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‘Halkçı’, ‘devrimci’ sıfatlarıyla pazarlanan
Kılıçdaroğlu’nun maskesi
TÜSİAD’da
düştü:

Kılıçdaroğlu:
“AKP ekonomiyi sıcak paraya teslim etti,

biz sanayiciye teslim edeceğiz”

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
24 Aralık - 30 Aralık

Bağcılar

Malatya

Bursa

Bu pankartlar, bir çok şehirde,
Halk Cepheli kurum ve
derneklerde yaklaşık bir aydır
asılı durmaktadır.
19-22 Aralık’da devrimcileri
Anadolu topraklarından silmek
istemişti oligarşi.
Bunun için katlettiler,
diri diri yaktılar.
Biz DİRENDİK!
Tecrit ettiler, direndik
Direnişimizi bitiremediler
sansürlediler, sesimizi
hücrelerde boğmak istediler
Biz DİRENDİK!
Bu pankartlar asla
bitirilemeyeceğimizin resmidir.

Gençlik Federasyonu

Zeki ÖZTÜRK

29 Aralık 1969’da İstanbul Gamak
Motor Fabrikası'nda işten çıkarmaları
protesto eden işçilere, polisin açtığı
ateşle katledildi. Saldırının hemen ardından İstanbul'un bütün üniversitelerinde öğrenciler forumlar yaparak polisi protesto etmek için boykota gittiler.
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Celalettin
Ali GÜLER

1960, İstanbul doğumlu. ‘77 yılında katıldığı mücadeleyi,
25 yıl boyunca onurla sürdürdü. Bir ömür boyu devrimcilik yapanlardandı. 1980’den itibaren 7 yıl tutsaklık yaşadı.
Çıktığında yine kavganın içindeydi, Ege Bölgesi Siyasi
Sorumlusu olarak görev yaptı. Yeni tutsaklığına, 3 yoldaşıyla özgürlük eylemiyle son vererek, kır gerilla birliklerine katıldı. Tokat kırsal alanında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada, 28 Aralık 2002’de şehit düştü.

Sergül
ALBAYRAK

1978, Almanya doğumlu. Emperyalizmin yoz kültürü ve
yaşam tarzını reddederek, mücadele içinde yer aldı.
1997’de bir görev için ülkeye geldiğinde tutsak düştü. Direnişlerle geçen tutsaklık sürecinde, kendini yenileyenlerdendi. Uşak Hapishanesi’nde, 25 Temmuz 2004'de ölüm
orucu bandını kuşanarak, direnişe başladı. Direniş içindeyken tahliye edildi. 28 Aralık 2004’de İstanbul Taksim’de
gerçekleştirdiği feda eylemiyle, ölümsüzleşti.
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Üniversitesi
Basın Yayın
İsmail
Yüksek
BAHÇECİ
Okulu’nda
öğrenciyken devrimci
mücadeleye katıldı.
Dev-Genç içinde çeşitli
görevler üstlendi. 24 Aralık 1994’te polis tarafından
gözaltına alınarak
kaybedildi.

Anıları Mirasımız
Küçükarmutlu

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık

1956, Dersim doğumlu. Elazığ, Gaziantep ve
Malatya’da mücadelenin çeşitli alanlarında faaliyet yürüttü. Malatya dağlarında kır gerilla ekiplerinde yer aldı. Malatya’da, anti-faşist bir eylem
hazırlığı yaparken elindeki bombanın patlaması
sonucu 26 Aralık 1979’da şehit düştü.
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27 Aralık 1990’da İstanbul Göztepe’de, DMO’nun bombalanması eyleminde, şehit düştüler.
Ordu doğumlu olan Ferit ELİUYGUN, 1980 öncesi Liseli
DEV-GENÇ mücadelesinde yeFerit ELİUYGUN Hamdi AYGÜL raldı. 12 Eylül sonrasında tutsak
düştü. Tahliye olduktan sonra
DEV-GENÇ’in yeniden yaratılması sürecine katıldı. Yeraltı mücadelesinde görevler üstlendi, daha sonra silahlı birlikler ekip
sorumluluğuna atandı. Çok sayıda devrimci eylemi örgütledi.
Amasya doğumlu olan Hamdi AYGÜL, genç yaşında atıldı
kavgaya. En büyük arzusu silahlı birlikler savaşçısı olmaktı.
Halk kurtuluş savaşının bir neferi olarak ölümsüzleşti.

Bugün devrimcilik yapmanın, ülkemiz açısından
zorunluluk, insanlığının ölçüsü olarak bakıyorum.
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Sergül Albayrak’ı n kendi kaleminden
Rap’tan, hip-hop’tan türkülere ve
FEDAYA:
Yaşamın orta yerinde olmaktır yaşam denilen şey... Ve bugün
yaşamın orta yeri, direniştedir. ... Hani türkü, marş konusunda da
diyeceklerim var... Ama, bunda da geriye bir bakış yapmak şart.
Hani Türkçe'yi konuşmayı bile bilmediğimden bahsetmiştim
ya... Tabii eskiden dinlediğim müzik daha çok rap, hip-hop tarzıydı. Evden kaçtığım dönem ise, anarşist arkadaşlar edinmiş, biraz
biraz Punkçuluğa merak salmıştım. Şimdi bazen TV'de radyoda
çıkıyor bu tarz müzikler. Kendi kendime "bu müziklerde o zamanlar ne bulmuşum" düşüncesiyle dinliyorum, gülüyorum... Evet, türküler-marşlar dedim ya, çok severim söylemeyi de, dinlemeyi de.
Türküleri de İsmet (Kavaklıoğlu-Ulucanlar katliamında şehit düştü) Abim sevdirmişti bana Ulucanlar Hapishanesi'nde kalıyorken.
Evet, türkülerde halk vardı çünkü. Halkımızın acıları, özlemleri, sevinçleri, sevgileri... Türkülerde insan vardı. İnsana verilen
değer... Zulüm vardı ve zulme isyan... Çok güzel şey türkü. "Oynama şıkıdım"lara, içi boş bol sözlü ezgilere inat, yalın, sade... Biz'i
anlatan.

Ferit ELİUYGUN’a;
“Kalbimiz dar geliyor bize;
Kopararak
Kanlı sargıları yaramızdan
Sokaklarda haykırmalıyız
Hep bir ağızdan
Kinin kızıl gizli beyaz çiçekli örgüsünü.
Kan geliyor kainatın rengi bize
Yuvarlanıyor iri sıcak damlalar
Bakır yanaklarımızdan
Kalbimize... ”

(Zeynep Eda Berk)

"Bir kez daha lanetler yağdırıyorum emperyalizme... Emperyalizmin yaydığı o kültürsüzlüğe, değersizleşmeye...” Evet, nereden nereye... Aksi mi aksi, yaramaz mı yaramaz bir çocukken; asi,
başına buyruk bir gence... Sonra devrimciliğe... Aykırı mı bunlar
dersiniz, zıt mı yani birbirine?... Değil! Sorun görmekte, öğrenmekte. Ve vicdan denen şeyin, bilmenin, öğrenmenin yeterli olmadığını, sızım sızım sızlayarak hissettirmesinde...
Devrimcilik böyle bir şey. Ve bunun içindir ki, bugün hala tutukluyum. Hapishane hapishane dolaştıkça da, "zulümlerden zulüm
beğen" alternatifsiz şık çıktığında karşımıza, dört yıldır ölmeyi yeğledik. Fidan gibi... Yoldaşlarına siper, halkına kalkan olmak için...
Fidan! Çanakkale'deydim ben de 19 Aralık'ta. Saat 7.20'ydi, ateşlere büründüğünde. Ve kolları havada, dimdik bir abide gibi. Dünyayı kucaklamak ister gibi... Ve saat 7.27'ydi; onu "öldü" sandılar... Doğru, yaşamıyordu Fidan artık tıbben. Doğru, Fidan artık
koşuşturamıyor iş peşinde... Doğru Fidan artık en derin sohbetlerde "bu sürecin ilk şehidi ben olmak istiyorum, olacağım" diyemiyordu. Çünkü Fidan o çok istediği şehitliğe kavuşmuş, bizlerin, Türkiye ve dünya halklarının yüreğine girivermişti, yine öyle
sıcak, yine öyle sevecen...
(Sergül Albayrak 25 Temmuz 2004'te Sevgi Erdoğan Ölüm Orucu Ekibi'nde ölüm orucuna başladı. 13 Aralık 2004'te, Uşak Hapishanesi'nden tahliye edildi. 26 Aralık 2004’te Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi önünde Fidan gibi feda eylemi yaparak şehit düştü.)
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Düzen Solu ve Boş Umutlar
Sahte Kahramanlar

D
B

üzen solu kavramı nereden ortaya çıkıyor? Sistem buna neden
ihtiyaç duyuyor?

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

irincisi, faşist diktatörlük esasında, “solsuz bir düzen” ister.
Ama bu mümkün değildir. Çünkü sömürü, adaletsizlik, eşitsizlik gerçeği
buna izin vermez. Halk kitleleri ne kadar yalanlarla beslenirse beslensin,
gözlerine ne kadar perde çekilirse çekilsin, halk ne kadar suni ayrılıklarla bölünüp parçalanırsa parçalansın,
ne kadar terörle korkutulursa korkutulsun, ne kadar örgütsüz bırakılırsa
bırakılsın, yaşamın gerçekleriyle yüz
yüzedir. Halkın yaşamındaki gerçek: açlığıdır. Halkın yaşamındaki
gerçek işsizliğidir. Halkın yaşamındaki gerçek: hergün bir hakkının
daha gasp edilmesidir... Hakkını
aramak için direndiğinde zulüm görmesidir.

S

ömürünün, soygunun, talanın olduğu bir yerde, açlık, yoksulluk,
işsizlik kaçınılmazdır. Bu kaçınılmazlığı bir başka kaçınılmazlık izler:
Adaletsizlik! Adaletsizlik halkın
sofrasındaki ekmekle ölçülmeye başlar. Sistem için düzenin sola olan ihtiyacı da burada ortaya çıkar. Sistem
tek başına baskıyla, terörle kitleleri
sindiremez. Tek başına yalanlarla
aldatamaz, futbolla, dizi filmlerle
uyutamaz, düzen içinde tutamaz.
Oligarşik diktatörlük 65 yıllık tecrübelerinden bunun böyle olduğunu
bilmektedir.

K

itlelerin düzenden memnuniyetsizliği süreklidir. Sistem
mevcut sağ partilerle kitleleri düzen
içinde tutamaz. Düzenden memnuniyetsiz halk kitleleri taleplerinin
karşılık bulduğu yerlere kayarlar.
Düzenin korkusu devrimcilerdir.
Düzenden memnuniyetsiz kitlelerin
devrim saflarına kaymasından
korkar.

4

İ

kincisi; bu nedenlerden dolayı
sistem, kitleleri düzen içinde tutmak için sol görünümlü bir partiye ihtiyaç duyar. Bu nesnel zorunluluklardan dolayı illa bir “sol” olacaksa, sistem bunun “düzen solu” olmasını ister. Ve oligarşik diktatörlük,
iktidardaki işbirlikçi sağcı partinin
“düzen içi” muhalefeti olarak “düzen
içi sol” bir partiyi yedeğinde bulundurmuştur. Sistem, “düzen içi sol”
partilere her zaman böyle bir misyon
yüklemiştir.

H

alk kitleleri açlığını yoksulluğunu, işsizliğini ve benzeri
memnuniyetsizliklerini bu partiler
aracılığıyla düzen sınırları içinde kalarak dile getirmişlerdir. Bu yanıyla
düzen içi sol partiler sistemin emniyet subabı görevini görmektedir. Sistemdeki adaletsizliğin büyüdüğü noktada, kitlelerin talepleri düzen içi
sol partiler tarafından düzen içi muhalet sınırları içerisinde yükseltilir ve
sonra kontrollü bir şekilde geriye çekilir. Ancak buna rağmen oligarşi, hiçbir zaman “düzen içi” de olsa zorunlu
kalmadıkça sol görünümlü bir partinin iktidarda olmasını istememiştir.

Ü

çüncüsü; eğer çelişkiler kitlelerin düzen solu içinde tutulmasını imkansız kılacak kadar derin
ve keskin ise, o durumda sistem en

Kitlelerin düzenden
memnuniyetsizliği
süreklidir. Sistem
mevcut sağ partilerle kitleleri
düzen içinde tutamaz.
Düzenden memnuniyetsiz
halk kitleleri taleplerinin
karşılık bulduğu yerlere
kayarlar. Düzenin korkusu
devrimcilerdir. Düzenden
memnuniyetsiz kitlelerin
devrim saflarına
kaymasından korkar.

fazla “sosyal demokrat” ve ya reformist bir soldan yana tercihini koyar.

D

ördüncüsü; sınıf çelişkilerinin
keskinleştiği, devrimin çok geniş kitlelerde umut haline dönüştüğü
durumlarda düzen solu de çok daha
halkçı, “keskin”, kitlelerin taleplerini
dile getiren söylemlerde bulunabilir.
Bu gibi durumlar sistemin düzen içi
sol partileri tercih edeceği zorunluluklardır. Hatta bu gibi durumlarda
devrimci sol bir partinin iktidarı ele
geçirmesini engellemek için solun
hangi türü, hangi biçimi olursa olsun
kabul edecektir. Düzenin soldaki sınır çizgisi budur. Düzen solunun
esas işlevi budur. Kitlelerin devrimcileşmesini, devrimci bir hareketin
önderliğinde düzene yönelmesini engellemektir. Bunu Ecevit çok net
olarak şu şekilde ifade etmiştir:
“CHP... Komünizme açılan bir kapı değil, açılabilecek kapıları zora
başvurmaksızın örten bir demokratik güçtür.” (C. Arcayürek Açıklıyor,
10. kitap, s. 226)

E

vet, ‘70’li yıllar boyunca
CHP’nin görevi bu olmuştur.
Devrimci mücadelenin yükseldiği
halk için sosyalizmin umut haline geldiği yıllarda CHP de sloganlarını
“devrimcileştirmiştir”. Halkın devrimci saflarda örgütlenmesini engellemek, düzen içinde tutmak için,
halkın taleplerini içeren daha devrimci söylemlerde bulunmuştur.

D

evrimcilerin önderliğinde toprak işgallerinin yapıldığı ‘70’li
yılların başlarında Bülent Ecevit’in
başında olduğu oligarşinin partisi
CHP de, “toprak reformu”ndan bahsediyor, “Toprak işleyenin, su kullananın” gibi radikal sloganlar kullanıyordu. “Eşit hakça bir düzen”den söz ediyordu.

‘

70’li yıllar boyunca CHP’nin üstlendiği rol bu olmuştur. Oligarşinin düzen içi sol partilere yüklediği
misyon budur. Düzen içi sol partiler
de bu bu misyonlarını gerek ‘70’li yıllar boyunca gerekse ‘90’lı yılların
başlarında bu misyonlarını yerine getirmiştir.

D

üzen adına iktidar olan tüm düzen partileri bir süre sonra yıpranmaya başlar. Çünkü hiç bir düzen
partisinin halkın taleplerine cevap vermesi mümkün değildir. Halkın talepleri düzen partilerinin yerine getiremeyeceği taleplerdir. Ve tüm düzen partileri her seçim döneminde
halkın bu taleplerini yerine getirmek için vaatlerde bulunurlar. Halkın en temel sorunlardından birisi işsizliktir. İktidardaki parti iktidara
gelirken bir önceki hükümetin bu sorunları çözemediğini ve kendilerinin
işsizlik sorununu çözeceği vaadinde bulunmuştur. Açlık sorununu biz
çözeriz demişlerdir. Yoksulluk sorununu biz çözeriz demişlerdir. Halkın en temel sorunlarından birisi barınma sorunudur. “Biz çözeriz” diye
vaatlerde bulunarak iktidara gelmiştir. ‘90’lı yıllarda Tansu Çiller’in “bir ev bir araba, herkese iki
anahtar” vaadi düzen partilerinin yalan vaatlerde sınır tanımayacağının tipik göstergesidir.

D

üzen partileri tamamen düzenin
neden olduğu sorunları yine
“biz çözeriz” diye halkı kandırmak,
düzen içinde tutmak için kullanmaktadır. Ancak yalanlarla, vaatlerle
iktidara gelen her parti kısa sürede
yıpranır. Bir süre sonra kitlelerin
gözünden düşer. O yüzden oligarşi bu
noktada kitlelerin düzen dışı alternatiflere yönelmesini engellemek,
hoşnutsuzluğu, mevcut politikalara
tepkilerini, yine düzen içinde tutabilmek için yeni liderler yaratmak,
yeni umutlar pompalamak, hatta gerekiyorsa yeni partiler kurmak durumundadır. Nitekim mevcut düzen
partilerine alternatif olarak çok sayıda
partiler kurulmuştur. Ancak bunların
hiç birisinin birbirinden farkları olmamıştır.

O

ligarşi, AKP dışında alternatifsiz
kaldığı bir dönemde alternatif
olarak yeniden CHP’yi parlatmaktadır.
Ancak CHP, yeni bir parti değildir.
Halk CHP’yi onyıllardır tanımaktadır.
70’lerden bugüne CHP’nin “sol”,
“halkçı” maskesi büyük oranda düşmüştür. CHP söylemde bile “halkçı”lıktan uzaklaşmıştır. AKP, gericiliğine
tepkisi olan Alevi halkın bir bölümü, tarihsel olarak yanlış şekillenen tercihlerinden dolayı yine CHP benzeri
oluﬂumlara bakmaktadırlar.

C

HP’nin, AKP dışında alternatifsiz kaldığı bu dönemde Kemal
0Kılıçdaroğlu da yeniden parlatılmaktadır. “Gandi Kemal” denilerek

Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ın
düzenlediği Yüksek
İstişare Konseyi (YİK)
toplantısında yaptığı
konuşmada AKP gibi kendini
emperyalistlere ve işbirlikçilerine kanıtlamış bir partiyi
bile geride bırakacak
açıklamalarda bulundu.
Tekellere hizmette AKP’den
geri kalmayacağını gösterdi.
Diyorki Kılıçdaroğlu: ''AKP
ekonomiyi sıcak paraya
teslim etti, biz sanayiciye
teslim edeceğiz'' İşte
düzenin solu budur. Halka
yalan ve vaatlerdenbaşka
verebileceği yoktur.

Kılıçdaroğlu’ndan bir kahraman
yaratılmaya çalışılmaktadır.

K

emal Kılıçdaroğlu’nun da yalan
ve vaatlerden başka halka verebileceği hiçbir şey yoktur. Keza daha
Genel Başkanlığa getirildikten sonraki ilk konuşmalarında halkı aldatmak için yalan ve vaatlerden başka bir
şey ortaya koyamamıştır. “Gandi
Kemal” diye parlatılan Kılıçdaroğlu,
kendine 70’li yılların “halkçı Ecevit”ini örnek aldığını söylemiştir. İşte
oligarşinin cilalayıp parlattığı “kahraman”ları bunlardır. Halka verebilecekleri, hiçbir şeyleri yoktur. Hal-

ka söyleyebilecekleri yeni olan hiçbir şeyleri yoktur.

K

ılıçdaroğlu’nun tüm söylemleri düzenden umudunu kesmiş
halkı aldatmak üzerinedir. Miting
konuşmalarında “halkın iktidarı”ından, “devrim”den bahsetmektedir.
Devrimci olduğunu söylemektedir.
Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten, işçinin, memurun, köylünün sorunlarından bahsetmektedir. İktidara geldiklerinde tüm sorunları kendilerinin
çözeceklerini söylemektedir. Kısacası,
tüm düzen partileri gibi Kılıçdaroğlu’da yalan ve vaatlerden başka birşey konuşmamaktadır. Sömürü düzeninin yarattığı işsizlik, açlık, yoksulluk, eğitim, barınma, gibi sorunlarını “iktidara gelince biz çözeceğiz” diyerek halkı kandırmanın
mlzemesi olarak kullanmaktadır.

D

üzen partilerinin daha çok açlık ve yoksulluktan başka halka verebileceği hiçbir şey yoktur. Kılıçdaroğlu halkın karşısında yaptığı
konuşmalarda devrimden, halk iktidarından bahsederken emperyalistlere, işbirlikçi tekellere AKP’nin
alternatifi olduğunu kanıtlamak için
elinden geleni yapıyor.

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

K

ılıçdaroğlu’nun maskesi daha
iktidara gelmeden düşmüştür.
CHP, halkın değil tekellerin partisidir. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ın düzenlediği Yüksek İstişare Konseyi
(YİK) toplantısında yaptığı konuşmada AKP gibi kendini emperyalistlere ve işbirlikçilerine kanıtlamış
bir partiyi bile geride bırakacak açıklamalarda bulundu. Tekellere hizmette AKP’den geri kalmayacağını
gösterdi. Diyorki Kılıçdaroğlu:
''AKP ekonomiyi sıcak paraya teslim etti, biz sanayiciye teslim edeceğiz'' İşte düzenin solu budur. Halka yalan ve vaatlerdenbaşka verebileceği yoktur.

D

üzen ancak kendi sistemi alternatifler yaratır. Düzen içinde
halk için alternatif yoktur. Halkın tek
alternatifi devrimcilerdir. Halkın alternatifi devrimdir...
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Havaya
kalkan sol
yumruk
YALAN;
tekellere
uzanan el,
GERÇEK’tir

Say›: 247

Yürüyüﬂ
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 Kılıçdaroğlu
Maraşlar’dan geliyor...
Sıkıyönetimlerin mirasını
omuzlayıp geliyor...
Kılıçdaroğlu’nun sırtında
yüklü suç dosyalarında
1 Mayıs 1977 katliamı
var. Sivas var. 19 Aralık
var... 5 Nisan soygun
paketi var... Sayısız IMF
kararı var... AB’ye
teslimiyet anlaşmaları
var... İnfazlara,
kaybetmelere verilen
destek var...
 Ecevit ne kadar “halkçı”
idiyse, o da o kadar
halkçıdır
 Halkçılıkları, bir
kasketten ibarettir
 Ecevit ne kadar “sol”
idiyse, o da o kadar
soldur
 Solculukları, arada bir
kaç öztürkçe kelimeden,
sol literatürden çalınmış
bir kaç slogandan
ibarettir...
Ecevit’ten Kılıçdaroğlu’na uzanan
çizgi düzenin solunun tarihidir bir bakıma. O tarihte, tekellere kendini
kanıtlama, onların taleplerini gerçekleştirmek için halkın aldatılması
vardır.
Oligarşi, hiçbir koşulda alternatifsiz kalmak istemez. Mevcut iktidarın yanısıra, elinin altında sağdan
sola, liberalden muhafazakara çeşitli alternatiflerin bulunmasını ister.
Bu alternatifin “sol” olanı, özellikle
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Ecevit’ten Kılıçdaroğlu’na...

Düzen solunun kanlı tarihi
kitlelerin memnuniyetsizliğinin arttığı
koşullarda daha fazla işe yarar...
Ecevit, böyle bir sürecin ortaya çıkardığı düzenin “sol” politikacısıdır.
Halkın, 12 Mart faşizminin baskı
ve terörüne karşı duyduğu öfke düzeninden hızla uzaklaşmasını getirmiştir. Ecevit işte bu dönemde “halkçı” söylemlerle halkın karşısına çıkartılmış ancak esas olarak halk kitlelerini düzen içine çekmek için oligarşinin kurtarıcısı olarak öne çıkartılmıştır.
İşbirlikçi tekellerin desteğini alan
Ecevit, halka bir alternatif olarak sunuldu.
Silahlı devrimci hareket fiziki
olarak yenilmesine karşın, devlete karşı sürdürdüğü mücadele ile milyonlarca insanı etkiledi. Devrimci mücadele için büyük bir potansiyel yaratıldı.
Devrim umudunun kitleleri sardığı
bu dönemde Ecevit’de sol söylemler
ve sloganlarla bu potansiyeli CHP altında toparlayarak düzene yedeklemeye çalışmıştır.
İşbirlikçi tekeller Ecevit’i umut
olarak sunmuş, Karaoğlan efsanesi bu
dönemde yaratılmıştır. Düzen Ecevit’in başında olduğu CHP ile devrimci hareketin örgütleneceği zemi-

Ulucanlar ve Maraş
Ecevit’in kanlı tarihi.
Kılıçdaroğlu ne diyor
bu tarihe?

ni ortadan kaldırmak için alternatif yaratmıştır.
Toprak reformu yaparak Topraksız köylülere, toprak dağıtacaklarını söyleyip “Toprak işleyenin, su
kullananın” sloganları atılıyordu.
Ecevit ‘70’li yıllarda iktidar’da
oldu. Ancak ne toprak reformu oldu,
ne herkese iş, ne herkese aş oldu. Ecevit’in olduğu dönemlerde Maraşlar
yaşandı. Devrimcilere ve halka karşı her türlü terör uygulandı.
Bu kadar yağma, talan, soygun ortamında, CHP 8 yıldır ne yapmıştır?
Hangi yolsuzluğu, hangi soygunu
deşifre ettiler. Koca bir hiç!
İkincisi, şimdi kalkmış Kayseri
Belediyesi üzerinden muhalefet yapıyorlar. Kıytırık iki soygun üzerinden muhalefet! Soygunun kendisine
dair laf yok CHP’de.
Özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, esnek çalışmaya, emperyalist
tekellerle anlaşmalara, işbirlikçi tekellere barajlarla, 2B yasasıyla sağlanan yağma imkanına, bunlara ne diyor CHP? bunlara karşı niye eyleme
geçmiyor?

CHP'nin kanlı tarihi
Çok uzaklara gitmiyoruz. Tek
parti döneminin CHP'sinin katliamlarını sıralamıyoruz. Hatta 1970'li
yıllara, CHP'nin Maraş katliamındaki, 1 Mayıs 1977'deki rolüne falan da
uzanmıyoruz. Yalnızca yakın döneme
bakacağız kısaca;
1991 yılının sonbaharıydı. Düzenin hiç bitmeyen siyasal krizine çözüm bulma umuduyla o dönem iktidarda olan ANAP erken seçim kararı almıştı.
20 Ekim 1991'de yapılan seçimler
sonucunda hiçbir parti tek başına
hükümet oluşturacak milletvekilini çı-

CHP HALKÇI DEĞİL TÜSİAD’CIDIR

karamadı. Partiler arasında yapılan pazarlıklar sonucu Süleyman Demirel'in DYP'siyle, Erdal İnönü'nün
SHP'si (SHP Şubat 1995 tarihinde
CHP adını aldı) hükümet kurdular. Seçim sürecinde yeri göğü vaadetmişlerdi neredeyse. Evet, neler yoktu ki
bunların içinde;
En başta tabii ki “demokratik-

Riyakarlık dolu bir
konuşma...
TÜSİAD’a gidip “ekonominin
yönetimini size vereceğiz” diyen
Kılıçdaroğlu, bütçe konuşmasında
yine halktan yana esip gürledi.
Ama artık, TÜSİAD’a bir kez o
tahahhütte bulunduktan sonra, inandırıcı olması daha da zorlaşmıştır.
Takke düşmüş kel görünmüştür.

CHP’ye Soruyoruz;
Halen TBMM gündeminde olan
ve emekçilere bir saldırı yasası
olan, “Torba Yasa Tasarısı” konusunda ne diyorsunuz?
Halkın her kesiminin haklarının
gasp edilmesi sizi ilgilendirmiyor
mu? Ya da dikkate alınmayacak bir
konu mudur? Hani halkçıydınız?
Mesela o yasaya karşı meydanlara çıkmayı düşünmüyor musunuz?
Düşünmüyorsanız niye?
Bu kadar yağma, talan, soygun
ortamında, CHP 8 yıldır ne yapmıştır? Hangi yolsuzluğu, hangi
soygunu deşifre ettiler. Neredeyse
hiç?
İkincisi, şimdi kalkmış Kayseri Belediyesi üzerinden muhalefet
yapıyorlar. Kıytırık iki soygun üzerinden muhalefet! Soygunun kendisine dair laf yok CHP’de.
Özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, esnek çalışmaya, emperyalist tekellerle anlaşmalara, işbirlikçi tekellere barajlarla, 2B yasasıyla sağlanan yağma imkanına, bunlara ne diyor CHP? bunlara karşı
niye eyleme geçmiyor?

CHP "insan hakları" savunucusuydu! Ama koalisyon ortağı olduğu
süreçte Türkiye kayıplar ülkesi un-

vanını kazandı. 12 Eylül cuntası yıllarında kaybedilen insan sayısı resmi
rakamlarda iki iken, bu sayı CHP'nin
koalisyonunda binlerle ifade edildi.
Gün geçmedi ki insanlar evinden,
işyerinden, sokaktan gözaltına alınmasın, kaçırılmasın, kaybedilmesin.
Ama ona rağmen "halktan yana" bir
parti iddiasındaki CHP kılını bile kıpırdatmadı. İktidar olduğu halde "muhalefet" gibi açıklamalarla halk karşısında sorumluluğunu gizlemeye çalıştı.
Hapishanelerdeki hak gaspları,
sürgün-tecrit, baskı, işkence 12 Eylül
günlerine rahmet okuttu. Hapishanelerdeki devrimci, yurtsever tutsaklar
en ağır saldırılara, katliamlara uğradılar. Diyarbakır, Erzurum, Batman
cezaevleri Nazi Almanyası'nın toplama kamplarına dönüştürüldü. 21 Eylül Buca Cezaevi... Üç Parti-Cephe
tutsağı katledildi... 4 Ocak 1996 Ümraniye'de dört Parti-Cephe tutsağı
katledildi. Adalet Bakanı CHP'li Mehmet Moğultay'dı...
Bu süreç 19 Aralıklara kadar gelir.... Bu süreç, CHP’nin 122 ölümü
izlemesiyle devam eder.
Bu tarihi uzatmak mümkündür.
Ancak düzen solunun bu tarihi halkın
kanının döküldüğü, tekellerin talepleri için katletmekten çekinmedikleri bir tarihtir. Bu tarih aynı zamanda
işbirlikçiliğin tarihidir.

Halkın taleplerini
kullanan Ecevit!

Halkın hep aldatan
Ecevit!

Ecevit partiyi sol’a açarak, hep
sol söylemler kullanarak, yoksul
halkı halktan kopuk, CHP’de örgütlemeye çalıştı.

ECEVİT’in konuştuğu miting
alanlarını anti-faşist sloganlarla
dolduran milyonlarca insan, yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız
“düzen değişikliği” programına
oy verdi.
Her zaman olduğu gibi, halkın
niyeti başkaydı, tekelci burjuvazinin niyeti başka... ECEVİT, ikiyüzlü bir şekilde halkın tüm taleplerine sahip çıktığını söylüyordu.
(Haklıyız Kazanacağız)
Ecevit, tüm siyasi yaşamı
boyunca politikaları ile halkı hep aldattı!

leşme” vardı. Sonra sıralanıyordu...
İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü
genişletilecek, basın üzerindeki sansür kaldırılacak, anti-terör yasası kaldırılacak, bütün karakolların duvarları
camdan olacak, işkence bitecek...
diye uzuyordu sıralananlar. Bunların
hemen tamamına koalisyon protokolünde de yer verildi.
Sonra icraat dönemi başladı. "Kürt
realitesini tanımak" adına Demirel ve
İnönü Diyarbakır'a gittiler. Bir şov yapıp döndüler. Ama Kürt realitesini tanımaktan ne kastedildiği hemen sonrasında Kürt halkına yönelik katliamlardaki artışla kendini göstermeye
başladı.
12 Mart 1992 Newroz'unda ulusal
bayramlarını kutlamak için sokaklara çıkan, ateş yakan halkın üzerine
tanklar sürüldü, yüzlerce Kürt katledildi. Köyler, ormanlar yakıldı, milyonlarca insan toprakların terketmek
zorunda bırakıldı. Kalanlar ise açlığa
ve ölüme terkedildi. Demirel ve İnönü Koalisyonunun Kürt halkına beslediği şefkat buydu.

İnfazlar, kayıplar,
katliamlar, sömürü ve
soygun paketleri...

Ecevit ve CHP, cunta sonrası
halkın 12 Mart açık faşizminden hesap sorulması beklentisini, cuntalara
karşı duyduğu o büyük ve haklı öfkesini kullanmıştır.
12 Mart açık faşizminden hesap
soracağını söylerek oy istemiş, ancak 1973 seçimlerinden sonra iktidar ortağı olduğunda tüm bu sözlerini unutmuştur.

UMUT DÜZEN SOLUNDA DEĞİL DEVRİMCİLERDEDİR

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010
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Yoksul kondulular,
Aleviler, işçiler, kamu
emekçileri, esnaflar, ev
kadınları!

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

8 yıldır, sizleri halk düşmanı
AKP’nin iktidarına mahkum ettiler.
AKP, 8 yıldır yalanlarla oyalayarak,
hep “huzurlu günler” vaat etti.
8 yıl boyunca bırakın, “huzurlu
günler”in gelmesini, işten atıp işsiz
bırakarak, aç bırakarak, yoksullaştırarak, yaşamınızı sürdüremez hale getirdiler.
8 yıl boyunca halk için kıllarını kıpırdatmadılar. “Milli gelir artıyor” diyerek boğazınızdaki son lokmalara
bile el uzattılar. İki odalı bir gecekonduyu bile çok gördüler. Kış günü
soğukta sokaklara atıldınız.
Kan emiciler, asalaklar zenginleşirken, sizler daha çok yoksullaştınız. Halk düşmanı AKP’nin yeni
zenginler yarattığını hep birlikte
gördünüz, yaşadınız.
Bunları dile getirdiğinizde coplanıp, gözaltına alındınız, tutuklandınız.
8 yıldır halkı adi bir soyguncu
gibi soyan AKP, yeni saldırı yasaları için mecliste tüm milletvekillerini seferber etti.
AKP’nin 8 yılı, yoksullaşmamızın yanında bir zulüm dönemidir. İnfazlar, hapishanelerde ölümler, meydanlarda estirilen polis terörü, yasaklar, F Tipleri, cezalar..
Sömürüye ve zulme hayır diyoruz,
isyan ediyoruz, ama?!

AKP’nin alternatifi
CHP mi?
AKP’nin saldırıları ile kuşatıldığınız, kendinizi çaresiz ve alternatifsiz hissettiğiniz koşullarda, size,
CHP’yi bir alternatif olarak sunu-
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Ezilenler! Düzen Solu,
Düzenin Alternatifi Değildir!
yorlar.
Tekeller, burjuva basının bir
kısmı bunun için adeta seferber olmuş
durumda. Ülkemizin bağımsızlığına
dair tek bir düşüncesi olmayan, halkın
yaşadığı katliamları bile dile getirmekten ürken, halka dair tek bir düşüncesi olmayan, çapsız bir taklitçiden
bir umut, bir lider yaratmaya çalışıyorlar. Yeni bir “kurtarıcı” sunuyorlar size!

Halkımız! Sahte umutlara
kapılmamalısınız!
Çaresizliğinizi, umutsuzluğunuzu, geleceğe dair duyduğunuz kaygı
ve korkuları kullanarak, sizi bu kez de
düzenin solu ile aldatıyorlar.
Halkı fırçalayan Erdoğan yerine,
Kılıçdaroğlu gibi “halkçı” görünümlü, Ahmet Kayalar’ın, Yılmaz
Güneyler’in mezarlarını ziyaret eden,

kendinden “devrimci” diye söz eden
bir Kemal Kılıçdaroğlu sunuyorlar. Ama tarih öğreticidir.
Kılıçdaroğlu, TÜSİAD ziyaretinde o tarihin tekerrür edeceğini
gösterdi size. İktidar olmalarının TÜSİAD’dan geçtiğini bilerek, onlara güvence verdi. Halkı soyan asalakların,
bir avuç azınlığın çıkarları için çalışacağını beyan etmiş oldu.
Kılıçdaroğlu ve CHP sizin so-

runlarınızı çözemez. Sol diye karşınıza çıkarılan ne CHP’nin ne de Kılıçdaroğlu’nun sol ile, solculuk ile bir
ilgisi yoktur.
Düzenin solunda umut yoktur.
Tarih tanıktır. Sol diye, umut diye size
sunulanlar hiçbir sorununuza çözüm
olmadılar. Onların iktidarları döneminde büyük acılar yaşadık.
Maraş’ta, 32 yıl önce, CHP iktidarı
döneminde katledildiniz. CHP, faşist
katillerden hesap sormak yerine sıkıyönetim ilan ederek, halka ve devrimcilere saldırdı. Sivas’ta onların iktidar ortağı olduğu bir dönemde yakıldınız!

Düzenin solu sol değildir!
Düzenin solunda kurtuluş
yoktur!
Düzenin solunda düzene kafa tutacak kimse çıkamaz. Dünden bugüne bir bakın: Sizler için, bu vatan için
ölmeyi göze alabilecek tek bir kişi
var mıdır içlerinde? Ülkemizin bağımsızlığı uğruna onlarca yıl hapiste
yatmayı göze alabilecek tek bir kişi
var mıdır?
Düzenin solu bir aldatmacadır.
Düzenin solu sahte bir umuttur.
Düzenin solu, on yıllardır düzene
karşı biriken öfkemizin, büyük kinimizin düzene yönelmemesi için
ortaya sürülmüş bir aldatmacadır.
Tarih öğreticidir. Dünden ders çıkarmalıyız. Umut diye adını taşlara yazdığınız Bülent Ecevit, bu ülkenin en değerli devrimcilerini, oğullarınızı, kızlarınızı Ankara Ulucanlar
Hapishanesi’nde, 19 Aralık’ta katlettirdi. Hem de diri diri yaktırarak
katlettirdi.
Sonra da katledilenler, yakılanlar,
yaralılar ortadayken, katliamı savunup,
emperyalistler adına üstlendi. Tüm
bunlar bize ders olmalı, sahte umutları reddetmeli, kurtuluş için kendi örgütlülüklerimizi, kendi alternatifimizi
yaratmalıyız.

CHP HALKÇI DEĞİL TÜSİAD’CIDIR

Havaya
kalkan sol
yumruk
YALAN;
tekellere
uzanan el,
GERÇEK’tir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta, TÜSİAD'ın
Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlenen Yüksek İstişare Konseyi (YİK)
toplantısının kokteyline katıldı.
Onun tekelci patronlara söyleyecekleri vardı, tekelci patronların da
ona. Kılıçdaroğlu, tekelci patronlara
söyleyeceklerini bir cümlede özetledi: “AKP ekonomiyi sıcak paraya teslim etti, biz sanayiciye teslim edeceğiz.''
Bunun Türkçesi şuydu: AKP, size
de kazandırıyor ama Ülkerler’i, Çalıklar’ı, Albayraklar’ı daha çok gözetiyordu, biz ekonomiyi size teslim
edeceğiz!
Sonuçta iktidara aday olan düzen
partilerinden farklı bir şey söylemiyor
aslında Kılıçdaroğlu. TÜSİAD, oligarşidir. Oligarşinin en iri kesimlerinin örgütüdür. Tüm düzen partileri,
ekonomiyi emperyalist tekellerle işbirlikçi tekellere teslim ederler. Başka türlüsü mümkün değildir. Görünürde yönetim hükümetlerin, bakanların elindedir; ama geçek şudur ki kapitalizmde, hükümetler, tekellerin
memurlarıdır aynı zamanda. Aralarında mutlak bir amir-memur ilişkisi yoktur, zaman zaman çelişkileri
olur, farklı çıkar kavgaları olur, ama
son tahlilde, ekonomi, hep tekellerin
yönetiminde kalır. Tüm iktidarlar,
bu şekilde TÜSİAD’a hizmet ederler...
TÜSİAD patronlarının zaman zaman “çatışmalı” bir görünüm sergiledikleri AKP iktidarı döneminde de
kârlarını artırmaya devam etmeleri, bu
iliştinin niteliğini de gösteriyor.
“Düzenin sahipleri” deyimi esas
olarak TÜSİAD’çıları anlatır. düzenin
tüm çarkları onların çıkarları temelinde döner... Çünkü onlar aynı zamanda emyeryalizmle bütünleşmiştir... Dönem dönem şu veya bu hükümetle TÜSİAD aralarında çelişkilerin ortaya çıkması, nitelik belirleyici

CHP, TÜSİAD’a Güvence
Verip İcazet İstiyor
değildir. Bazen hükümetler, tekelcilere karşı tüm tekelci burjuvazinin
uzun vadeli çıkarlarını savunurlar. Bazen de tekeller, hükümetlerin oy hesaplarıyla yaptıkları uygulamalara
karşı çıkarlar. Gözetilen yine tekellerin
çıkarlarıdır.
*
Tekeller, hükümetlerden kendilerine mümkün olan “maksimum”
kârı sağlamasını isterler. Partileri
destekleyip desteklememeleri de onların kendilerine ne kadar büyük bir
soygun ve yağma alanı açacağıyla ilgilidir.
Böyle olduğu içindir ki, iktidara
aday olan düzen partileri, mutlaka tekellerin karşısına çıkar, onların sorgu
sualinden geçer, onlara “sizin düzeninizi en iyi biz yönetiriz, size en yüksek kazancı bir sağlarız” diye güvence vererek, TÜSİAD’ın destek ve
icazetini almak isterler.
Kokteylde Boyner, Koç, Kılıçdaroğlu arasındaki diyalogların özü,
özeti de buydu zaten.
“Boyner, sohbet sırasında Kılıçdaroğlu'na katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Boyner, hem Anayasa değişikliği hem de
ekonomi programları konusunda tüm
siyasi partilerle çalışma toplantıları
yapmak istediklerini söyledi.”
Boyner, konuşmasında tüm siyasi partileri çok değerli bulduklarını
söyledikten sonra şu cümleyi ekliyor:
''Çünkü hepimiz Türkiye'nin iyiliği için
çalışıyoruz!''
Türkiye'nin iyiliği, tekellerin iyiliği demektir elbette.
“Kılıçdaroğlu'nu ayrılışı sırasında aracına kadar, TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç uğurladı.”
Ülkenin ekonomisini size teslim
edeceğim diyen bir başbakan adayı
için normal bir jest!
*

Bugün TÜSİAD, görülüyor ki,
Kemal Kılıçdaroğlu’na bariz bir destek veriyor.
TÜSİAD, son seçim de dahil olmak üzere, gerçekte AKP’yi destekledi. Çünkü, TÜSİAD patronları da
biliyor ki, gelmiş geçmiş iktidarlar
içinde, emperyalist tekellerin ve işbirlikçi burjuvazinin isteklerini yerine getirme konusunda en pervasız
davranan iktidar AKP’dir. TÜSİAD’ın büyük patronları, AKP iktidarı
döneminde en büyük kârları elde ettiler, dünya zenginler listelerine girip,
hızla yükseldiler.
Ancak, sömürü, yağma ve talandan alınacak pay konusunda, AKP’nin
yaptığı bölüşümden yer yer hoşnutsuzdurlar. Ve buna ilave olarak, diğer
tekellerin büyümesiyle, kendilerine
düşen payın gelecekte daha da küçülebileceği kaygısını taşımaktadırlar.
İşte bu noktada artık el altında
AKP’ye alternatif olabilecek bir güç
bulundurma politikasını uyguluyorlar.

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

*
1980 öncesinde, gazete ilanlarıyla Karaoğlan Ecevit’i iktidardan düşüren TÜSİAD, şimdi tıpkı Ecevit gibi
umut haline getirilmeye çalışılan
Gandi Kemal’i iktidar yapmaya çalışıyor.
Çünkü, TÜSİAD için her zaman
tek ölçü, kendi çıkarlarıdır. O yüzden,
CHP’yi batırır da, yükseltir de... TÜSİAD’ın Kılıçdaroğlu'na bugünkü
desteği, her zamanki gibi, “demokrasi
arzusuyla” izah ediliyor. Yalan. TÜSİAD, gerektiğinde "Demokrasi kurban edilmelidir." (tekelci burjuvalardan Nejat Eczacıbaşı’nın sözü)
diyebilen, faşist cuntaları “şimdi gülme sırası bizde” (te kel ci bur ju valardan Halit Narin) diyerek destekleyenlerin örgütüdür. Hiç unutulmaması gereken budur.
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10 yıl oldu... UNUTMADIK!

İSTANBUL
Beyoğlu CHP
İlçe Binası

İSTANBUL
Galata Kulesi

Diri diri yakanlar,
Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

katledenler SUÇLUDUR!
- İstanbul’da, Ankara’da,
Malatya’da, Hatay’da
paneller yapıldı
- 19 Aralık katliamını
protesto eden, hesap soran
onlarca pankart asıldı
- Binlerce bildiri dağıtıldı
- Afişler asıldı, kuşlamalar
yapıldı
- CEPHE imzalı, diri diri

İstanbul’da 19 Aralık
Kampanyası İçin;
- 100 bin adet bildiri basıldı.
- 4 bin adet afiş basıldı
- 1 milyon kuş basıldı
- 15 bin pul
- 100 adet 4x1 pankart
hazırlandı
- 10 adet 10x6 pankart
hazırlandı
- 5 adet sergi hazırlandı.

10

yakanlardan hesap soran
pankartlar asıldı, duvar
yazıları yazıldı, pullar
yapıştırıldı
- Sergiler açılmaya devam
ediyor
Oligarşinin büyük umutlar bağlayarak, devrimcileri ve halkı teslim almak için gerçekleştirdiği o büyük katliamın üzerinden 10 yıl geçti.
10 yıldır o büyük katliamın katillerini unutmadık. 10 yıldır adalet istedik. 10 yıldır kesintisiz adalet mücadelesini sürdürdük.
Katledenlerin tüm unutturma çabalarına karşın, şehitlerimizi yaşatmaya, onları anlatmaya, onlar için
adalet istemeye devam ediyoruz.
19 Aralık’ta katledilenlerimiz, diri
diri yakılanlarımız, katliamın 10. yılında şehirlerde, ilçelerde, köylerde,
mahallelerde, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda bizimle birlikteydiler.

Katliamın 10. yılında, İstanbul’dan, Ankara’ya, Malatya’dan,
Hatay’a, Antalya’dan, Elazığ’a,
Adana’ya... Anadolu’nun dört bir
yanında onlar için adalet istedik!
Onları anlatmaya devam ettik.
Onların kahramanlığı, halka bağlılığı bize yol göstermeye devam
ediyor.

19 Aralık Katliamını
Anlatan PANELLER
“Direnmekten Başka
Yol Yok”
19 Aralık katliamının 10. yıldönümü yaklaşırken adalet için mücadeleyi yükselten devrimciler 12 Aralık günü de İstanbul’da Haldun Dormen Sahnesi’nde bir panel düzenledi.
Sahneye “19-22 Aralık 2000’de
Hapishanelerde Katledenler Cezalandırılsın” pankartı asılan panelde
önce tiyatro sanatçısı Mehmet Esa-
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toğlu kısa bir konuşma yaparak “diri
diri yakılanlar mücadelemizde yanımızdalar” dedi ve İdil Tiyatrosu’nun
Bayrampaşa’da diri diri yakılan 6 kadını ve katliamı anlattıkları oyun sergilendi.
Tiyatro oyununun devamında ise
Almanya ve İrlanda’dan tutsak örgütlenmelerinden programı selamlama mesajları okundu. Grup Yorum korosu da sahneye çıkarak Bayrampaşa Hapishanesi’nde yakılan
kadın tutsaklar için “Diri Diri Yaktılar” ve “Bize Ölüm Yok” marşlarını
söylediler.
Devamında “Bir Ceza İstiyorum”
şiiri okundu ve 19-22 Aralık katliamını anlatan “O Günün Hikayesi”
adlı kurgu gösterildi.
Katliamı yaşayan Süleyman Acar,
Sadık Eroğlu ve Filistin’den FHKC’li
Halid Şahrur’un konuşma yaptığı
panelde ilk sözü Halid Şahrur aldı.
Yaşanan katliam ne kadar sansürlense de, burada olmasalar da yüreklerinin beraber, mücadelelerinin ortak
olduğunu belirten Şahrur katliamın
yıldönümünde direniş sayesinde onur
dolu, umut dolu olduklarını söyledi.
Ardından Süleyman Acar söz alarak devletin 19 Aralık’tan önceki
Buca, Ümraniye, Ulucanlar katliamlarını örnek verdi ve 19 Aralık’ta da
“direnmekten başka yol yok” bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Acar
unutturmamanın dışında halka bu
katliamı ısrarla anlatmanın önemine
dikkat çekti.
Son olarak ise katliamda Ümraniye Hapishanesi’nde olan Sadık
Eroğlu konuştu. Bu vahşetlerin, acıların yaşanmaması için direnmekten
ve zulüm düzenini yıkmaktan başka
İSTANBUL

çare olmadığına değinen Eroğlu, “bu
kadar bedel ödemeye değmez” diyenlerin savaş gerçeğinden uzak olduğunu, Maraşlar’ı ve diğer katliamları da anlayamayacağını söyledi.
Düşmanın halka karşı tahammülsüz
olduğunu belirten Eroğlu bu gibi tarihsel süreçlerde direnmenin var
olma, yok olma sorunu olduğunu
belirtti.
Eroğlu sözlerini “19 Aralık adalet
ve hesap sorma çağrımız, şehitlerimiz
devrimcilik yapma nedenimizdir. Hesaplarını soracağız, and olsun” diyerek bitirdi.

Devrimciler Var Olduğu
Sürece Direniş de Olacak
Ankara Halk Cephesi 11 Aralık
günü “ 19 Aralık Katliamı Hapishanelerde Tecrit” adlı panel yaptı.
Ankara Sanat Tiyatrosunda düzenlenen İdil Kültür Merkezi Oyun
Atölyesinin “Adalet İçin” adlı oyununu sahneledi. Gelen mesajlar okundu
Panelde ilk sözü 19 Aralık katliamında Bartın Hapishanesi'nde olan
Hakan Yılmaz aldı.
Yılmaz,19 Aralık katliamına gelinen süreci, katliam gününü katliamın
IMF politikalarının uygulanabilmesi
için yapıldığını anlattı. Yılmaz, devrimcilerin varolduğu sürece direnişinde varolcağını, zulmün karşısında
ne kadar birlik olunursa o kadar çok
kazanımın sağlanacağını söyledi.
Daha sonra söz alan ve 19 Aralık
katliamında Çankırı Hapishanesi'nde
adli tutsak olan Hakan Keskin, 19
Aralık' ta süresiz açlık grevinde olduklarını, F Tipi hapishanelere karşı
devrimci tutsaklarla direnme kararını daha önceden aldıklarını söyledi.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nden
Evrim Deniz Karatana konuşmasında, 19 Aralık katliamına kadar 1995
yılından itibaren hapishanelerde birçok katliam yapıldığını söyledi. 19
Aralık katliamıyla ilgili açılan tüm soruşturmaların ve davaların katliamın
sorumlularına değil tutsaklara açıldığını söyledi.
Son olarak konuşan FHKC Mer-

ANKARA

kez Denetleme Kurulu Üyesi Halit
Şahrur, ilk olarak TAYAD'ı selamlayarak başladığı konuşmasında, ağırlaşan hapishane koşullarının insanca
yaşama taleplerini büyüttüğünü ama
asla iradelerinin teslim alınmadığını
ve alınamayacağını söyledi.

Katliamlar Devlet
Politikasıdır
Antakya’da 12 Aralık günü Sağlık emekçileri sendikasında 19 Aralık katliamıyla ilgili panel düzenlendi.
19 Aralık katliamı ile ilgili sinevizyon gösterimiyle başlayan panelde Halk Cephesi adına konuşma yapan Sinan Sevgi 19 Aralık katliamını anlattı. Katliamların devletin yıllar
boyu kullandığı bir yöntem olduğunu söyleyen Sevgi, tecrite karşı büyük
direniş sürecini anlatı.
Sinan Sevgi’nin ardından Av. Ali
Habib 19 Aralık katliamının hukuki
boyutuna değindi.

Say›: 247
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Ülkeyi İşgal Eder Gibi
Saldırdılar Tutsaklara
Halk Cephesi tarafından Malatya’da 12 Aralık günü 19–22 Aralık
2000’de yapılan hapishaneler katliamı ile ilgili panel düzenlendi.
Malatya Haklar Derneği’nde yapılan panelde Seyhan Doğan’ın katliam öncesi ve sonrası resimlerinin olduğu pankart ve katledilen 28 tutsağın resimleri asıldı.
Halk Cephesi adına konuşan Erkin Kocaman 19–22 Aralık katliamı
öncesini anlatarak devletin bu katliamı
neden yaptığını ve hapishaneler politikasını, katliama nasıl hazırlandığını
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anlattı.
Daha sonra söz alan Sevcan Göktaş “iş makineleri, panzerler, helikopterler, askeri, gardiyanı, özel timi,
ellerinden Amerikan yapımı gaz bombaları, silahları ve kimyasal gazlarıyla
bir ülkeyi işgal eder gibi saldırdılar
tutsaklara” derken tutsakların ise fedalarla cevap verdiğini söyledi.
Son olarak da TAYAD adına Asaf
Harman söz alarak katliam öncesinde, katliam günlerinde ve sonrasında
evlatlarının yaşadıklarını, kendi yaşadıklarını anlatarak “On yıl değil yüz
yıl da geçse evlatlarımız onurumuzdur demeye devam edeceğiz. Katilleri
ve şehitlerimizi unutmayacağız. Gerçek adalet yerini buluncaya dek mücadelemiz devam edecek” dedi.

Katliam Teşhir Ediliyor

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010
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İstanbul’da Halk Cepheliler 19
Aralık katliamını teşhir etmek ve
katillerin cezalandırılmasını haykırmak için CHP Beyoğlu İlçe binasını
işgal etti.
16 Aralık günü yapılan eylemde
“19-22 Aralık'ta 6 kadını Bayrampaşa’da 6 Kadını Diri Diri Yakanlar Cezalandırılsın" yazılı pankartı ilçe binasının camına asan Halk Cepheliler
sloganlarla yaşanan katliamı protesto ettiler. Katliamın nasıl gerçekleştirildiğinin anlatıldığı eylem bir saat
sürdü.
Halk Cepheliler 17 Aralık günü de
Galata Kulesi’ne pankart astılar. Pankartı astıktan sonra kuşlamalar yapan
Halk Cepheli üç kişi güvenlik görevlileri ve polisin saldırısı sonucunda gözaltına alındılar.
Katliamı anlatmak için İstanbul
Mecidiyeköy’e, Pendik’e bağlı Aydınlı
Köyü Meydanı’na ve Esenyalı Köprüsü’nde, İkitelli’de Pazar Pazarı yoluna ve Köyiçi’ne, Küçükarmutlu’da,
Beşiktaş Yıldız Köprüsü’ne “10 Yıl
Oldu 19 Aralık 2000’de Hapishanelerde 28 Tutsağı Katlettiler! Adalet İstiyoruz!” yazan pankartlar asıldı. Şişli Pangaltı’da, Pendik’e bağlı Esenyalı
ve Ahmetyesevi mahalleri ve Aydınlı
Köyü’nde kuşlamalar yapıldı.

Kampanya kapsamında Küçükarmutlu’da yapılacak panelin afişleri ve
yazılamalar yapıldı.

*
Kampanya çerçevesinde Antalya’da katliamı anlatan yazılamalar yapıldı. Kızılarık Mahallesi ve Küme
Evleri’nde “19 Aralık Katliamını Yapanlar Cezalandırılsın, Katiller Halka Hesap Verecek” yazılalamaları
yapıldı. Yenar Ulusoy Bulvarı ve Andızlı Mezarlığı’na 19 Aralık katliamını
anlatan pankartlar asıldı.
*
Adana'da 19 Aralık katliamı ile ilgili 2000 Evlerde yazılamalar yapıldı.

Okmeydanı’da Seyhan Doğan’ın
kömürleşmiş resminin bulunduğu ve
“Diri Diri Yakanlardan Hesap Soracağız” yazılı “CEPHE” imzalı pullamalar yapıldı.
*
Elazığ’da 10 Aralık günü Hozat
Garajı çevrresinde, Hastaneler Caddesi’nde, Yunus Emre Bulvarı ve
Şehit İlhanlar Caddesi’nde 19-22
Aralık katliamıyla ilgili bildiri dağıtımı yapıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Cephe imzalı“19-22 Aralık Katliamının
Hesabını Soracağız ” yazılamalar ve
kuşlamalar yapıldı. Ayrıca Hastaneler Caddesi’nde bulunan okul duvarına “Yaşasın 19-22 Aralık Direnişimiz” yazan pankart asıldı, Şehit İlhanlar Caddesi girişine ve merkezde
Hozat Garajı’na da çok sayıda kuşlama yapıldı.
*
Malatya’da 12 Aralık günü Halk
Cepheliler tarafından Yeşilyurt Caddesi üzerine pankart asıldı. Ayrıca 10,
11, 12 Aralık günlerinde merkezi
yerlerde ve Paşaköşkü, Zaviye, Hacıabdi mahallelerinde katliamla ilgili “Adalet İstiyoruz!” yazılı kuşlamalar yapıldı.
14 Aralık günü Malatya Paşaköşkü, Zaviye mahallelerinde Cepheliler
tarafından, “19–22 Aralık Katliamının Hesabını Soracağız” yazılamaları yapıldı.
Malatya’da18-19 Aralık tarihlerinde, Kemal Özalper İlk Öğretim
Okulu yanına katliamı anlatan resim
sergisi açılacak.
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ELAZIĞ

ANTALYA

MALATYA
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Yakanları, katledenleri aklayan burjuva
basın 19 Aralık katliamının
sorumlularındandır
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, 19 Aralık katliamına ilişkin “Kim bunun sorumlusu” (HaberTürk, 25 Kasım 2000)
başlıklı bir makale yayınladı. Makalede Altaylı, katliamın bir numaralı
sorumlusu olarak o dönemin İçişleri
Bakanı Sadettin Tantan’ı gösterdi.
Tantan’ın katliamın hemen öncesinde, “medyaya sürekli olarak cezaevlerindeki durumun ne kadar vahim
olduğunu anlatan bilgiler ve belgeler...” göndererek, haber yaptırdığını
yazdı.
Fatih Altaylı kimbilir hangi hesaplarla şimdi “Tantan Efendi acaba
bu gördüğü yanıp bitmiş insanlar ve
onlarca ölüyü düşünüp biraz olsun
‘üzüntü’ duyuyor mudur?” diye de soruyor.
Oysa aynı Altay’lı bundan 10 yıl
önce, daha katliam devam ederken katilleri aklayan, kan isteyen yazılar yazmaktaydı.
“Devlet belki de yıllar önce yapması gerekeni yaptı. Cezaevlerine
girdi. Hangi sosyal gruba mensup
olursa olsun, sokaktaki vatandaş
devleti haklı buluyor. Türkiye'yi her
konuda haksız bulan Avrupa, devleti
haklı buluyor... Sıradan vatandaş F
Tipi’ne de, cezaevine yapılan operasyona da destek veriyor.
Hatta devleti yeterince sert olmamakla suçluyor.” (Hürriyet, 20
Aralık 2000)
Hapishane maltalarını tutsakların dökülen kanları doldurmuşken,
tutsaklar diri diri yakılırken, o, ahlaksızca, argo kelimeler kullanarak,
nasıl bir düşkün olduğunu gösterdi.
“Az katlettiniz, halk daha çok katledin diyor” diye yazıyordu.
Zaman gazetesinde katliam saldırısından tam 8 gün önce yayımlanan “özel” bir kontrgerilla haberinde; hapishanelerin “örgüte teslim” ol-

duğu anlatılarak,
“kanlı bir müdahaleden başka
çare yok” diyerek halkı katliama
hazırladılar.
Polis haberi,
güya Zaman’a “email” yoluyla
gönderilmişti. Polisin yaptırdığı haber birinci sayfa da şöyle verilmişti;
“Cezaevleri DHKP-C’nin! Günlük her şeyi anlatıyor… Katliama bu
yalanlarla hazırladılar halkı!

Kalemlerinden kan
damlayan katiller!
Kalemlerinden kan damlayan katiller, o zaman şunları yazdılar...
“Devlet eğer devletse, cezaevlerine nasıl gözünü kırpmadan, acımadan, akacak kana bakmadan
girdiyse...” (Fatih Altaylı, Hürriyet, 20
Aralık 2000)
İktidarın, “F Tipi Hapishaneleri
ne nakil yapmayacağız” sözü verdiğini belirtip, katliama karşı çıkanlara da hükümetin bir bakanı gibi kızan Altaylı, cevap veriyordu.
“Kimileri bunu hükümeti suçlama vesilesi yapıyorlar... Eylem pazarlık sonucunda gönüllü olarak
bitirilmediğine göre, ortada uyulması
gereken bir anlaşma da yok demektir.
Ayrıca da böyle bir pazarlığın yapılması bile çok kabul edilebilir bir
durum değildir.” (Fatih Altaylı, Hürriyet, 22 Aralık 2000)
Ve bir başkası
“Cezaevlerinde 200’ün üzerinde
genç insan, zorla ölüme götürülüyor.
Terör ağalarının devletle pazarlığında sonuca ulaşılamıyor; henüz.”
(Can Ataklı, Sabah, 16 Aralık 2000 )

“Ümraniye de düştü... 4 mahkum ölü ele geçirildi...” (23 Aralık
2000, Hürriyet)...

Diri diri yakanları
akladılar!
Birsen Kars ambulanstan indirilirken;
“Bizi, altı kadını diri diri yaktılar.” diye seslenerek, katliamı halka
duyurdu.

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Birsen Kars’ın hastane bahçesindeki fotoğrafını yayınlayan basına gelince, diri diri yakanları yazmadılar elbette!
Hürriyet gazetesi; “Örgüt yaktı,
jandarma kurtardı”
Sabah gazetesi; “Kendilerini ateşe verdiler”
Akşam gazetesi; “Yürüyen çıraya döndü… ‘Yakın’ emri verdi…”
Star gazetesi; “Ölüm orucundakiler tek tek kendilerini yaksın! Sonuç: İşte bu...”
Birsen Kars’ın “bizi yaktılar” diyerek katliamı duyurması üzerine
hemen ertesi gün 21 Aralık 2000’de
gerçekleri karartmak için yeni bir
kontrgerilla haberi imal edip, Hürriyet ve Sabah’ı devreye soktular.
Güya operasyonlara katılan bir asker Hürriyet’e ve Sabah’a konuşmuş, “mahkûm vahşeti”ni anlatmıştı. Asker, içerdekilerin kendi ken-
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dilerini yaktıklarını gözleriyle görmüştü!
Katliamdan bir gün sonra Milliyet
gazetesi, hapishaneler halen yanarken,
“Hayat Güzeldir” diye başlık atarak
çıkıyordu.
Milliyet devam ediyordu; “Bayrampaşa’da lüks içinde yaşayan örgüt liderlerinin kendilerine balık ve
ördek havuzu yaptırdığı bildirildi”
haberi katliamda nasıl bir suç ortaklığı yaptıklarını belgeliyordu.

Katliamı böyle
savundular!

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Güngör Mengi:
“Hükümet, devletin zor kullanma hakkına başvurmamak için gerçekten her şeyi yaptı. İşaretler, ölüm
oruçlarına müdahale etme noktasına
yaklaşıldığını gösteriyor. Çünkü bunun hukuki ve ahlaki şartları oluşmuştur.”(Sabah,16Aralık 2000 )
*
Okay Gönensin:
“Adalet Bakanı’nın ölümleri en-

gellemek için açıkladığı kararların bu
eylemciler için bir önemi olmadığı da
ortaya çıkmaktadır...” (Yeni Binyıl,
14 Aralık 2000)
*
Hakkı Devrim:
“Söz konusu operasyonlar, endişe ettiğimiz boyutta bir faciaya dönüşmediği içindir ki, sebep olanlar üzerinde durmadık...” (Radikal, 29 Aralık 2000 )
*
Özdemir İnce:
“Ben, askerlerin lav silahlarıyla
bu cinayetleri işlediklerine, işleyebileceklerine inanmıyorum.
Yakma girişiminden yaralı kurtarılan kadın militanın “Altı bayanı diri diri yaktılar” sözünün askerleri değil, örgüt liderlerini hedef aldığını düşünüyorum....” (Hürriyet, 4 Ocak
2001 )
*
Rahmi Turan:
“Propaganda amacına yönelik
sahte ölüm oruçlarıyla devleti küçük

düşürmeye çalışan örgütlerin çökertilmesi için devletin yaptığı operasyonlar doğrudur, haklıdır, bir nefis savunmasıdır...” (Gözcü, 23 Aralık
2000)
*
M. Ali Birand:
“Cezaevleri operasyonu tamamlandı. Allahtan bu kadar kayıpla bitirilebildi.” (Hürriyet, 23 Aralık 2000)
*
Ahmet Said Akgül:
“... Bu son cezaevleri operasyonunda da geç kalındığı bir gerçek. Bir
çok hapishanede neredeyse tüm kontrol mahkumların eline geçmiş. Adamların ağır silahlarla güvenlik güçlerine karşılık vermesi bile bunu çok
açık gösteriyor.” (Yeni Asya, 24 Aralık 2000)
*
Mim Kemal Öke:
“Militanlarını ateşe veriyorlardı.
Vahşice. Hoşlanıyorlardı.” (Türkiye
Gazetesi, 24 Aralık 2000)

Buca Belediye İşçilerinin Direnişi
Saldırılara Rağmen Sürüyor
Buca Belediyesi önünde 20 gündür sendika ve iş güvencesi istedikleri için oturma eylemi yapan, Buca
Belediyesinden atılan Taşeron işçilerine, Buca Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ve çevik kuvvet polisleri saldırdı.
Buca belediye başkanı Ercan Tati’nin talimatıyla yapılan saldırıda işçiler saldırıyı püskürtünce çevik kuvvet saldırdı. 2 işçinin hastaneye kaldırıldığı saldırıda işçilere ait olan
battaniye, çanta gibi eşyalar zabıta tarafından talan edildi.
Çevik kuvvet diğer işçileri abluka altına alarak desteğe gelenleri
yaklaştırmadı. Abluka altındaki işçiler attıkları sloganlarla yapılan saldırıyı teşhir ettiler. Polis, işçileri bir
araca bindirerek karakola götürüp
ifadelerini almak istedi. İşçiler ise po-
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lis arabasına binmediler. Ardından karakola kadar yürüyüş yapan işçiler burada zabıtalardan ve polislerden şikayetçi oldular.
Saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Devrimci İşçi Hareketi, “Bu
saldırı direnişte kararlı tüm işçilerin
yaşadığı bir saldırıdır” dedi.

CHP Buca İlçe Binası
İşgal Edildi
Buca Belediye İşçileri direnişlerinin 15. gününde seslerini duyurmak
için CHP Buca İlçe Binası’nı işgal ettiler. CHP’li yöneticilerden kendileriyle iligilenilmesini, sorunları çözülünceye kadar binada bekleyeceklerini söyleyen işçiler kapıya barikat
kurdular. Kapıyı kırarak içeri giren polis, işçilere saldırdı ve gözaltına aldı.
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” slo-

ganları atan işçiler üç saat sonra karakoldan serbest bırakıldılar.
Ertesi günü polisin saldırısını protesto etmek için eylem yapan işçiler
gözaltında yaşadıklarını anlattılar.
150 kişinin katıldğı eylemde işçiler işlerinin kendilerine geri verilmesini istediler.

İşçiler Çadırlarını Kurdular
16 Aralık günü ziyaretlerine gelen
Kent AŞ. işçilerinin de katılımıyla işçiler çadırlarını kurdular. Polisin belediye bahçesine taktığı kamerayla
korkutma çabalarına rağmen işçilerin
direnişi sürüyor..

CHP HALKÇI DEĞİL TÜSİAD’CIDIR

“katliamın yapılış şeklinden
aslında bir sınıf kinini de görüyoruz”
Halk Cephesi’nin 19-22 Aralık katliamıyla ilgili yaptığı panele konuşmacı
olarak katılan, İsrail Hapishanelerinde Filistinli ve Arap Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi temsilcisi Halit Şahrur ile tecrit, 19 Aralık ve İsrail hapishaneleri ile ilgili yaptığımız röportaj:
Yürüyüş: İsrail Hapishanelerindeki Filistinli ve Arap Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi’ni anlatabilir misiniz?
Halit Şahrur: Bu komite 1974 yılında
FKÖ tarafından oluşturuldu. Ki biliyorsunuz FKÖ Filistin halkının tek yasal temsilcisidir. Ve bu komite, bütün Filistinli
siyasi hareketleri temsil ediyor. Ancak
1993 yılında Oslo Anlaşması’ndan sonra Filistin saflarında bir bölünme yaşandı biliyorsunuz ve o zamandan itibaren bu
komite Şam’da faaliyet yürütmekte ve
kendini Filistinli ve Arap tutsakların
temsilcisi olarak görmektedir. Bugün bu
komite Şam’da bulunan bütün Filistinli
direniş örgütlerini kapsamaktadar. Hatta
bu direniş örgütlerinin bir kısmı FKÖ üyesi değildir. Örneğin İslami Cihad ve
HAMAS’ı da içermektedir.
Bu komitenin amacı İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Arap tutsakların
yaşam şartlarını nispeten kolaylaştırmak
ve dayanışma eylemleri yoluyla sesini tutsaklara ulaştırmak. Bu komitenin belirli
toplantıları vardır, başkanı vardır ve her
örgüt bir temsilciyle temsil edilir. Ben
FHKC’nin bu komitedeki temsilcisiyim.
Her sene yaptığımız faaliyetler vardır.
17 Nisan günü Filistinli ve Arap tutsaklarla dayanışma haftasının başladığı gündür. Bir hafta boyunca, tutsaklarla dayanışma amaçlı etkinlikler düzenleriz. Bu
komite öncesinde toplanır ve bu haftayı
nasıl bir etkinlik programıyla geçireceğini
önceden kararlaştırır. Filistin halkının
olduğu her yerde paneller yaparız örneğin. Kızıl Haç önünde ya da uluslararası kuruluşlar önünde yürüyüşler yaparız.
Tutsaklarla ilgili resim sergileri açarız, direniş çadırları kurarız. Basın toplantıları düzenleriz ve bu basın toplantıları yoluyla tutsakların durumunu dünyaya anlatırız. Değişik ülkelerdeki komitelerle de
koordinasyon içindeyiz.
Yürüyüş: İsrail hapishanelerindeki tutsakların uğradıkları saldırılar nelerdir? Panelde aralarından Ahmet Saadat’ın da bulunduğu 14 tutsağa özellikle çok ağır bir
tecrit uygulandığını söylediniz. Bu tut-

saklara neden özellikle farklı bir uygulama yapılıyor?
Halit Şahrur: Evet şu anda 14 tutsağımıza daha ağır bir tecrit uygulanmakta.
Bu tecritin ana hatlarıyla üç sebebi var diyebiliriz. Birinci sebebi idari tecrit diyorlar. Diğerlerinden soyutlamayı hedefliyorlar. İkinci sebebi, psikolojik tecrit diyoruz biz buna. Hastalığı ilerlemiş
bazı tutsaklar var, daha da ilerlemesi için
bunları özel tecrite alıyorlar. Üçüncü sebebi ise intikam amaçlı. Örneğin yoldaşımız Ahmet Saadat’ın durumu budur.
Tutsaklığı öncesinde önceki genel sekreterimiz Ebu Ali Mustafa’nın İsrail tarafından katledilmesi sonrasında bir video
kaydında şöyle bir söylemi yakalanmış;
“intikamını alacağız”. Ebu Ali Mustafa’nın şehitliğinden 40 gün sonra İsrail
Turizm Bakanı Zeevi FHKC tarafından
cezalandırılmıştı. Kendisinden, örgütünden ve ailesinden intikam amaçlı
böyle bir tecrite başvuruyorlar. Aynı zamanda bu tutsaklar, diğer tutsaklara moral veren, onları çekip çeviren tutsaklar
oldukları için önünü almak için tecrit uyguluyorlar.
Ahmet Saadat yoldaşımızın bize yazdığına göre yaşadıkları şartlar şöyle;
“burada betondan yapılmış bir kutu içinde yaşıyorum. Yaşadığım yer 1,5 metreye 2,5 metre ebatlarında, tuvaleti de
içinde daracık bir yer. Duvarları kalın,
eski, rubetli, haşarenin ve pis kokuların
bol olduğu bir hücre”. Küçük bir pencerisi var yukarıda. Günde bir saat elleri ve
ayakları kelepçeli olarak havalandırmaya çıkarılıyor. Aynı zamanda çevrede Yahudi adli tutuklular var, sürekli onlar tarafından taciz ediliyorlar. Bazen üzerlerini kızgın yağlar dökülüyor, bazen dışkı atılıyor. Ayrıca sözlü hakaretlere de uğruyorlar. Tabi ziyaretler yasak, çevreyle
her hangi bir iletişim yasak. Tamamen bir
sessizlik içerisindeler. Gazete-televizyon verilmiyor. Böyle bir yaşantı içerisindeler.
Yürüyüş: Tecriti yaşayıp çıkmış tutsaklarda ne tür fiziki ve psikolojik sorunlar görüyorsunuz?
Halit Şahrur: Özellikle bir süre sonra
yatamıyor, uyuyamıyor. Ya da uyuyup
uyuyamadığını anlayamıyor. Yıllarca
farklı yüzler görememekten kaynaklı
hayal gücü sınırlanıyor ya da hayal edememeye başlıyor. Özellikle daha önce

uzun tecrit yaşayan
Japon gerilla Kuzu
Okomoto vardı. İsrail hapishanelerinde
10 yıla yakın bir
süre tecritte kaldı.
Ciddi anlamda psiHALİT ŞAHRUR
kolojik sorunlar yaşıyor. Hatırlamıyor,
yanında aynı eylemi yaptığı arkadaşlarını yada akrabalarını hatırlamıyor. Bir yere
yoğunlaşmakta ciddi anlamda zorlanıyor.
Yürüyüş: İsrail eli kanlı, katil bir devlettir. Türkiye’de de İsrail’in eli kanlılığı üzerinden siyasiler prim yaparlar. 1922 Aralık’ta 6 kadını beyaz fosfor bombasıyla diri diri yaktıkları ispatlandı, 28
tutsağı katlettiler ve yüzlercesini katletmeyi hesapladıklarını itiraf ettiler.
Peki katliamcı bir devlet olan İsrail
kendi hapishanelerinde böyle bir katliam
yaptı mı tutsaklara yönelik?
Halit Şahrur: Tabi İsrail kanlı bir devlet. Hapishanelere yönelik operasyon da
yaptı. Ama böyle bir operasyon yapmadı. Örneğin 1993 yılında Avfer Hapishanesi’ne yönelik bir operasyon yaptı. Avfer Hapishanesi’nin özgünlüğü çadırlardan kurulu olmasıydı. Helikopterlerle
bir saldırı yaptı. 7 kişi şehit düştü bu operasyonda. Tabiki bu katliam 19 Aralık katliamı gibi bir katliam değil, ki bu katliama baktığımızda tam faşist, kanlı bir katliamdan bahsediyoruz. Ve katliamın yapılış şeklinden aslında bir sınıf kinini de
görüyoruz.

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Yürüyüş: Türkiye’deki hapishanelerde
tutsaklar katledildi, hala katlediliyor.
Hasta tutsaklar öldürülmeye çalışılıyor.
Fakat Tayyip Erdoğan Ortadoğu’da kendini “barış elçisi” gibi gösteriyor. Bunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Halit Şahrur: Size şunu söyleyim Türkiye’de yaşanan anti-demokratik uygulamalarla ilgili ciddi bir sansür var. Ki ben
tutsaklar konusuyla ilgilenen bir insanım
bir çok şeyi buraya gelince öğrenebildim.
Bugün Arap basınında Recep Tayyip
Erdoğan “cidden İsrail’e karşı bir tavır
içinde ayrıca Arap liderler büyük bir boşluk bıraktılar, bu adam geldi ciddi bir boşluğu doldurdu. Bir Arap dostu” gibi gösteriliyor. Araplar da bundan etkileniyorlar. Düşünün Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile dayanışma mitingleri ve yürüyüşleri yapıldı.
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EMEK
Çalışanlar Arasındaki Ücret
Adaletsizliğine Son!..
KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul Cağaloğlu Vergi Dairesi önünde Maliye Bakanlığı’nın
açıkladığı 2011 Bütçesi ile ilgili bir eylem yaptı.
15 Aralık günü yapılan eylemde “Eşit İşe Eşit Ücret!.. Ek
Ücretlerin Arttırılması!.. Güvenceli Çalışma!.. Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika İstiyoruz!.. yazılı bir pankart açan BES
üyeleri burada bir açıklama yaptılar.
BES 3 Nolu Şube Başkanı Ahmet Acar’ın okuduğu açıklamada 2011 yılı bütçesinin söylenenlerin aksine milli gelir
bölüşümündeki adaletsizliği giderecek, ücretliler ve küçük
üreticiler üzerindeki vergi yükünü hafifletecek, işsizliği
önleyecek düzenlemeler öngörülmemekte olduğu ifade edildi. Acar Maliye Bakanlığının “Eşit İşe Eşit Ücret”i tamamen
yok saydığını belirterek “Aynı masalarda, aynı serviste, aynı
görev ve sorumluluklarda çalışanlar arasında yaratılan ücret
adaletsizliği devam etirilmekte, bakanlık emekçileri arasında yeni yeni adaletsizlikler yaratılmaktadır.” dedi.
Meclis gündeminde olan Torba Yasa ile kamu çalışanlarının kazanımlarının yok edilmek istendiğini belirtilen eylemde; bu yasayla kamu hizmeti odaklı memurluk yerine, piyasa odaklı "uzmanlık" sisteminin getirildiğini söylendi.
Acar daha sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 30 Mart
2010'da kendilerine verdikleri sözü tutmaya çağırarak taleplerini sıraladı. Taleplerinin karşılanmadığı takdirde ise 2011
yılı Mart’ında ülke genelinde hizmet üretiminden gelen gücü
kullanıcaklarını ifade etti.

Panel: “İşçi Olarak
Haklarımızı Biliyor
muyuz?”
Adana’da 12 Aralık günü Devrimci
İşçi Hareketi “İşçi Olarak Haklarımızı Biliyor Muyuz?” konulu panel düzenledi.
Panele Disk Genel-İş Sendikası İstanbul
Avrupa yakası şube başkan Mehmet Karagöz, Avukat Şükriye Erden, Temizlik İşçisi Türkan Albayrak, Devrimci İşçi Hareketi’nden Ramazan Akdağ ve Yeter Gönül katıldı.
İki buçuk saat süren panelde işçi hakları, 4-C ve Sendikalaşma gibi konular ele alındı. Sendikalarla ilgili bilgi veren Mehmet Karagöz, birçok sendikanın bu dönemde sarı sendikacılık yaptığını ve işçilerin ancak kendilerinin direndiği
ve mücadele ettiği sürece kazanabildiğini anlattı.
Avukat Şükriye Erden işçilerin yasal hakları hakkında bilgi verdi. Türkan Albayrak dinleyicilere kendi direnişi hakkında bili verirken, işçilerin hakları için mücadele etmesi gerektiğini ve örgütlenmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan Akdağ ve Yeter Gönül, işçilerin haklarını kazanabilmeleri için
örgütlenmeleri, taşeronlaştırmaya ve işten atılmalara karşı
birlik olmaları gerektiğini vurguladılar.
Panelde “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız ve İşçi Olarak
Haklarımızı Biliyor muyuz?” yazan pankartların yanında
“Çivi İşçisi Yalnız Değildir, Direne Direne Kazanacağız ve
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” dövizleri asıldı.

16

Sapphire işçileri eylemde

“Bu Gökdelen Ödenmeyen
İşçi Ücretleriyle Yükseliyor”
Avrupa’nın en yüksek gökdeleni olarak nitelenen İstanbul
4. Levent’teki Sapphire gökdeleni önünde, ücretlerinin ödenmesi için işçiler iki haftadır oturma eylemindeler.
Temizlik işçisi olmasına rağmen başka işler yapmak
zorunda bırakılan Serkan Çetin adlı işçi 17 Eylül’de eksi
5. kattan eksi 2. kata düşerek ölmüş ve cesedi 6 saat sonra bulunabilmişti. Aylardır parasız çalıştırılan işçiler ise
durumu basına duyurdukları için işten atılmışlardı. İşten atılan işçiler, “Aylarca parasız ve kötü koşullarda çalıştırıldık. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz.” diyerek iki
haftadır 08.00 -17.00 saatleri arasında pankart açarak oturma eylemi yapıyor.
11 Aralık günü yaptıkları eylemde işçiler özel güvenliğin saldırısına ve bina sahibi Nahit Kiler’in küfür ve tehditlerine maruz kaldıklarına değindiler. Eylemde “Ancak
şimdi bir kez daha duyuruyoruz, hakkımızı alana dek buradan gitmemeye kararlıyız” denildi. “Bu Gökdelen
Ödenmeyen İşçi Ücretleriyle Yükseliyor” pankartının
açıldığı eyleme Devrimci İşçi Hareketi de katıldı.

27 bin işçi 4-C ile bir ay işsiz
Türk Büro-Sen’den yapılan açıklamaya göre Aralık ayı içinde 4-C’ statüsünde çalışanlara (geçici personel)
bir ay maaş ödenmeyecek.
4-C satatüsünde çalışan işciler sözleşmeleri gereği
bir yılda 11 Ay ücretli çalışıyorlar. Bir ay ücretsiz işten
çıkarılıyor. Buna göre 27 bin işçi bir ay işsiz kaldı. Bir
ay eve ekmek götüremeyecekler.

Emekliler Haklarını
Almak İçin
Ankara'daydı
11 Aralık günü DİSK'e bağlı Emekli-Sen üyeleri “İnsan Hakları Gününde Haklarımızı İstiyoruz” mitingi
için Ankara Kurtuluş Parkı'nda toplanarak Sakarya Caddesi'ne yürüdüler. Sakarya Caddesi'nde bir basın açıklaması yapan Emekli-Sen üyeleri eylemde, “Örgütlü Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez, Sendika Hakkımız Engellenemez, Emekliyiz Haklıyız Kazanacağız, Parasız Eğitim
Parasız Sağlık” sloganları attlar.
DİSK/Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen bir
açıklama yaparak şöyle dedi: “9 milyon 500 bin emeklinin yaşadığı ve bu emeklilerin açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldığı, emeklilerin her türlü haklarının gasp edildiği bu haksızlıkların artık kaldırılması gerektiği ve emeklilerin tüm haklarının insanca koşullara
getirilmesi gerekir.”
Eyleme yaklaşık 1000 kişi katıldı.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Ülkemizin dört bir yanında işçi direnişleri sürüyor. İşten
atılan, haksızlığa uğrayan işçiler direnişi seçiyor. Kimisi sendika istediği için işten atılmış örgütlü olmanın mücadelesini veriyor, kimisi çeşitli nedenlerle haksızlığa uğramış, kimisi ücretini alamamış hakkı için direniyor. İrili ufaklı birçok direniş çeşitli nedenlerden dolayı sürüyor. Sömürü düzeni devam ettikçe kimsenin kuşkusu olmasın bu direnişler
sürecek.
İşçilerin, emekçilerin haksızlıklar karşısında son süreçte artan tepkilerinde, hiç kuşkusuz Ankara’da 78 gün süren
Tekel direnişinin etkisi büyüktür. Tekel işçilerinin Ankara’da
78 gün süren direnişleri kitleselliği, militanlığı, fedakarlığı,
işçilerin birliğini sağlaması yanlarıyla işçilere emekçilere örnek bir direniş olmuştur. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışırken sendikal faaliyetlerinden dolayı işten atılan ve 118 günlük direnişiyle tekrar işini kazanan Türkan Albayrak direnişe başlamasında Tekel işçilerinin direnişinden etkilendiğini birçok sefer ifade etmiştir. Fakat Ankara’da 78 gün süren tekel direnişine 4-C’ye karşı verilen mücadelenin geldiği noktadan baktığımızda bir sonuç

Bize kazandıracak
kararlığımızdır
alınamadığını görürüz. Bunun birçok nedeni vardır tartışılması gereken ama bu direniş sorunun kesinlikle sayı meselesi olmadığını, kazanmanın yolunun sayıdan değil kararlılıktan geçtiğini öğretmesi yanıyla önemli bir ders vermiştir.
Bu ders bugün süren ve yarın başlayabilecek direnişler açısından öğretici bir örnek olmalıdır.
Evet biz direnişe başlayan tek kişide olabiliriz. Ya da sayımız bir elin parmaklarınıda geçmiyor olabilir. Hatta binlercemiz aynı durumda olmamıza rağmen içimizden direnişi
tercih eden çok sınırlı bir katılımda olabilir. İşte bu noktada haklı ve meşru olmanın bilinciyle aylarca, yıllarca direnebilmeyi göze almaktır kararlılık. Bu kararlılıktır bize kazandıracak olan.
"Kayayı delen suyun şiddeti değil, sürekliliğidir" denir.
Tamda ifade etmek istediğimiz budur.
Devrimci İşçi Hareketi olarak ülkemiz tarihine sabırla,
kararlılıkla örülen işçi direnişleri yaratma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Biliyoruz ki bu mücadelelerle, direnişlerle yarını kuracağız. İşte bu noktada kararlılığımız bizim en büyük silahlarımızdan biridir diyoruz.
tifası gündeme geldi. Emirali
Şimşek ve Songül Morsümbül
MYK’daki görevlerinden çekildiler ve MYK’da 8 Ocak 2010 tarihi için Olağanüstü Genel Kurul
kararı alındı. Bu karara da katılmıyoruz.
Demokratik kitle örgütlerinde zaman zaman benzer sorunlar yaşanabilmektedir. Ancak sorunların çözüm yöntemi
şu ya da bu iddiayla ilgili soruşturma ve araştırma yapma biçimi birbirinin açıklarını arayıp bunların üzerinden politika
üretmek olamaz. Kimse emekçilerin hakları ve özgürlükleri için kurulan bir örgütü felç edecek bu yöntemleri örgüte
hâkim kılamaz. Sözü geçen taraflarca uygulanmaya çalışılan bu yöntem tüm ilerici, devrimci, demokratik kitle örgütlenmelerini provokasyonlara, komplolara açık hale getiren bir anlayışın ürünüdür.

Kamu Emekçileri Cephesi
KESK ÜYELERİ VE TÜM KAMU EMEKÇİLERİNE
KESK’te yaşandığı iddia edilen taciz olayı basında ve
KESK’e bağlı sendikalarda bir süredir tartışılmaktadır. KESK
Genel Sekreteri hakkındaki bu iddia ilk olarak 5 Ekim 2010
tarihinde Demokratik Emek Platformu tarafından MYK toplantısında gündeme getirilmiştir. Aynı gün aynı toplantıda taciz iddiasında bulunan çalışanın da dilekçesi MYK’ya iletilmiştir. Kamu Emekçileri Cephesi olarak bizim de taciz iddiasından ve sonrasındaki gelişmelerden 5 Ekim’deki bu toplantıda haberimiz olmuştur. Olaydan KESK Genel Başkan’ının 14 Haziran’dan bu yana haberdar olduğu aynı toplantıda taraflarca ifade edilmiştir. İddianın sahibi KESK çalışanı ilk olarak konuyu KESK Genel Başkan’ı Sami Evren’e
iletmiş, Sami Evren de bu iddia üzerine konuyu KESK Genel Sekreteri’nin temsilcisi olduğu Demokratik Emek Platformu’na götürmüştür. 5 Ekim’deki MYK toplantısında Demokratik Emek Platformu, grup olarak yaptıkları araştırmanın sonucunda iddianın gerçek olmadığını açıklamıştır.
Bizler örgütlülüğe inanan bir anlayışın savunucusu olarak Demokratik Emek Platformu’nun açıklamasını esas alıp
KESK bünyesinde ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek görmedik. Demokratik Emek Platformu’nun araştırması farklı
bir kanıt ortaya çıkıncaya kadar örgütlü düşünen herkes için
geçerli ve yeterli olmalıdır.
Ancak bu durum bir süre sonra çeşitli gruplar tarafından
farklı amaçlar için kullanılan bir soruna dönüştü. Tüm KESK
yönetimi istifaya çağrıldı. Biz Kamu Emekçileri Cephesi olarak, bu istifa çağrısını yanlış ve yersiz bulduk. Bu anlamda da
KESK yönetiminde yer alan arkadaşımız istifa etmedi.
Bu tartışmalar içinde önce KESK Genel Başkanı'nın, ardından Emirali Şimşek ve bazı yönetim kurulu üyelerinin is-

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Kamu Emekçileri Cephesi olarak; konudan haberdar olduğumuz tarihten bu yana örgütlülüğü esas alan, örgütlülüğü savunan ve sorunların çözümünü örgütlü tavırda gören bir
tutum aldık. İlerici, demokrat, devrimci olduğunu iddia edenlerin yaşayacakları sorunların çözümünde kendi aralarındaki
hukuku işletmeleri örgütlü olmanın bir gereğidir. Bunun dışındaki çözümler örgüte zarar veren, mücadeleyi zayıflatan,
düşmanı güçlendiren, düzen içi çözümlerdir.
Eğer KESK içinde yer alan bazı grupların daha düzen içi
sendikalar yaratma hesapları varsa ve bunun için kimi iddiaları
bahane ediyorlarsa bu yapılanlar KESK tarihine, yüz binlerce
kamu emekçisinin 1990’ların başından bu yana sürdürdüğü
mücadeleye saygısızlıktır.
KESK, bizim 1990’lardan beri verdiğimiz onurlu mücadelenin sonucudur. Kimse onu grupçu, rekabetçi ya da düzen içileştirme hesaplarına kurban edemez.
6 ARALIK 2010
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Soygun... Gasp... Yağma... Köleleştirme... Örgütsüzleştirme...

“Torba yasa” pervasız bir saldırıdır!
Direnmekten Başka Yol Yoktur!

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Torba yasa, halkın her kesimine
saldırıdır. Bu yasada hak gasbına
uğramayan, zarar görmeyen hemen
hiçbir kesim yoktur.
Torba yasa, kazanılmış haklara
açık bir saldırır. İşçiler, kamu emekçileri, çıraklar için yeni kölelik hükümleri çıkarılırken, sadece bir çırpıda
50 bin belediye emekçisini sürecek
düzenlemeler yapılmıştır.
Ve sanki halk düşmanı AKP bunları yapan kendisi değilmiş gibi davranmakta, üste çıkmaya çalışmaktadır. Emekçilerin “gözlerini boyamak
için” manevralar yapmaktadır.
“Torba yasa tasarısı” tek bir düzenlemeden ibaret değildir. AKP, onlarca kölelik hükmü içine bir, iki
önemsiz “iyileştirme” düzenlemesi
koyarak, asıl saldırısını, hak gasplarını gizlemeye çalışmaktadır.
AKP emekçileri aldatmak için
hep bu tür hilelelere başvurarak, sal-

BES: “Torba Yasa
Emekçilerin Başına
Geçirilmek İstenen
Çuvaldır”
“Torba Yasa olarak TBMM’ne
getirilen tasarı: işverenler için
vergi ve sigorta prim afları,sosyal
güvenlikte değişiklikler, 657 kapsamında görev yapan emekçilerin
hak gaspları, isçileri daha da köleleştirecek düzenlemeler, işsizlik
fonunu işverenlere peşkes çekecek
maddeler ve daha pek çok sermayeye hizmet eden maddeler
içermektedir.”
Büro Emekçileri Sendikası
(BES), saldırı yasası ile ilgili
yayınladığı bildiride yukarıdaki
düşünceleri dile getirerek, saldırı
yasasının halk düşmanı niteliğini
açıkladı.
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dırı yasalarını gözlerden kaçırmaya
çalıştı.
O nedenle,
halk
düşmanı
AKP’nin halka
yönelik saldırılarını halkın anlayabileceği bir biçimde ısrarla anlatmak, bu talepler
için mücadele etmek zorunludur.

Halk
düşmanı AKP ne
yapmaya çalışıyor?
AKP en başta çıkarmaya çalıştığı saldırı yasaları ile işçilerin, kamu
emekçilerinin en zor koşullarda sürdürdüğü örgütlülüklerini dağıtarak,
sürdüremez hale getirerek, her alanda örgütsüzlüğü dayatıyor.
Emekçileri örgütsüz bırakıp, kölece itaat edecek, hiç bir hakkı için
mücadele edemeyecek bir duruma getirmek amacındadır. Bunun için her
alanda saldırmaktadır.
İşçilerin, emekçilerin bu saldırılara
karşı sürdürdüğü mücadelenin istenen
boyutta olmaması, özellikle emekçilerin mücadelesi önünde engel olan işbirlikçi sendikacıl›ğın gücü AKP’yi
saldırılarında cesaretlendirmektedir.
AKP büyük vurgunları ve talanı
devam ettirebilmek, aç gözlü tekelleri
doyurabilmek için muhalefet istemiyor. O nedenle “örgütsüz bir toplum”,
“örgütsüz emekçiler” ile sömürü
düzenini daha kolay devam ettireceğini görmektedir.
Saldırı yasalarının ilk hedeflerinden biri milyonlarca emekçiyi örgütsüz hale getirip, sendikaları tümüyle
işlevsiz kılmaktır.

Halk düşmanı AKP;
1)Bu yasa ile birlikte artık memurlar da işciler gibi “ödünç” verilecektir. Yasa tasarısında kamu emekçileri için “Bir yılda en fazla 6 ay’ı
geçmemek üzere kurumlar arası geçici süreli görevlendirme” yapılabileceği belirtilmiştir.
Bu kamu emekçilerinin sürgün
edilmelerinin yasal dayanağı olacaktır. Böylelikle kamu emekçilerinin örgütlülüklerini sürgünle, “geçici görevlendirme” adı altında kolayca dağıtacaklardır.
Yine sürgünlerle, “geçici görevlendirme” tehditleri ile kamu emekçileri sindirilmek istenmektedir. Gerici, faşist örgütlenmeler böylece
daha kolay gerçekleştirilecektir.
Yine tasarıyla kadrosu kaldırılan
memurlar, en geç 6 ay içinde kendi
kurumlarında niteliklerine uygun
kadro yoksa başka kurumlara atanacaktır. Bu 4-C uygulamasının genelleştirilmesi anlamına gelmektedir.
Daha yasa çıkmadan şimdiden
sürgünler başladı. İzmit Belediyesi'nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’ne üye 71 işçi,
norm kadro fazlalığı gerekçesiyle
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğüne sürüldüler.
Genel-İş Sendikası, belediye işkolundaki 50 bin işçinin İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na
aktarılacağını açıkladı. Bu emekçilere
yönelik büyük bir saldırıdır. Hem
belediye emekçilerinin örgütlülükleri tasfiye edilecek, hem de 50 bin
emekçi için güvencesiz koşullar dayatılacaktır.
Belediye işçileri kendi iradeleri dışında, işkenceci katillerin “ayak işlerini” yapmaya zorlanacaktır.

2) Tasarıyla “memurların belirli saatler dahilinde çalışması” ilkesi kaldırılarak, Esnek çalışma kural
haline getiriliyor. Kurum isterse akşam geç saatlere kadar veya hafta sonunda da kamu emekçilerini çalıştırılabilecek; üstelik bu “normal çalışma” sayılacak.
Saldırı yasası, esnek çalışmayı, güvencesizliği resmileştirerek, hem işçilerin hem de kamu emekçilerin kölelik koşullarında çalışmasını resmileştirmektedir.

3) Torba yasayla, özelleştirmeye
karşı açılan “yürütmeyi durdurma”,
“iptal” kararlarının alındığı davalar
ortadan kaldırılarak yasa dışı yapılan
özelleştirmeler de bundan böyle yasal sayılacaktır.
Tüm davalar yok sayılacak, mahkeme kararları da sorunları çözmeyecektir. Yağmanın talanın önünde artık hiçbir engel kalmayacaktır. Talanı hiçbir şey geciktiremeyecektir.
AKP emperyalist tekellerin tüm isteklerini böylece harfiyen yerine getirmiş olacaktır.
4) Yapılacak düzenlemeyle 16-18
yaş arasındaki 250 bin genç işçi 80
lira daha az ücret alacak. Ayrıca 1618 yaş arası genç işçiler eskisine
göre daha çok SGK primi ödeyecek.
“Çırak” statüsünde çalışan yüz binlerce işçinin ücretleri de 229 TL’den
178 TL’ye düşecektir.
5) Sigorta ve vergi borçlarının ceza
ve faizleri affedilirken yeni işçi alan
patronların sigorta primi payları işsizlik fonu’ndan ödenecektir. Resmi

rakamlara göre 3 milyon işsiz varken,
işçilerin sorunları çözülmezken, işçilerin üzerinden yine asalaklar kazanacaktır.

AKP saldırı yasası ile
emekçilere savaş ilan etti
Saldırı yasaları karşısında hiçbir
konfederasyon, hiçbir sendika, hiçbir
demokratik örgüt, hiçbir emekçi sessiz kalamaz. Hiçkimsenin “bekleyelim görelim” deme lüksü yoktur.
AKP bir avuç emperyalist tekelin
çıkarları için önünde engel olarak gördüğü herşeyi tasfiye etmekte ısrarlıdır. Ne yapmaya çalıştıkları ortadadır.
Ülkemizi emperyalist tekellere yağmalatmaya devam ediyorlar. O nedenle örgütlü hiçbir güç bırakmak istemiyor, hiçbir direniş istemiyorlar.
Sömürü de sınır tanımıyorlar.
Ucuz ve örgütsüz emekçiler, güvencesi olmayan, kölece çalıştırılan milyonların tüm bunlara sessizlik içinde
itaat etmesini istiyorlar.
Tüm emekçiler, kendi varlıklarını ortadan kaldıran, tüm haklarını gaspeden saldırı yasalarına karşı direnmek, mücadele etmek zorundadırlar.
Emekçiler bunun için birleştiğinde,
bunun için direniş örgütlediğinde
AKP saldırı yasalarını çıkarmakta, uygulamakta zorlanacaktır.
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi
saldırı yasası ile ilgili olarak, “sendikaları ilgilendiren maddeler”in
“torbadan çıkarılması”nı isteyen
“mektubu” gündeme geldi.
Açık ki, bu çözüm değildir. Peki
işçiler için torbadan çıkarılacak yasalar çıktığında geride kalanlar ne olacak? Emekçileri hedef alan saldırılar
DİSK’i ilgilendirmiyor mu?
Tersine, tüm emekçiler ortak bir
mücadele ile saldırı yasalarının hepsine karşı mücadele etmelidir. Aslolan tüm emekçilerin çıkarlarını birlikte
gözetmektir

Genel-İş Torba
Yasası’na Karşı
Eylemde
Halk düşmanı AKP’nin işçileri de hedef alan “torba yasa tasarısı”nı protesto için DİSK/Genel-İş
üyeleri Ankara’da bir eylem yaptı.
Genel-İş üyeleri Ankara Sakarya Caddesi’nde 10 Aralıkda bir
araya geldiler. “İşimizden, İşyerimizden, Sendikamızdan Ayrılmak
İstemiyoruz!” yazan bir pankart
açarak Kızılay'daki eski Gima'nın
önünde eylem yaptılar.
Genel-İş Başkanı Erol Ekici;
“yapılacak yasa değişikliği ile
50.000 belediye işçisinin belediyedeki işlerinden çıkartılarak Milli
Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatlarında hizmetli olarak çalıştırılmaya zorlanacaklarını” belirtti.
Erol Ekici, açıklamada belediyelerden çıkartılan işçilerin sendikasız, toplu sözleşmesiz çalıştırılacağını ve sözleşme tarihleri bitince
sahip oldukları sosyal ve ekonomik
haklarını kaybedeceklerini, TEKEL işçileri gibi 4-C kapsamına alınarak geçici çalıştırılacaklarını açıkladı.
100 kişinin katıldığı eylemde,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atılarak eylem bitirildi.

Say›: 247
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KESK’ten
saldırı yasasına
protesto
14 Aralık’da, İstanbul’da, Ankara’da, Kocaeli’nde kamu emekçileri yürüyüşe ve gösterilerle torba yasasını protesto ettiler. İstanbul’da eylem Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda yapılırken, Kocaeli’nde kamu emekçileri defterdarlık önündeydiler.
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Öğretmenimiz

Say›: 247

Yürüyüﬂ
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2010
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Devrimcilik
- Devrim, yüzyıllardır esaret zinciri altında yaşayan halklara özgürlük
getirecektir.
Bana da özgürlük getirecektir...
Halkları emperyalist boyunduruktan devrim kurtaracaktır.
Beni de devrim kurtaracaktır...
Bağımsız bir vatanda özgür yaşayabilmemiz ancak devrimle mümkündür.
Benim için de öyledir...
diyebilmektir.
Devrimcilik gönüllülüktür.
Gönüllü bir yaşam biçimini gerektirir.
Yaşam biçimi haline
gelen devrimcilikte kimse başkaları için fedakarlık yaptığını düşünmez.
Yani mücadele bir fedakarlık ve bedel sorunu
değildir.
Böyle bir kavgaya
atılmak bireysel sorumluluk sorunudur.
Kavgaya bu bilinçle başlamak
gerekmektedir.
Devrimciliğe bir fedakarlık olarak
bakılmaya başlandığında, orada bir
yanlış var demektir.
Yapılan fedakarlık olarak görüldüğünde, başkaları için savaşıldığı,
başkaları için yaşandığı söylendiğinde, devrimcilik yoktur artık.
Devrimcilik günlük yaşamın yanında vicdanları rahatlatmak için yapılan bir faaliyet değildir. Devrimcilik bir yaşam biçimidir. Devrimci oldun mu, devrim dışında bir yaşam
yoktur artık, o zaman devrimcilik bütün bir ömür sürer.
Yapılanı fedakarlık olarak görenler için devrimcilik yoktur.
Tek tek eylemler, tek tek olaylar
vardır.
Böyle bir kavgaya girmek yetmez;

aslolan bunu bir ömür boyu
sürdürmektir.
Ve ömür boyu sürdürürken de
hayatı örgütlemektir.
Geleceği örgütlemektir mesele.
Yani kavgayı sürekli kılmaktır
mesele.
Düşerse nöbeti devredeceği başkaları olduğunu bilmektir devrimcilik.
Çünkü kendisi yetiştirmiştir ikinci bir kendisini.
Tutsak olursa onun işlerini sürdürecek birisi olduğunu bilmektir
devrimcilik.
Çünkü kendisi yapmıştır bunu.
Omuzundaki eli bilir devrimci.
Öylece o gönül rahatlığı ile gider
ve bir adım öne çıkar.

fedakârlık, her yaşadığını ödenen bedel saymak, kaçınılmaz bir sonuçtur.
Kopuş kaçınılmaz son olur.
Hiç durmadan gayrı-memnun ruh
haline girerler, sadece uygun zamanı
kollamak kalmıştır geriye.
Gayrı-memnunluk,
durumundan sürekli şikâyetçi olmak,
yaptığı her işi abartmak,
kendini aşırı önemsemek,
devrimci sorumluluğun yerine
karşılıklı alış-verişi koymak,
ben şu kadar yaptım, sen şu kadar
yaptın hesabı yapmak,
ve sevgisizleşmek,
ve kinini öfkesini yitirmek
belirtileridir.
Kopma anının yaklaştığını göstermektedir..
ŞİMDİ DEVRİMCİLİK BİR ADIM ÖNE
ÇIKMAKTIR.
Öğrendiklerimizi, gidenlerimizden öğrendiklemizi pratiğe sürme zamanıdır şimdi.
Onlardan bize kalan
devrimci yaşamak kadar,
devrimci kalmaktır.
Devrimciliği büyütmek,
gerektiğinde bir devrimci gibi ölmektir.
Bir adım öne çıkmak için inancını silah olarak kullanmak gerekir.
Bir adım öne çıkmak için yanmak,
ama tükenmemeyi bilmek gerekir.
Bir adım öne çıkmak için direnmeyi yaşamak olarak bilmek gerekir
Bir adım öne çıkmak için anılarımız önünde saygı ile eğilmek gerekir.
Bir adım öne çıkmak için inançlı
olmak yeterlidir.
Bir adım öne çıkmak için onurlu
olmak yeterlidir.
Bir adım öne çıkmak için umutlu
olmak yeterlidir.
Bir adım öne çıkmak için son
sözü hep direnenlerin söylediğini
bilmek yeterlidir.

ŞİMDİ DEVRİMCİLİK
BİR ADIM ÖNE
ÇIKMAKTIR
İşte bu nedenle, devrimcilik bir
adım öne çıkmaktır.
Bunun tersi ne mi olur?
Değişmek ve değiştirmek için
yola çıkanlar, sıradanlaşırlar.
Sıradanlaşlamak, kendini tekrar etmeye dönüşür. Kendini tekrar ise
kaçınılmaz olarak çürümedir.
Böyle olduğunda küçük dünyalar
kurmak ve bencilleşmek, her yaptığını

Yapılanı fedakarlık olarak
görenler için devrimcilik
yoktur.
Tek tek eylemler, tek tek
olaylar vardır.
Böyle bir kavgaya girmek
yetmez;
aslolan bunu bir ömür boyu
sürdürmektir.
Ve ömür boyu sürdürürken de
hayatı örgütlemektir.

CHP HALKÇI DEĞİL TÜSİAD’CIDIR

Kimler evlerimizi
başımıza yıkıyor?
YIKIYORLAR, çünkü İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yoksullara, işçilere, işsizlere, emekçilere
kiracılara, evsizlere yer yok artık. Şehrin en dışındaki boş araziler de yok artık onlar için..
Kimler yıkıyor başımıza evlerimizi?
Mühendisler, mimarlar, teknisyenler, dozer operatörleri, zabıtalar
mı? Yoksa badanasız duvarlarımıza
kazma sallayıp yıkımı tamamlayan işçiler mi?
Büyükşehir belediyeleri ya da
ilçe belediyeleri mi?
Yoksa bize saldırmak için hazır
duran, evimizin yıkılması, on yıllara
varan tarihimizin enkaza dönüştürülmesi karşısında “sessiz kalmamızı”, “başımız önümüzde izlememizi”
isteyen polisler mi?
Şüphesiz bunların hepsi yıkımlarda yeralıyorlar ve oynadıkları role
göre de suçludurlar.
Ancak asıl suçlular hep “perde gerisinde” oldular. Bugüne kadar evleri
yıkılan binlerce yoksul ve emekçi onları “göremedi”. Daha doğrusu onları bize pek göstermediler.
Oysa yıkımlarda onlar vardı. Polislere onlar emir veriyordu. Hangi evlerin yıkılacağını onlar gösteriyordu
yıkım ekiplerine.

Dozerleri kullananlar,
Zorlular, Albayraklar,
Enkalar, Çalıklar, Kuzular,
Taşyapılar’dır
YIKIYORLAR, yerlerine gökdelenler, korunaklı siteler, alış-veriş
merkezleri yapıyorlar.
YIKIYORLAR, yerlerine yoksulların içinde olmayacakları özel
korunaklı evler, pahalı şehirler kuracaklar. Bu sitelerin, şehirlerin boy boy
fotoğraflarını reklam verdikleri ga-

zetelerde de görüyoruz.
Havuzları, alışveriş merkezleri,
spor sahaları, lüks
konutları, özel güvenlikçileri ile boy boy, yüzbinlerce
dolar değerindeki bu evler yoksul halk
için değildir.
YIKANLARDAN Çalık Grubu 2009 yılında Türkiye’nin ilk 100
zengini arasında 22. sıradaydı. İstanbul’daki yağma ve talanda
AKP’nin öne çıkardığı tekellerden biriydi Çalıklar.
AKP, Çalıklar’ı, Albayraklar’ı,
Zorlular’ı baştacı ederek, yağma ve
talanda önlerini açtı. Önlerindeki bürokratik engelleri aşmak için de uydurma kurullar oluşturarak, onlara yetki vererek, yağma alanlarını tekellere sundu.
İstanbul’da, Fatih’i, Balat’ı, Süleymaniye’yi, Sulukule’yi, Tarlabaşı’nı
yağmaya açmak için kendi yasalarını çiğnedi. Örneğin Tarlabaşı’ndaki
yağma ve talan için Çalık İnşaat’la
proje olmadan bir anlaşma yapıldı.
Çalık grubu 16 Mart 2007’de ihaleyi aldı. Alanın yüzde 48’i evi olan
halka, yüzde 52’si Çalık asalaklarına
verildi. Üstelik projenin kaç metre
kare alanı kapsadığı daha belli değil.
Ancak devasa bir alan olduğu belli. Ve
Çalık Grubu’na peşkeş çekilen alanın
yüzde 90’ı da tarihi eser niteliğinde!
AKP’nin böyle onlarca yağma
ve talan projesi var; limanlar, köprüler, Marmaray, Haydarpaşaport, Galataport gibi emperyalist tekellere, tefecilere sunulacak yerler sırada.
Çalık Holding kimsenin haberi
yokken Haydarpaşa için üç proje
yaptırarak, Haydarpaşa’yı almaya
çalışıyor. Fener-Balat’taki binlerce
hektarlık yeri ihaleye girip alabiliyor.
AKP hiçbir şeyi esirgemiyor YIKANLARDAN.

Yağmaya el atanlardan Zorlu
Holding 2009 yılında Türkiye’nin ilk
100 zengini arasında 11. sıradaydı.
Ahmet Nazif Zorlu’ya AKP tüm
gecekondu bölgelerini açtı.
Bugün televizyonlarda şaklabanlık yapan, şarlatan ve kan emici Ali
Ağaoğlu’nun Ağaoğlu İnşaat ile İstanbul’a diktiği evlerin sayısı binleri geçti.
Koç’la Sabancı da süren bu yağmayı kaçırmak istemiyor. Zira YIKANLAR çok büyük vurgunlar vurdular. “Bal tutan parmağını yalar” diyerek, herkes bir köşesinden yağmalıyor. Örneğin TEKEL işçilerinin hakları gasbedilirken, Tekel’in Cevizli’deki binası Fethullah Gülen’in olduğu söylenen Şehir Üniversitesi’ne hediye edildi. Tekel’in Unkapanı’ndaki
deposu bir başka vurguncunun üniversitesinin rektörlük binası olacak.
Tarlabaşını YIKANLAR, “Tarlabaşı’nı Manhattan’a, Champ Elysees’ye benzeteceğiz” diyerek, tefecilerin, sömürücü tekellerin, parababalarının cirit attığı kuleler, gökdelenler yapmak istiyorlar.
KüçükArmutlu’yu, Okmeydanı’nı,
Kasımpaşa’yı, Gültepe’yi, Kağıthane’yi, Pendik’i, Kartal’ı, İkitelli’yi bunun için yıkmak istiyorlar. Daha çok
“Küçük New York”, “Küçük Paris” yapmak için!
Onun için Ağaoğlu, Kuzu, Taşyapı, Varyap, Çalık, Zorlu, Albayrak gibi asalakların tabelaları her yerde, boy göstermeye başladı.
İşte bunların tümü evlerimizi YIKANLAR’dır. Şairin dediği gibi “yılanlar, çıyanlar, kan emici sülükler”
bunlardır.
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Oligarşinin, yoksul halkı sindirip, hakkını arayamaz
hale getirmeyi amaçladığı saldırıları, aynı zamanda
yıkımlara hazırlık amacını taşımaktadır.
Oligarşi bir yandan, bu saldırılar ile halkı sindirip,
mahalleleri batakhaneye, fuhuşun, uyuşturucunun
merkezi haline getirmeye çalışırken, bir yandan da
halkın örgütlülüklerini dağıtmaya çalışmaktadır.
Yıkarak, yüzbinlercemizi, milyonlarcamızı sokağa
atmak istiyorlar. Saldırılarına, yıkımlara
DİRENECEĞİZ!

Oligarşinin gecekondu politikası;
YIKIM ve “KENTSEL DÖNÜŞÜM”
Önceki bölümden:
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Yazı dizimizin ikinci bölümünde
halkın barınma sorununa oligarşinin
yaklaşımını ve Devrimci Halk
İktidarı’nın sorunu nasıl çözeceğini
ele aldık.
Bu sorunu çarpık kapitalizmin
çözemeyeceğini, çünkü sorunu yaratanın zaten çarpık kapitalizm olduğu
gerçeğine değindik.
Gecekondu yıkımlarının tüm
yeni sömürge ülkelerde, işbirlikçi
iktidarların ortak saldırısı olduğunu
çeşitli ülkelerdeki örnekleri ile ortaya
koymaya çalıştık.
Dizimizin 2. bölümünün dizi
numarası geçen hafta bir yanlışlık
sonucu 3 olarak çıkmıştır. Doğrusu,
3. bölüm bu haftaki bölümümüzdür.
Oligarşi, gecekonduları düzeni
için bir tehdit olarak, bir “güvenlik”
sorunu olarak görürken, gecekondu
halkını da İŞGALCİ olarak gördü.
Gecekondu halkı “tehlikeli” ve “işgalci” ilan edilince gecekonduları
yıkmak da kaçınılmazdı!
Geçtiğimiz hafta, Pendik’te düzenlenen halkın olmadığı bir “halk
toplantısında” AKP’li Belediye Başkanı basının önünde, gecekondu sahiplerini işgalci olmakla suçladı.
Bu yazı dizisinin logosuna koyduğumuz “Gecekondulardan gelip
gırtlağımızı kesecekler” sözü oli-
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garşinin korkusunu ifade eden çok
çarpıcı bir cümledir.
Oligarşinin sözcülerinden TÜSİAD başkanlarından Tuncay Özilhan, on yıllardır yoksul halkı nasıl
baskı altına aldıklarının, nasıl
sömürdüklerinin, nasıl bir parça ekmeğe muhtaç hale getirdiklerinin,
başlarını sokacak “iki oda”yı bile çok
gördüklerinin, tüm bunlara karşı da
halkın o büyük öfkesinin, büyük kinin farkındadır.
Bugüne kadar adam yerine koymadıkları, baskı ve zulmün her çeşidini yaşayan milyonlarca yoksul elbette
yoksulluğun bir kader olmadığını
görüyor.
Yoksul gecekondu halkının evlerine göz diken oligarşinin gecekondulardan korkusu elbette boşuna
değildir. Kondular, mahalleler oligarşinin iktidarını tehdit edecek bir
mücadele dinamiğini oluşturmaktadır.
Oligarşi, gökdelenlerini, ikiz kulelerini, holding merkezlerini çepeçevre kuşatan, yoksul emekçi mahallelerinden, o mahallelerin öfkesiyle
hergün karşılaşıyor olmaktan memnun değildir.

Korkularını büyüten
DEVRİM’dir
Gökdelenlerinin pencerelerinden

“saldırı bekledikleri” mahalleleri
hergün görüyorlar. Onların büyük
korkusu o büyük öfkenin kendileri
için oluşturduğu tehlikenin farkındadırlar.
Yıllarca “varoş” edebiyatı ile
aşağılanan yoksul halk, şehirleri
kuşatan büyük öfkesi ile oligarşinin
“zayıf” karnını oluşturmaktadır. Hele
buna bir de devrimcilerin bu mahallelerdeki örgütlülüklerini eklersek,
korkunun hiçte temelsiz olmadığını
daha iyi anlarız.
Oligarşinin gecekondulardan duyduğu korku, sadece yoksulların hesap
sorması ile sınırlı bir korku değildir.
Oligarşinin asıl korkusu; DEVRİM’dir.
Gecekondu halkının memnuniyetsizliğinin, tepkilerinin, kininin
düzene yönelmesi halinde neler olabileceğini biliyorlar elbette. O yönelmenin bir toplumsal alt üst oluş bir
devrim anlamına geleceğini biliyorlar. On yıllardır gecekondu mahallelerinde örgütlü olan, saldırılara,
tutuklamalara rağmen yok edilemeyen devrimciler, gecekondulardaki öfkeyi devrime yöneltecek güçlerdir ve onlar yokedilemediği sürece de gökdelenler o kabustan kurtulamayacaklardır.
Tıpkı Gazi Marşı’ndaki gibi “Gazinin yoksul kondularından öfke
ile sokaklara” çıkanlar o korkuyu
büyüteceklerdir hep.
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Tuncay Özilhanlar’ı, Koçlar’ı,
Sabancılar’ı, Karamehmetler’i, Ülkerler’i, Çalıklar’ı korkutan yokedilemeyen devrimci mücadele ve ülkemizin hala DEVRİM’e gebe bir
ülke olmaya devam etmesidir.

Oligarşinin YIKIM
saldırısı
YIKMAK, aslında oligarşinin
sınıfsallığına en çok denk düşen politikadır. Çünkü, halka ait, yarına ve
geleceğe dair ne kadar anlamlı şey
varsa oligarşi tarafından ya yıkıldı, ya
yasaklandı ya da yok sayıldı.
Halkın ürettiği ne varsa onlara düşman olan oligarşi, yapılan herşeyi
bugüne kadar hep yıktı, yaktı. Halkın
kondularına, onlarca kez saldırdı.
Sonuçta halk bu saldırılara karşı koymayı öğrenerek, mahallelerini korumayı başardı.
Hatta bir çok defa yerle bir olan
mahalleler yoksul halk ve devrimcilerin elbirliğiyle yeniden kuruldu.
Oligarşinin YIKIM politikasının
altında halktan duyulan korku var.
Oligarşiyi yıkmaya, mahalleleri haritadan silmeyi göze alacak kadar
gözü dönmüşlüğe iten halkın taşıdığı

devrimci dinamiklerdir.
Özellikle yoksul halkın yaşadığı
mahallelerin bir bölümünün örgütlü
olması, oligarşi için bu dinamikleri,
somut bir “tehlike” haline dönüştürmektedir. Nitekim, yoksul gecekondu mahallelerinde bugüne kadarki en
militan, kitlesel direnişler, devrimcilerin önderliğinde gerçekleşmiştir.
Oligarşi bugün yine bir YIKIM
saldırısı içindedir. Saldırı, “Kentsel
Dönüşüm” dedikleri yeni bir yağma
planı çerçevesinde gündeme getirilmiştir.
Bu büyük yıkım saldırısını, yerel
belediyeleri aşan, halka karşı sürdürülen genel saldırının bir parçası olarak
değerlendirmek gerekir. Saldırı, bu anlamda, daha cüretli, daha sistematiktir. Milyonlarca emekçiyi evlerinden atmayı göze alması yanıyla
pervasızdır. Aynı zamanda “uzlaşBu ülkenin gerçek sahiplerini,
ma”
görünümündeki aldatmacayoksul halkı kendi ülkesinde işgalci
larla, yıkımlara karşı direnişi etkiolarak görmektedir işbirlikçiler.
sizleştirme ve eritme yöntemi de
Oysa asıl işgalciler, Anadolu’yu
yaygın olarak kullanılmaktadır.
NATO ve Amerikan üsleri ile donatanlardır.
“Kentsel dönüşüm” yok,
Asıl işgalciler, halkın kan akıtarak kurtardığı bu toprakları, villaları, kentsel yağma var
tatil köyleri, gökdelenleri, siteleri ile
“Kentsel Dönüşüm” kavramı
işgal eden bir avuç işbirlikçidir.
ilk olarak emperyalist İngiltere’de
Emperyalistler ve bir avuç işbir1980’lerde kullanılmaya başlandı.
likçi yoksul halkı suçlayamaz.
Özellikle 1980’lerde emperyalist
Yıkılması gereken yerler gecekondu- ülkelerin kentlerindeki fabrikalar,
lar, yoksul halkın evleri değil,
sanayi tesisleri, buralardan alınarak,
Amerikan ve NATO üsleridir. Bir
yeni sömürge ülkelere taşınmaya
avuç işbirlikçinin özel siteleridir.
başlandı.
Yoksul halk işgalci değil, kan
Esnek üretim tarzıyla üretim
akıttığı bu toprakların gerçek sahibi- yaptırılan yeni sömürge ülkelerde,
dir. Anadolu’nun gerçek sahibi
hammaddeler de, işgücü de ucuzdu.
yüzyıllardır halktır, işgalciler değil!
Emperyalist tekellerin daha çok

Kim işgalci?

kazanmak, daha çok sömürmek için
buldukları bu formül sonucu, sanayi
şehirlerindeki yüzlerce fabrika, dev
sanayi tesisleri, lojmanlar, büyük
araziler, limanlar, depolar “boşalmış”
oldu. Emperyalist tekeller bu alanları
yeniden değerlendirmek için buraları
kullanıma açtılar. Şehirlerin boşalmış
sanayi bölgeleri yeniden pazarlandı.
Bunun adına da “Kentsel Dönüşüm”
dediler.
Ülkemizde bu kavramı 1999’da
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ali Müfit Gürtuna döneminde başlatılan “Vizyon Projeleri” kapsamında kullandı. Bu kavram, burjuva
basının desteği ile halkı aldatmak yağma ve yıkımı gizlemek amacıyla ortaya atılmıştı.
Açık ki bu proje, Ali Müfit Gürtuna’nın ya da bir kaç işbirlikçinin
projesi değildi. Dünya Bankası, İstanbul'un, emperyalistler için bir “çekim merkezi” haline getirilmesini,
bunun için hazırlanmış kentlerle “yarışmak adına” İstanbul’un yağmaya
hazırlanmasını istiyordu.
İstanbul’un hazırlanması demek,
emperyalist tekeller, kara paracılar, tefeciler için bir cennet haline getirilmesidir.
İstanbul, yağma ve talan için
hazırlanır, projeler yapılırken tam
bu sırada 17 Ağustos 1999 depremi
yaşandı. Yağma projeleri bir süre
geri çekilse de, bu kez deprem gerekçe
yapılarak, talanın alt yapısı güçlendirilmeye çalışıldı. Yağma ve talan
projeleri, depreme karşı seferberlik
ardına gizlenerek sürdürüldü.
Kentlerin “deprem dolayısıyla
yenilenmesi”, “kentlerin ıslahı” gerekçeleri öne çıkarılarak, yağma ve talan projelerinin hemen hepsinin adı
“Kentsel Dönüşüm” oldu. 2005’e
gelindiğinde bir “Kentsel Dönüşüm”
yasa tasarısı hazırlandı.
Yasa tasarısına karşı oluşan tepki
nedeniyle AKP yasa tasarısını
bütünüyle Meclis’ten geçiremedi.
Ancak yine de bugün için çeşitli hileler yaparak kullandıkları metin kanunlaştırıldı.
Adına “Kentsel Dönüşüm” dedikleri proje, açık ki emperyalistler-
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in yağma ve talan projesidir. Projede halkın evlerinin yıkılması, yoksul
halkın mahallelerinin zorla boşaltılması, büyük şehirlerin emperyalistlere, bir avuç işbirlikçiye sunulması
hedeflenmektedir.
O nedenle “Kentsel Dönüşüm” ü
değil, gecekonduların, emekçi mahallelerinin yerinde ıslahını savunuyoruz. Birisi bugün emperyalistlerin çözümü, diğeri ise halkın
çözümüdür. Birinde yağma ve talan,
diğerinde halkın kondularının iyileştirilmesi vardır.

Yıkanlar, mahallelerde
terör uyguluyor!
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Oligarşi, yoksul mahallelerde
sürdürdüğü terörünü bir süredir daha
sistemli ve çok yönlü hale getirdi.
Yozlaştırmadan semtlerin kuşatılmasına ve baskınlara kadar uzanan
bu yöntemlerle, yoksul mahalleler sindirilmek, susturulmak isteniyor.
İstanbul’da son dönemde mahallelere yönelik başlatılan baskın, gözaltı, tutuklama politikasında onlarca insan tutuklandı, kurulan komplolor sonucunda yüzlerce insan da tutuklanmakla tehdit ediliyor.
Gecekondu mahallelerinin giriş ve
çıkışlarındaki “çevirme uygulamaları”, arama adı altında estirilen
terör, sürekli hale getirilmiştir. Yoksul halk kendi mahallesinde esir gibi

Yıkarak Evsizleri
Çoğaltmak İstiyorlar!
Amerika’da sokaklarda
yatan evsizlerin sayısı
geçtiğimiz yıla oranla yüzde 34
oranında arttı. Paris’in
kuzeyinde bir belediye evsizlerin
sokakta yatmalarını engellemek
için yollara pis kokulu kimyasal
sprey sıkıyor. Yüzlerce evsiz, kış
günleri sokaklarda donarak ölüyor.
Aç ve pislik içindeler!
Japonya’da 5 binin üzerinde
evsiz insan 24 saat açık internet
kafelerde yatıyor. Dünyada milyonlarca evsiz var.
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muamele görmektedir. Oligarşi elinden gelse, yoksul gecekondu semtlerini açık birer hapishaneye çevirecektir.
Oligarşinin, yoksul halkı sindirip,
susturmayı, hakkını arayamaz hale
getirmeyi amaçladığı saldırıları,
aynı zamanda yıkımlara hazırlık
amacını taşımaktadır.
Oligarşi bir yandan, bu saldırılar
ile halkı sindirip, mahalleleri batakhaneye, fuhuşun, uyuşturucunun
merkezi haline getirmeye çalışırken,
bir yandan da halkın örgütlülüklerini
dağıtmaya çalışmaktadır.
Yoksul mahallelerde baskı sistemlidir, süreklidir amaç halkı sindirmektir. AKP’nin polisi, kimi zaman
gecekondu yıkımı, kimi zaman devrimci bir eylemi gerekçe göstererek,
bazen hiçbir gerekçe olmadan saldırıyor yoksul mahallelere.
Özellikle devrimcilerin halkla etle tırnak gibi içiçe olduğu gecekondu mahallelerinde amaç, devrimci
faaliyetleri engellemeye çalışmak,
dernekleri işlemez hale getirmek,
devrimci yayın la rın okunmasını,
dağıtılmasını engellemek, halkı sindirmek ve susturmaktır.
Devrimcilerin halkla birlikte mücadeleyi ve yaşamı örgütlediği mahallelerde, yozlaşmaya karşı sürdürülen mücadele bilinmektedir. Buna
karşın, bu mahallelerde halk hırsız ve
uyuşturucusu satıcısı olmadığına,
namussuzluk yapmadığına göre niye bu kadar baskı görmektedir?
Ve neden zengin mahallelerine
bu kadar baskı yapılmamaktadır?
Zengin mahallelerinde niye çevirmeler, aramalar, zırhlı devriyeler, halka laf atmalar, baskınlar yoktur?

Çeteleri, koruyan,
mahalleleri yozlaştıran
devlet
Mahallelerde bir yanda arazi mafyasını, bir yanda her türlü pisliğin
yayıcısı geçmişin eli kanlı sivil faşistlerini seferber eden oligarşi, bunlarla yoksul mahalleleri kirletmeye çalışmaktadır.

Halk çocuklarını, çeteleşmeye
özendiren, çeteleri koruyan oligarşinin amacı yoksul halkın mahallelerini yozlaştırmaktır
Hırsızlığa izin veren, fuhuş yuvalarına ses çıkarmayan, fuhuşu görmezden gelen polis karakolları mafya artıkları, çeteler ile el ele vererek
birlikte çalışmaktadır.
Oligarşi, saldırı ve tutuklamalarla, halkın örgütlenmesini dağıtıp,
yozlaşma saldırısından sonuç almak
istemektedir.
Halkın değerlerini yok etmeyi
önlerine görev olarak koyanlar
örgütsüzlüğün olduğu yerde pislikleri, çeteleşmeyi geliştirebilirler.
Elbette yıllardır yozlaşma saldırılarına karşı devrimciler de mücadele
etmekte, örgütledikleri kampanyalar
ile halka gerçekleri anlatmaktadırlar.
Oligarşinin saldırılarını teşhir ederek,
halkı bu saldırılar karşısında güçlendirmeye yozlaşmaya karşı direnişi de
süreklileştirmeye çalışmaktadırlar.
Oligarşi, yıkmak için hazırlık
yaptığı yoksul halkın oturduğu mahallelerde halkın örgütlülüğünü ortadan kaldıramaz, geriletemez. Bilinmelidir ki, devrimciler on yıllardır
oligarşinin saldırılarını defalarca kez
boşa çıkarmışlardır.
Bu kez de oligarşinin karşısına DİRENİŞ ile çıkılacak, saldırılar
püskürtülecektir.
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Sürecek...

Bu öfke bizim
Bu kondular bizim
Bu direniş bizim
Ekranlarda bir gecekondu yıkımı. Yer İstanbul Sarıyer Maden
Mahallesi.
Hedefte tek bir ev var.
Ama yıkanlar, bir ordu olup
gelmişler yine de. Çevik kuvvetlerden, her biri bir işkenceciye dönüşmüş zabıtalardan, kepçelerden
oluşan bir ordu..
Saldırıyorlar eve.
Kapıda bir kadın, polis kalkanlarının önüne bedeniyle barikat
oluyor..
Bir başka kadın eline bıçağı
alıp üzerlerine yürüyor zabıtaların.
Bir diğeri, kapıda kalkanlarıyla
duvar örmüş durumdaki polislere,
kalkanların üzerinden kaynar su
döküyor.

Genç bir adam aynı anda çatıya
çıkıyor. Evimizi yıkamazsınız diye
kendini aşağıya atıyor.
İşte bu yoksulların öfkesidir.
İşte bu “kaybedecek tek bir evi”
olan, şu adaletsiz ve alçak dünyada
bir göz gecekonduya sahip olabilen
yoksulların savunmasıdır.
Bu öfkeyi asla dizginlemeyeceğiz. Asla öfkeli yoksullara sağduyu önermeyeceğiz.
Öfkeli yoksullara “aman şiddete başvurmayın, elinize bıçak
almayın” demeyeceğiz.
Bu öfke bizim. Savunulan bu
kondular bizim. Bu direniş bizim!
Her gecekondu evinde bir kör bıçak bir tas kaynar su vardır. Yıkımları onlarla karşılayacağız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var.

Açıktan, Taş Atıp
Kolunu Yormadan
263 milyon TL!

Böyle soydular,
böyle zengin oldular!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT’a 8 ihale veriyor. 8 ihalenin toplam bedeli 428 milyon TL.
İSFALT ise bu işleri taşeronlara
yaptırıyor. Taşeronlara 8 ihale için 165
milyon TL ödüyor.
Geriye 263 milyon TL kalıyor. Birincisi; Kadir Topbaş’lı AKP’li belediyeler böyle vurgunlar vuruyor, halkı
böyle soyuyorlar.
İkincisi; 263 milyon TL Kadir Topbaş’tan başlayarak AKP’lilerin cebine
girdi. Kadir Topbaş servetini işte bu vurgunlarla katladı. Böyle böyle ilk 100 zengin arasına girdi.
AKP’liler bir yandan “yetim hakkı
yemeyiz” derken, soymaya devam ediyorlar!

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Elektrikte yağma, benzine
zam! AKP talanda ısrarlıdır
AKP 8 yıllık iktidarı boyunca
yağmayı, talanı, zamları, özelleştirme adı altında hemen herşeyi bir avuç
işbirlikçi tekele sunmayı bir politika
olarak sürdürdü.
O nedenle bugün elektriğin özelleştirilmesi altında tekellere peşkeş
çekilmesi, akaryakıta yapılan zamlar
8 yıllık AKP politikasının devamıdır.
AKP iktidarı boyunca hep bir
avuç tekelin çıkarlarını korudu. Yasaları onlar için çıkardı. Onların daha
çok vurgun yapması, daha çok yağmalaması için herşeyi yaptı.
AKP o nedenle, Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş’yi, Gediz Elektrik Dağıtımı, İstanbul Anadolu Yakası ve
Avrupa Yakasını, yine Türkiye’nin en
büyük ikinci elektrik dağıtım bölgesinin (Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerini içi-
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ne alan) dağıtımını aralıklarla ihaleye çıkararak, tekellere peşkeş çekti.
AKP yağma ve talana, zamlara devam edecektir. Zira artık zamlar,
yağma ve talan AKP’nin günlük politikası haline gelmiştir.
Yine akaryakıt zamları içinde
aynı şey söylenebilir. Arka arkaya yapılan iki zamla birlikte 1 litre benzinin fiyatı 4 liraya (2,5 dolar) çıktı.
Türkiye, on yıllardır akaryakıtın halka en pahalı satıldığı ülkelerin başında
geliyor.
Benzine yapılan zammın gerekçesini AKP iktidarı “uluslararası
piyasalarda ham petrol fiyatlarının
artması”na bağladı. Benzine yapılan
zammın açıklaması bu olamaz elbette.
Bir yandan Maliye Bakanlığı’nın
akaryakıt ürünlerinden yüzde 65

gibi çok yüksek oranda vergi almasının, dağıtıcı ve bayi kârlarının varlığı pahalı akaryakıtın bir nedenidir.
Oligarşi her fırsatta zamlarla, vergilerle, halkın elindekini, avucundakini almaktadır. Nitekim AKP iktidarı
zamları, talanı sürekli hale getirmiştir.
Benzin zamlarına duyulan tepki
sonucu, manevra yapan AKP iktidarı, kendi dışında nedenler aramaktadır. Muhtemel ki, sus payı niteliğinde benzinde “indirim” bile yapabilirler. Ki, bu da çözüm değildir.
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Adalet!

Unutmamak
Kerbela’da böyledir. Kerbela’da
Hüseyinler’i katleden Sünni halk
değildi. Kerbela’da kanımızı döken,
iktidarı ele geçirmiş sömürücü Sünni egemen sınıflardı. Maraş’ta katleden Sünni halk değildi. Katleden,
inançlarını, milliyetlerini bir yana
bırakıp birleşen Sünnisi, Alevisiyle, sömürücü egemen sınıflardı.
Zalimin kullandıkları yok mudur?
Vardır. Ama kullananla, aldatılarak
kullanılan bir değildir. Kullanan
da suçludur, kullanılan da.. Ama suçları bir değildir. Halkın adaleti kılı kırk yarar.
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“Kocam Kalender Toklu’yu gözümün önünde öldürdüler, öldürülürken kocama sarıldım, üstü başı kandı...
‘Aman muhtar etme eyleme neden böyle yapıyorsun’ dediğimde, ‘pişirdik pişirdik komünistler, gelsinler hep yesinler’ dedi... Sonra yakında oturan kardeşim Hüseyin Toklu’nun evinin etrafını sardılar (...) öldürdüler (...) Daha
sonra karşı taraftaki bir gözü görmeyen yaşlı kadın Cennet Çimen’in evine gittiler. ‘Gel nene gel nene’ diye dışarı çıkardılar. Cennet Çimen’in gözünü tornavida ile oyarak, silah sıkıp öldürdüler, yakındaki hela çukuruna baş
üzeri atıp, at arabasını üzerine devirdiler. Sonra bütün evleri ... yaktılar...” (Maraş Katliamı Davasında, Maviş Toklu’nun verdiği ifadeden)
Bu tarihsel hesaplarını sorarken de böyle yapacaktır.
Bunlar unutulabilir mi? Bunları unutmak, unutturmak,
zulmün önünde boyun eğmekle özdeştir.
Kullanan zalimi, yok edercesine cezalandıracak, kulAdaletsizliktir.
lanılana suçunu ve gerçeği gösterecektir.
Kişinin kendine, halkına, tarihine, geçmişine, geleceMaraş’ta amaç, halk için umut haline gelen devrimci
ğine ihanettir. İnkardır. Nasıl unutulabilir?
mücadeleyi bastırmaktı. Bunun için egemenler Alevi-Sünnü çatışması yaratarak halkı birbirine kırdırmak istediler.
Unutmadık. Unutturmadık.
19 Aralık’ta başlayıp 23-24 Aralık’ta tam bir kitle katliaTam 32 yıldır Maraş’ı anıyoruz. Sadece anmıyor, yamına dönüşen saldırı, başından sonuna oligarşinin resmi
şıyoruz. Maraş içimizde büyüyen bir adaletsizliktir. Mave sivil güçlerinin kontrolü altındadır. Maraş’ta MHP’li faraş, sorulacak hesabımızdır.
şistler, şeriatçı örgütler, ordu, polis, halka karşı birlikBu hesap sorulacak. 32 yıl değil, yüzlerce yıl da geçteydiler. Katliamın sorumlusu devrim korukusu büyüyen
se bu hesap sorulacak. Maraş’da tornavida ile oyulan gözsömürücü
egemenlerdir.
ler unutulmayacak. Hesabı sorulacak. Sivas’ta, 19 Aralık’da
diri diri yakılanlar unutulmayacak. Sorulmadık hiçbir heKerbela’dan Maraş’a, Maraş’tan Sivas’a, Sivas’tan Gasabımız kalmayacak.
zi’ye, Gazi’den bugüne süren,
aynı mücadeledir. Egemenlerin
Bu yüzlerce yıllık adaletsizliMaraş
Katliamı
ğin hesabıdır.
zulmüne karşı, mazlumların diMaraş
katliamı
oligarşinin
planlı,
renişidir bu mücadele. EgemenBu hesap yüzlerce yıl süren adaadım
adım
gerçekleştirdiği
bir
katlerin adaletsiz düzenine karşı
letsizliğe karşı yürütülen bir adalet
liamdır. Katliam, 1978 19 Aralık’ında adalet mücadelesidir.
mücadelesidir.
bir provokasyonla başlatıldı. 25 AraÇağrılar yapıyoruz Adalet
Bu hesap Kerbela’nın hesabıdır.
lık
akşamına
kadar
sürdü.
Resmi
Yazılmasa da, konuşulmasa da, kuiçin. 32 yıldır Maraş’ı unutmalaktan kulağa taşındı Kerbela’nın he- rakamlara göre 111 kişi katledildi,
yalım, unutturmayalım diyoruz.
sabı. Unutturulabildi mi Kerbela? 176 kişi yaralandı. 210 ev, 70 işyeri
Çorum’u, Sivas’ı, Gazi’yi... unutUnutulmaz, çünkü, Kerbela’dan yakıldı.
mayalım, unutturmayalım diyoKatliamda kullanılan patlayıcılar
bugüne Yezitlerin adaletsiz zorba,
ruz.
zulüm düzeni sürüyor. Kerbelalar sü- kontgerillacı emekli Yüzbaşı Ali Çe12 Eylül’ü, 12 Temmuz’u, 17
viker tarafından bölgeye gönderilrüyor. Unutturulamaz...
Nisan’ı,
19 Aralık’ı unutmayaZulmün Kerbalası’na karşı, di- mişti. 12 Eylül'den sonra MHP Genel lım, unutturmayalım diyoruz.
renişin Kerbelası da sürüyor... Süren, Merkezi'nde yapılan aramada provoUnutmak, bir halkı çürütür.
unutulmaz. Zulmeden de, direnen de kasyon için yapılan hazırlıkların notUnutmamak,
bir halkı diri tutar.
ları ele geçti. Camilerde Alevilerin,
unutulmaz!
şaşadaığımız vahşeti, acılarımıKerbela’nın hesabı, Maraş’ın he- komünistlerin namazı kılınmaz diye
zı, dökülen kanımızı, şehitlerifet
va
lar
ve
ril
di,
Bağ
lar
ba
şı
Ca
mi
i
sabı, Sivas’ın hesabı, Gazi’nin hesamizi unutmamak, bizi katledenbı... sorulacak hesabımızdır. Bu hesap, imamı vaazda avaz avaz bağırıyordu;
“Çev
re
miz
de
bu
lu
nan
Ale
vi
le
ri
lere karşı öfkemizdir, kinimizdir.
kimilerinin çarpıttığı gibi, ya da çarve
CHP’li
Sün
ni
iman
sız
la
rı
te
miz
le
Unutmayacağız.
pık bir şekilde düşündüğü gibi SünVe unutturmayacağız!
niler’den sorulacak bir hesap değildir. yeceğiz...”
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Faşist katil ÖKKEŞ KENGER,
Alevi halkı linçle tehdit ediyor!
32 yıl sonra Alevi halkın katliamın yıldönümünde
Maraş’a gideceğinin açıklanmasından sonra yaptığı röportajda, faşist katil Ökkeş Kenger, katliam anması ile
ilgili olarak;
“bu tür provokasyonlara açık zemin hazırlanmamasını diliyoruz” diyerek, aba altından sopa gösteriyor,
“Kahramanmaraş'ın hassasiyetlerini hepimizin dikkate
alması lazım”, “bu konu önemli bir konu, devletimizin
de gereğini yapacağını düşünüyorum” diyordu.
Alevi halkın katili olan, katliam saldırısının sorumlularından olan faşist Kenger, Maraş’ta yapılacak bir anmaya bile tahammül edemiyor. Tehdit ediyor, Alevi halkı
katleden devleti “yardıma” çağırıyor.
“Eğer anma yapmaya gelirseniz Trabzon’da,
Sakarya’da, İnebolu’da olduğu gibi Kahramanmaraş’da
da ‘hassas vatandaş’ sizi linç eder.” sözleriyle Alevi halkı

linçle tehdit ediyor, faşist linççi.
Linçleri iyi bilir Kenger! 32 yıl önce Maraş’ta linç
güruhunun başındadır. Eli kanlı faşist Kenger’in linç
tehditleri hiç kimseyi korkutamaz!
Biz bu tehditleri ilk defa duymuyoruz. Faşist katil
Kenger merak etmesin, devlet tarafından faşist linç güruhu
oraya getirilmezse, “olay” çıkmaz. Maraş halkı faşist linç
güruhlarına itibar etmeyecektir. “Hassas vatandaş”
senaryosu bildik bir senaryodur!
Faşist katil Kenger, röportajın devamında Alevilerle alay edercesine, “elinde karanfille anmaya katılabileceğini” dü şü ndü ğü nü söyleyerek, “Ali Balkız ile
kürsüye çıkmak istediğini” söylü yor.
Ökkeş Kenger, halk ve tarih önünde bir faşist katildir.
Faşist katiller unutulmazlar, hesap vermekten kurtulamazlar!

Sultanbeyli Cemevi’ne
Elektrik Verilmiyor

Devrimci Alevi Komitesi:

“19 Aralık’ta Maraş’tayız”
Devrimci Alevi Komitesi Maraş katliamının 32.
yıldönümünde Maraş’ta hesap sorma çağrısı yaptı.
İstanbul’da, 12 Aralık günü Taksim Tramvay Durağı’nda toplanan DAK üyeleri “19-24 Aralık 1978
Maraş Katliamı’ndan 19-22 Aralık 2000 Hapishaneler
Katliamı’na Katleden Devlettir” pankartı açarak “19
Aralık’ta Maraş’tayız”, “Katil Devlet Hesap Verecek” sloganlarını attılar.
Burada Sadegül Çavuş basına bir açıklama yaparak bu
ülke tarihinin halka karşı yapılan katliamlarla dolu
olduğunu ve AKP’nin de Alevi düşmanlığını sürdürdüğünü
belitti.
“Bizler, Pir Sultan’ın zalime boyun eğmeme geleneği
ile günümüzün Hızır Paşalar’ına karşı direnenler olarak,
emperyalizmin ve işbirlikçisi AKP iktidarına karşı direnmeye devam edeceğiz” denen eylem “Diri Diri Yakanlar
Cezalandırılsın”, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.

İstanbul Sultanbeyli Cemevi’ne yönelik baskılar
devam ediyor. Bu kez de cemevinin elektriğini bağlamayarak, karanlıkta bıraktılar. İbadetlerini 3 aydır mum
ışığında sürdürdüklerini söyleyen Sultanbeyli Cemevi
üyeleri elektriklerinin bağlanması için AYEDAŞ önünde eylem yaptılar. AYEDAŞ’a elektrik için başvuran Alevi halka “ilçe müftülüğünden cemevi ibadethanedir yazısını alın” dayatmasında bulunuluyor.
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Yürüyüş
Satışları
Sürüyor
Hatay: Antakya’nın

MALATYA
Samandağ İlçesi’nde
10 Aralık günü Yürüyüş Dergisi’nin satışı yapıldı. Dergi dağıtımı sırasında halka eğitimin paralı olması ve hapishanelerde
yaşanan sorunlardan bahsedildi.

Erzincan: 10 Aralık günü Ulalar Beldesi’nde yapılan
dergi satışında 21 Aralık günü Erzurum'da görülecek olan
mahkeme anlatıldı

Bursa: 10 Aralık günü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde
dergi dağıtımı yapıldı.

Malatya: Malatya’da 15 Aralık günü Yeşilyurt Caddesi’nde yapılan dergi satışında 25 dergi halka ulaştırıldı.
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SORUDA

B- Birlik Yemeği
C- 12 İmam aşı
D-Aşure

Anadolu Aleviliği

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1-) İmam Ali ve onun soyundan gelen
12 imam Anadolu Aleviliği’nin en
kutsallarıdır. Onlar hem yol imamı,
hem önderidir. Aşağıdakilerden hangisi 12 imamlardan biri değildir?
A- İmam Taki
B- İmam Mehti
C- İmam Zeynel Abidin
D- İmam Cafer-üs Sadık
E- İmam Ali Asker

2-) 4 Kapı 40 Makam olarak bilinen ve
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ham Müridlikten olgun insan olma yoluna geçişte bu eğitimin ana durakları olan 4 KAPI arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur.
A- Marifet
B- Şeriat
C-Hakikat
D-Tarikat
E-Basiret

3-) Cem törenlerinin vazgeçilmezlerinden birisi de DAR MAKAMLARI’dır. Cem yapılan yerin ortası kabul edilir. Yani meydan. Bu makamlar işleyişi ve duruş şekliyle dört tanedir. Aşağıdaki makam adlarından
hangisi doğru değildir?
A- Dar-ı Merdan
B- Dar-ı Fazlı
C- Dar-ı Hüseyin (Dar-ı Fatma)
D- Dar-ı Nesimi
E- Dar-ı Mansur

4-) Yas-ı Muharrem ya da Muharrem
orucu olarak bilinen ve Kerbela katliamının yası için tutulan orucun bitiminden sonra yapılan ve içerisinde
12 çeşit malzeme bulunan yemeğin
adı nedir?
A- Yası Muharrem
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E- Çeşni aşı

5-) Cem törenlerine

Alevi olmayanlar alınmazlar.
Hatta yola giriş töreni yapılmamış
olan Aleviler bile ceme alınmazlar. Birini Ceme kabul etmek için de
özel bir tören düzenlenir. Aşağıdaki
cemlerden hangisi “Yola giriş” ceminin adıdır?
A- Hızır Cemi

C- Nesimi
D- Hasabi
E- Pir Sultan Abdal

9-) BUYRUK adlı kitap Anadolu Aleviliği’nin en önemli kaynak kitabıdır. Bu kitapta Aleviliğin yol ve ibadet kuralları vardır. Bu kitabın yazarı ve yaratıcısı kimdir?
A- Muhammet Bakır
B- İmam Ali
C- Şahı İsmail
D- Hacı Bektaş Veli
E- İmam Cafer-üs Sadık

B- Musahip Cemi
C- Muhabbet Cemi
D- Görgü Cemi
E- Kırklar Cemi

6-) Anadolu Aleviliği’nin en önemli kişileri olan dedeler yılın belli zamanlarında mensup olduğu ocağa bağlı insanların olduğu yerleri ziyaret ederler. Bu ziyaretlerde hem sorunlar sıkıntılar giderilir, hem birlik belirtisi
Cem törenleri yapılır. Dedelerin bu tür
yolculuklarında yanlarında olan ve
günlük işlerine yardımcı olanlara
hangi sıfat verilir?
A- Refakatçi
B- Kanber
C- Gözcü
D- Sahiptar
E- Derviş

7-) Bektaşiliği derleyip toparlayan ve
kurallarını belirleyerek tarikat haline
getiren, bu yüzden ikinci kurucu kabul edilen Bektaşi büyüğü kimdir?
A- Balım Sultan
B- Hacım Sultan
C- Taptuk Emre
D- Yunus Emre
E- Abdal Musa

8-) Anadolu Aleviliği’nde 7 ulu ozan
olarak bilinen ve Cem törenlerinde
eserleri okunan ozanlar içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur.
A- Fuzili
B- Hatai

10-) Çoğunluğu Adana, Mersin, Hatay ve çevresinde yaşayan Arap Aleviliği’nin Anadolu Aleviliği içinde de
sayılan kolu hangisidir.
A- Nusayrilik
B- Nasturilik
C- Ezidilik
D- Süryanilik
E- Bedevilik

11-)Kerbala katliamında İmam Hüseyin de dahil olmak üzere 72 kişi katledilmiştir. Kerbela zalime karşı direnişin de bayrağıdır. İşte bu direnişte bir tek erkek katledilmemiştir (kadınlara dokunulmuyor). Kerbela katliamından sağ kurtulan ve 12 İmam
yolunu sürdüren hangi imamdır?
A- İmam Zeynel Abidin
B- İmam Hasanül Askeri
C- İmam Muhammet Bakır
D- İmam Muhammet Mehti
E- İmam Cafer-üs Sadık

12-) Cem törenlerinde deyişleri çalıp
söyleyenlere yörelere göre değişik adlar verilir. Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi doğru değildir.
A- Ozan
B- Zakir
C- Güvende
D- Sazende
E- Aşık Baba

13-)16. yy Anadolu Aleviliğine karşı
katliamların başladığı zamandır. Anadolu’da peşpeşe ayaklanmalar ya-
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şanmış ve hepsi kanla bastırılmıştır.
Bunun dışında da katliamlar yaşanmıştır. İşte bu katliamların yapılması için fetva veren biri vardır. O
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Şeyhülislam Ebusuut
B- Şeyhülislam Baytasi
C- Şeyhülislam Kuyucu Murat
D- Şeyhülislam Ebu Sait
E- Şeyhülislam Ebu Suat

14-) Anadolu Aleviliğinde İmam Hüseyin soyundan gelenlere ne ad verilir?
A- Dede
B- Hüseyni
C- Seyit
D- Şerif
E- Sultan

15-)Safavi devletinin kurucusu ve
Anadolu Alevilerince kabul edilen 7
büyük ozandan biri olan, deyişlerini
HATAYİ mahlasıyla yazan ozan
kimdir?
A- Şah Ceneyt
B- Şah Haydar
C- Şah İbrahim
D- Şah İsmail
E- Şah Tahmas

16-) Anadolu topraklarında meydana
gelen Alevi halka dayanan ilk ayaklanma aşağıdaki ayaklanmalardan
hangisidir?
A- Bedreddin ayaklanması
B- Şah Kulu ayaklanması
C- Kalander Çelebi ayaklanması
D- Babai ayaklanması
E- Baba Zünnun ayaklanması

17-)1825 yılında Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla aynı zamanda dergahları
kapatılan, açık kalanlarına Nakşi
şeyhi konulup Sünnileştirilmeye çalışılan ve önde gelen önderleri asılıp
başsız bırakılmak istenen Anadolu
Aleviliği kolu hangisidir?
A- Tahtacılar
B- Bektaşiler
C- Kızılbaşlar

D- Cepniler
E- Abdallar

18-) Anadolu Aleviliğinde var olan
Cem törenleri yapılış amaçlarına
göre adlar alırlar. Aşağıdakilerden
hangisi Cem töreni adı değildir?
A- İkrar Cemi
B- Musahip Cemi
C- Sorgu Cemi
D- Hızır Cemi
E- Ayin-ül Cem

19-)

Cem törenlerinin bir parçası

olan semahlar içinde kimileri belli yöredeki Alevilere aittir. Bu tür semahlar içinde sayılmayacak semah
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Turna Semahı
B- Uryan-Buryan Semahı
C- Tokat Semahı
D- Tahtacı Semahı
E- Urfa Semahı

20-) Anadolu Aleviliği bir yardımlaşma kurumu yaratmıştır. Buna yol
kardaşı da denilebilir. Kırklar Cemi’nden kaldığına inanılan bu uygulamanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kirvelik
B- Dervişlik
C- Mücerretlik
D- Musahiplik
E- Ahretlik

21-) Anadolu topraklarında 200 yıl kadar süren ve adına Celali ayaklanmaları denilen zincirleme ayaklanmaları başlatan önder kimdir? Ve
ayaklanmanın ilk patlak verdiği yer
neresidir?
A- Şeyh Cemal - Amasya
B- Şeyh Celal - Turhal
C- Şeyh Cüneyt - Divriği
D- Şeyh Celal - Adıyaman
E- Şeyh Celal - Dersim

22-) Anadolu Aleviliği bir ağacın gövdesinin adıysa, dallarının ayrı ayrı ad-

ları vardır. Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi Anadolu Aleviliği’nin
kollarının adlarından biri değildir.
A- Bektaşilik
B- Kızılbaşlık
C- Ehli Hak
D- Tahtacı
E- Cepni

23-)Cem törenlerindeki DAR MEYDANI aynı zamanda toplumsal yargılama yeridir. İnsanlar kendi aralarında çözemeyecekleri sorunları Cem
töreninde dile getirir. Dede (MürşitPir) huzurunda yapılan yargılama sonucu suç varsa suçlu suçu oranında
cezalandırılır. Bir bedel (maddi) ödeme dışında süreli ve süresiz toplumdan uzaklaştırma cezaları da verilir.
Toplumdan sürekli uzaklaştırma
(kovma) en ağır cezadır. Alevilikte
toplumdan uzaklaştırılmışlara ne denir?
A- Düşkün
B- Düşük
Say›: 247
C- Yüzü yerde
Yürüyüﬂ
D- Tecrit
19 Aral›k
E- Suçlu
2010

24-)

İmam Ali ile Muaviye müca-

delesinde Ali’yi pasif görerek Ali
yandaşlığından ayrılan ve daha sonra Ali’yi katledenlere ne ad verilir?
A- Hasami
B- Ayrılıkçı
C- Küskün
D- Harici
E- İslam Radikalleri

25-) Cem törenlerindeki 12 hizmet
içinde var olan ve görevi cem yapılan yerin aydınlatılması olan görevlinin adı nedir?
A- Işıkçı
B- Çerağ eri
C- Şamdancı
D- Delilci
E- Cerağcı
1-E, 2-E, 3-A, 4-D, 5-D, 6-B, 7-A, 8D, 9-E, 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 14-C, 15D, 16-D, 17-B, 18-C, 19-A, 20-D, 21-B,
22-C, 23-A, 24-D, 25-E
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Katledenlerle birlikte anma
düzenlemek, Kaya’nın
anısına ihanettir!
O eller ki, katil ellerdir.
Hangi hesaplarla sıkıyorsunuz o elleri? O eller başka
Ahmet Kayalar’ı linç etmeye,
vatanından sürgün etmeye
devam ediyor...
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Ahmet Kaya, ölümünün 10. yılında eşi Gülten Kaya’nın İstanbul’da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği bir programla
anıldı.
Anmaya sanatçıların, çeşitli sol kesimlerin yanı sıra Başbakan Tayyip
Erdoğan, AKP’li bakanlar, ve CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da
davetliydi. Ancak, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anmaya katılmadı. Erdoğan’ın yerine AKP’den Kültür Bakanı
Ertuğrul Günay katıldı.
Ahmet Kaya bu düzen tarafından
linç edilmiştir. Bu düzen tarafından
vatanında yaşamasına izin verilmemiştir.
Çağırdığınız kişilere bakın: AKP,
sekiz yıldır iktidarda halka zulmeden
bir partidir. Oligarşi adına ülkeyi yöneten, faşizmi uygulayan bir partidir.
Gülten Kaya nerede yaşıyor? Ülkemizde olup bitenden haberi yok
mu? AKP’nin işçisinden memuruna,

esnafından emeklisine, çiftçisine, öğrenci gençliğe... Azgınca saldırmadığı
bir kesim var mı? Defalarca TAYAD’lılar linç edilmek istenmedi
mi? 19 Aralık katliamının sorumlularını koruyan AKP değil mi? Sivas’ta
35 aydını diri diri yakan ve katilleri
savunanlar bunlar değil mi? Daha geçen hafta AKP polisinin terörünün onlarca örneğine tanık olunmadı mı?
Aslında Gülten Kaya ne yaptığını iyi bilmektedir. Onun için daha
anma öncesinden, anmaya davet ettiği Erdoğan ve AKP’lilerin protesto
edilmeyeceğine dair “güvence üstüne güvence” verme gereği duyuyordu.
Neden protesto edilebileceğini
düşündüğünüz kişileri anmaya çağırdınız?
Ahmet Kaya’nın anmasına çağırdığınız AKP’liler, dün Kaya’yı vatanından sürgün edenlerdir. Dün Ahmet
Kaya’ya yapılanları bugün AKP iktidarı başka Kayalar’a yapmaya devam etmektedir.
Ahmet Kaya’nın eşi olmak ya da
yakını oamak, Ahmet Kaya’yı kullanma hakkı vermez size. Ahmet
Kaya şarkılarıyla, türküleriyle halkı
anlattı. Hani anmada halk nerede? Ahmet Kaya bu düzen tarafındaın linç
saldırısına uğradığında da onu sahiplenen, o gün anmaya çağırmadığınız halktı.
Ahmet Kaya öldüğü güne kadar

Bu ihanete ortak
olmayı reddetti
Gülten Kaya, Ahmet Kaya anmasına
Grup Yorum’u da davet etti.
Faşist düzene muhalifliğinin bedeli
olarak vatan hasretiyle sürgünde
yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın
anmasında bulunmak isterdi
Grup Yorum da.
Ancak, Ahmet Kayalar’ın katilleriyle
aynı salonda bulunmak Grup Yorum
tarafından kabul edilemezdi.
Grup Yorum böyle bir onursuzluğu ve
ihaneti kabul etmedi.
Anmadan önce yaptığı bir
açıklamayla Ahmet Kaya anmasına
katılmayacağını duyurdu.
bu faşist düzenin muhalifiydi. Hangi
hesaplarla çağırdınız faşist AKP’lileri
onun anmasına? Siz onu düşmanlarıyla buluşturuyorsunuz!
Ahmet Kaya’ı katledenlerle birlikte anmak Kaya’nın anısına saygısızlıktır. Hakarettir. İhanettir. Ertuğrul Günaylar’la aynı salonda Ahmet
Kaya anma riyakarlığına ortak olan
herkes, Ahmet Kaya’nın anısına hakaret ve ihanetin ortağıdır. Erdoğanlar’ın, Kılıçdaroğlular’ın davetli olduğunu günler öncesinden bilinmesine rağmen bu anmaya katılan herkes bu ihanete ortak olmuşlardır.

Antalya’da Grup Yorum ve
1 Mayıs Fotoğraf Sergisi
10 Aralık tarihleri arasında
Antalya Kaleiçi girişinde bulunan
ANSAN’ın (Antalya Sanatçıları
Derneği) bahçesinde Grup Yorum’un ve 1 Mayıs’ın resim sergisi açıldı.
Umudun Türküsü müzik grubunun verdiği dinleti ile açılan ser-
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ginin ilk gününde yağan yağmura
rağmen halaylarla açılış yapıldı.
55 bin kişinin katıldığı Grup Yorum’un İnönü Stadyumu’nda verdiği konserin ve 1 Mayıs alanı
Taksim’de kutlanan 2010 1 Mayıs’ının fotoğraflarından oluşan
sergi 17 Aralık’a kadar açık kaldı.
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Yürüyüşte

Tek Yol

saldırısı yaşandı. Polis bizzat örgütledi. Hem de burjuva medyanın gözünün önünde yaptı bütün bunları. Neden AKP’nin linç saldırılarını tartışmıyorsunuz? “Şiddet”i mi tartışacaksınız? Sırtından kurşunlanıp felç bırakılan Ferhat Gerçek’i
tartışın. Diyarbakır sokaklarında polis kurşunlarıyla vurulmuş olarak yatan 11 ölüyü tartışın...
İşkencede katledilen Engin Çeber’i, Ankara’da
infaz edilen Kevser Mırzak’ı tartışın...
Ortada tartışılacak bir şey de yok. Faşizmin
açık terörü var. En demokratik, en meşru taleplerimiz linçlerle, kurşunlarla, gaz bombalarıyla, işkence ve infazla, yani
FAŞİZMİN ŞİDDETİYLE bastırılmak isteniyor. Böyle faşist bir devlete karşı nasıl mücadele edilecek?
İkincisi, “yumurta atmak şiddet mi değil mi?” tartışmasıyla hem halkın, solun şiddete başvurma hakkı mahkum
edilmeye çalışılıyor, hem de devrimci şiddet, sulandırılıyor...
Bir: Faşizmin terörü ve emperyalizmin işgali karşısında halkın devrimci şiddeti meşrudur.
İki: “yumurta atmak şiddet mi değil mi?” tartışması,
SOYTARILARIN tartışmasıdır.
Faşizmle, devrimciler arasındaki mücadele iktidar mücadelesidir. Tepeden tırnağa silahlanmış, halkın en meşru taleplerinin kanla, şiddetle boğulmak istendiği bir ülkede faşizmi yıkmak için devrimci şiddet meşrudur. Hiç kimse terör demagojisi yaparak devrimci şiddeti tartışamaz.
Devrimci şiddet, yumurta atma sululuğu ve ucuzluğuyla karşılaştırılabilir, kıyaslanabilir, yanyana getirilebilir bir
olgu değildir. Halkın cephesinden şiddet, emperyalizmi kovup, faşizmin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kurmak için
olmazsa olmazdır. Faşist teröre karşı halkın şiddeti meşrudur. Meşru olmayan faşizmdir.

“Yumurta atmak şiddet mi
değil mi?” tartışması yanlış
ve çarpıtılmış bir tartışmadır...
AKP, “terör” diyor. Başbakan Erdoğan, “elinde taş
olan, molotof olan, sopa olan, yumurta olan bizim gençlerimiz değildir” diyor. AKP’ye göre bunlar terörist. Daha doğrusu AKP’ye göre AKP gibi düşünmeyen herhangi bir hak
talep eden herkes terörist.
Burjuva basının köşe yazarları tartışıyor: “Yumurta atmak şiddet mi? Değil mi?” Burjuva köşe yazarlarını kimi
“gençliğin protesto etme hakkını” savunuyor fakat yumurta atmak “şiddet” içerdiği için karşı çıkıyor. Burjuva basının “solcu” geçinenleri ise yumurta atmanın “şiddet” olmayıp
protesto olduğunu ispatlamaya çalışıyor. AKP yalakası gazetelerin köşe yazarları ise “bugün yumurta atan yarın da
başka şey atar” diyerek AKP’nin ağzından “şiddet”, “terör”
demagojisi yapıyor.
Birincisi, “yumurta atmak şiddet mi, değil mi?” tartışması yanlış bir tartışmadır. Ve bilinçli olarak çarpıtılmış
bir tartışmadır.
Siz neyi tartışıyorsunuz? Şiddeti mi?
“Şiddet”i tartışacaksanız AKP’nin terörünü tartışın.
AKP’nin polisinin azgınca saldırmadığı halkın tek bir kesimi var mı?
“Şiddet” mi diyorsunuz? TAYAD’lılara günlerce süren linç
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devrimci harekete karşı
bir muhtevaya bürünüyor. Ama buna çok da
şaşırmıyoruz. Özkök’ün
beyninin içinde hep
THKP-C, Devrimci Sol
ve DHKP-C dönüp durur.
Özkök, devrim, karşı-devrim savaşına ilişkin bir yasa görüşülürken de,
bir polis operasyonu tartışılırken de, gazetede devrimcilere, halkın mücadelesine ilişkin manşetler seçerken de hep
kafasının bir kenarında biz varızdır. O
bizle savaşır. Bu yazısında da öyle yapıyor.
Bu çabaların boşunadır Özkök.
Hiçbir zarar veremezsin. Ne devrimci çizgisini, ne eylem anlayışını, ne de
önderlerini karalayamaz, şaibe altına
alamazsın. Yel kayadan ne kopartırsa
senin karalama çabaların da ancak o kadar etki yapar. Dilini, elini, kalemini
devrimci hareketin, devrimcilerin üzerinden çek.

Çek pis ellerini
Mahir Çayan’dan

Oligarşinin kiralık kalemleri en
küçük fırsatta devrimci önderler ile ilgili karalama yapmaları, yalan haber ve
şaibeleri gündeme getirmeleri ile bilinir. Bu kez de öyle oldu. Oligarşinin
akıl hocalarından Ertuğrul Özkök, 10
Aralık tarihli köşe yazısında Fransa Hapishanesi’nde tutuklu olan Ilich Ramirez Sanchez’le (Carlos) ilgili yayınlanan bir kitapta, Carlos’un anılarını anlatırken THKP-C’den söz etmesinden hareketle, önce spekülatif
olaylar anlatıyor, ardından da kalemi-

ne Mahir Çayan’ı doluyor..
Ertuğrul Özkök, Carlos’la ilgili
kitap üzerine ne dediği çok da belli olmayan bir yazı yazmış. Ancak Özkök’ün yazısının belli olan bir yanı var.
Anlatımına ikide bir THKP-C’yi, Mahir Çayan’ı dahil ediyor. Yok THKPC’lileri bir MOSSAD ajanı takip ediyormuş, THKP-C’liler takip eden
MOSSAD ajanını cezalandırmışlar...
Yok Salih Mirzabeyoğlu da Mahir’e
sempati duyuyormuş... Özkök’ün amacı, Mahir’i, THKP-Cyi şaibeli ilişkiler
içinde göstermek, örgütlü değil bireysel
silahlı mücadele vermeye çalışan bir
çarpıklıkla yan yana getirerek aynılaştırmaktır. Böylece Özkök’ün Carlos’la ilgili kitabı tanıttığı yazı, bir anda
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İşkence infaz gizlenemiyor:

AKP katilleri koruyor
11 ayda
 28 infaz
 9 faili meçhul
 319 işkence
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“Türkiye tarihi kan akıyor”. Ülkemiz tarihini anlatırken, bu tanımlamayı kullanmıştık yıllar önce. Ülkemizde tarih böyle yazılmaya devam
ediyor.
Rakamlar gösteriyor:
Son 11 ayda, (1 Ocak - 30 Kasım
arası) 28 kişi resmi güçler tarafından
infaz edildi. 9 kişi faili meçhul biçimde katledildi. 319 kişi TİHV’e işkence gördüğüne ilişkin başvuruda
bulundu. 70 kişi linç saldırılarında yaralandı. 7,5 ayda (1 Ocak-16 Ağustos
arası) hapishanelerde 154 kişi katledildi.
723 tutsak, çeşitli “ceza”lara maruz kaldı. Tüm tutsaklar tecrit işkencesi altında
tutulurken, 103 tutsağa gardiyanlar ve
askerler tarafından fiziki işkence yapıldı. 62 demokratik kuruma saldırı ve
baskınlar gerçekleştirildi.
Bu rakamların, gerçeğin ancak
bir kısmını yansıttığını da gözönünde
bulundurduğumuzda, ülkemizin sokaklarında, hapishanelerinde kanın
akmaya devam ettiğini görürüz. TİHV
tarafından açıklanan rapordan ve bizzat Adalet Bakanlığı verilerinden alınan bu rakamlar, AKP’nin “ileri demokrasi”sinin nasıl bir aldatmaca,
“işkenceye sıfır toleransının” nasıl bir
ikiyüzlülük olduğunu ortaya koyuyor.

Zulmü, artık emperyalistler de
gizleyemiyor: Emperyalistler uzun
süredir Türkiye’de “iyi şeyler oluyor”
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BM Raporu
“işkenceye sıfır tolerans
gerçeği yansıtmıyor. ... polis araçları, caddeler ve polis karakolları dışındaki
alanlarda kalan işkence
iddiaları ciddi...”
yalanını söylüyorlardı. Çünkü AKP onlara her istediklerini veriyordu. Ancak
işkenceler, infazlar, hapishanelerdeki
hasta tutsakların katli, o denli aleni hale
gelmiştir ki, Birleşmiş Milletler (BM)
bile raporlarında bunu yansıtmak zorunda kalmıştır.
BM İşkenceyi Önleme Komitesi
(CAT) Ekim ayında hazırladığı “İşkence ve kötü muamele”ye ilişkin
raporunda; ülkemizdeki duruma ilişkin, “işkenceye sıfır tolerans gerçeği yansıtmıyor” diyor ve “polis araçları, caddeler ve polis karakolları dışındaki alanlarda kalan işkence iddiaları konusunda ciddi kaygıları”
olduğunu belirtiyor.

İşkence ve infazları sürdüren
AKP; katilleri koruma yasasını
çıkarıyor
İşkenceyi, infazları sürdüren her
iktidar, işkencecileri, katilleri korumak
zorundadır. Değilse, başka türlü bu
politikaları sürdüremez. İşkenceciler
infazcılar, mevcut yasalara göre bir
çok koruma zırhı ardına alınmışlardır.
Ancak AKP, bu korumayı bir adım
daha ileri götürerek, işkencecileri
adeta “dokunulmaz” hale getiren bir
yasa hazırladı.
“Haberal Yasası” diye gündeme

AKP’den
Katillere koruma
“Kamu görevlileri hakkında kişisel kusur nedeniyle dava” açılamayacak”
gelen bu yasayla AKP işkenceciler,
katiller hakkında dava açmayı adeta
imkansız hale getiriyor.
Ergenekon davasından tutuklu olan
Prof. Dr. Mehmet Haberal, kişisel
kusurları bulunduğu iddiasıyla yargıçlar hakkında tazminat davası açmış
ve bu davayı kazanmıştı. Fakat AKP
bunun üzerine “Haberal Yasası” denilen yasayı hazırlayarak, “kamu görevlileri hakkında kişisel kusur nedeniyle dava açılamayacağı” hükmünü getirmeye çalışıyor. Bu yasaya
göre işkencelerden, öldürmelerden
sadece “kurum” sorumlu tutulacak,
mesela Emniyet Genel Müdürlüğü
hakkında dava açılacak ama işkenceciler, infazcılar hakkında dava açılamayacak, onlar, hiçbir ceza kaygısı
duymadan “görevlerine” devam edebilecekler.
Katil Mehmet Ağar, Susurluk kazasından sonra “ne yaptımsa devlet
adına yaptım” demişti. Söylediği
doğruydu. Yıllardır işkence, infaz
ve katliam davalarında da işkenceciler hep “suçsuz” olduklarını, devletin
verdiği görevi yaptıklarını söylerler.
Devlet katillerini korusa da dava açmak mümkündü. Bu yasaya göre artık bu da mümkün olmayacak.
AKP’nin demokrasisi, işkencecilerin ve katliamcıların özgür olduğu bir demokrasidir.
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larımızla “iş yapıp
yapmamayı” tartışmıyoruz. Cepheliler, kadrolarıyla, taraftarlarıyla bulundukları her yerde,
sürekli birşeyler yapıyorlar. Bu konuda
bir sorunumuz yok. Sorunumuz, yaptıklarımızdan yeterince sonuç alamamaktadır.

Ders: Sonuç
Alıcılık
Sevgili arkadaşlar merhaba! Devrimci Okul’un bu dersinde, sonuç
alma meselesi üzerinde duracağız.
Okulumuzun düzenli öğrencileri hatırlayacaktır, Çalışma Tarzı başlığı altında daha önce de üzerinde durmuştuk sonuç alıcılık meselesinin.
Pratiğimizin öne çıkardığı bazı yanları esas alarak, konuyu tekrar ele almakta yarar gördük.

Sonuç almak
ne demektir?
Boyuna şu yok, bu yok, şu
olumsuz, bu işe yaramaz diye raporlar iletmek, sorular sormak,
çözücü ve sonuç alıcı bir çalışma
tarzı değildir.
Sonuç almak, birken iki olmaktır. Sonuç almak, örgütlemektir. Sonuç almak, halk örgütlenmeleri oluşturmaktır. Sonuç almak yeni insanlarla tanışmaktır.
Sonuç almak yeni okurlar kazanmaktır. Sonuç almak, kadrolaşmaktır. Sonuç almak her şeydir
çünkü her şey, belli bir sonucu elde
etmek için yapılır.
Devrimci Sol’un 10. sayısında
yapılan şu benzetmeyi hatırlayalım:
“Halkımızın bir deyişi vardır;
boşa kürek çekmek. Amaçsızca yapılan ya da amacı olup da amacına
ulaşmayan işler için söylenmiştir.
‘Boşa kürek çeken’ sürekli hareket halindedir. Görünürde bir emek harcıyordur. Boyuna kürek çekiyordur,
ama sandalı ya kendi etrafında dönüyor, ya da hedefsiz bir yerlere gidiyordur. Çünkü gideceği net bir yer
yoktur kafasında, ya da ona gideceği bir yer belirtilmiştir ama onun rotası gideceği yere doğru sabitlenmemiştir.”
Sonuç alıcılık, işte bu durumu
aşabilmektir. Biz bu anlamdadır ki, bir
çok birimimizde, alanımızda, insan-

Sonuç alıcılık sabırdır
Kitle çalışmasında en sık rastlanan
sorunlardan biri, kolay ve kısa yoldan insanları örgütlemek, kısa yoldan
eğitmek istemektir. Emek sarfetmeden, gereken sabrı göstermeden insanlar örgütlenecek ve kadrolaşacak! Beklenen bu sonuç alınamayınca da hayal kırıklığı, şaşkınlık ve

bir çok yol yöntem geliştirebiliriz.
Her Cepheli bilmek durumundadır ki, yalnız ÇAĞRI’larla kitleler örgütlenmez, yalnız çağrılarla herhangi bir eylem gerçekleşmez, ve özel
olarak da her yönetici bilmek durumundadır ki, yalnız TALİMAT’larla
hiçbir iş gerçekleştirilemez. Çağrılar
ve talimatlar, mücadelenin, örgütlenmenin tamamlayıcı parçalarıdırlar.
Ama mücadele ve örgütlenmeyi, sadece bu ikisiyle gerçekleştirebileceğini sananlar, daha o işin yapılması
anlamında bile sonuç alamazlar. O
noktada ortaya “çağırdık gelmediler,
söyledim yapmadılar” sonucu çıkar.
İşte bu nokta vurgulamak istediğimiz
“sonuç almayan” çalışma tarzının
karakteristik formülüdür: “Çağırdık
gelmediler, söyledim yapmadılar”.
Sonuç almak, çağırdıklarımızın
gelmesini sağlayacak, verdiğimiz
talimatların yerine getirilmesini
sağlayacak yol ve yöntemi geliştirmektir. Bu birinci adımdır. İşin
yapılmasını sağladığımız noktada
da, ikinci adım, yaptığımız eylemden, faaliyetten insanları bilinçlendirecek, devrime katılmak
için daha kararlı, coşkulu hale getirecek, yeni insanları örgütleyecek sonuçlar çıkartabilmektir.
Sabır ve kararlılık, içiçe geçmiş olmalıdır. Bir çok alanda gelişme sayısız zorluğu altetmemizi gerektirir. Belli bir gelişme sağlarız, düşmanın saldırıları eksik olmaz. Bazen sıfırdan başlamak zorunda kalırız. Bu yüzden tek bir anımızın bile –tek bir kürek çekişimizin
bile– boşa gitmemesi gerekir. Bu
yüzden her anımızda sonuç alıcı bir
çalışma tarzının gerekleriyle çalışmalıyız.

Sonuç almak,
gelişmek,
sonuçsuzluk,
gerilemektir
nihayetinde bıkkınlık kendini gösterir.
Şimdi bizim bir çok faaliyetimizin
odağında ne vardır: Örgütlenmek.
Daha ayrıntılandırarak söylersek, tüm
bu faaliyetlerde amaç, halkın çeşitli
kesimlerini örgütlemek, bilinçlendirmek, onları pratik mücadeleye
katmak, devrime kanalize etmektir.
Eğer herhangi bir yöntemimiz bu
noktada yetersiz kalıyorsa, gereken
değerlendirmeleri yaparak, hiç tereddüt etmeden, verimsiz, sonuçsuz,
kısır yanlarımızı budayıp, daha verimli, sonuç alıcı bir anlayışı ve yöntemleri geliştirebilmeliyiz. Bu konuda başvurulabilecek yöntemlerin
herhangi bir sınırı yoktur. Bölgelerin,
birimlerin, alanların, hatta bir sokağın,
bir işyerinin kendi özgünlüğü içinde
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Sonuç almadan
gelişme olmaz!
Sonuç almak yerine, "yapmış olmak"la yetinmek, küçük burjuva
çalışma tarzının bir biçimidir. Anma
yaptık mı yaptık.. gece yaptık mı yaptık.. eğitim çalışmasını yaptık mı, yaptık! Sonuç alıcılık için her eylemde
kurulan bağları sabırla sürdürmek,
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Herhangi bir eylemde, herhangi bir eğitimde,
bir değerlendirmede, bir kampanyada, hedef
emek vermeye devam etmın bir parçası haline geveya
hedefler
net
saptanmazsa,
sonuç
alıcı
bir
mek, o anmadan, o gecetirmelidir.
çalışma da hayata geçirilemez. Eğer bu
den örgütlülüğe dönüşen
Bu noktada elbette
hedefler, netleştirilmemişse, o eylem veya o
sonuçlar çıkarmak, zor geşunu da ekleyelim. Plan,
kampanya sonrasında eylemin kampanyanın
lir.
program, tek başına yeter
“başarılı
mı,
başarısız
mı?”
olduğunu
da
tam
Kolayca kitleselleşivemi? Hayır, yetmez. Niteolarak değerlendiremezsiniz. Çünkü “şu
relim, o kitlesellik ve “yokim, bir çok birim ve alahedefe ulaşıldı, bu hedefe ulaşılmadı” diye
ğun pratik” içinde yeni
nımızda, şu ya da bu şeölçü alacağınız bir netlik yoktur.
yeni insanlar öne çıksın,
kilde bir program çıkarılmaktadır. O noktadan
hızla kadrolaşsın... Evet
sonra ise belirleyici olan,
sınıflar mücadelesinde kensı ciddiyetiyle bölgenin, birimin tao programın hayata geçirilmesinde
diliğinden kitlesel ayaklanmaların,
rihinin, kültürünün ve diğer yanlarıgösterilecek olan ısrar ve kararlıçatışmaların gerçekleştiği, mesela
nın
çalışılması, öğrenilmesi gerekir.
lıktır. Bu ikisi olmazsa, program
Gazi ayaklanması gibi, böyle süreçMesela bu anlamda alan, birim, bölorada soyut bir belge olarak kalır.
ler de vardır. Bu süreçlerde insanlar
ge
raporları
büyük
önem
taşır.
Fakat
hızla gelirler harekete... kimileri hızpratikte, bu doğrultuda yapılacak çala öne çıkarlar... Ama bir hareketin geSonuç almak,
lışmalar, bürokratik işler gibi görülür
leceği, bu türden kendiliğinden gehedefte netliktir!
ve dolayısıyla da ona harcanacak zalişmelere bırakılamaz.
man
boşa
harcanmış
zaman
sayılır.
Sonuç almak, en başta hedefi
Zaten sonuç alıcı bir tarzımız
Aslında
başlangıçta
boşa
gidedoğru
ve net tespit etmek ve o faaliyoksa, öylesi dönemlerden bile gericek diye ayrılmayan zaman, daha
yeti gerçekleştirecek olanlara bunu
ye fazla bir şey kalmaz. Sınıflar müsonra bizden misli misli çıkar. Alanı,
göstermektir.
cadelesi, bizim dışımızda da çeşitli
birimi
tanımamaktan
çıkan
olumnesnel olgulara bağlı olarak ilerler, geHerhangi bir eylemde, herhangi bir
suzlukları gidermek için daha fazla zariler, kitlesellik genişler, daralır; büeğitimde, bir değerlendirmede, bir
man ayırmak zorunda kalırız. Ama en
tün bu zigzaglar arasında devrimci gekampanyada, hedef veya hedefler
önemlisi, başlangıçta yaptığımız eklişmeyi istikrarlı bir biçimde sürdünet saptanmazsa, sonuç alıcı bir çasiklik, genel olarak sonuç alıcı olrebilmek, her koşulda sonuç alıcı
lışma da hayata geçirilemez. Eğer bu
mayan bir tarzı ortaya çıkarır.
çalışma tarzını hayata geçirmekle
hedefler, netleştirilmemişse, o eymümkün olur. Bu anlamdadır ki, soAlanı tanımamak, kısa ve uzun valem veya o kampanya sonrasında
nuç alıcılık, aynı zamanda bir haredeli planlara, programlara sahip oleylemin-kampanyanın “başarılı mı,
ketin istikrarlı gelişiminin de temel
mamak nedir? Bunun anlamı günü
başarısız mı?” olduğunu da tam olakoşullarından biridir.
birlik düşünmek, günü birlik yaşarak değerlendiremezsiniz. Çünkü “şu
mak, işlerini de günü birlik yaphedefe ulaşıldı, bu hedefe ulaşılmaBir çok alanda, az sayıda kadro ve
maktır.
Düşüncede,
yaşamda
ve
dı”
diye ölçü alacağınız bir netlik yoktaraftarla bir çalışma yürütüyoruz. O
pratikte
“günü
birlik”
olunduğunda
tur.
zaman şu da açıktır ki, hiçbir insanıorada sonuçlar almak, uzun vadeli bir
mızın tek bir saniyesi, attığı tek bir
Dayı’nın şöyle bir sözü vardı:
gelişim çizgisi izlemek, zordur.
adım, döktüğü tek bir damla ter bile
“Bütün çalışmalarımızın odağında örboşuna gitmiş olmamalıdır. Bunu
Sonuç almakta veya ne kadar sogütlenme yoksa, her gün artan orannasıl sağlarız? “Sonuç alıcı çalışma
nuç alınabileceğinde, önceden sapda insan örgütlemiyorsak, taraftar katarzı” işte bunu sağlamanın yoludur.
tanan plan ve programın ne kadar kozanamıyorsak, gerekli çalışmayı yapşullara ve imkanlara uygun olduğu da
mıyoruz demektir.
Her Parti-Cepheli, illegal veya lebelirleyicidir.
Sonuç almak, planlı,
gal, demokratik, siyasal veya silahlı
Bu ise, yöneticinin, komitenin,
programlı olmaktır
hangi alanda çalışırsa çalışsın, örplan ve programı yaparken alana,
gütleme yapmak durumundadır.”
Klasik deyişle “harala gürele” yabirime, o işi, eylemi yapacak insanpılan işlerden, başını sonunu hesapBu, sonuç alıcılık açısından da çok
lara en iyi biçimde vakıf olmasına
lamadan, planlamadan yapılan işlernet bir hedef, çok temel bir ölçüdür.
bağlıdır. Yönetici altındaki insanın
den sonuç almak mümkün değildir.
Bir kampanya örgütledik diyelim.
özelliklerini bilir, neyi nasıl yapacaKendimize “başarılı mı olduk, bağını, hangi noktaları eksik bırakabiMesela, bir birimde çalışmanın büşarımız mı?” diye sorduğumuzda ilk
leceğini çoğunlukla öngörebilir... İşte
tününün sonuç alıcı bir zemine oturolarak buna bakacağız. Elbette siyabu bilgi ve öngörüleri doğrultusunda
ması için o birimin, alanın, bölgenin
sal, ideolojik açıdan, ekonomik desonuç alınmasını engelleyebilecek
iyi tanınması gerekir. O alandaki kitmokratik kazanımlar açısından da
davranışlara, gelişmelere karşı da
lenin nabzının, ruh halinin iyi kavbakacağımız yönler vardır, ama sonuç
önlemlerini baştan planın, prograranması gerekir. Bir eğitim çalışma-
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alma meselesinde öncelikli
yanı orada örgütlediğimiz
insanlar, yarattığımız örgütlenmeler belirler. Çünkü sonraya, geleceğe kalacak olan
esas olarak budur. Belli bir
dönem için yaratılan propagandatif etkiler, ekonomik
kazanımlar, bunlar hep bir
yerde “geçici” özellik gösterir. Sonuç alıcılığın en
önemli ölçülerinden biri bu
yüzden kalıcı olanlardır.

yaptığımız elbette önemli.
Ama onlardan ne kaldığı,
Sonuç almak yoğunlaşmaktır; zamanı
ne kadar öğrendiğimiz daha
değerlendirirken de aynı şekilde son
önemlidir.
Eğitimin “soderece hesaplı davranmaktır. Yöneticinin
nucu” budur çünkü. Kavsonuç alması, bir yanıyla da bu
radık mı? Yeni bir şey öğyoğunlaşma ve planlamaya bağlıdır.
rendik
mi? Oradan çıkan
Mesela kadrolaşma anlamında “herkesle”
sonuçla
artık hayatı ve kavilgilenmeye kalkışmak, aslında sonuç
gayı daha iyi kavramanın ve
alamayacağı baştan belli bir yöntemdir.
değiştirmenin yeni bir halKadrolaşmada sonuç almak için, mutlaka
kasını yakaladık mı?
öncelikler, gruplar, belirlenmelidir.
Sonuç almada kolektivizmin rolüne ve yerine de
özel olarak bir vurgu yapyapmayı gerektirir. Diyelim ki gençmalıyız.
Sonuç
alıcı bir çalışma tarSonuç alıcılık
lik alanında her okulda örgütlenelim
zı, işleyen bir kolektivizmin dışındiyemeyiz. Her okula yetişmeye çadisiplindir
da
mümkün değildir. Çünkü bir çalışmak, gücü fazlasıyla bölmektir.
“Örgütün ve örgütsel faaliyetin
lışmadan
sonuç alabilmek, o çalışMesela işçi alanında mevcut tüm diharcı disiplindir” deriz. Sevgili armaya
katılan
tüm güçlerin, tek tek tüm
renişlere müdahale etmek mümkün
kadaşlar, şimdi harçsız bir bina dükadroların aralarındaki kolektif medeğildir. Her yere koşalım, her şeye
şünelim bakalım.. Harç olmadan dekanizmanın işlemesiyle mümkün olamüdahale edelim denilirse, orada somiri döşediniz, tuğlaları üst üste koybilir. Tersi nedir? Tersi mesela, üç dört
nuçsuzluk da neredeyse kaçınılmazdunuz.. ne olur? Gerçekten de o haratın koşulduğu bir araba düşünün ve
dır.
atların her birinin arabayı başka bir
cı çıkarın, harçsız bir bina, nasıl iki daO noktada kendimize soracağımız
yöne çektiğini düşünün. O araba ilerkikada yıkılırsa, örgüt de aynı akıbetle
sorular bellidir: Koşullar nelerdir,
ler mi? O arabanın hareket ettiği yön,
karşılaşır.
olanaklarımız nelerdir, ihtiyaçlaolması gereken yön müdür?... KoYürüttüğümüz faaliyetler açısınrımız nelerdir? Evet, sonuç alıcılık
lektivizmin işlemediği, yöneticileri
dan da böyledir. Disiplinsizlik, sobir yerde de politik ve örgütsel olarak
arasında
sorunların olduğu veya sonuçsuzluktur. Evet, iki kere ikinin
ortaya koyduğumuz hedef ve ihtirun olmasa da bir uyumun, paylaşımın
dört ettiği ne kadar kesinse, bu da böyyaçlara göre şekillendiğinde hareket
olmadığı bir birim, böyle bir arabaya
ledir.
açısından daha büyük bir verim ortaya
benzer.
Sonuç almak yoğunlaşmaktır; zaçıkmış olur.
Yaptığımız işlerden, faaliyetlerden,
manı değerlendirirken de aynı şekileylemlerden sonuç alamazsak ne
de son derece hesaplı davranmaktır.
olacak? Yukarıda da vurguladık, oraSonuç alıcılık,
Yöneticinin sonuç alması, bir yanıyda bir gelişmeden söz edilemez. orahayatın her alanında
la da bu yoğunlaşma ve planlamaya
da kitleselleşmeden, kadrolaşmadan
hakim kılınması gereken
bağlıdır. Mesela kadrolaşma anlasöz edilemez. Orada hemen hiçbir şey
mında “herkesle” ilgilenmeye kalbir anlayışımızdır!
“birikmez”. O noktada da ortaya hakışmak, aslında sonuç alamayacağı
zırlopçuluk
çıkar. Kadro yetiştirmeSonuç almak deyince belki daha
baştan belli bir yöntemdir. Kadrolaşyen birim, hareketten hazır adam isçok örgütlenme anlamında, yeni inmada sonuç almak için, mutlaka önter. Mali sorununu çözemeyen birim,
sanlar kazanma yanına vurgu yapıcelikler, gruplar, belirlenmelidir. Aynı
hareketten para ister. Şu işi yapacak,
yoruz. Ancak elbette sonuç alıcılık
şekilde, yönetici her işe koşmaya
bu işi yapacak insan ister. İstemenin
meselesi, sadece bununla sınırlı olkalktığında da, o işlerin her birinin sosonu gelmez. İstemek, aslında bir tür
mayıp, hayatın her alanında geçerli bir
nuç alıcı işlere dönüşmesi ihtimali de
asalaklıktır. Sonuç alıcı bir tarzı haanlayışımızdır. Eğitimde, eleştirizayıflar. Çünkü herkesle bizzat ilgikim kılmayan her birim ve alan, soözeleştiride, dergi satışında, eyleme
nuçta
istemek zorunda kalacak, yani
lenip, her işi bizzat yapayım derken,
katmada, hepsinde...
asalaklaşacaktır. Harekete güç vermek
bu kez hiçbirini tam olarak yapamaEğitim çalışmalarında da soyerine, hareketten güç alacaktır...
ma ve her birini, sonucu koparıp
nuç alıcı bir tarzı oturtmalıyız.
alma tarzında sürdürememe gibi bir
Şu kadar kitabı okuduk mu, okudurum doğar.
Sonuç almak, yaptığımız
duk.
Şu kadar tartışma yaptık mı, yapHer alan ve birimin müdahale etişe kendimizi vermektir
tık?
mesi gereken onlarca konu, onlarca
Buraya kadar vurguladığımız nokyüzlerce yer vardır. Ancak sonuç alıNe kadar okuduğumuz, ne kadar
taların gösterdiği gibi, aslında devcı çalışma tarzı burada da bir tercih
zaman ve kaç kez eğitim çalışması
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İnsanlar, yaptıkları işe beyinlerini ve
rimci bir örgüt, büyük bir oryoğunlaşmalarını gerektirir.
yüreklerini katmazlarsa, orada ya sonuç
kestra gibidir, devrimci bir
Devrimci, memur değilçıkmaz ya da çıkan sonuç, eksik, gediktir,
faaliyet, bir kampanya, bir
dir. Devrimci, bürok-rat
ruhsuzdur, çarpıktır.
eylem, büyük bir orkestranın
değildir. Memurlar ve büSonuç alma iradesi, esas olarak
çalması gibidir; türkümüzü,
rokratlar, yaratamazlar, üreo
birimdeki,
alandaki iktidar iddiası ve
marşımızı en iyi biçimde çatemezler, coşku, heyecan
perspektifinin ifadesidir.
labilmek için orkestramızyaratamazlar. İnsanlar, yapAncak
iktidar
iddiasında
net
olanlar,
daki herkesin görevini yeritıkları işe beyinlerini ve
her ne olursa olsun, sonuç almakta da
ne getirmesi gerekir. Ama
yüreklerini katmazlarsa,
ısrarlı olurlar.
bizim diğer orkestralardan
orada ya sonuç çıkmaz ya
bir farkımız şudur ki; arada
da çıkan sonuç, eksik, gediyelim ki bir alet aksadı, bir
diktir, ruhsuzdur, çarpıkalıcılık, bu hızı sağlayacaktır bize.
kişi aksadı, müzik devam eder bizde,
tır.
müzik devam ederken, aksayan yeri
Buraya kadar sonuç alıcı bir çaSonuç alma iradesi, esas olarak o
tamir ederiz. Orkestra susmaz. Onun
lışma için örgütsel anlamda, çalışma
birimdeki, alandaki iktidar iddiası ve
susması, gelişmenin durmasıdır. Getarzı anlamında uyulması gereken
perspektifinin ifadesidir. Ancak iktidar
lişme durmaz. Biz o gelişmenin en
yanları saydık. Bunu şu noktayı da ekiddiasında net olanlar, her ne olursa olhızlı, mümkün olduğunca en etkili ve
lemeliyiz: Bütün bunların yanında, sosun, sonuç almakta da ısrarlı olurlar.
tam bir biçimde sürmesini sağlama
nuç almak, o işi (o eylemi, o eğitimi,
Sevgili arkadaşlar, çalışmamızı
peşindeyiz. Sonuç
o kampanyayı...) yapanların, beyburada
noktalıyoruz. Haftaya devam
niyle, yüreğiyle,
etmek üzere şimdilik hoşçakalın.
ruhuyla o işe
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“Merdiven Altı Üretim”
Ne kadar “orjinal” bir kavram değil mi? Bu kavramı
uyduranlar, neyi kastediyorlar? Anlatmak istedikleri
nasıl bir üretimdir?
Bu kavramla anlatılmak istenen net bir olgu, belli bir
üretim şekli yoktur. Ancak üstü örtülen çok şey var. Merdiven altı üretim denilip geçiliyor. Merdiven altında
yapılan bir üretim olduğu için mi böyle denilmiştir? Hayır.
Bugün merdiven altı diye kastedilen yerlerde elli, yüz daha
fazla işçinin çalıştığı atölyeler var. Bu kavramı uyduranlara
göre üretimin nasıl yapıldığından ziyade, ürünün kendisi
kastedilir. Onlara göre belli bir markası olmayan bütün
ürünler “merdiven altı”dır. Yani sağlıksız koşullarda, ruhsatsız, kaçak-göçek üretilen kalitesiz ürünlerdir.
Ancak “merdiven altı” denilen üretim sadece ürünün
kalitesinden ibaret değildir. Tam aksine sorun tek başına ürünlerin kaliteli, sağlıksız olup olmaması değildir. Bizim gibi sanayisi ağırlıklı olarak montaj sanayi üzerine oturan bir ülkede tekeller de birçok ürününü küçük atölye
ve fabrikalarda yaptırıp sonra kendi markasını yapıştırmaktadır. Merdiven altı denilen bu atölyelerin büyük
bölümü marka sahibi olan büyük fabrikalara mal üretmektedir. Tekeller için bu üretim biçimi çok daha ucuza
mal olmaktadır.
Ancak bu kavramın esas olarak muğlaklaştırdığı, üzerini örttüğü gerçek, merdiven altı olsun veya olmasın her
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yerde dayatılan çalışma koşullarının
insanlık dışılığıdır.
“Merdiven altı üretim” denilen atölyelerde çalışan işçilerin hiç bir sosyal güvencesi yoktur. İşçiler sigortasız,
sağlıksız koşullarda çalıştırılır.
İş kanununa göre günlük çalışma 8 saat iken buralarda 13-15
saat, mesai ücreti ödenmeden köle gibi
çalıştırılır. Aldıkları ücret asgari ücretin de altındadır. Örgütlenme diye birşey zaten söz konusu
değildir. Bu işyerlerindeki patronlar esas olarak büyük
tekellere mal ürettiklerinden yeni iş alabilmek için
sürekli fiyat kırarlar. Kar etmek için işçiyi en fazla çalıştırıp
en az ücreti öderler. Bu üretimde yasa, hukuk, hiçbir kural yoktur.
Merdiven altı üretimden bahsedenler bu gerçeklerin
sözünü bile etmezler.
Neden? Bu sömürüden haberleri yok mu? Vardır elbette. Bu kavramların “sırrı” da oradadır. Merdiven altı
denilerek gerçekler muğlaklaştırılarak geçiştirilir. Devlet
bu üretime “kayıt dışı” diyor. Güya “kayıt dışı”dır ama
herkes ve devlet de bilir. Burada kayıt dışılıktan kastedilen esas olarak işçiler değildir. Devletin toplayamadığı
vergilerdir. Bu işyerlerinin kayıt altına alınması durumunda
da işçiler açısından değişen bir şey olmayacaktır. Durumu değiştirecek olan ancak ve ancak, işçilerin örgütlenmesi ve kan emici patronlara karşı emeği ve hakları için
mücadele etmesidir.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

SİZLERİ ASIL KORKUTAN YUMURTALAR
DEĞİL DEV-GENÇLİLER’DİR
Eğitim- öğretim yılı başladığından beri üniversiteler
ve öğrenci gençlik; mücadelesi, talepleri, yaşadıkları saldırılar ile gündemin hep bir parçası oldu.
Tayyip Erdoğan’ın Üniversite Rektörleri ile İstanbul
Dolmabahçe’de yapacağı toplantıyı protesto etmek isteyen öğrencilere polisin saldırısı ile başlayan tartışma, Ankara SBF’de AKP’li Burhan Kuzu’nun protesto edilmesi ile devam ettirildi.
Peki ne oldu da, tartışma bu kadar sürdürüldü?
Tartışmayı sürdürenler, kendi pencerelerinden, çeşitli hesaplarla bu tartışmalara katıldılar. Örneğin, AKP sözcüleri, tartışmayı gençliğin demokratik haklarına saldırıya dönüştürdüler. İşkenceyi açıktan savunan Tayyip Erdoğan, AKP’nin katil polislerini savundu .
Ya da CHP gibi bir düzen partisi bu gelişmeleri kullanarak, AKP karşıtı bir gösteriye dönüştürmeye çalıştı.
CHP hem kendi “yeni imajı” açısından gençliği kullanmaya çalışırken bir yandan da seçim yatırımı, potansiyel
oy kapısı olarak gördü gelişmeleri.
Rektörler toplantısını protesto ile başlayan bu süreç,
iki haftadır bu kadar magazinleştirilebilir, bu kadar sağa
sola çekilmeye çalışılabilirdi. Bu durumda eylemlerin tarzı, hedefsizliği ve kullandığı materyallerin etkisi büyüktür ama bunu burada tartışmayacağız, çünkü yazımızın konusu değildir.
Tüm bu tartışmaların dışında görülmesi gereken asıl
noktalardan birisi de, düzen partilerinin gençlikten duydukları korkudur. Bunu çarpıcı bir biçimde dile getirenlerden birisi de sivil faşist MHP’nin Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’ydi.
Faşist Bahçeli: “gençlik yeni 68 olaylarının içine çekilmeye çalışıyor” diyordu.
Kuşkusuz tüm bunları Devlet Bahçeli’ye söyleten,
SBF’de Burhan Kuzu’ya atılan - “yumurta atma” birkaç senedir yapılıyor, yeni değildir- birkaç yumurta değildir.
Düzen partilerinin, AKP’nin asıl korkusu, 70’lerde,
80’lerde, 90’lı yıllarda sivil faşistleri okullardan, mahallelerden söküp atan, gençliğin taleplerine sahip çıkan, okullardaki polis kuşatmasına karşı mücadele eden, faşist güruhlara hareket alanı tanımayan DEV-GENÇ’lilerden ve
o geleneği sürdüren gençlikten gelmektedir.
Düzen partilerinin asıl korkusu bugüne kadar her yöntemle ezmeye, sindirmeye çalıştıkları ama bir türlü başaramadıkları gençliğin örgütlü devrimci mücadelesidir.
Faşist Bahçeli’den, Başbakan’a, Başbakan’dan Mec-

lis Başkanı Mehmet Ali
Şahin’e kadar bir çoğu
bir yandan bu korkusunu açığa vururken, bir
yandan da gençliği tehdit etmekten geri durma-

dılar.
Mehmet Ali Şahin o kıt aklıyla: “öğrencilerin görevi okumaktır, onlar kalemlerini defterlerini eline alsın
sıralarına geri dönsünler” diyerek, bir yandan da akıl veriyor.
Mehmet Ali Şahin’in belleği zayıf olabilir, yaşananları unutmakta isteyebilir ancak ülkemizde 70’lerden beri
“okumak” isteyen binlerce üniversiteli ve liseli öğrenciyi katledenleri, sakat bırakanları, okullarından atanları unutmadık.
Bağımsız bir ülke için mücadele eden devrimci, ilerici, yurtsever öğrencilerin kim verecek hesabını?
Kim verecek “Amerika defol” dediği için polis tarafından üniversite yurdundan atılan, işkence görüp katledilen Vedat Demircioğlu’nun hesabını?
Kim verecek Mahirler’in, Hüseyinler’in, Ulaşlar’ın,
Denizler’in, İbrahimler’in hesabını?
Ya da çocuk yaşlarında katlettiğiniz Sezgin Enginler,
İrfan Ağdaşlar, Uğur Kaymazlar ne olacak?
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Daha 18’inde, 20’sinde “okumak” varken canlarını
ölüm oruçlarında feda eden CANANLARIN, ZEHRALARIN ölüleridir asıl sizleri korkutan değil mi? Ankara’da DAL işkencehanelerinde katlettiğiniz Birtan Altunbaş devrimci bir öğrenciydi.
Okumak, öğrenim görmek konusunda sizlerden farklı düşünmekle birlikte, “okuyun” demeniz de bir sahtekarlık, iki yüzlülük örneğidir. Okutmayan, okulları paralı hale getiren, paralı eğitime karşı çıktı diye aylardır Ferhatlar’ı, Bernalar’ı hapishanede tutan da sizsiniz.
Basında, meclis kürsülerinde, tartışma programlarında direnen öğrencileri savunmak yerine, ağızlarından köpükler saçarak işkenceci polisi aklamaya çalışanlar!
Biliyoruz ki; can atarsınız öğrenci gençliğin eylemlerinin “yumurta atma” düzeysizliğine indirmeye. Ama
feryat figan etmenizin nedeni, yukarıda saydığımız, kanları hala elleriniz de olan şehitlerimizdir.
KORKUN! Yarattığınız tabloyla yüzleşmekten de geri
kalmayın ama... Sizlerde çok iyi biliyorsunuz ki, okullardan, gecekondulardan gelecekler hesap sormaya. Ve burada şunun da teminatını da veriyoruz ki size ; çok uzun
değildir “keşke şu üzerimize gelen yumurta olsaydı!!!”
diyeceğiniz günler!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu
Üyelerine Gözaltı
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Gençlik Federasyonu üyesi Hakan Karabey ve Gökçe Uluada 15 Aralık günü AKP’nin İstanbul Sütlüce’deki il binası
önünde gözaltına alındılar.
14 Aralık’ta görülen Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın ikinci duruşmasında da tahliye edilmemelerini protesto etmek ve
AKP’nin hukuksuzluğunu, gençliğe düşmanlığını teşhir etmek için AKP il binası önündeki demirlere kendilerini zincirlemek isteyen Dev-Gençliler Özel Güvenlik elemanları, resmi ve sivil onlarca polisin saldırısına uğradılar. Yaka paça, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınan iki öğrenci parasız eğitim
istemenin suç olmadığını, Ferhat ve Berna’nın keyfice tutuklu
bırakıldıklarını anlatan konuşmalar yapıp sloganlar attılar. Zorla polis aracına bindirilen öğrenciler Kulaksız Karakolu’na götürüldüler.
*
*
*

Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir
9 Aralık günü Mersin Üniversitesi’nde parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer’in serbest bırakılmaları talebiyle Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler eylem yaptılar.
Fen Edebiyat Fakültesi’nin önünden yürüyüşle başlayan
eylem, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Yürüyüş sırasında Berna ile Ferhat’ın aylardır tutuklu bulunduklarını anlatan Gençlik Federasyonu üyeleri, bu hukuksuzluğu teşhir
eden konuşmalar yaptılar. “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız,
Öğrenciyiz, Haklıyız Kazanacağız, Ferhat Tüzer, Berna Yılmaz Serbest Bırakılsın!” sloganları atılan eylemde Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yapıldı. Öğrenci Kolektifi’nin de
destek verdiği eylem sloganlarla sona erdi.

İzmir'de Polis Teşhir Edildi
İzmir’de Gençlik Derneği üyelerinin polislerin devrimci
öğrencilerin ailelerini telefonla arayarak, mektup yollayarak,
yol keserek yaptığı eşkıyalığı ve tehditlerini teşhir etmeyi
amaçlayan kampanyası iki haftadır devam ediyor. Kampanya çerçevesinde hafta boyunca Ege ve Dokuz Eylül üniversitesilerine "Polis Hakimliğe Soyunup Devrimci Gençliği Terörist İlan Ederek Suç İşliyor!", "Polis Ailelerimizi Tehdit Etmekten Vazgeçmelidir!" yazılı afişler yapıldı.
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Kocaeli’de Komploları
Boşa Çıkaracağız
3 Kasım sabahı Kocaeli’de yapılan ve 6 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun hukuksuzluğunu teşhir etmek için 7 Aralık’ta Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ve Öğretmenler Mahallesi’nde,
8, 9, 10 Aralık tarihlerinde ise Umuttepe Kampüsü yemekhanesinde ve Mühendislik Fakültesi’nde Gençlik
Federasyonu tarafında bildiriler dağıtıldı. 4 gün boyunca
toplam 1300 bildiri halka ulaştırıldı.
İşkenceci katil polis, çikolata dağıtarak kendini
kanlı ellerini temizleyemez
11 Aralık günü ise İnsan Hakları Parkı’nda Kocaeli
Gençlik Derneği tarafından bir eylem yapıldı. Eylemde
bir açıklama yapan Hakan Yılmazöz demokratik eylemlere katılmanın “suç” olmadığını belirtilerek belirtti.
Yılmazöz, Kocaeli polisinin ellerinde çikolatalarla ve
kolonyalarla ev ev gezerek işkenceci, katliamcı yüzünü
gizleyemeyeceğini söyledi. Eylem “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.
Eylem sonrası ise Kocaeli Gençlik Derneği üyesi
öğrenciler tutuklu arkadaşlarının ailelerini gezerek polisin yaptığı hukuksuzluğu anlattılar.

“Parasız Eğitim
Kampanyamıza Tekrar
Başlıyoruz”
İstanbul’da 13 Aralık günü Galatasaray Lisesi
önünde Gençlik Federasyonu bir eylem yaparak parasız eğitim kampanyasına tekrar başlandığını duyurdu.
Eylemde, Gençlik Federasyonu adına Mahir Bektaş’ın
yaptığı açıklamada parasız eğitimin gençliğin öncelikli ihtiyacı olduğu belirtildi.
Geçen seneki kampanyada yapılan yürüyüşlere, toplanan imzalara değinilirken, “Parasız eğitim kampanyamıza tekrar başlıyoruz! Parasız eğitim talebimiz
karşılanana kadar da mücadelemize devam edeceğiz”
denildi.
Eylemden sonra Taksim Tramvay Durağı’na kadar konuşmalar eşliğinde imzalar toplandı.
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Röportaj

Adana: Ferhat
ve Berna’ya
Özgürlük

“zenginlere üniversitenin
kapıları ardına kadar
aralanmaktadır”

Adana'da, 11 Aralık günü
Gençlik Fedeİnönü parkında Adana Gençrasyonu üyesi Göklik Derneği parasız eğitim isçe Uluada’ya kendi
tedikleri için tutuklanan Ferfakültesinin de içinhat Tüzer ve Berna Yılde olduğu İstanbul
Gökçe ULUADA
maz’ın serbest bırakılması
Üniversitesi Avcılar
için eylem yaptı.
Kampüsü’nde açıEylemde okunan açıklamada AKP ik- lan stantlarla ilgi görüşlerini sorduk...
tidarının eğitimi paralı hale getirmesi vurgulandı ve “Eğitim, halkın çocuklarının  Geçen hafta Avcılar Kampüsü’nde tekeller stant açmışlar. Bu stantlar hakçıkarına, parasız olmalıdır…” denildi.
kında bilgi verir misiniz?
Açıklamaya Devrimci Proletarya, ESP,
Emek ve Özgürlük Cephesi, Halkevleri ve  Tekeller bu stantlarda nasıl ve ne tür
faaliyetler yapıyorlar? Öğrencilere ne
İHD destek verdi.
pazarlıyorlar, neler teklif ediyorlar?

Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde
Faşist Saldırı
Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde 9 Aralık günü, kendilerine Türkiye Gençlik Birliği adını veren bir grup faşist, sopalarla devrimci öğrencileri tehdit etti. Bu tehdit üzerine bir
araya gelen devrimci-demokrat öğrenciler,
kendilerine sopalarla, taşlarla saldıran faşistleri püskürttüler. Öğrencilere faşistlerin ardından çevik kuvvetin saldırması üzerine 12 öğrenci gözaltına alınırken, birçok
öğrenci yaralandı. Çevik kuvvetin okula
girmesi üzerine çatışmalarını ara sokaklara
taşıyan, barikat kurup polislerle çatışan öğrenciler, eğitim fakültesine doğru yürüyüşe
geçip eylemlerini burada sonlandırdılar.

Ankara’da Parasız
Eğitim Talebi
Gençlik Federasyonu üyelere Sakarya
Caddesi’nde yaptıkları eylemle Ankara’da da “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız” kampanyasını başlattıklarını duyurdular. Parasız eğitimin anayasal bir hak
olmasına rağmen, tekellerin çıkarları doğrultusunda gasbedildiğine dikkat çekilen
eyleme 26 kişi katıldı.
13 Aralık günü yapılan eylemde, “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!”, “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir!”, “Halk
İçin Bilim, Halk İçin Eğitim” sloganları
atıldı.

 Tekellerin bu stantları açmaktaki
amacı nedir?
 Hatırlanacağı gibi, mesela üniversite yıl sonu şenliklerinde de uzun süredir tekelleri "sponsor" olarak görüyoruz.
Üniversite yönetimleriyle tekeller arasında ne tür ilişkiler var?
 AKP'nin üniversitelerde yapmak istediği düzenlemeler arasında bir de o
üniversitenin bulunduğu şehrin bankacılarının, tekelci burjuvalarının, valilerinin de içinde yeraldığı "mütevelli heyetleri"nin kurulması var. Böyle bir mütevelli heyeti üniversiteler için ne anlama gelir sizce? Bir tekelci burjuva nasıl bakar üniversitenin yönetimine?
 Bu düzenlemeyle "Bologna süreci"
olarak adlandırılan üniversiteleri tekellerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmede bir adım daha atılmış oluyor.
Sizce Bologna süreci adı verilen bu gelişmeler açısından tekellerle üniversiteleri bu şekilde içli dışlı hale getirmeye yönelik başka düzenlemeler var mı?

 Bu stantlar genel olarak kampüs içerisinde yer alan fakültelere daha yakın içerikte kurulmakta. Yapı Kredi, English Time
gibi kuruluşların stantları açılmakta bunun
yanı sıra Uludağ gibi yerlerde de konaklamak için öğrencilere kolaylıkmış gibi tatiller pazarlanmaktadır. Pazarlanmakta
olmasının sebebi bu tür tatillerin duyuruları, afişler üzerinden ve masalar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu afişlerde 119
TL’den başlayan fiyatlarla şeklinde ibereler
yer almaktadır ve taksit yapılabileceğinden
de bahsedilmektedir.

 Tekellere hizmet eden bu tür stantlarda öğrencilere kredi kartı satılmaya çalışılmaktadır. Okularda öğrencilere kredi
kartının faydaları anlatılmaktadır. Sanki
hiçbir alışverişinde para ödemeyeceksin
gibi anlatılan kredi kartları bedavadan para
sahibi olacakmışsın gibi anlatılarak öğrencilerin beynine girilmektedir. Ya da English Time’a bakalım, dil dersleriyle
yeni yılda kimsenin dil öğrenmeden kalmayacağını masa başına gelen öğrencilere
anlatmaktadır. Sömürü düzeninin laf ebeleri. Avcılar Kampüsü’ndeki İşletme Fakültesi de Renault, Şekerbank gibi tekellerin yöneticilerini getirerek oturumlar halinde seminerler vererek öğrencilere
sertifika dağıtmaktadır.
 Tekellerin bu tür faaliyetlerdeki tek
amacı öğrencilerin cebindeki son kuruşuda alıp kendi düzenlerine hizmet eden,
karlarına kar katan bencil bireyler yetiştirmektir.
 Evet uzun süredir tekeller yıl sonu şenliklerinde daha doğrusu festivallerde
sponsor olarak faaliyet yürütmektedir. Bunun çıkış noktasına baktığımızda, kulüpler
aracılığıyla düzenlenen festivaller görmekteyiz. Festivaller için getirilen sözde
sanatçılar okula gelebilmek için para talep ederler. Bu talepte ancak sponsorlar
aracılığıyla karşılanır. Coca Cola, Pepsi
gibi emperyalistler ülkemizde bu sayede daha da koşullanırlar.
 Bugün bankaların, tekelci burjuvazinin, valinin üniversite yönetimine sokulmak istemesinin nedeni ortadadır.
Zenginlere her şekilde üniversitenin tüm
bölümlerinde okul kapıları ardına kadar
aralanmaktadır. Bunun yapılmak istenmesindeki amaç kendi düzenlerine uygun
üniversiteler inşa etmek istemeleridir.
Böylece mütevelli heyetlerinin yönetim
anlayışlarıyla düzene uygun kafaları daha
rahat yetiştireceklerdir.
 YÖK’ün yapısında yeni düzenlemelere
gidiliyor. En son Tayip Erdoğan’ın rektörlerle buluşmasının nedeni bu düzenlemelerle ilgilidir. Tekellerle üniversite yönetimini içli dışlı hale getirmek içinde bir
şeyler yapılacaktır. Çünkü bizim ülkemizde tekelin girmediği alanları görmek
pek mümkün değidir. Eğitim sisteminde
de yıllar öncesinde özel okulların kurulması ile tekellerin cebinin doldurulmasına
önem verilmiştir.
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Ülkemizde Gençlik

GençliG
in
Gündeminden
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu her okulda bir müdür yardımcısının
polisle işbirliği içinde çalıştığını açıkladı.
İrtibat görevlisi olarak belirlenen müdür
yardımcılarının muhbirlik yapmasının
nedenini okul ve çevresinde güvenliğin
sağlanması ve şiddetin önüne geçilmesi olarak belirten Nimet Çubukçu asıl
amaçlarını ortaya koymamıştır. Asıl
olarak, okul güvenliği olarak adlandırılan bu uygulamalar eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik döneminde başlatılmıştı. Güvenlik olarak ortaya atılan ilk
somut adımlar sivil polislerin irtibat görevlisi olarak görevlendirilmesiydi. Bu
tür faaliyetler İçişleri Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışmanın ardından, kavgaların önlenmesi ve okulları tehdit
eden gençlik ve uyuşturucu çeteleriyle
mücadele olarak okullarda uygulanmıştı. Uygulayanlar ise sözde sivil polislerdi. Müdür yardımcılarıyla sivil
Say›: 247 polislerin dönemi kapanmış gibi gözükse
Yürüyüﬂde bu durum değişmemiştir. Çünkü bu19 Aral›k gün hala okullarımızda uyuşturucu sa2010
tanlar ve çeteler varsa bu polislerin

gençli¤in
tarihinden
19 Aralık-26 Aralık
Aralık 1996: Esenler İbrahim Turan Lisesi’nde aileleriyle birlikte basın açıklaması
yapan öğrencilere polis
saldırdı. 8 öğrenci gözaltına alındı.
24 Aralık 1997:
TÖDEF/İYÖ-DER
Maraş Katliamı’nın yıldönümünde Maraş
Katliamı konulu panel
düzenledi. Panele 300
kişi katıldı.
23 Aralık 1997:
Kastamonu’da faşist
saldırılara karşı yapılan
basın açıklamasına po-
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ÇOCUKLARIMIZI EMANET ETTİĞİMİZ AJANLAR:
OKUL MÜDÜR YARDIMCILARI
hala ortada gezdiklerini göstermektedir.
Ayrıca Bakan Nimet Çubukçu,
MHP Bursa milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda şiddeti önlemek
amacıyla yapılan çalışmaların neler olduğuna yönelik soru önergesini cevapladı. Nimet Çubukçu bugüne kadar alınan önlemlerden bahsederken şunlara
değindi. Okullarda 24 saat öğrencileri takip edebilmek için kamera sisteminin
öneminden bahsetti. “2009-2010 eğitim
öğretim yılında okullarda 2 bin 881 güvenlik kamerası kuruldu. Giriş-çıkışlar,
okul koridorları 24 saat kayıt altına
alınıyor. Kamera ve alarm sistemi olmayan okullarda ise çalışmalar sürüyor.”
Evet, Çubukçu kameraların ne kadar hayati öneme sahip olduğunu öğrencilere
baskı yapmak için adeta öğrencileri
adım adım izlemesinden belli oluyor. Bir
başka değindiği nokta ise özel güvenliklerdir. Okul giriş çıkışlarına kontrol
amacıyla özel güvenliklerin konulmasıdır. Ve gerekirse de okul görevlileri de
yerleştirilecektir. Topluma faydalı birey
yetiştirmek için bilgilendirme toplantıları ve konferanslar yapılacaktır. İstih-

lis saldırdı. 8
TÖDEF’li
gözaltına alındı.
21 Aralık 1996:
DLMK’lı öğrencilerin
Tuzluçayır Lisesi’nde
paralı eğitimle ilgili
yaptığı açıklamaya polis saldırdı. 35 öğrenci
gözaltına alındı.
23 Aralık 1995:
Dev-Gençliler özgür
tutsaklara destek için
Konya SHP İl binasında açlık grevine başladı. Polis ve SHP’li yöneticilerin binayı boşaltmaları isteği üzerine binayı 24 saat boyunca işgal eden DevGençliler gözaltına
alındı. 12 Dev-Gençli
tutuklandı.

baratıda müdür verecektir. Nimet Çubukçu bunu da şu şekilde açıklamıştır:
“Okullar ve çevresinde güvenliğin
sağlanması amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl olduğu gibi 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da 385 okulda 199
emniyet irtibat görevlisi, 15 emniyet 'krize mühadale ekibi' ve araçlı 126 emniyet ekibi görev yapmaktadır. Ayrıca
her okulun bir müdür yardımcısı irtibat
görevlisi olarak belirlenmiş ve emniyet
görevlileri ile karşılıklı iletişim bilgileri paylaşımı sağlanmıştır.” Bu yapılanlara baktığımızda öğrenci gençliğin
verdiği mücadele istihbaratçı müdür
yardımcılarıyla. Güvenlik kameralarıyla, özel güvenliklerle ortadan kaldırılmak
istenmektedir. Ama Nimet Çubukçuların bu çabası nafiledir. Başta kendi kokuşmuş düzenlerini düzeltmek için uğraşsınlar. Ama taabi bu nafile bir çaba
olacaktır. Çeteleri de, uyuşturucu satıcılarını da okullara sokanlar kendileridir. Biz kameralarının önünde de, müdür yardımcısı diye adlandırdıkları muhbirlerin karşısında da haklarımızı alana
kadar sesimizi yükselteceğiz.

Dünya Gençliğinden
Hollanda: 9 Aralıkda Amsterdam Öğrenci Sendikası’nın
(ASVA)’ çağrısıyla Amsterdam’ın merkezindeki Dam Meydanı’nda bir eylem yapıldı. Binlerce öğrencinin katıldığı eylemde
hükümetin eğitim harçlarına ilişkin planları protesto edildi.

İngiltere: Hükümeti, uzun süredir gündemde olan harç zammı onaylandı. Buna göre üniversite harçları 3 kat zamlandı. Karar,
ülke genelinde onbinlerce öğrenci tarafından protesto edildi. Eylemlerde ikisi polis 6 kişi yaralandı, 3 protestocu da gözaltına alındı.

İtalya: İtalya'da öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Hükümetin üniversite fonlarında kesintiyi öngören reform planına karşı çıkan öğrenciler 8 Aralıkta Milano'da polisle çatıştı.
Bütçe kısıtlaması ve özelleştirmeye imkân tanıyan reform paketini protesto ediyorlar.

Almanya: Hamburg’da, 15 Aralıkta harçları protesto eden
50 üniversite öğrencisi, Sosyal Demokrat Parti’in merkez binasını
işgal etti. İşgal eylemi, SDP’nin görüşme sözü vermesi üzerine bitirildi.
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Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız!
Paralı eğitim bugün 12 milyon
öğrencinin sorunudur. Binlerce
öğrenci parası olmadığı için eğitim
alamamaktadır. Bunun yanında
her yıl alınan harç paraları günden
güne arttırılmaktadır. Öğrencilerden sene başlarında alınan kayıt
paraları ise eğitimin ne kadar ticarileştirildiğini göstermektedir.
Geçen yıl başlattığımız parasız
eğitim kampanyasında taleplerimiz dikkate alınmadı. Gençlik
Federasyonu olarak parasız eğitim
kampanyamıza tekrar başlıyoruz!
Parasız eğitim talebimiz karşılanana kadar da mücadelemize devam
edeceğiz. Bizler bu halkın evlatları, bu ülkenin geleceği ve Dev-

Gençliler olarak diyoruz ki; yalnız
değiliz!
Bu talep milyonların talebidir.
Üniversite, lise ve ilköğretim
öğrencileri nezdinde bütün halkın
talebidir. Bu talebi sahiplenirsek,
mücadele edersek milyonların
kazanmasının önünde hiçbir engel
kalmayacaktır. Bugünkü taleplerimiz yarın geri alınamaz kazanımlarımız olacaktır.
Eğitimin soygun düzenine
çevrildiği bu düzende, parasız eğitim istemek bizlerin en temel hakkıdır. Tüm halkımızı ve basını,
başlatacağımız parasız eğitim
kampanyasının basın açıklamasına
davet ediyoruz.

Ankara Gençlik
Derneği'nde
Eğitim Sorunları
Ankara Gençlik Derneği'nde 9
Aralık Perşembe günü eğitim sisteminin ve öğrenci gençliğin sorunlarının
tartışıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, üniversite ve liselerde
yaşadığı sorunları anlatan öğrenciler;
sorunun sırf eğitim sisteminden değil
asıl olarak kapitalist sisitemden kaynaklandığını belirti. Eğitim sorunlarına karşı verilen mücadelenin sisteme
karşı verilen mücadeleden bağımsız
olmadığı vurgusu yapılarak, sorunun
çözümünün bağımsız, demokratik,
sosyalist bir ülkede olduğu söylendi.
“Parasız Eğitim
Daha sonra
İstiyoruz Alacağız” ve “Parasız,
Liseler
Demokratik
Bilimsel,
İstiyoruz Alacağız” kampanyaları üzerine sohbet edildi.

“AKP’nin liselerde yaptığı düzenleme
Koçlar’ın
öğrencilerin değil, Koçları’ın
Sabancılar’ınçakarları
çıkarları içindir”
içindir”
Sabancıların

Gençlik Federasyonu’ndan Liseli
Gençlik ile AKP’nin eğitimde yaptığı yeni düzenlemelere ilişkin yaptığımız röportajdır.

rin karını arttırmak, onlara daha fazla kalifiye eleman sağlamak içindir. Anadolu
liselerine girmek için dershanelere gitmek
gerekir. Bu da parası olmayan meslek liselerine gitmek zorunda kalacak demektir. Meslek liselerinin sayısını arttırarak yarattıkları sömürüyü de arttıracaklardır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu düzenlemesi öğrencilerin çıkarı
için değil, Sabancılar’ın, Koçlar’ın çıkarları içindir.

Nilay Keten: (Boğaziçi
Behçet Kemal Çağlar Lisesi
2. Sınıf Öğrencisi)

Yürüyüş: Bu düzenleme hangi ihtiyaca cevap vermek için hazırlandı? Hangi sorunu çözecek? Ya da ne gibi sorunlar, ne gibi adaletsizlikler yaratacak?

Yürüyüş: AKP’nin eğitimde yaptığı
yeni düzenlemelere göre 2013- 2014 yıllarından itibaren düz liselerin yerini
Anadolu Liseleri ve Meslek Liseleri alacak. Anadolu Liselerini kazanamayanlar
meslek liselerine gidecek. Bu düzenleme
sizce ne ifade ediyor?
Nilay Keten: Bu düzenleme tekelle-

Keten: Bu da şuna çıkıyor; “üniversitelerde Anadolu lisesi öğrencileri eğitim görecek, meslek liseleri öğrencileri de
gelsin tüm emeğini bana sunsun” diyorlar. Onlar için önemli olan ne kadar fazla emek, ne kadar az para gideceğidir. Artık meslek liseleri çoğalacak ve buralarda köle gibi eğittikleri öğrencileri, açacakları yeni fabrikalarda düşük ücretle ça-

Nilay Keten

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

lıştıracaklar. Bu düzenleme hiçbir sorunu çözmeyecek. Aksine daha fazla sorun
yaratacak. Adaletsizlik eğitim sisteminin
her yerinde karşımıza çıkıyor. Anadolu
lisesinde okuyan bir öğrenci kendi isteğine göre bölüm tercih edebilir ama
meslek liselerinde kendi okuduğu bölümden, bölümüne göre bir tane yada birkaç tane bölüme girebilir.
Yürüyüş: "Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler istiyoruz" Kampanyanız,
Kampanyadaki talepleriniz bu politikalara karşı neleri içeriyor? Nasıl bir alternatif sunuyorsunuz?
Keten: Meslek liselerinde okuyan öğrencilere gerçek anlamda eğitim görecekleri koşulların oluşturulması, mezun
olduklarında iş garantilerinin olması,
üniversitede istedikleri bölümde okuyabilmeleri için, düşük ücretlerle çalıştırılıp sömürülmelerine karşı, “Meslek liselerinde uygulanan sömürüye son!” talebini savunuyoruz. Alternatifimiz Demokratik Halk Liseleridir.
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Vatanımıza Amerika’yı davet
edenler ve koruyanlar vatan hainidir

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

İstanbul Ümraniye’de Başbakan
Tayip Erdoğan’ı 7 Şubat günü protesto eden Halk Cepheliler, ”Amerika Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri ve açıklama yaptıkları gerekçesiyle
tutuklandılar.
Amerika defol dedikleri için aylardır tutsak olan Halk Cepheliler, bağımsızlık istedikleri için suçlanmaktadırlar.
Halk Cephelileri gözaltına alan
AKP’nin polisi, tutuklayan mahkeme,
aylardır onları serbest bırakmayarak, tutsaklıklarını devam ettiren
mahkeme heyeti aslında aynı şeyleri düşünmektedir. Hemen hepsi Amerika’ya karşı çıkmayı “suç” olarak
görmektedir.
8 Aralık günü tutuklu Halk Cepheliler’in duruşması vardı. O duruşmada tanık olarak dinlenen Başkomiser Turan Çelik, ”Amerika Defol Bu Vatan Bizim” sloganını yasadışı örgütlerin kullandığını söyledi.
Başkomiser, Amerika’ya defol
demeyi, vatanı sahiplenmeyi anlatan
bu sloganı böylece aklı sıra mahkum

etmekteydi. AKP’nin polisine göre o
zaman bu sloganı atanlar da, “örgüt
üyesi”ydi!
Amerika Defol Bu Vatan Bizim demek, örgüt üyeliği değil, VATANSEVERLİKTİR!
Peki Amerika’yı davet edenler
KİM? Amerika defol demek suçsa,
doğrusu davet etmek midir? Defol
demek suçsa, Amerika’yı davet edenler kim ve AKP’nin polisi kimi koruyor?
Amerika defol diyenleri “yargılayan” mahkeme mi davet etti Amerika’yı? Yoksa Başkomiser Turan Çelik mi?
Amerika’yı protesto etmek, örgüt
üyeliği değil, vatanseverliktir. Amerika’yı ülkemize davet edenler ve koruyanlar vatan hainidir.
AKP’nin polisi ve yargıçları, vatanseverliği, ABD emperyalizmine
karşı mücadele etmeyi suç saymaktadırlar. Onlara göre, bağımsızlık istemek suçtur. Ancak örgüt üyeleri “bağımsızlık” isteyebilir.

Düşünün, bu kafayı savunanlar
1920’li yıllarda Anadolu’da kurtuluş
savaşı sırasında yaşasaydılar, ülkemizin kurtuluşu için dövüşen vatanseverleri İngiliz emperyalistlerine ihbar ederlerdi... O gün vatanseverleri
ihbar edenler bugün de Amerika adına gözaltına alıyor, tutukluyorlar. İşbirlikçilik hangi devirde yaşanırsa yaşansın değişmiyor.
Onlar gözaltına alıp, tutuklatsa
da biz Anadolu’nun bağımsızlığı için
mücadele etmeye devam edecek, her
zaman ABD defol diyeceğiz.
Erdoğanlar bu ülkeyi ABD’ye
peşkeş çekerken, Halk Cepheliler
bağımsızlık için mücadele ediyor.

şunlar söylendi:
Nurtepe Çayan Mahallesi’nde pılarak
“30 yıldan fazladır, mahallemiz polis baskınlarıyla uyanır.
Polis Terörü
Polisi iyi tanıyoruz. Polisi evimizi yıkmak
İstanbul Nurtepe Çayan Mahallesi’nde 18 Aralık
günü polis baskını yapıldı. Daha şafak basmamışken ellerinde silahlar Çayan Mahallesi’ni saran 1000 kadar
AKP’nin polisi Çayan halkını baskılarına karşı sindirmeye
çalıştı.
Yaplan polis baskınlarında bir çok ev ve Nurtepe Haklar Derneği basılarak dernekte bulunan Özgür Karakaya’yı
Mehmet Emin Kaçmaz’ı ve Yusuf Arslan’ı zorla yaka paça
gözaltına aldılar. Evlerden göz altına alınanlar ise Zeki Biter, Ufuk Biter, İsmail Salim Ergin, Muharrem Tunç gözaltına alındı.
Bu duruma sesiz kalmaya Çayan halkı aynı gün Hüseyin Aksoy Park’ında toplanarak polis terörünü protesto etti. “Polis Terörüne Son! Baskılar Bizi Yıldıramaz! Nurtepe Halk Cephesi” yazılı pankartla yaklaşık 400 kişinin
katıldığı bir yürüyüş gerçekleştiren Çayan halkı, AKP’nin
polisine gereken yanıtı vermiş oldu.
Sokullu Caddesi boyunca yürüyüşe geçen kitle, Dilan
Kafe’nin önüne kadar yürüdü. Burada bir açıklama ya-
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isterken gördük. Mafyayı korurken, mahallemizde uyuşturucuyu yaymak isterken gördük.
Bizi işkencehanelere götürürken veya mahallede fuhuşu
yayarken. Nurtepe için polis budur.” diye belirtilerek “19
Aralık’ta 28 canımız hapishanelerde katledilirken, polis,
bize kurşun sıkandı. Bugün adalet istiyoruz. 19 Aralık katliamcılarından hesap
soruyoruz. Polis yine
karşımızda…” denildi.
Açıklamanın devamında Nurtepe halkına seslenilerek devrimcileri sahiplenme
çağrısı yapıldı.
Sloganlarla sona
eren eyleme DHF ve
SODAP destek verdi.
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Eylemde yozlaşma
Geçen hafta gündemin bir kaç
gün boyunca en önemli(!) tartışma konularından biri “yumurtalı eylem”di.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’de Anayasa” konulu sempozyuma
katılan CHP Genel Sekreteri Süheyl
Batum konuşturulmazken, aynı sempozyuma katılmak üzere gelen AKP
milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu yumurta atılarak protesto edildi.
Buraya kadar herşey sıradan bir
protestonun ötesinde değildi. Ancak
bu protestolar sırasında bazı televizyon kanalları canlı yayına geçtiler, ilk
kez bir “yumurtalı protesto” eylemi
televizyon ekranlarından uzun süreli bir naklen yayın biçiminde veriliyor olmalıydı. Ardından “yumurta”
merkezli yaygın bir tartışma başladıldı. “Yumurta atmak şiddet mi değil mi?” diye tartışmanın boyutları genişletildi.

Bu eylemler Avrupa’dan
çalınmıştır
Yumurta, pasta, boya atma biçiminde gerçekleştirilen protesto eylemleri, Avrupa burjuva demokrasisinin vitrinlik eylemleridir. Avrupa sivil toplumculuğu veya “muhalif” olmayı sadece protesto etmekle sınırlayan anlayışlar da bu biçimleri kabul
etmişlerdir; bunun sonucunda yumurta, pasta atma eylemleri, yıllardır
Avrupa’nın en temel muhalefet ve eylem biçimlerinden biridir. Yumurta,
pasta atma, bir anlayışın simgesi olarak anılmaktadır burada; değilse bu

Dört milyarın yoksul, bir
milyarın aç bırakılması, günde
24 bin kişinin açlıktan öldürülmesi, göbek havasıyla protesto edilemez. Yapılan eylemlerde tam bir apolitikleştirme
vardır.

anlayış, “soyunmak”tan, elini
yüzünü boyamaya, yerleri süpürmekten saç kesmeye düdük
çalmaya kadar çok çeşitli biçimler de üretmiştir kendi içinde. Bu biçimlerin hemen hepsinin ortak özelliği, sulandırılmış, bireyselleştirilmiş, militanlıktan ve sınıfsallıktan
uzaklaştırılmış, düzenin kabul
edebileceği sınırlar içine çekilmiş eylemler olmalarıdır.
Sadece potestoculukla yetinen bir eylem anlayışıdır.
Bunun görünürde bir “örgütlülük”
içinde yapılıyor olmasının bir anlamı
yoktur. Burjuvazinin icazetinde, burjuvazinin kabul edebileceği sınırlar
içinde bir muhalefet anlayışıdır.
Temelinde devrimcilik değil düzeniçilik vardır. Emperyalizmi ve
oligarşiye seçilen bu eylem çizgisiyle “zararsız” olunduğu güvencesini
verme vardır.
Ülkemizde de bu tür eylemler, soldaki reformistleşmeye, düzeniçileşmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
1996’da bir grup ÖDP’li genç kızın Ankara Güven Park’ta “soyunarak” yaptıkları eylem, denilebilir ki,
reformizmin bu yozlaşmış eylem biçimini benimsemesinde dönüm noktalarından biridir. Onu yaptıktan sonra, elbette, artık hiçbir şey yoz gelmeyecek, hiçbir şey “aşırı” görünmeyecektir.

Yumurtalar, faşizmin
demokrasicilik oyununun
vitrininde süstür!
Her eylemin bir amacı, bir hedefi vardır. Eylem, sloganıyla, biçimiyle, kitlelere birşey anlatır. Bilinçlendirir. Örgütler... Kitlelerin mücadeleye çekilmesine hizmet eder.
Peki bu eylem tarzı, kitlelerin
ekonomik demokratik mücadelesinin
geliştirilmesine ne kadar hizmet edi-

yor? Kitleleri bilinçlendirmeye ne
kadar hizmet ediyor?
“Kolektif yumurta şenliğine hoş
geldiniz”
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki eylemin pankartında bu slogan yazılıydı. Bu slogan kime ne anlatıyor şimdi?
Bu eylemi yapanların tek tek kişiler olarak kendilerini “muhalif” bir
konumda görüyor, “muhalif” bir eylem yapıyor olmaları, eylemin niteliğini değiştirmiyor.
Bu eylemler gençliğin mücadelesine ne katıyor? Hiçbir şey. Tam tersine bu tür eylemler gençliğin dinamizmini, taleplerini sulandıran, yozlaştıran, düzen içine çeken bir işlev
görmektedir. Faşizm koşullarında
haklar ve özgürlükler mücadelesi
büyük bedellerle yürütülüyor. Düzen,
bu tür eylemlere verdiği icazetle, faşist yüzünü gizliyor, bu eylemleri yapanlar da, faşizmi meşrulaştırıyor.
Ne anlatılmak isteniyor yumurta
atarak? Egemenlere duyulan öfke
mi? Hayır. Bu, kitlelerin öfkesinin düzeniçi sınırlara çekilmesidir.
Bakın bir örnek: Boğaziçi Üniversitesi’nde emperyalistler tarafından
düzenlenen “5. Ekonomi Zirvesi”nde
bu kesimlerin attığı slogan şuydu:
“Sermaye pabucu yarım, çık dışarı
oynayalım.” Zirveden çıkan tekellerin temsilcileri ise aynı öğrenciler tarafından “göbek havası” eşliğinde al-
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Yürüyüﬂ
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2010

43

kışlarla “uğurlandı.” İşte dejenerasyon
budur. Halkların kanını emen tekeller bu şekilde protesto edilemez.
Dört milyarın yoksul, bir milyarın aç
bırakılması, günde 24 bin kişinin açlıktan öldürülmesi, göbek havasıyla protesto edilemez. Yapılan eylemlerde tam bir apolitikleştirme vardır.

‘Yumurta şenlikleri’nden
devrimcilik çıkmaz!

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

“Polis durma çay getir” ve benzeri sloganlar, yerinde zıplayıp apolitik uyarlama şarkılar söylemeler, polis barikatının önünde “uzun eşek”
oynamalar, bütün bunlar, gençliğin
mücadelesine hiçbir şey kazandırmayacak yaklaşımlardır. Bu tür eylemler gençlik içinde bir kesime
“sempatik” gelebilir, bir kesim bu tür
eylemleri gerçek ciddi bir mücadeleye
göre daha risksiz bulacağı için Öğrenci Kolektifleri gibi bu tür dejenere eylem biçimini teorileştiren örgütlenmeleri tercih edebilirler; ama bu
yine de ne o örgütlenmelere, ne gençliğin bütün olarak örgütlenmesine, ne
de mücadelesinin gelişmesine hizmet
etmez. Risksizliğiyle, yozluğuyla,
sululuğuyla “çekim merkezi” olan
bir mücadele ve örgütlülük, en küçük
bir riskte, koşulların ciddileşmesinde,
toz gibi dağılıp gider.
Aslında bu konuda neredeyse 20
yıllık bir süreç yeterince öğreticidir.
Bu reformist, legalist kesimler, 20 yıldır bu tarzın içindeler zaten. Bu yüzden de ne uzuyorlar, ne kısalıyorlar,
muhalefetin içinde sürüklenip duruyorlar. Onyıllardır, lafa gelince sözünü
ettikleri atılımları bir türlü yapamıyor,
devrimci, militan adımları atamıyor,
yerlerinde saymaya devam ediyorlar.
Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir, devrim
mücadelesi karşısında, eski DY çiz-

Risksizliğiyle, yozluğuyla, sululuğuyla “çekim
merkezi” olan bir mücadele
ve örgütlülük, en küçük bir
riskte, koşulların ciddileşmesinde, toz gibi dağılıp gider.
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gisine övgüler düzen, eski günleri yadedip duran lafazanlar olmaktan
öteye geçememelerinde, işte bu anlayışları da en önemli nedenlerden biridir.
Eğer ders çıkarmazlarsa, devrimci eleştiriye kulak asmazlarsa, daha
çok eski Devrimci Yol günlerini anlatıp durur, “ah ah biz o zamanlar nasıl militanca anti-faşist mücadeleler
verirdik” diye nostalji yapar, bugünlerinde de yumurta şenlikleri düzenlemeye devam ederler.
Reformizmin görmesi gereken
şudur: Yumurta şenliklerinden devrim
mücadelesini omuzlayacak militanlar,
kadrolar çıkmaz.
Yumurta atma ve yumurta şenlikleri, işte bu noktada aslında düzenle
devrim arasındaki tercihin sonucudur.
Gerçekte, mesela halk savaşı gibi bir
ufku olan, devrim gibi bir iddiası ve
perspektifi olanlar, hayatın her alanındaki mücadeleyi, ekonomik demokratik mücadeleden ideolojik politik mücadeleye kadar, her alandaki
mücadeleyi devrimci, militan bir bakış açısıyla ele alırlar. Ama devrimden sözde sözedilirken, gerçekte devrim rafa kaldırılmışsa, o zaman geriye düzen içi kulvarlarda muhalefetçilik yapmaktan, yumurta şenliklerinden, uzun eşek oynamaktan, soyunup dökünmekten, linç saldırıları
karşısında “biz kesinlikle yokuz”
diye açıklamalar yapmaktan, gecekondularda veya hapishanelerde veya
fabrikalarda kurulan barikatlardan
uzak durmaktan başka bir şey kalmaz..

Tekelci burjuvazi boşuna
abartmıyor, boşuna
sahiplenmiyor!
TÜSİAD’ın, 10 Aralıkta Ankara’da düzelediği Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında TÜSİAD
Başkanı Ümit Boyner, bu eylemleri
destekleyerek şöyle diyor: “... gençlere iğne batırırken kendimize çuvaldız batırmalıyız. Hepimizin ama
hepimizin bir kez düşünmesi lazım:
Gençlerimiz niçin öfkeli, nasıl bir gelecek devrediyoruz? ‘Bu olayların

Örgütü
savunamayan
bir örgütlülük!
Başbakan Erdoğan, “onlar kadrolu eylemci. Onların amacı başka...” gibi suçlamalarda bulunuyor.
Gençliğin mücadelesini gayrı-meşru gösteriyor. Kendince bir sınır çiziyor ve bu sınırların dışına çıkanı
gayri-meşru gösteriyor.
Yumurta eylemi yapan öğrencileri ise kendilerinin “örgüt üyesi”
olmadıklarını ispatlamaya çılışıyor. Fakat onu da tam bir sululuk
içinde yapıyor. Spikerin, Başbakan
Erdoğan’ın sözlerinden hareketle
“hangi örgütün üyesisiniz?” sorusuna, örgütlülüğü savunmak yerine,
yine tam bir sululuk içinde; “bu kadar yumurta olduğuna göre, olsa
olsa Ali Baba’nın çiftliği örgütüdür” diye cevap veriliyor.
Neden böyle bir cevap?
Siz “zararsız” Ali Baba’nın Çiftliği örgütündensiniz. Ama mesela
“Ben Dev-Genç’liyim” diyenler
suçlu, onlara her şey yapılabilir
öyle mi? Cevap ayırdında olunsun
veya olunasın, bu mantığın ürünüdür.
Legal, illegal, yasal, yasadışı
her türden devrimci, ilerici örgütlülüğün savunulması gereken yerde, bir demokrat tavır bile gösteremeyip, o cüretsizliği de espriyle örten anlayış, reformizmin yarattığı
geri, liberal, sağcı, pasifist kültürün
sonucudur.
arkasında örgütler var, bunlar öğrenci
bile değil’ gibi argümanlar veya daha
fazla polis gücünü okullara sokarak
yasaklar getirmek çözüm mü?”
Ne zamandan beri TÜSAD halkın,
gençliğin yanında? Polisi besleyen
kim? Yıllardır halkın mücadelesini engellemek için ülkemizi kan gölüne çeviren onlar değil mi? Açlığın, yoksulluğun, zulmün sorumlusu onlar değil mi? Halkın mücadelesini engellemek için her türlü terörü uygulatan

CHP HALKÇI DEĞİL TÜSİAD’CIDIR

onlar değil mi?
O halde, kan emici TÜSİAD’ın bu
protestoları bu şekilde sahiplenmesi
garip değil mi? Ama hayır, bunda bir
gariplik yoktur. Açlığın, yoksulluğun
bu kadar yoğun olduğu bir ülkede, her
kesimin şu veya bu şekilde tepkileri
olacaktır. Kitleleri tamamen baskıyla, copla, F Tipleriyle sindirmek
mümkün değildir. Bu noktada elbette bir muhalefet de olacaktır. TÜSİAD’ın eylemlere müdahalesinin inceliği de burada: Eğer bir muhalefet
olacaksa, o zaman bu muhalefet, yumurta atan bir muhafelet olsun. Avrupa’daki gibi, yumurtasını, pastasını atıp giden bireysel, protestocu, sivil toplumcu, hem gülen, espri yapan,
mücadeleyi ve muhalefeti de de “keyif” alınan bir şey olarak gören bir
muhalefet olsun. Yumurta atma eylemlerinde burjuvazinin gördüğü budur (ve gördüğü yanlış da değildir)
işte bu yüzden, burjuvazinin ekranları,
sayfaları halkın mücadelesine hemen hemen kapalıyken, her yumurta eylemi, tüm kanallarda uzun uzun
haber olmakta ve son örnekte olduğu
gibi, artık naklen yayın yapılmaktadır...
Tekelci burjuvazi, esas olarak bu
eylem biçimini, bir “muhalefet biçimi” olarak onaylayıp kutsadığı için bu
şekilde desteklerken, bunda ikincil bir
etken olarak da dönemsel koşullar açısından mevcut her türlü muhalif gücü
ve eylemi AKP’ye karşı kullanma hesabı söz konusudur.

Faşizmin sınırları,
yumurta atmaya bile
tahammülsüzdür!
Faşizmin demokrasicilik oyununda, vitrinde demokrasinin kanıtı
olarak yer almayı kabul edenler, en
azından bunda bir mahzur görmeyenler, nasıl bir sistemde yaşadığımızı
bir kez daha düşünmelidirler. Sonuçta ülkemizdeki sistem, bir burjuva demokrasisi değildir. “İyi kötü de
olsa bir demokrasi” hiç değildir. Bu
kanıyı yaratan zaten bu tür eylemler,
bu tür eylemleri savunan parlamenterist, reformist anlayışlardır.

Mücadele
karizma çizmek
için midir?
Öğrenci Kolektifleri adına konuşan öğrenci, “Neden yumurta?”
sorusuna şu cevabı veriyor:
“Biz akıllı olduğumuz için... Sonuçta bugün egemenlerin karizmasını büyük ölçüde zedeleyen hatta
kimi zaman yok eden bir araç.”
(Halkın Sesi: 118, syf. 11)
Mücadele, ancak burjuvazi tarafından bu kadar yanlış bir zeminde
ve yanlış bir hedefle tarif edilebilir.
Gerçekte bu cevap, mücadeleyi
“egemenlerin karizmasını çizmek”
olarak gören ucube kültür, burjuvazinin onyıllardır Avrupa solculuğu
üzerinden empoze ettiği kültürdür ve
ÖDP’den bir zamanların Koordinasyon adlı örgütlenmesinden Öğrenci Kolektifleri’ne kadar bu kültür
hakim olmuştur.
Sorun gerçekten vahimdir ve
eğer bu gençlik örgütlenmeleri, şu
Hayır bu ülkede faşizm vardır ve
yarın yumurta atmak bile, yıllarca F
Tipi hapishanelere atılma nedeni olabilir.
Devrimci mücadele, gençliğin
devrimci örgütlenmesi varolduğu
müddetçe, oligarşi “yumurta” atan
“çocuklara” hoşgörü gösterecek, onlar nezdinde “muhalefet edecekseniz
böyle edin” düşüncesini dayatacaktır.
Ama es kaza devrimciler etkisizleştirilirse, kendilerine ihtiyaç kalmayacağından bu kez kendileri “tehlikeli” görüleceklerdir. O zaman şimdi sadece bir spekülasyon olan “yumurta şiddet mi” tartışması sonuçlandırılacak ve oligarşi, bu demokratik
hakkı da tıpkı bugün Gençlik Federasyonu’ndan öğrencilerin katıldığı
eylemlere, Halk Cepheliler’in katıldığı eylemlere yaptığı gibi tutuklama nedeni sayacaktır.
Yani, faşizm altında, kimse, gerileyerek, oligarşinin icazetine sığınarak da olsa, sonuçta faşizmin baskısından teröründen kurtulma garanti-

veya bu şekilde bir devrimci iddia taşıyorlarsa, bu yozlaşmış, içi boşaltılmış şekilsizliğe son vermelidirler.
Bakın aynı öğrenci nasıl devam
ediyor sözlerine:
“Buradan bir kere daha belirtelim... Ü
̈ niversitelerimize AKP’nin
gerici piyasacı zihniyetini temsilen
kim gelirse gelsin yumurtalarımızın
hedefindedir.
Onların paraları var, medyalarıvar, iktidarları var ... Sesimizi
duymak istemiyorlarsa yumurtamızın tadına bakmak zorundalar.”
Gençliğin, halkın mücadelesini
karikatürize etmek isteyen gericilerin veya dönek küçük burjuvaların
kurduğu cümleler sanki.. Ama işte,
bu cümleler ne bir gericinin, ne bir
döneğin, pişmanın ağzından değil,
kendince mücadel eettiğini düşünen
bir gencimizin ağzından çıkıyor.
Sorun, ona bu kültürü veren anlayıştadır ve aslında o kültür, dün savunduklarını açıkça veya fiilen inkar
etmiş bir reformizmin, legalizm bataklığının damgasını taşımaktadır.
sine sahip olamaz.

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Bu tür eylemler, devrimciliğin
içini boşaltmaktır. Devrimci eylemleri, gençliğin mücadelesini dejenere etmektir. Tekellerin sahiplenmesi
boşuna değildir. “Dinamizminizi, öfkenizi, kininizi bu şekilde boşaltın” diyor.
Devrimcilerin halk düşmanlarına
söyleyecek sözleri nettir. Verecekleri mesajları nettir. Mücadelenin koşulları nettir. Yumurta atmakla, uzun
eşek oynamakla, soyunmakla bu mücadele verilemez. Öğrenci Kolektiflerine ve aynı çizgiyi benimseyen tüm
gençlik örgütlülüklerine, tüm gençlerimize çağrımız şudur; Avrupa solundan eylem biçimi çalmayı bırakın;
Türk ve Kürt gençliğinin 40 yıllık mücadele geleneğine bakın! 40 yıl boyunca emekle, cüretle canlarını vererek yarattıkları mirasa bakın. Biz,
Avrupa burjuvazisinin empoze ettiği
sivil toplumculuğu değil, 40 yıllık görkemli mirası devralmalıyız.
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Yezit’in Adaletine Sığınanlar,

Kerbela’yı Anamaz!
Zulme direnme cüreti
ve iradesi olmayanlar, zalimlerin eteği altına sığınıyorlar. Tayyip Erdoğan’ı
katlettiği aydınların, sanatçıların anmalarına çağırmak da bunun bir sonucudur. Bunu son olarak geçen
hafta, 16 Aralık’ta İstanbul
Halkalı’da Kerbela’yı anan Caferiler’in önderleri yaptı. Anmaya Alevi
halkının düşmanı Başbakan Tayyip
Erdoğan’ı çağırdılar.
Siz ey Selahattin Akgündüzler,
Siz Kerbela’da katledilen 72 kişinin cesetlerini çiğnettiniz Tayyip Erdoğan’a.
Siz 13 asır sonra, Muaviye’ye yeniden can verdiniz.

Say›: 247

Hiçbir Alevi, Muaviyelerin, Yezitlerin iktidardaki temsilcilerini böyle
bağrına basmamıştır belki de.

Yürüyüﬂ

“Evet
Efendimcilik!”

19 Aral›k
2010

Bir insan doğruluğuna, yanlışlığına
bakmaksızın, konuşulan her konuyu,
her düşünceyi kendi düşünce süzgecinden geçirmeksizin neden duraksakmaksızın “onaylar?” Ve neden hararetle savunur?
Bu davranış biçimi normal midir?
Elbette doğru düşüncelerden, bilimsel değerlendirmelerden payımıza
düşeni alacak, öğreneceğiz. Ancak,
kendine özgü düşüncesi olmayanlar,
kendisine güvenmeyenler ya da karşısındaki insana, insanlara “hoş görünmek” isteyenler karşısındakinin her
sözüne “evet efendim” le katılırlar.
Katılmaklada kalmayıp, o düşünceleri sanki kendi düşünceleriymiş gibi
hararetle savunmaktadırlar. Hem de
ne kadar bilimsel olduğunu, ne kadar
geçerli düşünceler olduğunu düşünmeksizin yaparlar bunu.
“Evet efendimcilik” olumsuz bir
davranış biçimidir. Hep başkalarının
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Yazık!
Genç Aleviler’in alınlarına taktığı
bantlara yazık... Orada Kerbela şehitleri için kadınların ve erkeklerin dökülen gözyaşlarına yazık.
Hepsini istismar ettiniz, hepsini
iktidara peşkeş çektiniz.
“Cemevi cümbüş evi” diyenlerin,
“Alevilik sapkınlıktır” diyenlerin adaletine sığındınız. Zavallı ve aciz bir şekilde Başbakandan adalet ve para dilendiniz.
Tıpkı İmam Hüseyin’i yalnız bırakan Kufe ileri gelenleri gibisiniz. İçinizden zalimin önünde boyun eğmeyi
reddeden bir Hüseyin çıkarsa, onu
çölün ortasında yapayalnız bırakacağınız kesindir.
Muaviye’den Yezit’e geçen haksız,
zalim iktidarın sürdürücüsü değil mi
Erdoğanlar?
1330 yıl önce ne dedi Hüseyin hatırlayın:

“Biz küfre batan Yezit'e ve Ebu
Süfyan soyuna başeğmemeye karar
vermişiz. Bu nedenle, bizleri bekleyen
ancak ve ancak, şehitliktir... Ey Ehlibeyt! Ey yoldaşlar! Bu çetin yolun
sonu ölüme gitse bile, bizim kurtuluşumuz bu yoldadır...”
Bakın, bu sözlerde zalimlerin “adaletine sığınmak” var mı? Aleviliği tarihleri boyunca baskı altında tutan ve
aşağılayanlardan rica minnet özgürlük
dilenmek var mı?
Erdoğanlar’a biat edenler, en azından karşı çıkmayanlar, onların yaptığı tüm zulümlerin ortağıdırlar. Onlara
biz de İmam Hüseyin’in kız kardeşi
Zeynep’in sözleriyle sesleniyoruz.
Zeynep, Kerbela katliamından sonra,
Hüseyin’i yarı yolda bırakan Kûfe
halkına şöyle der:
“... Şimdi ağlıyorsunuz ha!.. Siz
İmam-ı zamânın katline ortak, en azından seyirci kalma alçaklığını içinize
sindirdiniz. Onun mübarek kanının
pıhtıları hâlâ ellerinizde ve siz onları
asla temizleyemeyeceksiniz!”

“ağzından çıkanı kapmakla”
o düşüncelere tabi olmakla yaşamını
sürdürür. Kendine ve düşüncelerine
güvenmez.
Bu bir yanıyla da bir insanın edilgenliğidir. Kendi kabuğunda yaşamaktır. Hem “evet efendimcilik” bir
davranış biçimine dönüşürse orada
“gelene ağam, gidene paşam” diyen,
her devirde iktidar olan düşüncelere bir
rüzgar gibi kapılıp gitmek kaçınılmaz
olur.
O durumda olan birini gözümüzün
önüne getirelim. Birgün bir başka düşünce önünde eğilirken, bir başka zaman tam zıddı bir düşünceyi “evet
efendimcilik” ile savunmaya başlar.
Düzen sorgulamayan, düşünmeyen
herşeyiyle kendisine tabi olan insanların olmasını istemektedir. Bunun için insanları yönlendirmekte, bunun için bir
kalıba dökmeye çalışmaktadır.
Yağcılık, pohpohlama, “evet efen-

dimcilik” düzen tarafından körüklenen
davranışlardır.
Örneğin bir işyerinde, bir müdür
veya bir yönetici bütün düşüncelerine
“evet efendim!” diyen, herşeyi doğru
kabul eden, sorgulamayan, itaat eden,
çalışanlar olmamızı ister.
Okulda öğretmenler, her söylediklerinin doğru kabul edilmesini, “evet
efendimci” öğrenciler olmamızı istemektedirler.
“Evet efendimci” olmayacağız.
Düzenin istediği gibi herşeye “başını
sallayan” kendine güvensiz insanlar olmayı kabul edemeyiz. Bunu kabul etmek demek, doğrularla yanlışları birbirine karıştırmak, doğru olmayan düşünceleri savunmak demektir.
Bunu kabul etmek demek, hep başkalarının gölgesinde yaşamak, hep başkalarının düşüncelerine dayanmak demektir. Bu tıpkı bir koltuk değneği ile
yaşamak gibidir.

CHP HALKÇI DEĞİL TÜSİAD’CIDIR

de ise Nuri Cihanyandı basına bir
açıklama yaparak 19 Aralık katliamını ve daha birkaç gün önce
Adana Karataş Hapishanesi’nden
zorla sürgün edilen tutsaklardan
sözederek “Hapishanelerde yaşanan bu zulüm, bu işkenceler devam ettikçe bizler de hasta tutsaklar serbest bırakılsın talebimizi
haykırmaya devam edeceğiz”
dedi. Eylem sloganlarla sona
erdi.

Adana: 11 Aralık günü İnönü
Parkı’nda bir araya gelen ; Halk
Cephesi, Devrimci Proletarya ,
İSTANBUL
Emek ve Özgürlük Cephesi,
BDSP, BDP, İHD, ESP, TUHAYDER ve Halkevleri’nin de bulunduğu devrimci demokratik örgütleri hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem yaptılar.
Eylemde AKP iktidarının hasta tutsakları görmezden, duymazdan geldiğine, bilinçli olarak yok saymaya
attılar. İstiklal Caddesi’nde oturma eyçalıştığına, hasta tutukluları katlettilemi yapılarak Çav Bella marşı söyğine vurgu yapıldı. 5 dakikalık oturlendi ve Sahne Dışı Sokak Tiyatrosu
ma eyleminin ardından atılan “Hasadaletsizlikleri, katliamları anlatan
ta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Tecbir oyun sergiledi.
riti Kaldırın Ölümleri Durdurun” sloganlarıyla sona erdi.
Galatasaray Lisesi’ne gelindiğin-

Hapishanelerde
Zulüm Devam Ediyor
İstanbul: Hasta tutsakların serbest
bırakılması için eylemler devam ediyor. 17 Aralık günü Taksim Tramvay
Durağı’nda toplanan 100 kişi “Katil
Devlet Hesap Verecek, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın” sloganlarını
ANKARA

MERSİN

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

“Bu Ülkede Adalet
Kimin İçin Var?”
Tutuklu TAYAD’lıların
serbest bırakılması için eylemler devam ediyor. Ankara’da 11 Aralık günü Abdi
İpekçi Parkı’nda yapılan
eyleme 25 kişi katıldı. “Adalet kimin için var bu ülkede?”
diye soran TAYAD’lılar
AKP’nin adalet taleplerini
karşılamadığını, iktidarın,
TAYAD'lılara, öğrencilere,
gecekondululara kısacası herkese saldırmaya devam ettiğini belirttiler.
Ankara'da TAYAD'lı Aileler 14 Aralık günü ise Adalet Bakanlığı önünde oturma

eylemi yaptılar. Eylemde,
yolsuzluk ve ahlaksızlık yapmanın, katletmenin, diri diri
yakmanın, onlarca insanı öldürmenin, işkenceden geçirmenin düzene göre suç olmadığı, bunlara karşı çıkan
TAYAD'lıların ise demokratik haklarını kullandıkları
için tutuklu bulundukları belirtildi.
TAYAD’lılar Mersin’de
de Taş Bina önünde eylem
yaptılar. 11 Aralık günü yapılan eylemde, birlik olma ve
zulme boyun eğmeme çağrısı yapıldı.
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Devrimci Ve Demokratik Yapı lar Arası Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan

Devrimci ve Demokratik Kamuoyuna

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

12.10.2010
Bilindiği gibi, Devrimci ve Demokratik Yapılar Arasında Diyalog ve
Çözüm Platformu, devrimci ve demokratik kurumlar arasındaki şiddet olaylarını önlemek, ortaya çıktığı durumlarda ise en acil biçimde durdurmak ihtiyacının ürünü olarak ortaya çıktı.
Devrimci ve demokratik kurumlar arasında şiddet, platformumuz bileşeni
olan tüm yapılar tarafından mahkum
edilmiş ve bu anlayış platformun bir
araya geliş zemini olarak tanımlanmıştır.
Bu doğrultuda oluşturulan düzenlemeler ve platformumuzun varlığı,
her ne kadar devrimci ve demokratik
kurumlar arasında şiddetin engellenmesi
konusunda genel bir iyileşme sağlamışsa da, kimi zaman, bu çerçevede ele
alınması gereken yeni olaylar yaşanmaktadır. 12 Ağustos 2010 günü İstanbul Sarıgazi’de, Demokratik Haklar
Federasyonu ile Halk Cephesi arasında yaşananlar platformumuz tarafından
bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Olay günü Demokratik Haklar Fede-

rasyonu üye ve taraftarlarından oluşan
bir grup, yaşanan bir tartışma üzerine
TAYAD standına müdahale etmiş ve
stantta bulunan Halk Cephesi üyelerine karşı fiziksel şiddet kullanmıştır. Olayın akabinde, her ikisi de platformumuzun bileşeni olan Demokratik Haklar Federasyonu ve Halk Cephesi, platformumuzun ortaya koymuş olduğu ilkelerde belirtildiği üzere, merkezi düzeyde görüşmelerle konuyu ele almışlardır. Söz konusu görüşmede Demokratik Haklar Federasyonu olayla ilgili özeleştiri vermiş; görüşmeler sürecinde Halk Cephesi özeleştirinin yazılı olarak verilmesini talep etmiştir. Demokratik Haklar Federasyonu, bu talebin yazılı olarak iletilmesini istemiş,
bu noktada taraflar mutabakat sağlayamamış ve konu bu nedenle Halk Cephesi tarafından Platformumuzun gündemine taşınmıştır. Konu ile ilgili yapılan Platform toplantısında Demokratik Haklar Federasyonu temsilcisi,
yapılan saldırının kendileri tarafından
da kabul edilemez olduğunu belirterek,
kendileri açısından hatanın kaynağının,
ilgili üye ve taraftarlarının bu konuda-

Evrensel’in subjektif tarihi!
KESK 15 yılını geride bıraktı” başlığıyla bir haber yapmış Evrensel. Haberin içinde KESK’in tarihini kısaca
özetliyor:
Kamu emekçileri, sendikal faaliyete
1990 Mayısında Eğitim-İş’i kurarak
başlamışlar. Ardından da Eğitim Sen ile
Tüm Bel Sen’i kurmuşlar... Daha sonra da “çok sayıda sendika kitlesel başvurularla kurulmuş.”
Tipik bir tarih çarpıtması. Oysa o tarihte, mesela, 27 Temmuz 1990'da kurulan KAM-SEN var.
KAM-SEN, grevli-toplu sözleşmeli sendikayı, sınıf ve kitle sendikacılığını TÜZÜĞÜNE yazan ilk memur
sendikasıdır.
Daha önemlisi, tüm kamu emekçileri hareketinin güç kaynağı olan, memur hareketinin içinden çıktığı Temmuz
eylemlerinin öncüsü de onlardır. Öncünün adı Devrimci Memur Hareke-
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ti’dir.
KAM-SEN’i BEM-SEN ve SAĞLIK-SEN izledi.
Memurların mücadelesindeki ilk
grevler, KAM-SEN, BEM-SEN ve
SAĞLIK-SEN'in öncü lü ğü nde gerçekleştirilmiştir. Evrensel’in yazdığı
“tarihte” bu da yoktur.
Burada kilit nokta şudur: Bu sendikalar, reformizmin, oportünizmin
“bu şartlarda sendika kurulamaz”
dedikleri bir dönemde kuruldu. Evet, o
zaman memur sendikaları “yasal” değildi. Ama meşruydu ve devrimci memurlar için de önemli olan buydu. Evrensel unutmuş olabilir ama tarihe kayıtlıdır; kamu emekçilerinin mücadelesi
yasal sendika binalarında başlamadı.
90’ların başından itibaren dişe diş bir
mücadeleyle sürdürüldü. Bedeller ödendi.
Ne zaman ki, meşruluk temelinde-

ki merkezi politikaları kavrayışlarındaki
eksiklik olduğunu belirtmiş ve özeleştiri vermiştir. Devrimci ve Demokratik
Yapılar Arasında Diyalog ve Çözüm
Platformu olarak söz konusu saldırıyı
kınıyor ve mahkum ediyoruz.
Platformumuz, bu ve benzeri, devrimci ve demokratik yapılar arasında yaşanacak her türden şiddet olayının karşısında olduğunu ve böylesi durumların engellenmesi için ne gerekiyorsa yapacağını bu vesile ile bir kez daha ilan
eder.
YAŞASIN DEVRİMCİ
DAYANIŞMA!
DEVRİMCİ VE DEMOKRATİK
YAPILAR ARASINDA DİYALOG
VE ÇÖZÜM PLATFORMU
(Barikat, Devrimci Hareket, DHF, DİPG, EHP, Halk Cephesi, Halkın Devrimci
Yolu, Kaldıraç, ODAK, ÖDP, PDD,
TKP)

ki bu cüretli çıkışla sendikalar bir mevzi olarak kazanıldı, “diğer”leri işte ancak o zaman başvurular yapmaya başladılar. Üstelik, belediye ve sağlık işkolunda kurulu sendikalar varken, ayrı
sendikalar kurdular.
Reformistlerin kamu emekçileri tarihini böyle yazmaları yeni değildir. Ne
zaman KESK’in, kamu emekçilerinin
tarihini yazmaya girişseler, aynı subjektivizmle yazıyorlar.
Çünkü tarihe sadık kalsalar, alanda
ilk sendikalar kurulurken, kendilerinin
ne yaptığını, daha doğrusu yapmadığını
ortaya koymak zorundadırlar. İlk grev
yapılırken, nasıl yasallık çizgisini savunduklarını yazmak zorundadırlar.
Tarih, herkesin kendi niyetine, isteklerine göre değişmez, değiştirilemez.
Geçen hafta Atılım’a şöyle demiştik: “Yok Sayınca Yok Olmuyor” Evrensel de aynı gelenektendir. Ona da
aynı şeyi söylüyoruz. Siz yazmadınız
diye kamu emekçilerinin tarihi mi değişecek şimdi?
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Avrupa’da

Sesimi Duyan Var mı?
Tecrit Devam Ediyor!

Mülteci Taşıyan
Tekne Battı
Avustralya'ya ait Christmas Adası'nın
açıklarında mülteci taşıyan bir teknenin batması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 10 kişinin boğulduğu bildirildi.
Görgü tanıkları, teknenin Avustralya'nın
batı kıyılarının açıklarında yer alan adanın çevresindeki kayalara çarptığını ve battığını belirtti.
Tanıklarda biri, "Teknede bulunan bazı kişilerin boğulduğunu, diğerlerinin de ya dalgalar tarafından alınıp götürüldüğünü ya da
savrulup kayalara çarptıklarını gördük" dedi.
Başka bir görgü tanığı ise, suda yaklaşık
60 kişi gördüğünü ve kazazedelerin sadece bir
bölümünün bir kurtarma gemisi tarafından kurtarılabildiğini söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 18-19 Aralık günlerinde
“Sesimi Duyan Var mı? Tecrit Devam Ediyor!” adıyla fotoğraf sergisi açılacak. Bu sergi düşüncesi
büyük direniş sırasında özgür tutsakların şu açıklamasından yola
çıktı; “Bizler F Tiplerinde fiziki
tecrit altında bulunabiliriz fakat
beynimizi teslim alamazlar, asıl
tecrittekiler dışardakiler.” Evet
bu açıklamanın üstünden 10 yıl
geçmişken bu değerlendirmenin

ne kadar doğru ve yerinde bir tespit olduğunu hep beraber yaşadığımız örnek ve deneyimlerden
çıkarabiliriz.
Tecriti her boyutuyla tartışacağımız, dayatılana alternatif olarak örgütlediğimiz bu sergimize
herkesi bekliyoruz.
Yer: Kunstraum Sonnenegel
Pressgasse 28, 1040 Viyana
Tarih: 18 Aralık
Saat: 10.00-21.00 arası

AB Filistin’i Tanımadı
BRÜKSEL’de bir araya gelen Avrupa Birliği'ne (AB) ü ye ü lkelerin
Dışişleri Bakanları Filistin devletini 'uygun zamanda' tanıyacaklarını
söyledi. Filistin 1967 savaşı öncesindeki sınırlar temelindeki bir Filistin devletini tanıma çağrısında bulunmuştu. Bakanlar ise tanıma şartı
olarak, İsrail ve Filistinliler arasında bir anlaşmayı öne sürdüler. Son
olarak Brezilya ve Arjantin Filistin'i tanıdı.
Say›: 247

AVRUPA’dakiBİZ
Tutsaklar için başlatılan Uzun
Yürüyüş sürerken, Anadolu Federasyonu tutsaklarının duruşmasında savcı devrimci düşüncelerin,
sosyalizmin öldüğünü söyleyerek
tutsaklara saldırmıştı.
Anadolu Federasyonu eski başkanı Nurhan Erdem bu saldırıya salonda bulunan ailesi ve arkadaşlarının önünde cevap vermişti. Onları
duruşma salonunda yalnız bırakmayan ailesi ve arkadaşları onların
haklılıklarından aldığı gücüne güç
katmıştı.
Kuşkusuz sahiplenilmek, “yalnız
kalmamak” her şeyden önce Türkiye faşizminin savunucusu bir savcıya ve mahkeme heyetine verilecek en
güzel cevaptı. Son duruşmalardaki kitlesel sahiplenme savcıyı iyice tahammülsüzleştirdi.
Tutukladıkları ilk günden itibaren
en ağır tecrit koşullarında tutulan
devrimciler, Anadolu Federasyonu
tutsakları mahkemelerinde de uğradıkları yalan ve iftiralar, karalamalar
bir yana, bizzat hakim ve savcı tara-

Yürüyüﬂ

fından onlarca hakarete, saldırıya
maruz kaldılar.

Tarihin beraat
ettirecekleri zulmün
karşısında yalnız
değildir!
En temel haklarından mahrum
bırakıldılar, insandan yalıtıldılar. İki
yıldır tecrit hücrelerinde tutuluyorlar.
Alman emperyalizmi bir yandan onları baskı altında tutup “düşüncelerine ihanet ettirmeye” çalışırken
diğer yandanda yasaklar, baskılar ve
korku ile onların sahiplenilmesini
engellemeye çalışıyor. Savcı, küçük
beynindekileri, yapmak istediklerini
söylüyor aslında.
İstiyorlar ki, tutsaklar “bir bardak
su” ya muhtaç hale gelsinler!
Ancak bizim sahiplenmemiz de,

bizim haksız kararlar yüzlerine okunurken onlarla birlikte olmamız da
hak ve özgürlük mücadelesinin bitirilemeyeceğinin, Türkiye faşizmine nefretin belgesi olacaktır.
Tutsakların sürekli tekrar ettikleri gibi, özgürlükler için, devrimci düşünceler için, Türkiye faşizminin zulmünü lanetlemek için bedel ödemek gerekiyorsa, devrimciler bu bedeli ödemekten kaçınmadılar. Bunun için sahiplenilmek onların en doğal hakkı, bizlerin de en
temel görevi ve yaşam anlayışımızdır.
Halkın yanında, zulmün karşısında olmak Anadolu topraklarının tarihsel değeridir. Bu değeri tutsaklarımızı sahiplenerek savcıya, mahkeme heyetine göstermek boynumuzun
borcu olmalıdır.
Yaşadıkları uzun tecrit koşullarına, on yılları bulan ceza tehditlerine
rağmen ısrarla düşüncelerini savunan
tutsakları sahiplenerek, yalnız bırakmayarak ödeyebiliriz o borcu.
Onları sahiplenmek, düşünceleri, mücadeleyi sahiplenmektir.
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Bu Faydacılık Kime Ne Kazandırır?
Abdullah Öcalan:
“Kendileri (Fethullah Gülen
Cemaati) Türkiye'nin hatta
Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde rol alabilirler... Ben,
kendilerini bir tarikat-cemaat olarak
görmüyorum. ... Bana göre daha çok
Türkiye ve Ortadoğu'da bir sivil
toplum örgütüdür.
”Sivil toplum örgütleri gibi toplumun
demokratikleşmesinde, aydınlatılmasında herhangi bir siyasi çıkar
beklemeden rol alabilirler.
“Oldukça dinamik güçleri var, biz de
dinamik bir gücüz. Bu iki dinamik
gücün ... dayanışma halinde olması
durumunda Türkiye'de birçok temel
sorun çözülecektir. Bu dayanışma
sadece Türkiye'yi değil Ortadoğu'yu
da etkileyecektir.
 “Türkiye'de statükonun aşılması ve
demokratikleşme süreci için herkes
birlikte çalışabilir.”
Abdullah Öcalan, geçen hafta
avukatlarıyla yaptığı görüşmede, Fethullahçılar için yukarıdaki değerlendirmeleri yaptı. (8 Aralık 2010, Aktüel Bakış)
Öcalan’ın avukatları, aynı günlerde Fethullah Gülen’in temsilcisi
olarak görülen Zaman Gazetesi yazarı
Hüseyin Gülerce ile görüştüler.
İki taraf da, birbirleri hakkında
“olumlu” demeçler verdiler. Öcalan’ın sözlerinde Fethullahçılar için sivil toplum örgütü olduklarından demokratikleşmeye katkılarına kadar bir
çok şey söylenmekte ve bu doğrultuda
da bir “ittifak” arayışı dile getirilmektedir.
Gerici, 12 Eylül’den bu yana ülkemizde uygulanan tüm baskı ve zulüm politikalarını desteklemiş bir
dinci hareket, nasıl “sivil toplum örgütü” olarak değerlendirilebilir?
İnfazları, idamları, işkenceleri,
19 Aralıkları, F Tipi hapishaneleri,
dağlardaki katliamları yıllardır tereddütsüz onaylayan ve destekleyen

50

bir hareket, nasıl demokratikleşmeyi sağlayacak temel bir güç olarak görülebilir?
İdeolojik, politik nitelik taşıyan
herhangi bir örgütlenmenin “herhangi bir siyasi çıkar beklemeden”
toplumsal mücadelede bir rol alması
mümkün olabilir mi?
Fethullahçılar, bir hayır örgütü
mü? Dünyanın dört bir yanında açtıkları okullar “herhangi bir siyasi çıkar beklemeden” mi açılıyor? Öcalan burada yaptığı tespitlerle, Fethullahçıların kitleler karşısında başvurduğu aldatmacalara güç veriyor.
*
Fethullahçılar, Kürt milliyetçi hareketinin demokrasi mücadelesindeki “yanlış ittifaklar” zincirine eklenen son halkadır.
Kürt milliyetçi hareket, daha önce
de çeşitli ittifaklar veya ittifak girişimleri içinde, karşı-devrimci güçlerle
birliktelikler kurmaya çalışmış, onları
meşrulaştırmıştır.
Bunların içinde ANAP’tan
SHP’ye, YDH’dan (Yeni Demokrasi
Hareketi) Saadet Partisi’ne kadar çeşitli düzen partilerini, ittifak yapılabilecek güçler arasında görmüştür.
Kürt milliyetçi hareketin ittifak
çizgisinde, düzen içi güçlerle ittifak
arayışı her zaman olmuş, hemen her
seçim döneminde, bu çizgi önce düzen içi partilerle ittifak arayışına girmiştir.
Faydacılık, PKK’yi mesela Aydınlıkçılar’la ittifak yapmaya götürmüştür. Tamamen pragmatizm temelinde geliştirilen bu ittifakla, Türkiye solunun yer yer istikrarsız da
olsa, teşhir ve tecrit etmeyi başardığı karşı-devrimci ihbarcı aydınlık
grubu, yeniden solun başına bela
edilmiştir.
TÜSİAD’da, Genelkurmay’da ilericilik keşfetmek, düzen partilerine demokratikleşme, Kürt sorununu çözme
gibi misyonlar yüklemek, kitlelerin
düzenden beklentilerini sürdürmele-

rine yol açan politikalardır.
Sonuçta tüm bu ittifaklar veya ittifak girişimleri, devrim cephesini,
halkın cephesini değil, düzen cephesini güçlendirmiştir.
Fethullahçılarla ittifak veya ittifak
girişiminin sonucu da aynı olacaktır.
Fethullahçılar, sadece “inanç özgürlüğü” çerçevesinde ele alınacak bir
güç değildir. Açıkça dünyanın dört bir
yanında Amerikan emperyalizmi ve
Türkiye oligarşisi için, gerici ve şovenist temelde faaliyet gösteren bir örgütlenmedir.
Ülkemizdeki rolü bugüne kadar
12 Eylül faşizmini, sonrasında da
kurumsallaşmış açık faşizmi sürdüren
iktidarları desteklemek olmuştur.
Öyle ki, sistemle uzlaşması temelinde, inanç özgürlügüne yönelik saldırılırda bile asla direnme çağırıs›nda
bulunmamıştır.
Böyle bir hareketle nasıl demokratikleşme temelinde ittifak yap›labilir?
*
Öcalan, PKK’yle Fethullahçılar’ın dayanışma içinde olması halinde bunun Ortadoğu’yu da etkileyeceğini söylüyor. İslamcıların Osmanlıcılığına sesleniliyor anlaşılan.
Bu görüş de Öcalan için yeni değil,
Ancak daha önce Fethullah’ın yerinde bizzat oligarşi vardı. Öcalan, 2. savunmasında şöyle demişti:
“Kürtlerin bölgesel dostluğu,
[Türkiye oligarşisinin] bölgesel
gücüne büyük katkı sağlayacaktır. ...
Kürtlerin bu rolü Ortadoğu’da haklı ve güçlü olmanın temeli olacaktır.
Stratejik bir tehlike olmak görülmekten çıkıp, dayanılan temel bir güç haline gelecektir.
Bu temelde Balkanlar’dan Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya kadar
güçlenmenin yolu açılacaktır...”
Düzen güçleriyle yan yana, Ortadoğu’ya, Balkanlar’a Kafkasya’ya ve
Orta Asya’ya yapılan bu açılımlar,
halkları güçlendirmez, ama emper-
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yalist sistemi güçlendirir.
Düşünelim ve soralım; Fethullahçılar’la birlikte Ortadoğu’ya ne için gidilecektir? Fethullahçılar zaten dünyanın dört bir
yanından vardırlar ve gidişleri
açık olarak AMERİKA ADINA’dır. Peki PKK, Fethullahçılarla Ortadoğu’ya ne için, ne adına gidecektir? Fethullahçıların
Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde rol alabileceğini söylemek, tutarlı ve ikna edici değildir.
Fethullahçıların gerçeği ortadadır.
Karşımızdaki, 12 Eylül’de
“anarşist ve teröristleri devletin
asker ve polisine bildirmeyenlerin Allah katında sorumlu olduklarını” söyleyen bir faşizm işbirlikçisi (ve muhbiri), “İnanmış
bir in sa nın ba tı kar şı sın da,
Amerika’yla entegrasyon karşısında olması katiyyen düşünülemez.” diyen bir emperyalizm işbirlikçisidir. Bu sözler, Fethullah
Gülen ve cemaatinin bugün ülkemizde ve dünya çapında savundukları ve uyguladıkları politikayı da de özetlemektedir.
Kendi ülkesinde bugüne kadar
demokratikleşme için kılını kıpırdatmamış, tam tersine faşizmin
en sinsi destekçilerinden biri olmuş, cuntalarla, iktidarlarla solu,
devrimcileri yoketmek üzerine
anlaşmalar ve ititfaklar yapmış bir
gerici hareketten sözediyoruz burada.
PKK, düzen içi güçlerle ittifak
arayan bu politikaları terketmelidir. Amerikan işbirlikçisi Fethullah’ı meşrulaştırmak, onu bir sivil toplum örgütü, bir demokratikleşme gücü olarak göstermek,
gericiliğin halkı aldatmasına zemin hazırlamaktır. Fethullahçılarla gidilecek yer, bellidir. Orada halkın çıkarları yoktur, orada
bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, adalet, onurlu bir ülke, onurlu bir halk yoktur.
Öcalan ve tüm Kürt yurtseverleri, demokratları, yüzlerini
Pensilvanya’ya değil, Türkiye soluna dönmelidirler.

Dünyayı böyle yağmalıyıp

böyle sömürüyorlar
Wikileaks’ın açıkladığı belgeler
devrimcilerin emperyalizm hakkındaki yıllardır söylediklerinin belgeleridir. Emperyalist tekellerin dünyayı
nasıl yağmalıdığını, dünya halklarını nasıl aç, yoksul bıraktıklarını göstermektedir.
Nijerya ile ilgili bölümler yeni-sömürgelerle emperyalist tekeller arasındaki ilişkileride çarpıcı biçimde
ortaya koymaktadır. Nijerya dünyanın
8. büyük petrol ihracatçısı bir ülke. Ve
buna rağmen nüfusunun yüzde 70’i
açlık sınırın altında yaşamaktadır.
Wikileaks belgelerinde Hollandaİngiltere ortaklığındaki emperyalist tekel Shell'in, Nijerya'da her yerde, her
bakanlıkta gözü kulağı olduğu, her
yerde maaşa bağladıkları adamlarının
olduğu, bu yüzden tüm engelleri aştığı, siyasetçilerin her adımını takip
ettiklerini ve Nijerya Hükümeti'nden daha güçlü olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca Shell’in Nijerya’daki kurtuluş hareketlerini bastırmak için Amerika ile işbirliği içinde olduğu belirtilmekte.
AKP’in de Amerikancı halk düşmanı bir parti olduğu Wikileaks’ın
Türkiye için açıkladığı belgelerde
açıkça ortadadır. Bütün Amerikan
diplomatları, ajanlık yapmaktadır.
Yine belgelerde “xxx” diye geçen
isimler muhtemeldir ki, doğrudan
Amerikanın yerleştirdiği ajanlardır.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri bakanı Davutoğlu hakkında rapor veriyor.

Emperyalist tekeller için
yeni-sömürgeler sadece
sömürü ve yağma alanı
değil halklar kobay
olarak kullanılmaktadır
1996 yılanda Nijerya’da büyük
bir menenjit salgının ortaya çıkıyor.
Salgın hastalığa yakalanan yüz kişiden
yirmisinin ölümüne neden oluyor.

Amerikan ilaç
tekeli Pfizer daha
önce denenenmemiş bir ilacı ilk kez
buradaki hastalar üzerinde deniyor.
Bu ilaçlardan verilen yüz çocuktan
beşi ölüyor. Pfizer ilaç tekeli bu yaptığından dolayı tazminata mahkum
ediliyor ve ilaçların kullanımı yasaklanıyor.
Pfizer ilaç tekeli dünyanın en büyük ilaç tekellerinden birisidir. Bu
ilaçların kullanılmasını insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini o firmanın
bilmemesi mümkün değildir. Fakat
ilaç tekelleri için bunun bir önemi
yoktur. Onlar için ilaçla silah arasında hiç bir fark yoktur. İlaçlar kullanıldığında insanların ölmesinin ya da
yaşamasının da bir önemi yoktur.
Tekeller için tek önemli olan kazanacakları paradır.
Kapitalist sistemde sağlık hizmeti
diye bir şey yoktur. Sağlık sektörü
vardır. İnsanların sağlıkları tekeller
için pazar alanıdır. Nijerya’da olduğu
gibi yüzbinlerce insanı kobay olarak
kullanabilirler.
Yeni ilaçlar üretip satmak için
yeni virüsler üretip insanların başına
yeni hastalıklar musallat edebilirler.
2009 yılındaki domuz gribi ile
yaratılan panikle bütün dünyada hiç
bir zaman satılamayacak kadar çok
miktarda grip aşısı satıldı. Emperyalist tekellerin ekonomik kriz içinde olduğu bir dönemde Roche ilaç tekeli en
büyük kârını elde etti. Daha sonra öğrenildi ki, bu virüs abartıldığı gibi tehlikeli değildir. Hatta normal gripten çok
daha az ölümlere neden olmaktadır.
Bütün bunlar emperyalist tekelci
düzenin gerçeğidir. Devrimciler bu
gerçeği her fırsatta anlatmaktadır.
Gerçekleri anlatnakla kalmayıp dünya halklarını zulmeden, sömüren,
açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu
çürümüş düzeni kökten yıkıp insasanların sömürülmediği, kobay olarak kullanılmadığı bağımsız, demokratik bir ülke için mücadele etmektedirler.

UMUT DÜZEN SOLUNDA DEĞİL DEVRİMCİLERDEDİR

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010
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Söz

“Uğruna
ölmeye değmeyen bir hayat,
yaşanmaya değmez.”
Malraux

Prada!

Bakın kavrama. “Lüksün yeni
başkenti”. Kim var başta: AKP!

Lüks ürünler üreten bir marka
olan Prada, üçüncü mağazasını İstinye
Park’ta açmış; şirketin yöneticisi şöyle diyor: “Türkiye’ye inanıyoruz, İstanbul lüksün yeni başkenti.”
Peki bu nasıl mümkün oldu?

Nasıl bir yağma düzeni, nasıl
bir soygun düzeni şimdi daha açık
görülüyor. Daha açık görülüyor,
zengini daha zengin, yoksulu daha
yoksul yapan politikanın ne demek
olduğu...

Çizgiyle

Deli Dumrul

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde boğaz köprü lerinden
tam 135 milyon 202 bin 856
araç geçmiş.
Bu kadar araç geçince, o kadar da
para bırakmışlar.
Sağlanan toplam gelir kasım
ayında 49 milyon 886 bin 699 TL
olurken, ilk 11 ayda boğaz köprülerinden ve otoyollardan elde edilen
gelir, tam 630 milyon 442 bin 454
TL'ye ulaşmış.
Sadece kasım ayı geliri 49.8 milyon!
Mübarek köprüler, Deli Dumrul
köprüsü.. Geçenden bir akçe, geçmeyenden iki...
Köprüler, malum özelleştirilecek.
Bakalım bu para basma makinaları
kime peşkeş çekilecek?!

araştırdık!
Tayyip Erdoğan benzinin niye bu
kadar pahalı olduğuna ilişkin “araştırın şunu” demiş.
Zahmet etmesinler.
Hesap ortada:
Benzin 0.83 kuruşa rafineriye geliyor.
Rafineriden 0.99 kuruşa çıkıyor.
Vatandaşa satışı 4 TL.
Peki ne oluyor da rafineriden 0.99
kuruşa çıkan benzin bir anda bu kadar
pahalanıyor? Çünkü, litre başına 2 lira
48 kuruş vergi konuluyor üstüne.
Yani devlet vergi adı altında soyuyor. Benzin işte bundan pahalı.
Haramilerin başı da bundan habersiz
gibi, “araştırın şunu” diyor.
Esas şu haramiyi araştırın bakalım.
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Yeri zamanı
Uzun eşek oynanacak yer var, oynanmayacak yer var..
Zıplanacak yer var, zıplanmayacak yer var...
Soyunulacak yer var, soyunulmayacak yer var...
Yani, her şeyin bir yeri var, zamanı var...
İşte o nedenle
oyunla eylemi
mizahla sululuğu
omletle protestoyu
karıştırmamak gerek!

Sosyalizm korkusu
Almanya’da bir üniversite öğrencisinin sosyalizmi karalayan ve internetten bedava yüklenebilen “1378 km” isimli internet oyunu Almanya’da revaçtaymış.
Oyunda, Demokratik Almanya sınırını geçen herkese
ateş açıp, öldüren eski Demokratik Almanya askerleri baş
rolde imiş.. Oyunda, “insan avı sürdüren” bir “kızıl” ordu
ve “herkesin kaçmayı düşündüğü” bir sosyalizm var.
Geç kalmışlardı. Her fırsatta sosyalizme saldıranların
bugüne kadar bunu yapmamış olmaları garip.. Ama ilginç
olan da şu ki, bu oyun da gösteriyor ki, emperyalistler, hala
“o eski günleri” hatırlıyor ve korkuyorlar...

Kürtçe TV’de Kürtçe’ye Yasak
TRT Şeş, 60 Kü rtçe kelimeye yasak getirmiş. Gerekçe
bu kelimelerin çoğunu Roj TV’nin de kullanıyor olması.
Aslında kelime yasakları, TRT tarihinde çok sıradan
olaylardandır.
Türkçe TV’de de her zaman uzuuuun bir yasaklı Türkçe kelimeler listesi olmuştur.
Orada asıl ölçü, o kelimelerin devrimciler, muhalifler
tarafından kullanılmasıdır hep.
Aslında haklı sayılırlar. Devrimin dili ayrı, karşı devrimin dili ayrı, halkın dili ayrı, egemenin dile ayrıdır... Doğal olanı da budur.

Dedikoducu bakan!
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, televizyonda 71 milyonun önünde anlatıyor. BDP’li
milletvekilleri ile yüz yüze görüştüklerinde,
“açılımlar”dan dolayı BDP’lilerin kendilerine
teşekkür ettiğini, ama halka konuşurken böyle demediklerini
iddia ediyor.. Düpedüz dedikodu yapıyor, şaibe yayıyor...
Ama esas onu adam sayıp onunla konuşanlarda kabahat!...
Bu döneklerden korkacaksın; onlar her zaman hem itirafçı, hem iftiracı olma potansiyeli taşırlar çünkü.

Hapishanelerde Sürgün Sevkler
Sürüyor
Adana Karataş Hapishanesi’nde Bulunan
Devrimci Tutsaklar Gülay Efendioğlu ve Besime
Duru 12 Aralık günü Sürgün Edildiler
Besime Duru Antalya L Tipi Hapishanesi’ne,
Gülay Efendioğlu Alanya Hapishanesi’ne
Sürgün Edildiler
Geçen seneye kadar Elbistan E Tipi Hapishanesinde tutulan Gülay Efendioğlu ve Besime Duru önce Adana’daki
Karataş Hapishanesi’ne, ardından da Antalya ve Alanya Hapishaneleri’ne sürgün edildiler. Tutsaklar iradeleri dışında
ve iradelerine aykırı olarak bir sabah hücrelerine yapılan ani
bir baskınla, zorla, dövülerek götürüldüler.
Bu sürgün sevkin ardından yazılı bir açıklama yapan TAYAD şunları söyledi:
“Kuşkusuz bu şekilde yapılan ilk saldırı değildi. Daha önce
Ufuk Keskin hücresine yapılan bir sabah baskınıyla önce Kırıkkale F Tipi Hapishanesine, ardından da Bolu F tipi hapishanesine sürgün edildi.
Ümit İlter Bolu F tipi hapishanesinde kalmakta tutulmakta
iken bir sabah baskını ile hücresinden zorla alınarak İzmir
/ Kırıklar 2 nolu F tipi hapishanesine götürüldü.
Daha önce de söylemiştik. Hapishaneler demokrasilerin en açık aynasıdır.
(...)
Tutsakları tecritte tutmak iktidarı rahatlatmıyor. Tecrit
içinde tecrit uygulayarak tutsakları sürgüne gönderiyor. Böylece tutsakları fiilen dağıtarak bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Bu AKP’nin sinsi saldırılarından biridir. Görünen odur
ki AKP’nin saldırıları devam edecektir. Ancak birleşerek,
örgütlenerek, örgütlenmelerimizi büyüterek bu saldırıları püskürtebiliriz.”

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Yeni yılı birlikte karşılamaya
çağırıyoruz

Yeni Yılda Verilecek Sözümüz,
Çekilecek Halayımız var..
Program;
skeçler,
davul zurna ve halay ekibi
çocuklar için güldürü
sinevizyon gösterimi
konuk sanatçılar
ve GRUP YORUM
Tarih: 31 Aralık 2010
Saat: 18.30-22.30
Yer: Serhat Düğün Salonu
Mahmut Şevket Paşa Mah.
Fevzi Çakmak Cad. No: 5
Okmeydanı İstanbul
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Uluslararası Filistinli
Tutsaklara Destek Forumu

Say›: 247

Yürüyüﬂ
19 Aral›k
2010

Fransız sömürgeciliğine karşı direnişin sembolü olan Cezayir, 5-6 aralık
2010 de Siyonizme karşı direnişin kenti oldu. Cezayir’de dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50 ülkeden gelen, Filistin
halkının bağımsızlık mücadelesine destek olanlar, omuz verenler, savaşanlar siyonizmi lanetlediler. Siyonizmin hapishanelerinde ağır tecrit altında direnen
Filistinli tutsaklara dayanışmalarını sundular. Türkiye’den Halk Cephesi katılımcılar içerisindeydi.
Forum Cezayir’de yapılıyordu. Çünkü Cezayir halkı, Cezayir devleti Filistin
halkının mücadelesini destekliyordu.
Cezayir adına yapılan konuşmada “Filistin özgür olmadıkça Cezayir de özgür olamayacak, bizler sonsuz desteklerimizi sunuyoruz ancak zaferi kazanacak ve mücadeleyi büyütecek olan Filistin örgütleridir” denildi.
Uluslararası forumda, temel konu;
İsrail’deki Filistinli tutsakların koşulları
idi. Ayrıca tartışılan bir konuda; Iraklı
tutsaklardı.
Filistin hapishanelerinin aslında hapishane içinde hapishane oldukları
çünkü Filistin’in, özellikle de Gazze’nin koca bir hapishane olduğu belirtildi. İsrail’in kendisini tüm uluslar
arası hukukun üstünde gördüğü ve Filistin halkının her türlü hakkını ayaklar
altına aldığı belirtildi. Bunun da nedenini, Belçika Senato Başkanı Anne
Marie Lizin şöyle belirtti: “Avrupa
Devletleri İsrail’in suç ortağıdır ve
Obama da İsrail’in cinayetlerinin ortağı ve İsrail’in koruyucusudur” dedi.
Forumda, tüm bunların karşısında, kör,

sağır ve dilsiz olunmaması istendi.
Uluslararası forum özellikle Filistin
içindeki bölünmelere dikkat çekti.
Mahmut Abbas’ın başkanlık ettiği El
Fetih’in Ramallah’ta ve Hamas’ın da
Gazze’de Filistin halkını yönetmeye çalıştığı, bu bölünmenin de tamamen İsrail’in işine yaradığını belirtti. Tüm bunlara karşın, Filistin halkıyla dayanışmanın ve bu konudaki militanlığın
dünyanın dört köseşinde varolduğunu
belirtti. Oysa, uluslararası topluluğun ne
kadar yetersiz kaldığı da vurgulandı.
Konferansın bir parçası olarak Filistinli tutsaklarla ilgili tanıklıklara geçildi.
FHKC’nin önderlerinden Ahmet Saadat’ın mahkemeye elleri kelepçeli ve
ayakları prangalı getiriliyordu, mahkemede yakınlarıyla konuşması İsrail askerleri tarafından engelleniyordu. Ahmet
Saadat’ın eşide katılımcılar içerisindeydi. Onunla yaptığımız bir sohbette Ahmet
Saadat’ın “Türkiye’den mektuplar aldığını ve sevgilerini ilettiğini” söyledi.
Konferansın küçük bir onur konuğu
annesi hapisteyken, hapishanede doğan 4 yaşındaki Youssef’ti. Konferansın
sonunda Cezayirli çocuklar boyundan
büyük bir çiçeği Youssef’e verdiler.
Filistinli tutsakların yakınları yaşadıkları işkenceleri anlatılar. 18 yıl tutsak kalan Ürdünlü bir Filistin direnişçi şöyle diyordu: “Buradan çıkması gereken, bizi kurtarabilecek tek şey direniş, direniş direniş.”
Filistinli Tutsaklarla Dayanışma
İçin Arap ve Uluslararası Konferansın

“Emperyalizm ve Siyonizm
Kalkanı Olmayacağız”
İstanbul’da aralarında Halk Cephesi,
BDSP, SDP, ESP, DHF, TÖP, EHP’nin de
bulunduğu demokratik kurum ve siyasi
partiler NATO’nun Türkiye’de kurmayı
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planladığı füze kalkanı projesini 11 Aralık günü Galatasaray’dan Taksim Meydanı’na yaptığı yürüyüşle protesto ettiler.
Eylemde “NATO’ya ve Füze Kalkanına Hayır! Emperyalizm ve Siyonizm
Kalkanı Olmayacağız” pankartı açıldı.
Açıklamayı okuyan Esin Yıldız, emperyalist-kapitalist sistemin savaş aygıtı
NATO'nun ezilen halklara dönük yeni sal-

Hazırlanması Komisyonunun başkanı
Abtüllaziz Al Sayed en uzun tutsaklık
yaşayan iki Filistinli tutsağın 83 yıl hapiste yaşayan şehit Hassan Ellaoui ve
33 yıldır hapishanede yaşayan Al Barghouti olduklarını belirtti.
FLN’in Genel Sekreteri, Abtülaziz
Belkhadem de Filistinli tutsakların hücrelerini inançlarıyla aydınlattıklarını
söyledi. Ayrıca, Belkhadem şunları belirtti: Siyonistler Filistinli tutsaklar üzerinde en korkunç işkenceleri uyguluyorlar ve keyfi yargılamalar yapıyorlar.
Bunları yaparken hem uluslar arası sözleşmeleri çiğniyorlar, hem de tutsak ve
insan haklarını ayaklar altına alıyorlar”
dedi. Bu forumun meyvelerini vereceğini
ve önerilerinin ve bunlardan çıkacak somut eylemlerin İsrail’in cinayetlerini durdurabileceğini umduğunu ekledi. Ayrıca, bu konferansın işgalci siyonistin insanlık dışı yüzünü açığa çıkaracağını belirtti. Son olarak, Filistin davasına desteğini yineleyerek, tutsaklar sorununun
esas ve Filistin halkının davası için yapılan siyasi eyleme sıkı sıkıya bağlı olduğunun altını çizdi.
Arap ve Uluslar arası İletişim ve Dayanışma Merkezi Başkanı Maan Başur
bu şekilde yapılan uluslararası forumların tüm ezilen halklar için bir özgürlük ortamının yaratılmasına çağrı olduğunu belirtti.
Konferansın sonunda yapılan yüzlerce öneriden en önemli beş altı öneri
okundu. Bunlardan birisi de Halk Cephesi’nin önerisiydi. Halk Cephesi’nin
önerisi; uluslar arası bir gün saptanması ve bu günde her ülkedeki İsrail Elçiliği önünde Filistinli tutsakların özgürlüğü için gösteriler yapılması idi.
Konferans, Filistin ulusal marşının
ve Cezayir ulusal marşının söylenmedırganlık planlarını onaylandığını belirtti. Yıldız “NATO'nun füze kalkanı projesine geçit vermeyeceğiz! Emperyalistsiyonist cellatlara “kalkan” olmayacak,
halklara karşı işlenecek yeni cinayetlere
taşeronluk etmeyeceğiz! Emperyalistlerden ve işbirlikçilerinden-uşaklarından mutlaka hesap soracağız!” dedi.
Eylemde “Emperyalistler, İşbirlikçiler
6. Filo'yu Unutmayın, Emperyalizme
Karşı Yaşasın Halkların Birleşik Mücadelesi, Emperyalizm Yenilecek, Direnen
Halklar Kazanacak!” sloganları atıldı.

