manımsınız. Kendi çıkarları doğrul-
tusunda kullanabildiği ölçüde en radi-
kal devrimci söylemlerine de göz
yumabilir. Bu kesimler, düzene des-
tek vererek bu saldırıların kendileri-
ne uğramayacağını sanıyorlardı. Onla-
rı “şok” eden de bu iflah olmaz anla-
yışlarıdır. 

Gözaltına alınıp tutuklananlardan
Ahmet Şık, “Ergenekon operasyo-

Milliyet Gazetesi köşe yazarların-
dan Aslı Aydıntaşbaş, 3 Mart’ta
Nedim Şenerler’in evlerinin
sabahın köründe basılması hakkın-
da ne düşündüğünü soran Ayşenur
Arslan’a, “Sanki terörist gibi” diyor.
Güya bu küçük burjuva yazar, basın
özgürlüğü istiyor. AKP’nin gazete-
cilere yönelik son saldırı ve gözaltı-
larına tepki gösteriyor.
Burjuva basının demokrat geçinen
kimi yazarları bu noktada dahi iki
yüzlüce hareket ediyor.
Basın özgürlüğünü sadece kendile-

ri için istiyorlar. Burjuva basının

dışındaki sosyalist basını basın
olarak görmüyorlar. Onlar için
özgürlük istemiyorlar. Özgürlü-

ğü sadece düzen içi düşünceler için
istiyorlar. 
AKP faşizminin saldırılarından hala
ona yaranacak korunmaya çalışıyor.
Neymiş? Nedimler’in evlerini
basan polisler sanki teröristlerin
evini basar gibi basmışlar. Nedim
Şenerler’ºin evini bu şekilde bas-
mak, hukuka aykırı, basın özgürlü-
ğüne aykırı, halkın haber alma
özgürlüğüne saldırı. 
Ancak, düzenin dışında düşünenler
için, devrimciler için her şey
mübahtır. 

Sanki terörist gibi 

Eğer gerçekten basın
özgürlüğüne sahip çıkmak

istiyorsanız Nazi dönemindeki
papazın hikayesinin işaret
ettiği gibi, saldırılar size
geldiğinde yalnız kalmak
istemiyorsanız, hikayenin

başına dönün ve önce
“komünistlere” sahip çıkın!

Ülkemizdeki tutuklu devrimci
gazetecilere sahip çıkın.
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nu”na neden olan belgeleri
yayınlayan kişilerden biridir.
Burjuva basının köşe yazarla-
rını en çok şaşırtan da bu oldu.
Bu belgeleri yayınlayan kişi
şimdi “Ergenekon örgütü”nün
üyesi olmaktan gözaltına alınıp
tutuklandı.  AKP, Ahmet Şık gibi-
leri işine geldiği gibi kullandı. İşi-
ne gelmediği noktada ise her türlü
komployu kurabiliyor. 

Bütün bu olanlara rağmen hala çok
sayıda köşe yazarı gazetecilik sorum-
luluğuyla değil, iktidara yaranmak için
yazmaya devam ediyor. Örneğin,
Hasan Cemal 5 Mart tarihli Milli-
yet’teki köşe yazısında Nedim Şener-
ler’in gözaltına alınması için; “Basın
özgürlüğüne darbedir!” diyor.
Yazısının devamında ise, “Hükümet
böyle duramaz. Türkiye’de basın
özgürlüğünün almakta olduğu dar-
beler karşısında Erdoğan hüküme-
ti eli kolu bağlı oturamaz.” diyerek
AKP’nin bu “darbeye” müdahale
etmesini istiyor. 

Peki, müdahaleyi AKP yapacaksa
basın özgürlüğüne darbeyi vuran
kim? 

Ayrıca hangi basın özgürlüğünden
bahsediyorsunuz? Gazetecilerin hap-
sedildiği, katledildiği, işkencelerden
geçirildiği, gazetelerin kapatıldığı,
komplolarla faaliyetlerinin engellen-
meye çalışıldığı, onlarca gazetecinin
tutuklandığı bir yerde hangi basın
özgürlüğünden bahsediyorsunuz?

“Ergenekon” kapsamında birkaç
gazeteci tutuklanınca mı basın
özgürlüğüne darbe oluyor?

Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanın-
dan ne bekliyorsunuz? Erdoğan’ın,
AKP iktidarının dışında mı oluyor
bunlar? 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
düzen gazetecilerinin tutuklandığı
operasyonun ardından şöyle diyordu:

“Umarım hiçbir gazeteci mes-
leğini başka amaçlar için kul-
lanmaz” 

Gül gazeteciler hakkında hük-
münü vermiş. Ona göre gazete-
ciler mesleklerinin dışında işler

yapmaktadır. Onyıllardır devrimci
gazetecileri bu gerekçeyle tutukladı
oligarşi. İktidarlara göre onlar ‘terö-
rist.’ Teröristlere ise her şeyi yapmak
müstehaktır. 

Sonuç olarak bugün AKP, bu
gerekçeyle, hem de pervasızca
saldırıyor. Yakın zamana kadar asıl
olarak devrimcilere yönelen saldırı-
lar, burjuva basına da yöneldi. 

Burjuva basında çalışan gaze-
teciler! Bu saldırılardan iktidar
yanlısı yazılar yaparak, programlar
hazırlayarak kurtulamazsınız. Eğer
gerçekten basın özgürlüğüne sahip
çıkmak istiyorsanız Nazi dönemindeki
papazın hikayesinin işaret ettiği gibi,
saldırılar size geldiğinde yalnız kal-
mak istemiyorsanız, hikayenin başı-
na dönün ve önce “komünistlere”
sahip çıkın! Ülkemizdeki tutuklu
devrimci gazetecilere sahip çıkın.

AKP’nin gazetecilere yönelik son
saldırılarına karşı, gazeteciler uzun

zamandır ilk kez  kendilerine
yönelik saldırılara karşı kitlesel

bir eylem yaptılar. 

“Arama yapılan adres Remzi
Uçucu’nun ne ev ne de işyeri adre-
sidir.”

Yürüyüş: Yürüyüş'e baskın ile
ilgili soruşturma ne aşamada?

HHB: Yürüyüş Dergisi’nin teknik
işlerinin yapıldığı büronun talan edil-
mesi ile gündeme gelen bu soruşturma
hala devam ediyor. Soruşturmayı Anka-
ra özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı
yürütüyor. Soruşturmadaki gizlilik
kararı dava açıldığı zaman bitecek.
Tüm dosya kapsamını o zaman göre-
bileceğiz.

Ve gizliliğin kalkması ile beraber
size soruşturma içeriğinden bahset-
mek mümkün olabilecek. Biz şu anda
ancak soruşturmanın usulüne ilişkin
görüşlerimizi belirtebiliyoruz.

Yürüyüş: Polis dergiyi nasıl bas-
tı? Remzi Uçucu'nun dergi ile bir bağ-
lantısı var mı? 

HHB: Derginin teknik bürosuna
yönelen helikopterli, balyozlu baskın
ile hem aramanın usulü açısından hem
de gerekçeleri açısından birçok yan-
lışlık gözlemliyoruz. Soruşturma kap-
samında yapılan bu arama gerekçe
açısından ceza muhakemesi kanunu-
na uygun olmadığı gibi aramanın
yapılış tarzı da en temel insan hakla-
rını ihlal etmiştir.

Gece çalışılan derginin elektrik-
leri kesilmiş ve kapı çalınmaksızın
koçbaşları ile kapılara yüklenilmiştir.
Tabii bu aramanın görüntüleri heli-
kopterli baskın şeklinde haberleri
geçilen televizyon kanallarında var.
Tutanak tutulması da son derece

sorunlu olmuştur. Bulunduğumuz
gün itibarı ile dahi derginin teknik
bürosunda el konulan dergi, kitap ve
eşyaların tam bir listesi çıkarılama-
mıştır. Yürüyüş’te aramanın sebebi-
ne gelince; gerekçe Remzi Uçu-
cu’nun Yürüyüş’te bulunduğunun
bildirilmesidir. Arama yapılan adres
Remzi Uçucu’nun ne ev ne de işye-
ri adresidir. 

Polis gün boyu Remzi Uçucu’yu
takip etmiş ve nihayet zamanı geldiği
düşüncesi ile yolda yürürken yakala-
mıştır. Yani Yürüyüş baskını gerçekte
Remzi Uçucu’yu aramak için yapıl-
mamıştır. Çünkü zaten orada bulun-
madığı bilinmekle beraber nerede bulun-
duğu da çok iyi bilinmektedir. Ancak
Yürüyüş dergisini aramak için bir
gerekçe sunmuş oldular böylece.

Röportaj Halkın Hukuk Bürosu: 

“Yürüyüş baskını gerçekte 
Remzi Uçucu’yu aramak için yapılmamıştır”



� 5 Yürüyüş çalışanı ve
2 devrimci derhal
serbest bırakılmalıdır!

� Zorla alınan dergi
malzemeleri geri
verilmelidir

AKP’nin polisi 24 Aralık 2010’da
Yürüyüş Dergisi’ne baskın düzenle-
di. Derginin çıkartılması için gerek-
li olan tüm eşyalara zorla el koydu.
Yürüyüş Dergisi çalışanı 5 kişiyi ve
Yürüyüş’ün basılmasına gerekçe yap-
tığı iki devrimciyi tutukladı. Yürüyüş
Dergisi’ne neden baskın düzenlendi-
ğine dair bir açıklaması yoktur.

Neden, hangi gerekçe ile 
Yürüyüş’ü bastınız? 

Ellerindeki tek iddia polisin uydur-
duğu komplo senaryosudur. 

Senaryoya göre Ankara’da tut-
sak düşen bir devrimcinin telefonla
Remzi Uçucu’yla konuştuğu iddia
ediliyor. Ve bu iddia üzerine polis
gelip Yürüyüş Dergisi’ni basıyor. 

Birincisi, Remzi Uçucu ile
Yürüyüş Dergisi arasında mad-
di, hukuki hiçbir bağ yoktur.
Remzi Uçucu ile ilgili bir mese-
le varsa bunun Yürüyüş Dergi-
si’yle bir bağı kurulamaz. 

İkincisi, sözü edilen telefon
konuşması, aylar önce yapılmış
bir konuşmadır. Bu AKP polisi-
nin Yürüyüş Dergisi’ni basmak
için uydurduğu gerekçedir. Poli-
sin Yürüyüş Dergisi’ni basmak-
taki gerekçesi, ne Ankara’daki
gözaltılardır, ne de aylar önce
yapılan bir telefon konuşmasıdır. 

AKP’nin amacı 
Yürüyüş’ü susturmaktır

Polisin amacı herhangi bir ola-

yı soruşturmak değildir. Çünkü yap-
tıklarının bir olayın soruşturulma-
sıyla ilgisi yoktur. Polis Yürüyüş
Dergisi’nin teknik işlerinin yapıldığı
Ozan Yayıncılığı bastığında bir soruş-
turmada delil yerine geçecek belge
aramamış, büroyu alenen talan etmiş-
tir. Büroda dergi çıkartmak için gerek-
li olan arşivi, teknik araçları gasp
etmiş ve fiziken derginin çıkartılma-
sını engellemeye çalışmıştır. 

AKP, 
yasaları çiğniyor!

TC Anayasası’nın 30. maddesine

“Kanuna uygun şekilde
kurulan basın araçları,
suç aleti olduğu gerekçe-
siyle zapt ve müsadere
edilemez veya işletmek-
ten alıkonulamaz” diyor.
Polis, Anayasa’nın bu
maddesinde yapılamaz
denilen her şeyi yapmıştır. 
Yürüyüş’e yapılan bu bas-

kın gasptır, haydutluktur, eşkiyalıktır. 
Polis, dergiye baskın düzenledi-

ğinde bilgisayarlara, fotoğraf makinesi
ve kameralara, dergilere, kitaplara,
haber fotoğraflarına, kamera görün-
tülerine el koydu. Büronun kapıları-
nı, duvarlarını kırdı,  dergi çalışanla-
rını zorla, işkenceyle gözaltına alıp
tutuklattı. Ve 80 gündür beş Yürüyüş
çalışanı ve iki devrimci aynı hukuk-
suzlukla, AKP’nin aynı yasa tanı-
mazlığıyla F Tipi tecrit hapishanele-
rinde tutulmaktadır. 

5 Yürüyüş çalışanı ve 
2 devrimciye özgürlük

80 gündür tutuklu olan 5 Yürüyüş
çalışanı ve iki devrimcinin tutuklu-
luğunu gerektirecek bir gerekçe yok-
tur. 5 Yürüyüş çalışanı ve iki devrimci

80 gündür F Tipi hapishanelerde
tutulmaktadır. 

Yürüyüş çalışanları hangi
gerekçeyle tutuluyor? Polisin
uydurduğu yalan ve komploların
dışında iddia edilen bir gerekçe de
yoktur. 

Beş Yürüyüş çalışanı ve iki
devrimci derhal serbest bırakıl-
malıdır.

Yürüyüş çalışanlarının hala
tutuklu olması düşünce ve örgütlen-
me özgürlüğüne saldırıdır. 

Yürüyüş baskınından sonra geçen
iki buçuk aya bakın: Saldırılar çok
daha pervasızlaşmıştır. Yürüyüş çalı-
şanlarına özgürlük istemek aynı
zamanda AKP’nin saldırılarına dur
demektir.

13 Mart
2011
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5 Yürüyüş çalışanı ve 
2 devrimciye özgürlük

Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası Madde 30:

“Kanuna uygun şekilde kurulan
basın araçları, suç aleti olduğu gerek-

çesiyle zapt ve müsadere edilemez
veya işletilmekten alıkonulamaz.”

Kaan Ünsal, Halit
Güdenoğlu, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Cihan Gün,

Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu’ya 

ÖZGÜRLÜK

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye 

1000 Kitap 1000 Mektup
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Yürüyüş Dergisi’ne yapılan bas-
kınlar Elazığ, Antakya, Dersim, Bur-
sa, Adana, Antalya ve Malatya’da
yapılan eylemlerle protesto edildi.

Elazığ’da dergi dağıtımı
Elazığ Hastaneler Caddesi ve

Yıldızbağları Mahallesi’nde Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtım ve satışı yapıldı. 

Önlükleriyle dergi tanıtımı ve
satışına başlayan Yürüyüş Dergisi
okurları halkla yaptıkları sohbetler-
de dernek baskınlarına, toplu me-
zarlara ve kentsel dönüşüm adına
halkın yıkılan evlerine değindi. Bir
saat süren dergi satışında 40 dergi
halka ulaştırıldı.

Antakya Serinyol’da
Yürüyüş dağıtımı

Antakya’nın Serinyol Beldesi’nde
3 Mart’ta Yürüyüş Dergisi’nin 257. sa-
yısının tanıtımı ve satışı yapıldı. Hal-
ka AKP’nin halk düşmanlığının
anlatıldığı dergi dağıtımında,  AKP’
nin, İstanbul’da yoksul gecekondu

mahallelerine saldırıları anlatıldı.
Dört saatte 90 dergi halka ulaştırıldı.

Dersim’de Yürüyüş masası 
Yürüyüş okurları 3 Mart’ta Der-

sim’de Yeraltı Çarşısı üzerinde masa
açarak derginin tanıtımını ve dağıtı-
mını yaptılar. Dergi dağıtmında in-
sanlarla yapılan sohbetlerde dernek
lere yapılan baskınlar, Yürüyüş Der-
gisi çalışanlarının hala tutuklu olduğu
anlatıldı. Dergi dağıtımnda yapılan
sesli duyurularda da açığa çıkan
toplu mezarlara değinilerek AKP’nin
de toplu mezarları yaratanlar kadar
suçlu ve sorumlu olduğu anlatıldı. Bu
konuyla ilgili Dersim’de yapılacak
yürüyüşe çağrı yapıldı. Masa 2 saat
açık kaldı.

Bursa’da dergi tanıtımı ve
afişlemeler

2 Mart’ta Bursa Kent Meyda-
nı’nda Yürüyüş okurları stant aça-
rak Yürüyüş Dergisi’nin 257.
sayısının tanıtım ve satışını yap-
tılar. 5 kişinin katıldığı dergi sa-
tışında toplam 18 dergi halka
ulaştırıldı. 

2 Mart günü de Bursa’nın Te-
leferik semtinin Akçağlayan Ma-
hallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
ve Grup Yorum’un 25. yıl konse-
ri DVD’lerinin afişlemeleri ya-
pıldı. Afişleme yapılırken AKP’
nin polisi Halk Cepheliler’e, ka-
bahatler kanununa göre 154 TL
para cezası keserek mahalleden
ayrıldılar.

Adana-Hadırlı ve
Mıdık’ta Yürüyüş satışı

Adana’da 3 Mart Perşembe
günü Yürüyüş Dergisi okurları
Hadırlı ve Mıdık’ta halkın ve hak-
lının sesi Yürüyüş Dergisi’ni hal-
ka ulaştırmaya devam ediyorlar.
Dergi satışında halkla yapılan soh-

betlerde AKP iktidarının halka yönelik
saldırıları, halk düşmanlığı anlatıldı.
4 saat süren dergi satışında 55 Yürü-
yüş Dergisi halka ulaştırıldı.

Antalya’da imza masası
Yürüyüş Dergisi çalışanları ve

Antalya Özgürlükler Derneği Baş-
kanı Mehmet Ali Uğurlu’nun tu-
tuklanmasına karşı Antalya’da 3-4
Mart günü Kışlahan Meydanı’nda
imza masası açılarak yaşanan hu-
kuksuzluğa karşı imza toplandı. 

İki buçuk saatte 215 imzanın
toplandığı masada, Yürüyüş Dergi-
si tanıtımı yapılarak 24 dergi halka
ulaştırıldı ve bildiri dağıtıldı. 

Malatya yazılama
Halk Cepheliler Malatya sokak-

larında duvarlara: “Derneklerimizi ve
Dergimiz Yürüyüş’ü Sahipleneceğiz!
- Halk Cephesi” yazdılar.

İstanbul’da pankart
İstanbul Okmeydanı’nda Halk Cepheliler

tarafından 8 Mart günü  Okmeydanı Kav-
şağındaki köprüye “Derneklerimizi ve Der-
gimiz Yürüyüş’ü Savunmaya Devam
Edeceğiz!”, “Düşünce ve Örgütlenme Öz-
gürlüğümüz İçin Savaşacağız!” yazılı Halk
Cephesi imzalı dev bir pankart asıldı.

MALATYA

ANTALYA

ELAZIĞ, ANTAKYA, DERSİM, BURSA, ADANA, ANTALYA, MALATYA...

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ SUSTURULAMAZ!
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TAYAD’dan yeni bir KAMPANYA“Tecrit can
almaya devam ediyor. Siz neredesiniz?”

Taleplerimiz:
� Tecrite son verilsin
� Sohbet hakkı uygulansın
� Hasta tutsaklara özgürlük
� Ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası alanların
durumları iyileştirilsin
� Hapishanelerde işkencelere,
sürgün sevklere son verilsin

TAYAD’LI AİLELER

TAYAD’lı Aileler, hapishaneler-
de süren tecrite karşı yeni bir kam-
panya başlattı. “Tecrit can almaya
devam ediyor. Siz neredesiniz?”
diye soran TAYAD’lı Aileler, tecri-
te karşı herkesi mücadeleye çağırıyor.

Neden KAMPANYA?
-Hapishanelerde tecrit devam edi-

yor. Tutsaklar 1 ve 3 kişilik hücre-
lerde yok edilmeye çalışılıyor.

-Ölüm orucunun kazanımı olan
SOHBET HAKKI uygulanmıyor.
İktidar tutsakların günde 2 saat, 10
kişi bir araya gelmelerine dahi taham-
mül edemiyor.

-Tutsaklar hapishanelerde tedavisi
mümkün hastalıklardan ölüyor.

-Ağırlaştırılmış müebbet cezası
alanlar 8 metrekarelik hücrelerde
23 saat tutulup, günde 2 saat tek baş-
larına havalandırmaya çıkartılıyorlar.

-Hapishanelerde tutsaklar sürek-
li dövülüyorlar, işkence görüyorlar.
Yasaklarla aile görüşü, telefon, yayın
ve kitap alma haklarını kullanmala-
rı engelleniyor. Gerekçesiz olarak
hem hapishane içinde hem hapisha-

neler arasında sürgün ediliyorlar.

Bu tablo iktidarın hapishanelerde
uyguladığı tecritin sonucudur diyen
TAYAD’lı Aileler, hapishanelerdeki
ölümlerin engellenebileceğini söy-
lemektedirler.

Bunun için herkesi tecrite karşı
mücadeleye ÇAĞIRIYORLAR...

“AKP iktidarı ABD ve
AB'nin desteği olmadan
tecrit uygulayamaz.”

Hapishanelerde tecrit sürüyor.
Tecrit can almaya devam ediyor.
2000 – 2010 yılları arasında hapis-
hanelerde ölü sayısı, 19 Ocak 2011
tarihi itibariyle 1758’dir.

Tecrit 10 yılda 1758 tutuklu ve
hükümlünün ölümüne neden olmuş-
tur. Bunun dışında onlarca tutsak
ölüm sınırındadır. Ve tecrit yeni
ölümlerin de nedeni olacaktır.

“TECRİT tutsakları öldürüyor.
Tecrit AB ve ABD'nin koşulsuz ve
sonsuz desteğiyle uygulanıyor”
diyen TAYAD'lı Aileler, 8 Mart’ta
Ortaköy'deki Avrupa Birliği İstan-

bul Temsilciliği önünde eylem yap-
tılar. 

TAYAD’lılar, beyaz kefen giye-
rek, tecriti ve iktidarın tutsaklara
saldırılarını protesto ettiler. 

“Tecrite Son! Sohbet Hakkı
Uygulansın! Hapishanelerde İşken-
celere Sürgün Sevklere Son Veril-
sin!” dövizleri taşıyan aileler adına
açıklama yapan Lerzan Caner,
Amerikan ve Avrupa emperyaliz-
min tecritteki rollerini anlatarak
mahkum ettiği konuşmasında ayrıca
şunları belirtti: “F Tiplerini açarken
iktidardan desteğini esirgemeyen,
daha sonra da bütün saldırılarda
arkasında olan AB halen desteğini
sürdürüyor. AKP iktidarı ABD ve
AB'nin desteği olmadan tecrit uygu-
layamaz. Hapishanelerdeki ölüm-
lerin tek sorumlusu hükümetler
değildir. ABD ve AB emperyalizmi de
ölümlerden sorumludur.” 

40 kişinin katıldığı açıklamanın
ardından 15 dakikalık oturma eyle-
mi yapıldı. Özgür Tutsak ve Haklı-
yız Kazanacağız marşlarının
söylenmesi ile eylem bitirildi. 
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Şadi Özbolat, şu an Alman emper-
yalizminin hücrelerinde tecrit altında
olan bir tutsak. Dışarıya ulaşabilen az
sayıda mektubunda, yaşadığı tecriti
anlatıyor... Şadi, kısa süre öncesine
kadar da ülkemizin F Tipi hapisha-
nelerinin hücrelerindeydi... Ve yine
mektuplar yazıyordu dışarıya...

Ve ilginçtir; neredeyse aynı şeyleri
anlatıyor mektuplarında. Türkiye’nin
hücrelerinden yazdığı sorunlarla,
Alman emperyalizminin hücrelerin-
den yazdığı sorunlar neredeyse aynı...    

Aynı çünkü, tecrit ve işbirlikçile-
rinin ORTAKLAŞA uyguladıkları
bir politika. 

*

TAYAD, oligarşinin hapishane-
lerdeki tecrit uygulamalarına karşı
yeni bir kampanya başlatıyor. 

Avrupa’da Anadolu Federasyonu 9
Mart’tan itibaren yaklaşık 3 hafta süre-
cek olan Almanya Hapishanelerinde
"Tecrite Yüzbin kere HAYIR!" kam-
panyası “Uzun Yürüyüş”le başladı. 

Devrimci tutsaklar, faşizmin Tür-
kiyesi’nde de, burjuva demokrasisi-
nin Almanyası’nda da, Fransası’nda
da,  tecritle yüzyüzeler. Emperyaliz-
min istediği de aynı, işbirlikçilerinin
istediği de. Tecrit politikalarında
amaç başta devrimci tutsaklar olmak
üzere bütün olarak devrimcileri dev-
rimcilikten vazgeçirmektir. 

Emperyalizmle oligarşi arasındaki
işbirliğinin en somut en sürekli biçim-
lerinden birisidir tecrit politikaları.
Bugün Avrupa hapishanelerindeki
uygulamaların aynısı bire bir oligar-
şinin F Tiplerinde uygulanmaktadır. 

Tecrite karşı mücadele, düşüncele-
rimizle yaşama mücadelesidir.  Türki-
ye’de ve Avrupa’da “Düşünce özgür-
lüğünü savunduğunu” iddia edenler,
tecrite karşı mücadeleye katılmalıdır. 

Devrimci siyasal tutsaklara karşı
Avrupa’nın hemen tüm ülkelerinde

yasallaştırılmış bir tecrit uygu-
laması vardır. Baskıya, zul-
me, hak gasplarına ilişkin her

alanda olduğu gibi, bu alanda da
başı Almanya çekmektedir. 

Tecritin Avrupa’daki akıl hocası da
en katı uygulayıcısı da, Alman emper-
yalizmidir. 

Alman emperyalizmi onlarca yıl-
dır bu konuda yaptığı araştırmalarının
sonuçlarını devrimci tutsaklar üze-
rinde tüm katılığıyla uygulamaktadır. 

Almanya’daki veya Türkiye’deki,
ya da Fransa’daki tecrit uygulamala-
rının birbirine bu kadar benzemesin-
de hem tesadüfi bir şey yoktur, hem
de şaşılacak bir şey yoktur. 

Birincisi, gerek emperyalist gerek-
se de yeni sömürge ülkelerdeki tecrit
politikasının kaynağı aynıdır: Kaynak,
Nazi artığı doktor Edgar Schein’ın
beyin yıkama programıdır. 

Hücre uygulaması Nazi artığı
Dr. Edgar Schein adındaki bir Ame-
rikalı’nın, insanların beynini yıka-
maya yönelik bulgularının üzerine
geliştirilen hapishanelerdir. Dr. Sche-
in’in 24 maddelik beyin yıkama prog-
ramının ilk maddesi “tutuklunun
tecrit edilmesi” gerektiğidir.  

Dr. Edgar Schein’in 24 Maddelik
Beyin Yıkama Programı’nda şu ifa-
deler yer almaktadır: “Beyin yıkama

amacıyla uyum içerisinde olmayan
tüm grup etkinlikleri, ilişkiler engel-
lenmeli ve  kesilmeli.” Onun için
emperyalistler koğuş tipi hapishane-
ler yerine hücre tipi hapishaneleri yap-
mışlardır. Türkiye oligarşisinin de F
Tiplerinde en büyük destekçileri
emperyalistler olmuştur. 

İkincisi, emperyalistler ve oligar-
şik yönetimler bu konuda sürekli bir
bilgi tecrübe alışverişi içindedirler. 

Bugün Alman emperyalizminin
hapishanelerdeki tecritinin esas hede-
fi ise DHKP-C davasından yargılanan
tutsaklardır. Ve bu konuda oligarşiyle
tam bir işbirliği içindedirler. Türkiye
hapishanelerindeki tüm uygulamalar
bire bir Alman hapishanelerinde de
uygulanmaktadır. Örneğin bir Yürüyüş
Dergisi aynı gerekçelerle tutsaklara
verilmesi “sakıncalı” bulunmaktadır.
Bir mektup aynı gerekçelerle sakınca-
lı bulunup engellenmektedir. 

Gerek emperyalizmin hapishane-
lerinde,  gerekse oligarşinin F Tiple-
rinde tecrit, çok açık bir şekilde tes-
lim almanın aracı olarak kullanıl-
maktadır. Bu sadece hapishanelerde-
ki uygulamalarından ibaret değil,
polisten başlayarak mahkeme salon-
larında hakimlerden savcısına kadar
tecritle tehdit ederek tutsaklar teslim
alınmaya çalışılmaktadır. Tutsaklara
açıkça “şunu şunu kabul edersen
özgürlüğüne kavuşursun” denilerek
“özgürlük” teslimiyetin karşılığında
pazarlık konusu yapılmaktadır. 

Özgürlük hiçbir koşulda pazarlık
konusu yapılamaz.

Gerek Türkiye hapishanelerinde,
gerekse emperyalizmin hapishanele-
rinde; en ağır tecrit işkencesini uygu-
layabilirler, bizi teslim almayı başa-
ramayacaklar. 

Özgürlük, baskılara boyun eğdiğin
andan itibaren biter. Ne emperyaliz-
min, ne de oligarşinin hücreleri tec-
ritle devrimci tutsakların özgürlüğü-
nü elinden alamaz. 

Tecrite Son! 

Tecrit her yerde ve 
biz her yerdeyiz...



� Bu kişiler İstanbul’u
yağmalamak için
toplanmış emperyalist
asalaklardır

� 1 milyon gecekondu bu
asalakların kârları için
yıkılmak isteniyor!
5 milyon yoksul, bu
asalakların kârları için
sokağa atılacak!

İstanbul’da 4-5 Mart tarihleri ara-
sında Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
tarafından “Konut Kurultayı” düzen-
lendi. Kurultay'da, bakanlar ve emper-
yalist kuruluşlar arasında işbirliği
çalıştayı yapıldı. 

Kurultayda konuşan Erdoğan,
“Türkiye'de ‘gecekondu’nun, bir
süreç değil çarpık kentleşme, terör,
yoksulluk ve bunların doğurduğu
göçün sonucu” olduğunu söyledi. 

Gecekondu, elbette bir sonuçtur.
Gecekondulaşmanın nedeni yoksul
halkın barınma sorununu çözmeyen
devlettir. Gecekondu, yoksul halkın
barınma sorununa ürettiği çözümüdür. 

AKP’nin Konut Kurultayı’nın
halkın barınma sorununu çözmekle
bir ilgisi yoktur. Başbakan Erdoğan
Kurultay’daki konuşmasının deva-
mında “İstanbul’u değiştirmemiz
şart” diyordu. Kurultayın esas gün-
demi de bu. Emperyalist tekeller ve
işbirlikçileri İstanbul’un “değiştiril-
mesine” kararı vermişler. Sorun bunun
nasıl yapılacağında.

Kurultaylar, çalıştaylar bunun için
toplanıyor. Tekeller, tekellerin tem-

silcileri bunun için toplanıyor. İstan-
bul’dan halkı nasıl süreceklerini ve
İstanbul’u nasıl paylaşacaklarını plan-
lıyorlar. 

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşim
Yerleri Başkanı Joan Clos, önümüz-
deki 30 yılda nüfusun üçte ikisinin
kentlerde yaşayacağını belirterek şöy-
le diyor: “Türkiye, bölgenin ve dün-
yanın lokomotifi. Siz kentleşme
konusunda çok ilginç projeler ger-
çekleştirdiniz. Türkiye'nin siyasi
konumundan biz de yararlanmak
istiyoruz..." 

Yararlanın! Türkiye tekeller için
yağma, talan alanı. Emperyalist tekel-
lerin sözcüleri niyetlerini saklamıyor.
Önce övgüler diziyor, sonra niyetle-
rini açıkça söylüyorlar.

Gecekondulara “kaçak 
yapı” diyen AKP, kendisi 
kaçak yapı yapıyor

Oligarşi tüm partileri gecekondu-
lardan dolayı hep halkı suçladılar. Hal-
kı düşman olarak gördüler. Oligarşi-
ye göre halk, devletin arazilerini
işgal eden işgalcilerdir. 

Konut kurultayında da gecekon-
duları “ruhsatsız yapı” olarak değer-
lendiren TOKİ Başkanı Erdoğan Bay-
raktar şöyle konuştu: “Kentlerimizde
ruhsatsız konut alanları ve gecekon-
du oluşumu çok ciddi boyutlara var-
mış durumda. Deprem kuşağında
olan ülkemizde, şehirlerimizi, salaş ve
plan dışı kaçak yapılardan kurtarmak
hepimizin en önemli görevi olmalı.”

Önce şunu belirtelim: Deprem,
gecekonduları yıkmak için AKP’nin
başlıca demagojisi. AKP, depremi
bahane ederek yıkımları meşrulaştır-

maya çalışıyor. Bu alçakça bir riya-
karlıktır. Amaç çürük binalardan
dolayı depremde halkı korumak olsay-
dı. Büyük Marmara depreminin üze-
rinden 10 yıl geçti. Bugüne kadar dep-
remden hasar gören ya da güçlendi-
rilmesi gereken halktan kaç kişinin
evini güçlendirdiniz? Bu sorunun
cevabı yok. Hazırlanan projeler san-
ki halkın barınma ihtiyacını karşıla-
mak için hazırlandı. 

İkinci bir riyakarlık ise, gecekon-
duların yıkılması için gecekonduların
“ruhsatsız” olmalarıdır. TOKİ baş-
kanının “ruhsatsız” dediği gecekon-
dulardan devlet onyıllardır vergi alı-
yor. Ruhsat meselesinde AKP, gece-
kondu sahiplerine değil kendine bak-
malıdır. Sadece şu iki örneğe bakın: 

Bir; Erzurum’daki kış olimpiyat-
ları için yapılan spor tesislerinin
kaçak, yani ruhsatsız olduğu açığa
çıktı. 

İki: Yine İstanbul boğazının altın-
dan geçen Tüp geçit inşaatının ruh-
satsız yapıldığı ortaya çıktı. Peki
neden, nasıl olabiliyor? Bu projeler
uluslararası ihalelere açılan büyük
projelerdir. İktidarda olan, belediye
yönetimlerini ellerinde bulunduran
AKP’nin ruhsat alacak zamanı mı
yoktu? Elbette öyle bir mazeret ola-
maz.

AKP yaptığı bu binaları kendi
yasalarına dahi uymadan yapıyor.
İnşaatla ilgili mevzuatları hiçe saya-
rak yapıyor. Kaçak yaparak hiçbir
denetime tabi olmuyor. Ki bu da
“eşkiyalığın” bir başka yüzüdür.
Bütün depremlerde en fazla yıkım,
devlet binalarındadır... Bu da yasala-
ra en başta devletin kendisinin uyma-
dığının bir başka kanıtıdır...

Daha çok yıkım, daha çok talan
4-5 Mart 2011: TOKİ konut kurultayı yapıldı
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� Bu vatan bizim!
Emperyalist tekellerin
ülkemizi yağmalamasına
sessiz kalmayacağız
� Evlerimizin yıkılması-
na seyirci olmayacağız!
Evlerimizi yıktırtmayaca-
ğız! DİRENECEĞİZ!..

İstanbul’da 4-5 Mart tarihleri ara-
sında TOKİ’nin düzenlediği  Konut
Kurultayı’nı Halk Cephesi protesto etti. 

Halk Cepheliler 4 Mart’ta İstanbul
Kongre Merkezi’nde yapılacak olan
Konut Kurultayını protesto etmek
için Osmanbey Metrosu’nda toplan-
dı. 60 kişi ile Kurultay’ın yapıldığı
İstanbul Kongre Merkezi’ne doğru
yürüyüşe geçti. 

Halk Cepheliler yolu 
trafiğe kapattı

Kongre Merkezi’ne yürüyen Halk
Cepheliler kongre salonuna girmek
isteyince polis tarafından engellendi.
Polis kitleyi çember içine aldı. Kong
re salonuna girmelerine izin veril-
meyince Halk Cepheliler, Harbi-
ye–Taksim arasındaki yolu trafiğe
kapattı. Kitlenin yolu kesmesi üzeri-
ne polis, içeriye belli sayıda temsil-
cinin alınmasını kabul etti. Bunun
üzerine Halk Cepheliler temsilcileri-
ni göndereceklerini ve polisin ablu-
kayı kaldırmasını istedi. Polis, ablu-
kayı kaldırdı. 3 temsilci görüşmek
için kongre salonuna gitti. Ancak
heyetin içeri girmesi sivil polis tara-
fından engellendi. Bunun üzerine
Halk Cepheliler kurultayın biteceği
saate kadar, marşlarla sloganlarla
oturma eylemi yaptı, evlerini yık-
tırmayacaklarını söylediler.

4 Mart: 6 Halk Cepheli 
gözaltına alındı!

Kurultay günü sabahın erken saa-
tinden itibaren polis sokakları kuşat-

tı. Halk Cephesi eyle-
mine katılmak için cad-
dede yürüyen  üç kişi
sivil polisler tarafın-
dan gözaltına alınıp
Terörle Mücadele
Şubesine götürüldü. İki
gün gözaltında tutul-
duktan sonra serbest
bırakıldılar. 

Yine Eda Arı,
Mahir Bektaş, Kader
Meşe, Ali Yücel, Reşat
Erhan ve Gizem Kaya,
adındaki 6 kişi gözal-
tına alındı ve kurultay
bitinceye kadar bıra-
kılmadılar.  Daha son-
ra  Taksim Meydanı’nda bir kişi hiç-
bir gerekçe gösterilmeden dövülerek
gözaltına alındı. Evleri yıkılacak
olanlar bu kurultayda istenmiyordu.

5 Mart: 6 Halk Cepheli
daha gözaltına alındı!

Halk Cephesi üyeleri, 5 Mart’ta
kurultay salonuna girmek istedi.
Kurultay salonuna alınmayan Halk
Cepheliler 35 kişi ile kurultayın yapıl-
dığı Hilton Otelin önündeki yolu
trafiğe kapattı.

"1 Milyon Evi Yıkacaklar, Yık-
tırmayacağız!" pankartını açan Halk
Cepheliler, halka neden oturma eyle-
mi yaptıklarını anlattılar. 

Bu arada yolun açılmasını isteyen

polis, açmazlarsa müdahale edeceği-
ni söyledi. Halk Cepheliler temsilci-
leri içeri alınmadan yolu açmaya-
caklarını söylediler. Ancak bu talebi
kabul etmeyen AKP'nin polisi, Halk
Cepheliler’e saldırdı.

Halk Cepheliler, kenetlenerek,
"Baskılar Bizi Yıldıramaz, Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız, Direne
Direne Kazanacağız, Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!" slo-
ganlarını attılar.

Polisin buradaki saldırısında Yal-
çın Gürenin, Celal Özkoyun, Erkan
Şahin, Mesut Taşkilit, Ulaş Pektaş,
Bahar Ertürk olmak üzere 6 Halk
Cepheli daha gözaltına alındı. Göz-
altına alınanlar kurultay bitene kadar
gözaltında tutuldu.

Yağmaya izin vermeyeceğiz 
Yıkımlara direneceğiz

Yıkımlara karşı yapılan meşaleli
yürüyüşlerin üçüncüsü, 6 Mart akşa-
mı yapıldı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da
Okmeydanı halkı, saat 20.00’da, Sibel
Yalçın Parkı’nda AKP’nin yıkım sal-
dırılarına, Kentsel Dönüşüm projele-
rine karşı bir araya geldi. Okmeydanı
halkı, Halk Cepheliler, ellerinde meşa-
leleri ve dövizleri ile “Okmeydanı

bizimdir yıktırmayacağız!”, “Evimi-
zi yıkanın villasını yıkarız!”, “Halkız
haklıyız kazanacağız!” sloganlarıyla
Okmeydanı sokaklarında yürüdüler.

Dikilitaş Parkı önünde yapılan
açıklamada AKP’nin ve onun rant
kapılarından biri olan TOKİ’nin, Kent-
sel Dönüşüm Kongresi’yle emperya-
list tekellerin İstanbul’u yağmalama-
ya çağrıldığı anlatıldı. 

Her cuma barınma hakkımız için yürüyeceğiz
Okmeydanı’nda yıkımlara karşı meşaleli eylem

İçeride, dünyanın dört bir yanından
gelen emperyalistler İstanbul’u nasıl

yağmalayacaklarını tartışırken dışarıda
Halk Cepheliler yaptığı eylemlerle bunun

o kadar kolay olmayacağını gösterdiler
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“Kentsel dönüşüm alanları”na
halk değil, belediyeler karar veriyor.
Bugüne kadar bu konuda  halkın dü-
şüncelerini almadı hiçbir belediye.

Belediyeler, yağma ve yıkım
alanlarını belirlerken tekellerin çı-
karları için, kendilerine verilen yet-
kilere, belediye kanununa göre
belirliyorlar bu alanları. Buna göre; 

“Madde 73- Belediye, kentin
gelişimine uygun olarak eskiyen
kent kısımlarını yeniden inşa ve
restore etmek; konut alanları, sa-
nayi ve ticaret alanları, teknoloji
parkları (...) amacıyla kentsel dö-
nüşüm ve gelişim projeleri uygu-
layabilir.” 

Yağma alanlarına 
tekeller karar veriyor

Belediye Kanunu’nun 73. mad-
desine göre yıkım alanlarını belir-
leyen, tekeller için yağma alanları
hazırlayan belediyelere bu yetkiyi
elbette halk vermedi.

2005’ten bu yana “kentsel dö-
nüşüm projeleri” iki şekilde ger-
çekleştiriliyordu. Bir kısmı TOKİ
üzerinden, diğerleri ise Belediye
Kanunu’nun 73. maddesi kapsa-
mında gerçekleştiriliyordu. Her iki-
si de sonuçta, Büyükşehir Beledi
yesi’nin onayından geçiriliyordu.

Büyükşehir ve ilçe belediyele-
rinin farklı partilerden olduğu du-
rumlarda yağma ve yıkım alan
larının belirlenmesi gecikmeye yol
açıyordu. Tekellerin ise bekleyecek
zamanları yoktu.

Bunun için de büyükşehir bele-
diyelerine yetkileri azmış gibi yeni
yetkiler verildi. Büyükşehir beledi-
ye başkanlarına olağanüstü yetki-
ler tanıdığı için halk bu yasaya
“Topbaş-Gökçek yasası” ismini
verdi. Belediye Kanunu’nda deği-
şiklik yapan kanun teklifi ile yeni
yetkilerle daha çok yağma ve yıkı-
mın hazırlayıcısı olacaktı belediye-

ler.

Görüleceği gibi buraya kadar,
hiçbir aşamada halk yoktur. Halkın
iradesi yoktur. Yetkiler alınıp, yet-
kiler verilirken, halka düşünceleri-
ni, önerilerini soran yoktur.

Kapalı kapılar ardında hazırla-
dıkları kanun teklifleri için halka
sordukları bir şey de yoktur. Bunun
dışında, milyonlarca insanı ilgilen-
diren böylesi önemli bir konuda
hazırladıkları kanun tekliflerini tar-
tışmaya da açmadılar.

Peki bunun neresi demokrasi?
Milyonlarca insanı ilgilendiren, ba-
rınma hakkı gibi temel bir konuda
halka tek bir soru sormadan, halk
adına kararlar alıyorlar.

Kaldı ki, hangi yoksul gecekon-
du halkına sorarlarsa sorsunlar, yağ-
ma ve yıkım saldırıları konusunda
halkın vereceği tek bir cevap vardır.
O cevap da YIKIM değil, insanca
barınma imkanlarının sağlanmasıdır.

Yağma alanlarının belirlenme-
sinden, büyükşehir belediyesinde
onaylanmasına kadar geçen tüm
aşamalarda HALK YOKTUR.

Halk YIKMAYIN diyor, 

onlar yıkıyor
Yağma ve yıkım alanlarını belir-

leyen büyükşehir belediyeleri, bu
alanları kesinleştirdikten sonra onay-
layarak, yürürlüğe sokuyor. Artık bu
aşamadan sonra kararın halka tebliğ
edilmesi gerekmektedir.

Sonuçta halka karar tebliğ ediliyor
ve bir sözleşme imzalatılmaya çalı-
şılıyor. Anlaşma adına açıkça, halkın
aldatılması, yağma ve yıkıma “razı
edilmesi” sözkonusudur. Deyim ye-
rindeyse “üç kuruş vererek” halkın
evlerini boşaltmaları isteniyor. 

Halk bu aldatılmayı kabul et-
mezse bu kez, AKP’nin polisi, yıkım
ekipleri, kepçeler, eli sopalı zabıta-
lar devreye girmektedir. 

Halkın muhatap alındığı tek aşa-
ma, halka “evlerinizi boşaltın” de-
dikleri, yıkım kararlarının bildirildiği
andır. Karar halka sorulmadan alın-
mış, halka sorulmadan kesinleşti-
rilmiştir. Halka da “buna
uyacaksınız” diyorlar.

Halkın evlerini ellerinden alıp,
sokağa atacakları bir yasayı halka
zorla dayatıyorlar. İtirazsız, herke-
sin bu yasaya uymasını istiyorlar.

Halk emeğini, alınterini çala-
cak kendisini sokağa atacak bu sal-
dırıya karşı neden DİRENMESİN?
Neden haklarını savunmasın? Neden
barınma hakkına sahip çıkmasın? 

Halkın olmadığı, halkın taleple-
rinin hesaba katılmadığı “kentsel
dönüşüm projesi”nde elbette hal-
kın kabul edebileceği bir şey yok-
tur.

Kaldı ki, halkın barınma talebi-
ni hesaba katmayan böyle bir yasa-
nın kabul edilmesi söz konusu
olamaz. Halkın evlerini yıkarak,
halkın olanı asalaklara verenler tek
kelime ile halk düşmanıdır.

Halkın içinde olmadığı, başın-
dan itibaren halka düşmanlık te-
melinde hazırlanmış bir yasayı halk
kabul etmeyecektir. Bir avuç asala-
ğın çıkarları için hazırlanmış, yağ-
ma ve talan yasasına karşı direnmek
haklıdır.

Yoksul halk, kendisini hesaba
katmayıp, evlerini yıkacak olanla-
rı dinlemeyecek, kendisinin olma-
dığı çözümleri kabul etmeyecektir.

“Kentsel dönüşümde” halk yok! 
Halkın sorunları, halkın talepleri yok!
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Burjuvazinin en iyi bildiği iş, sö-
mürü ve zulümdür. Tekelci burjuva-
zi, önce nereyi, nasıl talan edecekle-
rinin, talanı en hızlı nasıl gerçekleş-
tirebileceklerinin planını yapar, son-
ra buna uygun yasalar çıkartırlar.
Onlara göre bu yasaların hukuk man-
tığına, kazanılmış haklara, uluslararası
anlaşmalara veya anayasaya aykırı
olup olmadığının bir önemi yoktur. 

Yasalar Amerika’dan ithal edi-
lip 4 saniyede kabul edilmektedir.
Halkın lehine olacak yasalar yıllarca
komisyonlarda bekletilirken, tekellerin
ihtiyacı olan yasalar bir çırpıda mec-
listen geçirilmektedir. 

Belediye Kanunu’nun 
73. maddesinde değişiklik

Belediye Kanunu’nun 73. mad-
desinde yapılan değişiklik, iktidarın
yasaları nasıl yağmacıların, kan emi-
cilerin hizmetine sunduğuna bir ör-
nektir. 

İstanbul’da bir milyon evin yı-
kılması, daha 2005 yılında kararlaş-
tırılmış, planlanmıştı. Ancak mevcut
yasalar bu pervasız yıkım planında
pürüzler çıkarıyordu. İşte bu neden-
le Belediye Kanunu’nda alelacele
bir değişiklik yapıldı. 

Belediye Kanunu 73. maddesinde
yapılan düzenlemeye göre: 

Bir alanın “kentsel dönüşüm
alanı” ilan edilmesine büyükşehir
olan yerlerde büyükşehir belediyesi
karar verecek! Yıkım alanı 5 hektar-
dan 500 hektara kadar istenilen ala-
nı kapsayabilir. 

Bunun yanında artık istisnasız
her yer, yani tarihi ve kültürel alan-
lar, deniz kıyıları, imarlı imarsız
alanlar, kamusal alanlar, okullar, has-

taneler, kentsel dönüşüm alanı içine
dahil edilebilir. 

Yapılacak binalar çevre ile uyum-
lu olmak zorunda da değildir. 

Bir yerin “Kentsel dönüşüm ala-
nı” ilan edilmesi için yetki Büyükşe-
hir Belediyesi Meclisine verilmiş,
ancak bu kararın alınabilmesi için bel-
li bir çoğunluk aranmamıştır. Yani top-
lantıya sadece on kişi bile katılsa, is-
tenilen karar alınabilecektir. 

Büyükşehir belediyesi, kentsel
dönüşüm alanını belirledikten sonra,
projeyi TOKİ’ye veya Ağaoğlu gibi
şirketlere ihale edebilecek. 

Görüleceği gibi, yağmanın talanın
kapıları sonuna kadar açılmıştır. 

Dava açma hakkımız 
gasp ediliyor

Bu süreç içerisinde kentsel dönü-
şüm alanında yaşayan insanlar, karara
itiraz etmezlerse kentsel dönüşüm
alanı kesinleşir. Belediyeler yağma sü-
recinin itirazlarla kesintiye uğrama-
ması için, olabildiğince hızlı ve ses-
siz yapmaya çalışıyorlar. 

Bir yerin “Kentsel dönüşüm ala-
nı” ilan edilmesine zamanında itiraz
etmediğinizde dava açma hakkını da
kaybedebilirsiniz. 

Pratikte şöyle yapılıyor; önce bir
şirketle ya da TOKİ ile anlaşmalar ya-
pılıyor. Belirledikleri alanlarda kaç
katlı yapılar olacağını, kaç daire ya-
pılacağını, ne kadar gelir elde edile-
ceğini ölçüp biçtikten sonra, gözleri-
ne kestirdikleri alanda yaşayanların
evlerini satın almaya veya kişilerle an-
laşma yapmaya çalışıyorlar. Bölge-
deki evlerin büyük bir kısmını satın
aldıktan ya da anlaşma sağladıktan

sonra belediye meclisi o alanı kent-
sel dönüşüm alanı ilan ediyor. 

Anlaşmaların yapıldığı süreçte
buna karşı çıkanların itiraz edecekleri
resmi bir karar olmuyor zaten. Henüz
kentsel dönüşüm kararı alınmadığı
için dava da açılamıyor. Yani işlem-
leri tersten sürdürüyorlar. 

Böylelikle dava açma hakkı eli-
mizden alınmış oluyor. Bu tamamen
hukuk dışı bir yöntemdir. İtirazların
önünü kapattıkları gibi dava açma
hakkını da engelliyorlar. Şikayet et-
meye kalktığınızda “Biz anlaşmaya
çalışıyoruz, anlaşamazsak projeyi
yapmayacağız” diyorlar. 

Belediyeler açıkça görülüyor ki,
halkın ihtiyaçlarını karşılamakla de-
ğil, özel şirketler adına kamulaştırma
işlemi yapıyor, şirketler adına yer be-
ğeniyor ve insanları kandırıyor, al-
datıyorlar. Yetkilerini açıkça kötüye
kullanıyorlar. 

Bireysel veya toplu itiraz 
hakkı mevcuttur. Ancak!

Projelere itiraz etme ve dava açma
hakkımız topluca ya da bireysel ola-
rak mümkün; ancak idare mahkeme-
leri çoğu zaman soruna barınma
hakkı çerçevesinden bakmadıkları
için davalar genellikle reddediliyor. 

Sulukule örneği var önümüzde.
Tarihi bir alan olduğu halde mahke-
me yıkımı durdurmadı. İnsanlarımı-
zı sürdüler, kültürel mirası yok ettiler.
İstanbul’un merkezinde yaşayan her
yoksulun evi yıkım tehdidi altındadır. 

Kentsel dönüşüm projelerinde
“bireysel itiraz hakkı kaldırıldı” şek-
linde haberler yayılıyor. Neye daya-
narak böyle bir sonuca varılıyor? 

Halkın Hukuk Bürosu: “‘Kentsel Dönüşüm’e 
Hem Hukuki, Hem Fiilen İtiraz Hakkımız Vardır”

Belediye Kanunu Ne Diyor? Hangi Dolapları Çeviriyorlar? Haklarımız Neler?  
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Belediye Kanunu’nun değişen 73.
maddesine dayanarak. Ama madde
metnini okuduğumuzda görüyoruz
ki itiraz hakkına ilişkin bir açıklama
veya bir değişiklik yok. 

Bu noktada “bireysel itiraz hak-
kı kaldırıldı” haberleri, halkı anlaş-
maya zorlamak için çıkarılmaktadır.
İtiraz hakkın yok, zarara uğrama-
mak için tez elden belediyeyle anla-
şıp paranı almaya bak denilmektedir. 

Yıkımlar engellenebilir! 
TEK YOL DİRENMEKTİR

Neye karşı direneceğiz? 

Birincisi: evimizi satın almak
amacıyla “anlaşma yapmak için ge-
len belediye görevlileriyle anlaşma-
mak için direnmektir. 

İkincisi: evimizi yıkmak üzere ge-
len yıkım ekiplerine karşı hep birlik-
te fiili olarak direnmektir. 

Yıkımları engellemenin tek yolu-
nun canımızla, dişimizle tırnağımız-
la direnmek olduğunu biliyoruz. 

Belediyelerle anlaşmayın, her-
hangi bir sözleşme imzalamayın ve
komşularınızın da imzalamaması için
anlatın, ikna edin. Bilmelisiniz ki:
Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş bir

yerde belediyeyle sözleşme yapıl-
mamışsa o proje uygulanamaz. 

Bir kısmı sözleşmeyi imzalamış-
sa bile siz yine de imzalamayın.
Sözleşmeyi imzalamamış olanların sa-
yısını çoğaltın. Sözleşmeyi bir kişinin
bile imzalamaması kentsel dönüşüm
projesine engel olur.

Bir örnek:
Geçtiğimiz ay Sarıyer Derbent’te

yaşananlar öğreticidir. Halk, onurlu
yaşam hakkının bir parçası olan ba-
rınma hakkını savunmak için sözleş-
me imzalayarak, paralarını alıp evle-
rini terk etme yolunu seçen komşu-
larının evlerine fiilen el koymuş, o ev-
lere ihtiyaç sahiplerini yerleştirmek
yolunu seçmiştir. 

Direnmiştir. Bu direniş sonucu
hali hazırda Derbent’te bir yıkım
gerçekleştirilememiştir. 

Kimse bizi para ile satın 
alamaz

Belediye Kanunu’nun 73. mad-
desinin 5. fıkrasının ilk cümlesi şu şe-
kildedir: “Kentsel dönüşüm ve geli-
şim proje alanlarında bulunan ya-
pıların boşaltılması, yıkımı ve ka-

mulaştırılmasında anlaşma yolu
esastır.”

Yasa “anlaşma yolu esastır” de-
mek zorunda kalırken sebebi devle-
tin “uzlaşmacı, iyi niyetli” olması de-
ğildir. Halkın direnişinin, olası tep-
kilerinin para ile satın alınmak isten-
mesindendir. 

Değersizleştirilmiş, yozlaştırıl-
mış, bencilleştirilmiş  bazı kesimler,
para ile satın alınabilir, aynı ekmeği,
aynı mahalleyi, aynı dertleri, aynı se-
vinçleri bölüştüklerine ihanet edip, be-
lediye ile anlaşabilir. Ancak halkı
bütün olarak satın alamayacaklardır.
Buna inanmak için yaratılmış onlar-
ca direniş örneğine bakmak yeterlidir.
Birlik olunduğunda, direnildiğinde,
devletin yapacak hiçbir şeyi kalmaz!

Sonuç olarak;
1 milyon evi zorbalıkla, barikat-

larımıza rağmen yıkamazlar. Bu yüz-
den bize anlaşmayı dayatıyorlar. 

TEK ÇÖZÜM ANLAŞMA
MASASINA OTURMAMAKTIR. 

Her şey bu kadar sade ve basittir. 

Ne zorbalıkla, ne de kamulaştırma
yoluyla, biz istemedikten sonra
kentsel dönüşüm planları uygula-
namaz! 

Halk Cephesi 27 Şubat günü Sa-
mandağ Eğitim-Sen Şubesi’nde “Fi-
listin direnişinin tarihsel süreci ve
Filistin’le dayanışma” konulu panel
düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren
panel boyunca yapılan konuşmalarda,
Filistinli halkın onlarca yıldır süren
dürenişi, halkların dayanışmasının
önemi anlatıldı. 

Panelde “Bizim devrimimizde Fi-
listin direnişinden ayrı tutulamaz.
Bundan dolayı Ambargo uygulanan
Filistin’e her türlü manevi ve maddi
yardımımızı esirgememeliyiz. Filistin
halkıyla dayanışmayı halka anlatma-
lı nasıl bizim mücadeleyi sahipleni-
yorlarsa Filistin davasını da sahip-
lenmek gerektiğini kavratmalıyız.”

sözleriyle dayanışma vurgusu yapıldı.

Hatay’da Film Gösterimi 
Hatay Özgürlükler Derneği’nde, 6

Mart Pazar günü, saat 10.00’da kahv-
altı verildi. Filistin halkına yardım
kampanyasının çalışmaları üzerine ya-
pılan sohbette, kolektif bir çalışmay-
la daha çok yardım toplanabileceği
konuşuldu.

Kahvaltının ardından Filistin di-
renişini anlatan “Filistin’e Veda” adlı
filmin gösterimi yapıldı. 

Filmin ardından yapılan sohbette
Filistin halkına uygulanan katliamın,
bütün sömürge ülkelerde, emperya-
listlerin çıkarı uğruna yaşanabilece-

ği ve ancak örgütlü bir direnişle bu
katliamların önüne geçilebileceğine
vurgu yapıldı.

Mersin’de Filistin'le
Dayanışma Paneli

Mersin’de Halk Cephesi 6 Mart
günü Mersin Haklar Derneği’nde
“Filistin direnişinin tarihsel süreci
ve Filistinle dayanışma” konulu pa-
nel düzenledi.

2 saat süren panelde yapılan ko-
nuşmalarda Filistin halkına yapılan
baskının ve zulmün tarihi anlatıldı ve
bu zulme ortaklık eden AKP’nin ger-
çek yüzü teşhir edildi.
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Kapitalizm insanın elinin ve aklı-
nın ürünü her şeyi çalıyor ve bizi eli-
mizden aklımızdan mahrum bırakıyor.

Biz devrimciyiz.

Devrimcilik doğru düşünmektir.

Doğru düşünmekten vazgeçme-
meliyiz.

Devrimcilik yaratıcılıkta sınır ta-
nımaz.

Devrimci yaratı-
cılıkta cesur ve atıl-
gandır...

Devrimci genel-
deki cesaret ve atıl-
ganlığını da bu
yaratıcı eyleminden
alır.

Devrimci düşün-
meyi engelleyen, en
bilinen sapmaları sı-
ralarsak karşımıza ilk adımda he-
men bunlar çıkar.

Çokbilmişlik,

Alınganlık,

Tepkisellik,

Tüm bunlar yaratıcılığın düşma-
nıdır.

Onu yok eder. Bizi laf ebeliğine
sürükler.

Bunlar devrimcilikten sapmadır.

Bunlar devrimciliğimiz önündeki
engellerdir, bu engelleri ise biz ken-
dimiz yaratırız.

Temizlemeliyiz.

Yıkmalıyız bu engelleri.

Çünkü bu engeller bizi,

oportünistleştirir. Bürokratlaştı-
rır. Memurlaştırır. Atılganlığı ve ce-
sareti geriletir.

Bunun için bu tür sapmalara asla
izin vermemeliyiz.

Ona karşı sürekli mücadele et-

meliyiz.
Bu görev sadece tek

tek kişilerin görevi de
değildir.

Bütün yöneticileri-
mizin, bütün devrimci-
lerin görevidir.

Onlar insanların bu yönlerini, üre-
ticiliklerini açığa çıkartıcı, bu olum-
suz kültürü aşmalarını sağlayan,

kendilerini pratik içinde geliştire-
bilecekleri,

daha çok üretim yapacakları şe-
kilde eğitmeli, fırsatlar yaratmalıdır.

Fikir üretmek, düşünce üretmek,
basit bir eylem değildir.

Düzene alternatif olmanın ilk şar-
tıdır.

Düzen insanı düşünmemeye itiyor.

Belli kalıplara şartlandırıyor. Ha-
berlerle, reklamlarla, propagandalar-
la, çok çeşitli yollarla bunu yapıyor.

Burjuvazi düşünen, düşünce gü-
cünü kullanmasını bilen insanları sö-
mürüsü için tehlike görüyor.

Bu yüzden insanların düşünme gü-
cünü elinden geldiği kadar köreltiyor.

İnsanları cahilleştiriyor.

Aptallaştırıyor.

Hatta kitle iletişim araçlarını kul-
lanarak belli kalıpları insanların bey-
nine öylesine işliyor ki, adeta şartlı
refleks yaratıyor.

Sürekli tekrarlanan devrim kötü-
lemesi, sosyalizm kötülemesi buna ör-
nektir.

Bu kötülemeler o kadar çok tek-
rarlanmaktadır ki, insanlar ne oldu-
ğunu bile düşünmeden şartlan
maktadırlar. Şartlandırmayı kabul et-
meyenlere, sosyalizm veya devrimci

düşüncesini benim-
seyenlere, her türlü
zulüm, cezalandırma
yapılarak şartlandır-
ma daha da derinleş-
tiriliyor.

Bunun eğiticisinin
isteğine uygun hare-
ket etmeyen hayvan-
ları şartlı reflekse tabi
tutmak için elektrik
vererek eğitmekle ne
farkı var?..

Burjuvazi insanı hiçbir alanda bu
kadar aşağılamamıştır!..

Ellerimizi çalıyorlar. Ürettikleri-
mizi çalıyorlar.

Beynimizi çalıyorlar. Bizi akılsız
bırakıyorlar.

Kapitalizm insanın elinin ve ak-
lının ürünü her şeyi çalıyor ve bizi eli-
mizden, aklımızdan mahrum
bırakıyor.

Hiçbir şey insanı düşünmemeye,
şartlı reflekse zorlamak kadar aşağı-
layıcı olmamıştır.

Biz bu kapandan çıkabildiğimiz,
düşüncemizi özgürleştirebildiğimiz,
fikir üretebildiğimiz, yaratıcı oldu-
ğumuz oranda devrimciyiz.

Tabi bunu yaparken, bir kaos içi-
ne sürüklenmekten, rastgele, yön-
temsiz, ilkesiz fikir üretmekten söz
etmiyoruz.

Yani her gün PARLAK FİKİR-
LER ÜRETMEKTEN bahsetmiyo-
ruz.

BEYNİMİZİ ÇALMAK İSTİYORLAR 
BİZİ AKILSIZ BIRAKMAK İSTİYORLAR  

ELLERİMİZ BEYNİMİZ BİZİMDİR 
DEVRİMCİLİK DOĞRU DÜŞÜNMEKTİR 

Çokbilmişlik,
Alınganlık,
Tepkisellik,
Tüm bunlar yaratıcılığın
düşmanıdır.
Onu yok eder. Bizi laf
ebeliğine sürükler.
Bunlar devrimcilikten
sapmadır.

ÖğretmenimizÖğretmenimiz
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Veya dilinin ucuna geleni söyle-
mekten, her aklına eseni söylemek-
ten de bahsetmiyoruz.

Anında vay bu bana nasıl denir,
bunu dedirtmem, bunu bana diye-
mezsin, deyip delikanlı tepkileri gös-
termekten de bahsetmiyoruz.

İnsanı düşünme yetisinden so-
yutlayan bir başka şey de budur. Bu
yüzden, marksizmin yöntemine ve te-
mel ilkelerine hâkim olmadan, onlara
sımsıkı sarılmadan, doğru- bilimsel
fikir üretmek -düşünmek -mümkün
değildir.

Dolayısıyla marksizmin yönte-
mi ve her dönem yaşayan ruhu olan
diyalektik- materyalist yönteme ve
marksizmin- leninizmin temel ilke-
lerine bağlılıkta kusur etmeyeceğiz.

Bunlar bilimsel yöntemlerdir.

Pusuladır.

Yolumuzu aydınlatan birer fe-
nerdir.

Hangi yöntemle nasıl düşünece-
ğiz?

Örneğin idealistler vardır,

- Burjuvazi idealizm üzerinde
yükselir. Böyle gelmiş böyle gider
mantığını kitlelere aşılar. Hiçbir şey
değişmez der.

- İnsanların yeryüzünde çektikleri
cehennem azaplarını başka yerde
rahat etmek için cennet uydurul-
muştur mesela.

Oysa devrimciler bilir ki, bütün
meseleler ve sırlar insan iradesiyle ve
aklının gücüyle yine insanın çalış-
masında hayat bulur.

- Hilekâr felsefedir. Her şeyi kar-
makarışık hale getirir,  karartır.

- İnsana hep şunu söyler; her
şeye katlan hiçbir şeye ses çıkarma.

İdealizmle zehirlenmiş beyinler-
den; bu zehir sökülüp atılmadan, in-
sanlara diyalektik- materyalist
düşünce yöntemi kavratılmadan doğ-
ru düşünmek mümkün değildir.

Bunun ilk şartı ise gerçekçi ol-
maktır. Sadece ve sadece gerçeklere
dayanmak ve onlara inanmaktır.

Gerçeğe dayanan, marksizmin
yöntemini ve temel ilkelerini rehber

alan, ama bunun dışında özgürce
düşünmekte sınır tanımayandır dev-
rimciler.

Bunun için diyalektik yöntemle
düşünmeliyiz.

Bunun felsefeni öğrenmeliyiz.

Bunun yöntemini öğrenmeliyiz.

FELSEFE ÖĞRENMEK SO-
RUNLARI DAHA İYİ KAVRA-
MAMIZA, HER TÜRLÜ SORUNU
ÇÖZMEMİZE YARDIM EDER.
FELSEFE ÖĞRENMEK BİZİM,
TOPLUMU DEĞİŞTİREN BİR
GÜÇ HALİNE GELMEMİZİ SAĞ-
LAR. FELSEFE DEVRİM YAP-
MAK İÇİN GEREKLİDİR.
FELSEFE BİR DEVRİM SİLAHI-
DIR. FELSEFE DOĞRU İLE YAN-
LIŞ ARASINDAKİ KESİN
SINIRDIR.

Mutlaka;

DOĞRU DÜŞÜNMENİN İL-
KELERİNİ ÖĞRENECEĞİZ. Bİ-
ZİM FELSEFE ÖĞRENMEMİZ
DÜNYAYI YORUMLAMAK DE-
ĞİL, DEĞİŞTİRMEK AMACINI
TAŞIR. DOĞRUNUN BİLİMİNE
ULAŞMAK İÇİN FELSEFE ÖĞ-
RENMELİYİZ.

Devrimcilik yapmak için,

Devrimciliğimizi güçlendirmek
için,

devrimci gibi düşünmeyi, düşün-
meyi öğreneceğiz.

Yine başa dönersek;

Çokbilmişlik,

Alınganlık,

Tepkisellik,

bunlardan vazgeçeceğiz.

Bize bir arkadaşımız bir şey söy-
lüyorsa önce ne diyor, ne demek is-
tiyor, bana ne anlatmak istiyor diye
düşüneceğiz.

Tepkisellik, söylenene tepki ile ce-
vap vermek devrimci değildir. Dev-
rimci olan düşünmektir. Devrimci
olan anlamaktır. Tepkisellik kişileş-
tirmektir.

Kişiselleştirmeyeceğiz, devrim-
cileştireceğiz.

Alınganlık küsmektir, küsmek
devrimci değildir.

Küsmeyeceğiz, devrimcileştire-
ceğiz.

Çokbilmişlik şarlatanlıktır, insa-
nı değerlersizleştirir oysa devrimci-
ler dünyanın en değerli insanlarıdır.

Çok bilmeyeceğiz, öğreneceğiz.

Burjuvazinin diyalektikten, fel-
sefeden ödü kopar. Neden? Çünkü
böyle düşünmeyi öğrenmemiz onla-
rın sonu demektir. Onların ölümü de-
mektir.

Bunu başardığımızda, devrimci
saflara binlerce DOĞRU düşünen be-
yin kazandırmışız demektir.

Özgürce düşünen binlerce be-
yin!..

Ne büyük bir güç!..

Bu gücün karşısında kim eğilmez?

Yozlaşmaya Karşı
Güler Zere Halk Kitaplığı

Dersim’de açılacak olan Güler Zere Halk Ki-
taplığı’nın çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yerel radyo ve ga-
zetelerde duyurularının yayınlanmasının ar-
dından Halk Cepheliler 3 Mart Perşembe günü
Dersim merkezinde kitaplığın duyurusunun
afişlerini astılar.

Önlükleriyle afişleme yapan Halk Cepheli-
ler, bir yandan da halka kitaplığın amacını an-
latarak destek istediler. Kitaplığı anlatan “Bir
Kitap ta Sen Getir” başlıklı bildiriler halka da-
ğıtıldı.
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Aşağıdaki sözle-
rin tümü Tayyip Erdo-

ğan’a aittir. 

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak
isteyen işçiler için şöyle dedi Başba-
kan Tayyip Erdoğan: 

- “Ayakların başları yönettiği
yerde kıyamet kopar...” 

*

Mersin’de bir çiftçi konuşuyordu:
“Çiftçiyim, sizin hükümetinizin tarım
politikaları yüzünden ekinden verim
alamıyoruz, anamız ağlıyor.” 

Başbakan cevap verdi:

- “Ananı da al git buradan!” 

*
Vatandaş; “Tarım bakanımızın

anayasayı ihlal ettiğini biliyor mu-
sunuz?” diye sordu. 

Başbakan: “Lan bana anayasayı
öğretme! Terbiyesizlik yapma!”

Vatandaş: 
- Öldük, bittik sayın

başbakan... 
Başbakan: “Terbiye-

sizlik yapma! Artistlik
yapma!”

*

Asker aileleri: 

- “Şehit cenazesi gör-
mek istemiyoruz”

Başbakan: 

- “Askerlik yan gelip yatma yeri
değildir” 

*

“Ben ülkemi pazarlamakla mü-
kellefim.”

* 

“Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş
başkanıyım...”

* 

“Hayatında iki koyun gütmemiş
olanlar, artık diyorlar ki; erken seçim.
Arkadaş, demokraside, bu iktidarın
vereceği bir karardır. İktidarın böy-
le bir derdi yokken, size ne yahu!”

*

'Cumhuriyeti biz kurduk!" Sev-
sinler seni, nasıl da kuruyorsun! 

*

2006; dağda vurulup ölen asteğ-
men Zeki Burak Okay'ın annesi: 

- "Devlete hakkımı helal etmiyo-
rum" 

Başbakan: 

- “Bunları mı dinleyeceğim ben” 

*

“Elhamdülillah şeriatçıyız.”

* 

“Ben İstanbul'un imamıyım.”

*

Hem laik, hem Müslüman olun-
maz. Ya Müslüman olacaksın, ya
laik. İkisi bir arada olunca ters mık-
natıslanma yapar. 

* 

Egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tindir lafı koskoca bir yalan. Ege-
menlik kayıtsız şartsız Allah’ındır.

* 
Suudi Arabistan'da kafaları kesi-

lerek idam edilen Türk vatandaşlarıyla
ilgili olarak:

"Suçu bile bile işliyorlar. Ceza-
larını çeksinler. İdam cezasına çarp-
tırılanları kurtarmaya çalışanların
asıl amacı İslâma küfretmektir." 

*
"Maaşım yetmediği için ticaret

yapıyorum."

*
- Almanya Berlin'de islami Hol-

dingler tarafından dolandırıldığını

anlatan vatandaşla ilgili Ali Babacan'a
dönerek şöyle söyledi. 

- "Ali çağır şu sahtekârı derdi
neymiş sor."

*
AKP’ye boyun eğmediği için tu-

tuklanan, süründürülen Van Rektörü
Yücel Aşkın’ı örnek veriyor: 

"Rektörler işini yapsın aksi tak-
dirde diğerleri de böyle olur" 

*
- Bir gazeteci Dubai Towers İs-

tanbul hakkındaki olumsuz yorumları
soruyor.

Başbakan:
- "Sevsinler seni" 
*
Malatya'da çocuklara yapılan iş-

kenceleri dile getiriyor insanlar. 
Başbakan’ın cevabı: 
- "Benim bakanım kendi döne-

minin faturasını değil,
geçmişin faturalarını mı
ödeyecek?" 

*
"Biz hazmettire haz-

mettire geliyoruz Allah’ın
izniyle!”

*
Oğlunun işsiz oldu-

ğunu söyleyen babaya
Başbakan cevap veriyor: 

- "Senin oğlun da işsiz kalsın,
otur..."

*
Erzurum'da çeşitli taleplerde bu-

lunan çiftçilere:
- "Yahu, bu millet yatıp kalkıp

size mi çalışacak?"
*
"Kahraman Amerikan askerlerinin

az zayiatla eve dönmeleri için duacıyız."

*
Kahramanmaraş’ta Türkoğlu-Nur-

dağı devlet yolu temel atma törenin-
de çiftçiler, borçlarına af istediler. Baş-
bakan’ın cevabı şu oldu:

"Yok öyle 25 kuruşa simit" 

Dilden dökülen beynindekilerdir
Halka karşı kin, düşmanlık, aşağılama, horlama, küçümseme...

Ağzından bu sözler çıkan bir
kişi, demokrat olabilir mi?

Bu sözleri söyleyebilen bir
kişi, halka saygı duyuyor

olabilir mi?

20

Yürüyüş
13 Mart
2011

Sayı: 259

AKP KENDİ ANAYASASINI ÇİĞNİYOR



13 Mart

2011

21

Yürüyüş
Sayı : 259

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK

Kızıldere’de devrimci hareke-
tin önderlerini, bombalar ve kur-
şunlarla fiziki olarak katletmişlerdi
belki. Ama bomba ve kurşunlarının,
devasa askeri güçlerinin gücü halkın
kurtuluş umudunu yok etmeye yet-
medi.

30 Mart 1972’den, Kızıldere’den
bugüne, aradan geçen 39 yılda Kızıl-
dere’nin yaktığı kurtuluş umudu

büyütülerek sürdürüldü.

Kızıldere’nin yol göstericiliğinde
kuşatmalar yarıldı. Tek başına kalın-
dığı koşullarda bile Kızıldere’nin
uzlaşmaz ruhu ile mücadele sürdü-
rüldü.

39 yılda bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde dos-
doğru yürüyebilmişsek, tasfiyeciliğin
dayatıldığı koşulları aşmış, devrime
olan inancımızda tek bir tereddüt
yaşamamışsak bunu Kızıldere’de
yenemedikleri kararlılığa, devrim
inancına ve halka bağlılığa borçlu-
yuz.

Bomba ve kurşunlarla yıktıkları
Kızıldere’deki o kerpiç evde yok ede-
medikleri halkın umutlarıydı. 39 yıl
sonra o umutları büyütüyor, o bay-
rağı onurla taşıyoruz.

Kızıldere’den bu yana onlardan
öğrendiklerimizle, onlarca yeni dire-
niş destanıydı  yarattıklarımız. Her-
birine yeni halkalar ekleyerek, yeni
geleneklerle direnişleri büyüttük.
Onlarca zafer kazandık. Darbeler
aldık. Katliamlara uğradık. “Yenil-
diler”, “herşey bitti” dedikleri anlar-
da bile yeniden, daha güçlü bir
biçimde ayağa kalkmasını bildik.

39 yıl boyunca biz hep Kızılde-
re’deydik. 39 yıl boyunca hep Kızıl-
dere çizgisindeydik.

Gençti Mahirler yola 
çıktıklarında
Kuşatma altındaki kerpiç evden

Mahirler’in gür ve kararlı sesleri
geliyordu.

“Gün doğdu hep uyandık,

Siperlere dayandık,

Bağımsızlık uğruna da

Al kanlara boyandık.”

Bağımsızlık uğruna Amerikan
emperyalizmine karşı mücadele eden,
al kanlara boyanan devrimciler,
Kızıldere’ye kavga meydanlarından
böyle geldiler.

Gençti Mahirler. Gençti Ceva-
hirler, Ulaşlar. Parti-Cephe’nin
kurmayları, savaşçıları gençti yola
çıktıklarında.

Gençti, militan ve cüretliydiler.
Oligarşinin kiralık kalemleri onların
gençliğini ileri sürerek, düşüncelerini
inançlarını sorgulamaya kalktı. Onla-
rın tarihsel rollerini küçültmeye,
oynadıkları misyonu karartmaya
çalıştı.

Oysa onlar Anadolu ihtilalinin
öncüsüydüler. Düşünceleri, eylemleri
ile yeni bir dönemi başlattılar. Bur-
juvazinin ideologları tam da burada
onların tarihsel çıkışlarını etkisiz-
leştirmek için saldırdı.

Halka bağlılıklarını, inançlarını,
bağımsızlık için al kanlara boyan-
malarını halk bilmesin, bilince çıkar-
masın, örnek almasın diye karaladı
ve küçümsediler.

Oysa vatanlarını, halkını ölecek
kadar seven vatansever gençlik,
bağımsızlık için kavga ediyor, bedel
ödüyor, bunun için toprağa düşü-
yordu.

Elbette gençtiler; 18’inde, 20’sin-
de, 22’sinde, 24’ündeydiler. Ama
genç yaşlarına karşı bilgeleşmiş,
kavgada ustalaşmışlardı. Büyük
sorumlulukların altına girmişlerdi o
yaşta. Bu büyük sorumluluk, Türki-
ye devrimimin sorumluluğuydu. 

Gençti Dayılar kavgaya 
ilk atıldıklarında
Kızıldere’den sonra hapishane-

lerdeki tutsaklar THKP-C'nin inka-
rı üzerine kurdukları teorilerini
peşpeşe sıralarken, “yenildik, o hal-
de görüşlerimiz yanlıştı” diyorlardı.

Oysa 1972-74 yıllarının gençliği
ve halkın en ileri kesimleri, büyük bir

Geçen yıl Kızıldere’deydik. 38 yıl
sonra pankartlarımızla, bayrakları-
mızla oradaydık. Fakat, kesinlikle
“ilk kez” gidiyormuşuz gibi değildik. 

Neden böyle olduğunun cevabı,
1972’nin 30 Mart’ından bu yana
yaşadıklarımızdadır. 

Çünkü biz hep Kızıldere’deydik
zaten. Hep Kızıldere’yi yaşadık.
Hep Kızıldere’yle yaşadık. Ve Kızıl-
dereler yarattık. Ulaş’ın Cevahir’in
öğrencileri olarak Maltepeler yarat-
tık.. 

39 yıl boyunca Kızıldere’nin dev-
rimci çizgisini yaşattık. 39 yıl boyun-
ca onlarca yeni Kızıldere yarattık.
Kızıldere’den 84 Ölüm Orucu’na,
12 Temmuz’dan 16-17 Nisan’a,
Çaytaşı’ndan Balkıca’ya, 19-22
Aralık’tan Büyük Direnişe kadar
onlarca yeni Kızıldere yarattık.

Bu yazı dizimiz, işte Kızılde-
re’den gelen ve Kızıldereler’le
devam eden tarihimizin dönüm nok-
talarındaki bu direnişleri anlatacak.. 

Hep Kızıldere’deydik... 
Bağımsızlığın Bayrağıydık!
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umutla hapishanelerdeki bu yılgın-
lardan, korkaklardan, tasfiyecilerden
yol göstericilik bekliyordu.

Kuşkusuz gençlik hapishaneler-
deki tutsakların devrimci düşüncele-
rini bir yana bıraktıklarından, ihanet
batağına saplandıklarından habersiz-
di bunları beklerken.

Gençlik 1971’in silahlı çizgisinden
etkilenmiş ve büyük bir THKP-C
potansiyeli haline dönüşmüştü. Genç-
lik, bütün coşkusu, inancı ve tecrü-
besizliği ile Parti-Cephe’ye ve onun
düşüncelerine bağlanmıştı.

Cüretli, militan ve inançlıydılar
ama genç ve tecrübesizdiler. Daha
yolun başındaydılar. Ne ihaneti, ne
oportünizmi ne de kaçkınlığı yeterince
bilmiyorlardı.

Devrimci hareketin ilk oluşumu-
nu bu yıllara dayandırmak yanlış
olmayacaktır. Dayılar, genç ve tec-
rübesiz olmalarına, önlerinde yol
gösterecek kimse olmamalarına kar-
şın, Parti-Cephe’nin düşüncelerini
hem öğrendi, hem de öğrettiler.

Tıpkı Mahirler gibi adımlar attılar.
Mahirler, bir yandan gençliğin müca-
delesine önderlik ederken bir yandan
da sol içindeki tartışmalarda müca-
delenin önünü tıkayan “eski tüfek-
lere” karşı sürdürdükleri ideolojik
mücadele ile kopuşu sağlayacak,
devrim kaçkınları ile yollarını ayı-

racaklardı.

Devrimci düşünceleri ve
devrimcilik iddiaları ile tüm
pespaye düşünceleri ideo-
lojik olarak “ezip-geçtiler”.
Mahirler, Cevahirler, Ulaş-
lar, Parti-Cephe’yi yeniden
yarattılar. Bu, devrim kaç-
kınlarına verilmiş bir cevap-
tı. 

Dayı (Dursun Karataş)
ve yoldaşları, tarihsel bir
görev ile karşı karşıyaydılar.
Bunu şöyle ifade ediyordu
Dayı:

“THKP-C potansiyelinin yarat-
tığı genç kadroları, hayat tarihsel bir
sorumlulukla baş başa bırakmıştı.
THKP-C çizgisi ve en genelde silah-
lı mücadele çizgisi, devrim şehitle-
rimiz, önderlerimiz savunulacaktı.”
(Kongre Raporu, Parti-Cephe İle İkti-
dara Yürüyelim, syf: 13)

Dayılar, tıpkı Mahirler gibi dev-
rimi gençliklerine, tecrübesizlikleri-
ne karşın savunmakta bir an olsun
tereddüt etmediler. Devrime bağlılık,
halka güven ve tarihsel cüretleriyle,
tarihsel sorumluluk üstlenmeleriyle,
Mahir, Ulaş, Cevahir veya Dayı,
Niyazi, Sinan birbirlerine çok ben-
ziyorlardı. 

Mahirler o güne kadar yaratılmış
devrimci bir çizgiden, silahlı müca-
dele birikiminden yoksun olarak
mücadele ettiler tüm sapmalarla. Yol-
larında dosdoğru ilerlediler. 60 yıllık
sağ revizyonist düşünceler ile hesap-
laşarak, Anadolu ihtilalinin yolunu
çizdiler. O güne kadar hiç kimsenin
yapmaya cesaret edemeyeceği bir
şeyi yaptılar.

Bir yandan parlamentoyu temel
alan ve düzenin seçim oyununa bel
bağlayan anlayışlarla, diğer yandan da
Küba devrimini sol yorumlayan foko-
cu anlayışlarla hesaplaşarak, güçlü bir
ideolojik çıkış oluşturdular.

Kızıldere’den sonra ise bu dev-
rimci stratejiyi Dayılar sahiplene-
rek, ileri taşıdılar. Parti-Cephe’nin
devrimci stratejisi ikili bir saldırı
altındaydı. O yıllardaki durumu şöy-
le ortaya koyuyordu Dayı:

“Dizilerce eskimiş, çürümüş, iha-
net etmiş unsur, devrimci potansiyeli
ele geçirmek için, kimileri doğrudan
burjuvazinin ağzıyla, kimileri bilim-
sellik maskesi altına gizlenmiş teo-
rik söylemlerle, yoğun bir ideolojik
saldırıya geçtiler.” (age., syf: 13)

Tüm bu saldırı korosuna karşılık
genç devrimciler, bilebildikleri kada-
rıyla büyük bir sahiplenmeyle Parti-
Cephe düşüncelerini sahiplenen bir
grup oluşturdular.

Genç Cepheliler’in önderliğinde
gençliğin akademik, demokratik
mücadelesini sahiplenerek örgütle-
meye, emperyalizme ve faşizme tavır
almaya başladılar.

Mahirler, ilk kopuşu sağlayarak
THKP-C’ye giden süreci başlatır-
ken, Dayılar, inkarcılara, tasfiyecile-
re karşı aynı kararlılıka, aynı ruhla
karşı çıkarak Devrimci Sol’a gidecek
sürecin ilk adımlarını attılar.

Kızıldere’den 
84 Ölüm Orucu’na 
THKP-C önder ve kadrolarının 12

Mart faşist cuntasına karşı sürdürdü-
ğü silahlı mücadele bir iktidar müca-
delesiydi. Bu uğurda büyük bedeller
ödendi.

İktidarı sarsan eylemler sonrası 12
Mart faşizmi daha çok baskı, daha çok
faşist teröre başvurdu. Halkın en ile-
ri kesimlerini, aydınları işkencelerden
geçirdi. Sokağa çıkma yasakları ilan
ederek, bütün İstanbul’u işgal etti. 

Faşist kuşatma altında devrimci-
ler büyük bir cüretle silahlı savaşı sür-

Gençtiler ama... Müca-
dele için yollarını ayır-
makta tereddüt etmediler!

“Daha düne kadar beraber omuz
omuza yürüdüğümüz bazı arka-
daşlarla artık beraber değiliz.

Onlar için daha fazla duramayız.
Çünkü onlar tercihlerini geriye
doğru yaptılar. Onlar bataklığı ter-
cih ettiler. Ve maale sef, namluları-
nı bize çevirdiler. Bu mücadele
sınıflar mücadelesidir. Burada el tit-
remesine, tereddüde ve kararsızlı-
ğa yer yoktur. Sınıflar
mücadelesinde proleterya yoldaş-
lığının dışında feodal ve ataerkil
ilişkilere yer yoktur.” (Bütün Yazı-
lar, Mahir Çayan, syf: 221) 
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dürdüler. İktidarın faşist yüzünü teş-
hir ettiler. 

Devrimci hareketin önderleri ve
kadroları, başlarına ödül konularak
arandıkları koşullarda, THKO’nun
(Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu)
önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan
ve Hüseyin İnan’ın idamını engelle-
mek için Ünye’de Radar Üssü’nde
görevli 3 İngiliz teknisyeni kaçırarak,
idamları engellemeye çalıştılar.

Kızıldere’ye böyle geldiler. O zor
koşullarda, devrimci harekete saldı-
rıların önünü kesmek için tarihsel bir
adım attılar. Öyle ki, birçok kesimin
mülteciliği tercih ettiği, mücadeleyi
terkettiği koşullarda devrimci hare-
ketin önder ve kadroları bu savaşın en
önündeydiler.

Tıpkı 1984 Ölüm Orucu’nda Dev-
rimci hareketin önderi Dursun Kara-
taş’ın ve devrimci hareketin
kadrolarının yaptığı gibi. Bu yanla-
rıyla 84 Ölüm Orucu Kızıldere ile
benzerdir.12 Eylül faşist cuntasının
halkı teslim almak için saldırdığı,
“dışarda” cuntaya karşı ciddi bir
mücadele hattının örülemediği koşul-
larda bu kez “içerde” tarihsel bir
eylem gerçekleştirilmiştir.

Kuşkusuz 84 Ölüm Orucu siyasi
etkileri boyutu ile salt hapishaneler ile
sınırlı bir eylem değildir. Cuntanın
hapishanelerdeki on binlerce siyasi
tutsağı teslim alma saldırısı tek tip
elbise giydirmek üzerinden sürdü-
rülmekteydi o yıllarda.

Halkın umudunu yoketmek için
önce hapishanelerdeki devrimcileri
teslim almak istediler. Bunun için fizi-
ki ve psikolojik işkence sistematik
hale getirilmiş, hapishaneler toplama
kampına dönüştürülmüştü.

Ölüm orucu direnişi, cuntanın
teslim alma politikalarına, devrimci
hareketi ideolojik-fiziki saldırıları
ile yok etme saldırılarına verilmiş bir
cevaptı.

30 Mart 1972’de kerpiç evden
yükselen marşlara, 12 yıl sonra, 1984
yılı Nisan ayında önce Sağmalcılar ve
Metris Askeri Hapishanesi’nin hüc-
relerinden, koğuşlarından aynı karar-
lılıkla cevap verildi.

Kızıldere’de “biz buraya ölmeye
geldik...” diyen o kararlı, cüretli ses,
1984 Ölüm Orucu’nda, “Cesetleri-
mizle faşizmin saldırılarına barikat
kuracağız!” diyordu.

Belki şu söylenebilir; Mahir
Çayanlar’ın eylemi ölüm orucu değil-
di. Ya da onlarda ölüm orucu eylemi
hiçbir yerde geçmiyor. Kuşkusuz bu
tartışma bizim açımızdan aşılmış bir
tartışmadır.

Hiçbir mücadele aracı için, “daha
önce vardı, yoktu” tartışması yanlış bir
tartışmadır. Öyle ki, bu tartışmalardan
öte devrimci mücadele içinde onlar-
ca mücadele aracı ile mücadelenin
nasıl geliştirildiğine bakmak gerekir.

“1984 Ölüm Orucunda yaratılan
gelenek daha sonraki yıllarda hapis-
hanelerde direnen tutukluların
sahiplendiği, geliştirdiği bir gele-
nek olmuştur.

Sadece tutukluların değil, baskı-
ya, haksızlıklara karşı direnen top-
lumun her kesiminin başvurduğu
eylem biçimlerinden birisi haline
gelmiştir. Bunda ‘84 Ölüm Orucu-
nun belirleyici bir etkisi vardır. “ (12
Eylül’de Direniş Ölüm Ve Yaşam 1,
Boran Yayınevi)

Ölüm orucu ve açlık grevi daha

sonraki yıllarda bir mücadele aracı, bir
hak alma aracı olarak gündeme gel-
mişse bunu 84 ölüm orucuna borçlu-
yuz. Açlık grevleri bu sürecin
sonucunda milyonlarca insanın bir
mücadele aracı haline geldi.

Kızıldere ile direnme, teslim olma-
ma, son anına kadar savaşma geleneği
sonraki yıllarda büyütülerek, yeni
Kızıldereler ile birlikte sürdürülm-
üştür. 

Devrimciler; kırda, şehirde, dağ-
da, kuşatıldıkları her üste Kızılde-
re’nin teslim olmama geleneğini
sonraki direnişlerde de devam ettir-
diler. 

Kızıldere ile 84 Ölüm Orucu’nu
aynılaştıran yanlardan birincisi: hem
Kızıldere’deki hem de 84 Ölüm Oru-
cu’ndaki feda ruhudur. İkincisi: en
zor koşullarda bile devrimci hareke-
tin tarihsel eylemlere imza atacak
cürete sahip olmasıdır.

Denizler’in idamına karşı sessiz
kalınmayıp, cuntadan hesap sorulması
buna örnektir. Yine 84 Ölüm Orucu
ile de cuntaya karşı mücadelenin
büyük bedeller ödemek pahasına sür-
dürüleceği buna başka bir örnektir.

Ancak aslolan, 84 Ölüm Oru-
cu’nun yeni bir Kızıldere ruhuyla, bir
feda ruhuyla örgütlenmesiydi. Kimi
anlayışların “bir intihar” olarak nite-
leyip, çokça şey yakıştırdıkları 84
Ölüm Orucu tersine cuntanın saldı-
rılarına barikat olan ve devrimci
hareketin her koşulda yaşayacağını
gösteren bir çıkış oldu.

sürecek...

Kavgaları 
bağımsızlık içindi!
“2- Kanlı Pazar'da şehit düşen

devrimcilerin anılarına düzenle-
nen 16-17 Şubat devrimci terör
harekatında:

a) Amerikan askeri malzeme
deposu Tuslog'un Zincirlikuyu mer-
kezi,

b) Tuslog'un Şişli şubesi

c) Amerikan-Türk Dış Ticaret
Bankası'nın Elmadağ şubesi

d) ABD Başkonsolosluğu,

e) İngiltere Başkonsolosluğu,

f)EmperyalistAmerikan teşek-
külü IBM'in Gümüşsuyu’ndaki
merkezi bombalanmıştır. 

3- Salıpazarı'ndaki Amerikan
askeri botu bombalanmış ve tahrip
edilmiştir.”

(THKC’nin 1 No’lu Bülteni)



1-) Bütün Yazılar ne dir?

Türkiye devriminin önderi Mahir
Çayan'ın ülkemizi elli yıl boyunca et-
kisi altında tutan revizyonizme, her tür-
den oportünizme, cuntacılığa, parla-
mentarizme karşı kararlı bir ideolojik
mücadele ve oligarşiye karşı kızgın
devrimci pratik içinde çizdiği Türki-
ye devrimin yolunun yazılı metinleri-
dir. Mahir'in 1968 yılından şehitliğine
kadar yazdığı yazıların bir araya top-
lanmasıyla oluşturulmuştur.

2-) Mahir'in politik düşünceleri

nasıl şekillenmiştir?

Mahir'in düşünceleri revizyonist ve
oportünist görüşlere karşı ideolojik mü-
cadele içinde şekillenmiştir. İdeolojik
netleşme, ilk olarak "Aydınlık Sos-
yalist Dergi'ye Açık Mektup" başlıklı
yazıyla ortaya konulmuştur. Önceki ya-
zılarında çeşitli yanlış, henüz yerine
oturmamış görüşler de mevcuttur. Bu
yazıları bir arada okumak, bu gelişimi
gözlemlemek açısından da önemlidir.

3-) Bu yazıların yazım süreci

nasıl gerçekleşti?

Kuşkusuz ki, Mahir'in yazıları,
masa başı devrimcilerinin rahat kol-
tuklarında oturarak sağa sola sosya-
listlik sattığı, ahkam kestiği yazılara
benzemez. Bu yazılar her aşamada pra-
tiğin içinde yer alınarak, kavgadan öğ-
renilerek yazılmıştır. Öyle ki Mahir,
Bütün Yazılar'ın gövdesini oluşturan
Kesintisiz Devrim II- III yazılarını
oligarşinin ölüm mangaları tarafından
her yerde “vur” emriyle arandığı,
her gün yer değiştirmek zorunda kal-
dığı koşullarda yazmıştır.

4-) Mahir'in yazıları

ilk ne zaman ve nasıl
basılı hale getirildi?

Mahir'in teorik mirası
olan yazıları 1974'e gelin-
diğinde kimileri 12 Mart

öncesi çeşitli dergilerde yayın-
lanmış, kimileri de elden ele do-
laşan çeşitli metinler halindeydi.

Bu yazılar ilk olarak THKP-C mirasını
sahiplenen Dayı’nın önderliğindeki
genç Cepheliler tarafından 1975'te
toplandı. Teksirle çoğaltılarak dağıtıldı,
geniş kesimlerin okuması sağlandı.

5-) Yazıların kitaplaştırılmasına

neden ihtiyaç duyulmuştu?

Kızıldere katliamıyla THKP-C ör-
gütlenmesi de bir anlamda fiziken
yok edilmişti. Fakat onlar, direnişle-
riyle Kızıldere'yi bir siyasi zafere
dönüştürmüşlerdi. Bu, büyük bir po-
tansiyel yarattı. 1974'ten itibaren bu po-
tansiyel üzerine hesaplar yaparak
THKP-C düşüncesinin devamcısı ol-
duğunu iddia eden birçok sağ veya sol
sapma grup ortaya çıktı. Sağ ve sol
sapmanın THKP-C'nin teorik mirası-
nı sinsi yöntemlerle inkar ettiği veya
içini boşalttığı koşullarda "en başta
'Mahir'in neleri söyleyip neleri söy-
lemediği' üzerine spekülasyonlara
son verecek adım atılmalıydı..."

6-) Bu süreçte Mahir'in yazıları

nasıl bir işlev gördü?

- "Ke sin ti siz Dev rim l-II-lll başlık lı
ya zı la r, çok sa yı da ba sı la rak yeni dev-
rimci kuşağın THKP-C düşüncelerini
öğrenmesini sağladı, Mahir Çayan'ın ve
THKP-C'nin teorisi üzerine yaratılan
bulanık ortam dağıtıldı.

Artık devrimcilerin önünde sadece
görkemiyle, kararlılığıyla yol gösteren
Kızıldere örneği değil, Kızıldere'ye ha-
yat veren teorik miras da vardı."
(Boran Yayınevi tarafından basılan
Bütün Yazılar’ın Önsöz’ünden)

7-) Bütün Yazılar ne anlatıyor?

- Bütün Yazılar'da anlatılan, Tür-

kiye devriminin yoludur. Emperya-
lizmin 3. bunalım dönemi ve yeni-sö-
mürgecilik tespitine bağlı olarak baş-
ta Politikleşmiş Askeri Savaş Strate-
jisi olmak üzere, stratejik hedef, dev-
rim anlayışı, örgüt anlayışı net bir dil-
le anlatılır bu yazılarda.

8-) Bütün Yazılar'ın kitap olarak

baskıları ne zaman yapıldı?

- Mahir'in yazılarının 1975'te tek-
sirle çoğaltılmasının ardından yazılar
1976’da Evren Yayınları tarafından
"Bütün Yazılar" adıyla kitap olarak ya-
yınlandı. İkinci baskısı 1979 Ekim'in-
de Devrimci Sol Yayınları tarafından
yapıldı. Bu kitabın künyesindeki yazı
işleri müdürü 1984 Ölüm Orucu şehi-
di Haydar Başbağ'dı. "Bütün Yazılar"
son olarak Mart 2004'te Boran Yayın-
evi tarafından yeniden yayınlandı.
Kısa bir süre sonra toplatıldı.

9-) Mahir'in yazdıkları bugün

hala geçerli midir?

- Burjuvazinin kalemşörleri, dö-
nekler ve sözde Mahir'e sahip çıkan
ama onun yolunda yürüme cüretinden
yoksun kesimler, ne kadar aksini iddia
ederse etsin Mahir'in savunduğu dü-
şünceler bugün de geçerlidir. Emper-
yalizmin 3. Bunalım dönemi, yeni-sö-
mürgecilik, gizli işgal, sömürge tipi
açık ve gizli faşizm, demokrasicilik
oyunu ve silahlı mücadelenin temel
alınması, Politikleşmiş Askeri Savaş
Stratejisi... Bunlar nasıl ki o günün ger-
çeğiyse, bugün de hepsi geçerliliğini
sürdürüyor. Bunların hangisi değişti,
ortadan kalktı ki Mahir'in savunduğu
düşünceler, çizdiği devrim yolu ge-
çerliliğini yitirmiş olsun?

10-) Bütün Yazılar neden

toplatıldı?

- Mahir hem eylemiyle, hem de teo-
rik mirasıyla bugün de oligarşinin kor-
kusu olmayı sürdürüyor. Mahir'in çizdiği
devrim yolunda yürüyenler var olduk-
ça bu korku hiç bitmeyecek. Devrimci
olmak, devrim yolunda yürümek için,
Bütün Yazılar'ı okumalı, Kızıldere'nin
teorik mirasıyla donanmalıyız.

Ta rih ten, bi lim den, 
ön der le ri miz den, ge le nek le ri miz -

den öğren dik le ri mizle güçleneceğiz

BilgiBilgi
güçtürgüçtür
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Halkımız arasında çok sık duya-
rız sabırlı olmak sözünü. Bir işi ya-
parken acele ettiğimizde ya da hemen
sonuç almayı beklediğimizde acele-
cilikle veya sabretmekle ilgili halk
deyişleri çıkar karşımıza. Evet sabır-
lı olmak önemlidir; ancak sabırlı ol-
mak, eli kolu bağlı sadece beklemek
değildir. Öyle yapmak zaten sabır gös-
termek de değil, bir sonuç yaratma-
yı kendiliğindenciliğe bırakmaktır. 

Düzen de sürekli bir biçimde sa-
bırlı olmayı öğütler. “Sabredin bu
günler geçecek” der mesela. Demeç-
ler verirler “Kriz geçecek, açlık bi-
tecek, işsiz kalmayacak... SABRE-
DİN!” 

Haksızlıktan, adaletsizlikten şi-
kayet ettiğinizde “ama bunlar bu-
günden yarına düzelmez, biraz sab-
redeceksiniz” cevabı duyulur yine. 

Düzenin öğütlediği sabır, susun,
boyun eğin demektir. Biz ise dev-
rimci bir sabırdan sözediyoruz. 

Devrimci sabrın düzenin sabrından
farkı nedir?

Fark, emektedir. 

Düzen sabredin derken, oturun, su-
sun, sadece bekleyin diyor... Bir şey-
ler değiştirilecekse, sizin dışınızda,
burjuva politikacılar, hükümetler de-
ğiştirir, size gerek yok! 

Devrimci sabır, emektir. 

Sabrederken aslında beklemiş ol-
maz. Emek sarfetmeye devam eder. 

Düzen, insanlara aynı zamanda
yüzeyselliği, emek harcamadan kısa
yoldan “köşeyi dönüvermeyi” öğre-
tir. Sabırsız, emekten kaçan, bir işle
uzun süre uğraşamayan, hemen bıkan,
maymun iştahlı, yüzeysel kişilikler ya-
ratır. Bu insan tipi, düzene karşı da
mücadele edemez çünkü. Düzene
karşı mücadele edecek kararlılığı,
sabrı, emeği gösteremez. 

Böyle şekillenmiş insanlar, çev-

remizde de, içimizde
de vardır elbette. Di-
yelim ki bir kampanya
başlattık. Ve bununla
ilgili bir takım eylem-
ler, çalışmalar örgüt-
lüyoruz. İşte sabırsız
insanlar bunları ya-

parken aceleci davranırlar, ayak üstü
programlar oluştururlar, işi her yön-
den ele almazlar ve doğal olarak
oradan sonuç da alamazlar. 

Sonuç alamayınca moralleri bo-
zulur. Ve ikinci bir denemeyi yap-
mazlar, vazgeçerler. Orada Cepheli-
lik yoktur. Orada emekten kaçış
vardır. Hedeflenen sonuca inançsız-
lık vardır. Ve bu da düzenin bize em-
poze etmek istediği bir özelliktir.
Oysa ki bir Cepheli’nin sahip olma-
sı gereken en temel özelliklerden bi-
ridir emekçi olmak. Çünkü her Cep-
heli’nin görevi, bizi bu yoksulluğa
mahkum eden düzeni insanlara an-
latmak, anlatmak, anlatmaktır.
Tekrar tekrar gitmek, tekrar tekrar an-
latmak ve onları örgütleyip mücade-
leye katmaktır. Bunun tek yolu sabırlı,
kararlı olmak sabrımızı emekle ve
programlılıkla beslemektir. 

Hiç kimse bir anda örgütlenmiyor,
bir anda devrimcileşmiyor. Hemen he-
pimiz, yoğun bir emek ve sabrın so-
nucu olarak bu saflardayız. 

Mesela dergi satışlarında bile gö-
rürüz ki insanlar hemen alıp oku-
mazlar. Bazen kapılar hiç açılmaz, ba-
zen açılan kapılar yüzümüze kapanır.
Böyle bir durumda vaz mı geçeceğiz
o mahallelere gitmekten? 

Aksine daha çok gitmeliyiz o ma-
halleye... ısrar etmeliyiz. Düzen ön-
yargılı olmayı, güvenmemeyi öğret-
mişse, biz de güvenmeyi öğreteceğiz
o zaman.

Herkes bizim baktığımız gibi bak-
mayabilir. Herkes bizi anlamayabilir.
Anlatacağız. Bu noktada Cepheli’nin
yapması gereken sabırla anlatmaktır. 

Zaman zaman örgütlenmek veya
kitle çalışması, iğneyle kuyu kazmak
gibidir deriz. Sabır işte orada so-
mutlanır. Cepheli o sabrın ve aynı za-
manda ne yapıp edip söke söke, di-
şiyle tırnağıyla kazıya kazıya sonuç
alma kararlılığının adıdır. 

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

Cepheli Sabırlıdır Adana Yürüyüş 
okurlarından

� Elif Gök (17, Öğrenci )
Gerçekleri, adaleti ve adalet-

sizliği anlatıyor. Bunları açık ve
net yazmaları bana güç veriyor.

�Yusuf Kuş (24, Elektrikçi)
Yürüyüş Dergisi’ni okumaya

başladıktan sonra olaylara daha
farklı bakmayı, eleştiriyi ve öze-
leştiriyi öğrendim. Yürüyüş Der-
gisi bir umuttur. 

�Ayten Çakıcıoğlu  (27, İşsiz)
Kitlelere ulaşma aracı, hem

öğrenip hem de öğretebileceğimiz
ve elime aldığımda gururla taşıdı-
ğım bir dergi.

�Bülent Işık (31, İnşaat işçisi)

Bir işçinin hak ve özgürlüğü-
nü ifade ediyor. Ezilen halkın ya-
nında oluşunu ifade ediyor. Gü-
zelliği, mertliği, yiğitliği anlatıyor.
Yürüyüş ezilen halkın gazetesidir. 

� Mehmet Bıldırcın 

(47, Kuyumcu)
Benim için bir örgütlenme ve

örgütleme aracıdır. Dünya görü-
şümüzdür.

� Ramazan Işık (31, İşsiz)
Halkın umutları, özlemleri ve

öfkelerini, her türlü engeli aşarak
dile getirmesidir.

�Arif Kartal (39, Terzi)
Yürüyüş, öğreticiliği ve dev-

rimciliği ifade ediyor. Gerçekleri
dile getiriyor. Örgütleyici ve yol
gösterici olduğuna inanıyorum.

SİZİN İÇİN 

ne demek?

13 Mart
2011
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Sevgili arkadaşlar merhaba.

Bu haftaki dersimizde, halkı ikna
etmek konusunu ele alacağız. Açık ki,
halkın mücadeleye katılması öncelikle
ikna edilmesinden geçmektedir. 

“Nasıl olsa herkes her şeyi gö-
rüyor, her şey biliniyor” diyerek, hal-
kı ikna etmeyi bir yana bırakamayız.
İkna etmek, eğitimin, ajitasyon ve pro-
pagandanın en temel unsurlardan biri
olacaktır. İkna etmek, kandırmak ya
da aldatmak değildir. Burjuva siya-
setçilerin halka karşı yürüttükleri po-
litikada “ikna etmek”, aldatmak,
kandırmak üzerine kuruludur.

İkna etmek, inandırmaktır.
Kafasındaki kuşkuları gidermek,
inanmasını sağlamaktır. Bunun
için güçlü kanıtlar göstermek,
gerçekleri onun gözünde de açı-
ğa çıkartmaktır. Görünmeyeni
göstermektir. Yaşam içinde gö-
rülemeyen çelişkileri açığa çı-
karıp çözüm sunmaktır.

İkna etmeye çalışırken, elbette
olmayanları olmuş gibi göstere-
rek, hayali olgularla ikna etme-
yeceğiz halkı. Tersine maddi ol-
gularla, anlaşılır bir biçimde ger-
çekleri anlatarak ikna edeceğiz.

��Halkı ikna etmek, 

mücadeleyi geliştirmektir
Halkı mücadelemize daha çok

katabilmek için, çağrılar tek başına
yeterli değildir. Çağrılar da gereklidir,
ama o da kullanacağımız araçlardan
sadece birisidir.

Çağrı, ikna faaliyetiyle birleşme-
diğinde, o çağrıların bir katılıma dö-
nüşmesi beklenmemelidir. Peki ikna
etmek için emek harcamak yerine,
çağrıların sonuç vereceğini düşünüp,
oturup beklersek ne olur?

Aslında olacak-
ları kestirmek için
yaşanmış örnekle-
re bakmak yeterli-
dir. Halkı ikna et-
mek için yeterince
çaba göstermez, bu
konuda adım at-

mazsak halkı mücadeleye istediğimiz
biçimde katamaz, mücadeleyi kitle-
selleştiremeyiz.

Mücadeleyi büyütmek, kapı kapı
her evi örgütlemek iddiasındaysak,
yapmamız gereken şeylerden biri,
halkı ikna etmektir.

Halkı ikna etmek, sadece bir sorun
çıktığında veya halkın bir eylemi
benimsememesi durumunda kulla-
nılacak bir yöntem değildir. Halkı ikna
etmek, hemen her konuda, her talep
için halka gerçekleri anlatarak, mü-
cadeleye katabilmektir.

Halkın ikna edilmesi şu açıdan da
gereklidir; oligarşi sömürü ve baskı-
yı sürdürürken, bir yandan da mevcut
durumu çarpıtarak anlatmaktadır. Ör-
neğin AKP halka yoksulluğu dayatıp,
yoksulların sayısını artırırken, yeni
zenginler de yaratmıştır. Ama bugü-
ne kadar AKP, halkı yoksullaştırdığını,
işsizliğin arttığını kabul etmemiş,
tersine, pembe tablolar çizmiştir.

Hayali rakamları, halkın anlama-
yacağı kavramları kullanıp  “ekono-
mi iyi yolda” yalanları ile halkı al-
datma yolunu seçmiştir. 

Egemen sınıfların halka karşı yü-
rüttüğü yalanları açığa çıkarmak, dü-
zen partilerini teşhir etmek, halkı
ikna etmenin zorunluluklarındandır. 

��Halkı ikna etmek, ele 

aldığımız konulara vakıf 
olmaktır
Halkı ikna etmek öncelikle ele al-

dığımız, tartıştığımız konularda bil-
gi sahibi olmayı gerektirmektedir.
Aksi durumda halka söyleyebilece-
ğimiz şeyler genel geçer, soyut şey-
ler olacak ve halkın kafasındaki soru
işaretlerini gidermeyecektir.

O nedenle ele aldığımız konulara
ilişkin olarak sadece bildiklerimiz
ile yetinmeyecek, bilmiyorsak ya da
bildiklerimiz yeterli değilse araştırıp
öğreneceğiz. Bildiklerimizi yenile-
yecek, zenginleştireceğiz.

Mahallelere işbirlikçi te-
kellerin halktan gizleyerek
kurdukları baz istasyonlarının
kurulmasına halk hep karşı
çıktı. Kaldırılmasını istedi. 

Baz istasyonlarının halkın
sağlığına zarar verdiğini bil-
meyen azdır. Ama bilmek
yeterli değildir. Çocuklar-
dan hamile kadınlara kadar
herkese ciddi zararları olan
baz istasyonları hakkında as-
gari bir bilgimiz olmalı ki
halka anlatabilelim. 

Zira işbirlikçi tekellerin
paralı uşakları ellerinde düzmece
belgeler ve yalanlar ile halka, baz is-
tasyonlarının “zararsız” olduğunu an-
latıp, halkı aldatmaktadırlar.

İşbirlikçi tekellerin yalanlarını et-
kisizleştirmek, halka gerçekleri an-
latmak, halkı mücadeleye katabil-
mek için gerçek bilgiler ile bu konu-
da daha önce verilmiş mücadelelerin
deneyimi ile donanmamız gerekir. Ki,
anlattıklarımız ile halkın kafasında en
küçük bir soru işareti, en küçük bir
kuşku kalmasın. Mesela, bu konuda
herkese mücadelenin aynı zamanda
kendisi için, çocukları, akrabaları,
komşuları zarar görmesin diye veril-
mesi gerektiğini anlatıp, ikna edebi-
liriz. 

Ders: Halkı
ikna etmek! 

Halkı ikna etmek 
bilmek, öğretmek,

güven vermek,
inandırıcı olmak,

emek sarfetmektir... 
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Kısacası baz istasyonu
veya başka bir konuda,
mücadelemiz ile sonuç al-
mak istiyorsak, mutlaka
halkı katarak sonuç al-
malıyız.

Hemen her konu için
söylediklerimiz geçerlidir.
Ülkedeki siyasi gelişmeler
ile ilgili de bunları söyle-
yebiliriz. Halka baskı ve zulüm uy-
gulayan AKP iktidarının gerçek yü-
zünü anlatacaksak, AKP’nin halk
düşmanlığını, yaşanmış örnekler ile
anlatabilmeliyiz.

AKP’nin sağlık politikasını anla-
tacaksak, bunun için “AKP sağlığı pa-
ralı hale getirdi” dememiz yetme-
yecektir. Sağlığın paralı hale getiril-
mesi konusunda bir öğrenci gibi
“ders çalışmalı”, yapılmış araştır-
maları okuyarak sorunu önce kendi-
miz tüm boyutlarıyla kavramalıyız.

AKP sağlığı nasıl paralı hale ge-
tirmiştir? Bunun somut cevabını ve-
rebilmeliyiz. Bu konuda biz ne öne-
riyoruz, nasıl bir sağlık politikasını sa-
vunuyoruz sorularının cevabı da ay-
rıca olmalı.

Sağlıkta veya başka bir konuda
AKP’nin politikalarını anlatamaz-
sak, AKP yalanlarıyla halkı aldatmaya
devam edecektir. 

��Halkı ikna etmek, 

bilmek ve bildiğimizi 
kavratmaktır
Halkı ikna etmek, öncelikle söz

konusu sorun hakkında bilgi sahibi ol-
mayı gerektirmektedir. Fakat ikna
için bu da yeterli değildir.

Bildiklerimizi halka nasıl anlatı-
yoruz? Ne kadar kavratabiliyoruz? Bir
diğer temel sorun da budur.

Halkı ikna etmek, bildiklerimizi
halka kavratmaktan geçmektedir.
Mutlaka bunun bir yolunu bulmak zo-
rundayız. Bu konuda hazır bir formül
olmamakla birlikte, herhangi bir ko-
nuda, bir esnafa, bir işsize, bir ev ka-
dınına, bir öğrenciye, hepsinin kendi

özgünlükleri temelinde gündemi-
mizdeki konuyu kavratabilmek önem-
lidir.

AKP iktidarı aylardır İstanbul’da
yoksul mahallelerimize saldırıyor.
Helikopterli operasyonlar yapıyor.
Gözaltına alıyor, tutukluyor. 

Saldırıların nedenlerinin altında 1
milyon evin yıkılmasının olduğunu,
yıkımlara direnilmesinin önüne ge-
çilmeye çalışıldığını anlatabilmeliyiz.

Saldırıların hep yoksul mahallelere
yönelik olduğunu, bugüne kadar tek
bir zengin semtine operasyon yapıl-
madığını örnekleriyle anlatıp arada-
ki ayrımın görülmesini sağlayabiliriz.

Halkı harekete geçireceğimiz bir
konuda, o talebi tümüyle sahiplene-
bilmesinin yolu o sorunu kavrat-
maktan geçmektedir. Bugün gece-
kondu yıkımlarına karşı mücadele
ederken, yıkımlar konusunda halkın
kafasını açamaz, sorunu kavrata-
mazsak, halk evi yıkılmasına karşın
evlerini yeterince sahiplenemez, di-
renemez. Öyle bir durumda da, an-
laşma adı altında aldatılmaya, geri
yanlarına teslim olarak bireysel çö-
zümlere açık hale gelir. 

Halkı devrimcilerden uzak tut-
mak, halkın kendi talepleri için mü-
cadele etmesinin önüne geçmek oli-
garşinin temel politikalarındandır.
Halkı bu köhne düzenin savunucula-
rının aldatmasına izin vermemeli-
yiz. Bu da öncelikle halka gitmekten
geçmektedir.

Anlattıklarımız yeterince anlaşıl-
mamış, yeterince kavranmamışsa,
bunun sorumlusu halk değildir. Bu ko-
nuda ne bir ev kadınını, ne bir esna-
fı, ne bir işsizi suçlayamayız. O zaman
dönüp kendimize bakacağız.

Sorunu kavratmak için düşünsel
olarak ne kadar hazırlık yaptık Han-

gi örneklerle nasıl anlat-
tık? soruları böylesi du-
rumlarda kendimize so-
racağımız sorular olacak-
tır. 

��Halkı ikna

etmek, güven
vermekten inandırıcı
olmaktan geçer

Herhangi bir konuda halkı ikna et-
mek, halkla karşılıklı kurulacak iliş-
kiye bağlıdır. Atacağımız her adıma
dikkat ederek, halkın duyarlılıklarını
hesaba katarak hareket etmeliyiz.

Halkı ikna etmenin bir başka yanı
da, halka güven vermekten, inandırıcı
olmaktan geçmektedir. Öyle ki, halk-
la ilişkilerimizde güven veremez,
inandırıcı olamazsak, sonuç almak,
halkı harekete geçirmekte zor ola-
caktır.

Söylediklerimizle, yaptıklarımız-
la, halkın sorunlarına sahip çıkışı-
mızla, adalet anlayışımızla halka gü-
ven verebilmeliyiz. 

İşlediğimiz her konuda anlaşılır,
inandırıcı olabilmeliyiz. Halkın gü-
venini, inancını sarsan davranışlardan,
anlatımlardan uzak durmalıyız. 

Özellikle ele aldığımız her konu-
da, anlatımlarımızla, örneklerimizle,
sorunu ele alışımızla inandırıcı ol-
malıyız. Bunun için de sorunu anla-
şılır, abartıdan ve soyut bilgilerden
uzak, halkın anlayacağı bir şekilde an-
latabilmeliyiz. 

Halkı ikna etmede tek başına doğ-
ruları anlatmak yeterli değildir. Hal-
kı anlattıklarımızla birlikte inandırı-
cılığımızla ikna edeceğiz. Bunun
yolu, önce kendi anlattıklarımıza
kendimiz inanacağız. Eğer anlattık-
larımız kendimizi ikna etmiyorsa,
anlattıklarımızı tekrar gözden geçi-
receğiz.

Bunu yapmadıkça, sadece anlatıp
geçtikçe sonuç alamıyacağımız orta-
dadır. Oysa biz sonuç almak istiyoruz.
Sonuç almak ise öncelikle çabaları-
mıza bağlıdır.

Halkın sorunlarını sahiplendik-

AKP’nin sağlık politikasını anla-
tacaksak,“AKP sağlığı paralı hale
getirdi” dememiz yetmeyecektir.
Bir öğrenci gibi “ders çalışmalı”

yapılmış araştırmaları okuyarak so-
runu önce kendimiz tüm boyutla-

rıyla kavramalıyız.
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çe, bu konuda ısrar ettikçe elbette so-
nuç almak daha kolay olacaktır. İnan-
dırıcı olmak, tutarlı olmaktan, bir
talebi ısrarla savunmaktan geçmek-
tedir.

Parasız eğitim için aylardır mü-
cadele eden üniversiteli ve liseli
gençlik, halka ulaşmak, taleplerini an-
latmak için aylardır sokaklarda parasız
eğitimi anlatmaktadır. 

Ancak sonuç alıcı bir mü-
cadele çizgisi halk nezdinde
de inandırıcı olacaktır. Aksi
durumda, “nasıl olsa bir süre
sonra unutulur” düşüncesi
halkta yerleşirse, halkı müca-
deleye katmak zor olacaktır.

Bundan kısa bir süre önce
Derbent’teki yıkım saldırı-
sında Dev-Genç’liler de halk-
la birlikte direnişin içinde yer
almış, barikatta birlikte di-
renmişlerdi.

Derbent halkına daha önce
yıkımları anlatan Dev-Genç’li-
ler, anlatmakla yetinmemiş, direniş-
te halkın yanında yer alarak, inandı-
rıcı olmuş, halk nezdinde tutarlı dav-
ranmışlardır.

İnandırıcılık bir yanıyla böyle-
dir. Söylediğini yapmak, yaptığını sa-
vunmak inandırıcılığın başında gel-
mektedir. Bu konuda yaratılmış bir
çok olumlu örnek vardır. Ve bu ör-
nekleri çoğaltmak halkı etkileyecek,
mücadeleye katılımı hızlandıracaktır.

��Halkı ikna etmek,

abartıcılıktan uzak olmaktır
Halkı ikna etmenin bir diğer yanı

da abartıdan uzak olmaktır. Zira abar-
tının girdiği her yerde bizim inandı-
rıcılığımız da zedelenecektir.

Abartı hiçbir faaliyetimiz için söz
konusu olmamalıdır. Abartı, bir ya-
nıyla kendine, düşüncelerine, halka
olan güvensizliktir. 

Halkla ilişkilerimizde bir konuyu,
bir talebi ya da bir sorunu ele alırken
olabildiğince anlaşılır olmalıyız. Sade
ve durumu tüm yanlarıyla gerçekçi bir

tarzda ele almalıyız. 

Halkla bir sorunu tartışırken, hal-
ka sorunu olduğu gibi anlatmalıyız.
Ne küçümsemeli, ne de abartmalıyız.
Bunları yapmazsak inandırıcılığımız
zedelenir, hemen herşeyde söyledik-
lerimiz o kuşkuyla karşılanır. 

Bilinmelidir ki, abartarak, ne hal-
kı örgütleyebilir ne de sonuç alabili-

riz. Tersine bu tür yöntemlerin, za-
manla tersine dönüp, güvenilirliğimizi
tartıştıracağı açıktır.

Kendimize, ideolojimize güven,
abartıdan uzak durmamızı zorunlu kıl-
maktadır. Abartının sağlayacağı
hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Her-
hangi bir konuda eksiklerimiz de
olabilir. Bunlar anlaşılır şeylerdir.
Bir miting için yeterince çalışma-
mışsak katılımımız sınırlı olacaktır.
Bunu abartarak vermek bize bir şey
kazandırmaz, sadece gerçeğimizi gör-
memizi engeller. Oysa tersine, kendi
gerçeğimizi görmeli, o eksiklikten
ders çıkararak gidermeliyiz.

Abartının olduğu yerde kendi ger-
çeğimizi görmeyiz. Bir süreliğine
abartı ile eksiklerimizi kapatmış olu-
ruz. Ama o eksiklik ortadan kalkmaz,
artarak sürer. 

Gerek yaptığımız halk toplantıla-
rında, gerek halkla birebir ilişkileri-
mizde bir olayı, bir olguyu ele alırken
halkın deyimiyle, “kılı kırk yararak”
ele almalıyız. 

Hemen her konuda özenli bir yak-
laşım sergilediğimizde, bu bizi abar-
tılardan veya yanlış beklentilerden

uzaklaştıran bir rol de oynar. 

Burada asıl üzerinde durulması ge-
reken nokta şudur; biz halkı ikna et-
mek istiyoruz. Bunun için halk bize
güvenecek, anlattıklarımıza inana-
cak! Anlattıklarımıza en küçük bir
kuşku duymadan bakabilecek.. 

Eksik, tamamlanmamış bilgilere
dayanan politikalar ve abartılı yak-

laşımlar, güvenilirliği ze-
deleyecek ve zaafa uğra-
tacaktır. 

Bir mahallede hırsızlı-
ğa karşı yürütülecek mü-
cadeleden, bir üniversite-
de polisin baskısına ve fa-
şist saldırılara karşı yürü-
tülecek mücadeleye, tec-
rite karşı mücadeleden
anti-emperyalist eylemle-
re kadar her yerde abartı-
dan uzak olmalıyız.

Ne halkı ikna etmek
için yapılanları anlatırken,
ne yapılacaklar konusun-

da tartışırken, abartıyı bir yöntem ola-
rak hiçbir şekilde kullanmamalıyız.
Tersine, iddialı, ısrarlı ama müteva-
zı olmalıyız. Halkı abartı değil, ken-
disine anlatılanların gerçek olması il-
gilendirmektedir.

Bunun içinde başarılarımız olacağı
gibi başarısızlıklarımızda vardır el-
bette. Başarısızlıklarımızı da sakla-
madan anlatacak, halkla paylaşacağız.

Halkı ikna etmek için yukarıda sı-
raladıklarımızın yanısıra dikkat et-
memizi gerektiren başka etkenler de
var kuşkusuz. 

Halkı ikna etmek somut ve anla-
şılır olmalıdır. Özellikle anlatacağımız
her şey halkın anlayacağı açıklıkta,
onu ikna edecek tarzda olmak zo-
rundadır. Yaptığımız veya vazgeçti-
ğimiz tüm etkinliklerde, bundan mut-
laka herkesin haberi olmalıdır. 

Unutmamalıyız; halka anlattığımız
her cümlenin bir değeri vardır. Ağzı-
mızdan çıkan her sözün bizi bağla-
dığını unutmadan anlatacak, tartışa-
cağız.

Sevgili okurlarımız; bu haftaki
dersimizi de burada bitiriyoruz. Haf-
taya görüşmek üzere şimdilik hoşça-
kalın.

Halkla bir sorunu tartışır-
ken, halka sorunu olduğu gibi
anlatmalıyız. Ne küçümsemeli,

ne de abartmalıyız. Bunları
yapmazsak inandırıcılığımız
zedelenir, hemen her şeyde
söylediklerimiz o kuşkuyla

karşılanır.
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Birinci Eyüp Baş Emperyalist Sal-
dırganlığa Karşı Halkların Birliği Sem-
pozyumu Sonuç Bildirgesi’nde, sem-
pozyumun her yıl düzenlenmesi kara-
rı alınmıştı. Bu karar doğrultusunda
ikinci sempozyumumuzu düzenlemiş
olduk. Sempozyumumuzda halkları-
mızı ilgilendiren önemli kararlar aldık.
Toplantılarımızın düzenli devam etti-
rilmesi kararını benimsedik.

Değişik ülkelerden katılımcıların
pekçok konudaki düşünce ve önerile-
rini dinledik. Halklarımızın temsilci-
lerinden sorunları ve çözümleri kendi
ağızlarından öğrendik. 

Sempozyumumuza damgasını vu-
ran Orta Doğu ve Arap halklarının
mücadelesi, özelde ise Mısır, Tunus ve
diğer halkların son aylarda yürüttükleri
mücadele oldu. Sempozyum Mısır,
Filistin, Tunus, Irak, Türkiye ve diğer
halkların emperyalizme ve yerli işbir-
likçilerine karşı yürüttüğü devrimci
mücadeleyi selamlar. Halkların dire-
nişini destekler. 

Bu perspektifler doğrultusunda
sempozyumumuz aşağıdaki kararları
almıştır:

1) Emperyalizme, işbirlikçilerine
karşı mücadelede şehit düşen Eyüp Baş
nezdinde bütün şehitleri selamlar. Şe-
hitlerimizin şanlı yolu yolumuzdur,
rehberimizdir. 

Ayrıca, bu uğurda tutsak düşen
tüm savaşçıları selamlar. Emperyaliz-
me, işbirlikçilerine ve diktatörlere kar-
şı mücadelede tutsak düşen tüm tut-
sakların derhal ve koşulsuz serbest bı-
rakılmasını ister. 

2) Direnme hakkı meşrudur, kut-
saldır. Hiçbir güç halklarımızın diren-
me hakkını yok edemez. Halklarımı-
zın emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı bütün yol ve yöntemlerle di-

renme hakkı vardır. Bu hak her ko-
şulda kullanılmalıdır. Bu vesileyle,
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
direnen bütün halkları selamlıyoruz. 

3) Filistin direnişi Ortadoğu halk-
larının mücadelesinde temel bir rol oy-
namaya devam ediyor. Filistin hal-
kıyla dayanışma her yol ve yöntemle
devam etmeli. Filistin direnişiyle bir-
likte diğer Ortadoğu halklarının em-
peryalizme ve yerli işbirlikçilerine
karşı son aylarda yürüttüğü mücadele
desteklenmeli, bu ülke haklarının mü-
cadelesi her platformda savunulmalı.
Emperyalistler ve işbirlikçileri teşhir
edilmelidir. 

4) Emperyalist-Siyonist askeri var-
lığa ve saldırganlığa karşı mücadele
amaçlı uluslararası bir gün tespit edil-
meli. Bugünlerde bu protesto gününde
katılımcıların örgütlü bulunduğu bütün
ülkelerde emperyalist saldırganlığı
sembolize eden kurumlar teşhir edil-
meli, bu çalışmalar bir kampanya şek-
linde ele alınmalı.

5) Sempozyum son yıllarda em-
peryalist krizin derinleşmesiyle birlik-
te krizin yükünü ezilen halkların sırtı-
na yıkan sömürü politikalarını protes-
to eder. 

Sosyalizm halklarımızın geleceği-
dir. Ezilen halkların baskı ve sömürü-
den ancak sosyalizmle kurtulacağını
ilan eder. 

6) Emperyalistler ve tekelleri ül-
kelerimizin ve dünyamızın doğal ya-
pısını bozmakta, çevremizi kirletmek-
te, dünyamızı yaşanmaz kılmaktadır.
Emperyalizmin çevre katliamına hayır
diyoruz. Halklarımızı emperyalist te-
kelleri teşhir etmeye çağırıyoruz. 

7) Sempozyumumuz emperyalist ve
Siyonist ülkelerin mallarını boykot et-
meye çağırır. 

8) Sempozyum emperyalizmin sö-
mürüsü altındaki bütün halkları ve on-
ların siyasi temsilcisi örgütleri kendi
aralarındaki birliği sağlamasını bekler.
Birleşik örgütlenmenin halkların mü-
cadelesini büyüteceğini belirtir. Halk-
ların anti-emperyalist birliğini oluş-
turmak için somut adımları atılmasını
önerir. Bunun ancak enternasyonalist
dayanışmayla sağlanacağını ilan eder. 

9) Sempozyum katılımcıları ken-
dilerinin birlik, cephe vb. olarak ilan et-
mek kararını prensipte kabul eder. Bu
kararın ilgili ülkelerdeki örgütlenme-
lerin onayından sonra yürürlüğe gire-
ceğini ilan eder. 

10) Sempozyumumuz çalışmaları-
nı daha düzenli ve disiplinli sürdürmek
için bir komite ve yürütme oluşturul-
masını karar altına alır.  

Komitenin Görevleri
1) Sempozyumun sonuç kararları-

nı ilgili ülkelerde hayata geçirmek,
2) Kendi ülkelerindeki siyasal, top-

lumsal gelişmeleri üye ülkelere iletmek,
3) Toplantı tarihlerini belirleme ve

yürütmeyi oluşturmak,

Yürütmenin Görevleri
1) Yürütme konferans veya iki

sempozyum arası dönemde fiilen bir-
liği yönetmek,

2) İnternet ve haberleşmeyi dü-
zenleyerek, düzenli takip etmek ve
güncelleştirmek, toplantı gündemle-
rini oluşturmak,

3) Toplantı, sempozyum veya kon-
feransların toplanma tarihlerini, yerle-
rini ve ihtiyaçlarını belirlemek ve kar-
şılayacak organizasyonu oluşturmak.

25-27 Şubat 2011 
İstanbul / TÜRKİYE

2. Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu 

Sempozyum Sonuç Bildirgesi

13 Mart
2011

29

Yürüyüş
Sayı : 259

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK



25-27 Şubat ta-
rihleri arasında ya-
pılan Eyüp Baş

Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu’na
katılan temsilcilerle sempozyum
üzerine yaptığımız röportajları  ya-
yınlamaya devam ediyoruz.

Rouf Ben Ammar,  14 
Ocak Cephesi, Tunus

Çeşitli ülkelerden gelen insanları
bu arada toplamak büyük bir adımdır.
Şimdilik bu bir temel ama ev daha ya-
pılmamış durumda. Ben sadece
2009’da yapılan sonuç bildirgesini
gördüm. Okuduğumda bütün tutsak-
lar serbest bırakılmalıdır, emperyalizm
yok olmalıdır, şu olmalıdır bu olma-
lıdır deniliyor ama somut adımlar yok.
Bu iki sempozyum arasında sürekli
buraya gelen kurumlar temas halinde
olmalı, ortak eylem kararları almalı,
basit eylem kararları olabilir. 

Ortak bir şeyler planlanmalı. Me-
sela besinlerin fiyatlarının artmama-
sı için, gıdaların fiyatları artınca buna
karşı çıkmak gerekir. Her ülkede
gıda artışlarına aynı gün ortak eylem
konulabilir, hep spekülasyon, gıda sö-
mürüsü oluyor. Mesela biz CocaCo-
la getirdiklerinde almadık, boykot
uyguladık. Yani maddi olarak za-
rar vermek lazım. Mitingler, ey-
lemler, bayrak yakmalar onlara za-
rar vermiyor. Bu tür şeyleri ya-
saklamıyorlar ama boykottan ra-
hatsız oluyorlar. Eskiden kimimiz
Fransız sömürgesinde, idi ki-
mimiz başka ülkelerin. Ve sa-
dece silahlı sömürüden kurtul-
duk, diğer sömürüler IMF,
Dünya Bankası, AET sömürü-
leri sürüyor. Bunlar tüm dün-
yayı yönetiyorlar. IMF’ye veri-
len mücadele hem ülke içinde hem

ülke dışında yürütülmeli. Ekonomik
yönden mücadele genişlemeli.

Uluslararası devrim olması için in-
sanların enternasyonel insanların di-
linden konuşmak lazım. İnsanlara
gidip onlara bağlanıp insanların di-
linden konuşursan onları kendine
bağlarsın. Ama ders verir gibi konu-
şursan onları kendine bağlamazsın. 

Emperyalizme karşı ben sadece
ekonomik mücadeleyi esas alıyo-
rum. Ekonomik olarak onları yok
etmemiz lazım. Mallarını yok ede-
ceksiniz. 3. dünya ülkelerinin borç-
larını ortadan kaldıracaksınız. Her ül-
kede bunları isteyen gösteriler yapıl-
malı. 

Belçika’da yaşayan 
Tunuslu Av. Selma 
Benkhelifa

Bu sem-
pozyum çeşit-
li ülkelerin
anti-emperya-
list hareketle-
riyle somut
dayanışma ey-
lemlerine yo-
ğunlaşarak rol
oynayabilir.
Örneğin: Fi-
listinli yoldaş

bir tutsaktan söz etti. Ona yardım et-

meliyiz. Ayrıca, birbirimizle bilgi
alışverişi yaparak iletişim içinde ol-
malıyız. 

Bilgi alış-verişinde bulunmalı-
yız. Afrika’yla da iletişim içinde ol-
malıyız. Milyonlarca çocuk açlıktan
ölüyor. Afganistan’daki savaş 9
Ekim’de 10. yılına girecek. Biz Bel-
çika’da 9 Ekim’de Afganistan için bir
şeyler yapmak istiyoruz. 

Şamil El Hadisi / BAAS 
Sosyalist Partisi, Irak

1940’lardan
beri emperya-
lizme karşı ce-
sur duruşa ina-
nıyoruz. Dü-
şüncelerimizin
ortaya koydu-
ğu, anlattığı bu-
dur. Emperya-
lizmin ne oldu-
ğunun bilincin-
deyiz, hangi
planlar içinde
olduklarının bilincindeyiz. 

Bunun gibi sempozyumları, kon-
feransları çoğaltmamız, genişletme-
miz gerekiyor, kişisel ve örgütsel
bazda davetleri çoğaltmamız gereki-
yor. 

Şartlara göre silahlı mücadelenin
yürütülmesi gerektiğinde, şartlar bunu
duyurduğunda silahlı mücadeleden
kaçınılmamalıdır. İlk baştaki siyasi
duruşumuz ve yöntemlerimiz işe ya-
ramıyorsa o zaman silaha başvurma-
lıyız. 

Emperyalizmin tehlikeli düşman-
lığını elimizden geldiğince eğitim
yoluyla herkese anlatmalıyız. Bütün
medya iletişim araçlarını ve diğer
araçları bunun için kullanmalı, se-
ferber etmeliyiz

Röportaj

Sorular
Bu sempozyum birlik açısından

nasıl bir rol oynayabilir? 

Dünya Halklarının Anti-emper-
yalist Birliği için neler yapmalıyız? 

Emperyalizm konusunda sizce en
çok dikkat edilmesi, üzerinde du-
rulması gereken noktalar nelerdir?

“Her ülkenin kendi halkları her 
ülkenin kendi egemen sınıflarını
devirmelidir. Bu onların görevidir”

Tunuslu Av. Sel-
ma Benkhelifa

Şamil  El Hadisi

Rouf Ben Ammar 
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Faiezul
Hekim /

Bangladeş
Küresel ko-

şullardan kay-
naklı böylesi bir
toplantının öne-
mi çok büyük.
Emperyalizme

karşı küresel çapta bir başkaldırı is-
yan dalgası yükseliyor. Arap halkla-
rı Libya, Mısır, Tunus halklar so-
kaklara dökülüyor. Arap halkının
mücadelesi birbirini tetiklemiş du-
rumda. Tarihi bir sempozyum olayı-
dır. 

İlk önce anti-emperyalist ha-
reket için farklı ülkelerin tecrü-
belerini paylaşmaları önemliydi.
Bu paylaşım dünya halklarının yıl-
nız olmadıklarını gösteren bir
öneme sahip. Gerçek bir anti em-
peryalist komite kurulmalıdır. Bu
komitede bir eylem programı çı-
karmalı 20 Mart ABD'nin Irak'ı
işgal ettiği bir tarih. Bu günde
tüm dünya ülkelerinde aynı sa-
atte eylemler yapılabilir. Bu bir ör-

nektir. Kampanyalar örgütlenir. Bu-
raya katılanlar kendi ülkelerinde bu
kampanyaları yürütürler. 

Kapitalist tekeller emperyalizmin
kardeşleridir. Yerel emperyalistler
her ülkenin iktidarları ve onların si-
lahlı güçleri ile hareket ederler. Bu-
nun ismi yeni sömürgeciliktir. Her ül-
kenin kendi halkları her ülkenin ken-
di egemen sınıflarını devirmelidir. Bu
onların görevidir. İşçi sınıfının ön-
derliğinde ...

Marik Mukhorjee, Hindistan 
Sosyalist Birlik Partisi Anti 
Emperyalist Forum

Katılımcı-
lar anlaşırsa ve
emperyalizme
karşı bir hare-
ket başlatılır-
sa, anti emper-
yalist hareket
için halkların
birliği sağla-
nabilir. Sem-
pozyumun bu
açıdan önemli

bir rolü var. Eğer söz, sadece sözde

kalırsa eyleme dönüşmezse boşa gi-
der. Aslında sadece bu çeşit akademik
çalışmalar bizim için yetersizdir. Pra-
tik ve teori birbirinin tamamlayıcısı-
dır. 

Farklı anti emperyalist örgütlerle
ve birliklerle koordinasyon kurul-
malıdır. ABD'de uluslararası eylem
merkezi Hindistan'daki 'Bütün Hin-
distan Anti Emperyalist Forum' Ne-
pal Birleşik MLM Parti ve birçok
farklı birlik ve örgütler iyi işler ya-
pıyor. Bu tür örgütlerle koordinasyon
birlik için yardımcı olur. 

Emperyalizm finans kapitalin ih-
racıdır. Bunu farklı ülkelerde ve yeni
sömürgelerine etki alanı yaparak sağ-
lıyor. Direkt ve dolaylı olarak ulusal
pazarları işgal ediyorlar. Emperyalist
saldırı ve savaş yerel ve bölgesel dü-
zeyde savaş silahı ve nükleer silah
üretimini arttırıyor. Emperyalistler
aşırı üretimden fazla üretimden kur-
tulmak için savaşmaya ve bu sayede
yeni pazarlar açmaya çalışıyorlar.
Böylece kapitalizmin akut sürekli
krizinden kurtulmaya çalışıyorlar.
Bunlar önemli noktalardır ve halkla-
rın mücadelesi de tabiki tek çözüm-
dür.

Marik Mukhorjee

“Ulusalcı olmak;” vatansever olmak, anti-emperya-
list olmak, günümüzde özellikle karıştırılan kavramlar oldu.
Bugün kendilerine “ulusalcı” diyenlere bakıldığında
bunu kendilerini tanımlamak için kullanıyor, anti-Ame-
rikancı olduklarını iddia ederek, vatanseverliği kendile-
rine kalkan olarak kullanıyorlar.

“Ulusalcı” olduklarını iddia edenlerin içinde, hatırı sa-
yılır ölçüde halk düşmanı ve kontrgerillacı var. Çoğun-
luğunu emekli generallerin oluşturduğu, halka karşı on yıl-
larca savaşmış, katliam yapmış bu halk düşmanı güruh,
“ulusalcı”lık maskesi ile faaliyetlerini sürdürmeye devam
ediyor.

Kendilerine “ulusalcı” diyen halk düş-
manları, iktidar savaşında bunu kalkan olarak
kullanıp, halkın anti-emperyalist duygularına
hitap ediyor. Ve hem de halka karşı işledikle-
ri suçları “ulusalcı” lık maskesi ile örtmeye ça-

lışıyorlar. 

“Ulusalcılık” adına binlerce insanı sokaklara döktü-
ler. Bayraklı mitingler yaptılar. Binlerce insanın, vatan-
severliğini, emperyalizme karşı öfkesini kendi potalarında
eritmeye kullanmaya çalıştılar.

“Ulusalcılık” halka karşı savaşmış, kontrgerilla savaşını
sürdürmüş halk düşmanlarının elinde faşist kimliklerini
gizleme rolü oynamakta ve bunların dilinde eğreti dur-
maktadır.

Kullandıkları sıfatlar ne olursa olsun, bu onların faşist
ve halk düşmanı kimliklerini gizleyemez. Kontrgerilla ope-
rasyonlarını yürütenler, birer Amerikan işbirlikçisi ve halk
düşmanıdırlar.

Bizler; ulusalcı değil, vatansever, anti-emperyalist dev-
rimcileriz. Ulusalcılık, halkı kurtuluşa götürecek bir
ideoloji değildir. Burjuvazinin bir kavramıdır ve biz bu
nedenle kullanmıyoruz.

Savaşan
Kelimeler 

“Ulusalcılık”

Faiezul Hekim

13 Mart
2011
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Mısır’da, Tunus’ta eylemler ara-
da bir yapılan gösterilere dönüşmüş
durumda. Süreç şimdilik düzen içi yö-
netim değişikliğiyle sınırlanmmış
durumda. Libya’da ise çatışmalar
şiddetlenerek sürüyor. Emperyalistler,
askeri müdahaleyi, ambargoyu, Lib-
ya hava sahasını kapatmayı tartışı-
yorlar... 

Diğer yandan ise, Arap ve Afrika
ülkelerinde ortaya çıkan bu hareket-
lerin niteliği üzerine tartışmalar da sü-
rüyor. Tartışmalar asıl olarak iki nok-
tada yoğunlaşıyor: Birincisi; yaşa-
nanlar devrim midir, değil midir?
İkincisi, bu ülkelerdeki halk hare-
ketleri ve iktidar değişiklikleri nasıl
bir seyir izleyecek? 

Ancak hemen başta şunu belirte-
lim. Mısır, Tunus ve Libya’daki ge-
lişmeler, aynı kategoride ele alınamaz.
Eylem ve çatışmaların aynı zaman di-
limi içinde ve aynı coğrafi bölgeler
içinde olması, böyle bir izlenim ya-
ratmıştır. Ancak bu yanıltıcıdır. Ge-
lişmelerin, burjuvazinin sunduğu şe-
kilde “diktatörlüklerin birbir yı-
kılması” olarak görülmesi, “domino
taşı teorileri”yle tahliller yapılması,
farklı özellikteki gelişmelerin aynı-
laştırılmasına götürüyor. Bu da yan-
lış tespit ve politikalara neden oluyor. 

İlk başta tespit edilmesi gereken-
ler şunlardır: Tunus’da, Mısır’da oli-
garşik diktatörlükler devrilmemiştir.
Kitlelerin haklı ve meşru eylemleri-
ni bitirmek için, oligarşi içinde yö-
netim değişiklikleri yapılmıştır ve
bu ülkelerdeki yönetimler, emperya-
lizmin çıkarlarına paralel olarak ye-
niden şekillendirilmektedir. 

Bin Ali ve Mübarek, kitlelerin
haklı, meşru eylemleri sonucunda
iktidarı bırakmak zorunda kalmışlar,
ancak, yerlerine kurulan yönetimler
daha ilerici olmayıp, emperyalizm ve
işbirlikçileri tarafından belirlenen
yönetimlerdir.

Mısır ve Tunus’ta halk hareketle-
rinin bu kadar çabuk etkisizleştirile-
bilmesinde, bu şekilde düzen içi de-
ğişikliklerle sınırlandırılabilmesin-

de, temel neden, her iki ülkedeki
halk hareketinin de anti-emperyalist
bir muhtevaya sahip olmaması ve ik-
tidar hedefi bulunmamasıdır. 

Herhangi bir gelişmenin ilerici
olup olmadığının temel ölçüsü, anti-
emperyalist bir muhtevaya sahip
olup olmaması, o gelişmenin em-
peryalizmi gerileten bir yanının olup
olmadığıdır. Bu anlamda, Mısır ve Tu-
nus’taki yönetim değişiklikleri için
bunları söylemek mümkün değildir. 

Buna rağmen, Mısır ve Tunus’ta-
ki halk hareketleri, başlangıçları ve
içerdikleri toplumsal dinamikler açı-
sından haklı meşru nitelikli halk ha-
reketleri idiler. Bu hareketler, em-
peryalizmle bir işbirliği içine girme-
dikleri sürece de desteklenmelidirler.
Ancak Libya’da başta Bingazi olmak
üzere belli yerlerde ağırlıklı olarak aşi-
retler temelinde ve emperyalizmin
desteğiyle gelişen, politik ve askeri
olarak emperayalizm tarafından yön-
lendirilen –buna itirazı olmayan– ha-
reket için aynı şeyi söylemek müm-
kün değildir. Libya’da karşımızda
emperyalizmle işbirliği içinde bir
hareket vardır. 

Unutulmaması gereken 
tarihsel yanılgılar

Siyasal gelişmeler karşısında doğ-
ru politika belirlemek, hedefte ve
stratejik çizgide net olmaktan geçer. 

Netlik, anti-emperyalist, anti-
oligarşik çizgidedir. Bunda net ol-
mayanlar, belli dönemlerde tüm ve-
hametiyle ortaya çıktığı gibi yanlış-
lıkların, sapmaların içine sürüklene-

ceklerdir. 

1990 başlarında sosyalist ülkeler-
de gerçekleşen karşı-devrimleri,
“halk ayaklanması” olarak değerlen-
dirip onları alkışlamak, Romanya’daki
aleni karşı-devrimi bile desteklemek,
bu yanılgıların hiç unutulmaması ge-
rekenlerin başında gelir. 

1990-91’de Körfez’deki emper-
yalist kuşatma karşısında “Ne Sam
Ne Saddam” diyerek tavırsız kalıp,
objektif olarak emperyalist kuşat-
maya destek vermek... Afganistan’ın
işgali karşısında “Talibanı mı savu-
nacağız?!” diyerek “tarafsız” kalmak,
bir başka yanılgıydı.. 2000’lerin baş-
larında Kafkaslar’da emperyalizmin
desteklediği hatta bazılarını bizzat ör-
gütlediği düzen içi muhalefeti halk
ayaklanması olarak alkışlamak da...
Kuzey Irak’ta, Kürt milliyetçiliği-
nin Amerikan emperyalizmiyle açık
işbirliğini ve işgal ortaklığını meşru
görüp savunmak, Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkı diye meşru-
laştırmak da... Yine unutulmaması ge-
reken tarihsel yanılgılardandır. 

Bugün Libya’da Kaddafi yöneti-
mine karşı gelişen emperyalizm des-
tekli muhalefeti “halkın isyanı” diye
desteklemek de bu tarihsel yanılgılara
yeni bir halka olarak eklenecektir. 

Bu yanılgıların kaynağında, ideo-
lojik olarak baş çelişkiyi doğru tes-
pit edememek, politik olarak ise em-
peryalizm ve oligarşilerle uzlaşmaya
açık, emperyalist dünya düzenine
tabi olmayı kabul eden politikalar var-
dır. 

BOP’un ve Libya’ya saldırının
kaynağı, Amerika’nın 
imparatorluk stratejisidir

Amerikan emperyalizminin 11
Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi
ve Pentagon’u vuran eylemlerin he-
men ardından “teröre karşı savaş”
adına tüm dünya halklarına savaş
açması, kuşku yok ki, “tepkisel”, o bir
kaç hafta içinde verilmiş bir karar de-
ğildi. Tam tersine halklara karşı ilan

Neyin Yanında, Neyin Karşısındayız?
Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da...

Kurtuluş 
anti-emperyalist,

anti-oligarşik savaşta

Mısır- Tahrir Meydanı
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edilen bu savaşın stratejisi zaten ön-
ceden netleştirilmiş, kararlaştırılmış-
tı. 11 Eylül bunun ilanına vesile ol-
muştur sadece. 

Bu savaş ilanının asıl sebebi, sos-
yalist sistemin yıkılışının ardından
Amerikan emperyalizminin dünya
hakimiyetini, başka deyişle “Ameri-
kan imparatorluğunu” ilan etmekti. 

Amerikan emperyalizminin bu
politikaları, 2000 yılının Eylül’ünde
az çok netleştirilmişti. Tekellerin
temsilcileri tarafından Amerika’nın
2000’li yıllarda izlemesi gereken po-
litikalar belirlenmiş ve bunlar uygu-
lanmak üzere Amerikan hükümetine
dikte ettirilmişti. Bu plan, “Yeni Bir
Yüzyıl İçin Stratejiler, Güçler ve
Kaynaklar” başlığını taşımaktaydı.

11 Eylül eylemlerinden sonra ilan
edilen “Ulusal Güvenlik Stratejisi”,
2000’li yıllar için tespit edilen stra-
tejiler paralelinde, Amerikan tekel-
lerinin çıkarlarının açık bir ifadesidir.
Amerikan emperyalizmi, “Ulusal
Güvenlik Stratejisi”nin iki temel
ayağı vardı. Buna göre Amerika, hiç-
bir emperyalist gücün kendisiyle aynı
seviyeye gelmesine izin vermeyece-
ğini, ikinci olarak da, emperyalizme
karşı şu veya bu şekilde tavır alan ül-
kelere karşı ekonomik, askeri yap-
tırımlar uygulamaya başlayacağı-
nı ilan ediyordu. Afganistan ve Irak
işgalleri bu strateji doğrultusunda
gerçekleştirildi. Yine bu strateji doğ-
rultusunda bazı ülkeler “şer ekseni”,
“teröre destek veren ülkeler” olarak
ilan edilip hedef haline getirildi. 

“Ulusal Güvenlik Stratejisi”nin
bir parçası da BOP’tu. Yani “Orta-
doğu ve Kuzey Afrika Projesi”.

Bu proje çerçevesinde Amerika
şunu da Dışişleri Bakanı Condeleiz-
za Rice’ın ağzından resmen ilan et-
mişti: “22 Arap ve Kuzey Afrika ül-
kesinin rejimleri değişecek.”

Bugün çeşitli hareketlerin ortaya
çıktığı veya çıkmasının teşvik edildiği
Libya, Suriye, İran, Yemen gibi ül-
keler de bu 22 ülkenin içindeydi. 

Emperyalizm 
kaybettiklerini geri 

almayı hedefliyor: 
1990-2010 dönemi, 
1960-1980 döneminin 
tersine çevrilmesidir

Emperyalizm, sosya-
list sistemin yıkılışını iz-
leyen dönemde, güçler
dengesinin kendisine sağ-
ladığı avantajı kullanarak kaybettik-
lerini geri alma peşindedir; “22 ülkede
rejimleri değiştireceğiz” pervasızlı-
ğının altında bu hedef vardır. 

Neden o 22 ülke?
Bunun cevabı, 1960-1980 arasın-

da özellikle Asya, Afrika ve Ortado-
ğu’da yaşanan devrimler, ulusal kur-
tuluş hareketleri ve ilerici değişim-
lerdedir. 

Bu 20 yıllık dönemde onlarca
ülke emperyalist sistemden tama-
men veya büyük ölçüde kopmuştur.
Bu ülkelerin bugün ABD’nin “BOP”
olarak adlandırdığı projenin kapsadığı
ülkeler olması rastlantı değildir. Em-
peryalizm kaybettiği mevzileri yeni-
den kazanmak istiyor. Libya’daki
emperyalist müdahale de aynı amaç-
lıdır.

Bu tarihsel “intikam”ı ve tarihsel
mevzi savaşını daha iyi anlayabilmek
açısından 1960-80 sürecinin kısa bir
özetini aktaralım: 

“Küba Devrimi başlangıç olmak
üzere 1960-80 arasında, yirminin
üzerinde devrim gerçekleşti. Bu dev-
rimlerden, Küba, Mozambik, Vietnam,
Laos, Kamboçya, Angola, Gine Bis-
sau, Güney Yemen, Nikaragua ve
Zimbabwe Devrimleri proletaryanın
ideolojik-politik önderliğinde, halk sa-
vaşı yoluyla zafere eriştiler. Bunlar
emperyalist-kapitalist sistemden kök-
lü bir kopuşu ifade ediyorlardı. Anti-
emperyalist temelde ve genellikle
ordu içindeki milliyetçi-devrimci su-
bayların, darbeler yoluyla iktidara el
koyması biçiminde gerçekleşen Irak
ilerici albaylar iktidarı, 1969’da Lib-
ya’da KADDAFİ darbesi, aynı yıl Su-
dan, Somali ve 1970’de Suriye’de ku-
rulan anti-emperyalist iktidar, tipik
küçük-burjuva milliyetçi, devrimci
nitelik gösteriyorlardı.” (Haklıyız
Kazanacağız, syf. 203)

1960-80 arası, ezilen ve sömürü-
len halkların, proletarya hareketinin

önderliğinde emperyalizme esaslı
darbeler indirdiği bir dönemdir. 

1990’lardan itibaren yaşanan sü-
reç ise bilindiği gibi, sosyalist ülke-
lerdeki karşı-devrimlerle birlikte em-
peryalizmin azgınca saldırıya geçti-
ği bir dönemdir. Sosyalist sistemin yı-
kılmasıyla, emperyalizm üç cephede
birden saldırıya geçti. 

Birincisi, SSCB’nin dağılmasıy-
la ortaya çıkan eski sosyalist ülkele-
ri ve Doğu Avrupa’daki eski sosyalist
ülkeleri kendi pazarı haline getir-
mek; 

İkincisi, devrim ve sosyalizm
doğrultusunda veya ulusal bağım-
sızlık temelinde silahlı mücadeleyi
sürdüren örgütleri tasfiye etmek;

Üçüncüsü, sosyalist sistemle itti-
fakları temelinde emperyalizm kar-
şısında yer almış çeşitli ilerici ülke-
lerin yönetimlerini tasfiye etmek. 

Saldırının birinci boyutu, Ukray-
na’dan Türkistan’a, Azerbaycan’dan
Yugoslavya’ya kadar Kafkaslar’daki,
Balkanlar’daki ülkeleri, ikinci boyut
ise FARC, DHKP-C, HAMAS gibi
örgütleri hedeflerken, üçüncü kate-
goride yer alan ülkeler ise, Suriye,
Irak, Libya gibi sosyalist olmayan
ama sosyalizmle ittifak temelinde
emperyalizme tavır alan ülkelerdi. 

Kaddafi iktidarının niteliği 
Kaddafi iktidarının niteliği açıktır:

Kaddafi iktidarı tutarlı bir anti-em-
peryalist değildir. Tekellere kesin ta-
vır alan bir iktidar değildir... Tarihsel
açıdan bakarsak; Libya, Kaddafi ik-
tidarıyla birlikte, bölgede ilerici bir ko-
numda olmuştur. Ulusal kurtuluş ha-
reketlerini desteklemiş, Afrika ülke-
leri ile dayanışma içinde olmuş, em-
peryalizmin böl yönet politikalarına
karşı, Arap birliğini sağlamaya ça-
lışmıştır. Bunun karşılığında, ekono-
mik, siyasi ve askeri olarak emper-

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da her
türlü emperyalist müdahaleye hayır!

Emperyalizmle uzlaşmış, emperyaliz-
min icazetindeki her türlü hareket,
emperyalizm halklar saflaşmasında

emperyalizme güç verir!
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yalizmin hedefi olmuştur. 

Emperyalist saldırıların en
önemlilerinden biri, 1986’da ger-
çekleştirilmiştir. Amerikan savaş
uçakları, Libya’yı bombalamış,
bine yakın kişi katledilmiş ve Ame-
rika, saldırının ardından “teröriz-
mi cezalandırdım” diye açıklama
yapmıştır. 

Libya, ilerici tavrını, özellikle
sosyalist sistemin yıkılmasından
sonra sürdüremedi. Irak işgali ile
birlikte ise, tamamen gerileyerek,
emperyalizmin dayatmalarını kabul
eden, uzlaşan bir çizgiye savruldu. 

Libya petrollerinde bugün em-
peryalist tekellerin de payı vardır. An-
cak halen petrolün büyük bölümü
devletin elindedir ve Libya, sonuçta
emperyalist tekellerin babalarının
çiftliği gibi, mesela Türkiye’deki
gibi rahatlıkla at oynatabildikleri bir
yer değildir. İşte bunun için, emper-
yalizm için Libya’daki küçük burju-
va diktatörlüğü yıkılması gereken
bir iktidardır. 

Emperyalizm için hiçbir uzlaşma,
hiçbir gerileme yeterli değildir. Kü-
çük-burjuva milliyetçi güçlerin ya-
nılgısı, emperyalizmle uzlaşarak ik-
tidarlarını devam ettirebileceklerini
düşünmeleridir. Oysa, emperyalizm
hep daha fazlasını isteyecektir; o
noktada hiçbir iktidarın, hiçbir siya-
si gücün, iki arada bir derede kalarak
varlığını sürdürmesi mümkün değil-
dir. Ya teslim olacak, ya devrilecek
ya da emperyalizme karşı açıkça sa-
vaşacaktır. 

Tüm devrimciler, 
anti-emperyalistler, 
anti-Amerikancılar; 
vatanseverler, 
emperyalizmin Libya 
saldırısına karşı 
çıkmalıdırlar!

Amerikan emperyalizmi BOP pla-
nı çerçevesinde “22 Arap ve Kuzey
Afrika ülkesinin rejimlerini değiştir-
me” politikasını devam ettiriyor. İşi-
ne gelen yerde, Libya örneğinde ol-
duğu gibi, “muhalefeti” destekleyip,
silahlandırıyor. Mısır’da “muhalefe-

te” bu kadar yeter diyor. Umman’da
yeter diyor. Bu durumun da gösterdiği
gibi sorun ne tek başına bu ülkelerdeki
“diktatörlükler” sorunu, ne de Kaddafi
sorunudur. Emperyalizm istemediği
bir yönetimi yıkmak istiyor. 

BOP’u daha sürecin başında şöy-
le tanımlamıştık: “Bu ülkeler ‘ya pa-
zarlarını tekellere açacak, serbest
piyasa ekonomisi uygulayacak, Ame-
rika’nın isteklerini yerine getirecek,
ya da başlarına bombalar yağacak’
demektir BOP.” (12 Haziran 2005,
Yürüyüş, Sayı: 4)

Emperyalistler, kendilerinin açık
müdahalesi olmaksızın Kaddafi yö-
netimini devirmek istediler; ancak
şu anda bunda başarısız oldukları
görülüyor. Bu noktada da açık mü-
dahaleyi gündemlerine aldılar. Irak’a
karşı uygulanan hava sahası yasağı,
ilk başvurmayı düşündükleri saldırı
biçimlerinden biri. Keza Amerika’nın
Afganistan’da ilerici yönetime karşı
Talibanlar’ı, Kosova’da karşı-dev-
rimci kontra örgüt UÇK’yı destekle-
diği gibi, Libya’daki muhalefeti de
desteklemesi tartışılıyor.

Burada yapılması gereken em-
peryalist müdahaleye karşı çık-
maktır. Burada Kaddafi’nin niteliği
sorunu tali plandadır. Yarın Kaddafi,
emperyalist askeri müdahale karşı-
sında uzlaşıp çekip gidebilir de...
Bu, küçük-burjuvazinin niteliği açı-
sından şaşırtıcı olmaz. Aynı Kaddafi,
Saddam gibi direnebilir de. Tavrımı-
zı belirlerken, ölçümüz bunlar değil-
dir. Soruna emperyalizm ve halklar
çelişkisi açısından bakmak duru-
mundayız. 

Bu ülkelerin komünistleri, vatan-

severleri de, emperyalizme ve
işbirlikçilerine karşı müca-
deleyi birbirinden ayırma-
malıdırlar. Ayırmak, Sad-
dam’ı devirmek(!) için Ame-
rikan emperyalizmiyle işbir-
liği yapmaktır örneğin. Dü-
zen içi değişikliklerle ye-
tinmek, halk hareketleri-
nin emperyalizmin dümen
suyuna sokulmasıdır. Bu
gerçek görülmeden doğru bir
politika geliştirilemez. Ya-
pılması gereken, tutarlı bir

anti-emperyalizm temelinde kitleleri
yönlendirmeye çalışmaktır. 

Burada şunu da belirtelim ki, tar-
tıştığımız sadece Mısır veya Libya de-
ğildir. Aynı zamanda kendi ülkemi-
zi, kendi mücadelemizi de tartışı-
yoruz. Yarın benzer durumlarda kimin
ne yapacağını, neyi savunacağını bu
tartışmada az çok görüyoruz. 

Mısır’da Baradey gibi raporla-
rıyla emperyalist işgalin önünü düz-
lemiş birinin muhalefetin önderliği-
ne soyundurulması, Libya’da olduğu
gibi Kaddafi yönetimine karşı mü-
cadele eden bazı güçlerin emperya-
lizme “müdahale edin” çağrısında bu-
lunmaları, devrimcilerin, vatanse-
verlerin hiçbir biçimde normal göre-
meyeceği bir politikadır. 

Irak Kürdistanı’nın “özgürleş-
mesi” adına Kürt milliyetçi hareke-
tinin Amerikan işgalcileriyle işbirli-
ğini savunan ve bunu bize Ulusların
Kendi Kaderini Tayin Hakkı diye
yutturmaya çalışan “komünistlerin”,
bu gelişmeleri doğru değerlendirme-
lerini, doğru ittifaklar yapmalarını
beklemek mümkün değildir. 

Mısır’daki, Tunus’taki muhalif
güçler de yarın “Amerika Mısır’ı iş-
gal etsin” diye çağrı yapsa, Amerikan
işgalcileriyle işbirliğini meşrulaştır-
maya çalışan “sosyalist”lerin, “ko-
münist”lerin ona da bir kılıf bula-
cakları açıktır. 

Ama dünya halklarının ve dev-
rimcilerin, vatanseverlerin tavrı, her
koşulda emperyalist müdahaleye
karşı olmak ve emperyalizme karşı
direnişleri desteklemek temelinde
olacaktır.

Baş düşman emperyalizmdir.
Halkların emperyalizme ve işbir-
likçilerine karşı ayaklanmaları,

savaşları meşrudur. 

Dünya halkları, devrimcileri, va-
tanseverleri, Libya’da, emperya-
lizmle işbirliği içindeki işbirlikçi
‘muhalefet’in değil, emperyalist

müdahaleye direnen halkın
yanında olmalıdır!
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17 Şubat 2011... “Federal Kür-
distan Bölgesi’nin Süleymaniye ken-
tinde bugün yolsuzluk ve adaletsizli-
ğe karşı sokaklara dökülen halka
polisler ateş açtı, en az 2 ölü, onlar-
ca yaralı olduğu bildiriliyor.”

Federal Kürdistan Bölgesi'nde
halk yaşanan yolsuzluk ve adaletsiz-
liğe isyan etti. 

Süleymaniye’de bir peşmergenin
kendisini yakmasının ardından gös-
terilerin başlaması üzerine hemen
Tunus’u hatırladı Kürt milliyetçi çev-
reler. Tunus’ta bir işsizin kendini
yakmasının ardından gelişen eylem-
lere atıf yaparak, Irak Kürdistanı’nda
da yönetime karşı ayaklanmalar baş-
layacağı beklentisine girdiler... 

Ne olmuştu da “Saddam dikta-
törlüğünün yıkılmasıyla “özgürle-
şen” bölge, bugün ayaklanma çağrı-
sı yapılan bir yer haline gelmişti?

Evet, çok değil, bundan 8 yıl önce
bu topraklar için şöyle denilmişti: 

“Ve Ker kük halk la rın.”

“Mu sul da hal kın eli ne geç ti”, 

“Kerkük, Musul ve diğer yerleşim
alanlarında yaşayan Kürt halkı öz-
gürlüğüne kavuştu”

“Mu sul öz gür leş ti”

Özgürleştiren Amerika’ydı. 

Özgürleştiren Amerikan işgalcili-
ğiyle işbirliği yapan Barzani ve Ta-
labani güçleriydi. 

Biz, Amerikan emperyalizminin
bayrağının dalgalandığı bir yerde,
özgürlükten SÖZ EDİLEMEYE-
CEĞİNİ söyledik. 

İşbirlikçilerin, işgal ortaklarının
yönettiği bir yerde demokrasinin
olmayacağını, olamayacağını söyle-
dik. 

Olduğu, olabileceği iddia edildi.

*

8 yıl sonra kabul edilen gerçek, -
işgal altında özgürlük olamayaca-
ğının, işbirlikçilerin yönetiminde
demokrasi olamayacağının kanıtı-
dır. 

Irak Federal Kürdistan
Bölgesi’nde, Kürdistan
bayrağı altında, SÖMÜ-
RÜCÜ bir düzen kurul-

muştur. 

Artık “halkın eline geçtiği” iddia
edilen o şehirlerde, şimdi görülmek-
tedir ki, kendi halkına ateş açan bir yö-
netim vardır. Özgürleştiği iddia edi-
len o şehirlerde, yolsuzluğa, adalet-
sizliğe karşı demokratik, yasal ey-
lemler kanla bastırılıyor. 

Özgürlük sorunu, demokrasi so-
runu sınıfsal bir sorundur. Ve günü-
müz dünyasında bağımsızlık soru-
nuyla iç içedir. Bağımsız olmayan bir
ülkede demokrasi ve özgürlük oldu-
ğundan, işgal altındaki bir ülkede
bir halkın özgürleştiğinden sözetmek,
mümkün değildir. İmkansızdır. Bunun
olabileceğini ileri sürenler, ya em-
peryalizm, devlet, demokrasi hak-
kında bir şey bilmiyor ya da emper-
yalist sistem içinde yaşamayı kabul
edip onun ölçülerini ve tanımlarını be-
nimsiyorlar demektir. Halkın yönetim
tarafından kurşunlandığı “Kürdistan
bölgesi” devrim ve devrimcilik açı-
sından büyük derstir.

Kürt halkına sıkılan kurşunlar kanıtlıyor:

İşgal altında özgürlük olmaz!

Son günlerde Hakkari Yükseko-
va’da, halka yönelik kontrgerilla sal-
dırıları yoğunlaştı. 

Halkı tehdit eden bildiriler dağı-
tan, halkın toplu olarak bulunduğu
yerlere paketler içinde bombalar bı-
rakan, söylentiler yayarak, halka bas-
kı yapan kontrgerilla timi saldırıları-
nı sürdürürken suç üstü yapıldı. 

2 Mart 2011’de Zagros İş Merke-
zi’nin yanına bomba bırakarak halkı
katletmeye çalışan 4 kişilik kontrge-
rilla grubundan bir sivil polisi yaka-
layan halk, polisi döverek cezalan-
dırdı.

Halkın yeni bir katliam yapmaya
çalışan katilleri yakalayıp, deşifre
etmesi ve birini döverek cezalandır-
masından sonra AKP’nin polisi hal-
ka karşı adeta seferberlik halinde
saldırıya geçti. 

Halkın kontrgerillacıyı cezalan-
dırmasından sonra AKP’nin polisi
aynı gece halka karşı “operasyonlar”
gerçekleştirdi; polis, gece yarısı 36
eve kapıları ve pencerelerini kırarak
girdi. 

Girdiği her evde halka kan kustu-
ran AKP’nin polisi, evde bulunan her-
kese saldırıp, aşağıladı, tehdit etti.
Baskın yaptığı evlerdeki halkı yere ya-
tırarak, ayakları ile çiğneyen polis,
halka her tür hakareti yaptı gece bo-
yunca.

Polis terörü gece boyunca baskın
yaptıkları her yerde devam etti. Böy-
lece AKP’nin polisi gerçek yüzünü bir
kez daha gösterdi halka.

Evi basılanlardan, bir ayağı ve
kolu olmayan Alaatin Kutluk, yaşa-
dığı polis terörünü anlatırken, 60 yıl-
lık ömründe böyle bir polis terörü ya-

şamadığını belirtiyordu.

AKP’nin polisi o gece hangi eve
girdiyse halka aynı biçimde saldıra-
rak, sindirmeye çalıştı. Maskeli ve ağır
silahlar ile donatılmış halk düşman-
ları, oluşturdukları listeler ile birçok
yurtseveri gözaltına alarak, işkence
yaptılar.

Şemdinli’den sonra halk kontr-
gerillayı bir kez daha suç üstü yaptı. 

Genelkurmay ve AKP, Şemdinli’yi
el birliğiyle örtbas ettiler gerçekte;
şimdi ne yapacaklar?

Yüksekova’da Kontrgerilla’ya  Suç Üstü!
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Alevi Bektaşi Federasyonu’na
bağlı derneklerin, 'Demokratik Ana-
yasa ve Ayrımcılığa Karşı Eşit
Yurttaşlık Hakkı' adıyla gerçekleş-
tirdikleri mitinglerin üçüncüsü 6
Mart’ta İzmir Konak Meydanı’nda ya-
pıldı. Mitinge Alevi Kültür Dernek-
leri, PSAKD, Devrimci Alevi Komi-
tesi ve çok sayıda devrimci demokrat
örgütler de katıldı. 

Kitlesel Alevi mitinglerinin ilki, 9
Kasım 2008'de Ankara Sıhhıye'de,
ikincisi 8 Kasım 2009'da İstanbul
Kadıköy'de gerçekleştirilmişti. 

Alevi halk, AKP’nin Alevileri her
türlü asimilasyon ve yok sayma po-
litikalarına rağmen sabah saatlerinde
şehir dışından otobüslerle gelip Ko-
nak ve Basmahane’de toplandı, Cum-
huriyet Meydanı’na yürüdü. 

“Düzenin Alevisi Olmayacağız”
diyerek Konak Meydanı’nda toplanan
Alevi halk, “Din dersinin kaldırılması,
inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık ve cem
evlerine yasal statü verilmesi” gibi ta-
leplerini dile getirdiler. 

Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı
mitinge “İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ İS-
TİYORUZ” pankartıyla katılan Dev-

rimci Alevi Ko-
mitesi de bir ko-
nuşma yaptı.
“Yüzyıllar bo-
yunca Alevileri
katleden egemen
güçler, şimdilerde
ise Aleviliği kat-
letmek istiyorlar”
diye konuşmasına
başlayan Dev-
rimci Alevi Komitesi temsilcisi ko-
nuşmasının devamında şunları söy-
ledi: “Bizler, Alevilerin ... “Eşit Yurt-
taşlık Hakkı” gibi bir talebin karşı-
lığı olmadığını düşünüyoruz. Bu dü-
zen içerisinde eşit yurttaşlık mümkün
değildir. Sorun inanç özgürlüğü so-
runudur. Sistemin Alevileri yok say-
ması sorunudur. İnanç özgürlüğü ol-
madığı noktada; ..., Cemevleri iba-
dethane olarak kabul edilmez, Alevi
köylerine cami yapılır, Diyanet İşleri
Başkanlığı var olmaya devam
eder...”

Devrimci Alevi Komitesi konuş-
masında, bazı Alevi örgütlerinin tam
da düzenin istediği gibi devrimciler-
le aralarına “mesafe” koymaya çalı-
şan tutumunu şöyle eleştirdi: “Alevi-

liğin özü devrimcidir ve Aleviler yıl-
lardır devrimci mücadele içerisinde
olmuşlardır. Devlet, Aleviler ile dev-
rimcilerin bağını koparmaya çalış-
maktadır. Alevileri işbirlikçileştir-
meye çalışmaktadır. Bunun karşı-
sında Alevi örgütleri, mücadeleleri-
ni devrimciler ile birlikte yürütmek zo-
rundadırlar. Yapılacak eylemlerde, et-
kinliklerde devrimcileri, yani gerçek
dostlarını yok saymamalıdırlar. ... Bu,
Alevi örgütlerini değil, düşmanı güç-
lendirir.”

Bektaşi Federasyonu Genel Baş-
kanı, Alevi Kültür Dernekleri Genel
Başkanı ve PSAKD Başkanı’nın da
birer konuşma yaptığı mitinge Arif
Sağ, Ferhat Tunç, Dertli Divani ve ye-
rel ozanlar da türküleriyle katıldılar. 

Sizin de böyle “kendinizi kötü his-
settiğiniz” bir anınız olmadı mı? Ba-
zılarında sıkça karşılaşılan bir du-
rumdur. Yerinizden kalkmak iste-
mezsiniz, eliniz kolunuz kalkmaz, bir
uyuşukluk, bir miskinlik hali... “Ken-
dimi hiç iyi hissetmiyorum” denir.
Hasta mısın? Hayır, değildir. Fiziki bir
rahatsızlık gibi tarif edilir “kendini
kötü hizssetme” hali. Oysa tarif edi-
len fiziki bir rahatsızlık değildir. 

Kendini kötü hissetmek; amaç-

sızlıktır. Kendini kötü hissetmek;
idealsizliktir. Kendini kötü hisset-
mek; işsizliktir. Bir ideali, bir işi, bir
amacı olanlar, fiziken ve ruhen ne du-
rumda olurlarsa olsunlar, hangi et-
kenler altında olurlarsa olsunlar, o işi
yapacak, o ideale yürüyecek dina-
mizmi kendilerinde bulurlar. 

Kendimi kötü hissediyorum de-
mek, hayat karşısında beyaz bayrak
çekmektir. Yenilgiyi kabul etmektir. 

Evet, hayatta kendimizi kötü his-

setmemize neden olabilecek birçok
olumsuzluk yaşayabiliriz. 

Bir yakınımız ölebilir. Çocuğumuz
hasta olabilir, ekonomik sorunlar, iş-
sizlik, yoksulluk ve benzeri çok çeşitli
sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. 

Ama işte tam da bu sorunlar, ha-
yatın kavgaya dönüştüğü noktalardır.
Ve o anlar kendimizi her zamankin-
den daha iyi, her zamankinden daha
güçlü hissetmeniz gereken zaman-
lardır. Hayır ne olursa olsun, kendi-
nizi kötü hissetmeyin, kendinizi ha-
yatın karşınıza çıkarttığı zorluklar
karşısında kapıp koyvermeyin. Beyaz
bayrak çekmeyin. 

Evet, düzenin karşınıza çıkarttığı
sayısız sorunlar var. Bu sorunlar
karşısında bir savaşçı olmalıyız.
Hayatın yılmaz savaşçıları...

“Kendimi kötü hissediyorum”
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İstanbul, Ankara, İzmir... Yine onbinlerce candık

Alevi halk, ‘Devletin Alevisi olmayacağız’
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İstanbul ve Anadolu’da 8
Mart Çağrıları ...

Halk Cepheliler 3 Mart günü İs-
tanbul Mecidiyeköy Metrobüs yo-
luna ve Şişli Meydanı'na “8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde
Halk Cephesi Saflarında Buluşa-
lım” yazılı pankartlar astılar. 

İstanbul Derbent’te 8 Mart’a ka-
tılım çağrısı için mahalleye biri Da-
rüşşafaka metro istasyonuna, diğeri
ilkokul önüne olmak üzere iki pan-
kart asıldı. 

İstanbul Okmeydanı'ndaki Genç-
lik Federasyonu Zehra Kulaksız
Halk Sahnesi'nde 3 Mart günü 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma
ve kutlaması yapıldı.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nün tarihini anlatan ve müca-
delemizdeki kadının yerini, kadın şe-
hitlerimizi anlatan bir yazı okunan
anmada, Halk Cephesi'nin hazırladığı
sinevizyon gösterildi. Tiyatro oyu-
nunun sergilendiği anmada Dev-
Gençliler’den oluşan müzik toplulu
ğu devrim şehitleri için marşlar ve
türküler söyledi. 

İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla düzenle-
nen yürüyüş için 7 Mart Pazartesi ve
8 Mart Salı günü Buca, Bornova,
Karşıyaka ve Kemeraltı girişinde
bildiri dağıtımı yapılarak eylemin du-
yurusu yapıldı. 

Ankara Halk Cephesi Mamak
Şahintepe Açıkalın düğün salonun-

da 5 Mart günü  8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü anma ve
kutlaması yapıldı. 

Salona “Sabo'nun Yolundayız,
Kadınlar Emperyalizme, Her Türlü
Sömürüye ve Zulme Karşı Birleşe-
lim Örgütlenelim” pankartları asıldı.
Büyükavşar Köy Derneği korusu
tCevahir Canpolat, Metin Murat,
ve İdilcan Kültür Merkezi'nin liseli
müzik topluluğunun türküleriyle ka-
tıldığı konserde mücadele çağrısı
yapıldı. 

6 Mart günü Dersim Özgürlük-
ler Derneği’nde yapılan anma saygı
duruşuyla başladı. Anmada müca-
delede şehit düşün ve kadınlarımızı
anlatan türküler ve marşlar okundu.

Muğla’daki Gençlik Federas-
yonlu öğrencilerinin düzenlediği
anma 6 Mart günü ÖDP il binasında
düzenlendi. Nazım Hikmet’in ‘ka-
dınlarımız’ şiiri ile başlayan anma
Gençlik Federasyonlu öğrencilerinin
yazıp oynadığı küçük bir tiyatro
oyununun sergilenmesi ile son bul-
du. 

Elazığ Pirsultan Abdal Kültür
Derneği’nde 6 mart günü düzenlenen
anma töreninde, 8 Mart’ın tarihini an-
latan slayt gösterimi yapıldı.

Antalya Halk Cephesi tarafından
6 Mart günü yapılan anmada Grup
Umudun Türküsü türkülerini ses-
lendirdi. 

Kütahya Gençlik Derneği giri-
şimi 5 Mart günü yaptıkları semi-

nerde Sovyet kadınlarının faşizme
karşı savaştaki yerini anlatan ‘Zoya’
adlı filmin gösterimini yaptılar. 

Edirne’de 6 Mart günü DİSK
toplantı salonundayapılan anmada
müzik grubu, şiirler ve sinevizyon
gösterimi yapıldı. 

Mersin’de yapılan anmada 8
Mart’ın tarihi kısaca anlatılarak ka-
dınların kurtuluşunun devrimde ol-
duğu söylendi. Kadınlara karanfil
dağıtıldı. 

Kocaeli Gençlik Dernekliler der-
nek binalarında yaptıkları anmada
“Demir Çeneli Melekler” filminin
gösterimi yapıldı, ardından yapılan
seminerde kadınların örgütlenmesi ve
mücadelesi üzerine sohbet edildi. 

8 Mart Eylemleri ve
Mitingleri 

İstanbul’da 6 Mart  günü Kadı-
köy İskelesi’nde yapılan mitinge
Halk Cepheli Kadınlar pankartları,
dövizleri ve kızıl flamalarıyla alan-
daydılar. 

700 kişinin oluşturduğu Halk
Cephesi kortejine alnında yıldızlı
beresi, elinde kızıl sancağıyla genç
bir kadın öncülük ediyordu. Ardın-
dan umudun çocukları bir ellerinde
Sabolar’ın, Sibeller’in resmini taşı-
yor, diğer elleriyle zafer işareti ya-
pıyor, geleceğin ellerinde olduğunu
müjdeliyorlardı.

TAYAD’lı anaların en önde ol-
duğu kortejde  Halk Cepheliler, 19-
22 Aralık’ta Bayrampaşa Hapisha
nesi’nde diri diri yakılan 6 kadının re-
simleriyle adalet taleplerini bir kez
daha dile getiriyorlardı. “Özgür Ka-
dın Örgütlü Kadındır, Sohbet Hakkı
Uygulansın, Kadın Erkek El Ele
Mücadeleye, Yürüyüş Halktır Sus-

Kadınlar Emperyalizme ve Her Türlü Sömürüye
Karşı  Mücadele İçin Alanlardaydı 

- İstanbul’dan, Ankara’ya,
Dersim’den Malatya’ya,
Bursa’dan Adana’ya,
Mersin’den Antalya’ya kadar
Halk Cepheli kadınlar
alanlardaydı

-Halk Cepheli kadınlar
“Sabo’nun Yolunda”
yürümeye devam edecekler!

Sabo’nun Yolundayız!



turulamaz!” sloganlarının coşkuyla
atıldığı miting programı tüm kortej-
lerin miting alanına girmelerinin ar-
dından başladı. Ortak metnin
okunmasının sahneye çıkan Grup
Yorum ise devrim şehitlerinin müca-
delesini büyütme çağrısı yaparak tür-
külerini seslendirdi. Mitingde Türkan
Albayrak da konuşma yaptı.

Elazığ’da içerisinde Halk Cephe-
si’nin de bulunduğu 8 Mart Kadın Plat-
formu tarafından bir eylem yapıldı.
Elazığ, Eğitim – Sen şubesi önünde
toplanan kitle, sloganlar eşliğinde
PTT meydanına kadar yürüyerek bu-
rada bir basın açıklaması yaptı.

Bursa Kent Meydanı’nda 6 Mart
günü yapılan eylemde BDSP, Halk
Cepheli Kadınlar, Yeni Demokrat
Kadın imzalı ortak pankart taşındı.
Kısa bir tiyatro oyununun sergilendiği
eylemde Grup YARIN da söylediği
türküler ve marşlarla yer aldı. 

Erzincan'da 8 Mart günü yapılan
eylemde Eğitim-Sen önünde toplanan
DKÖ'ler yürüyerek geldikleri PTT
önünde yaptıkları açıklamayla tutsak
kadınlara destek kartı yolladılar. Bu-

radan sloganlarla Cumhuriyet
Meydanı'na yüründü. 

Ankara Devrimci 8 Mart
Platformu tarafından 6 Mart
günü  yapılan anma yürüyü-
şünde, Ankara Kolej kavşa-
ğında toplanılarak Sakarya
Caddesi'ne yüründü. TAYAD adına
Semiha Eyilik’in söz aldığı, Mamak
İşçi Kültür Evi Müzik Grubu’nun söy-
lediği miting marşlar ve çekilen ha-
laylarla sona erdi. 

Dersim’de de Devrimci 8 Mart
Platformu imzalı ortak bir pankartla Sa-
nat Sokağı’nda toplanan kitle, “Ka-
dınlar Emperyalizme, Yoksulluğa,
Yozlaşmaya, Her Türden Gericiliğe
Karşı Örgütlenelim” pankartıyla Yer-
altı çarşısına doğru yürüyüşe geçti. Halk
Cepheli kadınlar da şehit kadın re-
simleri ile kortejdeki yerlerini aldılar. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle Mersin’de KESK bi-
nasının önünden başlayan yürüyüşte
Türkçe ve Kürtçe yazılı ortak pankart
taşındı. Halk Cepheli Kadınlar gör-
selliği ile dikkatleri çekti. 

Antalya’da Halk Cephesi ile

DHF’nin düzenlediği eylem 8 Mart
günü yapıldı. Dönerciler Çarşısı kar-
şısında toplanan kitle pankartlarını
açarak Antalya kale girişinde bulunan
Attalos heykeline sloganlarla yürüdü.
“Sabonun Yolunda Savaşıyoruz” slo-
ganlarının atıldığı eylemde Umudun
Türküsü’nün söylediği halay türkü-
leriyle anma sona erdi. 

Adana’da 8 Mart günü Devrim-
ci 8 Mart Platformu 5 Ocak Meyda-
nı’ndan İnönü Parkı’na yürüyüş
gerçekleştirdi. “Emperyalist Saldır-
ganlığa, Sömürüye, Şovenizme, Ezil-
meye ve Eşitsizliğe Karşı Birleşik
Mücadeleye” yazılı pankartın en
önde taşındığı eylemde Halk Cephe-
li Kadınlar kızıl flamaları ve döviz-
leri ile eylemde yerini aldı. Eylemden
sonra, Halk Cepheli kadınlar tarafın-
dan Adana Gençlik Derneği’nde 8
Mart’ın anlam ve önemini kapsayan
bir anma ve kutlama gerçekleştirildi. 
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Fehriye Erdal”ın öldüğü yönünde basında
çıkan haberlere ilişkin Halkın Hukuk Bü-
rosu 4 Mart günü yazılı bir açıklam aya-
yınladı. ‘Fehriye Erdal ve haber(siz) bilgisiz
manşetler’ başlıklı açıklamada ‘Türkiye ve
Belçika adli makamlarının haberi yoktur.
Emniyet doğrulamaz. Ailesi avukatları doğ-
rulamaz. Ama Belçika’da bir polis müfetti-
şi kendince bir yorum yapmıştır. Şu akıl
yürütmeye bakın; Madem Fehriye buluna-
mıyordur o halde öldürülmüştür. Eğer öl-
dürüldüyse bunu örgüt yapmıştır. Örgüt
bunu yapmışsa masrafları fazla geldiğinden
yapmıştır. Her şey tamam bir gömüldüğü yer
eksik… Eee onu da siz bulun artık…

... Tüm gazeteciler ve gazeteci adayları
bilir, Hatta aynı adda bir televizyon prog-
ramı da var “5 N 1 K” . Gazetecinin işi soru
sormak ve cevap bulmak. Elbet yorum da ya-
pılır gazetelerde. Ama yorumlar manşete çı-
karılamaz.” denildi. 

ÇHD İstanbul Şube-
si İsmail Beşikçi’nin “Ça-
ğımızda Hukuk ve Toplum”
Dergisi’nde, Kürtler’in Ken-
di Kaderini Tayin Hakkı ko-
nusunda yazdığı yazı
nedeniyle ceza almasına iliş-
kin bir yazılı açıklama ya-
yınladı. 

Açıklamada “Türkiye im-
zaladığı uluslararası sözleş-
meleri, açık yasa maddelerini
çiğnemeye devam ediyor. Dü-
şünce ve İfade Hürriyetinin sı-
nırını resmi devlet söyleminin
dahası hükümeti destekleme
olarak belirleyen anlayış he-
pimiz açıkça tehdit ediyor.”
denildi. Açıklamada düşünce
ve ifade hürriyetine özgürlük
istendi. 

Malatya ve Elazığ’da
Cepheliler Yazılama 

Malatya Çavuşoğlu Mahal-
lesi’nde Cepheliler tarafından
“Toplu Mezarları Yaratan Katil-
leri Bize Verin-Cephe” ve
“DHKP-C” yazılamaları yapıldı. 

8 Mart günü Elazığ Fevzi
Çakmak Esentepe ve Kanalüs-
tü’nde duvarlara “Toplu Mezar-
ların Hesabı Sorulacak, Katil
Devlet Hesap Verecek, Umu-
dun Ad DHKP/C” ve “CEP-
HE” yazıldı.

Ankara

HHB’den Fehriye
Erdal’la İlgili Açıklama

Düşünceye
Özgürlük



Ülkemizde Gençlik

Burjuva basında yer alan bir habe-
re göre, 28 Şubat’ta Ankara’da, Başak
Mahallesi’ndeki Çocuk Sevenler Der-
neği İlköğretim Okulu’nda yapılan
deprem tatbikatı sırasında 15 çocuk ya-
ralandı. Velilerden habersiz bir şekil-
de, sivil savunma haftası çerçevesin-
de deprem tatbikatı yapan okul yöne-
timinin, ilkokul çocuklarına “60 saniye
içinde okulu boşaltın” talimatı ver-
mesiyle telaşa kapılan ilkokul çocuk-
larından birinin, ayağının takılıp düş-
mesiyle başlayan kargaşa, 15 çocuğun
yaralanmasıyla son buldu. 

Bir sorumsuzluk zinciri haline dö-
nen bu tatbikattan çıkarılacak birçok
ders bulunmaktadır!

Çocuklarımızı kimlere emanet edi-
yoruz?

7 yaşındaki ilkokul çocuklarına “60
saniye içerisinde okulu boşaltın$ di-
yerek öğrencileri telaşlandırmanın ve
birbirlerini ezmelerini izlemekten zevk
mi alıyorsunuz?

Bu anlayışa sahip bir okul yöneti-
mi çocuklarımızı nasıl eğitebilir!

Bir tatbikatı bile eline yüzüne bu-
laştıran okul yönetimi, aslında çatır-
damakta olan ve çürüyen eğitim
sisteminin somut bir örneğidir. 

Düzenin eğitim sistemi çatırda-
maktadır ve çürümüştür!

Bizim çocuklarımızı geliştirecek
eğitecek bir eğitim sistemi bulunma-
maktadır.

İlkokul başta olmak üzere tüm eği-
tim kurumları da dâhil, 7 yaşına girmiş
bir çocuğu bugün okula yazdırmak ayrı
bir sorundur. Her yıl burjuva medya-
ya da yansımasına rağmen, okul ka-
yıtları sırasında rüşvet çarkı işletil-
mektedir. Sorun elbette sadece okula
yazdırıp yazdıramama sorunu değildir.
Okula yazdırmak sorunlar yumağının
sadece bir başlangıcıdır aslında. Oku-
la başlayan öğrenciyi ve velisini “kar-
ne parası, spor parası, bağış parası adı
altında toplanan paralarla, resmen pa-
ralı eğitim beklemektedir. Bir de
okulda öğrencilerin öğretmenlerinden
yedikleri dayaklar ve tehditler bunla-

ra eklenmektedir. 

Sonrasında ise Lise ve Üniversite
Giriş Sınavları, dershane paraları,
KPSS’ler TUS’lar vb.. şeklinde çoğ-
altılabilecek sınavlar dizisi.

Kısaca ülkemizdeki eğitim siste-
minin özetidir bu tablo. Ankara da ya-
şanan “kazalı”(!) tatbikat da aslında ço-
cuklarımızın, gençlerimizin eğitim ha-
yatında yaşayacakları “kazaların”(!) sa-
dece bir başlangıcıdır.

Çocuklarımızı, gençlerimizi bek-
leyen birçok “kazalar”(!) var bu eğitim
sisteminde. Ve bu düzenin ürünü olan
eğitim sistemi var oldukça, büyüyerek
devam edecek bu sorunlar.

Gün gelecek büyüyen çocuklarımız
lise önlerinde bıçaklı kavgalarda ya-
ralanacak, can verecekler. 

Gün gelecek esrarın, uyuşturucunun
bataklığına sürüklenecekler. 

Gün gelecek ailelerimiz çocukları-
nın dershane paralarını ödeyebilmek
için dişini tırnağına takıp çalışırken, can
verecekler. 

Gün gelecek üniversiteyi kazanan
bu çocuklar, har(a)ç parasını ödeye-
bilmek için inşaatta çalışırken düşecek
yaşamını yitirecek. 

Ya da üniversiteye bitirip, işsizler
ordusuna katılan gençlerimiz, işsizlik
bunalımına girip canlarına kıyacaklar.

Bu acımasız sömürü sistemi de-
ğişmedikçe, bizi bekleyen eğitim sis-
temi budur!

Bu sistemi değiştirmek bizim eli-
mizdedir! 

Eğer çocuklarımızın, gençlerimizin
bu “kaza”larla karşılaşmasını istemi-
yorsak, kimi zaman canları pahasına bu
sorunların bedelini ödemelerini iste-
miyorsak, örgütlenmeli, mücadele et-
meli ve bu sistemi değiştirmeliyiz.

Bu sistem vereceğimiz örgütlü mü-
cadeleyle değişir. 

Verdiğimiz ve vereceğimiz bir an-
lık öfke dolu tepkiler bu düzeni de-
ğiştirmez. Bunun için öfkemizi örgüt-
lü mücadeleyle birleştirerek savaş-
malıyız! 

GGeennççlliikk  FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

BİR TATBİKATTAN ÇIKAN SONUÇLAR!

4 Mart’ta İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin dış cephesini boy-
arken iskele halatının kopması
sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
Ölenlerden Nesih Taşkın yok-
sulluk nedeniyle Iğdır Üniversi-
tesi'ndeki eğitimini yarım bırak-
mak zorunda kalmıştı.

Harç parası için
öldü

5 Mart’ta Muğla’nın Kötekli
Mahallesinde yolların bozuk ve
alt yapı çalışmalarının bitmeme-
si nedeniyle Üniversite öğrenci-
leri  Muğla’nın Belediye Baş-
kanını yaptıkları basın açıkla-
ması eylemiyle protesto etti. 

Tozlu çamurlu yol
istemiyoruz

İzmir Karşıyaka Emine Lahor
İlköğretim Okulunda öğrenci-
lerle bir anket yapıldı. “Öğrenci
bilgi çizelgesi” adı verilen ankette
öğrencilere "anne-baba sağ mı?"
gibi soruların yanısıra “Roman
mısın?” sorusu öğrenciler tar-
afından tepkiyle karşılandı. Öğ-
renci velilerinin de ankete tepki
göstermesi sonucu okul idaresi
anket yapılmasını iptal etti. Bu
sistem, yaşamın her alanında ol-
duğu gibi Romanlar’ı okulların-
da da aşağılanmaktadır. 

MEB’ndan anket sorusu:

Roman mısın?

İzmir Atatürk Lisesi içinde yer

alan devlet yurtlarına kayıt sı-
rasında “kayıtın daha hızlı ve
sorunsuz” yapılması için deni-
lerek öğrencilerden ailelerinin
maddi durumuna göre bin ila 5
bin lira arasında değişen mik-
tarlarda para alındığı ortaya çıktı. 

‘Hızlı’ kayıt 
parayla

13 Mart
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Ülkemizde Gençlik

Basında yer alan bir habere göre
“YÖK ile Ulusal Öğrenci Konseyi,
“Dumansız Kampüs” projesi kap-
samında 1 Mart 2011’den itibaren
kampüsler de çalışma başlatacak.
Proje kapsamında öğrencilere si-
garayı bırakma ve sigaradan sa-
kınma sözleşmesi imzalatılacak.
Kampanyanın sonunda üniversite-
lere ve projelere katılanlara hedi-
yeler verilecektir’ şeklinde bir ha-
ber yayımlandı. Haberin sonlarına
doğru ise yapılan kampanyanın
amacı şöyle ifade ediliyor; ‘Proje,
öğrencilerin sigaraya karşı bilin-
çlendirmeyi,  sigaradan soğutmayı
ve bıraktırmayı amaçlamaktadır.” 

Yapılan bu proje aslında büyük
bir ikiyüzlülük göstergesidir. 

Sigara kullanma yaşının ilk-
okullara kadar düştüğü ülkemizde,
“dumansız kampüs” kampanyası
başlatmak neyi kanıtlar. Lise çıkış-
larında “esrarın”,  “uyuşturucunun”
adeta bakkaldan sigara alınır gibi
alındığı, üniversitelerde ise esrar ve
uyuşturucu satıcılarının kampüs-
lerden çıkmaz olduğu bir tablo or-
tadayken, yapılan bu proje var olan

gerçeği değiştirmez. Bugün üni-
versitelerde, düzen anlayışına uygun
olarak düzenlenen festivallerde,
şenliklerde içki, uyuşturucu, esrar
kullanımı en üst noktaya çıktığı,
okul yönetimi, YÖK ve Emniyet
Müdürlüğünce de bilindiği halde bu
duruma neden göz yumulmakta-
dır! 

Çünkü bu yoz kültürün sahibi
düzenin ta kendisidir. Bu yoz kül-
türün sahibi YÖK’ü ile polisi ile,
MEB ile ve tüm kurumlarıyla bu sis-
temdir. Yozlaşmanın kaynağı bir
sistem ve onun kurumları yozlaş-
manın önünde bir engel değil ancak
körükleyicisi olurlar. Yapılan her fu-
huş veyahut uyuşturucu operas-
yonlarının sonucunda üst düzey
polis amirleri tutuklanırken, okul-
larda her yıl düzenlenen düzenin yoz
ahlakına uygun festivallerin, şen-
liklerin sponsorları içki firmaları ol-
ması bizzat okul yönetimi tarafından
uygun bulunmuşken, yaptıkları gös-
termelik “Dumansız Kampüs” kam-
panyalarla kendilerini aklayamazlar.

Çıkarları sistemden yana olan yö-

netimler, öğrencilerin çıkarlarını gö-
zetmezler. Tek düşündükleri şey ken-
di çıkarlarıdır.  Basında yer alan ha-
berin devamında yazılanlar bu cümleyi
tam anlamıyla özetlemektedir aslında;
“Bu kampanyaya katılanlar i- phone,
i- pad, yurt dışında dil eğitimi ve oto-
mobil gibi hediyeler kazanacaklar”
yaptıkları bu projelerin kampanyala-
rın amacını da bir bakıma özetlemek-
tedir aynı zamanda!

Bu kampanyalarla, hem kendi-
lerini üniversiteli gençliğin çıkarları
uğruna çalışanlar olarak gösterme-
ye çalışmaktadırlar hem de bu tarz
projelerle birkaç yabancı firmanın
reklamını yapmakta ve bunun sa-
yesinde projeye katılan öğrencileri
ödüllendirdikleri gibi şirketler ta-
rafından ödüllendirilmektedirler.

Bu projeler kampanyalar boşu-
nadır. Öğrenci gençliği bu tür kam-
panyalarla kandırmanıza, kendi dü-
zeninize yedeklemenize ve kendi-
nizi öğrenci gençliğin sorunlarıyla
ilgilenen kurumlar olarak göster-
menize izin vermeyeceğiz!  

Gençliğin
Gündeminden

14 Mart 
21 Mart

16 Mart 1978: İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi’nden çıkış yapan öğren-
cilerin üzerine bomba atıldı.
Atılan bomba sonucu 7
öğrenci şehit düştü. 7 öğren-
ciden biri de DEV- GENÇ’li
Hatice Özen’di.

20 Mart 1993: Bağım-
sızlık, Demokrasi, Sosyalizm
Mücadelesinde Devrimci

Gençlik dergisinin
İstanbul- Fatih’te
bulunan bürosu polis
tarafından basıldı. 8
dergi çalışanı gözal-

tına alındı.

24 Mart 1993: İstanbul-
Fatih, Akdeniz Caddesi’nde-
ki iki banka şubesi Bahçeli-
evler katliamını protesto için
DEV-GENÇ tarafından
molotoflandı.

17 Mart 1994: Atışalanı
Lisesi’nde arkadaşlarının
okuldan atılmasını protesto
eden öğrencilere faşistler ve
polisler saldırdı. 3 öğrenci
gözaltına alındı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Binlerce öğretmen 3
Mart’ta, eğitim için bütçeden yüzde 4 pay ayrılması,
devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek veril-
mesi ve maaşlarının artırılması talebiyle 200 km’lik
yolu yürüyerek Başkent San Domingo’daki Eğitim
Bakanlığı’na yürüyüş yaptı.

YENİ ZELANDA: Orta öğretimde çalışan öğretmen-
ler 3 Mart’ta iş bıraktı. Öğretmenler, 2010 yılının son
dört ayı boyunca iş bırakmıştı.Öğretmenler maaşlarına
yüzde 4 zam istiyor. Hükümet ise yüzde 2.75 maaş
artışı ve ek olarak ilk yılda 800 Dolar öneriyor. Öğret-
menler bu hafta hükümet ile toplu sözleşme görüşme-
lerine başlayacak. 

gençliğin 
tarihinden

DÜZENİN KAMPANYALARI

NEYİ AMAÇLAMAKTADIR!

Öğrencilerden-Öğretmenlerden
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Liseli Dev-Gençlilerin İstanbul
Şişli Cevahir alış veriş merkezi
önünde kurdukları çadır günlüğün-
den kesitler.

Okul çıkış saatleri liseliler durak-
lara gelmeye başlıyor. Ahi Evran
Lisesinden, Etiler Meslek Lisesinden,
Maçka Akif Tuncel Lisesinden Şişli
lisesinden Şişli E.M. Lisesinden
ziyarete geliyorlar bazıları bizimle
birlikte imza topluyorlar. 

***

Liselilerle güzel sohbetler edi-
yoruz. Sol içinde neden ayrışmalar
olduğunu soruyorlar. Devrimci
önderlerden bahsediyoruz. 

***

Ablanın biri masamızın başında
durup insanları çağırıyor imza için
“geleceğimiz çocuklarımız için siz
de imza atın çocuklarımızı para-
sızlıktan okutamıyoruz” diyor.

****

Bugün polis tarafından Kurtuluş
dergisi dağıtırken katledilen İrfan
Ağdaş’ı tanıyan iki kişi ziyaret etti
çadırımızı. Birisi İrfan Ağdaş’ın
sınıf arkadaşıydı. Diğeri ise İrfan
Ağdaş sokak ortasında vurulurken
onu gören biriydi. Pankartımız dik-
katlerini çekmiş. İrfan Ağdaş’ın kat-
ledildiği süreci anlattılar bizlere.
Okuldan çıkan liseli arkadaşlarımız
uğruyor. 

***

16. Gün: Sabah 8.00’da nöbeti
devraldık. Sabah her zaman ziyare-
timize gelen abimiz bize simit almış.
Sabah kahvaltı yaparsınız diye simit,
poğaça almış. Sabah suyumuzu soba-
da ısıtıp çayımızı demledik. Hep
beraber kahvaltımızı yaptık. İmza
masamızı açtık imza toplamaya baş-
ladık. Masaya ilgi çoktu. Çadıra
odun kasa getirdiler. Akşama doğru
çadıra Cevahir önünde mendil satıp
geçimini sağlamaya çalışan gençler
çadırımıza geldiler, sohbet ettik.
Onlara bu soğukta, burada mendil
satarak evlerine ekmek götürmek
için çalışmalarının sorumlusunun
bu düzen olduğunu anlattık. “Siz bu
soğukta geçiminiz için çalışırken
onlar evlerimizi yıkmak istiyorlar…
Sizin burada olmanızın nedeni bizi
sömüren Sabancılar, Koçlar…dır”
dedik. Mahalleden gelen arkadaşla-
rımız bize kuru odun getirmesiyle
sobamızı yakıp sohbet ederek
16.günümüzü sona erdirdik.

***

20.Gün: Geçimini sağlamak için
mendil satan çocuklar geldi. Bize
oturdukları yerden yürüyerek getir-
dikleri odunları verdiler. Bize size
daha fazla odun getirecektik ama
taşıyamadık yarın daha fazla odun
getireceğiz dediler. 

Bugün 2011 konut kurultayı var-

Ülkemizde Gençlik

Liseli Dev-Gençliler’in
Çadırı 22. Gününde

Liseli
Gençlik

gece
gündüz

kurdukları
çadırda

imza
topluyor

Malatya:
4 Mart:

Cuma
günü
Malatya
gazi lisesi
kapısına
öğrencile-
rin çıkış
saatinde
“Parasız
Bilimsel
Demo-

kratik Liseler İstiyoruz Alaca-
ğız- liseli gençlik” yazılı pankart
asıldı. Pankart yaklaşık 1 saat
asılı kaldı. Ayrıca Malatya liseli
gençlik paşaköşkü, emeksiz, Ata-
köy, mimar Sinan mahallerinde
“parasız bilimsel demokratik
liseler istiyoruz alacağız” kam-
panyasının pullamalarını yaptı.

Antalya: 5 Mart:
“Parasız Eğitim İstiyoruz, Eği-

tim Haktır!” talebi ile Antalya’da
Liseli ve Üniversiteli Gençlik Kış-
lahan meydanında imza masası
açarak bildiri dağıttılar. ikibuçuk
saat açık kalan imza masasında top-
lam  300 imza
toplandı. 

Elazığ: 3 Mart:

Daha önce
asılan afişlerin
polis tarafından
sökülmesi üzeri-
ne  liseli gençlik
okul çevrelerin-
de ve mahalleler
de toplam 50 afiş
astı. 

4 Mart:

1 0 0 . Y ı l
Endüstri Meslek
Lisesinin önünde
DEV GENÇ şap-
kalarıyla 200 bil-
diri dağıtılıp, pul-
lamalar yapıldı. 

Anadolu’dan
kampanya
haberleri
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dı. Sabah kurultay için eylem yapan
arkadaşlarımız gözaltına alındılar.
Adliyeden çıktıktan sonra arkadaş-
lar ziyaretimize geldiler. 

***

21. Gün: Duraklar insanlarla
dolu. Durakta dururken de aynı
zamanda gözleri üzerimizde halkı-
mızın. Tam 20 gündür buradayız
ama hala bizi izliyorlar. Çünkü baş-
ta neler yaptığımıza, temizliğimize
bakıyorlar. Bizde onlara hem temiz-
liğimizi gösteriyor hem de kam-
panyamızı anlatıyoruz. 8 Mart günü
Grup Yorumun geleceğini duyanlar
çok şaşırıyorlar. Tekrar 'buraya mı
geliyorlar, saat kaçta, nasıl olacak
bizde ona göre gelelim' diyorlar.
Anladık ki Grup Yorum'u sevenle-
rin elle sayılamayacak kadar çok
olduğu yine gördük. Bu bir başarı-
dır dedik. 

Koskoca 20 günü bitirdik Cevahir
önünde. Kampanya çerçevesinde 2–3
Nisan da olacak kurultayımızı anlatı-
yor ve herkesi davet ediyoruz. 

***

22. Gün: Ara ara ziyaretçilerimiz
oluyor parasızlıktan çocuklarını
okutamadıklarını söyleyenler oluyor.
Bir abi geçen gün parası olmadığı
için üniversiteyi bırakan ve inşaatın
dış cephesini boyarken düşüp ölen
genci anlatıyor bize. Çok öfkeleni-
yor, bu adaletsiz düzenin değişme-
sini istiyor. Ara ara yağan yağmur
akşama doğru kuvvetleniyor. Bağ-
lama kursundan arkadaşlar çadırı
ziyaret ediyorlar uzun bir süre tür-
küler söylüyoruz türkülerimizi
duyup yanımıza gelenler oluyor.
Arkadaşlardan biri okuldan atılmış.
Okul idaresinin ırkçı tutumundan
bahsediyor. Hemen ardından Etiler
Meslek Lisesinden arkadaşlarımız
geliyorlar. İlerleyen saatlerde avukat
olan bir ablamız çocuklarıyla birlikte
geliyor. Liseli arkadaşlarda var çadır
çok kalabalık ziyaretçilerimizin bir
kısmı yer kalmadığı için yağmurdan
ıslanıyorlar.  Fulyada oturan genç-
ler geliyorlar; sohbet ediyoruz. Dev-
rimcileri çok sevdiklerini halk için
gerekirsi canlarını feda eden yürek-
li insanlar olduklarını söylüyorlar. 

Biraz sohbet ettik. Sabah aradığım-
da bugün saat 10.00'da çadırla ve pan-
kartlarla uğraşıyorlardı. Gece zor geçmiş.
Çadır düşmüş, pankartları rüzgar savu-
ruyormuş. Soba zor yanmış, odunlar
ıslandığı için, ama hallediyoruz dediler.
Çadırı düzeltip sobayı yakmışlar, azar
azar yanında odunları kurutup içine atı-
yorlarmış. Selamları vardı. 

***

Utku ile konuştuk. Arkadaşları
vardı yanlarında konuşuyorlardı. Çok
güzel dolu dolu bir gün geçirdiklerini
anlattı. İrfan Ağdaş'ın okul arkadaşı gel-
miş, imza atmış, sohbet etmişler. Daha
sonra İrfan'ın katledilişini gören biri-
si gelmiş, anlatmış onunla da, uzun
uzun sohbet etmişler. 

***

Çadırın olduğu yere yakın Arif Sağ
Kültür Merkezi varmış, ordan çıkan bir
kaç arkadaş yanlarına gelmiş, imza
atmışlar bir kaç tane türkü söylemiş-
ler, etraf hemen kalabalıklaşmış. İlgi

yoğunlaştı dedi. 

***

Gün içinde birçok öğrenci, kala-
balık insanlar gelmiş, hava da biraz
daha iyiymiş, yağış yokmuş. 8 Mart
pnrogramı düzenlemişler dernekte.
Çadırda tanıştıkları arkadaşlarından
gelenler olmuş, onları Kadıköy 'deki
mitinge çağırmışlar çok iyi geçmiş,
arkadaşlar etkilendiler, diyorlar. 

***

Birisi gelmiş, onlarla tartışmaya
başlamış, sabit fikirli diyor Utku, para-
sız eğitimin imkansız olduğunu savu-
nuyormuş, öyle şey olmaz diyormuş.
Arkadaşlar da uzun uzun tekrar tekrar
anlatıyormuş ihtiyaç olduğunu. Onla-
rın karşılıklı tartışmasını duyan durak-
tan bir kişi gelip müdahil olmuş tar-
tışmaya. Sonuçta o kişi pes etmemek
için çekip gitti ama ikna olmadı diyor
Utku. Güzel olan ise insanların çev-
rede geçerken de, otobüs beklerken de
yanımıza gelmesi.

Liselilerden Yoldaşlarına, Yoldaşlarından Liselilere

“Parasız Eğitim İstiyoruz, Ala-
cağız” kampanyasını sürdüren Genç-
lik Federasyonu İstanbul, Taksim
Tramvay Durağı’nda  her gün imza
masası açmaya devam ediyor. Fer-
hat’la, Berna’nın hukuksuz bir şekil-
de tutuklu bulunduklarını, parasız
eğitim istemenin suç olmadığını,
temel bir hak olduğu anlatan Dev-
Gençliler bu hakların ancak müca-
dele ederek kazanabileceğini belir-
tiyorlar.

6 Mart günü açılan imza masa-
sında parasız eğitim için imza top-
lanıldı. Yürüyüş dergisi ve Grup
Yorum DVD’leri de satıldı. 

7 Mart günü açılan imza masa-
sında 3 saat sonunda
140 imza toplandı.

8 Mart günü açı-
lan masada 133
imza toplanırken 3
Yürüyüş dergisi
satıldı.

7 Mart günü Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Yunus Emre Kampüsün-
de Dev-Gençliler yemekhane önünde
masa açtılar, afiş asıp bildiri dağıttılar.
Fakültelere ve yemekhane önüne afiş
asan Dev-Gençliler, birçok bildiri
dağıttılar. Dev-Gençliler yaptıkları
konuşmalarla önümüzdeki hafta Ada-
lar Migros önünde açacakları parasız
eğitim çadırının ve yapacakları açlık
grevinin duyurusunu yaptılar.

Yaptıkları konuşmalarda “Halk
için bilim, halk için eğitim istedikle-
rini, parasız eğitim talebinin bir hak
olduğunu ve bu meşru talepleri için
mücadele ettiklerini, bedeller öde-
diklerini; henüz geçtiğimiz sene para-
sız eğitim istedikleri için iki arkadaş-
larının tutuklandığını; bu adaletsizlik
düzenine karşı mücadelenin büyül-
tülmesi gerektiğini '' vurguladılar.
Yaklaşık 2 saat açık kalan masa müca-
dele çağrısıyla son buldu.

Eskişehir Gençlik Derneği
Açlık Grevi Yapacak

Parasız Eğitim İstemeye
Devam Ediyoruz!
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16 Mart katliamının üzerinden
33 yıl geçti.  Oligarşinin halka karşı
tüm katliamları gibi 16 Mart Beyazıt
katliamında da katiller ceza-
landırılmadı. Adalet yerini bulmadı.
İktidardaki parti hangisi olursa olsun
katiller korundu ve cezasız bırakıldı. 

16 Mart 1978’de İs tan bul Üni ver -
si te si’nden çı kan dev rim ci öğ ren ci le rin
üze ri ne faşistler tarafından bom ba atıl -
ması sonucu 7 öğrenci  katledi ldi .  

Kat lia mı ki min yap tı ğına ilişkin
delil ler mevcuttu. Ör ne ğin, dö ne min
Ko mi ser Yar dım cı sı Re şat Al  tay’ın,
bom ba yı atan la rı ko va la yan po lis le ri en -
gel le ye rek, kat lia mın ger çek leş ti ril me -
sin de rol oy nadığı bi li nmektedir. Yine atı -
lan bom banın “or du ma lı” olduğu bil-
inmektedir.  Ve bombayı atanların
MHP’li  fa şist ler  olduğu bilinmektedir.

Fa kat buna rağmen katiller ceza-
landırılmadı. Kat lia ma iliş kin, İs tan bul
Sı kı yö ne tim Mah ke me si’nde açı lan da va -
da, Ül kü Ocak la rı İs tan bul Şu be  Baş ka -
nı Or han Ça kı roğ lu, Ka zım Ayay dın,
Meh met Gül, Ah met Ham di Pak soy ve
Sıd dık Po lat yar gı lan dı. 30 Mart 1980’de
bi ten da va da 11 yıl ha pis ce za sı ve rilen
Sıd dık Po lat dışındakiler be ra at et ti ril -
di . Sıd dık Po lat ise 1982 yılında As ke -
ri Yar gı tay’ın ka ra rıy la be ra at et ti ril di.

Katliama katılanlardan Zül küf İsot’un
Ela zığ’da öldürülmesinin ardından
annesinin 16 Mart Katliamını yapanlar-
dan birinin de oğlu olduğunu,  oğlunun
po lis Mus ta fa Do ğan’ın yön len dir me siy -
le ha re ket et ti ği ni açıklaması üzerine
1995’te katliam davası ikinci kez açıldı. 

Bu dava da AKP iktidarı tarafın-
dan 20 Ekim 2008’de zaman aşımın-
dan kapatıldı. 

AKP, sürekli kayıplar, katliamlar
faili meçhuller üzerinden demagoji
yapıyor. Geçmişte işlenmiş faili meç-
hullerin, katliamların kendi dönem-
lerinde aydınlatıldığını söylüyor.

AKP, katliamları, kayıpları, faili
meçhulleri aydınlatan bir parti değil,
katliamcıları koruyan bir partidir. 

Soruyoruz AKP’ye;
Reşat Altay Nerede?
Reşat Altay’ın katliamdaki rolü

açıktır. Mahkemenin sürdüğü 30 yıl
boynucu Reşat Altay bu katliamdan
dolayı yargılanmadı. 

Reşat Altay’ın 16 Mart katliamını
örgütleyenlerden Ül kü Ocak la rı baş ka -
nı Ab dul lah Çat lı ile görüştüğü,
Çatlı’nın Susurluk kazasından önceki
telefon kayıtlarında açığa çıkmıştır.
Fakat buna rağmen Reşat Altay
katliamdan yargılanmamıştır. Tam ter-
sine sürekli iktidarlar tarafından ödül-
lendirilmiştir. 

16 Mart katliamında komiser yardım-
cısı olan Altay en son AKP iktidarı
tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne
kadar yükseltilmiştir. 

Reşat Altay da AKP’nin kendine
verdiği görevi “layıkıyla” yerine
getirmiştir. Trabzon İl Emniyet
Müdürü iken Reşat Altay, Hrant
Dink’in katledilmesini planlayanlar-
dandır. 

AKP,  Reşat Altay’ı katliamlardaki
rolü açığa çıkmış olmasına rağmen
koruması altına almıştır. 

Soruyoruz AKP’ye; 
Yüz ba şı Ali Çe vi ke r 
Nerede?

Kat li am da kul la nı lan TNT ka lıp -
la rı, or duya aittir. Kü çük çek me ce 3.
Ko lor du Sa vaş İs tih kam Ta bu -

ru’nda ki su bay lar, MHP’li Çat lı’nın
yar dım cı sı dır. Yüz ba şı Ali Çe vi ke r
a dın da bir su bay pat la yı cı yı ha zır la -
yıp Çat lı’ya tes lim etmiştir. Bey-
azıt’ta katledilen 7 kişi bu bombalarla
katledildi. Peki patlayıcıları Çatlıya
veren Yüzbaşı Ali Çeviker nerede?
Göstermelik de olsa yargılanmadı
bu kişiler. 

AKP  bugüne kadar katilleri koru-
mak dışında katliamları aydınlatmak
için hiçbir şey yapmamıştır. Halkı
kandırmak için söyledikleri yalanların
dışında yapabilecekleri bir şey de yok-
tur. 
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16 Mart’ın katilleri nerede? 
16 Mart’ın planlayıcıları nerede?

Hatice ÖZEN,
Ahmet Turan ÖREN,

Cemil SÖNMEZ,
Murat KURT,

Abdullah ŞİMŞEK,
Hamit AKIL, 

Baki EKİZ

16 Mart katliamının üzerinden 33
yıl geçti. 33 yıl boyunca katiller hep
korundu. Katiller cezalandırılmadı.
Katiller katliamdan 30 yıl sonra zaman
aşımından cezasız bırakıldı. 

AKP  iktidarı tarafından yeni
katliamları örgütlemek için daha üst
görevlere terfi ettirilerek ödüllendi-
rildiler. 

Gençlerimiz; sizi katledenleri
unutmayın!

AKP,  bütün katliamların, bütün
faili meçhullerin üzerini örtüyor.

Katliamcıları koruyor. Ve katletme-
ye devam ediyor. 

Biz adalet istiyoruz. katillerin
cezalandırılmasını istiyoruz. 16
Mart’ta anmada buluşalım. Adalet
için katillerden hasap soralım!

Beyazıt’ta şehit düşen

silkinip kalktı kabrinden

ve elinde bir güneş gibi 

taşıyıp yarasını 

yıktı şahmeranın mağarasını...

16 Mart’ta birleşelim! 
Katliamcılardan hesap soralım!
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Ülkemizde 1980’lerden sonra kadınların çalı-
şabileceği alanlar daraltılmıştır. İşe girenlerin
ancak %17’sini kadınlar oluşturmaktadır. Yoksulluğun art-
masıyla çocuklar, yaşlılar ve kadınlar bakıcılık, temizlik
gibi işlerde çalışmaya başlamışlardır. Ülkemizde sosyal
güvenlik hakkına sahip kadınların oranı sadece %27’dir. 

Devletin sömürüyü artırmak, örgütsüzlüğü dayatmak
için çıkardığı personel rejim ve SSGSS gibi yasalardan
kadınlar elbette çok daha fazla etkilenmişlerdir. Bunlar
emekçilere örgütsüzlüğü, iş güvencesizliğini, daha az ücre-
te daha fazla çalıştırmayı, adeta sözleşmeli köle olmayı
dayatmaktadır. Eşitsiz koşullarda çalışan kadınların ücret
artışı, yükselme, terfi, iş güvencesi, özlük haklarından fay-
dalanabilmelerinin önü kesilmiştir.

Kapitalizm, kadına ikinci rol biçerek, kişiliğini yok ede-
rek, kendine güvensiz, pasif biri haline getirmeye çalış-
maktadır. Bir yandan ezilen sınıfın kadınları bu şekilde kişi-
liksizleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan aynı sınıfın
erkeklerine de egemenler tarafından kadın karşısında üstün-
lüğü(!) bir ayrıcalık olarak sunmuşlardır. Kadına ve
erkeğe biçilen bu çarpık misyon, yine bu sınıfın kadın ve
erkeklerinin kendi içinde birbirleriyle çatışmalarını getir-
miştir. 

Çifte sömürünün kaynağının kapitalist sistemin ken-
disi değil, erkekler olduğu yanlış düşüncesini yaratmış-
tır. Sömürü düzenine karşı kadın- erkek omuz omuza yürü-
tülmesi gereken mücadele daha baştan bölünmüştür.
Kadınlar sınıf bilincinden uzak feminist anlayıştan etki-
lenmiştir. Feminizm, kadının kurtuluşunu işlediği ve
kadın haklarını geliştirmeyi hedeflediği için demokratik
bir içeriğe sahiptir. 

Ancak ister burjuva demokrasisinin olduğu ülkelerde,
ister Türkiye gibi yeni sömürge ülkelerde olsun kadının
kurtuluşuna hizmet edemez. Kadın sorununda hedef sap-
tırdığı, sınıf güçlerini bölerek objektif olarak burjuvazi-
ye hizmet ettiği için burjuva bir akımdır.

Devrimci kadınlar, sorunun çözümünü yapılacak
reformlarda gören, uzun vadede ise sorunun çözümünden
uzaklaştıracak olan bugün sendikalarımıza da hakim
kılınmaya çalışılan bu anlayışa karşı mücadele ediyoruz.
Çünkü biz kadın sorununu önemsiyoruz. Kadınlarımızın
emeğinin “bağımsız kadın örgütlerinin” arkasına verile-
rek, soyut bir erkek karşıtlığı mücadelesinde heba edil-
mesini istemiyoruz. 

Soruna sınıfsal değil cinsiyetçi bakan ve özünde
kadın sorununu ezen- ezilen ilişkisi çerçevesinde ele alma-
yan, tüm kadınların ortak sorunu olarak gören anlayışla-
rın bakış açıları sendikalarda da hakim olmaya çalış-
maktadır. Kadın emekçilerin sorunları cinsel tacize indir-

genmek istenmektedir.

Kadın, emekçi olarak ezilmesinin yanı sıra evde, işte
bir kez daha ezilmektedir. Fakat bunu değiştirmenin
yolu erkeklere karşı mücadele etmek değil, bu kültürü yara-
tan sisteme karşı kadın erkek birlikte mücadele etmektir.
Sistemle mücadele etmeyi göğüsleyemeyenler ancak
sorunu cinsiyet temeline indirgeyip erkeklere karşı müca-
dele anlayışına hapsetmişlerdir. 

Peki tüm bu kafa karışıklıklarının yaşandığı koşullarda
bizim durduğumuz yer neresi olmalıdır? Öncelikle bu
sorunların kaynağı olan sistemin bize dayattığı yoz bur-
juva kadın kimliğini reddetmekte kararlı olmalıyız.
Özgürlük adına kadınlara dayatılan yoz kimlik kabul edi-
lemez. Yenilenmeyi önce kendi beyinlerimizde gerçek-
leştirmeliyiz. Özgürlük ve eşitlikten bize dayatılan yoz kül-
tür için yarışı değil, yarattığımız ahlak anlayışına sıkı sıkı
sarılmayı anlamalıyız. 

Biz yaşamın her alanında varız. Yaşamın her alanın-
da örgütlü olmadan, bizi iki kere kuşatan her türlü saldı-
rıya karşı mücadele etmeden ve en önemlisi bu mücade-
leyi toplumsal mücadele ile birleştirmeden özgürleşe-
meyeceğimizi bilmek bizim için bir zorunluluktur. Evde,
okulda, işyerinde, tarlada, hayatın her alanında kadın
olmaktan kaynaklı sorunlarımızın farkında olarak siyasal
mücadele içinde kendimizi var etmeliyiz.

Fiili- meşru ve militanca mücadele etmenin örneğini
hak alma mücadelesinde hep en önde yürüyen kadınları-
mız göstermektedir. Kadınlar New-York’ta mücadelele-
riyle emekçilere önderlik eden, bunun için katledilen 129
kadının mücadele anlayışını devam ettirmiş,Türkiye’deki
kamu emekçilerine önderlik etmişlerdir. 

Elmas Yalçın, Ayşenur Şimşek, Satı Taş, Fidan
Kalşen kamu emekçileri alanında ilkleri yaratanlardır. 657
zincirine hapsedilmeye çalışılan memurların sendikal
haklarının kazanılmasında en ön saflarda yer almış,
büyük bedeller ödemişlerdir. Onların bayrağını bugün de
taşıyanlar var. 

Bunun son örneği temizlik işçisi Türkan Albayrak’tır.
118 gün boyunca her türlü saldırıya karşı direnmiş,
kazanmıştır. Türkan Albayrak’ın direnişi tüm kadınla-
rın direnişidir. Tüm kadınlar adına kadının iradesini güç-
lendiren bir direniştir. 

Toplumda özel mülkiyetin çıkışıyla liderlikten iki kere
köleliğe layık görülen yerimizi, 8 Mart' ı yaratan kadın-
larımızın kararlılığıyla ve haklılığımızın bilinciyle köle-
likten özgürlüğe dönüştüreceğimiz gelecek güzel, özgür
günlere inançla yürüyoruz. Bunun  için mücadele ediyor,
bunun için bedel ödüyoruz.

Devrimci Memur
Hareketi

Elmaslar’ın, Ayşenurlar’ın,
Fidanlar’ın bayrağını 
biz taşıyoruz
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güvenlik hakkına sahip kadınların oranı sadece %27’dir. 

Devletin sömürüyü artırmak, örgütsüzlüğü dayatmak
için çıkardığı personel rejim ve SSGSS gibi yasalardan
kadınlar elbette çok daha fazla etkilenmişlerdir. Bunlar
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erkeğe biçilen bu çarpık misyon, yine bu sınıfın kadın ve
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lenmiştir. Feminizm, kadının kurtuluşunu işlediği ve
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uzaklaştıracak olan bugün sendikalarımıza da hakim
kılınmaya çalışılan bu anlayışa karşı mücadele ediyoruz.
Çünkü biz kadın sorununu önemsiyoruz. Kadınlarımızın
emeğinin “bağımsız kadın örgütlerinin” arkasına verile-
rek, soyut bir erkek karşıtlığı mücadelesinde heba edil-
mesini istemiyoruz. 

Soruna sınıfsal değil cinsiyetçi bakan ve özünde
kadın sorununu ezen- ezilen ilişkisi çerçevesinde ele alma-
yan, tüm kadınların ortak sorunu olarak gören anlayışla-
rın bakış açıları sendikalarda da hakim olmaya çalış-
maktadır. Kadın emekçilerin sorunları cinsel tacize indir-

genmek istenmektedir.

Kadın, emekçi olarak ezilmesinin yanı sıra evde, işte
bir kez daha ezilmektedir. Fakat bunu değiştirmenin
yolu erkeklere karşı mücadele etmek değil, bu kültürü yara-
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sorunların kaynağı olan sistemin bize dayattığı yoz bur-
juva kadın kimliğini reddetmekte kararlı olmalıyız.
Özgürlük adına kadınlara dayatılan yoz kimlik kabul edi-
lemez. Yenilenmeyi önce kendi beyinlerimizde gerçek-
leştirmeliyiz. Özgürlük ve eşitlikten bize dayatılan yoz kül-
tür için yarışı değil, yarattığımız ahlak anlayışına sıkı sıkı
sarılmayı anlamalıyız. 

Biz yaşamın her alanında varız. Yaşamın her alanın-
da örgütlü olmadan, bizi iki kere kuşatan her türlü saldı-
rıya karşı mücadele etmeden ve en önemlisi bu mücade-
leyi toplumsal mücadele ile birleştirmeden özgürleşe-
meyeceğimizi bilmek bizim için bir zorunluluktur. Evde,
okulda, işyerinde, tarlada, hayatın her alanında kadın
olmaktan kaynaklı sorunlarımızın farkında olarak siyasal
mücadele içinde kendimizi var etmeliyiz.

Fiili- meşru ve militanca mücadele etmenin örneğini
hak alma mücadelesinde hep en önde yürüyen kadınları-
mız göstermektedir. Kadınlar New-York’ta mücadelele-
riyle emekçilere önderlik eden, bunun için katledilen 129
kadının mücadele anlayışını devam ettirmiş,Türkiye’deki
kamu emekçilerine önderlik etmişlerdir. 

Elmas Yalçın, Ayşenur Şimşek, Satı Taş, Fidan
Kalşen kamu emekçileri alanında ilkleri yaratanlardır. 657
zincirine hapsedilmeye çalışılan memurların sendikal
haklarının kazanılmasında en ön saflarda yer almış,
büyük bedeller ödemişlerdir. Onların bayrağını bugün de
taşıyanlar var. 

Bunun son örneği temizlik işçisi Türkan Albayrak’tır.
118 gün boyunca her türlü saldırıya karşı direnmiş,
kazanmıştır. Türkan Albayrak’ın direnişi tüm kadınla-
rın direnişidir. Tüm kadınlar adına kadının iradesini güç-
lendiren bir direniştir. 

Toplumda özel mülkiyetin çıkışıyla liderlikten iki kere
köleliğe layık görülen yerimizi, 8 Mart' ı yaratan kadın-
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Mühendislik, Mimarlık ve Planla-
mada +İvme Dergisi tarafınndan başla-
tılan "Düşük Ücrete ve Güvencesiz
Çalışmaya Hayır" kampanyası üç ilde
yapılan eylemle duyuruldu. 

İstanbul: Taksim Tramvay Dura-
ğı’nda 5 Mart günü yapılan eylemde
"Yasadışı Kuralsız Çalıştırılmaya Boyun
Eğmeyeceğiz”, “Düşük Ücrete ve Gü-
vencesiz Çalışmaya Hayır” yazılı pan-
kartlar açıldı. 

"Düşük Ücrete Boyun Eğmeyece-
ğiz", "Köle Değil Emekçiyiz", "Söz-
leşmeli Köle Olmayacağız", "Hak Ve-
rilmez Alınır Zafer Sokakta Kazanılır",
"Esnek Çalışmaya Hayır", "Mühendisiz
Mimarız, Haklıyız Kazanacağız" slo-
ganlarının atıldığı eyleme yaklaşık 40
kişi katıldı. Türkan Albayrak da eyleme
destek verdi. 

Ankara: 5 Mart günü Yüksel Cad-

desi’nde yapılan eylemde ise “Düşük Üc-
rete ve Güvencesiz Çalışmaya Hayır”
pankartı açıldı, “Mühendisiz Mimarız
Haklıyız Kazanacağız”, “4/B'ye 4/C'ye
Güvencesizliğe Hayır”, “Kurtuluş Yok
Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Bi-
rimiz”, “Herkese Kadrolu Güvenceli İs-
tihdam”, “Hak Verilmez Alınır, Zafer
Sokakta Kazanılır” sloganları atıldı. 

Eyleme 37 mimar-mühendis-şehir
plancısının kırmızı baretleriyle ve ta-
şıdıkları dövizlerle katıldı.

İzmir: Çağdaş Hukukçular Derneği İz-
mir Şubesi'nin toplantı salonunda ya-
pılan basın toplantısında mühendis,
mimar ve şehir plancılarının sorun ve
ihtiyaçlarının birlikte tartışılıp çözüm
aranması için ve haklarımız için mü-
cadeleye çağrı yapıldı. Mimar mühen-
disler yaptıkları eylemlerde köle olma-
yacaklarını haykırıyorlar.  

EMEK

"Grev haktır.  Lokavt yasaktır."
(Halk Anayasası  Taslağı)

Metal işçileri grev kararı aldı; 15 bin
işçinin greve çıkacak olması, tekelci
burjuvaziyi telaşlandırdı. 

MESS ile Birleşik Metal-İş arasın-
da süren toplu iş sözleşmesi pazarlık-
larının anlaşmazlıkla sonuçlanması
üzerine, Birleşik Metal-İş grev ilan etti.
Grev kararı, 10 Şubattan itibaren iş-
yerlerine asıldı. 

Grev sürecinin ilerlemesi karşısın-

da, MESS patronları, 22 Şubat'ta lokavt
kararı aldılar. 

Lokavt, emekçilerin grev hakkının
yok edilmesidir. Emekçinin hak arama
mücadelesine tahammülsüzlüktür. 

Kim ki, ülkemizde, patronlarla iş-
çiler arasındaki "toplu sözleşme siste-
mi yürürlüktedir" diyorsa yalan söylü-
yor. 

Evet, kağıt üzerinde bu sistem var-
dır. Ancak yakın tarihimizi bir hatırla-
yalım. Hükümetlerin müdahale etmediği

önemli bir grev neredeyse yoktur.  

(...)

İşçiler ve memurlar! 

İşçi ve memur sendikaları! 

Bu kavgada tüm emekçilerin, eme-
ğin çıkarlarını savunmak için kurulmuş
sendikaların ve emekten yana tüm güç-
lerin yeri, Metal işçilerinin yanıdır. 

Hep birlikte metal patronlarının
karşısına çıkalım. 

Hep birlikte lokavtın gayri meşru-
luğunu haykıralım, lokavtın kaldırıl-
masını ve yasaklanmasını talep edelim. 

Metal işçilerinin grevi, tüm emek-
çilerin desteğiyle büyüyecek!

Lokavt Suçtur, Yasaklanmalıdır!

Lokavt Emekçilere Saldırıdır; 
Lokavta Karşı Birleşelim!

Ontex işçilerinden
direniş 

Ontex firmasından işten atılan 17
işçi Yenibosna’daki işyeri önünde di-
renişlerini sürdüyor.
İşçiler 2 Mart’ta yaptıkları açıkla-

mada, Ontex ürünleri boykot etme
çağrısı yaparak taleplerini  şöyle
sıraladı lar:
İşimizi geri istiyoruz, Tüm sendi-

ka yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz is-
tifa etsin. Başta temsilcilerimiz olmak
üzere tüm yöneticilerimiz demokratik
seçimlerle belirlensin, İşçi iradesini yok
sayan sözleşme iptal edilsin. TİS ta-
lepleri kabul edilsin.

Bericap işçilerinin
eylemi sürüyor
İki buçuk ay önce işten atılan dört

arkadaşlarının işten atılmasını kabul et-
meyen Bericap İşçilerinden 92 işçi di-
renişe başlamıştı. Bericap patronu ça-
lışma koşullarının zorlaştırmasıyla
başlayan  baskılarını disipline verme,
sendikasızlaştırma çabaları, işten at-
mayla devam etmiş, direnişe  geçen iş-
çilere de fabrika önünde direnmelerine
izin vermek istememiş, işçiler çadır kur-
duklarında da polis saldırıp çadırı sökm-
üştü. Ancak işçiler çadırın sökülmesi-
ne rağmen otobüs ve minibüs içinde
ikibuçuk aydır direnişlerine devam edi-
yorlar. 

Düşük Ücrete ve Güvencesiz
Çalışmaya Hayır" Kampanyası
Başladı

13 Mart
2011
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Emekli-Sen’de uzun süredir var
olan, sendikal mücadeleye yaklaşım-
daki farklılıklar, Emekli-Sen Genel
Merkezi’nin İstanbul’da Beyoğlu, Kar-
tal ve Kadıköy şube yönetimlerini di-
siplin kuruluna sevk etmesi, Kocaeli şu-
besini görevden alması ve Ankara Ke-
çiören şubesinin şube başkanı ile sek
reterini görevden bir yıl uzaklaştırma-
sıyla yeni bir boyut kazandı.

Şubeler hakkındaki bu kararlar,
sanki birbirlerinden ayrı kararlar gibi
gözükse de Emekli-Sen şubelerinin
kongreler sürecine girdiği bir dö-
nemde gündeme gelmesinin de gös-
terdiği gibi, Genel Merkez’in yöne-
timde kalabilmek adına giriştiği tas-
fiyecilik politikasının bir ifadesidir. 

Genel Merkez, bu kararlarıyla
şube kongrelerine müdahale etmeye,
şubelerin çıkartacağı delegelikleri
etkilemeye, muhalif şubelere göz-
dağı vererek şubeleri ve delegelerini
baskı altına almaya çalışmaktadır.

Son Torba Yasa örneğinde de gö-
rüldüğü gibi, emekçilere saldırıla-
rın, hak gasplarının giderek arttığı bir
dönemde, haklarımızı koruyabilme-
nin, yeni haklar kazanabilmenin yolu,
sınıf sendikacılığı ilkelerine daha
sıkı sarılmaktan geçer. Emekli-Sen’de
tasfiyeci politikanın hayat bulması
Emekli-Sen mücadelesini tıkayarak
daha da geri götürecektir. Emekli-Sen
Genel Merkezi bu saldırılara karşı po-
litikalar üretip direnişler örgütleye-
ceğine, koltuğunu korumakla meşgul,
tasfiyeci operasyonlar gerçekleştirmek
peşindedir... Genel Merkez’in bu so-
rumsuz ve tasfiyeci politikaları mah-
kum edilmelidir. 

Emekli-Sen Merkez Disiplin Ku-
rulu, İstanbul 1, 2 ve 4 No’lu şubelerin
şube başkan, sekreter ve mali sekre-
terleri ile tüm şube yönetim kurulu
üyelerine 9 maddelik aynı tarzda bir
yazı göndererek tebligatta(!) bulun-
muş ve şube yönetimlerinden savun-

malarını istemiştir.

Genel Merkezin tam şube kong
relerine gidilirken Merkez Disiplin
Kurulu’na ısmarlama olarak yaz-
dırdığı bu yazı, esas olarak muhale-
feti bastırma anlayışıyla yazılmıştır ve
tasfiye politikanın devamıdır. 

Merkez Disiplin Kurulu’nun şube
yöneticilerine yaptığı temelsiz, key-
fi suçlamalarda şunlar yer alıyor. 

1-) Alınan bir karar sorgulanıyor. 

“Olağan Genel Kurulda seçilen
sendika organlarının azınlık oyuyla
seçildiği dolayısıyla sendikanın bü-
tününü temsil edemeyeceği ve so-
runlara çözüm üretemeyeceği şeklinde
neden şubeniz yönetim kurulu tara-
fından karar alındı?” denmektedir.

- Öncelikle sözü edilen karar, bir
şube kararı değil Ankara’da Başkan-
lar Kurulu toplantılarında, İstanbul şu-
belerinin dışındaki birçok şube baş-
kanının da katıldığı bir tespittir.

Doğru bir tespittir; çünkü 7.
Olağan Genel Kurul, 185 delege ile
açılmış, seçimlere geçildiği gün 105
delege seçime katılmış, bunun da
20’si boş oy kullanmıştır; dolayısıy-
la bugünkü genel merkez, kongrede
85 oy ile seçilmiştir. Bunun litera-
türdeki adı herkesin bildiği gibi azın-
lık yönetimidir.

Genel Merkez, neden genel ku-
rulda öyle oldu diye düşünün, bundan

demokratik işleyişi geliştirecek so-
nuçlar çıkarmak yerine, polisiye bir
yaklaşımla, bu durum tesbitini bir “di-
siplin suçu” haline getirmeye çalış-
maktadır. Sorun disiplinle ilgili değil,
Genel Merkez’in anti-demokratik
mantığıyla ilgilidir. 

2-) “MYK’nın... Bölge Temsilci-
lik seçimlerinin 26 Eylül 2009 tari-
hinde yapılması için aldığı karara
karşı ... Bölge Temsilcilik Seçimleri-
ne neden katılmadınız?” denmekte-
dir.

Evet, Devrimci Mücadelede
Emekliler de içinde olmak üzere bir
çok şube katılmadı bu seçimlere. 

Çünkü birincisi;  Genel Merkezin
Bölge Temsilciliği diye sendikanın
önüne getirmeye çalıştığı bölge tem-
silcilik kurumu sendika içerisinde
tartışılarak oluşturulması gereken tar-
tışmalı bir tasarıdır.

İkincisi: Ülkenin kaç bölgeye ay-
rılacağından hangi bölgede kaç şube
olacağına kadar birçok noktada, de-
neme yanılma yoluyla yapılan yersiz,
yanlış ve kendi koltuğunu sağlam-
laştırmaya yönelik uygulamalar söz
konusudur. 

Üçüncüsü: Genel Merkeze bu
konuda denilen açıktır: “Bölge tem-
silcilik seçimleri, “ben yaptım oldu”
anlayışından çıkartılarak, bu örgütün
genel kuruldan sonraki en önemli or-
ganı olan Başkanlar Kurulu toplantı-
sında tartışılarak öyle kararlaştırılsın”
denilmesi dikkate alınmamış; bu şe-
kilsiz uygulama, Emekli-Sen örgü-
tünün en aktif 18 şubesinin itirazı-
na rağmen Genel Merkezce hayata
geçirilmeye çalışılmıştır.

Peki ne olmuştur? Bu yanlış po-
litika, sendikal çalışmaların geri düş-
mesinden başka bir işe yaramamıştır.

3-) “MYK’nın... sendika gelirle-

Emekli-Sen’in tasfiyeci genel merkezinin iddiaları ve cevaplar

Statükoculuk, tasfiyelerle 
koltuğunu korumaya çalışıyor

Emekli-Sen’deki tasfiyecilik,
devrimcilere karşı statüko-

nun savunuculuğudur. 
Emekli-Sen’de tasfiyecilik

politikasına karşı sürdürülen
mücadele, aynı zamanda
Emekli-Sen’i devrimci 
bir Emekli-Sen yapma 

mücadelesidir.



rinin genel merkez hesabında top-
lanması için aldığı karara karşı,
şube organları ortak toplantısında ka-
rara uymama konusunda neden karar
aldınız?” denilmektedir.

Ana tüzükte gelirlere ilişkin hü-
kümler (Madde 36), gelirlerin kulla-
nılma yöntemi (Madde 37) gayet açık-
tır. 

Bu sorunun ana tüzüğe dayandırı-
larak sorulması ve disiplin so-
ruşturması konusu yapılması
anlamsız ve gereksizdir. Konu
tamamen sosyal güvenlik ku-
rumu ile sendika genel merke-
zi arasındadır, bunun dışında-
ki bütün uygulamalar Ana Tü-
züğe aykırıdır.

4-) “... Tüm şube ve yöneticileri-
nin katılacağı temsilciler meclisi top-
lantısına neden karşı çıkıp katılma-
dınız?” denilmektedir.

Emekli-Sen genel merkezi emek-
lilerin sorunlarına ve sendikamızın ön-
celikli hedeflerine yönelmek yerine,
yanlış ve taraflı politikalar üreterek
sendikada var olan olumsuzlukları bü-
yüttü. Genel Merkez Yönetimi soru-
nun çözümü için, örgütü kucaklaya-
rak birlikteliği büyütecek politikalar
üreteceğine, Başkanlar Kurulu top-
lantılarında alınan kararların şube
yönetimlerine taşınmadığı gerekçe-
siyle tüm şube yöneticilerini topla-
maya girişmiştir. 

Böylesi bir toplantının şubelere
maliyetinin ortalama 700-1000 TL’yi
bulacağı, şubelerimizin bunu karşı-
layamayacağı, bunun yerine bölge
toplantıları yapılarak hem daha sağ-
lıklı sonuçlar alınabileceği hem daha
katılımlı toplantıların yapılabileceği
genel merkeze sözlü ve yazılı olarak
bildirilmesine rağmen, genel mer-
kez doğru düşüncelere önyargılı yak-
laşarak kendi düşüncesinde ısrar ede-
rek 3-4 Ekim’de temsilciler meclisi-
ni toplantıya çağırdı. 

Normal olarak 650 kişinin katıl-
ması gereken bu toplantıya MYK da
dahil olmak üzere 55 kişi katılmıştır.
Yanlışta ısrarın çıplak sonucu budur. 

Genel Merkez, genişletilmiş yö-
netim kurulu toplantısına katılmayan

şube ve yöneticilerinin neden katıl-
madıklarını sorgulamak yerine, bu ko-
nudaki düşüncelerini ifade eden 3
şube yöneticisine soruşturma aç-
maktadır. Bu tasfiyeciliktir işte.

5-) “Etkinlikler yapılmadan ma-
kul bir süre önceden, sonuç tutana-
ğının ise etkinlikten 15 gün sonra ge-
nel merkeze gönderilmesi kararına
neden uymadınız?” denilmektedir.

Bugün sendika içerisinde başta
Genel Merkez yönetimi olmak üzere
herkes çok iyi biliyor ki, genel mer-
kezin Ankara’da yaptığı eylemlerin
bile gerçek katılımını İstanbul başta
olmak üzere Marmara bölgesi şube-
leri üzerinden sürdürmektedir.

Etkinliklerle ilgili yapılan iddia-
larla ilgili söylenecek çok şey olma-
sına karşın öncelikle suçlanan bu şu-
beler görevlerini eksiksiz bir şekilde
sürdürülmesi çabası içerisindeki şu-
belerdir. Son hazırlanan anti-demok
ratik delege listesine dahi bakıldığında
İstanbul şubelerinin genel merkeze
borcu olmayan birkaç bölgeden biri
olduğu görülecektir.

6-) “MYK’nın aldığı eylem ka-
rarlarına uymadığınız, eylem ve et-
kinliklere katılmadınız, (Ali Asker
konseri) veya kararları değiştirdiği-
niz (18 Nisan Gebze mitingi çalış-
maları) (11-12 Haziran genel oturma
eylemi) görülmektedir.” denilmekte-
dir.

Merkez Disiplin Kurulu’nun İs-
tanbul şubelerinin eylem ve etkin-
liklere katılmadığı iddiası tamamen
gerçek dışıdır. Yukarıda bu noktada
gereken söylenmiştir zaten. 

İstanbul’da yapılan Ali Asker
Konseri ile ilgili söylenecek şey ise
şudur: Genel Merkez eğer İstanbul
gibi bir yerde bir etkinlik yapacaksa
bunu bu ildeki şubelerden oluştu-
racağı bir ekiple sürdürmesi gerekir.

Genel Merkezin İstanbul şu-
belerini yok sayarak yapmaya
çalıştığı bu konser, genel mer-
kez politikalarının yanlışlığı-
nı gösterdiği kadar sendikayı
da halk nezdinde küçük dü-
şüren bir işlev görmüştür. Bu-

nun hesabını vermesi gerekenler, şu-
beleri bölmeye çalışanlar,  bir de
pişkince hesap sormaya kalkıyorlar. 

18 Nisan Gebze mitingi yine bu
zihniyetin gerçekleştirdiği en büyük
fiyaskolarından biridir. İstanbul şu-
beleri, genel merkezin bütün engel-
leme çabalarına karşı Gebze’deki
mitinge kitlesel olarak katıldı ve ora-
daki herkesin gördüğü gibi İstanbul
şubelerinin katılmasıyla basın açık-
laması biçiminde sürdürülen mitingin
havası değişti.

“Haklarımızı İstiyoruz” kampan-
yasının bir etkinliği olan 11-12 Ha-
ziran oturma eyleminin yazısı İstan-
bul şubelerine ulaştığında, İstanbul şu-
beleri, 12 Haziran’da SBS sınavları-
nın olduğu, emekli öğretmen üyele-
rinin sınava katılacak çocuklarının ol-
ması nedeniyle eylem tarihinin bir gün
öne alınması kararına vardı. İstanbul
şubelerinin yaptığı her işte bir neden
arayan Genel Merkez, kendi eksiği-
ni göreceğine, eylemin aynı tarihte ya-
pılmasında ısrar etmiş ve hatta işi daha
ileriye götürerek İstanbul şubelerinin
yaptığı eylemin Emekli-Sen’in eyle-
mi olmadığını açıklamaya kadar var-
dırmıştır. Bu aynı zamanda kendi
sendikasına düşmanlığın bir göster-
gesi değildir de nedir?

7-) “Genel Merkeze bilgi ver-
meden eylemler yaptığınız doğru
mu?..” denilmekte ve çeşitli eylem-
ler sıralanmaktadır. Bunlara tek tek

13 Mart
2011

47

Yürüyüş

Sayı: 259

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK

Emekli-Sen Genel Merkezi 
bu saldırılara karşı politi-
kalar üretip direnişler ör-
gütleyeceğine, koltuğunu

korumakla meşgul, tasfiyeci
operasyonlar gerçekleştir-

mek peşindedir... Genel
Merkez’in bu sorumsuz ve

tasfiyeci politikaları 
mahkum edilmelidir. 
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değinmek gereksizdir. 
Emekli-Sen şube ve temsilcilik-

lerinin kendi il, ilçe ve bölgelerinde
gelişen önemli olaylara karşı inisiyatif
koymaya ve eylem yapmaya hakla-
rı vardır, bunun için genel merkez-
den izin alınması değil, genel merkeze
bilgi verilmesi yeterlidir.

Bu “suçlama”, Genel Merkezin
her eylemde İstanbul şubelerinin ge-
risinde kalacağı kompleksinin ürü-
nüdür. Şu açık ki; Emekli-Sen İstan-
bul Şubeleri, genel merkezden gelen
her program ve kampanya çalışma-
larını İstanbul’da daha da zenginleş-
tirmek için çaba sarfetmektedirler. Ya-
pılan çalışmaları genel merkezden
daha başarılı bir şekilde basına ve hal-
ka duyuran İstanbul şubelerinden
adeta intikam alma duygusuyla dav-
ranan genel merkez yönetimi, bu ça-
lışmaları takdir etmek bir yana di-
siplin suçu olarak tanımlayarak ni-
yetini belli etmiştir.

8-) “Müteakip defalar uyarma-
mıza rağmen, İstanbul 3 No’lu şube
yönetimine bilgi vermediğiniz halde,
İstanbul’da yaptığınız eylemlerde İs-
tanbul şubeleri pankartı açmak su-
retiyle adı geçen şube yönetimini
yok saydınız mı?” denilmektedir.

Emekli-Sen İstanbul şubeleri
Emekli-Sen kurulduğu günden bu
yana, İstanbul’da yapılan eylem ve et-
kinlikleri 4 şube olarak birlikte yap-

ma amacını taşımış ve savunmuştur.
İstanbul şubeleri üzerinde oynanmak
istenen bütün çirkin oyunlara karşı İs-
tanbul şubelerinin birlikteliğini hala
savunulmaktadır. Fakat 3 nolu şube-
nin genel merkezle hareket eden an-
layışı bu birlikteliğin önündeki en bü-
yük engeldir. Tüm bunlara rağmen
birlikteliği büyütmek amacıyla eylem
ve etkinliklere çağırılmaktadırlar. İs-
tanbul şubelerinin birlikteliğini sa-
vunan birçok üye 3 nolu şube başka-
nın bütün olumsuzluklarına rağmen
yapılan eylemlere katılmaktadırlar.

9-) “1 Mayıs 2010 kutlamaları sı-
rasında genel merkezin önceden yap-
tığı yazılı bildirime rağmen, belirle-
nen sıralamaya uymayarak yürüyüş
kortejinde tartışmaya neden oldu-
nuz mu?” denilmektedir.

Emekli-Sen Genel Merkezi’nin
İstanbul’da DİSK’in yaptığı organi-
zasyonda sendikaların alfabetik sıra-
lamaya göre dizileceğini bildirdiği bir
eylemde, kimin nerede yürüyeceğine
dair söz söyleme durumu yoktur. 

Ayrıca 1 Mayıs mitingi İstan-
bul’da yapılıyor. Genel Merkez, şu-
beler arasında alenen sorun yaratmak
amacıyla Sakarya şubesini Adapa-
zarı diye tanımlayarak İstanbul şu-
belerinin önüne koymaya çalışması,
3 No’lu şubeye “siz Aksaray” şube-
sisiniz diyerek alfabetik sırada en öne
koymaya çalışması gibi çiğ ve ucuz

yöntemlere başvurulması, Genel Mer-
kez’in ne kadar aciz bir durumda ol-
duğunu, şubeleri birbirine düşür-
mekten medet umduğunu gösteri-
yor. 

Ciddiye alınır tek bir iddia
yoktur. Hepsinin tek amacı
vardı: İftira ve tasfiye!

Hepsi boşa çıkarılmıştır

Emekli-Sen’in ana tüzüğünün
SENDİKANIN AMAÇ ve İLKELE-
Rİ maddesinin son bölümünde şöy-
le yazmaktadır. Ulusal düzeyde ve
sendika içinde çoğulcu katılımcı; ya-
sakların olmadığı bir demokrasinin
yerleşmesini sağlamak, sendikanın ya-
pısı içinde tabanın söz ve karar sahibi
olma ilkesi doğrultusunda en alt bi-
rimden en üst birimlere kadar de-
mokrasinin işlerliğini egemen kıl-
mak ve sendika içi demokrasiye sahip
çıkmak temel ilkeleridir.

Emekli-Sen’deki tasfiyecilik,
devrimcilere karşı statükonun savu-
nuculuğudur. Biz mücadeleyi ve ör-
gütlenmeyi bulunduğu yerden daha
ileriye götürmenin temsilcisiyiz.   

Emekli-Sen’de tasfiyecilik politi-
kasına karşı sürdürülen mücadele, aynı
zamanda Emekli-Sen’i devrimci bir
Emekli-Sen yapma mücadelesidir.

AKP yeni bir Torba Yasa hazırlığında. Basına yan-
sıdığı kadarıyla yeni ‘Torba Yasa’ teklifinde, Araştırma
Geliştirme Faaliyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
DSİ Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri, YÖK ve
Özel Güvenlik Görevlilerine ilişkin kanunlarda
değişiklik öngörülüyor.

Kuşkusuz bir öncekinde olduğu gibi, buna daha bir
çok ek yapılabilir daha. 

AKP nasıl yönetiyor, nasıl yönetmek istiyor; “Tor-
ba yasa” tarzı,  bir yerde bunun da cevabıdır: 

İktidardaki partiler ülkeyi faşizmle yönetiyorlar.
Faşizm, asıl olarak “yürütme” demektir. Ne yasama or-

ganı, ne yargı, ayak bağı olmasın istenir faşizmde. 

Turgut Özal, kendi iktidarı döneminde bunun için “ka-
nun hükmünde kararname”leri ortaya atmıştı. Yasa çı-
karmak yerine onlarla yönetiyordu ülkeyi. Özal hep mil-
let meclisini dışladı. 

Torba yasa AKP’nin meclisi, halkı, demokratik
kitle örgütlerini kısacası  herkesi dışlama anlayışıdır.
Böyle bir anlayışın demokrasi anlayışı, demokrasi
kültürü olamaz zaten. Torba Yasa çıkarılırken, hiçbir ko-
nuda tartışma, görüşme yapılmadı. AKP hep bildiğini oku-
du. Torba Yasa zaten teknik olarak da öyle bir yasa yap-
ma tarzıdır ki, kimse ne olup bittiğine bile vakıf olamaz
kolay kolay. 

AKP de işte bu anlamda önceki Torba Yasa’da halkı
hile ile kandırmaya çalıştı. Onlarca halk düşmanı yasayı
çıkarırken, araya 1-2 aldatıcı madde koyarak vitrin oluş-
turma yoluna gittiler. Şimdi yapılacak olan da budur.

AKP nasıl yönetiyor! 
“Torba Yasa” Halka Karşı Yönetim Tarzıdır



Sapık Vakit Yazarı Hüseyin
Üzmez, “yattığı süre yeterli görüle-
rek” tahliye edildi. 

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel
tacizde bulunan sapık Üzmez, sade-
ce 2.5 yıl yatmıştı. 

13 yıl 1 ay 15 gün cezaya çarptı-
rılmıştı Üzmez. Fakat Bursa 4. Ağır
Ceza Mahkemesi, bu süreyi yeterli
görmüş.  

Tahliye yetmez. 

Önce meclise getirilmeli. Bülent
Arınç’ın, Mehmet Ali Şahin’in, Aliye
Kavaf’ın ve Tayyip Erdoğan’ın katıl-
dığı bir törenle, Hüseyin Üzmez’e
“devlet üstün hizmet madalyası”
takılmalıdır. 

Tıpkı Ali Suat Ertosun için
düzenlenen törende olduğu gibi,
Başbakan ve Bakanlar, birer birer
Hüseyin Üzmez’in yanında madal-
yayla birlikte poz vermelidirler. 

Bu da yetmez. 

Sonra Yargıtay’da ve Anayasa
Mahkemesi’nde de ayrı ayrı tören-
ler düzenlenmeli. 

Buralarda yapılacak törende de
Hüseyin Üzmez “hukuka güvenini
anlatan ve şükranlarını sunan” bir
konuşma yapmalı; ardından Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker,
Üzmez’e “hukuka üstün hizmet”
madalyası takmalıdırlar.  

Hukuka hizmetini soracak olur-

sanız; 

artık tacizciler, tecavüzcü-
ler için bir “içtihad” oluşmuş-
tur. Ne kadar alçakça işler
yaparsanız yapın, 2,5 yıldan
fazla yatmazsınız. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin
“bağımsız yargısı” onları
korur!

Bitmedi: 

İmam nikahı, muta nikahı deyip,
8-9 yaşındaki çocuklara kadar nikah
kıyabilir, kendinize 4’e kadar metres
tutabilirsiniz.. 

Sonra da Üzmez gibi, allah bis-
millah’ı dilinizden düşürmezsiniz. 

Sonra da Vakit yazarları gibi, din
adına sizi sahiplenirler.. 

Son söz: 

Böyle bir namussuzu, ırz düşma-
nını serbest bırakan bir yargı, en az
Üzmez kadar ırz düşmanıdır. 

Ve ırz düşmanlarını, tecavüzcüle-
ri cezalandırmaya eli bir türlü var-
mayan, metresi, fuhuşu din kisvesiyle
meşrulaştıran bir zihniyetin temsilcisi
olan bir iktidar, en az Üzmez kadar
şaibelidir. 
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Tahliye Yetmez, 
Madalya Takın!

“Grev-lokavt sigortası”
Televizyonların reklam kuşakları yeni bir reklam daha kazan-

dı. Ancak bu pek alışık olmadığımız türden bir reklam. Zürih sigor-
tanın reklamı!...

Sigorta reklamı akışı içinde nelere karşı sigortaladıklarını sayan
başlıklar akıyor birbiri peşisıra. Dikkat çekici başlıklardan birisi
çıkıyor sonra; yanlış okumadınız, yanlış duymadınız, “grev-lokavt
sigortası” karşınıza çıkıyor.

Çürümüş, köhne düzen, emekçilerin grevine karşı, grevden
“zarar görecekleri” sigortalıyor. Milyonlarca emekçiyi grev yapmak
zorunda bırakan köhne düzen, kat kat zırhlarla donatıyor kendini. 

Milyonlarca yoksulu, emekçiyi soyan, sömürüp aç bırakan çürü-
yen düzen, yetmedi, korkuyor şimdi.Ordusu polisi ile katlederek
sistemini koruması da yetersiz kalmış olacak ki, şimdi de düze-
nini “korumak için” sigorta üretmiş. 

İşçilerine karşı kendini sigortalıyan asalakları, iş yerlerini gözü-
nüzün önüne getirin. Bunların kime faydası dokunur ki? Kendi işçi-
sinden korkup, kendini sigortalı yapan asalaklar! 

Emekçilerin yüzlerce yıllık kan can pahasına kazandıkları bir hak,
emperyalist bankaların sigorta kapsamına giriyor şimdi. Sanki araba,
ev sigorta ettiriyorlar. Sanki yangına, depreme, kazalara, sele karşı
sigorta yapıyorlar. Saldırı grev hakkınadır aynı zamanda...

BU RESMİ
BURAYA
SADECE
YÜZÜNE BAKIP 
“TUH SENİN müslümanlığına,
TUH SENİN insanlığına, 
TUH SENİN gazeteciliğine”
DİYEBİLESİNİZ DİYE
KOYDUK.. 

Hasan Balıkçı Anmasına
Dava

Kaçak elektriğe karşı mücadele ederken
Adana’dan Şanlıurfa’ya sürgüne gönderilen ve
ardından 18 Ekim 2002’de katledilen Hasan
Balıkçı’yı mezarı başında ananlara dava açıl-
dı. Hasan Balıkçı yaşamı ve mücadelesiyle
örnek olmasını bildi.

18 Ekim 2010’da Adana Kayışlı Köyü’ndeki
mezarı başında Halk Cepheliler, ailesi ve arka-
daşları tarafından anılarak mücadelesinin bit-
mediği ve sahiplenildiği belirtilmişti.

Anmada Halk Cepheliler “Hasan
Balıkçı’nın Onurlu Mücadelesi Kavgamızda
Yaşıyor” pankartını açmış ve Hasan Balıkçı’nın
fotoğrafları ile kızıl flamalar taşımıştı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi Hasan
Balıkçı’nın anması dolayısıyla Halk
Cepheliler’e “örgüt propagandası yapmak”tan
dava açtı. İlk duruşması 11 Nisan 2011’de görü-
lecek davada; Mehmet Bıldırcın, Kurtuluş
Yıldız, Emrah Eskibal, Kıymet Erenler, Güray
Çetinkaya ve Ayten Çakıcıoğlu yargılanıyor.



Almanya’da üç aydır "Tecrite Yüz
Bin Kere HAYIR!" kampanyasının
çalışmalarını yürüten Anadolu Fede-
rasyonu üyeleri 9 Mart günü Uzun
Yürüyüşe başladı. 

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mah-
kemesi’nde görülen devrimci tuts(ak
Faruk Ereren'in davasına katılarak
başlayan Uzun Yürüyüş, mahkeme
önünde yapılan basın açıklamasıyla
ilan edildi.

Hakim ve savcılığın Ereren’e
ömür boyu ceza verme yaklaşımları-
nın devam ettiği mahkeme önünde
Anadolu Federasyonu üyeleri "Siyasi

Tutsaklara Özgürlük" önlük-
leri giyerek eylem yaptı. Ana-

dolu Federasyo-
nu Başkanı La-
tife Adıgüzel
yapılan açıkla-
mada "Uzun
Yürüyüş'le ha-
pishanelerde
süren ağır tec-

rit koşullarını tüm Almanya’ya du-
yuracağız” denildi. Açıklamanın
ardından  Düsseldorf'ta şehir merkezi
sayılan Heinrich-Heine Alle de bil-
diri dağıtıldı, imza toplandı. 

Bir heyet de Sol Parti'den Mil-
letvekili Ali Atalan ile görüşerek
Düsseldorf Eyalet Parlamentosu’na
dosya sundu ve Uzun Yürüyüş ile il-
gili bilgi verdi.

Alman anti-faşist grupların, Rote
Hilfe (Kızıl Yardım) kurumlarının
çalışma yürüttüğü dernekte Anadolu
Federasyonu temsilcisi Rote Hilfe ve

2008-2009 arası hapishanede tutuk-
lu kalmış eski bir Alman bayan tutsak
konuşmacı olarak katıldı.

Rote Hilfe adına yapılan konuş-
mada 18 Mart Dünya Siyasi Tutsak-
lar Günü'nün anlamı ve ortaya çıkışı
anlatıldı. Anadolu Federasyonu Baş-
kanı Latife Adıgüzel ise Faruk Ereren
davasıyla beraber, hapishanelerde
129-b maddesinden tutuklu bulunan
tutsakların yaşadıkları tecrit koşulla-
rı anlattı. Eski tutsak da hapishane ko-
şullarını, yapılan yaptırımları, kişi-
liksizleştirme baskılarını anlatarak
hapishanelerde özellikle siyasi tut-
saklara uygulanan baskıları anlattı. 

Av ru pa’da
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Devrimci Tutsakları Sahiplenmek İçin

UZUN YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Anadolu Federasyonu’nun tecriti
protesto için başlatmış olduğu imza
kampanyası Avrupa’da devam ediyor.
Almanya’dan Avusturya’ya, Fran-
sa’ya kadar kampanya çalışmalarını
sürdüren Anadolu Federasyonu çalı-
şanları tecrit zulmünü herkese anla-
tıyor, tutsaklara sahip çıkma çağrısı
yapıyorlar. 

Almanya’da 3 Mart 2011’de Du-
isburg Mitte’de (Könog-Heinrich

Platz) Anadolu Federasyonu çalışan-
ları, bilgilendirme ve imza standı
açarak Türkçe ve Almanca bildiriler
dağıttı 5 Mart’ta Duisburg şehrinin
Hamborn semtinin halk pazarına
üçüncü kez açılan standda  “Devrimci
Tutsaklara Özgürlük, Devrimci Tut-
saklar Onurumuzdur” sloganları atıl-
dı. Hamburg Anadolu Federasyonu
çalışanları da, 5 Mart günü,  Alman-
ya hapishanelerindeki devrimci tut-
sakları sahiplenmek için Möncke-
bergstr’de bir stant açarak, bildiri da-
ğıtıp imza toplamaya devam ettiler. İki
saat süren bilgilendirme standında çok
sayıda Türkçe ve Almanca bildiri
dağıtıldı. 6 Mart günü de Berlin’de
Kurzberg Meydanı’nda tutsakların
resimli pankartları asıldı, “Devrimci
Tutsaklara Özgürlük” sloganları atıl-
dı. 

Alman emperyalizminin tecrit sal-
dırısını protesto için 4 Mart’ta Avus-
turya Viyana’da bilgilendirme ma-

sası açıldı. Viyana merkez üniversi-
tesi önünde açılan masada Almanca
“Almanya Türkiyeli devrimci ve de-
mokratlara cezalar veriyor, onları
tecrit altında tutuyor ve düşünceleri-
ni yasaklıyor“ pankartı asıldı. 

Fransa’nın başkenti Paris’te Pa-
ris Özgürlük Komitesi çalışanları ta-
rafından 4 Mart günü Paris Almanya
Konsolosluğu önünde, Almanya’da-
ki hukuksuzluğu teşhir etmek ama-
cıyla eylem yapıldı. Özgürlük Ko-
mitesi çalışanları Anadolu Federas-
yonu tutsaklarının resimlerinin bu-
lunduğu bir de pankart açtı.

Almanya Türkiyeli Devrimcilerin 
Düşüncelerini Yasaklıyor



3 haftadır sürdürülen “Tecrite
Yüzbin kere HAYIR!” kampanya-
sı, 9 Mart’ta Anadolu Federasyonu
tarafından başlatılan UZUN YÜRÜ-
YÜŞ’le devam ediyor.

Anadolu Federasyonu’nun sür-
dürdüğü kampanya ile günlerdir mey-
danlarda tecriti anlatıyoruz. İmza
masalarımız, bildirilerimiz, afişlerimiz
ile birebir anlatımlarımızla bugüne ka-
dar halka hep tecriti anlattık. 

Şimdi de tecriti uzun yürüyüşümüz
ile anlatacağız. Emperyalistlerin hal-
ka ve siyasi tutsaklara uyguladığı
tecriti daha çok insana anlatmak için
yürüyoruz.

Tecriti anlatırken aynı zamanda
emperyalizmi, halklara karşı izlediği
politikaları da anlatıyoruz. Alman
emperyalizminin siyasi tutsaklarımı-
za karşı yıllardır sürdürdüğü politi-
kaları anlatıyor, halk düşmanı dü-
zenlerini teşhir ediyoruz.

Tecrite karşı mücadelemiz aynı za-
manda işbirlikçi Türkiye oligarşisini

de hedeflemektedir. 

Emperyalistlerin hukuku, Türkiye
faşizminden, kontrgerilla hukukundan
yardım dilenecek bir noktaya gel-
miştir. Oligarşinin pespaye işkence-
cileri Avrupa’yı su yolu etmişlerdir.
Bir ayakları başta Almanya olmak
üzere tüm emperyalist ülkelerdedir.

Emperyalistlerin hukukuna, kontr-
gerillanın devrimcilerle ilgili uydu-
rulmuş senaryolarını, yalanlarını ta-
şımaktadırlar.

Aynı biçimde, emperyalistlerin
hukukçuları da “adaleti aramak”
adına Türkiye’de nerede bir işkence-
ci katil varsa, nerede kontrgerillanın
oyuncağı bir itirafçı varsa soluğu
onların yanında almaktadırlar.

Uzlaşma, anlaşma adına teslim
alamadıkları devrimci tutsakları ağır
cezalarla yıldırabilmek, tecrit işken-
cesi ile kuşatabilmek için Türkiye fa-
şizminden, her tür pis işin içindeki
pespaye işkencecilerden yardım di-
lenir duruma düşmüşlerdir.

Sosyalizme olan tarihsel düş-
manlıkları ve korkuları onları her
şeyi yapar hale getirmiştir. Türkiye fa-
şizmini sahiplenmiş, işkencecileri
baştacı yapmışlardır.

Ama çabaları boşunadır. Devrim-
ci tutsakları ne ceza tehditleri ne tec-
rit ile yıldıramazlar. Tecrite karşı yü-
rümeye, tecrite karşı mücadele etmeye
devam edeceğiz. Tecriti halka anlat-
maya, emperyalizmi teşhir etmeye de-
vam edeceğiz.

Tecriti 
anlatmak

için 
yürüyoruz!

AVRUPA’dakiBİZ
13 Mart

2011
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Berlin’de siyasi
tutsaklar günü
nedeniyle
konferans

Berlin’de "18 Mart Siya-
si Tutsaklar Günü" nedeniy-
le bir konferans örgütleni-
yor. “Dayanışma Bir Silahtır”
sloganıyla örgütlenen konfe-
ransın hazırlık çalışmaları
Ocak ayı sonlarından itibaren
başlatılmıştı.  Junge Welt ga-
zetesi ve EH Lagunak’ın
(Bask ülkesi tutsak yakınları
örgütü) da desteklediği kon-
feransı Free Mumia Bündis,
TAYAD Komite Berlin, Rote
Hilfe Berlin, Soligruppe En-
garde, Netzwerk Freiheit für
alle politischenGefangenen,
Antifaschistische Revolutio-
nare Aktion Berlin (ARAB),
Antifaschistische Linke Ber-
lin (ALB) düzenliyor. 

Faruk Ereren’in davası
görüldü

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkeme-
si’nde iki yılı aşkın bir süredir devam eden
Faruk Ereren’in mahkemesinde  2 Mart’ta
Av. Ahmet Düzgün Yüksel tanık olarak din-
lendi. Av. Yüksel; “Türkiye’de özellikle 90
yıllarda gözaltına alınıp da işkence gör-
meyen bir tek insanın dahi bulunmadığı-
nı, buna kendisinin de dahil olduğunu, Se-
mih Genç’i 1992’de tutuklandıktan sonra
müvekkillerini ziyarete gittiği Bayrampa-
şa Hapishanesi’nde gördüğünü, işkence
gördüğü bilgisini orada aldığını anlattı. 

Faruk Ereren de kendisinin Türkiye’de
polis tarafından defalarca hedef gösteril-
diğini, gözaltına alınan birçok insana fo-
toğrafının gösterildiğini ve hakkında ifa-
deye zorlandığını, fotoğrafının basına da-
ğıtılarak gerçek dışı haberlerle hedef se-
çildiğini ve bununla ilgili elinde gazete kü-
pürü olduğunu, itirafçı Semih Genç’in de
kendisine karşı bu temelde kullanıldığını
ve ortada büyük bir komplo olduğunu be-
lirtti. Mahkeme 9 Mart’a ertelendi. 

Viyana’da Irkçılığa ve
Ayrımcılığa Karşı Eylem

1 Mart’ta Avusturya Viyana’da ırkçılığa
ve ayrımcılığa karşı bir eylem gerçekleştirildi.
Birçok demokratik kitle örgütünün destek ver-
diği eylem 10. Viyana’da bulunan Viktor Ad-
ler Meydanı‘nda gerçekleştirildi. “Eşit hak-
lar için! Irkçılığa karşı” sloganıyla düzenle-
nen eyleme 300 kişi katıldı. 

Avrupa’da 8 Mart
Kutlamaları

Fransa Nancy’de 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü çerçevesinde, bir anma ve
kutlama gerçekleştirildi. 48 kişinin katıldı-
ğı kutlamada NAKSE adına  8 Mart direni-
şi ve tarihi hakkında bir konuşma yapıldı. 

Almanya’nın Hamburg şehrinde, çeşitli
siyasi hareketlerin bir araya gelmesiyle bir
yürüyüş düzenlendi. Hamburg Halk Cephe-
liler “Özgür Kadın Örgütlü Kadındır. Yaşa-
sın 8 Mart-Halk Cephesi” yazan ve Nurhan
Erdem’in fotoğrafının yeraldığı pankart ve
kızılbayraklarıyla yürüyüşe katıldılar.



değinmelerdeğinmelerye
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Otobüs...
Gelip durdu işte yine
Yorgun akşam otobüsü
Sıkışalım beyler bayanlar
Kederler üstüste şimdi
Hayaller itiş kakış daima
Daha binecek yolcular var
Hasretler geliyor usulca
Öfkeler hoyrat elbette
Yola çıkıyor işte otobüs
Ağır acısını yüklenip
Kahrıyla sarsılarak gidiyor
Işıklı caddeler
Steril semtler
Hepsi geride kaldı artık
Bizim mahalleye yaklaştık
Yollar bozuk
Çamur biraz
Yine de gülüyor durağımız
Sinesinde malum yıldız
Besbelli gece yazıya çıkılmış
Tam oraya gelince otobüs
Farı uzun yakıyor şoför
Yolcular inerken birer birer
Paylaşılan tebessümler 

çoğalıyor...

Ümit İlter
Anka Destanı’ndan

Zamcı
AKP iktidarı dönemi başlarken, 2002’de

benzin 1.62 kuruştu. 

Benzin bugün, 2011’de 4.16 kuruş. 

Zam oranı yüzde 250.

Aile hekimliği hırsızlığı
Aile hekimi kılığında girdikleri evlerde

şeker ölçümü bahanesiyle kurbanlarını uyu-
tup gasp eden 3 kişi yakalandı...

Böyle yazdı basın. 2 hırsız, hırsızlık için
kapısını çaldıkları öğretmene aile hekimi
olduklarını söyleyerek, eve girip, çalacakları-
nı çalmışlar.. 

Aslında tam yerine oturan bir bahane...
Gerçekte aile hekimliğinin kendisi  hırsızlığa
açılan bir kapı ve sağlık sektörünün tekellerin
yağmasına sunulmasıdır. 

Aile hekimliği aynen yukarıdaki hırsızla-
rın yaptığı gibi, devletin halkı aldatmasının
bir aracı... Sizi bedava muayene edeceğiz,
hem de bakın yanınızda falan derken, hırsız
eve girip ortalığı talan edecek.. 

Zübükler
ayakta

Bürokratlar, polis şefleri,
sanatçılar, sporcular, her
camianın zübükleri, şimdi
düzen partileri önünde kuy-
ruğa girmiş durumdalır. 

Hepsi parti içinde br ada-
mını bulup, kuyrukta öne
geçme peşinde.. Ne yalaka-
lıklar, ne yağdanlıklar, ne
pespayelikler izleyeceğiz
önümüzdeki günlerde.. 

Demokrasicilik oyununda
yeni bir perde başlıyooor!

100 Milyar
Dolar!

Libya Merkez
Bankası’nda Ağustos 2010
rakamlarına göre 100 mil-
yar doları aşkın döviz rez-
ervi varmış. 

Tekelleri, işbirlikçi
aşiretlerin ağzının suyunu
akıtacak bir miktar.. 



Tutarlılık-1
* Yok sayarsanız yok olur. 

2003, Rusya’da bir işçinin Kürt
sorununa ilişkin sorusu üzerine
söyledi. 

* Kürt sorunu hepimizin sorunu-
dur. 

12 Ağustos 2005 - Diyarbakır konuşması

* Kürt meselesi değil terör meselesi var. 

5 Ocak 2007 

Tutarlılık-2
“Askerlik yan gelip yatma yeri değildir!”

4 Eylül 2006 

“Askerlik turistik bir yer değildir demek istemiş-
tim” (5 Eylül 2006) 

Tutarlılık-3
"Ben gelişerek değiştim"

2002 seçimlerinden hemen önce 

"ben hiçbir zaman değişmedim islami fikirler değiş-
mez" (Başbakanlığının 4 yılında) 
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SÖZ “...‘Batı Uygarlığı’ parlak

görünümünün altında bir sırtlan ve çakal
sürüsünden başka bir şey değilmiş meğerse...
Silahsızhalkları yutarak beslenen canavarlar

bunlar.
İşte, emperyalizm insanı bu hale

getiriyor,imparatorlukların ‘Beyaz Adamı’nın
belirleyici özelliklerini bu canavarlıklar

oluşturuyor...”
Ernesto Che Guevara

Öyle bir bataklık ki.. 
Yıllarca izlemişler birbirlerini -hala şüphesiz izliyor-
lar-, ahlaksızlığın bini bir para... iftiranın bini bir
para... karalamanın bini bir para... komplonun, alaver-
enin, yalanın, riyanın, malı götürmenin, kadınları
kapatmanın... bini bir para... Bataklıkta her şey çok
ucuz.. Burası burjuvazinin bataklığı..   

Tutsaklar, Saldırılarla
Sindirilmeye Çalışılıyor!..

11 Mart günü İstanbul Taksim Tramvay Durağı'nda has-
ta tutsaklara özgürlük için eylem yapıldı.  “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın” yazılı pankartın açıldığı eylemde
İstiklal Caddesi’den Galatasaray Lisesi önüne kadar slo-
ganlarla yüründü. Galatasaray Lisesi önünde ÇHD’li Bilgin
Aslan tarafından yapılan açıklamada hapishanelerde
yeni saldırıların gündeme geldiği belirtildi. Kandıra F Tipi
Hapishanesi’nde   saldırıya uğrayanlardan Rıza Çıtakbaş’ın
kolunun çıktığını, Selman Tökü ile Rıza Çıtakbaş’ın sün-
gerli odaya kapatıldığını, Ferhat Tüzer’in ise tek başına
hücrede tutulduğunu söyleyen Aslan, "1758 tutsağın
katillerine, katliamcı AKP'ye ve onun korumaya çalıştı-
ğı Türkiye Cumhuriyeti devletine sesleniyoruz: Cinayetleri
durdurun! Hasta tutsakları sessiz imha politikalarına
derhal son verin" dedi. 

Hasta Tutsaklara Özgürlük
Ankara Sakarya Caddesi’nde de 11 Mart’ta hasta tut-

sakların serbest bırakılması için eylem yapıldı. “Hasta
Tutusaklar Serbest Bırakılsın” yazılı pankartın açıldığı
eylemde AKP'nin halka açlık, yoksulluk ve ölümü reva
gördüğü dile getirildi. Hasta tutsakları sahiplenmeye devam
edileceği söylendi. Eylem “Hasta Tutsaklara Özgürlük,
Adalet İstiyoruz, Tecrite Son, Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganları atılarak bitirildi. 

“Tabutlar Çıkarken Neredeydiniz”
Antalya’da, hasta tutsakların serbest bırakılması için

4 Mart günü bir eylem yapıldı. Yapılan açıklamada tüm
aydın ve gazeticilere seslenilerek “Bu tabutlar çıkarken,
aydınlar, gazeteciler, medya olarak neredesiniz?” diye soru-
larak kalemlerin gerçekleri yazmalarını istediler. “Hasta
Tutsaklar Serbest
Bırakılsın, Tecriti
Kaldırın Ölümleri
Durdurun, Tecrite
Son, Anaların Öfke-
si Katilleri Boğacak,
Katil AKP Halka
Hesap Verecek” slo-
ganları atılarak
eylem bitirildi.

İSTANBUL

ANTALYA
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Devletin katliamcı yüzü, bir kez
daha toplu mezarlarla ortaya çıktı.
Halk Cepheliler, yaptıkları eylem-
lerde toplu mezarları yaratan katil-
lerin cezalandırılmasını istedi. 

Elazığ’da Eylem
Elazığ Halk Cephesi tarafından 2

Şubat günü Elazığ Hozat Garajı’nda
toplu mezarları protesto eden bir ey-
lem yapıldı.

Yakup Şevki Caddesi’nden Hozat
Garajı’na kadar sloganlarla yürüyen
Halk Cepheliler yaptıkları açıkla-
mada 114 ayrı mezarda bulunan 1469
ölüye değinirken, bunun sadece bili-
nen rakamlar olduğunu hatırlattılar.
Geçtiğimiz günlerde Dersim Çemiş-
gezek’te yeni açığa çıkan ve 2 DHKP-
C’li 17’de PKK’li gerillanın bulun
duğu öğrenilen son toplu mezarın da
açılacağını belirten Halk Cepheliler
bunun son olmadığını, daha onlarca
mezar olabileceğini söylediler. 

Dersim’de Bildiri Dağıtımı
Dersim Halk Cephesi tarafından

5 Mart günü toplu mezarlarla ilgili bil-
diri dağıtımı yapıldı. Son olarak Çe-
mişgezek ve Ovacık'ta da ortaya
çıkan toplu mezarlar megafonla hal-
ka anlatılarak devrim şehitlerini sa-
hiplenme çağrısı yapıldı.

Dersim’de Meşaleli
Yürüyüş Yapıldı

Dersim’de Halk Cepheliler tara-
fından 5 Mart günü katliamcı devle-
tin yarattığı toplu mezarlarla ilgili
meşaleli yürüyüş düzenlendi. 

“Toplu Mezarları Yaratan Katille-

ri İstiyoruz”yazılı pankartın taşındığı
eylemde “Katiller halka Hesap Vere-
cek, Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak,
Adalet İstiyoruz, Kahrolsun Faşizm Ya-
şasın Mücadelemiz” sloganları atıldı.
Sanat Sokağı’nda toplanarak Yeraltı
Çarşısı üzerine kadar sloganlarla yü-
rüyen Halk Cepheliler burada bir ba-
sın açıklaması yaptılar. Açıklamada,
özellikle son günlerde Dersim’in Çe-
mişgezek ve Ovacık ilçelerinde orta-
ya çıkan toplu mezarlara değinilerek
mezarlarımıza, devrim şehitlerine  sa-
hip çıkılması gerektiği vurgulandı. 70
kişinin katıldığı eyleme DHF, BDP ve
Partizan destek verdi.

Malatya Halk Cephe-
si’nden Meşaleli Yürüyüş

Malatya Halk Cephesi 9 Mart
Çarşamba günü Yeşilyurt Cadde-
si’nde toplu mezarlar ile ilgili meşa-
leli bir yürüyüş düzenledi. 

“Toplu Mezarları Yaratan Katilleri
İstiyoruz-Halk Cephesi” pankartının
taşındığı eylemde sık sık “Anaların
Öfkesi Katilleri Boğacak, Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Katil
Devlet Hesap Verecek, Halkız Hak-
lıyız Kazanacağız, Toplu Mezar Ya-
ratan Katilleri İstiyoruz” sloganları
atıldı. Eylemde okunan basın açıkla-
masında; “Ülkemiz bir uçtan bir uca
toplu mezarlarla doludur. Diyarba-
kır, Bitlis, Dersim... bölgemizde ne-
redeyse her ilde bir toplu mezar
çıkıyor” diyerek, devletin katliamcı
yüzüne vurgu yapıldı.  

BİZE ÖLÜM YOK marşının hep
birlikte söylenmesi ile bitirilen eyle-
me ESP ve Eğitim-Sen de destek ver-
di.

Toplu Mezarları Yaratan
Katilleri İstiyoruz

MALATYADERSİM

1972 Trab zon do ğum lu.
1990 yı lın da An ka ra Ga zi
Üni ver si te si’ne gir di. 1993
Ekim’in de Dev-Genç li ola -
rak mü ca de le için de ye r al -
dı. ‘95 yı lın da An ka ra’da
de mok ra tik alan da so rum -
lu luk lar üst len di. 1995’te

gö zal tı na alın dı ve tu tuk lan dı. ’96 yı lın -
da ki Ölüm Oru cu’nun ikin ci eki bin de
yer al dı. 19 Ara lık kat li am sal dı rı sın da,
Bar tın Ha pis ha ne si Ölüm Oru cu 1. Eki -
bi’n dey di. 21 Mart 2001’de, bir New roz
gü nü, bü yük di re ni şin ilk şe hi di ola rak
ölüm süz leş ti.

Cengiz SOYDAŞ

An tak ya’da mü ca de le için -
de ça lış ma lar yü rüt tü. Çe -
şit li alan lar da gö rev ler al dı.
Tek is te ği, dağ lar da bir ge -
ril la ol mak tı. Mü ca de le si ni
fark lı bir ala na ta şı mak
üze re sı nır dan ge çiş ya par -
ken 21 Mart 1996’da kat le -

dil di.

Yaşar Devrim
ASLAN

Özel bir gö -
rev ne de niy -
le bu lun duk -
la rı Der sim
Çe miş ge zek
İl çe si Ara sor
De re si mev -

ki in de ku şa tıl dı lar. Gün
bo yu sü ren ça tış ma da, yol -
daş la rı nın ku şat ma dan çı -
ka bil me si için ken di le ri ni
fe da et ti ler. 19 Mart
1994’te bir kah ra man lık

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

Mür sel GÖ LE Lİ; Er zu rum do ğum luy -
du. 1980 ön ce si İs tan bul’da an ti-fa şist
mü ca de le ye ka tıl dı. 12 Ey lül’ün hapis-
hanelerinde tut sak kal dı. 1990’da öz gür -
lük ey le miy le ye ni den mü ca de le için de
yer al dı. ‘90’lar da Or ta do ğu da kamp fa -
ali ye tin de ye ral dı. Der sim Ge ril la Bir li -
ği’nde bir sa vaş çı ola rak şe hit düş tü. 

Na zım KA RA CA; Ela zığ Ko ruk kö yü
do ğum luy du. 12 Ey lül ön ce si Ela zığ’da
genç lik ör güt len me si için de an ti-fa şist
mü ca de le ye ka tıl dı. ‘90’da kamp ta eği ti -
mi ni ta mam la dık tan son ra Der sim dağ -
la rı na ilk ayak ba san ge ril la bir li ği ne ka -
tıl dı. 

Fe ri de KA RA CA; Der sim Çe miş ge zek
il çe si Pa şa cık kö yü do ğum lu dur. 1993
Tem muz’un da ge ril la ya ka tıl dı. Ge ril la -
da he nüz ye ni ol ma sı na rağmen, yol daş -
la rı nın ku şat ma dan çı ka bil me le ri için
ken di si ni 2 yol da şıy la bir lik te fe da et ti.
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Mürsel GÖLELİ


