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Sabır... Kararlılık... Cüret...
Unutmayan, unutturmayan
iradenin temsilcisiyiz!
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Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri,
İşçiler, Memurlar, Tüm Emekçiler...
Ne yapacaksınız? İki Seçenek Yok!

Türkiye’nin dört bir yanında
19 Aralık katliamı lanetlendi

Biz olduğumuz sürece
kimse unutturamayacak!
Biz olduğumuz sürece
19 Aralık’ın hesabı er geç sorulacak!

Unutmayan,
unutturmayan
halkın iradesiyiz!
Katledenler, katlettikleri ile kalacaklarını
düşündüler hep. Hiç
kimse yakalarına yapışmayacak, hesap sormayacaktı!
Diri diri yakanlar unutulacaktı!
Tutsakları kurşunlayanlar, gaza boğanlar
unutulacaktı!
Hapishaneleri kepçeler
ile yıkanlar unutulacaktı.
Ama yanıldılar!
Bu ülke de değil 10
yıl onlarca yıl geçse de
halka, devrimcilere karşı
suç işleyenler, katledenler
unutulmaz, cezasız kalmazlar.
Çünkü biz, unutmayan, unutturmayan
halkın iradesiyiz!
Pankartlar bunu
anlatıyor.
Galata Kulesi’nden
saçılan kuşlamalar bunu
anlatıyor.
Beyoğlu CHP’den
attığımız her sloganımız
bunun ifadesidir.
10 yıl geçse de
unutmadığımızın,
unutturmayacağımızın
ifadesidir.
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Yitirdiklerimiz

“İnsanın örgütlü olması inanç, bilinç fedakarlık gerektirir.
İçten bir bağlılık gerektirir. İnsan kendini böyle görürse aşamayacağı zorluk yoktur.”

31 Aralık - 6 Ocak
Turgut İÇPINAR
1959, Ordu doğumlu. İstanbul ve
Karadeniz'de faaliyet yürüttü. İskencehanelerde, tutsaklık koşullarında yıpranan bedeni, yakalandığı hastalığa yenik düştü. 1 Ocak
2004’te yurtdışında aramızdan ayrıldı.
Ali SABAN
1954 Antakya doğumlu. 12 Eylül
öncesinde Dev-Genç saflarında
mücadeleye katıldı. 12 Eylül’den
sonra Filistin Halk Cephesi saflarında yer aldı. Hareketle ilişkisinin
kurulmaya başlandığı dönemde, 2
Ocak 1987’de bir çatışmada şehit
düştü.

Kalender KAYAPINAR
Malatya doğumlu olan Kalender, Çukurova Üniversitesi’nde
öğrenci iken 1989-90’da mücadeleye
katıldı.
Hatay'da,
1991’de tutuklandı. Kanserdi,
tedavisi engellendi. Ölmek üzere
iken
tahliye
edildi.
Tahliyesinden dört gün sonra, 3
Ocak 1996’da şehit düştü.

Gültepe’de içtenliğiyle, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla tanınan bir
devrimciydi. 2 Ocak 1979’da İstanbul Mecidiyeköy’de faşistlerin
kurduğu pusuda katledildi.

Abdülmecit SEÇKİN
Orhan ÖZEN
Rıza BOYBAŞ
Gültekin BEYHAN
Ümraniye Hapishanesi’nde 4 Ocak 1996’da,
devrimci tutsaklara karşı gerçekleştirilen katliam
saldırısında, direnerek şehit düştüler. Gültekin,
kaldırıldığı hastanede 8 Ocak’ta şehit düsştü.

Gültekin KOÇ
Yüksel EROL

Rıza Poyraz

askeri anlamda
yetkin
kadrolarından
biri oldu. 5 Ocak 1994’de iskenceciler tarafından
gözaltına alınıp kaybedildi.

1977
Erzincan
doğumlu.
1995’te, Sakarya Üniversitesi
öğrencisi iken, örgütlü mücadeleye katıldı. 19-22 Aralık katliamında, tek düşüncesi diri diri
yakılan, kurşunlanan yoldaşlarının hesabını sormak oldu. 3
Ocak 2001’de, Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde
gerçekleştirdiği feda eylemiyle ölümsüzleşti.

KAYIP
Ali EFEOĞLU
1967 doğumlu. Mücadeleye
İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisiyken katıldı. Mücadele içinde,
Dev-Genç’in gerek teorik, gerek

Abdülmecit SEÇKİN, 1972 Bursa doğumlu.
1991’de devrimci hareketle tanıstı, İnegöl ve
Bursa’da mahalli alan çalışmaları ve milis içinde
yer aldı. 1992’de tutsak düştü.
Orhan ÖZEN, 1974 Dersim doğumlu. Bir çatışmada yaralı olarak tutsak düşmüştü.
Rıza BOYBAŞ, 1967 Tokat doğumlu. 1995 başlarında devrimci hareket saflarına katıldı. Aynı yıl
içinde tutsak düştü.
Gültekin BEYHAN, 1969 Kars doğumlu.
1989’da ÇİHKAD’da devrimci mücadele ile tanıstı. Bağcılar-Çiftlik mahalli alan faaliyetlerinde
yer aldı.

derdi. Her zaman güleç ve espriliydi.
Hatta bu tavrı nı yaşamı nı n her
anı nda
görmek
mümkündü.
Yaşadı kları na bir yandan güler ama
yandan da ondan öğrenirdi.
Bir gün Amasya Cezaevi’ne
sürgün olur. Bu süreç 9 Eylül
Bir Yoldaşı Kalender Kayapınar’ı anlatıyor:
genelgesine karşı '93 genel
direniş sürecidir. Sevk olduğu
yerde haberleşme imkanları
yok ve aynı zamanda mektupKalender'i Çanakkale Cezaevi’nde tanşmştı m. Antep
ları da engellenir. Bu ara direnişe
Cezaevi’nden sevk olmuşlardı . İki ay kadar süre beraber
geçtiğini ve SAG'a başladı ğı nı gönkaldı k. Ancak aylara, hatta yı llara sı ğdı rı lamayacak bir
derdiği faksta şöyle anlatı yordu;
yaşamı , paylaşı mı bu kı sa süreye sı ğdı rmı ştı k.
"Ben Somali’ye gidiyorum.
İnanç, kararlı lı k, sadelik ve yaşama bağlı lı k onun
Dönmeyebilirim. Avukatlara da haber verin..." Faksı
karakteriydi. Çünkü bu kı sacı k sürede bu özelliklerin
alan arkadaşlar ilk anda çözmekte epey zorlanmı şlar.
hepsini onda gördüm. Kürt ve yoksul bir ailenin çocuğuySomali’nin "açlı k", dönmeyebilirim’in ise "süresiz"
du. Yöresel şivesi ve ulusal özellikleri de yine onun karak- olduğu anlaşı lmı ş sonunda.
teriydi. Genç yaşta babası nı kaybetmesi onun annesine
Yine bir gün derslerin birinde kesintisiz devrimi
olan yakı nlı ğı nı daha da artı rmı ştı . "Benim anam bir
anlatmaktadı
r. "Aslı nda söylenecek bir şey yok.
tanedir" derdi.
Kesintisiz devrim duru bir su gibidir. Daha ne söyleyim"
Tı p'ta okuyormuş tutuklanmadan önce. O'na
der ve bekler. İlk başta şaşı rmı ştı m bu konu bu kadar
takı lı rdı k "Sen de mi Che'ye özendin de tı bbı seçtin
mı anlatı lı r diye. Daha sonra neden duru bir su gibi
doktor?" diye. Kı zardı "Doktor değil önce devrimciyim"
olduğunu anlattı ğı nda hak vermiştim

Anıları Mirasımız

"Doktor değil önce devrimciyim"
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Yoldaşlarımız, Dostlarımız, Halkımız!
Emperyalizmin ve oligarşinin son
otuz yıldaki saldırıları karşısında tarihsel bir direniş ortaya koyduk.
1980’den bu yana yazdığımız tarih,
bir direniş destanları tarihidir.
Bu tarihin en ayırdedici yanı, ideolojimizden, devrim iddiamız ve pers
pektifimizden vazgeçmememizdir.
Bir adım dahi geri adım atmadık bu
noktada. İrademizi teslim etmedik
düşmana. Ve devrimden, sosyalizmden bir an bile umudumuzu kesmedik.
Onar onar öldük, öldürüldük.
Yüzer yüzer öldük öldürüldük.
Bizi bitiremediler. Biz bitirmek için
tarihi yok etmeleri gerekir. Tarihi yok
edemezler. Çünkü tarihi biz yazmaya
devam ediyoruz. Bu tarih, işte bu yüzden, bizim zaferimizdir. Tüm politik,
askeri saldırılara karşı, vazgeçmemek, zaferi kazanmanın ön şartıdır.
Devrimi büyütmek, bir kararlılık
meselesidir. Çünkü karşı-devrimin
tüm politik, askeri saldırılarının,
psikolojik savaşının, kontrgerilla yöntemlerinin esası, bizi vazgeçirmek,
yıldırmak
üzerine
şekillenir.
Kayıplardan korkmak, statülere
çakılıp kalmak, bedel ödememek için
teoriler yapmak, devrimi kaybetmektir. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçenlerin
yeri, düzendir. Bir örgüt de olsanız,
tek bir kişi de olsanız, sonuç
değişmez: Vazgeçmek düzene dönmektir. Vazgeçtiğiniz noktada, kendinizi nasıl tanımladığınızın hiçbir
önemi yoktur.
Vazgeçmemek, Pir Sultan olmaktır. Vazgeçmemek Mahir olmaktır.
Kızıldereler yaratmaktır. Vazgeçmeyeceğiz. “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyen tarihimizin,
“Biz buraya dönmeye değil ölmeye
geldik” diyen önderliğimizin yolundan yürüyerek, iddiamızı büyüteceğiz, devrimde, sosyalizmde ısrar
edeceğiz. Devrim ve sosyalizme ulaşmak için silahlı mücadelede ısrar edeceğiz.
Tarih,
ısrar
etmeyenlerin
kazandığını yazmamıştır. Zafer her
koşul altında direnen ve savaşanların,
hedeflerine yürümekten vazgeçmeyenlerin olmuştur.

Yoldaşlar
Devrim, inanmış, kararlı devrimcilerin attığı adımlarla büyür ve
gelişir.
Saflarımızdaki
her
Cepheli’nin bir adım öne çıkması,
büyük
bir
atılım
demektir.
Devrimimizin büyümesi demektir.
Hepimiz yalnızca bir adım öne çıkacağız.
Bir adım öne çıkmak nedir?
Bir adım öne çıkmak; bulunduğumuz konumdan ve görevden daha ileri
görevlere aday ve gönüllü olmaktır.
Bir adım öne çıkmak; savaşçı
olmaya aday ve gönüllü olmaktır.
Bir adım öne çıkmak; devrimcilik
neyi gerektiriyorsa ona hazır ve aday
olmaktır ya da kendimizi neye hazır
görüyorsak, onu üstlenmektir.

Yoldaşlar
Devrimin, devrimciliğin önünde
engel olarak gördüğünüz her şeyle
sonuna
kadar
savaşacaksınız.
Devrimcilik savaşmaktır. Tüm
engellerle savaşacağız. Attığımız her
adım, aldığımız her nefes, düzene mi
yarıyor, devrime mi sorusunu sormak,
bu savaşta belirleyicidir.
İki ideoloji savaşıyor ve birisi ölecek!
Hangisinin
yaşayacağına,
hangisinin öleceğine biz karar vereceğiz.
İdeolojik mücadele budur.
İdeolojik mücadele, burjuvazinin
kirlettiklerini temizlemek ve onları
burjuvaziye karşı mücadele eder hale
getirmektir. Bir örgütün en temel
görevlerinden
biri
ideolojik
mücadeledir.
Yeni insan kazanmak, mücadeleye
katılanları kadrolaştırmak, ideolojik
mücadelede burjuva ideolojisine ve
onun kalıntılarına, uzantılarına
vuruşlar yaptıkça mümkün olur.
İki sınıf vardır. İki ideoloji vardır.
Dolayısıyla sınıflarüstü 3. bir ideoloji
yoktur. Mücadelede “arada” bir yer
olmaması da bundan kaynaklanır.
Devrimi hayal edebilmek, yarını
düşlemek, umutlu olmaktır, inançlı

olmak, kavgada diri olmaktır. Ancak
böyle olabildiğimizde, sorunlar
önümüzde engel olmaktan çıkar.
Önümüze çıkan sorunları şu veya
bu şekilde, şu veya bu yoldan aşacağız. Çok zeki olanlar değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmeyenler
başarır. Vazgeçmemeliyiz.
Sadece kendini değiştirenler,
dünyayı değiştirebilirler. Kendini
değiştirmeyenler,
dünyayı
da
değiştiremezler. Değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Bu kavgaya girerken, her yoldaşımız, kendine
güvenecek, yoldaşlarına güvenecek,
örgütüne güvenecek... Bu üç güven,
savaşı kazanmanın da güvencesidir.
Üstesinden gelmek zorunda olduğumuz
çok
büyük
zorluklarla
karşılaştığımızda zayıf düşmemek
için tarihimize, şehitle- rimize, değerlerimize
bakacağız.
Devrimci
geleneklerimize bağlı kalacağız. Yeni
gelenekler yaratacağız.

Yoldaşlarımız!
Devrimi büyütmek, soyut bir şey
değildir.
Bugün
devrimi
büyütmenin
önümüze koyduğu en önemli görevlerden biri, en yoksulları örgütlemektir.
Şunu çok kesin bir biçimde söyleyebiliriz: En yoksulları örgütlemeden,
devrimimizi büyütemeyiz.
Örgütlemeliyiz!
Yoksulluk
ve
adaletsizlik
devrimin en önemli dinamiklerindendir. Yoksulluk sadece yiyecek bulamama değil, bir yaşam tarzı,
ruh hali, toplumsal yaşamın bütünü
içinde bir konumdur.
Büyük yoksulluklar, eğer yoksullar devrimcileştirilemezse, yoz
laştırır. Örgütleyemezsek, bu ciddi
bir ihtimaldir. Devrimci hareketin
tüm kadroları yoksullara gitmeli,
onlarla iç içe olmalıdır. Doğru politika, doğru yöntemler, doğru ve etkili
sözler, o içiçeliğin içinden çıkar.
Yoksulluğa karşı dayanışmayı
örgütlemeli, halkın birliğini bu
zeminde geliştirmeli, her yönüyle
düzenin gerçek yüzünü göstermeli,

politikleştirip devrimcileştirmeliyiz.
Yoksulluk ve adaletsizliğin halkın
en temel iki sorunu olduğu yerde,
ekmek ve adalet için savaşın zemini
tartışılamaz. Bu savaşa, ekmeğe ve
adalete en çok ihtiyacı olan en yoksulları katmalıyız.
Adalet hesap sormaktır. Bunun
meşruluğunu tüm Cepheliler’e,
devrimcilere,
dostlarımıza
ve
halkımıza benimsetebilmeliyiz. Halk
adaletsiz kalmaz. Halkın adaletsiz
kalmaması, onun öncülerinin görevi
dir. Solun çeşitli kesimlerinde devrimci zora, halkın devrimci şiddetine,
dünya halklarının emperyalistlere ve
faşizme karşı silahlı direniş hakkına
dair çarpık düşüncelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, düzenin dayattığı
adaletin dışında başka bir adaletten
sözetmek de neredeyse unutturulmuştur. Her zeminde, halkların binlerce
yıllık direniş ve savaş hakkını,
intikam ve hesap sorma hakkını
savunuyoruz.
HAKKIMIZ OLAN ADALETİ
ZORLA ALACAĞIZ
Ekmekten ve adaletten umudunu
kesenler, yozlaşmaya açık hale gelirler. Buna izin vermemeliyiz.
UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ. Bilmeliyiz ki, düzen, bizim
en yoksulları örgütlememizi, en yoksullar içinde yozlaşmaya karşı
mücadelemizi engellemek için tüm
gücüyle saldıracaktır. Yoksulların
maişet derdinden, düzenin pisliklerinden etkilenmişliklerinden kaynaklanan engeller de çıkacaktır
karşımıza. Saf proleterler bulamayacağız hayatın içinde. Yani, yoksulları
örgütlemek o kadar kolay olmayacaktır. Burada da, karşımıza çıkan engel
her ne olursa olsun, VAZGEÇMEYECEĞİZ.
En yoksulların oturduğu semtlerin
girişine polis barikatları örseler de
vazgeçmeyeceğiz. Çünkü en yoksullardan vazgeçmek de, devrimden
vazgeçmektir.
Yoksulluğun panzehiri dayanışmadır. Dayanışma savaşmaktır. Savaşı
büyüteceğiz. Her zorlukta vazgeçenler, hiçbir yere ulaşamazlar. Hiçbir
zafer kazanamazlar. Örgütlenmede,
ideolojide, kültür sanat alanında,
hapishanelerde, hiçbir yerde, hiçbir
şey yaratamazlar. Vazgeçmemek, işte

bu yüzden kilit bir sözcüktür. İşte bu
yüzden, zafere açılan her kapının
başında vazgeçmemek vardır.

Yoldaşlar
İktidar bilincinden uzak olanlar
halktan da uzak olurlar. İktidar iddiası
olmayanların yeri düzendir.
Sosyalist ideolojik dünyanın en
güçlü ideolojisidir. Milyonlarca
insanı, onurlu bir yaşam için, adaletli,
özgür bir dünya kurmak için, insanlığın en soylu idealleri için gönüllü
olarak bir araya getirebilmeyi başarmış, bir davanın asırlarca savunulmasını sağlamış başka bir ideoloji
yoktur.
Dünyanın
ezilenlerine,
umudu, coşkuyu, yaşama sevincini ve

Dünya yıkılsa da
devrim iddiamızdan,
iktidar hedefimizden
vazgeçmeyeceğiz.
Devrimimizi
büyüteceğiz.
Her ne olursa olsun,
bedeli ne olursa
olsun, bunu
BAŞARACAĞIZ!
gönüllü ölebilmenin yüceliğini
yaşatabilen başka bir ideoloji yoktur.
İnsanlığa gerçekleri, yalnızca gerçekleri söyleyen ve gerçeklerle milyonları
yeni bir dünya kurma idealinde birleştiren başka bir ideoloji yoktur.
Devrimciler, on milyonlarca insanı
bir araya getirebilen bir dava uğruna
savaştığınızı aklınızdan çıkarmayın.
Böyle
bir
ideolojiye
sahip
olduğunuzu, böyle bir gücünüzün
bulunduğunu bir an bile unutmayın.
Dayı’nın sık vurguladığı bir sözü
vardı: Güç olmalıyız. Güç olmak
kitleleri örgütlemektir. Sorunları
asgariye indirmek ve savaşı büyütmek
de buradan geçer. Düşmanın
karşımıza çıkarttığı sorunları çözmek
ancak HALKI ÖRGÜTLEMEK ve
halkın tüm olanaklarını yaratıcı bir
şekilde savaşa seferber edebilmekle
mümkündür. Çünkü örgütlü halk

yenilmez esprisi budur.
Olanaklarımız nedir, ihtiyaçlarımız nedir, sorunlarımız nedir?
Kafamızda hep bu üç soru olmalı.
Tüm faaliyetlerimiz sorunlarımızı
çözmeye, ihtiyaçlarımızı karşılamaya
yönelecek.
Burjuvazinin düzeni ve iktidarı
sürdükçe, fiziki, askeri bakımdan
daima düşmandan daha “az” olacağız.
Daima yeni saldırı tehditleri altında
bulunacağız; tehditler sık sık doğrudan
saldırılara dönüşecek. Ancak ideolojik
birliğimizi, devrimci saflığımızı,
siyasi uyanıklığımızı ve politik
dinamizmimizi diri tuttukça, her
saldırıda biraz daha güçlenecek,
yenilmezleşecek ve zafere ulaşacağız.

Yoldaşlarımız!
Bir yılı geride bıraktık. Ne yaptık,
ne yapamadık, kuşkusuz biz de kendi
muhasebemizi yapacağız. Yoldaşlarımıza, dostlarımıza, halkımıza
şimdilik söyleyeceğimiz şudur:
Gerilemedik. Yerimizde saymadık.
İlerledik. Esas olan da buydu.
İlerleyişimiz, yeterli midir? Hayır.
Yürüyüşümüzü
hızlandırmalıyız.
Devrimimizi büyütmeliyiz. Devrimimizi her Cephede yaymalıyız.
Öncelikli hedeflerimiz de bunlar
olmalıdır. Tüm yoldaşlarımızın “Bir
adım öne çıkmasını” işte bunun için
istiyoruz.

Yoldaşlarımız,
dostlarımız!
Devrimimizi büyütelim. Devrim
cinin görevi devrim yapmaktır. Soylu
işimiz, tarihsel görevimiz budur.
Dünya yıkılsa da, devrim iddiamızdan,
iktidar
hedefimizden
vazgeçmeyeceğiz.
Devrimimizi
büyüteceğiz. Her ne olur olsun, bedeli
ne olursa olsun, bunu başaracağız.
Tüm yoldaşlarımızı bu savaşta bir
adım öne çıkmaya,
tüm dostlarımızı grupçuluktan,
rekabetçilikten, reformizme yedeklenmekten uzak, devrime ise yakın durmaya çağırıyoruz.
Bu duygularla yoldaşlarımızın,
dostlarımızın ve halkımızın yeni
yılını kutluyor, devrim ve sosyalizm
yolunda başarılar diliyoruz.
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2010; Kampanyalarımızla, ilklerimizle,
yarattığımız değerlerle, eylemlerimizle, oligarşinin
her türlü saldırısına karşı direnişlerimizle bizimdi....

Kavganın hiçbir yılı kolay
değildir. Emperyalizme karşı savaşıyorsanız, faşizme karşı direniyorsanız,
kolay bir yıl yoktur. 2010’da zorlu bir
yıl oldu. Tutsaklıklar, işkenceler,
baskınlar altında geçti. Geriye dönüp
baktığımızda, aslolan, yılın 365 günü,
direnmiş, savaşmış, düşmana ve
statükolara boyun eğmemiş olmaktır.
Bunu diyebiliyorsanız, o yıl, devrimin olmuştur ve bu, gelecek yılların da
devrimin olmasının güvencesidir.

Sayı: 248

Yürüyüş
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2010, Cepheliler için böyle bir
yıldır. Devrim iddiamızın gösterdiği
yolda, yeni adımlar attık, mütevazı
zaferler kazandık, gençlikten mahallelere, tutsak yakınlarından işçilere,
memurlardan, emeklilerden, hasta
tutsaklara... hayatın her alanındaydı
Cepheliler. Emperyalizme karşı
“Amerika Defol” diyen, yoksul
gecekondularda yozlaşmaya karşı
mücadele eden, linç saldırıları altında
Ankara’ya yürüyen, stadyumlarda 55
bin olan, Kızıldere’ye yürüyendiler...
İşte bu bir yılın kısa özeti:

Ocak 2010
- 27 Aralık 2009 - 9 Ocak
2010... Yeni yıla, büyük ve benzeri
yaşanmamış bir direnişle girdi Halk
Cepheliler.
Edirne’de “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyası içinde
tutuklanan arkadaşlarının serbest
bırakılması için imza kampanyası
başlatan Edirne Gençlik Derneği
üyeleri polis denetimindeki linç
güruhu tarafından linç saldırısına
uğradı. Linççilerden bir teki bile göz
altına alınmazken, linç saldırısına
uğrayan 8 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2’si tutuklandı.

6

- 3 Ocak:

Edirne’de 27 Aralık’ta yapılan linç saldırısını protesto
etmek için İstanbul’dan 3 ve
Babaeski’den 1 otobüsle Edirne’ye
gelen Halk Cepheliler, Edirne girişinde polis tarafından şehre sokulmayınca otobanda direniş başladı.
Halk Cepheliler Edirne’ye girmeleri
ne izin verilene kadar oradan ayrılmayacaklarını açıkladılar. Halk
Cephelilere destek amacıyla İstanbul
Taksim ve Ankara Yüksel Caddesi’nde barikat kaldırılana kadar oturma eylemi başlatıldı.

- 3 Ocak Erzincan:

Edirne’de Gençlik Derneği üyelerine yapılan linç saldırısını protesto etmek
isteyen Erzincan Gençlik Derneği
üyeleri de Erzincan’da polis koruması altında sivil faşistler tarafından linç
saldırısına uğradı.
Edirne’deki
linç
saldırısını
protesto etmek isteyen Kars Gençlik
Derneği Girişimi öğrencilerine de
polis saldırdı. Halk Cepheliler ülke
çapında linçleri protesto eylemleri
yaptı.

- 9 Ocak:

Halk Cepheliler
Edirne’ye girdi ve yine linç! 3
Ocaktaki linç saldırısından beri oto-

“Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” konserleri
10 Ocak’ta Antalya'da
15 Ocak’ta Samsun’da
16 Ocak’ta Ankara’da
22 Ocak’ta Adana’da
23 Ocak’ta Antakya’da
20 Şubat’ta İstanbul Sarıgazi
28 Şubat’ta İstanbul Maltepe
yapılan konserlerle devam etti.

ban üzerinde oturma eylemi yapan
Halk Cepheliler’den 30 kişilik bir
grup polisin, jandarmanın ve linççilerin barikatlarını aşarak Edirne’ye
girdi. 27 Aralık’ta ilk linç saldırısının
olduğu yerde basın açıklaması
yaparak saldırıları kınayan Halk
Cepheliler’e sivil polisler ve faşistler
tarafından bir kez daha saldırıldı.

- 10 Ocak; Edirne'deki linçleri
protesto eden Erzincan Gençlik
Derneği üyelerine polis yine saldırdı
ve 14 kişi gözaltına alındı.

- 15 Ocak;

DİH’ten TEKEL

işçisine destek: 4-C dayatmasına
karşı 1 aydır Ankara'da direnen
TEKEL işçilerini desteklemek için TEKEL işçileriyle birlikte DİH de
oturma eylemine başladı.

- 16 Ocak-18 Ocak;

İmza

masaları:
Halk
Cepheliler
İstanbul’da İncirlik Üssü’nün kapatılması için 16 Ocak’ta Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Kadıköy ve 18 Ocak’ta
Karaköy-Kadıköy
vapurlarında,
Beşiktaş-Kadıköy vapurunda imza
topladılar.
Ayrıca
İstanbul’da
Galatasaray Lisesi önünde, Taksim
Metro Durağı’ında, Mecidiyeköy
Metro
durağında,
Kadıköy’de,
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda,
Avcılar’da, İstanbul’un gecekondu
semtlerinde ve Anadolu şehirlerinde
imza masaları açılarak imzalar toplandı.

- 16-17 Ocak;

“Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” dedikleri için
tutuklanan Dev-Genç’lilerin serbest
bırakılması
için
İstanbul’da,
Ankara’da, İzmir’de, Kocaeli’de,
Bursa’da, Muğla’da, Adana’da,
Malatya’da, Antakya’da, Erzincan’

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

da, Kars’ta eylemler yapıldı.

“Cephe” imzasıyla donatıldı.

- 16 Ocak; Afganistan’a
asker gönderilmesi, Halk Cephesi
tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde
2010 İstanbul Avrupa Kültür
Başkenti kutlamalarının yapıldığı
sırada protesto edildi.

- 11 Şubat; “Ağar’ı Aklama
Davası”nda Halk Cepheliler, yine
Ankara Adliyesi önündeydiler.

-

22

Ocak-29

Ocak;

TEKEL işçilerine destek eylemleri:
İstanbul’da Devrimci İşçi Hareketi ve
Halk Cepheliler, Samsun’da, Mersin’
de Malatya’da aralarında Halk
Cephelilerin de olduğu devrimci
demokratik güçler, tekel direnişine
destek eylemleri yaptılar.

- 24 Ocak; Gençlik Dernekleri
Edirne’deki linç saldırılarını protesto
etmek ve tutuklanan Dev-Gençlilerin
serbest bırakılması için örgütlü
oldukları illerde protesto eylemleri
yaptılar.
- 31 Ocak; Ankara'da Abdi
İpekçi Parkı'nda yapılan işsiz öğretmenler mitingine Halk Cepheliler ve
Dev-Gençliler de katıldı.

Şubat 2010
- 5 Şubat; İstanbul’da yapılan
NATO toplantısı Taksim Gezi
Parkı’nda aralarında Halk Cephesi’
nin de olduğu siyasi hareketler ve
demokratik kitle örgütleri tarafından
bir yürüyüşle protesto edildi.
- 28 Ocak: Adana'da
Gündoğdu’da bir Amerikan askeri
Halk Cepheliler tarafından dövülerek
cezalandırıldı.
- 29 Ocak; “Bu Tarih Bizim”
yazılı pankartlar, İstanbul Örnektepe’ye, Alibeyköy Adnan Menderes
Bulvarına Dev-Genç’liler tarafından
asıldı. Aynı pankartlar değişik tarihlerde İstanbul’un çok sayıda semtine
ve Anadolu illerine asılmaya devam
edildi.
- 1-15 Şubat: Umudun adı
duvarlara nakşedildi... Şubat ayının
ilk yarısı boyunca Anadolu’nun dört
bir yanında birçok şehirde duvarlar

- 12 Şubat;

Ferhat Gerçek
Davasına Bakırköy 9. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Halk
Cepheliler, adliye önünde hesap sormaya devam ettiler.

- 7 Şubat: Tayyip Erdoğan’a
protesto: İstanbul Özel Çamlıca
Erdem Hastanesi'nin açılışına katılan
Tayyip Erdoğan’ı, Halk Cepheliler
yolu trafiğe kapatarak “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” pankartı açıp
protesto etti. Eylemde gözaltına alınan 8 Halk Cepheli’den 6’sı tutuklandı.
- 6 Şubat; Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derneği çalışanlarına
silah çekip kurşun sıkan çeteci serserilerden biri Halk Cepheliler tarafından yakalanarak teşhir edildi.
- 13 Şubat:

Nurtepe Haklar
Derneği İstanbul Çayan Mahallesi’n
de, artan hırsızlık ve yozlaşmaya
karşı halk toplantısı düzenlendi.

-19

Şubat:

Gençlik
Federasyonu üyeleri Beykent
Üniversitesi’nde ÖSYM Başkanı
Ahmet Ünal Yarımağan'ın konuşması
sırasında "Yap Boz ÖSS Değil
Gelecek İstiyoruz" yazılı pankart
açtı.

- 21 Şubat: Devrimci İşçi
Hareketi İstanbul Aksaray'da bulunan Su Tiyatrosu'nda "Amerika'ya
Karşı Türküler" gecesi
düzenledi.

saldırı başlattı. Köln'de, Dortmund'da
ve Schwelm'de Anadolu Federasyonu
üyelerinin evlerini bastı. Saldırılar
sonucunda iki kişi tutuklandı.

- 27 Şubat: Tekel işçilerine
destek veren Ankara Gençlik
Derneği üyeleri ziyaret dönüşünde
polisin saldırısına uğradı.

Mart 2010
- 7 Mart: Dünya Emekçi
Kadınlar Günü İstanbul’da 7
Mart’ta Kadıköy Meydanı’nda miting
le kutlanırken Kırklareli, Edirne,
Dersim, Hatay, Elazığ, Malatya,
İzmir, Çanakkale, Manisa, Bursa,
Eskişehir, Kütahya, Antalya, Adana,
Muğla, Samsun, Mersin, Erzincan,
Tokat, Ovacık ve Ankara’da da Halk
Cepheliler tarafından çeşitli eylemler
yapıldı. 8 Mart, İsviçre, İngiltere,
Almanya, Fransa ve Avusturya’da da
kutlandı.

- 9 Mart:

Sarıgazi’de polis
terörü; sabaha karşı İstanbul polisi
Sarıgazi’nin emekçi mahallelerini
kuşatıp, onlarca evi ve Sarıgazi
Özgürlükler Derneği’ni basıp talan
etti. Saldırılar sonucunda 29 kişi
gözaltına alındı ve 9 kişi tutuklandı.
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-10 Mart:

Liseli Devrimci
Gençlik’in de aralarında olduğu
Sarıgazi Mehmetçik Lisesi’nde
okuyan 24 Liseli TEKEL İşçileri’nin
direnişiyle dayanışma amaçlı okul
boykotu ve çeşitli eylemler yaptıkları
için okuldan atıldılar.

2010’da Halk Cephesi Kitaplığına
- Dev-Genç 40. Yıl Eklenen Kitaplar

Fotoğraf Sergisi: Dev-

Genç'in 40. yılı nedeniyle
Gençlik Federasyonu’nun
örgütlü olduğu bütün illerde
Dev-Genç’in mücadelesini
anlatan fotoğraf sergileri
açıldı.
- 24 Şubat: Anadolu
Federasyonu
üyelerine
karşı, Alman polisi yeni bir

- Çizgilerle Bizim Dayımız Dursun Karataş

- Çizgilerle Anadolu Tarihi
- Büyük Direniş Kitap Dizisi,
Kitap 1: 122 Şehit (iki cilt)
- Büyük Direniş Kitap Dizisi,
Kitap 2: Aydınlarla Tartışmalar (2
Cilt)
- Elin Altı Abdi İpekçi Parkı
Direnişi

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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16 Mart Katliamı şehitleri Anıldı: 16 Mart 1978'de
-

- 11 Mart:

Almanya'nın
Düsseldorf kentinde Nurhan Erdem,
Cengiz
Oban
ve
Ahmet
İstanbullu'nun tutuklanmalarından 16
ay sonra birinci duruşması yapıldı.

- 12-14 Mart;

Gazi ve
Ümraniye Katliamı: 12 Mart 1995
Gazi katliamının 15. yıldönümünde
Gazi ve Ümraniye’de katliam
protesto edilerek şehitler anıldı.
Gazi’de yapılan anmaya yaklaşık 3
bin kişi katıldı. Katliam Antalya,
İzmir, Adana'da da çeşitli eylemlerle
protesto edilip şehitler anıldı.

- 13 Mart 2010: Avrupa’daki
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devrimci,
demokrat
gençliğin
“Anadolu Gençlik” olarak sürdür
düğü çalışmalar sonucunda Köln’de
"Anadolu Gençlik 1. Kurultayı"
yapıldı.

- 14 Mart;

Beyazıt'ta yapılan kontrgerilla
katliamında şehit düşen 7 devrimci
İstanbul Üniversitesi önünde ve
Anadolu’da
Malatya,
Dersim,
Ankara, Kocaeli, Kars, Bursa ve
Antalya'da yapılan eylemlerle anıldı.

- 20 Mart:

Kars Gençlik

götürüldü.

- 18 Mart: 27 Aralık günü
Edirne'de yaşanan linç saldırısının
davası
Edirne
2.
Asliye
Mahkemesinde görüldü.
- 30 Mart:

Hollanda’nın
Amsterdam şehrinde bulunan Özgürlük Bürosu, Hollanda polisi tarafından basıldı.

Derneği açıldı.

- 21 Mart Newroz: Halk
Cepheliler tarafından İstanbul, Bursa,
Ankara, Kocaeli, Malatya, Elazığ,
Dersim, İzmir illerinde kutlandı.
Yurtdışında
da Almanya
ve
İngiltere'de kutlandı
- 26 Mart: Gençlik
Federasyonu, Berna Yılmaz ve Ferhat
Tüzer’in serbest bırakılması için
İstanbul AKP İl Binası önünde eylem
yaptı.

-

26 Mart 2010:

Cepheli

Tutsaklara Zorla Sürgün Sevk: Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki Cepheli tutsaklardan Gökhan
Gündüz, Ali Teke ve Ufuk Keskin Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’ne zorla
sevkedildiler.

Nİsan 2010
3 Nisan;

Liseli Gençlik,
Mercan Düğün Salonu'nda 160
kişinin katıldığı “Yozlaşmaya Karşı
Liseli Gençlik Birleşiyor” kurultayı
yaptı.

-
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Nisan:

Gençlik
Federasyonu, polisin üyelerine yönelik baskı, terör ve ve tehditlerini
protesto
etmek
için
Vatan
Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet
Müdürlüğü önünde polisi teşhir eden
pankart ve dövizler açarak eylem
yaptı.

“Parasız Eğitim
- 13 Nisan; Feda davası
İstiyoruz Alacağız”: Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’
Sürüyor: 29 Nisan 2009 tarihinde 19
daki Abdi İpekçi Spor Salonu’nda,
Aralık hapishaneler katliamının
‘Roman açılımı’ şovu yaptığı esnada
- 29 Mart: Halk Cephesi’nin 6 sorumlularından dönemin Adalet
Gençlik Federasyon üyesi Ferhat
Bakanı Hikmet Sami Türk'e yönelik
ay önce başlattığı “Amerika Defol Bu
Tüzer ve Berna Yılmaz ve Utku
gerçekleştirilen feda eyleminin
Vatan Bizim” kampanyası çerçeve
Aykar, “Parasız Eğitim İstiyoruz
davası
görüldü.
sinde “İncirlik Üssü Kapatılsın”
Alacağız” kampanyası çerçevesinde
talebiyle ülkenin dört bir yanında
- Nisan: Avrupa’da birçok ülke
pankart açıp kuşlama yaptılar. Ferhat
toplanan 318 bin imza TBMM’ye
ve şehirde Anadolu Halk Şölenleri
ve Berna tutuklandı ve halen tutyapıldı.
saklar. “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız” kampanyası okul döne- 30 Mart – 17
mi boyunca Gençlik Federasyonu’
Nisan
Devrim
nun örgütlü olduğu bütün illerde
Şehitlerini Anma ve
“Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’a
30
Mart
2010;
28
Mart'da
İstanbul
Gazi
Özgürlük” talebini de içererek çok
U m u d u n
mezarlığında Dayı'nın mezarı başında bir anma
çeşitli eylemlerle sürdü.
yaparak yola çıkan 320 Halk Cepheli, 29 Mart'ta K u r u l u ş u n u
faaliyetleri
Ankara'da 318 bin imzayı meclise verdikten sonra Kutlama
Mahir Çayan'ın mezarı başında bir anma yaparak çerçevesinde Sibel Yalçın
Kızıldere'ye doğru yola çıktılar. Cephealiler, 30 Direniş Parkı’nda yaklaşık 2
Mart 2010'da, 38 yıl sonra Kızıldere'deydiler.
bin kişinin katıldığı bir
Coşku, kararlılık, vefa, bağlılık, hepsi orada anma yapıldı. Şehitler
somutlanmıştı. Gerçekte onların yüreği ve beni hep hafatsı boyunca İstanbul’un
buradaydı 38 yıldır. Şimdi işte herşeyleriyle mahallelerinde ve Elazığ,
Bursa,
İzmir,
gelmişlerdi Kızıldere’ye, bir ilki daha yaratıyor- Mersin,
Manisa-Salihli,
Erzincan,
lardı..

38 yıl sonra
Kızıldere'deyiz:
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Malatya, Adana, Antalya, Dersim,
Kars, Hatay, Kocaeli, Ankara, Edirne,
Babaeski, Çanakkale'de çeşili eylem
ve etkinliklerle anıldı. Kampanya
boyunca 150 bin bildiri, 600 bin kuş,
200 pankart asıldı.

- 30 Mart-17 Nisan:
Avrupa’nın
İsviçre,
İngiltere,
Almanya, Avusturya, Fransa gibi
ülkelerinde şehitlerimizi anma ve
Umudun kuruluşunu kutlama faaliyeti yapıldı.

- 1 Mayıs Piknikleri:
Merkezi olarak 1 Mayıs’ı İstanbul
Taksim 1 Mayıs alanında yapacağını
açıklayan Halk Cephesi 1 Mayıs
öncesi Adana, Eskişehir, Mersin,
Antalya, İzmir, Antakya, Ankara,
Tokat, Edirne, Bursa, Malatya,
Muğla, Kocaeli, Kütahya, Erzincan
ve İstanbul’da binlerce kişinin
katıldığı piknikler yapıldı.

mayıs 2010
- 1 Mayıs 2010; 32 yıl sonra
1 Mayıs; Taksim 1 Mayıs alanında
300 bin kişinin katıldığı bir kitleyle
kutlandı. 15 binin üzerindeki Cephe
kitlesi de kızıl sancaklarıyla alanın en
kitlesel grubuydu.

-Tavır Dergisi 30 Yaşında
İlk sayısı Ocak 1980’de yayınlanan Kültür ve Sanat Yaşamında Tavır
dergisi 30. yılına ulaştı.

AKP’dir.

-

8-9 Mayıs:

Gençlik

Federasyonu, “Gençlik Ve Örgütlenme” kurultayı’nın ardından Sibel
Yalçın Direniş Parkı’nda “Dev-Genç
Kültür Şenliği yaptı. Kurultay ve şenliğe Lübnan, Yunanistan, Bulgaristan,
Suriye, Honduras, Filistin, Rusya
gençliğinden temsilci de katıldı.
Kültür şenliğine polis saldırısında 6
kişi gözaltına alındı ve 4 kişi tutuklandı.

14-26

Mayıs:

Gençlik
Federasyonu Üyeleri Dev-Genç’in
40. yılında, Parasız Eğitim talebi için
14 Mayıs’ta İstanbul’dan Ankara’ya
uzun yürüyüş başlattılar. Yürüyüş
boyunca taleplerini anlatan DevGenç’liler 26 Mayıs’ta Ankara’ya
vardılar. Ankara’da polisin
tüm engellemelerine rağmen Dev-Genç’liler topladıkları
imzaları
TBMM’ye götürdüler.

Davası: 1.5 yıldır süren ve adalet
talebi ile Halk Cepheliler’in sahiplendiği Engin Çeber davasında 1 Haziran
günü karar verildi. Aralarında hapishane 2. Müdürünün da yer aldığı 4
kişi müebbet hapis cezası aldı.

- 26 Mayıs; TAYAD’lı Aileler
hapishanelerde tecritin son bulması
ve sohbet hakkının uygulanması için
“8 metre karede ne kadar
yaşarsın!” diye yeni bir kampanya
başlattılar.

- 9 Haziran: Hatay'ın
Samandağ ‹lçesi Tekebaflı Beldesi
halkı, askeri konvoyla rüzgar santrali
kurmak için gelen flirketlere karflı,

Sayı: 248

- 11-14 Mayıs:

Yürüyüş

İzmir Gençlik Derneği
İzmir’de 6. Canan Kulaksız
Alternatif Öğrenci Şenliği
düzenledi.

-18

26 Aralık
2010

Mayıs:

Belçika’da 11 yıl süren
DHKP-C davası, 18 Mayıs 2010 tarihinde Yargıtay Mahkemesi’ nin kararını açıklaması ile sonuçlandı.

yola barikat kurarak direnerek arazilerine santral kurulmasını engellediler.

- 15 Haziran;

- 5–6 Mayıs: Gençlik
Federasyonu, çeşitli illerdeki
üyelerinin
katıldığı
“Gençlik Ve Örgütlenme”
kurultayı düzenledi.

İnönü’de
55 bin kişi

- 7 Mayıs: Güler
Zere, şehit düştü:

-12

Kanser Hastası tutuklu
devrimci tutsak Güler
Zere’nin hapishanede tedavisi zamanında yapılmadığı
için ilerledi. Güler, ölümün
eşiğine getirildiğinde tahliye
edildi. Tahliyesinden 6 ay
sonra şehit düştü. Katleden
tecrittir!
Sorumlusu

hazİran 2010
- 1 Haziran; Engin Çeber

Haziran;

İstanbul’da İnönü

Stadyumu’nda Halk Cephesi’nin düzenlediği
Grup Yorum Konserine 55 bin kişi katıldı.
Gürül gürül, çağıl çağıl bir devrim coşkusu
sarmıştı tribünleri... Sosyalizm sanki orada ete
kemiğe bürünüyordu... Kendine güven
kazanıyordu devrim.. Grup Yorum söylüyordu
55 binlik halk korosuyla... 55 binlik halk korosu 71 milyona söylüyordu türküsünü...

TAYAD’lılara
gözaltı ve tutuklama saldırısı:
TAYAD’lıların
tecrite
karşı
sürdürdüğü mücadele, hasta tutsaklara sahip çıkması ve haklar ve özgürlükler mücadelesindeki yürüttüğü
mücadeleyi hazmedemeyen AKP iktidarı Ankara, İstanbul ve İzmir’de
TAYAD’lıların evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda 29 kişi gözaltına
alındı ve 17 kişi tutuklandı.

- 25 Haziran Cuma: Kanser
hastası Güler Zere’ye özgürlük kampanyasıyla İstanbul’da başlayan,
Ankara ve Adana’da her hafta yapılan “Hasta Tutsaklara Özgürlük”
eyleminin 48’incisi yapıldı.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Unutmayan, unutturmayan
halkın iradesiyiz!

Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010

10 yıl, tarih içinde küçük bir
zaman dilimi, fakat bir insan
yaşamında uzun bir zaman... Bugün
20 yaşında olan delikanlılar, genç
kızlar, 19 Aralık 2000 katliamı
yaşandığı sırada 10 yaşındaydılar,
olandan bitenden haberdar olmadıkları bir yaştaydılar...
Başka bir açıdan baktığımızda,
görürüz ki, bugün devrimci demokratik mücadele içinde yeralan
gençlik, 19 Aralık katliamını yaşamamış bir gençliktir. Liseli gençlerimizi düşünün; onlar, o zaman, 19
Aralık katliamı sırasında 5-6 yaşlarındaydılar.
Düşünün, 19 Aralık katliamı o
kadar “eski” bir olay olmamasına
rağmen, eğer hatırlatılmazsa,
anlatılmazsa, genç kuşaklara
aktarılmazsa, hızla unutturulabilir.
Nitekim de aslında unutturmaya da
çalıştılar. Türkiye tarihinin en ağır,
en ısrarlı sansür politikalarını uyguladılar bu konuda. Burjuva basın bu
sansürün gönüllü uygulayıcısı oldu.
Ne yazık ki solun bir kesimi de bu
sansürün bir parçası oldu...
Ama işte bakın, 19 Aralık katliamının
10.
yıldönümünde
sansürün gönüllü uygulayıcısı burjuva basın dahil olmak üzere, 10
yıldır neredeyse bu konuda tek kelime etmekten kaçınan sol kesimler
dahil olmak üzere, geniş bir kesimin
gündemindeydi 19 Aralık.
Peki bu nasıl oldu?

Unutmamak
unutturmamak salt bir
slogan değil bir politikadır
Halk Cephesi’nin 19 Aralık’ın
yıldönümünde dağıttığı bildiri “19
Aralık Katliamı 10. Yılında ADALET İSTİYORUZ” başlığını taşıyordu. Bu hatırlatma ve bu talep,
bizim 10 yıldır tekrarladığımız bir
talepti. “Unutmadık, unutturmayacağız” bizim için, hiçbir

10

zaman sadece bir slogan olmadı.
Bu, bir politikaydı bizim için ve
kesin bir şekilde diyebiliriz ki, 10
yıl boyunca bu politika kararlılıkla,
ısrarla uygulanmıştır. Yukarıda sorduğumuz “Peki bu nasıl oldu?”
sorusunun cevaplarından biri budur.
Halk Cephesi, 19-22 Aralık katliamının 10. yılında da katledilenler
için
ADALET
istemeye,
sürdürdüğü kampanya ile halka
gerçekleri anlatmaya devam etti.
İstanbul’dan
Ankara’ya,
Çanakkale’den,
Erzincan’a,
İzmir’den Malatya’ya, Elazığ’dan
Antalya’ya, Adana’dan Hatay’a,
Samsun’dan, Mersin’e kadar
Anadolu’nun dört bir yanında 19
Aralık’la ilgili eylemler, toplantılar
yapıldı. Halk Cepheliler tarafından
asılan yüzlerce pankartta, dağıtılan
yüzbinlerce bildiride, on binlerce
kuşlamada, yüzlerce duvar yazısında 19-22 Aralık hatırlatıldı, adalet
talebi canlı tutuldu.
Halk Cephelilerin dışında da,
başta Kürt yurtsever hareketi olmak
üzere, yıllardır 19 Aralık’ı kendi
gündemleri olarak görmeyen
kesimler de, 10 yıldönümünde
çeşitli eylemler yaptılar. Bu da son
derece dikkate değer bir yandı ve
bunda da kuşkusuz, yukarıda
sözünü ettiğimiz on yıllık ısrar ve
kararlılığın, on yıla yayılan “unutmama unutturmama” politikasının
payı yadsınamaz.
Bu sonuçları yaratan, aradan
geçen 10 yıla karşın 19-22 Aralık
katliamının unutulmadığını, unutturulmayacağını ortaya koyan bir iradenin varlığıdır. Bu 10 yılın, yaklaşık 7 yılı zaten 19 Aralık katliamının her gün yeniden hatırlandığı bir direniş içinde geçmiştir.
Büyük bölümünü devrimci hareketin tek başına sürdürdüğü bu direniş
süreci, solun büyük kesiminin F
Tiplerini, hapishaneler sorununu,
19 Aralık’ı gündeminden adeta

çıkardığı bir süreçti bilindiği gibi.
Unutmayan ve unutturmayan iradenin rolü, işte bu noktada belirleyici
olmuştur.
Katliamın üzerinden tam 10 yıl
geçmiş ama devrimci irade katliam
sanki “daha yeni yaşanmış” gibi
her yıl ısrarla katliamı yeniden
halka anlatmış, katliamcıları tekrar
tekrar teşhir etmiş ADALET istemiş, katillerin yakasına yapışmış,
hesap sormuştur.
Aradan geçen 10 yılda, katillerin
alay eder gibi “Hayata dönüş” adı
altında gerçekleştirdikleri katliam
unutulmadıysa, unutturulmadıysa,
bugün şehirlerin meydanlarında,
sokaklarda, caddelerde anlatılmaya
devam ediliyorsa, gençlerimiz
biliyorsa, bunu, unutmayan, unutturmayan iradeye borçluyuz.
Katillerin tüm yalanları açığa
çıkarılmışsa ve katliamcılar bugün
televizyon ekranlarında kendilerini
aklamaya çalışmakla meşgullerse,
bunu unutmayan, unutturmayanmayan iradeye borçluyuz.
Katledenlerin, resmi tarihlerine
bakın! Tek bir kitaplarında katliama dair tek bir cümle bulamazsınız.
Katliamı açığa çıkarmak, katillerden hesap sormak için bugüne
kadar kendi rızalarıyla başlattıkları
tek bir hukuki girişim yoktur.
Atılan adımların, açılan davaların unutmayan, unutturmayan o
irade
tarafından
kararlılıkla
sürdürülen adalet mücadelesinin

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

zorlamasıyla olduğu ortadadır.
Katledenler, bugüne kadar
katliamı unutturmak için ellerinden gelen herşeyi yaptılar.
Tutsakları diri diri yaktıkları,
gazlara boğdukları, kurşunladıkları
Bayrampaşa
Hapishanesi’ni
kapattılar.
Kapatmakla yetinmeyip, orada
yazılan tarihi hafızalardan silmek
için bahçesinde kebap kokularının
yükseldiği, gerici kitapların sergilendiği bir panayır yerine çevirdiler.
Ulucanlar Hapishanesi’nde aynı
şeyi yaptılar. Diyarbakır’da aynı
şeyi
yapmaya
çalışıyorlar.
Katliamlara dair ne varsa ortadan
kaldırmaya çalışarak, unutturma
politikasını pekiştiriyorlar.

Unutturmak ve
unutturmamak, devrimle
karşı-devrimin çatışma
noktalarından biridir
Karşı-devrimin
“unutturma”
politikasının karşısına, devrim,
unutturmama politikasıyla çıkmalıdır. Bizim yaptığımız budur.
Solun neredeyse tamamının yapmadığı da budur. Solun bir kısmı
bunu, “19 Aralık, F Tipleri, tecrit...
işçi sınıfının gündemi değil...”,
“halkın başka sorunları var”
gerekçeleriyle, bir kısmı ise
“yıldönümü
devrimciliği” gibi
küçümsemelerle, bir kısmı ise “bu
düzenden adalet istemek reformizmdir” gibi keskinliklerle yaptı. Bir
kısmı ise daha baştan “aynı mahalleden değiliz”, “farkımızı koyduk
iyi oldu”, “cepte keklik mi
sandınız” diyerek, ayrımlarını koymuş ve bir anlamda bu defteri
kapatmışlardı. Nitekim yeniden bu
gündemi hatırlayabilmeleri için
aradan uzun yıllar geçmesi gerekecekti.
Oysa onların “gündemi” değilken de bu konudaki mücadele her
biçimiyle sürüyordu. 19 Aralık’a,
tecrite karşı mücadele, adalet boyutuyla, direniş boyutuyla, sansürü
parçalama boyutuyla, 19 Aralık’ı
unutturmama boyutuyla, tecriti

gündemde tutma boyutuyla, çok
yönlü bir mücadele olarak
sürdürüldü. Solun büyük kısmı, bu
mücadelede bırakın devrimci
olmayı, Marksist-Leninist olmayı,
bir demokrat olarak bile görev ve
sorumluluk üstlenmediler.
Karşı-devrim cephesinde ise tam
bir hemfikirlik ve seferberlik vardı.
Katledenler, basın yayın organlarıyla, yargı mekanizmalarıyla,
düzen partileriyle, üniversiteleriyle unutturmaya çalışıyorlardı tarihin
bu kesitini. Elbirliğiyle katillerini
koruyorlardı.
Onlar unutturmaya, yok saymaya devam ettiler. Halkın unutmayan, unutturmayan iradesi ise
tüm enerjisi ile binlerce sayfayı
bulan büyük bir külliyat ile gerçekleri yazarak, anlatarak, unutturmadı. Katliamı anlatan kitaplar
çıkarıldı. Tanıklıklar belgelendi.
Unutturmamak, güçlü bir iradeyi
gerekli kıldığı kadar, en az onun
kadar güçlü bir sabır ve emek
gerektiriyordu. Onlarca kampanya
düzenlendi bu sürede. Tüm Halk
Cephesi ülke çapında seferber oldu.
Çünkü, ısrarlı ve sonuç alıcı
olmayan, göstermelik, yasak savıcı
hiçbir eylem biçimi, bu tayin edici
kavgada, oligarşinin “unutturma”
politikasını etkisizleştiremezdi.
Unutturmayan işte bu kesin
irade ve kararlılığa eşlik eden
büyük sabır ve emektir.
10 yıl boyunca ortaya konan bu
iradenin, sabrın ve emeğin olmadığını düşünelim. Tek kelime ile

19-22 Aralık katliamı, katledenlerin istediği gibi, tarihin
tozlu rafları arasında unutulmaya mahkum edilmiş olurdu. İktidarların uzun süredir
hakim kılmaya çalıştığı
çarpık bir tarih anlayışı var;
Avrupa Birlikçiliğin başını çektiği
bu anlayış, ülkemizde tüm zulüm,
sanki 12 Eylül’de olmuş bitmiş
havasını yayıyor. Sanki infazlar,
katliamlar, işkenceler herşey dünde
kalmış gibi... Unutturmamak, bu
çarpık tarihe karşı gerçeğin savunulması ve ortaya konulmasıydı.
10 yıllık bu irade, emek ve sabır
olmasaydı, tarihe düşülen bu notlar
olmayacaktı.
Bu,
Nilüfer
Alcanlar’ın, Ahmet İbililer’in,
Fidan
Kalşenler’in,
Hasan
Güngörmezler’in, Murat Özdemirler’in ve daha onlarca şehidin, yüzlerce gazinin unutulması, yok sayılması demek olacaktı.
Bu, 19-22 Aralık’ta yaşanan
onca acının, kömürleşmiş cesetlerin, kolu bacağı koparılan, gözü kör
edilen, bedeninde kurşun izleri
taşıyan yüzlerce tutsağın yok sayılması demek olacaktı. Ki o noktada
geriye sadece sömürücü egemen
sınıfların yazdıkları tarih kalırdı.
O tarihe göre, katledenlerin
hayasızca “Hayata Dönüş” adını
verdikleri katliam operasyonu, işte
o zaman egemenlerin yazdığı tarihin penceresinden gerçekten de bir
“Hayata Döndürme” olarak bilinecekti!
Ama öyle “bilinmedi”, bilinemezdi... Unutmayan, unutturmayan
irade buna izin vermedi. 10 yıl
boyunca sol’un “önemsemediği”
gerçek buydu. Küçümsenen, dudak
bükülen, sırt dönülen, gündemimiz
değil denilen kavga, belirleyici bir
kavgaydı. Sonuç olarak, unutmamak, unutturmamak, sadece bir
slogan olmadığı gibi, sadece bir
hafıza meselesi de değildir; unutmamak, halkın zulüm düzenine
öfkesinin ve halkın önderlerinin
diktatörlüğü yıkma kararlılığının
yaşaması demektir.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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10 yıl oldu... AFFETMEYECEĞİZ!
Katledenleri, diri diri yakanları BAĞIŞLAMAYACAĞIZ!
Katledilenler için ADALET İSTİYORUZ!
İstanbul’dan
Afyon’a, Dersim’den
Hatay’a, Ankara’dan
Çanakkale’ye... 18
şehirde onlarca gösteri,
binlerce kuşlama, binlerce bildiri, onlarca
pankart...

Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010
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Tarihi kanlarıyla yazan direnişin
kahramanları bu hafta yapılan
anmalar ile anıldı. Tarihi kanlarıya
yazan kahramanlar bugün direnişleriyle yol göstermeye devam edi
yorlar.

Bayrampaşa önünde
yüzlerce Seyhan’dık!

10 yıl önce binlerce ölüm
mangasının kuşatıp, 12 tutsağı
Bayrampaşa
Her yerde ADALET istedik! katlettiği
Hapishanesi önünde katliamın
19 Aralı k’ta diri diri yakanları unutulmadığı, katillerin hesap
UNUTMADIĞIMIZI gösterdik! vermekten kurtulamayacağı bir
kez daha haykırıldı.
19 Aralık’ın 10’uncu yılında
Katledilenler için adalet
ülkemizin dört bir yanında anmalar
isteyenler,
Mustafalar’ın,
yapıldı, şehitlerin mezarları ziyaret
Nilüferler’in, Seyhanlar’ın...
edildi. Diri diri yakanlar bir kez
yenilmezliğini anlattılar.
daha lanetlendi.
Katliamın 10. yılında katliamı
Adalet isteği çok daha güçlü bir
protesto
etmek için Bayrampaşa
biçimde vurgulandı. O tarihin bir
Hapishanesi önünde Hukuk
parçası olan direniş ve direnişi
yaratan kahraman şehitlerimiz
Dernekleri Platformu ve TUYAB
10’uncu yılda anıldılar.
ortak eylem yaparken, Çağdaş
19 Aralık’ın 10. yılında adalet
Hukukçular Derneği, Halk
isteğinin çok daha güçlü ifade
Cephesi ve BDSP de ayrı ayrı
edilmesinde, 19 Aralık’ın unutulprotesto eylemleri yaptılar.
mamasında kuşkusuz 10 yıldır
ÇHD’li
avukatlar,
sürdürülen mücadelenin belirleyici
Bayrampaşa
Hapishanesi
payı vardır.
önünde
“Katliam
Emrini
19 Aralık katliamını oligarşi
Verenler Cezalandırılsın” ÇHD
unutturamamış, böylesine güçlü bir
İstanbul Şubesi pankartını
adalet ve hesap sorma bilinci ortaya
açarak bir eylem yaptılar.
çıkmışsa bunda unutturmayan
Eylemin ardından katliam
devrimcilerin rolü belirleyicidir.
saldırısı sırasında milletvekili olan o dönemin
tanıklarından
Mehmet Bekaroğlu da
katliama ilişkin kısa bir
konuşma
yaparak
“katliam
yapan
Türkiye’deki rejimin,
nasıl
bir
sistem
olduğunu gösterdiğini”
belirtti.

Şefinurlar,
Yazgülüler,
Fıratlar, Aşurlar... direnişin tüm
kahramanları o gün Bayrampaşa
Hapishanesi
önünde
Halk
Cepheliler ile birlikteydi.
Yenilmezliğin, başeğemezliğin destanını yazanlar, Halk
Cepheliler ile omuz omuza kızıl
bayraklar altında, “Direnenlerin
asla yenilmeyeceğini” anlatıyorlardı.
Bayrampaşa
Hapishanesi
önünde 700 kişiyle bir anma
yapan Halk Cephesi üyeleri “Biz
19 Aralık'ta Bayrampaşa'daydık,
Diri
Diri
Yakılanlar
Kurşunlananlarız, Adalet istiyoruz" ve "10 yıl oldu 19 Aralık
2000'de, Bayrampaşa'da Diri
Diri Yakanlar Yargılansın"
pankartlarını açarak adalet istediler.
Katliam sırasında tutsak olan
Mehmet Güvel “Bunun için her
19 Aralık’ta burada olacağız, bu
katliamın katillerinden hesap
soracağız” dedi.
Halk Cephesi adına açıklama
yapan Gülten Işık: “Faşizme
karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, kapitalizme karşı sosyalizmi savunmaktan vazgeçmemizi istiyorlardı. Vazgeçmedik. Diri diri
yakıldık, kurşunlandık, tecrit
hücrelerine atıldık, 122 kez
öldük, halkımızın özgürlüğünü,
vatanımızın
bağımsızlığını
savunmaktan
vazgeçmedik"
dedi.
Açıklamanın ardından İdil
Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi
Bayrampaşa Hapishanesi’nde
yanan 6 kadını canlandıran bir
oyun oynadılar.
Şair
Ruhan
Mavruk
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Bayrampaşa için yazdığı bir şiiri
okudu. Anmaya katılan Grup
Yorum, Grup Yorum Korusu,
Erdal Bayrakoğlu, Ercan Aydın,
Bilgesu Erenus, Avni Sağlam,
İbrahim Karaca ve Bayar Şahin
birlikte “Mapushane İçinde
Yanıyor Gazlar” türküsünü
söyledikten sonra İbrahim
Karaca
Nazım
Hikmet’in
“Düşman” şiirini okudu. Sonra
hep birlikte Çavbella marşı
söylendi.
“Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez!”, “Anaların Öfkesi
Katilleri Boğacak!”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız!” sloganlarının atıldığı eylemde karanfillerin hapishane önüne konulmasından sonra anma Cebeci
Mezarlığı’na geçilerek şehitlerin
mezarları başında devam etti.

Cebeci’de kızılbayraklarımızla şehitlerimizin
başucundaydık!
Halk Cepheliler 19 Aralık
günü Cebeci’de, kahraman şehitlerinin başucunda onların kahramanlığını selamladı.
Halk Cepheliler en önde
TAYAD’lı Aileler’in olduğu kortejlerini oluşturarak, kızıl flamalar ve 122 şehidin resimlerini
taşıyarak yürüdüler.
Şehitlerin mezarlarının başına
gelindiğinde, TAYAD’lı Ahmet
Kulaksız; “Burada geleceğe
olan bir umut var, orada o
katliam anında yoldaşlara
olan güven var. O katliam
anıda Türkiye haklarına,
dünya haklarına olan bir
güven var. Ve bu güvendir
ki bizim çocuklarımız,
gözünü kırpmadan ölüme
yürümüşlerdir” diyerek
konuşmasına başladı.
Ahmet
Kulaksız’ın
konuşmasının ardından

Grup Yorum Korosu “Bize Ölüm
Yok”
marşını
seslendirdi.
Şehitlerin mezarlarına karanfiller konulmasının ardından
tekrar kortej oluşturularak
mezarlık çıkışına kadar yürüyüş
yapıldı.
18 Aralık akşamı Halk
Cepheliler “19 Aralık Katliamı
10. Yılında Adalet İstiyoruz,
Halk Cephesi” imzalı pankart
açarak, sloganlarla Nurtepe
Hüseyin Aksoy Parkı’ndan
başlayan meşaleli yürüyüş yaptılar. 110 kişinin katıldığı
yürüyüşte, Sokullu Caddesi’ne
çıkan kitle caddede “Haklıyız
Kazanacağız” marşını hep birlikte söyledi. Cadde boyunca süren
yürüyüş, Dilan Pastanesi önüne
yapılan açıklama ile sona erdi.
Kitlenin dağılmasından sonra
zırhlı araçla mahallede dolaşmaya kalkan AKP’nin polisine
müdahale edildi. Gaz bombalarıyla saldıran polise taşlarla,
yollara kurulan barikatlarla
cevap verildi. İki saat boyunca
barikatlarda
beklenildi.
Mahalleye giremeyen polis
mahalleden çekilmek zorunda
kaldı.
İdil Kültür Merkezi’nde 18
Aralık günü saat 18.00‘de
"Renklerin Dilinden 19 Aralık"
resim sergisinin açılışı yapıldı.
Sergide eseri olan ressamların da
katıldığı gecede ayrıca İdil
Tiyatro Atölyesi "Adalet İçin"

adlı oyununu sergiledi
*
Ankara Halk Cephesi tarafından 19 Aralık günü Sincan
Hapishanesi önünde katliamı
protesto için eylem yapıldı.
“19 Aralık Katliamı 10.
Yılında Yakanlar 10 Yıldır
Yargılanmadı” yazılı pankart ve
katledilen 28 tutsağın resimleri
taşınan eylemde, açıklamanın
ardından, halaylar çekildi.
Buradan otobüslere binilerek
Karşıyaka Mezarlığı’na gidi
lerek şehit mezarları ziyaret edildi.
18 Aralık günü Ankara Halk
Cephesi, Yüksel Caddesi’nde 28
devrimci tutsağın katledilişini
halka anlatan bir resim sergisi
açtı. 13.30 - 16.30 arasında açık
kalan sergide bildiri de dağıtıldı.
19 Aralık’ta katledenlerin
yargılanması için Buca Hapishanesi önünde İzmir Halk Cephesi
tarafından bir eylem yapıldı.
“Katil Devlet Hesap Verecek”
“Adalet istiyoruz” sloganlarının
atıldığı eylemin ardından Berrin
Bıçkılar’ın mezarı başında bir
anma düzenlendi.
18 Aralık günü Antalya’da
katliamın 10. Yılında DİSK
Genel-İş toplantı salonunda
panel ve anma yapıldı.
Panele TAYAD Başkanı Av.
Behiç Aşçı, ÇHD Genel Merkez
Başkan Yardımcısı Av. Münip
Ermiş,
KESK
Genel Merkez
Örgütlenme
Sekreteri Akman
Şimşek,
Dr.
Onur Bilgiç ve
Antalya
Halk
C e p h e s i
Temsilcisi
Yurdagül Gümüş
katıldı.
Sinevizyon
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gösteriminin yapıldığı,
110 kişinin katıldığı
panel Umudun Türküsü
müzik
grubunun
söylediği marşlarla sona
erdi.
19 Aralık günü ise
Antalya Halk Cephesi
tarafından Halk Bankası
önünde başlayan eylemde diri
diri yakanları teşhir eden,
adalet isteyen pankartlar ve
dövizler taşındı. Eylem Kışlahan
Meydanı’na kadar yürüyüş
yapılmasının ardından sona erdi.
Dersim Halk Cephesi tarafından katliamın 10. yılında 19
Aralık günü Sanat Sokağı’nda
aralarında şehit ailelerinin de
olduğu 60 kişinin katıldığı bir
eylem yapıldı. Eylemde Halk
Cephesi adına yapılan açıklamada; “Bize geçmişi kurcalamayın
diyorlar, eski yaraları kanatmayın diyorlar. Unutun diyorlar.
Bir avuç kömür haline getirilmiş
Seyhan DOĞAN’ı unutabilir
miyiz?” denildi. Yaktığı feda
ateşiyle kahramanlaşarak ölümsüzleşen
Fidan
Kalşen
katliamın
yıl
dönümünde
yoldaşları ve ailesi tarafından
mezarı başında anıldı. Anmada,
sloganların ardından bir konuşma yapıldı ve “Bize Ölüm Yok”
marşı söylendi.
Elazığ Halk Cephesi de 19
Aralık günü katliamı lanetleyen
bir eylem düzenledi. Elazığ Halk
Cepheliler
Yıldızbağları
Mahallesi’nde meşaleli yürüyüş
yaptılar.
Malatya Yeşilyurt Caddesi
üzerine 18-20 Aralık tarihleri
arasında çadır kuruldu, Halk
Cephesi
imzalı
“Adalet
İstiyoruz” başlıklı bildiriler
dağıtıldı. Üç gün boyunca
değişik
saatlerde
çadırda
türkülerle, marşlarla müzik dinletileri verilip, halaylar çekildi.

Malatya
Halk Cephesi tarafından
19 Aralık günü meşaleli yürüyüş
düzenlendi. Yeşilyurt Caddesi
üzerinde açık olan çadır önünde
toplanan
Halk
Cepheliler
Emeksiz Meydanı’na katliamı
anlatan pankart ve sloganlarla
yürüdüler.
16 Aralık 2002 tarihinde ölüm
orucu direnişinde şehit düşen
Feride Harman mezarı başında
anıldı. Mezarın dönüşünde ailesi
tarafından Malatya Haklar
Derneği’nde yemek verildi.
19 Aralık’ta Kars Gençlik
Derneği Girişimi tarafından
Eğitim-Sen’de şehit düşen
devrimciler anıldı. Anmada
yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından, katliamı anlatan
bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Adana’da 18 Aralık’ta Kültür
Sokağı önünde Halk Cepheliler
19 Aralık katliamını protesto
etiler. Eylemin ardın Halk
Cepheliler Çakmak Caddesi’nde
bir saat süren bildiri dağıtımı
yaptılar.
Mersin Halk Cephesi tarafından, 18 Aralık günü Taş Bina
önünde yapılan eylemde, “19-22
Aralık katliamının devrimciler
açısından yenilmezliğin adı
olduğu”belirtildi.
Karadeniz
Özgürlükler
Derneği’nde 18 Aralık günü 19
Aralık şehitleri için bir anma
programı düzenlendi. Katliamı
anlatan sinevizyon gösterimi ve
marşların ardından program sona

erdi. 19 Aralık günü ise
S ü l e y m a n i y e
Geçidi’nde, 19 Aralık
katliamı ve katilleri
Samsun
Halk
Cephesi tarafından
A protesto edildi.
Y
T
A
MAL
19
Aralık’ta
Erzincan Gençlik Derneği
tarafından Eğitim-Sen'de hapishaneler katliamı ile ilgili anma
düzenledi.
Katliamda şehit düşenler için
saygı duruşunun ardından
yapılan konuşmalar, şiir okunmasıyla devam eden anma
müzik dinletisi ile sona erdi.
19 Aralık günü Edirne
Gençlik Derneği tarafından
yapılan ve 55 kişinin katıldığı
anmada söylenen marşlarla
devrim şehitlerinin ölümsüzlüğü
vurgulandı.
Katliamın yapıldığı yerlerden
biri olan Çanakkale’de 19
Aralık’ta katliamı protesto için
Halk Cephesi tarafından Truva
Atı’nın önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Eyleme 30 kişi
katıldı.
Katliam ile ilgili Afyon
Gençlik Federasyonu üyesi
öğrenciler tarafından PTT
önünde basın açıklaması yapıldı.
Açıklamanın ardından düzenlenen programda katliam görüntüleri gösterilerek, son süreçte
basının günah çıkarırcasına yaptığı açıklamalar verildi.
18 Aralık günü, Bursa Kent
Meydanı’nda meşaleli yürüyüş
ve basın açıklaması yapıldı.
Açıklamaya Halkevleri ve BDSP
temsilcileri de katıldı.
19 Aralık Pazar günü, Semra
BAŞYİĞİT Halk Sahnesi’nde
katliamla ilgili panel ve anma
yapıldı. Şehitler için saygı
duruşunun ardından, katliamın
siyasi anlamı, sonuçları konuşul-
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duğu panel marşlarla sona erdi.
17 Aralık günü, Bursa
Tophane’de bulunan Jandarma
Garnizonu’nun 50 metre yakınına 18 Aralık günü Setbaşı
Köprüsü üzerine pankartlar
asıldı.
20 Aralık’ta Gemlik Haklar
Derneği’nde anma düzenlendi.
Anma, yapılan konuşmaların
ardından bitirildi.
Artvin’de 19 Aralık’ta,
Kızılay İş Merkezi önünde 19
Aralık katliamıyla ilgili açıklama yapıldı. Eylemde katliamın
sorumluları tek tek sayılarak
“Katil Devlet Halka Hesap
Verecek” sloganı atıldı.

İstanbul
19 Aralık sabahı OkmeydanıHalk Cepheliler tarafından
Okmeydanı Anadolu Kahvesi’
nin girişindeki bir binaya
Bayrampaşa Hapishanesi’nde
diri diri yakılan 6 kadının
resminin olduğu ve “19 Aralıkta
Bayrampaşa’da
Diri
Diri
Yakanlar Cezalandırılsın” yazılı
10 metrelik bir pankart asıldı.
19 Aralık günü Avcılar
Marmara Caddesi’ndeki Erenler
İş Merkezi’ne 18 Aralık
Cumartesi günü ise Sokullu
Caddesi üzerine asılan 10x6
metre ebatında asılan pankartla
adalet talebi dile getirildi.
TAYAD’lı Aileler 22 Aralık
günü katliamı protesto etmek
için Balmumcu'nun Boğaziçi
köprüsüne giriş yönüne pankart

astılar.
Yenibosna'da bulunan Adli
Tıp Kurumu'nun E-5 yolu tarafına da Halk Cepheliler tarafından
pankart asıldı.
*
İzmir Yamanlar Mahallesi,
Kubilay Caddesi’nde katliamı
anlatan bir pankart asıldı. Aliağa
ilçesinde 17 Aralık Cuma günü
19-22 Aralık katliamını anlatan
pankartlar asıldı. 17 Aralık
Cuma
gecesi
Cepheliler
Aliağa’da yazılama yaptı.
21 Aralık günü Malatya
Cemal Gürsel Mahallesi’nde
Halk Cepheliler tarafından bir
pankart asıldı.
Elazığ’da 16 Aralık’ta Fevzi
Çakmak
Mahallesi,
Şehit
İlhanlar Caddesi girişine ve
merkezde Hozat Garajı’na çok
sayıda kuşlama yapıldı.
Antalya Güneşli Mahallesi ve
Çevreyoluna Cephe imzalı,
yazılamalar yapıldı.

Unutmadık!
Affetmeyeceğız!
İstanbul, Maltepe Zümrütevler
Mahallesi’nde Cepheliler 21
Aralık akşamı yaptıkları eylemle
katillerden hesap soracaklarını
söylediler.
Eylem,
Gülsuyu
Emek
Caddesi’nde barikat kurulmasıyla
başladı. Cepheliler Zümrüt Tülin
Caddesine yürüyüşe geçip yolları
molotoflarla kesip, barikat kurdular. Sloganlarla, marşlarla ve yaptıkları konuşmalarla halka seslenen Cepheliler;“…Halkımız, bundan tam 10 yıl önceydi 19-22
Aralık 2000 ‘Hayata Dönüş’
katliamı adı altında 28 devrimci
tutsağı diri diri yaktılar, hesabını
soracağız...” dediler.
Cepheliler geri çekilme sırasın-

18 Aralık’ta, Adana merkeze
bağlı Fuzuli Caddesi’ndeki tren
üst geçidine, Gizerler İş Merkezi
önünde Turhan Cemal Beriker
Bulvarı’na Halk Cepheliler
tarafından pankartlar asıldı.
13 Aralık günü, Bursa
Teleferik’in Akçağlayan Mahalle
si’nde, 19 Aralık katliamının
görüntülerinden oluşan fotoğraf
sergisi açıldı.
Cepheliler tarafından Tele
ferik’te 5 ayrı yere yazılama
yapıldı. Gemlik’te 13, 14, 15,
16, 21 Aralık günleri, Balık
pazarı, Eşref Dinçer Hamidiye,
Dr Ziya Kaya Mahallelerinde
kuşlamalar yapıldı.
14 Aralık’ta Salı Pazarı’nda
800 bildiri halka ulaştırıldı.
Mersin Demirtaş Mahallesi’
ne pankart asıldı. 20 Aralık’ta
Halk
Cepheliler
Mersin
Kazanlı’da ve Mersin üniversitesi civarında kuşlama yaptılar.
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*
16 Aralık Perşembe akşamı
Okmeydanı’nda katillerden hesap
sormak için Cepheliler tarafından
bir eylem yapıldı.
Üzerinde
“19-22
Aralık
Katliamının Hesabını Soracağız! –
CEPHE” yazılı ve 4x1 metre
boyutunda pankartla yürüyüşe
geçen Cepheliler yolu molotoflarla
keserek halka katliamı anlatıp ajitasyon çektiler.
Pankartı bir dükkanın kepenklerine asan Cepheliler, Anadolu
Kahvesi’nde
yola barikat
k u r u p
barikatları
ateşe verdi
ler.
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şehit olmasına kadar
her bedelden, her
acıdan öğreniriz.
Hepsi değerlidir,
hepsi ölümünedir

SADECE
VAZGEÇMEYENLER
KAZANIR
SAVAŞACAĞIZ!
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Devrimcilikte
başarının
tanımı değişmiştir.
Bize sadece başarılı olmayı
değil; değerli olmayı, değer
yaratmayı öğretir devrimcilik.
Devrimcilikte sonuçlar elbette önemlidir ama belirleyici
değildir.
Belirleyici olan YARATILANLARIN
DEĞERLİ
OLMASIDIR.
Biz öğreniriz; olumlu- olumsuz, doğru- yanlış her şeyden
öğreniriz.
Biz savaşı savaşarak öğreniriz.
Kimse bize bir şey öğretmemiştir.
Biz hep yaşayarak, acı çekerek, ölerek, öldürerek öğrenmişizdir.
Bunun için tüm çabalar çok
değerli ve ölümünedir.
Şeyh Bedrettin’den Nazım
Hikmet’e,
Mayalar’dan Çinliler’e,
Kürt halkının ulusal mücadelesinden Rus halkının devrimine,
12 Temmuzlar’dan Kevser’in

bizim değerlerimizin.
Şimdi
kim
diyebilir;
"Kızıldere başarısızdır" diye.
Kim diyebilir; "Niyazi Aydın,
Sabo boşuna öldü" diye.
Biz halkız, yenile
yenile
yenmesini
öğreneceğiz.
Başarısızlıklardan
başarıyı öğreneceğiz.
Doğrularımızdan
nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz.
Yanlışlarımızdan
hatalarımızın nedenlerini öğreneceğiz.
Ve
mutlaka
kazacağız.
Biliyoruz, sadece
savaşanlar kazanır.
Biliyoruz, seyredenler ya korkaktır,
ya da hain.
Biz hep savaştık.
Ve savaşacağız.
Ve mutlaka biz
kazanacağız.
Vazgeçmeyeceğiz.

Çok zekiler, çok güçlüler
değil, sorunları çözmekten vazgeçmeyenler kazanır.
Biz kazanacağız.
Bizi bitirmek için TARİHİ
YOK ETMELERİ GEREKECEK.
Bizi bitiremezsiniz, çünkü
tarihi biz yazıyoruz.
Umutlarımızla,
coşkularımızla, hatalarımızla doğrularımızla tarihi biz yazıyoruz. Bu nedenle biz kazanacağız.
Biz bütün acılarımızı
yüreğimizde
beynimizde
taşıyoruz. Her şeyi göze
aldık, bu nedenle yenilmez
olan biziz.
Tarih göstermiştir ki; sadece
kararlı olanlar kazanır.
Vazgeçmeyeceğiz.
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ÜNİVERSİTELER ŞİRKETLERİ AĞIRLIYOR
Her sene belirli zamanlar okullarımız bir avuç tekelciye peşkeş çekilmektedir. Bu süreçler genellikle okul
açıldığı zamanlar okul açılış şenlikleri
diye geçen festivallerde ya da okullar
kapanırken
düzenlenen
şenlik
anlayışından uzak yoz festivallerde
yaşanır. Bir de sene içerisinde herhangi bir zamanda şirketlerin standlarını
görürüz karşımızda.
Bunun en son ki örneği İstanbul
Üniversitesi Avcılar Kampüsünde
yaşanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Avcılar Kampüsünde Yapı Kredi, English
Time gibi tekeller okul içerisinde stand
açarak yaptıklarını meşrulaştırır derecede öğrencilere müşteri muamelesi
yaparak öğrencilerin sırtından geçinmeye çalışmışlardır. Ya da bir başka
örnek ise, üniversitenin panolarına
“parti” afişleri asılarak öğrenciler yoz
bir yaşama çekilmeye çalışılmıştır. Bir
afişin üzerinde yazılanlar her şeyi
ortaya koymaktadır: Uludağ ‘-Mas
Fest10 23-26 Aralık/24-26 Aralık
Monte Baıa Hotel, Fergana Büyük
Otel 129 TL’den başlayan fiyatlarla

26 Aralık- 2 Ocak
27 Aralık 1997: DLMK’lı
öğrenciler Alibeyköy Lisesi’nde Susurluk’u protesto
yürüyüşü düzenlediler.
29 Aralık 1991: Bursa
Uludağ Üniversitesi’nde
jandarma saldırısını ve
İİBF fakültesi dekanı Özer
Sarper’in işbirliğini protesto için, dekanın makam
arabası DEV-GENÇ tarafından molotof kokteyli
atılarak tahrip edildi.

28 Aralık 1994: Marmara Üniversitesi’nde Sivas ve Maraş katliamlarını
protesto için masa açan

lüks otobüslerle ulaşım, kredi kartına
12 taksit imkanı ile...
Sanatçı diye gösterdikleri birkaç
ismi izlemeleri için öğrencileri bu
tür otellere davet etmektedir üniversite yönetimleri. Aslında bu tür fiyat
içeren afişleri okul panolarına
asmak okul yönetimine göre güya
yasaktır. Ama tekeller olunca yasak
işlemi yor; ortada taksitine kadar
açıklanmış bir afiş ve bunun gibi
birçoğu bugün okullarımızda normal
bir şeymiş gibi sergilenmektedir.
Bizlerin öğrenci olduğu öylesine
unutulmuştur ki kendi sorunlarımıza
dair yapılması gereken çalışmalar
yasaklanırken, şirketlere özgürlük
tanınmıştır..
Bugün şirketlerin öğrencilere sundukları, tüketim kültüründen başka bir
şey değildir ve tüketim kültürüne ayak
uyduracak gençler istemektedirler.
Baktığımızda öğrenci gençliğin en
büyük sorunu eğitim ve eğitimde harcanan giderler olmasına rağmen bunlar
yok sayılarak tekellere ‘buyurun,
öğrencinin son kuruşuna kadar

İYÖ-DER’lilere
polis saldırdı.
Polisin saldırısı
İYÖ-DER’liler
ve
çevredeki
öğrencilerin birlikte karşı
koymasıyla püs-kürtüldü
ve polis okulu terk etti.

Ocak 1978: Ankara
Dev-Genç, çeşitli güvenlik
bahaneleriyle kapatılan,
tatil edilen okullar için
"Okulların Kapatıl-masına
Hayır’ adıyla kampanya
başlattı.

Aralık 1991: Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde Maraş katliamının
yıldönümünde yürüyüş
yapmak isteyen öğrencilere polis ateş açtı. Çok
sayıda öğrenci yaralandı.

sömürün.’ denilmektedir. Bizler üniversitelerimizde bu tür uygulamalara karşı çıkıp ‘Parasız eğitim istiyoruz, alacağız’ afişi astığımızda ÖGB
ve polislerin saldırısına uğruyoruz.
Üstüne de okul tarafından hakkımızda soruşturma açılıyor. Bir tarafta
hakkını kullanabilmek için mücadele eden öğrenci gençlik bir tarafta
okulları şirket gibi gören ve şirketlere kolaylık sağlayan üniversite
yönetimi. İşte Ferhat ve Berna’nın
hala tutuklu olmalarının sebebi
düzenin bu tip oyunlarını gün yüzüne çıkardıkları içindir. O çürümüş
sistemlerini Tayyip Erdoğan’ın
suratına haykırdıkları içindir.
Soruyoruz Şekerbank, Renault
gibi kuruluşların okullarda ne işi
vardır? Onlar bize ne kadar
“masum”(!) cevaplar verirlerse versinler, hepimiz bu sorunun cevabını
çok iyi biliyoruz. Hiçbir tekelin
gelme amacının masum olmadığını
biliyoruz. O yüzden okullarımızdan
şirketleri kovana kadar mücadelemizi vereceğiz.
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Dünya Gençliğinden
İtalya: Hükümetin yüksek öğretimde bütçeden eğitime ayrılan paydan kesinti yapılmasını ve özelleştirmelere neden olacak yasa tasarısının görüşüldüğü 22 Aralık’ta
üniversite gençliği bu hafta da bulunduğu illerde protesto
eylemlerine devam etti. Napoli'de liman ve tren istasyonu birkaç saat boyunca öğrencilerin işgali altında kaldı.
Arjantin’de öğrenciler paralı eğitimi protesto
ettiler: Arjantin hükümetinin eğitime verdiği desteği
kesmek istemesi üzerine öğrenci gençlik 17 Aralık’ta
hükümetin eğitim politikalarını protesto etti. Protesto
eylemlerinde öğrenciler, polisle çatıştı. Polis onlarca
öğrenciyi gözaltına aldı.
Porto Riko'da polisten üniversite işgali: Orta
Amerika ülkesi Porto Riko'da üniversite yönetimi
“vergi krizi”ni bahane ederek Ocak 2011'den itibaren
geçerli olmak üzere harçlara yapılan zamları 15
Aralık’ta protesto eden öğrencilere polis saldırdı.
Öğrencilerin okulları boykot kararı alması üzerine
polis polis okulları işgal etti.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

HALKI POTANSİYEL SUÇLU OLARAK
GÖRENLER HALK DÜŞMANLARIDIR
Tayyip Erdoğan’ı ya da Abdullah
Gül’ü pankart açarak, seslenerek, yuhalayarak proteste etmek tutuklanmak
için yeterli bir gerekçedir. Birkaç
örnekle, anlatmak istediğimiz daha net
olarak anlaşılacaktır.
Tayyip Erdoğan’ı Diyarbakır gezisi
sırasında protesto eden 3 kişiye toplam
21 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı,
grizu faciası nedeniyle geldiği
Zonguldak'ta protesto eden Alp Kaan
Polatkan, “Devlet büyüklerine hakaret”
suçundan tutuklandı.
12 Eylül 2008 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) açılış
törenlerine katılan Tayyip Erdoğan’ı
protesto eden 18 öğrenci o gün gözaltına alınmıştı. Öğrenciler hakkında açılan dava, 2 yıl sonra sonuçlandı Sarıyer
Sayı: 248
Yürüyüş 3. Asliye Ceza Mahkemesi, öğrencileri
26 Aralık izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle 1
yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
2010
Öğrenciler 5 yıl içinde aynı suçu tekrar
işlerlerse hapse girecek.
7 Şubat günü Tayyip Erdoğan`ın
katıldığı Özel Çamlıca Erdem
Hastanesi açılışında, Afganistan`a
asker gönderilmesini protesto etmek
için basın açıklaması yapan Halk
Cepheliler’e polis saldırmış, 10 Halk
Cephesi üyesi gözaltına alınmıştı ve
ardından 6 Halk Cepheli tutuklandı.
Türkiye’de
yapılan
Dünya
Basketbol Şampiyonası’nda Tayyip
Erdoğan’ı protesto eden seyirciler CSI
(olay yeri inceleme) sistemiyle tespit
edildi. Ve oturdukları yerler bulunmaya
çalışıldı. Bir kişinin yeri tespit edilerek
gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir
çocuktu. sonra serbest bırakıldı. Bu
kişilerin herhangi bir örgüt ya da partiyle bağlantılı olup olmadıkları
araştırılarak gerekli işlemler yapılması
için çalışmalar başlatıldı.
3 yıl önce Mersin’e yaptığı bir gezi
sırasında Kemal Öncel adlı bir çiftçi
Tayyip Erdoğan’ı “anamızı ağlattın”
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diye protesto etti ve ardından
Başbakana hakaret ettiği için hakkında
dava açıldı. Bundan sonra Tayyip
Erdoğan Mersin’e her gittiğinde Kemal
Özer emniyet müdürlüğünde tutuluyor.
Fortis Türkiye Kupası maçı sırasında Bursaspor’a yeni stad yapılmasını
isteyen Tayyip Erdoğan’a karşı çıkan
ve ‘stadın nereye yapılacağına Tayyip
Erdoğan karar veremez’ diyerek protesto eden 22 taraftar kamu görevlisine
hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına
alındılar.
Ve Berna ile Ferhat, Tayyip
Erdoğan’ın Roman Çalıştayı’nı gerçekleştirdiği sırada “parasız eğitim istiyoruz, alacağız!” pankartını açtıkları için
örgüt üyeliği gerekçe gösterilerek
tutuklandılar. İlk duruşmalarında
kaçma ihtimali ve delilleri karartma
gibi nedenlerden ötürü serbest
bırakılmadılar. 14 Aralık’ta görülen
ikinci duruşmalarında da serbest
bırakılmadılar. Üstelik mahkeme başkanı değiştirildi. Ve duruşmaları tam 5
ay sonraya 24 Mayıs tarihine ertelendi.
Bunun adı halk düşmanlığıdır. AKP’nin
savcıları ve hakimleri zaten önceden
alınmış bir kararın düzmece duruşmasını yapmaktadırlar. Gençliğe gözdağı veriyorlar, siz yapmayın yaparsanız böyle tutuklanır aylarca hapis
yatarsınız diyorlar.
Elbette ki AKP’nin 8 yıllık iktidarlık süreci incelendiğinde bu örnekleri sayfalarca çoğaltmak mümkündür.
Bunlar sadece konunun anlaşılması için
vermiş olduğumuz birkaç örnektir.
Örnekler incelendiği zaman iki farklı
durum ortaya çıkmaktadır. Verdiğimiz
örneklerin bir kısmındaki protestoları
gerçekleştirilenler devrimcilerdir, örgüt
lü insanlardır. Bir kısmı ise politik
anlamda herhangi bir bilinçle değil halk
olmanın getirdiği zulüm ve adaletsizliklere artık tahammül edilemediği anlarda gelişmiştir. Sadece bir futbol
sahasının yapımına Tayyip Erdoğan
karar veremez deyip protesto eden taraftarlar bile gözaltına alınmıştır.

Meslek liseleri
özel sektöre
devredilecek!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarı
Birol Aydemir, endüstri meslek liselerini özel sektöre devredeceklerini açıkladı.
Okullarda Milli Eğitim, sanayi
ve ticaret odası ile Çalışma
Bakanlığı'nın olduğu üçlü bir
yönetim modeli oluşturulacağını söyleyen Aydemir, bununla hedeflenenin patronların
liselerde ihtiyaç duydukları
vasıfta eleman yetiştirmeleri,
böylece bu okullardan mezun
olacak gençlere istihdam sağlanması olduğunu ifade etti.

ODTÜ'de
Erdoğan'a protesto,
21 gözaltı
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, 15 Aralık’ta gittiği
ODTÜ'de öğrenciler tarafından
protesto edildi. Erdoğan salona
girdikten sonra bina önünde
protesto eylemi yapan 21 öğrenci
gözaltına alındı. Türkiye'de bilim
politikalarının oluşturulmasında
en yüksek karar organı olan
BTYK toplantısı için Başbakan
Erdoğan salona girdikten sonra
bina önünde toplanan ODTÜ’lü
öğrenciler tarafından protesto gösterisi yapıldı.
Öğrencilerden 15’i gözaltına
alındı. Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için
ODTÜ Hazırlık Binası önünde
toplanan yaklaşık 200 kişilik
öğrenci grubu sloganlar atarak
yaşanılan polis saldırısını protesto
ettiler. Polis, öğrencilerin protestoları sonucu üniversitenin Bilkent kapısından çıkmak zorunda
kaldı. Öğrenciler daha sonra kapı
önünde basına açıklama yaparak,
polisin attığı gaz bombalarını
basına gösterdi. ODTÜ öğrencileri "Biz AKP politikalarının üniversitemize girmesini istemiyoruz, burası bizim üniversitemizdir" dedi.
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Antakya Polisi Neyin
Peşinde...

Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir

Polis yine bildik oyunlarla,
komplolarla gençliğin mücadeleye
katılmasını tehdit ederek, aileleri
korkutmaya çalıarak engellemeye
çalışıyor. Polis Antakya’da yine bu
yöntemlerle işbaşında. 21 Aralık
Antakya Ulus Meydanı’nda Gençlik Federasyonu üyeleri eylem
yaparak polisin hukuksuz davranışlarda bulunmasını teşhir ettiler.
Daha önce Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz için yaptıkları eylemin ardından Gonca isimli arkadaşlarının polis tarafından rahatsız
edildiğini belirten Dev-Gençliler,
ardından da polisin boş durmayarak
Neşe isimli arkadaşlarının da
babasına gittiğini söylediler.
“Arkadaşlarımıza yapılan tacizlerin sebebi parasız ve bilimsel eğitim talepleridir” denilen eylemde,
bu talebi hiçbir şeyin susturamayacağı vurgulandı.

Antakya Ulus Alanı’nda 9 Aralık
günü Gençlik Federasyonu eylem
yaptı.“Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir” pankartı açılan eylemde,
Ferhat Tüzer ve Berna için özgürlük
istendi. Eylemde, “Parasız Eğitim
İstiyoruz, Alacağız, Parasız Eğitim
İstemek Suç Değildir, Ferhat ve
Berna Serbest Bırakılsın, Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Gençliler”
sloganları atıldı.

Erzurum’da İki
Dev-Genç’li Tahliye Edildi
5 Mayıs 2010’de Erzincan Gençlik Derneği çalışanlarının evleri uzun
namlulu silahlarla basılarak gençlik
derneği çalışanları gözaltına alınmıştı. Aynı gün içer sinde Sevgi
Dalyan ve Sercan Ahmet Aslan ise
İstanbul’da Sokak ortasından gözaltına alınarak uçakla Erzurum’a gö-

Okula Takılan
Kameralar Kırıldı
Liseli Dev-Gençliler ve YDG - M’li öğrenciler, 17
Aralık’ta Şişli Halil Rıfat Paşa (Kaptanpaşa) Lisesi'nde
iki gün önce takılan kameraları sökerek okullarının hapishaneye çevrilmesine izin vermeyeceklerini gösterdiler.
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, okulu ziyaret etmiş ve okuldaki öğrencilerin taleplerini sormuştu. Okul idaresi de bunu fırsat bilerek
öğrencilere kendi talepleri dışında kamera istediklerini yazdırmıştı.
Bunun üzerine aynı hafta içinde okul içerisine 12 kamera takıldı.
Kameraların takılmasının hemen ardından Liseli Dev-Genç'liler ve YDGM'li öğrenciler bu kameraların 9 tanesine el koyarak, 3 tanesini kırdı.
Kırılan kameraları öğretmenler odası ve müdürün kapısına koyarak, liseleri birer hapishaneye çevirmek isteyenlere karşılarında devrimcilerin
olduğunu tekrar hatırlattılar!

türüldü. Yapılan baskınlar sonucunda Mehmet Aracı, Mahir Aslan, Ali
Aslan, Sevgi Daylan, Sercan Ahmet
Aslan tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında 3 kişi çıkarken, 21 Aralık
günü yapılan ikinci mahkemede
tutuklu kalan Sevgi Dalyan ve
Sercan Ahmet Aslan da tahliye edildiler.
Gençlik Federasyonu üyeleri
duruşma öncesi 20 Aralık’ta
Ankara Yüksel Caddesi’nde 21
Aralık’ta Erzurum adliye yakınında eylem yaparak arkadaşlarının
serbest bırakılmasını istediler.
Yapılan eylemlerde, AKP iktidarının demokrasiden söz ederken
tüm demokratik haklara saldırdığı
dile getirildi.
Arkadaşlarının sahiplenilmesini
hazmedemeyen Erzurum polisi
mahkemeyi izlemek üzere adliyeye
gelen Dev-Gençliler’e adliyede
saldırdı. Üst arama bahanesi ile saldıran polis bir Dev-Gençli’yi gözaltına aldı. Bunun üzerine arkadaşları gelene kadar adliyeyi terk
etmeyeceklerini söyleyen Dev-Gençliler arkadaşlarının yanına getirilmesi ile mahkemeyi izlemek için
duruşma salonuna girdiler.
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Gemlik’te Katliam
Anlatıldı
19 Aralık katliamının 10. yılı
dolayısıyla Bursa’nın Gemlik ilçe
sinde kuşlama, bildiri dağıtımı ve
anma programları düzenlendi.
13 Aralık’ta balık pazarı mahallesinde, 15-16 Aralık’ta Eşref
Dinçer ve Hamidiye, 21 Aralık’ta
ise Dr. Ziya Kaya mahallelerinde
yüzlerce kuşlama yapan Halk
Cepheliler, 14 Aralık’ta ise Salı
Pazarı’nda “19 Aralık katliamı 10.
yılında. Adalet istiyoruz” çağrılarıyla bildiri dağıttılar. 20 Aralık
günü Gemlik Haklar Derneği’nde
yapılan anmada ise “19–22 Aralık
günlerinde destan yazanlar, Anadolu halklarının ve dünya halklarının yok edilemeyen umudu
olduklarını bir kez daha gösterdiler”
denildi.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Ferhat ve Berna’ya
Özgürlük
Ferhat ve Berna’yı tahliye
etmeyenler parasız eğitim için
mücadeleyi suç sayanlardır. Ferhat
ve Berna, bu duruşmada da tahliye
edilmediler. Duruşma Mayıs ayına
kaldı. Bir hakkı, parasız eğitim isteme hakkını kullanan Ferhat ve Berna,
AKP’nin yargısı tarafından bu hakkı
istedik leri için “cezalandırılıyor”.
Ferhatları, Bernaları tutuklayanlar,
paralı eğitimi savunan, halk çocuklarına okulları çok gören bir anlayışın
savunucusudurlar.

Ferhat ve Berna İçin
Zincirleme Eylemi
Ferhat ve Berna’nın 14 Aralık’ta
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görülen mahkemelerinde hukuksuz
bir şekilde tutukluluk hallerinin
devam etmesini protesto etmek için
15 Aralık’ta Sütlüce AKP il binası
önüne zincirleme Gençlik Federasyonlu Hakan Karabey ve Gökçe
Uluada serbest bırakıldılar. Özel
güvenlik birimlerinin, çevik kuvvet
polisinin ve sivil polislerin saldırısına uğrayıp, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar. “Parasız
eğitim istiyoruz, Ferhat ve Berna
serbest bırakılsın!” sloganları atıp,
Ferhat ve Berna’nın Tayyip Erdoğan’ın karşısında açtıkları pankartın resminin olduğu pankartı
açarak AKP il binası önünde bizi
karşınızda daha çok göreceksiniz
diyen Gençlik Federasyonlu öğrenciler zincirleme eylemi yapamadan
Beyoğlu ön hizmetler büro amirliğine götürüldü. Arkadaşlarının

Savaşan
Kelimeler
Sponsor
İngilizce bir kelime olan sponsor sözlük anlamı
olarak, “bir işin, bir faaliyetin maddi ve manevi yönünü
üstlenen kimse veya kurum” olarak tanımlanmaktadır.
Tanımına bakıldığında son derece masum durmaktadır sponsorluk. Sözlük anlamı olarak düşünmeden,
halk deyimiyle “hayırseverlik” diyecek olanlar
yanılmış olacaklardır.
Yanılmış olacaklardır diyoruz, zira kapitalizmde
bedava “hayırseverlik” yoktur. Yanıltıcı olan tam da
budur. Kapitalistler, öylesine bir düzen kurmuşlardır
ki, her attıkları adımlarında bir hesap, bir kitap vardır.
Onlar paranın olmadığı, kârlarının olmayacağı hiçbir
şeye girişmezler.
Hele karşılıksız, “iyilik olsun” diye “vicdanlarının
sesini dinleyerek” tek bir adım atmazlar. Burjuvazinin
dünyasında, vicdan, acıma, iyilik, hayırseverlik
kavramlarına yer yoktur. Onların dünyasında, para, kâr,
reklam, sömürü vardır.
Sponsor olmak, sponsorluk yapmak hayırseverlik
değil, burjuvazinin yardım, destek hayırseverlik ve
benzeri maskeler altında sürdürdüğü bir sömürü
biçimidir. Burjuvazinin kendisini şirin göstermek,
reklamını yapmak ve kimi alanları denetime almak
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serbest bırakılmasını isteyen
Gençlik Federasyonu öğrencileri,
sabah saatlerinde Beyoğlu Adliyesi
önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenlediler. Basın açıklaması sırasında etraftan geçenler
açıklamaya destek verdiler. Açıklamada son olarak “Ferhat ve Berna
serbest bırakılana kadar Başbakanın, bakanlarının, milletvekillerinin karşılarına, bulundukları her
yerde aynı pankartlarımızla, aynı
sloganlarımızla dikileceğiz ” denildi.

amacıyla geliştirdiği bir yöntemdir sponsorluk.
Üniversitelerde öğrencilere sorulmadan, rektörlüklerce düzenlenen resmi yıl sonu şenliklerinde sponsor
olanlara bir bakın! Üniversite gençliğinin karşısına
sponsor diye bira, şarap tüccarları, işbirlikçi tekeller
çıkarılmaktadır. Şenlikleri yozlaştırarak, “su gibi” bira
içirmeye çalışmaktadırlar gençliğe.
Yoz müzik konserlerine Pepsi gibi, Coca
Cola gibi kan emici emperyalist tekellerin
sponsor olmaları boşuna değildir.
Emperyalist tekeller dünya çapında sponsorluğu ilerletmiş, müzikten,
sinemaya, eğitimden, sağlığa her
alana el atmışlardır. Reklamlarını
yaparken, bir yandan da el attıkları
her alanı denetimleri altına almakta,
oralarda kendi düşüncelerini egemen
kılmaktadırlar.
Herşey bu kadar açıkken, çarpık olan
kendilerine ilerici, demokrat diyenlerin de sponsorluğu
normal görmeleridir. Yapacakları etkinlikleri, yürüttükleri kimi çalışmaları halka dayanarak, halkla birlikte
güçlükleri aşmak yerine hemen emperyalist tekellerin
kapılarını çalmakta, kendilerini onlara teslim etmektedirler.
Emperyalist AB fonlarını almaları, AB’nin ve
ABD’nin paravan kuruluşlarının kapılarını çaldıkları
bilinmektedir. Emperyalist tekellerin ve kuruluşlarının
bu faaliyetleri düşmancadır. Kabul etmeyeceğiz.
Sponsor bulmayacak, halka gidip, ordan güç alacağız.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Onlar, “...yıkmaktan daha
güzel bir şey yok” diyorlar!

Güzel dedikleri
yağma ve talandır!
Önceki bölümden:
Yoksul halkı kendi topraklarında
“işgalci” görenlerin, halka nasıl çözüm
diye YIKIM’ı dayattıklarını anlatmaya
çalıştık.
Yıkımları “Kentsel dönüşüm” adı
altında sürdürdüler. ”Kentsel dönüşüm”ün, yağmayı gizlemek için nasıl
kullanıldığını ortaya koyduk.
Oligarşinin yıkım politikasının altında, “...gırtlağımızı kesecekler” diyenlerin DEVRİM korkusunun yattığını,
yoksul halkın ve emekçilerin o korkuyu
büyüteceklerini vurguladık.
Halkın evlerini bir an önce halkın başına yıkmak için adeta can
atıyor, acele ediyorlar. Yıkmak için
zamanla yarışıyorlar.
Küstah ve halka düşmanlar.
“İstanbul yıktıkça güzelleşir” diyecek kadar pervasızlar.
“Güzel” ha!
Nedir güzel olan?
Yıkımları açıktan savunacak
kadar gözü dönenlerin gözüne
“güzel” görünüyor yıkılmış kondular. İstanbul yıkıldıkça “güzel”
olmayacaktır. Yıkıldıkça, acılar
yaşanacak, tarih ve kimlikler yok
olacaktır.
Onlar için “güzel” olan, yeni vurgunlar, talanlardır. Yıkacakları yerlere dikecekleri gökdelenler, iş merkezleri, özel siteler, yeni zengin
mahalleleridir.
Onlar için “güzel” olan, yoksul
ve onurlu halkın yerinden yurdundan edilmesidir. Yoksul halkın

olmadığı bir İstanbul’dur.
Oligarşinin halkın evlerini yıkmaya hazırlandığı şu sıra, yapılması
gerekenlerin başında yıkımlara
karşı DİRENMEK gelmektedir.
Yıkımlara karşı dün olduğu gibi
bugün de DİRENMEK’ten başka
çözüm yoktur.
Yoksul ve emekçi halk evlerini
korumak için, dün nasıl çoluk-çocuk, kadın-erkek, elde taş-sopa direndiyse aynı yolu izlemek zorundadır.
Gecekondular ülkemiz gerçeğinin, mücadelenin ayrılmaz bir
parçasıdır. Dünyanın her yerinde
yoksulların evlerini korumak için
direndikleri gibi, ülkemizde de yoksul halk kan, can pahasına büyük
bedeller ödeyerek evlerini korumasını bilmiştir.
Bu ülkeyi yönetenler bize hiçbir
şey bahşetmedi. Biz direnerek evlerimizi yaptık, direnerek yıkımlara
karşı koruduk. Bugün de aç gözlü
tekellerin saldırısına karşı evlerimizi korumaya, DİRENME’ye devam
edeceğiz.

Yeni direniş mahalleleri
yaratmalıyız!
Yıkımlara karşı direniş, aynı
zamanda tarihimizi ve yarınımızı
sahiplenme mücadelesidir. Bizi tarihimizden, köklerimizden koparmaya, mahallelerimizden atmaya çalışanlara karşı varolma mücadelesi
sürdürüyoruz.
Direnişimiz aynı zamanda bir

onur mücadelesidir. Bize o toprakları, o mahalleleri yakıştırmayanlara, bizi insan olarak görmeyenlere
karşı bir onur mücadelesi veriyoruz.
Diyoruz ki, “Bu topraklar, bu mahalleler bizimdir! Bizim olanı bizden
alamazsınız.”
Direnişimiz aynı zamanda
barınma hakkının savunulmasıdır.
Evlerimizi yıkarak bizi mahallelerimizden atanların, “ne olacağımız”,
“nereye gideceğimiz” umurlarında
değildir.
Sorun bizim sorunumuzdur ve
tek çözümü de bizi mahallelerimizden dışarı atmaya çalışanlara karşı
direnmektir. Bunun için yoksul ve
emekçi halk, mahalleler “örgütsüzse
örgütleyeceğiz.”
Unutmayalım, halk örgütsüz olduğu için güçsüzdür. Güçsüzlüğü
aşmanın yolu örgütlenmektir. Örgütleyerek güçlenecek, güçlenmek
için örgütleneceğiz.
Hedefimiz yeni direniş mahalleleri yaratmak olmalıdır. Yeni
Gaziler, yeni Küçükarmutlular, yeni
Okmeydanılar, yeni 1 Mayıslar
yaratmalıyız. Halkın konut hakkının gaspedilmesine karşı yeni direniş mahalleleri yaratarak, direnişi
yaymalıyız.
Yoksul mahalleler arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmeli, sıcak bağlar kurmalıyız. Hedefimiz,
tüm yoksul ve emekçi mahalleleri
ortak bir direniş etrafında birleştirmek olmalıdır.
O zaman direniş çok daha güçlü
gelişecek, büyüyecek, yıkımlara
karşı çok güçlü barikatlar örmüş
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olacağız. Ancak örgütlü, binlerce
yoksulun canı, kanı pahasına göze
aldığı bir direniş yıkım saldırılarını
geriletebilir.
Gecekondularımızı yıkmak isteyen halk düşmanlarına karşı tek silahımız olan direniş silahını tereddütsüz kullanacağız. Ara yol, ara çözüm
yoktur. Uzlaşarak, “anlaşarak” sorunu çözmek mümkün değildir.
AKP iktidarı İstanbul Sulukule’de, Tarlabaşı’nda, Fatih Balat’ta,
Ayazma’da, Ankara Dikmen Vadisi’nde, Keçiören’de halkı “anlaşma”
adı altında aldatmaya çalıştı.
Ancak AKP’nin yalanları çok
geçmeden açığa çıktı ve “anlaşma”
yaparak, evlerini yıkanlar pişman
oldular.
Aldatılanların birçoğu, bugün
evleri için mücadele etmek gerektiğini görmüşlerdir. Ama aynı zamanda
iş işten geçmiş olmaktadır. AKP’nin
saldırı planı gizli saklı değildir. Ne
yapacağı, ne yaptığı ortadadır.
Böylesi koşullarda “bireysel çözümler” savunulamaz. O nedenle direnmek tek çözümdür ve yoksul halk da
öyle yapacaktır. Buradan bir kez
daha ilan ediyoruz; evlerimizi yıktırmayacağız. Başaramayacaksınız!
Gecekondularda yoksullar KAZANACAK! Direniş kazanacak!

ÇÖZÜM; yıkım değil,
yerinde ISLAH’tır
AKP iktidarı, halka hizmet
araçları yerine yıkım için
dozer, halka saldırmak için
panzer, göndermektedir mahallelere.
Mahallelere,
mimarmühendis, doktor göndermek yerine, polis, zabıta göndermekte, onlar
da halkı coplamakta, biber gazına
boğmakta, kurşun sıkmaktadır.
AKP iktidarı, yoksul mahallelerin eksiklerini tamamlamak, binaları depreme dayanıklı hale getirmek,
evleri yaşanır evlere dönüştürmek
yerine YIKMAKTA bulmuştur
çözümü.
Halkın barınma sorunu halk
düşmanı AKP’nin sorunu değildir.
Onların tek derdi, halkın evlerini
başına yıkıp, mahalleleri, ilçeleri ele
geçirip, tekellere sunmaktır. Tekellerin çıkarlarını düşünenler, gözlerini kırpmadan İstanbul’da 1 milyon
evi yıkacaklar.
Kimse, mevcut haliyle gecekonduları savunmuyor. Ama çözümü
yıkım değildir. Gecekondular, sağlıksız konutlar, yerinde ISLAH
edilmelidir. Yıkarak, dozerlerle,
kepçeler ile ortadan kaldırarak

“...böyle güzelleştiriyorlar!”
“Şu anda İstanbul'da yıkmaktan daha güzel
bir şey yok.” diyerek yoksul halkın evlerini
yıkan halk düşmanları, kendileri için
İstanbul’u “güzelleştiriyorlar”...
Nasıl mı?

“Açık ve kapalı yüzme havuzu- Fitness
Center- Step, aerobic, plates merkeziTürk hamamı- Masaj odaları- SaunaBasketbol sahası- Çocuk kulübü ve parkı- Koşu ve yürüyüş parkurlarıSite lokali- Kuaför....”
“...Aydos Ormanları’nın yanıbaşında, yüzde 85’e varan yeşil alanla kaplı, yapay göletle, eksiksiz sosyal ve sportif tesisler ile Teknik
güvenlikten...”
İşte böyle, ASALAKLARIN keyif çatacakları pahalı evler
yaparak, HALKIN KANINI EMENLER rahat ve lüks içinde
yaşasın diye içlerinde sadece “kuş sütünün” eksik olduğu evler, villalar, siteler yaparak “güzelleştiriyorlar”...
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değil, düzelterek iyileştirerek barınma sorunu çözülmelidir. Gecekondular, halkın insanca yaşayabileceği
hale getirilmelidir.
Bilim ve teknolojinin geldiği
nokta hesaba katılırsa bunu yapmak
zor değildir. Tekellerin çıkarları için
ülkemizin hemen her yanı dev şantiyelere çevrilmekte, dev gökdelenler, iş merkezleri, lüks siteler peş
peşe kolayca yapılmaktadır.
Tekeller için bunları seferber
edip, İstanbul’u gökdelenlerle donatanlar, mevcut araç gereçlerin ve
teknolojinin bir kısmını bile halk
için seferber etseler, gecekondular,
yaşanılabilir hale gelecektir.
Koca koca mahalleleri yıkıp,
haritadan silmek yerine, halkın
düşünceleri alınarak, halkın temsilcilerinin, mühendis ve mimarların,
çevre mühendislerinin, doktorların
temsilcilerinin katılımıyla yapılacak
projelerle, mahalleler ıslah edilerek
sorunlar pekala çözülebilir.
Böylece hem yoksul halk kendi
tarihi ile yaşamaya devam edecek,
hem de sosyal yaşam, halkın ilişkileri bozulmamış olacaktır.
Yerinde ISLAH etme, halkın
çıkarlarını savunanların, halkın
yaşamını yıkarak değil, mevcut
koşullar içinde iyileştirmeyi hedefleyenlerin çözümüdür.
YIKIM ise tekellerin ve halk
düşmanı AKP’nin çözümüdür.

“İstanbul yıktıkça güzelleşir”
“Şu anda İstanbul'da yıkmaktan
daha güzel bir şey yok. İstanbul yıktıkça güzelleşir.” (Birgün, 1 Ekim
2010)
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Başkanı Erdoğan Bayraktar, bundan bir süre önce yaptığı basın top-
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lantısında yıkımları açıkça savunarak, İstanbul’un yıktıkça “güzelleşeceğini” ilan ediyordu.
TOKİ’nin başına oturtulan kan
emici, tekellerin işbirlikçisi bu faşist
kafa, İstanbul’un yoksul halk ile birlikte çirkin, oturulamaz olduğunu
söylemektedir. Halkın olmadığı,
halkın kovulduğu bir İstanbul
“güzel” olur diyerek ahlaksızca
halka saldırıyor bu halk düşmanı.
Halktan iğrenen, halkı aşağılayan,
İstanbul’u halka çok gören bu faşist
kafa o nedenle sürekli YIKMAKTADIR.
Tekellerin krizinin derinleşmesi
ile birlikte, vurgun ve talanın yoğunlaştığı alanların başında, konut sektörü gelmektedir. Bu alan büyük
vurgunlara tekeller için yağmaya
açıktır.
O nedenle, halkın oturduğu
mahallelerin ele geçirilerek bu arazilerin paraya çevrilmesi, buralara
gökdelenler, alışveriş merkezleri
yapılması, tekellerin talanının
başında
gelmektedir.
Bugün
İstanbul başta olmak üzere, birçok
şehirde binlerce lüks bina, siteler
yapılıyor, adeta yeni şehirler kuruluyor. Bunları, günlük gazetelere veri-

DİRENMELİYİZ,
çünkü;
- 2009 yılında
sadece
İstanbul'da 80 binin üzerinde
satılamayan lüks konut stoğu
oluştu.
Bunları, evlerimizi yıkarak,
bizi çalıştırarak, bizi sömürerek,
bizim olan topraklara yaptılar.
Bizim olanı bize vermiyor, bize
çok görüyorlar!
-TOKİ sadece İstanbul’da
metrekare fiyatı 13 bin 500 dolara
kadar çıkabilen 45 bin lüks konut
inşa etti.
Yani TOKİ, 100 metre karelik
bir evi, 1.5 milyon dolara kadar
çıkan fiyatlarla satıyor.
Ama Ayazma’da sokağa attıkları 18 aileye 18 daire bulamadılar!

len ilanlarda, tekellerin reklamlarında, büyükşehirleri birer dev şantiyeye çeviren TOKİ’nin, yapılarında
görebiliriz.
TOKİ ve tekeller, hoyratça saldırmakta, bütün yeşil alanları, bütün
değerli arazileri yok etmektedirler.
TOKİ, kentleri talan eden, halkın
en değerli topraklarını üstüne geçiren halka ait arazilerin tekellere
devredilmesindeki en büyük kapitalist işletme haline gelmiştir.

Kan emici bir tekel; TOKİ
1984 yılında, “dar gelirliler için
konut üretmek”, “konut sorununu
çözmek”, “sağlıklı kentsel alanlar
yaratmak” amacıyla kurulan Toplu
Konut İdaresi bugüne kadar söylediklerinin tam tersini yaptı.
Aradan geçen 26 yılda bırakalım
TOKİ’nin yoksul ve emekçi halk
için konut üretmesini, halkın barınma sorununu çözüp, sağlıklı kentler
yaratmasını, tersine halkın evlerini
başlarına yıktı.
TOKİ’nin bugüne kadar halk
için yaptığı konutlar kullanışsız,
halkın barınma sorununu çözmeyen
konutlar olmaktan öteye gitmemiştir.
AKP iktidarında, 2004’te Dünya
Bankası’yla yürütülen projeler çerçevesinde TOKİ’nin yasal konumu
da emperyalist yağma ve talana göre
uyarlanarak değiştirildi.
TOKİ’nin ana ilkesi halka hizmet değil, kâr etmektir.
TOKİ’ye öylesine yetkiler verildi, öylesine bir güç haline getirildi
ki, Maliye Bakanlığı’nın, Arsa
Ofisi’nin, belediyelerin elinde olan
kamu
arsaları
otomatikman
TOKİ’ye devredildi. Bu yetkilerle,
örneğin İstanbul’da Tozkoparan,
eski gecekondu önleme bölgeleri,
Karanfilköy gibi en değerli, rantı
çok büyük olan bölgelerin, planlama
ve söz hakkı TOKİ’ye geçti.
TOKİ’nin elinde böyle yüzlerce
kamu arazisi, arsası birikti.
TOKİ, 2002 yılından itibaren
lüks konutlar yaparak, halkın değil,
orta burjuvazinin ve asalakların

konut ihtiyacını karşılamış, oligarşinin askeri güçleri için Doğu ve
Güneydoğu’da jandarma karakolları
yapmıştır.
Jandarma karakollarının sağlamlığı ile övünen TOKİ’nin Elazığ’ın
Kovancılar İlçesi Okçular Köyü’nde
halka yaptığı 140 konuttan 20’sinin
çatısı ilk fırtınada uçtu. Tayyip
Erdoğan’ın 7 Kasım 2010’da halka
dağıttığı evlerin içine kar dolunca
halk komşularına sığınmak zorunda
kaldı. Halk bir kış bile geçirmeden
evler dökülmeye başladı.
Asalaklar için lüks ve pahalı
evler, sağlam karakollar inşa eden
TOKİ’nin halk için yaptığı evler
işte böyle baştan savmadır.
Devletin TOKİ projesi iflas
etmiştir.
TOKİ, elindeki yetkileri, pahalı
dev projeleri yapacak gücü ile doğrudan AKP’nin arpalığıdır. AKP,
yıkımları da, asalaklar için özel
siteleri ve şehirleri, tekellerin ihtiyaç duyduğu projeleri de TOKİ
üzerinden
yürütmektedir.
TOKİ’nin elinde bulunan parasal
güç AKP’liler tarafından idare
edilmektedir.
Hırsızların, sapıkların, vurguncuların partisi AKP ve AKP’liler,
TOKİ üzerinden büyük vurgunlar
vurmaktadır. TOKİ aynı zamanda
vurgun ve yağmayı perdeliyor.
TOKİ’ler halk için değil, asalaklar için vardır. Bugün ise kan emici
bir tekel olarak, halkın topraklarını
gasp etmekte, asalaklar lüks içinde
yaşasın diye yeni şehirler inşa
etmektedir.
Sürecek..
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Gecekondu Adaletsizliktir!
Normal bir evden değil, gece “konan”, gecenin
karanlığında gizli yapılan, evlerden söz ediyoruz. Sanki
başka bir yolları var da onu denemeyip düzenin deyimiyle “kaçak” yapılan “evler”den.
Ülkemizde milyonlarca insan 60 yıldır gecekondularda yaşamaktadır. Elektriği, suyu, yolu, ulaşımı
olmayan işsizlerin, yoksulların yaşadığı gecekondular
da. Tek bir kimse dahi böyle kondularda yaşamayı istemez, normal koşullarda yaşamaz da.
Bugünkü insanın atası olan ilk insanların mağarada
yaşadıkları dönemden bugüne yüz binlerce yıl geçmiştir
ama düzen milyonlarca yoksulu, modern bir
“mağara”dan farksız yüz binlerce kondu da yaşamaya
mahkum etmiştir.
Kim ister elektriksiz ve susuz yaşamayı? Kim ister
karanlıkta, soğukta, açlık ve yoksulluk içinde geçen yılları? Kim ister, insanlığını unutturan bir yaşamı?
Her an yıkım tehlikesi olmadan, bir kış günü “beş
parasız” dışarı atılma korkusu yaşamadan, bir insan
gibi elektriği, suyu, yolu, parkları, kütüphaneleri, dinlenme alanları, sağlık tesisleri olan mahallelerde yaşa-

mayı kim istemez?
Bunlar asgari ve zorunlu
insan haklarıdır.
Milyonlarca insan bu haklardan yoksundur. Daha
doğrusu sağlıklı konutlarda yaşamak hakkı, insanca
yaşamak hakkı ellerinden alınmıştır.
Adaletsizlik budur!
Kim bu hakkı halkın elinden almıştır?
Bu hakkı alan asalakların düzenidir. Kendileri
“süper lüks” villalarda, boğazdaki yalılarda, orman
içinde “saray yavrusu” evlerde yaşarken, halk çamurlu
sokaklara, hastalık saçan, açlık kokan mahallelere,
gecekondulara mahkum edilmiştir.
Adaletsizlik budur!
Bir yanda villalarda, “saraylar”da yaşayanlar,
diğer yanda kondularda yaşamaya mahkum edilen mil
yonlar! Adaletsizlik halkı kondulara mahkum etmektir.
Gecekondular adaletsizliğin kendisidir. Bu adaletsizlikten halkı gecekondularda yaşamaya mahkum eden,
hatta gecekonduları bile çok görüp evini başına yıkan
devlet sorumludur. Düzenin bu yanıyla da adaleti sorgulanmalı, adaletsizliğe karşı mücadele edilmelidir.
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AKP iktidarında gün Tekellerin Günü
“Yıldız ülke!”, “yükselen
ülke!”, “muazzam kârlar”,
“büyüyen ekonomik potansiyel”... Peş peşe sıralanan bu övgü
dolu sözleri, bu hafta başında, kan
emici Sabancı imparatorluğunun
sahibi Güler Sabancı ile Doğuş
Holding’in sahibi Ferit Şahenk
söyledi.
Kan emici asalakların patronu
Güler Sabancı, ekonomik durumu
değerlendirirken,
kendilerine
sunulan yağmayı unutmayarak,
işbirlikçi iktidara övgüler diziyor,
Türkiye’nin artık “yıldız ülke
olduğunu” söylüyordu.
Sabancı Türkiye’yi “yıldız
ülke!” ilan ederken, işsizliği, yoksulluğu sorun olmaktan çıkarmış bir
Türkiye yoktur önünde. AKP iktidarında açlık, yoksulluk, sefalet diz
boyudur.
Tükiye’nin “yıldız ülke!” ilan
edilmesinin nedeni, Sabancılar’a
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sunulan yağma ve talandan
dolayıdır. Tekellerin keyfine diyecek yoktur. Her biri vurdukları
büyük vurgunlarla, yağma ve talan
ile servetlerine servet katıyorlar.
Sabancılar bu yıl da büyük vurgunlar vurmuştur. AKP iktidarından
o nedenle memnundurlar. Sabancı
tabii ki “yıldız ülke!” övgüleri ile
halk düşmanı AKP’yi yere göğe
sığdıramaz!
Yoksul halk için Türkiye niye
“yıldız ülke!” olsun? Yoksul halkın
hangi sorunu çözülmüştür? İşsizlik
mi, açlık mı, yoksulluk mu?
İşbirlikçi tekeller övgülere
devam ediyor. Hem de övgüde sınır
tanımıyorlar.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu
Başkan Ferit Şahenk, Türkiye’nin
ekonomik potansiyelini büyüttüğünü ve bölgesinde siyasi ve
ekonomik bir ağabeyliğe soyun-

d u ğ u n u ”
belirterek,
“Gelişmekte olan
ülkelere
reçete
yazanların
Türkiye gibi yükselen ülkelerden
bazı dersler alabileceğini gördük”
diyor.
Şahenk, AKP
iktidarında vurgunun boyutlarını
anlatırken,
“muazzam”
bir
büyümeden “muazzam” kârlardan
söz ediyor.
Sistemin kuralı bu. Halk yoksullaşırken tekeller vurgun ve talan ile
zenginleşiyorlar. AKP, tekeller daha
çok sömürsün diye halkı susturmaya, elindekini avucunu almaya
devam
ediyor.
Sabancılar,
Şahenkler için torba yasalar
çıkarıyor.
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Yıkıcılar yiyicilerdir
İstanbul’da 1 milyon gecekondu
yıkılacak. 1 milyon gecekondu...
Böyle bir kararı kim, neden, nasıl
alabilir? Kim kendinde böyle bir
hakkı görebilir?
1 milyon gecekondu... Bir
gecekondu nasıl yıkılır? Bunu geçen
hafta İstanbul’da Sarıyer’in Maden
mahallesinde gördük.
Belediye ekipleri sabah erken
saatlerde Maden Mahallesi’ndeki
iki gecekondunun yıkım kararını
uygulamak üzere geldiler... Topçu
ailesinin gecekondudan uzaklaştırılmasının ardından yıkımı
gerçekleştirdiler...
Bravo onlara. Belediye ekipleri,
zabıtalar, çevik kuvvet iki gecekonduyu yıkarak büyük bir “başarı” elde
etti.
Peki, ya Topçu ailesi? Ne oldu
onlara? 2 yaşında bir bebek, 70 yaşlarında bir de ihtiyar kadın yaşıyordu yıkılan evde. Şimdi nerede
onlar?...
Bu gördüklerimiz, yıkılan bir tek
gecekondudan geriye kalandır.
1 milyon gecekondu yıkılacak...
Bu, 5 milyon yoksul gecekondulunun sokağa atılması demektir.
Baştaki sorumuzu tekrarlayacak
olursak: Böyle bir kararı kim, neden
nasıl alabilir?
İzinsiz, kaçak olduğu için mi
yıkıyorlar kondularımızı? Peki aynı
gerekçeyle zenginlerin villalarını
yıkabiliyorlar mı? Acarkentler gibi
binlerce lüks villa var kaçak yapılan.
Öyle bir gecede yapılan iki gözden
ibaret değil onlar. İnşaatları alenen
aylarca sürüyor yetkililerin gözü
önünde.. Kimse, sabaha karşı kepçelerle, polislerle onların kapılarına
dayanmıyor.
Evlerimizi yıkanlar ülkemizi
soyanlardır. Onlar yıkılan her gecekonduda, sokağa atılan insanları
değil, yıkılan konduların yerine
yapılacak lüks villaları, buralardan
elde edecekleri yağmayı görmektedirler.

Yıkım demek
yağma demek

Bu topraklar onların
babasının çiftliği değil?
Bizim kondularınızı yıkıp
rant alanı yaratıyorlar.
Bizi sokağa atıp burjuva
asalaklara villalar
yapıyorlar.
Sahip oldukları servet
bizden çaldıklarıdır. Bizim
yıkılan evlerimizin
karşılığıdır.

Bakın yıkım kararını alanlara; 1 milyon
evin yıkım kararının
altında
Tayyip
Erdoğan’ın,
Kadir
Topbaş’ın imzaları var.
Büyükşehir belediyeleri rant yeri, rüşvet yeri,
soygun yeri. İstisnasız
büyükşehirlerde belediye başkanlığı yapan
tüm burjuva politikacılar yağma ve talanın
içindedirler.
Bu
makamlar onlar için
daha büyük yağma ve
talan için atlama tahtası olmuştur.
Başbakan Erdoğan bunun en
bariz örneğidir. Kadir Topbaş, Ali
Müfit Gürtuna, Bedrettin Dalan,
Saadettin Tantan, Mustafa Sarıgül,
Sefa Sirmen, Murat Karayalçın,
Melih Gökçek, Aytaç Durak ve
daha onlarcası... belediye başkanlıklarını soygun yeri olarak kullandılar.
O kadar büyük soygunlar yaptılar
ki, her biri parti liderliğine soyundu... Bu ülkede parti liderliğine
soyunmak için büyük paralar
lazımdır ve onların birçoğunun
belediye başkanlarının arasından
çıkması tesadüf olmasa gerektir.
Hepsi bu soygun çarkının içindedir. Bakın Tayyip Erdoğan’a.
Büyükşehir Belediye başkanlığından daha büyük bir soygun yeri olan
başbakanlığa yükselmiştir. Orta
halli bir geliri olan Erdoğan’ın
bugün servetinin hesabı yok.
Yolsuzluklara karışmayan tek bir
belediye başkanı var mı? Onyıllardır
gecekondulara karşı savaş halindeler. On yıllardır yıkıyorlar evlerimizi.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye’nin
en zengin ilk 100 kişisinden biri.
Servetini son bir kaç yıl içinde katlayarak
büyütenlerdendir.

İstanbul’un dev bütçesi, bu hırsızların elinde.
Bu ülke onların babasının malı Sayı: 248
mı? “Devlet hazinesini işgal etmişYürüyüş
ler” diyorlar gecekondu halkı için.
26 Aralık
Kim işgalci? Gecekondu halkı,
2010
öyle mi? Siz de bu memleketin
sahibi? İstediğiniz gibi yağmalayın,
istediğiniz gibi satın!
İzin vermeyeceğiz. Bu vatan
bizim! Bu toprakların her karışının
bedeli ödenmiştir. Bu topraklarda
yaşayan tüm halkımızın başını sokacağı bir ev sahibi olmaya hakkı
vardır.
Halkın en temel hakkı olan
barınma ihtiyacını karşılamadıkları
için bu ülkenin yöneticileri suçludurlar.
Sahip oldukları servet bizden
çaldıklarıdır. Bizim yıkılan evlerimizin karşılığıdır.
Halkın barınma ihtiyacını ülkemizi yönetenler çözmedi. Bu evleri
biz kendi ellerimizle, kendi emeğimizle yaptık. Her tuğlasında alınterimiz
var.
Boğazımızdan
kıstığımız ekmeğimiz aşımız var.
Hırsızlara, soygunculara kan emici
asalaklara evlerimizi yıktırmayacağız.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!

25

Torba Yasa, emekçilerin kazanılmış
haklarına, geleceğine karşı açılmış savaştır
İŞÇİ VE MEMUR
SENDİKALARI, MESLEK
ODALARI, tüm
DEMOKRATİK KİTLE
ÖRGÜTLERİ!
AKP, emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin temsilcisidir. “Torba
Yasa”, tekellerin istekleri
doğrultusunda
hazırlanmıştır.
AKP temsil ettiği sınıfın
çıkarları için elinden geleni
yapıyor.
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Torba Yasa, emekçilerin
kazanılmış haklarına, geleceğine karşı açılmış bir
savaştır.
SİZ NE YAPACAKSINIZ?
Özelleştirmeler oldu. Ciddi
bir direniş örgütleyemediniz.
Taşeronlaştırma yerleşti,
örgütsüzleştirme pervasızlaştı,
çoğunlukla seyircisi oldunuz.
ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?
SUSACAK MISINIZ?
GEÇİŞTİRECEK MİSİNİZ?
DİRENECEK MİSİNİZ?
AKP, “Torba yasası” adı altında
bütün işçilere, memurlara, öğrencilere kölelik koşullarını dayatan
yasaları çıkartıyor.
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paralar tekellere teşvik olarak veriliyor.
Belediye emekçileri karakollara, emniyet müdürlüklerine,
sürülerek orada çalıştırılacak.
Kamu emekçileri mesai saatleri
dışında
zorla
çalıştırılacak.
Fişleme ve sürgünler yasallaşacak.
Meslek lisesi öğrencileri bu
tasarıyla stajyerlik statüsünde en
ucuz işçi olarak tekellerin hizmetine sunulacak.
Saldırı püskürtülemezse, örgütsüzleştirme
durdurulamazsa,
emekçilerin içinde bulundukları
kölelik
koşullarına
isyan
etmelerinin koşulları da ortadan
kaldırılmaktadır.

AKP bu cesareti nereden
alıyor?
Birincisi, bu yasalar AKP iktidarının da ötesinde emperyalist
tekeller ve işbirlikçi tekelci burjuvazi tarafından dikte ettirilen
yasalardır. Uşak AKP, sırtını
emperyalist tekellere ve işbirlikçi
tekelci burjuvaziye yaslamıştır ve
bu cesareti(!) de onlardan almaktadır.
İkincisi, geniş halk kesimlerinin
örgütsüzlüğünden cesaret bulmaktadır.
Üçüncüsü, örgütlü kesimlerin
güçsüzlüğünden, bir araya gelip güç
oluşturamayacağına olan inancından almaktadır.

Esnek çalışma yasal işçinin,
memurun hiçbir güvencesi kalmıyor. Güvencesiz çalıştırma yasallaştırılıyor.

Emperyalist tekeller ve işbirlikçi
tekelci burjuvazi, güçlü bir
direnişin
olmadığı
mevcut
koşulları, emekçilere kölece çalışma koşullarını dayatma “fırsatı”
olarak görmektedirler.

İstihdam adı altında emekçiler
kölelik koşullarında çalıştırılıp
sömürülürken, işsizlik fonundaki

Sendikalar, demokratik
kitle örgütleri:

AKP, savaş ilan ediyor,
Siz ne yapacaksınız?..
Halk düşmanı AKP iktidarı ne
yaptığını biliyor. Ve bu konuda tam
bir pervasızlık içinde. Yasalara
aykırı bir durum mu var?
“Gerekirse yasa çıkartırım” diyor.
Burada sorun emekçilerin,
onların sendikal örgütlülüklerinin
ne yapacağıdır.
Sendikalar, demokratik kitle
örgütleri, tekellerin ekonomi politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen bu gasp ve saldırıları,
mahkemelere başvurarak durdurabilecekleri gibi boş bir hayal
peşinde midirler?
Özelleştirmelerde
militan,
saldırıyı püskürtebilecek direnişler
örgütlemek yerine, bütün umutlar,
Danıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne
bağlanmıştır?
Ve
bunlarla
özelleştirme saldırının durdurulamayacağı açık nettir.
Torba Yasası zaten, sendikaların
kendini ve tabanlarını kandırmasından, oyalamasından başka bir anlama gelmeyen “yargı manevralarına” da bir son vermektedir. Torba
yasayla, özelleştirmeye karşı açılan
“yürütmeyi durdurma”, “iptal”
kararlarının alındığı davalar ortadan
kaldırılarak yasa dışı yapılan
özelleştirmeler de yasallaştırılacaktır.
Artık özelleştirmeler karşısında
sarılabileceğiniz başka bir oyalama
taktiği yoktur.
YA DİRENECEKSİNİZ, YA
DA BOYUN
EĞİP YOK
OLACAKSINIZ!
AKP, sendikalarla adeta alay
ediyor.
Hala diyalog mu diyorsunuz?
Kiminle ne diyalogu kuracak
sınız? Diyelim ki, üç bakanla
görüştünüz. Onları ikna ettiniz.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Hükümet bu yasalardan, bu politika
lardan vaz mı geçecek?
Tüm emperpalist tekelleri nasıl
ikna edeceksiniz? Emperyalist ülkelerin yönetimlerini nasıl nasıl ikna
edeceksiniz?
Sizler de biliyorsunuz ki bunlar
iki AKP’li bakanın isteklerinden,
iki işbirlikçi tekelin isteklerinden
ibaret değildir.
Bırakın kendinizi ve işçileri
kandırmayı! Bu, politikalar emper
yalist tekellerin politikalarıdır.

Emekçiler yine aynı
ayak oyunlarını ve
ihaneti mi yaşayacak?
Gasbedilen haklar, emekçilerin
yüz yılı aşkın zamandan beri bedeller ödeyerek kazandıkları haklarıdır. Kimsenin sorumsuzca bu
tarihe sırt çevirmeye hakkı yoktur.
Özelleştirmeler, taşeronlaştırmalar olurken ciddi tek bir direniş
olmamıştır. Ve bugün taşeronluk

sistemi, sendikal örgütlenmenin
önündeki en önemli engellerden
birisidir. Özelleştirmeler karşısında
sonuç alıcı bir direniş örgütlenememiştir. SEKA ve TEKEL işçilerinin
kararlı direnşleri de sendikaların
ayak oyunlarıyla, hiçbir sonuç alınamadan bitirildi.
Eğer tarihe karşı, işçi, emekçi
tüm halka karşı sorumsuzluk içinde
değilsek yapılması gerekenler bellidir.
Emekçiler!
Sendikalar üretimden gelen
gücün kullanılması da dahil olmak
üzere TÜM GÜÇLERİNİ SEFERBER ETMEK zorundadırlar.
Devrimci ilerici demokrat
güçler, güçlerini birleştirmeleri için
bundan daha hayati bir durum var mı?
İktidar saldırırken birleştirmiştir
bütün güçleri.
İktidar, bu saldırıları aynı torbaya koyarken, emekçilerin birleşemeyeceğine güvenmektedir.

Oligarşinin saldırısı birleştiriyor

Biz Birleşecek miyiz?
AKP, halkın her kesimine saldırıyor. AKP’nin gündeme getirdiği “Torba Yasa” tasarısı bunu bir kez daha
gösterdi. AKP’nin saldırdığı kesimleri yan yana getirin,
başka bir gerçeği daha görürsünüz. AKP, saldırılarıyla
birleştiriyor halkı.
1 milyon gecekonduyu YIKACAĞIM diyor AKP.
Bu, beş milyon aç ve yoksul gecekondulu demektir.
Esnek çalışma yasallaştırılarak işçiler köleleştiriliyor. İşçilerin bugüne kadar kazanılmış hakları büyük
oranda gasp ediliyor. Grev yasağı daha da genişletiliyor.. Hiçbir iş güvenceleri kalmıyor.
Memurluk, iş güvencesi olan bir meslekti. AKP,
memurlara da aynı şekilde saldırıyor. İşçilerin kaderi
nasıl patronların iki dudağı arasındaysa, memurların
kaderi de amirin iki dudağı arasında olacak. “Ödünç
çalıştırma" ve “esnek çalışma”yla memurların
sürgünleri yasallaştırılıyor. "Performans" uygulamasıyla göstermelik "Toplu sözleşme" de yok ediliyor.

Bunun içindir ki, AKP, Torba
Yasası’nı gündeme getirirken
sendikaları dikkate bile almamıştır.
Oysa birleşmek, daha ilk
adımından
itibaren
iktidarın
hesaplarını bozacaktır.

Sendikalı, sendikasız
tüm emekçiler;
Torba yasasına karşı bir direniş
örgütlenmediğinde ne olacaktır?
Hakların gasbı ilk görünen sonuçtur. Devamında sendikaların adım
adım eriyişi sürecektir. Devamında
koşullar ve sömürü daha da ağırlaşacaktır.
Bu saldırıların önüne geçmek
için tek seçenek vardır.
DİRENMEK.
Yasanın iptal edilinceye kadar
DİRENMEK.
Başka yolu yoktur. Ara yollar
aramak, iktidarın açtığı savaşta teslim olmak demektir.

Sözleşmelilik statüsüyle 657 sayılı Devlet
Memurları Yasası’ndaki iş güvencesi de yok
ediliyor.
“Meslek eğitimi gören öğrenci, aday
çırak ve çırakların zaten düşük olan ücretleri
daha da düşürülüyor. Stajerlik için uygulanan
asgari ücret daha da düşürülüyor.

AKP liseleri ve üniversiteleri tekellerin
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenliyor. Liseli üniversiteli gençlik, yeni dayatmalarla karşı karşıya.
Köylülere yönelik tasfiye ise adeta sessiz sedasız
sürüyor. Kırsal alandaki açlığın, sefaletin sesi duyulmuyor.
Torba yasa tasarısı ilk açıklandığında patronlar kelimenin gerçek anlamıyla “göbek attı”. Nasıl sevinmesinler? “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ödeme
kolaylığını” getiriyor torba yasa.
Sınıflar gerçeği en çıplak haliyle budur.
Halk için açlık ve zulüm olan bu yasalar, tekellerin
bayramı oluyor. Bir tarafta tekeller, diğer tarafta halk
saflaşıyor. Halkın her kesimine saldıran oligarşi, adeta
halkı kendiliğinden birleştiriyor.
Sorun şu: BİZ BİRLEŞECEK MİYİZ?
Cevap da şu olmalı: BİRLEŞECEĞİZ... BAŞKA
YOLU YOK!

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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AKP halk düşmanı ve işbirlikçi
tekellerin iktidarıdır
Böyle bir yasayı nasıl bir iktidar çıkarabilir? Bu
sorunun cevabı bellidir: Böyle bir yasa ancak halk düşmanı bir iktidar tarafından çıkartılabilir?
Milyonlarca işçinin, memurun, öğrencinin hiçbir
güvenceden yoksun kölelik şartlarında çalıştırılmak
istenmesinin başka türlü izahı olabilir mi? Emekçilerin
on yıllardır bedeller ödeyerek kazandıkları hakları bu
yasalarla elinden alınıyor.
AKP “Sendikaların önündeki engelleri kaldırıyoruz” dedi. “Memurlara toplu sözleşme hakkı getiriyoruz” dedi, Anayasa referandumunda bol bol “demokratikleşme”den bahsetti. Çok değil, üzerinden sadece bir
kaç ay geçti, sonuç ortadadır.
AKP, ya bana hizmet eden bir sendika oluşunuz
diyor, ya da yok ederim diyor.

Demokrasi diye bir hedefi,
amacı olan bir iktidar bu yasaları
çıkrartabilir mi?
Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010

Adalet diye, adil olma diye kaygısı olan
bir iktidar böyle bir yasayı gündeme getirebilir mi?
AKP, adalet değil adaletsizliğin partisidir. Ve öyle
pervasız ki, açlık, yoksulluk, işsizlik oranı neredeyse
ikiye katlarken o, işbirlikçi tekellerin servetlerinin katlanarak büyümesini halkın “refah düzeyinin artması”
olarak sunabilmektedir. AKP’nin en büyük adaletsizliği
açlık ve yoksulluğu büyütmesi, halkı
sadakalara muhtaç hale getirmesidir.
Torba yasa bu adaletsizliğe eklenen yeni bir halkadır. Bu yasayla
emekçiler vahşice sömürülürken ve
milyonlarca işsiz varken, işsizlik sigortasına kesilen paralar tekellere
“teşvik” olarak verilmektedir.
Tekeller, halkı sömürdükleri yetmiyormuş gibi halkın elinde ne var
ne yok, onu da AKP’nin halk düşmanı politikalarıyla almaktadırlar.

Devrimci İşçi Hareketi ve
Kamu Emekçileri Cephesi,
tüm emekçileri birleşmeye,
direnmeye, mücadeleye
çağı rı yor!

HAYIR!
Bu torba yasası demokrasiyi ayaklar
altına alan bir yasadır. Bu yasa çıkartılırken
kime soruldu? AKP, tam bir ikiyüzlülük
içinde demokrasinin ayaklar altına alındığı
yasaların dahi “demokratikleşme”, “reform” diye propagandasını yapmaktadır. 12 Eylül’de yapılan ‘82
Anayasası’ndaki kısmi değişiklik referandumunda
emekçilerin lehine örgütlenmesi için önemli yasaların
çıkartılacağının propagandasını yaptı. Faşizmi
demokrasi diye sunanlar; işte AKP’nin emekçiler için
çıkardığı yasalar. Bu yasalarla emekçilerin kazanılmış
tüm hakları gasbediliyor.
İşçilerin
örgütlenme
hakları fiilen ortadan
kaldırılıyor. Örgütlenmenin olmadığı, hak
arama mücadelesinin
koşullarının kalmadığı
bir yerde demokrasiden
bahsedilebilir mi?

AKP, öyle pervasızki, sadece
devrimci demokrat, ilerici kesimlere saldırmıyor, kendi iktidarını desteklemeyen düzen içi
güçlere de saldırıyor. Bu torbadaki her madde antidemokratiktir. Her madde
demokrasinin ayaklar altına
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a l ı n m a s ı d ı r.
A K P ,
“demokratikleşme” riyakarlığıyla halkı aldatmaktadır.

Halkın açlığını, yoksulluğunu “garip
gurabalığını” düşünen bir iktidar, evsizliğini kendine dert edinen bir iktidar bu
yasaları çıkartabilir mi?
AKP, halkın açlığını yoksulluğunu düşünmüyor.
AKP, faşist terörle halkı sesini çıkartamaz hale getirip,
açlığını yoksulluğunu, işsizliğini kendine biat eden
sadaka toplumunu yaratmak için kullanıyor.
Yarattığı açlığı, yoksulluğu, işsizliği daha büyük,
daha pervasız bir sömürü için kullanıyor.
Halkın açlığını, yoksulluğunu düşünen, ülkemizin
geleceğini düşünen bir iktidar halkı daha büyük bir
açlık ve sefalete mahkum eden yasaları çırkartabilir
mi? Halkın emeğini, alınterini, yarattığı değerleri,
ülkemizin yeraltı yer üstü kaynaklarını emperyalist ve
işbirlikçi tekellere peşkeş çekebilir mi? AKP,
vatanımızı karış karış emperyalistlere satıyor. En son
Füze Kalkan Projesiyle ülkemizin dört bir yanını
ABD’nin dünya halklarına saldırı üssü haline getirdi.
AKP, sadece Türkiye halklarının düşmanı bir parti
değil, ABD uşaklığıyla tüm düya halklarının düşmanı
bir partidir.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !
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Torba Yasa Tasarı sı
İzmir’de Protesto
Edildi
İzmir Genel-İş 5 Nolu Şube yöneticileri ve temsilcileri 17 Aralık’ta Buca Belediyesi önünde basına bir
açıklama yaptı.
İzmir Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Naci Çetin
açıklamasında; “Gündemde olan TORBA YASA
TASARISI ile işçilerin ve kamu çalışanlarının, çalışma
koşullarını ve özlük haklarını değiştiren birçok düzenleme, sendikalara danışılmadan tepeden inme yöntemlerle kanun tasarısına eklenmiştir. Başbakanlık tarafından Meclise sevk edilen bu torba yasa tasarısında bazı
kamu alacaklarının affının yanı sıra, belediye işçilerinin tasfiyesine yönelik hükümler de yer almaktadır”
diyen Çetin, Sendikalaşmak ve taşeronun kalkmasını
istedikleri için işlerinden atılan, bu nedenle de
Belediye önünde oturma eylemi yapan işçilere
Belediye
Zabıtalarının
ve
Özel
Güvenlik

Görevlilerince yapılan saldırıyı da kınadığını açıkladı.

Çivi İşçileri İmza Topluyor...
Bir süre önce sendikalı olmak istedikleri için işten
atılan Mersin’deki çivi işçileri “Anayasal Hak Olan
Sendika Hakkımı İstiyorum, Akdeniz Çivi’den Atılan
İşçiler Geri Alınsın” adı altında imza toplayarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

kaynaklanıyor”
diyen Sezer, taşeronlaşmanın daha
fazla
işsizlik,
daha fazla yoksulluk, daha fazla açlık olduğunu
söyledi.

"Biz işçiyiz, biz üreteniz,
bütün dünyayı güzelleştireniz"
İzmir’de Buca Belediyesi’nden
atılan işçiler Şirinyer Tansaş önünde
toplanıp, yolu keserek belediye
önüne kadar yürüdüler.
19 Aralık günü yapılan eylemde
yürüyüş boyunca “İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ, TAŞERONA HAYIR, ZAFER DİRENEN
EMEKÇİNİN OLACAK” sloganları atılan eylemde, işten atılan işçilerden İnan Sezer basına bir açıklama yaptı. “Kararlıyız! Kararlı
lığımız, taleplerimizin ve mücadelemizin haklı ve meşru olmasından

Polis Direnen İşçileri
Göz Hapsine Aldı
16 Aralık Perşembe akşamı
Buca Belediyesi işçileri yoğun polis
baskısına rağmen çadırlarını kurdular.
Direnişlerinin 20. gününde, 14
Aralık Salı günü Buca Belediyesi
zabıtaları, özel güvenlikleri ve polis
işçilere saldırmış,
darp etmiş ve
işçilerin eşyalarına el koymuştu.
Ağaca bir ip
dahi
bağlansa,
polis
işçilere
gelip
''Yasak!
Valiliğin
emri
var'' diyerek baskı
yapıyordu. İşçiler
bu baskılara rağmen ısrarla otur-

ma eylemine devam ediyorlar.
Perşembe günü polis, Belediye
çevresindeki kuşatmayı kaldırmış
fakat Belediye bahçesindeki kamerayı 360 derece dönen yeni bir
kamerayla değiştirmişti. İşçileri her
an göz hapsine alıp korkutmayı
planlayan polise rağmen işçiler,
16 Aralık Perşembe akşamı, ziyaretlerine gelen 20 kişilik Kent AŞ
işçilerinin de katılımıyla naylonlarla, iplerle el yapımı çadırlarını kurdular. Geceyi çadırlarda geçiren
işçiler sabah erkenden kalkıp sobalarının başında kahvaltılarını yaptılar.
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Devrimci İşçi Hareketi de
yaptığı açıklamada 360 derece
dönen kameralarınız meşru değildir.
Meşru olan direniştir” diyerek direnen işçilerin yanında olduğunu
ifade etti.
MER-KAR-DER üyeleri ise 17
Aralık günü Buca Hapishanesi
önünde toplanarak Buca Belediyesi
önünde oturma eylemi yapan işçilere destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
Direniş sloganlarıyla direniş alanına
giren işçiler desteklerini dile getirdiler.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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halen sürerken 14.00'da Şişli Camii önünde toplanarak basın açık laması ve ardından toplu Yürüyüş satışı gerçekleştirdiler.
"Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için
Yürüyüş Susturulamaz -Baskılar Gözaltılar
Bizi Yıldıramaz Halk Cephesi" ozalitinin
açıldığı eylemde basına açıklama yapan
Mahir Bektaş; "Şu gerçek iyi bilinme lidir
ki; devrimci basın halkın birebir sorunlarını anlatır ve
gücünü halktan alır. Bu gibi baskınlarla, komplolarla,
tutuklamalarla devrimci basını susturamazsınız. Bu uygulamalarla halka gözdağı veremezsiniz. Bağımsızlık,
demokrasi, sosyalizm mücadelesi var oldukça Yürüyüş
dergisi de var olacaktır. Devrimci basını yıllardır susturamadınız ve susturamayacaksınız" dedi.
"Yürüyüş Susturulamaz", "Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz", "Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi
Yıldıramaz" sloganlarının atıldığı eyleme 100 kişi
katıldı. Ve ardından Yürüyüş satışına geçildi. Yarım saat
boyunca halka Yürüyüş'ün gerçekleri anlattığı için
basıldığı anlatıldı. Toplamda 110 dergi halka ulaştırıldı.
Eyleme ESP, Mücadele Birliği, Tüm Bel-Sen 1 No'lu
Şube, BES 1 No'lu Şube ve PSAKD Sarıyer Şubesi de
temsili olarak katılarak destek verdiler.

BÜROMUZ YÜZLERCE POLİS TARAFINDAN
GECE YARISI BASILDI

SUSTURAMAYACAKSINIZ!
SUSMAYACAĞIZ!
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Dergimizin ofset hazırlıklarının yapıldığı büromuz
24 Aralık cuma günü gece 03.15 civarında İstanbul
Emniyet Müdürlüğüne bağlı yüzlerce çevik kuvvet
polisi, özel harekat timleri, helikopter,onlarca sivil polis
tarafından basıldı. Baskın sırasında kapılarımız balyozlarla parçalandı, oksijen kaynaklarıyla kesildi.
Büromuzda bulunan bilgisayarlarımıza, teknik malzemelerimize, kütüphanemizde bulunan kitaplara kadar,
deyim yerindeyse yangından mal kaçırırcasına, el
konuldu. Ve Ozan Yayıncılık’tan Kaan Ünsal, Naciye
Yavuz, dergimiz yazı işleri müdürü Halit Güdenoğlu,
Cihan Gün, Sibel Kırlangıç, Serdar Polat, Mustafa
Doğru, Musa Kurt gözaltına alındı. Ozan Yayıncılık,
talan edildi.
Bu saldırı gerçeklerin yazılmasına karşı duyulan
tahammülsüzlüktür. Dergilerini sahiplenen ve baskını
protesto eden Yürüyüş okurları 24 Aralık günü baskın
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Devrimci İşçi
Hareketi

Birleşelim Direnelim
Kazanalım!

AKP iktidar olduğundan bugüne attığı her
adımda, aldığı her kararda yaptığı her düzenlemede
işçiler, emekçiler yani halkın çıkarlarına değil, patronların çıkarlarına hizmet etmiştir. Bu adımlardan biri
olan torba yasası söylediğimizi kanıtlayan durumda.
Kardeşler!
Bir el boğazımıza yapışmış, sıktıkça sıkıyor.
Bir el, tam bir düşman gibi, bizi nefessiz bırakıyor.
Bu elin bir dost eli olmadığı kesin. Bu el, bir halk
düşmanının eli. Bu el, bir işbirlikçinin eli.
Kardeşler!

malar asıl ondan sonra yoğunlaşacak. Saldırılar
böyle süreklileştiğinde, direnmek için, örgütlenmek
için, hiçbir zaman geç değildir.
Zararın neresinden dönersek kârdır.
Zarardan dönmek, önce örgütlenmektir.
Zarardan dönmek, birleşmek ve direnmektir.
Birleşir ve direnirsek kazanırız.
Kazanmanın tek yolu budur.
Her şeyde olduğu gibi bu yasada da onlar, sömürücü

Düşmanımızı tanıyalım. Düşmanını tanımayan,
hiçbir savaşı kazanamaz.

egemenler, güçlerini birleştirip saldırdılar. Oysaki onlar

Boğazımızı sıkan bu el, halk düşmanı AKP’nin
elidir. Bu el, halkların düşmanı emperyalistlerin
elidir.

halkız. Üreten, emek harcayan, alınteri döken milyon-

AKP Hükümeti, “Torba Yasası” adı verilen ve
içinde onlarca hak gasbını içeren bir yasayı, Meclis
gündemine getirdi. AKP’nin Meclis’e getirdiği tasarı
7’si geçici, toplam 120 maddeden oluşuyor.
120 madde, tüm emekçilere karşı düşmanlığın belgesidir.
İktidar, sömürücülerin iktidarıdır. Bu yüzden, hiçbir
yasayı çıkarırken HALKA SORMUYORLAR.
Sormadıkları gibi, GERÇEKLERİ DE HALKTAN GİZLİYORLAR.
Torba Yasa’daki düzenlemeleri “milletin, ülkenin
menfaatine” diye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yalan.
Gerçeği öğrenelim. Gerçeğin gücüyle direnelim.

sadece bir avuç sömürücü asalak. Ama biz koca bir
larız biz. Biz olmadan yaşam olmaz, bir avuç asalak da
olmaz. Onlar bizlere karşı güçlerini birleştirdilerse, biz
milyonlarca emekçi öğrenci, kadın erkek, genç yaşlı
insanlar olarak gücümüzü birleştirirsek, direnirsek
onları altederiz.
Devrimci İşçi Hareketi tüm işçilere direnme çağrısı
yapıyor.
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Kamu Emekçileri Cephesi, tüm kamu emekçilerini
bu saldırıya karşı direnmeye çağırıyor.
Halk düşmanı AKP ve bir avuç sömürücüye karşı
örgütlü olarak karşı durmak zorundayız. Yaşam bizlere
başka bir alternatif bırakmıyor.
TEK ÇARE DİRENMEKTİR.

İŞÇİLER,
MEMURLAR,
TÜM EMEKÇİLER!
Torba Yasa, haklarımıza bir saldırıdır. Geleceğimize
bir saldırıdır. Öyleyse direneceğiz. Ekmeğimiz için,
işimiz için, adalet için, direnme hakkımız için,
direneceğiz.
Torba Yasa’ya karşı eylemler örgütleyelim. Örgütlenen eylemlere katılarak destek verelim. Bu konuda
görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri çok
açık olan sendikalarımızı
zorlayalım. Sendikalar
dışında örgütlenmeler yaratalım.
Torba Yasa, belki de bir-iki hafta içinde TBMM’den
geçmiş olacak. Ama o durumda da her şey bitmiş
olmayacak!
Sürgünler, dayatmalar, keyfilikler, işten çıkar-

Başka yol var diyenler, işçi sınıfını ve kamu emekçilerine yalan söyleyenlerdir.

KESK’TEN TORBA YASA TASARISINA
PROTESTO
Meclis Alt Komisyonu'nda görüşülen, 'Torba Yasa'
tasarının geri çekilmesini isteyen KESK İstanbul
Şubeler Platformu üyeleri, Bakırköy Özgürlük
Meydanı'nda eylem yaptı.
"Torba Yasasına Hayır" pankartı açan KESK'liler,
AKP Bakırköy İlçe binasına kadar yürüdüler.
Türk-İş üyeleri de "Torba Yasa"ya karşı Ankara'da
toplandı. Tasarıda onaylanmayacak çok sayıda hüküm
olduğunun ifade edildiği eylemde Türk İş’in 4 Ocak’ta
yol haritası açıklayacağı dile getirildi.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Kurtuluş İçİn

DEVRİMCİ OKUL

nun bir yanını
yukarıda belirttik
aslında. Ülkemizin
dört bir yanındaki
eylemlere gidecek
muhabir olmadığına göre, eylemlere
katılanlar muhabir
leri kendi içlerinden çıkaracaklar.
Koşullar ve ihtiyaçlar, bu kadar
açık.
Hepimiz aynı zamanda bir
gazeteci olmalıyız. En azından
kendi katıldığımız eylemin haberini
yapabilecek durumda olmalıyız.
Çünkü haber yapmak bizim
eylemimizin, faaliyetlerimizin bir
parçasıdır. Haber, eylemimizi kendi
sınırları dışına çıkarıp daha geniş

Ders: Haber

Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010

Sevgili okurlarımız merhaba. Bu
dersimizde, sizleri sadece “okur”
olarak değil, “yazar” olarak gören,
sizlere yazar olarak görev yükleyen
bir çalışma yapacağız. Konumuz
haber ve tabii habercilik.
Bu derginin, devrimci bir derginin haberlerini kim yapar, kim
yapıyor? Profesyonel muhabirler
değil elbette. Dergimizin birkaç
çalışanının yetişebileceği haberlerin
sayısı bellidir. İstanbul’da yapılan
birkaç eyleme gidip,
onların haberlerini
yapabilirler en fazla.
İşte böyle olduğu
içindir ki, bu derginin
“muhabirleri”; bu dergi
nin okurlarıdır.
Hayatın her alanında
mücadeleyi omuzlayan,
yürüyüşlere, mitinglere
katılan, yazılamalar
yapan, afiş, pankart asan, dergi
satan ve dağıtan, paneller toplantılar gerçekleştiren tüm insanlarımız,
derginin muhabirleridir.
Dolayısıyla, ülke çapında
düşündüğümüzde yüzlerce
insanımız dergiye haber yazan bir
konumdadırlar. Bu bir dergi için
güçtür. Ancak bu gücü büyütmek,
daha etkili hale getirmek için, gücü
eğitimle pekiştirmek gerekir.
Muhabirlerimiz açık ki haber konu
sunda daha eğitimli, donanımlı
olmalı.

Haber,
iddiamızdır,
ciddiyetimizdir

Neden her eylemin haberi
yapılmalı?
Birçok arkadaşımızın şöyle
düşündüğünü biliriz. “Biz gazeteci
miyiz, dergici miyiz? Haber yapmak
dergicilerin işi...”
Elbette ki bu yanlış bir düşünce.
Neden yanlış bir düşünce olduğu-
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eylemleri en iyi anlatacak olan biziz
dir. Yaptığımız her eylemde, her
çalışmada, burjuva basının da,
devrimci basının da yanımızda
olması mümkün değildir. Onun
için kendi faaliyetlerimizin haberini
yapma sorumluluğu bize aittir.
Haber yazmaktan -giderek yazı
yazmaktan- kastımız "profesyonel
muhabir" olunması değildir. Ancak
esasında şöyle bir düşününce
görülür ki, yazı, bir devrimci için
adeta yaşamının ayrılmaz bir
parçasıdır.
Bildiri, basın açıklaması yazmaktan rapor yazmaya, haber yapmaktan anma, kutlama gibi faaliyetlerimiz için metin hazırlamaya,
eğitim çalışmalarımızda not tutmaktan, seminer
metni hazırlamaya
kadar, yazı yazmanın
birçok biçimiyle iç
içeyizdir.
Dolayısıyla, bunlarla karşı karşıya olan
bir devrimci, öncelikle
“ben yazamam, ben
kalem kağıt işlerinden
anlamam” gibi itirazları dilinden de, düşüncesinden de
silmelidir.
Her Cepheli yazı yazabilir, her
Cepheli bildiri yazabilir, basın açıklaması veya haber hazırlayabilir.
Bunun için ne alim olmamız
gerekir, ne edebiyatçı... Bize gerekli
olan işçiyi, öğrenciyi, memuru,
köylüyü, gecekonduluyu, yani
kısacası halkı bilgilendirecek,
bilinçlendirecek tarzda sade, net,
anlaşılır yazılar yazmaktır. Bir
haberde, ne yaptığımız, nasıl
yaptığımız, niye yaptığımız belli
olmalıdır; bir bildiride, ne
dediğimiz, ne önerdiğimiz, neyi
eleştirdiğimiz belli olmalıdır.
Bunu sağlamak hiç zor değildir.
Belli bir yoğunlaşma olduğunda,
yapılan işe emek verildiğinde, ve
yapılan işe vakıf olunduğunda, istenilen nitelikte haber, bildiri, basın
açıklaması ve benzeri tüm yazıları,
her Cepheli rahatlıkla yapabilir.

kitlelere duyuracak olan
aracımızdır.
Yaptığımız her eylemin, çeşitli
biçimlerdeki tüm diğer faaliyetleri
mizin hedefinde halkı örgütlemek
ve mücadeleye katmak vardır. O
halde, yapılan eylemin, diğer etkinliklerin propagandasını yapmak da,
bu hedefe ulaşmak için olmazsa
olmaz şartlardan biridir.
Peki yaptığımız çalışmaları,
eylemlerimizin propagandasını en
geniş kitlelere ulaştırmanın yayın
organlarımız dışında başka aracı
var mı? Yok. Demek ki, “haber
yapma”nın gereği tartışılmaz. O
zaman geri şu soru kalır: Öyleyse
kim yapacak bu haberi?

Neden herkes muhabir
olmalı?
“Haberi kim yapacak?” sorusuna
en kısa cevap şudur: Yaptığımız

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Şundan emin olalım:
“Herkes yazabilir.”
“ Yazamam” noktasındaki en ısrarcı, en inatçı
arkadaşlarımız bile,
sonuçta kendilerinin
yapabildiğini, yazabildiğini görmüşlerdir.

 Haber nedir?

Yaptığımız her eylemin, çeşitli
biçimlerdeki tüm diğer faaliyetlerimizin hedefinde halkı
örgütlemek ve mücadeleye
katmak vardır. O halde, yapılan
eylemin, diğer etkinliklerin
propagandasını yapmak da, bu
hedefe ulaşmak için olmazsa
olmaz şartlardan biridir.

Haber, “Güncelliği
olan bir olayı, bir eylemi,
bir olguyu gazete ya da
dergi okurlarına ulaştırmak için yazılan yazılardır.”
Bu genel tanım içinde haber
nedir diye somutlarsak:
Mücadelemizi, örgütlenmemizi,
devrimimizi ilgilendiren, halkımızı,
dünya halklarını ilgilendiren, düşman cephesini ilgilendiren her gelişme haber konusudur.
Burjuva basında “neyin haber
olduğu” konusunda son derece
çarpık, ticari ve yoz bir anlayış
hakimdir. Onlar için hangi olayın
tiraj yapacağı, hangi olayın reyting
yapacağı ön plandadır.
Bizim için ise, haber, düzeni
teşhir edecek, halkın mücadelesini
geliştirecek, örgütü güçlendirecek,
halkı bilgilendirecek, bilinçlendirecek olgular ve olaylardır.
Bu çerçevede somutlarsak; bir
Cepheli için, bulunduğu birim ve
alanda, bulunduğu şehirde neler
haberdir?
Yaptığımız eylemler haberdir.
Anmalar, paneller, haberdir.
Düşmanın saldırıları haberdir. Karşıdevrimin çeşitli faaliyetleri, ajanlık,
ihbarcılık çalışmaları haberdir.
Belediyelerin soygunculukları haber
dir. Düşmanı teşhir edecek, halkı
bilinçlendirecek, devrimi ve örgütü
güçlendirecek her şey haberdir.

 Haberin muhtevasını ve
biçimini belirleyen, gazetecilik
ilkeleri midir, yoksa sınıf çıkarları mı?
Burjuvazi haberlerini seçerken,

onu biçimlendirirken, tiraji, reytingi
hesap eder elbette. Ancak elbette
şunu unutmamalıyız; burjuva basın
her ne kadar haberlerinde ticari
kaygıyı ön planda tutuyor gibi
görünse de, belirleyici olan yine
habere sınıfsal bakıştır. Burjuvazi,
hangi haberi verirse burjuvaziye
yarar, hangisini vermezse burjuvazi
için iyidir?... sorusuna göre belirler
yayın politikasını. Haberi, hangi
biçimde vereceğini, devrimi
zayıflatma, karşı-devrimi
güçlendirme amacına göre belirler.
Haberlerin şu veya bu biçimde verilmesi, şu veya bu büyüklükte verilmesi, haberdeki başlıkların, kelime
ve kavramların seçimi de yine burjuvazinin sınıfsal çıkarlarına göre
belirlenir.
Kısacası, haber, üç satır da olsa,
üç sayfa da olsa, sınıfsal bir
olgudur. Bu burjuvazi açısından da
böyledir, devrim açısından da
böyledir.
Dolayısıyla, haberi yazan herhangi bir arkadaşımız da aynı bakış
açısıyla hareket edecektir.
Neyi nasıl yaparsak, onun
devrime hizmet edeceğini esas alacağız.

Haber neleri içerir?
Ya da 5N-1K
“5N-1K” basın yayın alanında
sık kullanılan bir formülasyondur.
Hatırlayacağınız gibi, bu ismi
taşıyan bir televizyon programı da
var.

Peki nedir 5N-1K?
Bu formülasyon,
kısaca, her haberde, N
harfiyle başlayan 5, K
harfiyle başlayan 1 sorunun cevabının mutlaka
bulunması gerektiğini
anlatır.
N ile başlayan 5 soru
ve K ile başlayan 1 soru
şunlardır:
- Ne olmuş?
- Nasıl olmuş?
- Ne zaman olmuş?
- Niçin (hangi sebeble) olmuş?
- Nerede olmuş?
- Kim yapmış?
Her haber bu bilgileri kapsamalıdır. Bir haberde ancak bu bilgiler
net olarak bulunuyorsa, o haber
üzerine yapılan yorum ve değerlendirmeler yerine oturabilir ve
eğer bir haber genişletilecekse de
once bunları içermesine bakılmalıdır.
Eğer haberde bu unsurlar
tamamsa, haberimizin niteliğine ve
hacmine, yayınlanma koşullarına
uygun olarak genişletilebilir.
Her bir soru, (ne, nasıl, niçin?)
ayrıca açılıp genişletilebilir.
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 Haber ve yorum, nerede
birleşir, nerede ayrılır?
Bizim haberlerimiz, “tarafsız”,
“yorumsuz” ve benzeri değildir.
Zaten böyle bir haber de yoktur.
Bunlar burjuva basının halka kendi
düşüncelerini sinsice empoze
etmek için uydurduğu kavramlardır.
Haberin içinde ayrıca özel bir
yorum olması bile, herhangi bir
habere seçilen başlıklar, spotlar da
zaten doğrudan bir yorumu, bir
tavrı içerir.
Burjuvazi, haberlerindeki karşıdevrimci damgayı örtbas etmek
için onları “yorumsuz” sunduğu
yalanını ortaya atar; biz ise, açıkça
yorumumuzu ortaya koyarız.
Öncelikle şunu düşünmeliyiz:

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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yazı konusu da yapılabilir. Keza,
lerimiz, paylaşmayı, dayanışmayı,
dergide yeralacak hiçbir yazı, hiçbir
yorum adına, değerlendirme adına,
halk ve vatan için fedakarlığı
haber, hiçbir resim, hiçbir karikatür,
her haberin sonuna basmakalıp
yüceltir. Bunu en sıradan haberde
hiçbir şiir, amaçsız değildir. Hiçbir
cümleleri eklemekten de kaçındahi görebiliriz.
şey, ne sadece gazetecilik olsun
laylıyız. Onlar, bir yorum ve değerdiye, ne de sadece “sanat” olsun
Düzenin haberleri, "babana bile
lendirme işlevini üstlenmez.
diye konulmamaktadır.
güvenme" bencilliğinin propagandasını yaparken, yozlaşmayı meşru ve
Yorumsuz, tarafsız gibi kavramnormal gösterirken, devrimin
larla kendi haberlerimizi sunmaya
Haber
ideolojik
haberleri, bunların eleştirisini
kalkışmak, burjuvazinin tarzına ve
mücadeledir!
içerir.
yöntemine özenmek, onları taklit
etmektir, haber olayına düzen içi
İdeolojik mücadele bizim en
Kısacası, iki ideolojinin farkı,
bakmaktır. Biz haberi de kendi
güçlü olduğumuz alandır.
sıradan bir haberde bile ortaya
tarzımızla ve elbette kendi
çıkar. Ve zaten böyle olduğu için de
Düzenin ideolojisiyle devrimin
amaçlarımıza uygun
aslında hiçbir haber sıradan
olarak yaparız.
değildir.
Her haberde bir yoru“Madem halkı ikna etmek, onun
mumuz vardır. Bazen
Haberler,
özel olarak yorum yapsınıfsal tepkilerini ortaya çıkarabilbasmakalıp, yüzeysel,
tığımız bir bölüm, bu
mek zorundayız, o halde kitlelere
nitelikte paragraflar yokşişirme olmamalıdır!
hi
tap
ede
bi
le
cek
yol,
yön
tem
ve
ça
tur, ama yine de yukarıda
Habere verilen önem,
belirttiğimiz gibi, yorumu
aslında bizzat yaptığımız
lışma tarzını bulabilmeli,
muzu bu kez başlıklara
eyleme, hayata geçirdiğimiz
bu alandaki eksiklerimizi
spotlara yedirmiş oluruz.
diğer faaliyetlere verdiğimiz
Eğer imkanımız varsa,
giderebilmeliyiz.”
önemin de bir göstergegerek de duyuyorsak, tüm
sidir.
haberleri işleyerek, kendi
Bu anlamda, her
siyasal yorumumuzla
eylemimizin haberi özenli
ideolojisi, burjuvazinin ideolojisiyle
yoğurarak vermek, devrimci haberele alınmalıdır.
proletaryanın ideolojisi, hayatın her
cilik açısından en uygun olanıdır.
O haberi en iyi şekilde yazmak,
alanında ve her konuda birbiriyle
Yorum, haberin yazıya geçirilkendi
faaliyetimizi en iyi şekilde
çatışma ve savaş halindedir. Bu
mesinde seçilecek başlıklar, spotlaryansıtmak
demektir.
savaş, propaganda alanında, ve
la yapılabileceği gibi, haberin
Mesela, haberlerin birçoğu
dolayısıyla basın yayın alanında da
uygun bölümünde yapacağımız deşöyledir: Şu geldi, şu şu açıklamayı
geçerlidir.
ğerlendirmelerle de olabilir.
okudu. Şu sloganla eylem bitirildi.
Bu anlamda, herhangi bir alan"Gerçekler devrimcidir" sözü,
Adeta eylemin özet programının
da bir eylem yaptığımızda, bir
bizim haber anlayışımız açısından
alt alta sıralanması gibidir. Mesela
faaliyet gerçekleştirdiğimizde, onun
özel bir önem taşır.
gün boyu süren bir sempozyumun
haberini yapıp yapmamak ideolojik
haberi yazılır; bu geldi, şu konuştu,
Bizim haberimizde gerçeği en
mücadele açısından bakış açımızı
şunu dediden öteye geçmez.
güçlü şekilde vermek önemlidir bu
gösterir. Her haber bir ideolojik
Oradaki atmosfer, o sempozyumun
anlamda.
mücadele unsurudur. O haberle biz,
insanlara verdiği hava, yarattığı
burjuva ideolojisini zayıflatan,
Keza, militanlığı yansıtmak, bir
etki, mücadeleyi güçlendiren özel
devrimin ideolojisini büyüten bir iş
başka iyi haber ölçümüzdür.
vurgular, bunlar yeterince öne çıkyapmış oluruz.
Biz aktaracağımız gerçeği veya
maz...
Eylemimizin haberini yapmamilitanlığı en çarpıcı, en bütünlükHaberde birinci koşul budur.
mak ise, bu ideolojik mücadeleden
lü şekilde sunmalıyız.
Haber
sıradan, bürokratik olmageri durmaktır. Başka bir biçimde
Belirttiğimiz gibi, her haberimiz
malıdır.
Bunun dışında;
söylersek, eylemimizin haberine
bir şekilde bir sınıfsal damga ve
Haberlerimiz, kısa, kesin ve
gereken önemi vermemek, aslında
yorum içerir. Ama bu konuda içine
açık cümlelerden oluşmalıdır. Habizim kendi yaptığımız eylemin
düşülmemesi gereken bir yanlış da
berin başlığı, görür görmez okuyuönemine,
gereğine,
yararına
inanşudur: Yorum ve değerlendirmeler,
cu
nun dikkatini çekecek şekilde semamamız demektir.
haberin kendisini boğmamalıdır.
çilmelidir. Haberde belirsizlik olEğer tamamen yorum olarak ele
Düzenin haberleri, bencilliği,
ma
malıdır.
alacaksa, o haberin dışında ayrı bir
bireyciliği yüceltirken, bizim haber-
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Kullandığımız kelimelere,
kavramlara dikkat etmeliyiz.
Burjuva basında kullanılan yakalanma, kokteyl, korsan gösteri, eylemciler, göstericiler gibi kavramlardan,
küçük burjuvazinin kullandığı ve
bizim dergimizin her sayısında
“Kelimelerin Savaşı”nda örnekleri
verilen kavramlardan uzak durmalıyız.
Mesela kavramlar, kelimeler konusundaki hassasiyetin yetersizliğini düşünün. Birçok kavram, çeşitli
yazılarımızda ideolojik olarak mahkum edilmesine karşın, insanlarımı
zın yer yer onları kullanmaya
devam edebildiklerini görüyoruz.
Haberlerimizle halka gerçekleri
açıklamayı hedefleriz. Ancak
gerçeğin anlatımı, onu anlatanın
bakış açısına, stratejik düşünce ve
hedeflerine göre farklı farklıdır. Bu
fark kendini en açık biçimde,
katliamların, karşı devrimin vahşetinin anlatımında gösterir.
Bir saldırıyı nasıl yansıtacağız?
O saldırıda insanlar yaralanmıştır, kaşı gözü patlamıştır, kolu kırılmıştır... Bir başkasında insanlar
ağlamıştır.. vb. Nasıl anlatacağız.
Burada, haber yazımında da,
vahşette sadece vahşeti gören reformist tarz ile, vahşette de direnişi,
kararlılığı gören ve gösteren
devrimci tarz birbirinden ayrılır.
Bu tip durumlarda tereddüt
duyan insanlarımız, yayın geleneğimize bakmalılar. Bunun dışında,
devrimci duygular ve düşünceler

“Amerika defol
bu vatan bizim”
Edirne Gençlik Derneği üyeleri
böyle dedikleri için AKP’nin
Amerikancı polisleri tarafından
gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.
Tutuklanan arkadaşlarına sahip
çıkan Gençlik Derneği üyeleri
“Amerika defol ...” demeye devam
ettikleri için polis bu kez onları sivil
faşistlere linç ettirmeye kalkıştı.
Evet, Gençlik Derneği “Bu

neyi nasıl yazacağımız konusunda
yol göstericidirler. Devrimci duygularımıza, ideolojimize güvenelim.
Nasıl yazacağım tereddütü duyan
her arkadaş bunlara güvensin.
Haber konumuza vakıf
olmalıyız. Haberini yaptığımız
eyleme vakıf değilsek, iyi bir haber
yapma şansımız yoktur.
O eylem içinde kimin ne savunduğunu, kimin neye karşı çıktığını,
kimin neyi eleştirdiğini kavramazsak, doğal olarak onları doğru ve
özlü bir biçimde yansıtamayız.

 Haber, mücadelenin bir
parçasıdır
Halk mı anlamıyor, biz mi anlatamıyoruz? Hep kendimize sormamız gereken bir soru. Ama
cevabını da şimdiden söyleeyelim:
Doğru cevap 2’ncisidir.
Her koşulda böyle bakmalıyız.
Bir haberi de bu bakış açısının
ışığında şekillendirmeliyiz.
Biçimsel olarak da habere böyle
bakmalıyız. Metni yazdığımızda
okuyanın yerine kendimizi koyup,
şöyle düşünmeliyiz. Bu metni
okuyan bir okur, bu eylemin neden,
niçin, nerede, nasıl yapıldığını anlar
mı?.. İkincisi, bu haberi okuyan
okur, burada bizim bu eylemimizdeki ortamı, atmosferi, kararlılığı,
sorumluluğu, coşkuyu hisseder mi?
Şimdi dergimizi sahiplenmenin
birçok boyutu vardır. Ama bunların

vatan bizim” demeye demeye
devam ediyor. Hem de linç saldırısına uğradğı o meydanda.
AKP’nin polisi de parasız eğitim
istediği için Gençlik Derneği üyelerine saldırmaya devam ediyor.
***
Gençlik Derneği üyeleri 13
Aralık 2010’da saat 12.30’da
Edirne Merkez Postanesi önünde 14
Mart'tan beri “Parasız Eğitim” istedikleri için tutuklanan Ferhat Tüzer
ve Berna Yılmaz'ın serbest bırakılması için bir basın açıklaması yaptı-

içinde üçünü temel olarak belirtebiliriz:
Birincisi; dergimizi en geniş
kitlelere, yeni okurlara ulaştırmaktır.
İkincisi; dergimizi iyi okumaktır.
Üçüncüsü; dergimize öneri, yazı, haber, resim gibi açılardan katkıda bulunmaktır.
Çünkü haber propagandadır,
haber siyasal çalışmanın bir
parçasıdır.
Bu yüzden, şişirme, yüzeysel bir
haber yazmak da, haberi zamanında göndermemek de, o katkıdan
geri durmak, kendi eylemini önemsizleştirmek demektir.
“Madem halkı ikna etmek,
onun sınıfsal tepkilerini ortaya çıkarabilmek zorundayız, o halde kitlelere hitap edebilecek yol, yöntem
ve çalışma tarzını bulabilmeli, bu
alandaki eksiklerimizi giderebilmeliyiz.” Haberler de kendi açısından,
kendi çapında bu işlevi üstlenmelidir.
Sevgili okurlarımız, dersimizi
burada noktalıyoruz. Umuyoruz ki,
birer muhabir olarak hepiniz haber
konusunda soruna biraz daha
sorumluluk üstlenerek bakacak
sınızdır bundan böyle. Bir sonraki
dersimizde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.
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Yürüyüş
26 Aralık
2010

lar. Baskılar Bizi Yıldıramaz" diyen
Gençlik Derneği üyeleri Ferhat
Tüzel ve Berna Yılmaz’a Özgürlük
istediler.
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Tekelci patronların
Diyarbakır halayı
TÜSİAD Başkanı, geçen hafta
Diyarbakır’daydı. “Türk Girişim ve
İş Dünyası Konfederasyonu'nun
Diyarbakır’da düzenlediği toplantıya katılan TÜSİAD Başkanı Ümit
Boyner, buradaki konuşmasının
açılışını Kürtçe yaptı, daha sonra da
Diyarbakır Belediye Başkanı Osman
Baydemir’le birlikte halay çekti.
Patronlar, konuşmalarında Diyarbakır’da, “Doğu’ya” yatırımlar yapmaktan, istihdam sağlamaktan,
bölge hakkında önyargıları kırmaktan bahsettiler.
Kürt sorunu konusunda tüm
düzen partileri riyakardır. Ama bu
konuda sanırız en riyakar olanı belirlemek gerekirse, onların başına
tekelci burjuvaziyi koymak gerekir.
Çünkü, Kürt halkına karşı uygulanan tüm baskı ve asimilasyon politikasından sorumlu olan da onlardı,
Sayı: 248
sık sık “demokratikleşme paketleri”
Yürüyüş
açıklayan da.
26 Aralık
Şimdi de aynı riyakarlık vardı
2010
Diyarbakır’da. Onlarca BDP’li
belediye başkanını tutuklatan iktidarın baş destekçisi olan TÜSİAD,
sanki belediye başkanlarının, 1800’e
yakın BDP’linin tutuklanmasında
hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi,
Osman Baydemir’le halay çekiyor
(Baydemir’in onlarla o halaya girmesi de elbette ayrıca eleştirilmesi
gereken bir başka yanı oluşturuyor.)
Kürsüde iki cümlelik Kürtçe’yle
demokratlık şovu yapan Boyner,
AKP iktidarının, Genelkurmay’ın
Kürtçe konusundaki tehditlerini duymazlıktan geliyordu.
Geçen yıl, BDP’yle, İçişleri
Bakanlığı’yla (Kürt açılımının
düzenleyicisi olarak) görüşüp çözüm
doğrultusunda adımlar atılmasını
isteyen TÜSİAD, AKP’nin bir
süredir Kürt sorunu konusundaki her
türlü demokratik talebi reddeden
politikası karşısında tamamen sessiz
liği seçmiştir.
Tekelci burjuvazi, oligarşik diktatörlüğe damgasını vuran sınıf ola-
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rak, sınıfsal çıkarlarını en açık, en
pervasız şekilde savunan, kendi çıkarları için her yola başvuran sınıf
durumundadır.
TÜSİAD tarafından temsil edilen
tekelci burjuvazi, barışı da, savaşı
da, “demokratikleşmeyi” de, kendi
çıkarları için istemiştir. TÜSİAD o
çıkarları paralelinde, “demokratikleşme” paketleri de hazırlamıştır,
saldırı paketleri de. Şu çok açıktır;
12 Eylül’den bu yana 30 yıldır Kürt
halkına karşı sürdürülen politikalar
TÜSİAD dışında belirlenmemiştir.
TÜSİAD Kürt halkına karşı uygulanan politikaların hemen her aşamasında vardır ve her biçiminden
sorumludur.
TÜSİAD, 1997, 2001 ve 2008’de
Kürt sorunu ve demokratikleşme
üzerine raporlar hazırlatmıştır. 1997
tarihli “Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri” başlıklı rapor ile
başlayan süreç daha sonra çeşitli raporlar, tartışmalar ile sürdürülmüştür.
Bu raporların önemli bir kısmı,
Avrupa emperyalizmi paralelinde,
Kürt halkının mücadelesini tasfiye
etmeye yönelik bazı hak kırıntıları
tanınması doğrultusundaki raporlardır. Dolayısıyla bu raporlar, sanki
tekelci patronları, Kürt sorununda
daha “demokratik” bir politikayı
savunuyor
gibi
göstermiştir.
Nitekim, bizzat Kürt milliyetçi hareket de zaman zaman “TÜSİAD
çözümden yana” tespitleri yapmış,
emperyalizm işbirlikçisi, halk düşmanı Sabancılar’ı, “ilerici” ilan edebilmiştir. Ancak tekellerin gerçeğinin bunlarla ilgisi yoktur.
“Demokratikleşme” paketleri hazırlatan TÜSİAD, aynı zamanda
“Terörle mücadele” adına, 1990’lı
yıllar boyunca köylerin yakılması ve
boşaltılmasını, faili meçhulleri, kay
betmeleri, katliamları savunandır.
Hizbullah’ı silahlandırıp halkın üzerine salan hükümetlerin baş destekçisi TÜSİAD’dır. Koruculuk teş-

kilatını kuran, itirafçılardan kontra
çeteler oluşturan iktidarların destekçisi TÜSİAD’dır.
Bunların hepsinden birinci derecede sorumludur tekelci patronlar.
İnfazlar, kayıplar, Hizbullah, kontra
çeteleri, faili meçhuller, bunlar o
zaman TÜSİAD’ın çıkarına olandı.
Sonra, Demokratikleşme Paketleri’ni, AB’ye uyum yasalarını belirleyen de yine kendi çıkarlarıdır.
Geçen yıl, İçişleri Bakanı Beşir
Atalay ile görüşen TÜSİAD Başkanı
Arzuhan Doğan Yalçındağ, şöyle
diyordu: “... Hiç şüphesiz yaklaşık
çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir on
binlerce insanımızın hayatına mal
olan terör olgusunu, çözülmesi gereken en önemli problem olarak
görmekteyiz.’’ (Taraf, 19 Ağustos
2009)
TÜSİAD’ın çıkarları bugün, Kürt
halkının direnme dinamiklerini ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Zira
bunu başardıkları ölçüde patronların
deyimiyle “O bölge”de yağma ve talanı daha da boyutlandırabileceklerdir.
Ümit Boyner’in geçen hafta
toplantısına katıldığı Türk Girişim
Ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun
başkanlarından Celal Beysel, şöyle
diyordu: “Bir sanayici yatırım yapmadan önce defalarca düşünür. Bu
bölgede güvenlik sağlandığı zaman
ben yarın sabah yatırıma giderim.
Çünkü büyük bir pazar var orada.
Irak ve Suriye ile ilişkiler düzelmeye
başladı.” (Milliyet, 7 Ağustos 2009)
İşte Ümit Boyner’in konuşmasına Kürtçe başlamasının da,
Baydemir’le halay çekmesinin de
açıklaması o cümlededir: Oradaki
“büyük pazar”ı yağmalamak.
Tekelci patronların meselesi budur.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

vaziyle omuz omuza çekiliyor...
Üç resimden, üç el’den en normal
olanı, kendi sınıfına en
uygun olanı Kılıçdaroğlu’
nunki. Onun eli, asıl uzanması gerektiği yere uzanmış zaten. Bu resmin
önemi, Kılıç daroğlu’yla
ilgili yaratılmak istenen “halkçı”,
“solcu” imajının arkasındaki gerçek
Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösteriyor
olmasındandır.
Bizim asıl meselemiz, ilk iki karedeki ellerledir. Burjuvaziyle el ele tutuşmak, ne diplomasiyle, ne “taktik”lerle,
ne ehven-i şerlerle açıklanamaz.
Kastettiğimiz biçimsel olarak bir
tokalaşma da değildir zaten. O eller,
oraya onun ötesinde anlamlar yüklenip
uzanmıştır ve biz asıl o “anlamları”, o
uzlaşmacılığı eleş tirmekteyiz. O uzlaşmacılığa, yaptıklarının hiç de masum
olmadığını, ellerini kire, kana, suça
uzatmakta olduklarını hatırlatıyoruz.

Burjuvaziye uzanan eller
kirlenir, kanlanır, suç ortağı olur!
Ahmet Kaya’yı anma gecesinde
Kaya’nın eşi Gülten Kaya ile Kültür
Bakanı Ertuğrul Günay el ele...
Birincisi ilerici olduğu iddiasında...
İkincisi, sömürü ve soygun düzeninin
temsilcilerinden olan bir gerici, faşist.
Diyarbakır Belediye Başkanı
Osman Baydemir’le TÜSİAD Başkanı
Ümit Boyner kol kola... Birincisi, ilerici olduğu iddiasında ikincisi malum;
ülkemizdeki tüm sömürü ve zulmün
baş sorumlusu...
Ve son olarak Boyner’le CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu el ele...
Birinci ve ikinci resimlerde, iki farklı sınıf var... Birinciler, Gülten Kaya ve

Osman Baydemir, halktan biriler, el
uzattıkları ise, burjuva...
Onlara, burjuvazinin ve iktidarın
temsilcilerine uzanan eller, halktan
uzaklaşmış ellerdir... Burjuvaziye
uzanan el kirlenir. Çünkü burjuvazinin
elleri kanlı ve kirli ellerdir...
Burjuvaziye uzanan el suça ortak olur,
çünkü onbinlerce insanımızın kanı
vardır o ellerde. Onmilyonların çalınmış alınteri vardır...
Kuşku yok ki, tutuşan, tokalaşan bu
eller bir şeyler anlatıyor bize.
Devrimcilerle tokalaşmayan eller,
burjuvaziyle tokalaşıyor; devrimci lerle
birlikte çekilmeyen halaylar, burju-
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AKP tehdit ediyor;
dilini konuşmayacaksın!
“Herkes diline dikkat etsin”
“sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar”
BDP
Eşbaşkanı
Selahattin
Demirtaş’ın “Yasal veya anayasal
düzenlemeleri beklemeyeceğiz, artık
bölgede iki dilli hayata geçiyoruz. Her
şey Kürtçe ve Türkçe olacak” açıklaması, oligarşinin saflarında tam bir
şovenist saldırganlıkla karşılandı. AKP
ile Genelkurmay’ın bu noktada hiçbir
farklarının olmadığı bir kez daha
somutlandı.
AKP sözcüleri, savcıları “göreve
çağırmadan”, “parti kapatmaya” tüm
tehditleri sıraladılar.
Aslında AKP bildiği tek şeyi yapıyor; tehdit ediyor, gözdağı veriyor.
AKP iktidarı tüm faşist şovenist
yüzüyle ve 80 küsur yıllık şovenist
politikanın sürdürücüsü olarak Kürt

halkının karşısına çıktı.
Kürt halkının kendi dilini konuşmak
istemesi gibi meşru bir talebi karşısında
egemen sınıfların tutumu cumhuriyetin
başından beri hiç değişmedi.
Daha önce “iyi şeyler olacak” diyerek Kürt halkına tasfiyeyi sinsice
dayatan ve aylarca oyalayan Abdullah
Gül, bugün gerçek yüzünü gösteriyor.
Abdullah Gül; “Herkes diline
dikkat etsin” diyerek, dilini sahiplenen
halkı tehdit etti. Resmi dilin Türkçe
olduğunu “hatırlatan” Gül, Meclis’te
Türkçe konuşulacağı, Kürtçe’nin ancak
tiyatro ve sinemada kullanılabileceğini
belirterek sınırı da çiziyordu.
Gül’e sormak gerekiyor, “Herkes
diline dikkat etmezse ne olacak?” Ne

yapacaksınız? Yeni katliamlar mı
yapacaksınız?
On
yıllardır
sürdürdüğünüz asimilasyon politikası, katliamlarınız Kürt halkının
dilini konuşmasına engel olamadı.
Şimdi ne yapacaksınız?
Gül’ün söylediklerini TBMM
Başkanı Mehmet Ali Şahin tamamlıyor; “sonuçlarına katlanmak
zorunda kalırlar” diyen Şahin
“Savcılar üzerlerine düşeni yapmalı”
diyerek savcıları göreve “çağırdı.”
Genelkurmay internet sitesinden
yapılan açıklamada ise TSK’nin
“ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti
ve demokrasiyi koruma görevi” hatırlatılıp, Kürt halkı o cepheden de tehdit
ediliyordu.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
“Resmi dil Türkçe’dir, bu tartışılmaz”
diyordu.
AKP’den, Genelkurmay’a kadar
halk düşmanları bir kez daha Kürt
halkının meşru ve haklı talebi karşısında biraraya geldiler. Birbirleriyle
“kanlı bıçaklı” olanlar sözkonusu
halkın mücadelesi olunca hemen birleşiyorlar.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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20 SORUDA

üyeli faşist partiyle
İtalyan burjuvazisinin
çıkarları için halka
baskı uygulayan İtalyan faşizmi de bir
diğer örnektir.

Faşizm

Bilgi
güçtür

Tarihten, bilimden,
önderlerimizden, geleneklerimizden
öğrendiklerimizle güçleneceğiz

1) Faşizm nedir?
Dimitrov “Faşizme Karşı Birleşik Cephe”de faşizmi şöyle tanımlar: “Finans kapitalin en gerici, en
şoven ve en emperyalist unsurlarının
açık terörcü diktatörlüğüdür.”

2) Faşizm hangi dönemin
ürünüdür?
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Dimitrov, “Faşizm, emperyalizm
ve sosyal devrim döneminde, kapitalist
burjuvazi ve diktatörlüğünün sınıf
hakimiyeti sistemidir.” (Faşizme
Karşı Birleşik Cephe, syf: 27) diyerek, faşizmin emperyalizm dönemine “özgü” olduğunu anlatır.
Emperyalistler kendi çıkarları
çerçevesinde buhranlarının bütün
yükünü emekçilerin omuzlarına
yüklemeye çalıştıkları için faşizme
ihtiyaç duyarlar.

3) Tekelci burjuvazi ne
zaman “kanlı bir diktatörlüğe”
geçer?
Burjuvazi, yönetimini burjuva
demokrasisi ile sürdüremediği koşullarda “faşizme geçiş” yapmıştır.
Faşizmde burjuva demokrasisi rafa
kaldırılır.

4)

Klasik faşizme hangi
ülkelerden örnekler verilebilir?
Kendilerine Nasyonal Sosyalist
adını veren, milyonlarca insanı toplama kamplarında ve fırınlarda yok
eden Alman faşizmi ilk akla gelendir. Ve yine baskı, zor ve aldatma
metotlarıyla İtalya’da, halkın çeşitli
kesimlerini yedekle-yen, 1.800.000
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5)

Faşizmin varlığı,
yokluğu yasalara bakılarak belirlenebilir mi?

Faşizmin varlığını ya da yokluğunu belirleyen burjuvazinin
yaptığı yasalara uyup uymaması
değil, o yasaların muhtevasıdır.
Burjuva demokrasisi de kendi yasalarını çiğner.

6)

şizm” olarak adlandırmıştır.

8)

Egemen sınıflar için,
ülkemizde faşizm “olmazsa
olmaz mıdır”?
Evet. Çünkü ülkemiz (ve tüm
yeni sömürgeler) sürekli ekonomik, sosyal ve siyasal kriz içindedir.
“Milli kriz” olarak adlandırdığımız
bu olgunun sonucu olarak, oligarşi,
burjuva demokratik yöntemlerle
sömürüsünü
gerçekleştiremez.
Başka bir deyişle, oligarşinin
sömürü ve iktidarını, “zor” yöntemleri dışında sürdürmesi olanaksızdır.

Türkiye’de faşizm var
mı? Varsa nasıl şekillenmiştir?

9) Sömürge tipi faşizmin
açık ve gizli biçimleri nedir?

Vardır. Ülkemiz faşizmle yönetilmektedir. Faşizm ülkemizde iktidara gelecek “olası bir tehlike” değil,
somut bir gerçektir. Mevcut devlet
biçimidir. Ülkemizdeki faşizm,
sömürge tipi faşizmdir.

Sömürge tipi faşizm, iki biçimde
icra edilir: Gizli ve açık faşizm. Gizli
faşizm, faşizmin burjuva demokrasisi ile uzaktan yakından ilgisi
olmayan demokrasicilik oyunu biçiminde icrasıdır. Göstermelik bir
parlamento vardır. Açık faşizm,
faşizmin sandıksal demokrasiye itibar edilmeden açıkça icrasıdır. Açık
faşizm sürekli değildir, genellikle
oligarşi ipin ucunu kaçırdığında
başvurulur.

Ülkemizin yeni sömürgeleştirilmesi aynı zamanda küçük burjuva
diktatörlüğünün faşizme dönüştürülmesi dönemidir. Yeni sömürgeleştirme 1945’lerden itibaren başlayan bir süreçtir ve sömürge tipi
faşizm de o dönemden bugüne
vardır.

7)

Sömürge tipi faşizm

nedir?
Klasik faşizmden (Almanya ve
İtalya örneklerinden) temel olarak
iktidar oluş biçimi itibariyle
farklıdır. Dimitrov’un tanımına
esas olan faşizm, aşağıdan yukarıya
siyasal bir hareket olarak örgütlenip ik-tidara gelen bir faşizmdir.
Bizim gibi ülkelerdeki faşizm ise,
“aşağıdan gelen” bir hareket şeklinde değil, yukarıdan aşağıya devlet
aracılığıyla inşa edilen bir faşizm
olmuştur.
Mahir Ç ayan, bizim gibi ülkelerdeki faşizmi “sömürge tipi fa-

10) Gizli ve açık faşizm,
günümüzde nasıl şekillenmektedir?
Oligarşi, 12 Eylül cuntası yönetiminde, tekrar tekrar cuntalara
ihtiyaç duymamak için açık faşizmi
kurumsallaştırmaya çalıştı. Böylelikle, cuntalara başvurmadan da
açık faşizmin yöntem ve baskıları
uygulanabilecekti. Böylece hem
“demokrasi var” denilebilecek, hem
de gerek duyuldukça açık faşizm
uygulamalarına başvurulabilecekti.
Nitekim, bugün tam da böyle yapılmaktadır.
12 Eylül işbaşında değilken, 12
Eylül’ün sürmesi de işte bunun
sonucunda mümkün olmaktadır.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

11)

Faşizm kendine kitle
tabanı yaratırken nelerden yararlanır?
Bütün faşist iktidarlar, birincisi
belli bir kitle tabanına; ikincisi,
devletin faşist yüzünü gizleyecek
örgütlenmelere ihtiyaç duyarlar.
Faşizmin
gerek
aşağıdan
yukarıya geliştiği ülkelerde, gerekse
de yukarıdan aşağıya inşa edildiği
ülkelerde değişmeyen olgularından
biri milliyetçiliğin kullanılmasıdır.
Çok uluslu, çok kültürlü
Türkiye’de saf haliyle Hitler Almanya’sındaki gibi bir “üstün ırk”
düşüncesinin yaşam bulamayacağı
açıktır; bu anlamda ülkemizde şovenizm biraz daha farklı temellendirilmiştir. Linçler bu açıdan çarpıcı
örneklerdir.

12) Faşizm dini nasıl kul-

lanmaktadır?

Kitlelerin bilinçlenmesini engellemek, mücadeleyi geriletmek, halkı
bölmek ve birbirine düşürmek için
kullanmaktadır. Bu politikasını yaymak için de Kuran kurslarını, dini
temelde eğitim veren okulların açılmasını, tarikatları desteklemektedir.

13) Faşizm nasıl bir kültü-

re sahiptir?

Faşizm kozmopolit bir kültüre
sahiptir. Emperyalizmin bireyci, yoz
kültürüyle bütünleşmiş, inkar, demagoji, şovenizm ve gerici din kültürü
üzerine kuruludur. Faşizm, çeşitli
milliyetlerden halkların varlığını, dillerini, kültürlerini inkar edip bunları
asimile ederek sadece Türk ulusu
yaratma çabasına girmiştir.

14) Faşizmin yukarıdan
aşağıya hakim kılındığı bizim
gibi ülkelerde sivil faşist hareketlerin önemi nedir?
Sivil faşist hareketler, başlangıçta
faşizmin bir kitle tabanına sahip ol-

madığı tüm yeni sömürgelerde örgütlendirilmiştir. Bu an-lamda ülkemizdeki sivil faşist hareket MHP de,
faşist devlet aygıtının bir parçası olarak örgütlendirilmiştir.
Oligarşik devlet halkın her türlü
hak arama eylemine, direnişine kendisi müdahale etmek, provokasyonları, katliamları çıplak olarak her
zaman kendi yapmak istemez. Sivil
faşist hareket işte bu noktada oligarşiler tarafından kullanılan güçtür.

ni de istismar ederler.
Buna da izin vermemeli, tarihe
ve halkın kültürüne sahip çıkmalı,
anlatmalı, öğretmeli, öğrenmeliyiz.
Yine, MHP’in tabanı da dahil
halk kesimlerine doğruyu gösterebilme perspektifiyle hareket etmeliyiz. Örneğin linç saldırıları için
kışkırtılan kitlelere, oligarşinin
çıkarları için kullanıldıklarını anlatabilmeliyiz.

18)

Faşizm ve hukuk
arasında nasıl bir bağ vardır?

Faşizm bugün ülkemizde gerçek yüzünü nasıl gizliyor?

Faşizmin de en genel anlamda
“meşruluk” sorunu vardır. Meşruluğunu “kanun devleti” olmakta alır.
Faşist bir devlet, sık sık kendi yasalarını çiğnese de bir örtüye de ihtiyaç duyar.

Yalan, demagoji, aldatmaca ve
demokrasicilik oyunuyla. Halk düşmanı AKP de gelmiş geçmiş hükümetler gibi faşizmi sürdürürken
demokrasicilik oyununa devam
ediyor.

Ülkemizdeki hukuk da faşizmin
hukukudur. Ve biçimsel olarak kimi
burjuva demokratik hak kırıntılarının varlığı, bir parlamentonun ve
seçimlerin olması, bu hukuku burjuva demokrasisinin hukuku yapmaz.

Görünüşe bakıldığında Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen, 12 Eylül darbesinin katlettiği
devrimcileri gözü yaşlı bir şekilde
anan, Kürt, Alevi sorununda
açılımlardan bahseden, kontrgerillaya karşı çıkıyor görünen bir iktidar var. Bu yalan kampanyasını
boşa çıkarmak için ısrarlı
olmalıyız.

15)

16) Dünya halkları faşiz-

me karşı nasıl mücadele etmelidir?

Faşizm dünya halklarının ortak
düşmanıdır. Ortak düşmana karşı
ortak bir mücadele yürütmek gereklidir.
Almanya ve İtalya’da faşist iktidarların kurulduğu, faşizmin Avrupa’da yayıldığı dönemde, çeşitli
ülkelerde, faşizme karşı birleşik cepheler kurulmuştu. Biçimleri değişse
de bu ihtiyaç hep vardır.

17)

Faşist devletin yaklaşımındaki hangi noktalara
dikkat edilmelidir?
Faşizmin yalan ve demagojilerini, asla küçümsememeliyiz. Tersine
buna karşı yaygın bir ideolojik kavga
yürütmeliyiz. Faşistler halkın tarihi-
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19)

Faşizmin yozlaştırma
çabalarını nasıl boşa çıkarırız?
Kendi kültürel kurumlarımızı
yaratarak, yozlaştırma politikalarına
karşı mücadele ederek, halkı örgütleyerek, bu alanda alternatif örgütlenmeler yaratarak boşa çıkarabiliriz...

20) Faşizme karşı mücade-

lede başarı sağlanabilir mi?

Egemenler kendilerini yıkıma
götürecek bu tarihsel gidişatı baskı
ve terörle tersine çevirmeye çalışsalar da emperyalistler kovulacakfaşist
iktidarlar altedilecek, gelecek dünya
halklarının olacaktır.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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CHP kurultayında değişen bir şey yok;
Riyakarlık... Vaatler... Halkı Aldatma!
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CHP 18 Aralık günü büyük
beklentiler yaratılarak 15. Olağanüstü Kurultayı’nı düzenledi.
Seçimler için
hazırlanmaya çalışılan CHP’de
Kılıçdaroğlu, işbirlikçi tekellerin
verdiği destekle Baykal-Sav hizbini
şimdilik gerileterek, “kendi ekibini” kurdu.
Kılıçdaroğlu’nun “ekibi”nde
bakın kimler vardı? Kürsüden
“yoldaşlar” diye konuşan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni tescilli
gericilerle dolduruyordu.
Parti Meclise’ne seçilenler
arasında Anavatan Partisi Genel
Başkan Yardımcılığı yapmış Ali
Arif Özzeybek, Demokrat Türkiye
Partisinde il Başkanlığı ve Türkiye
Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Kuşoğlu,
“terör uzmanı” diye lanse edilen
Doğa Çiğdemoğlu, Kamil Koç
Otobüsleri A.Ş. İcra Kurulu
Başkanı Sena Kaleli, eski
Cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk’ün oğlu Osman Korutürk,
ilahiyatçı
Dr.
Muhammet
Çakmak gibi isimler vardı.
Çakmak, Akşam gazetesinde çıkan
röportajında şunları söyleyebiliyordu mesela: “Fet-hullah Hoca
Türkiye’de bir feno-mendir... bilge
bir adam. Fakir halkın çocuklarının okuması için sonsuz gayret
gösteren biri...”
Bu Parti Meclisi’yle mi “halkçı”
politikalar uygulayacak Kılıçdaroğlu?
Parti Meclisi seçimleri sonrası
da devam eden hizipler çatışması
bunları gölgede bıraksa da, CHP
budur ve değişen bir şey yoktur.
CHP’nin vitrininin “yenilenmesi” burjuvazinin kalemşörlerinden ““O boş adamlar yerine
cıva gibi bir ekip geldi yeni yöne-

time.” (Aslı Aydıntaşbaş, Milliyet,
19 Aralık 2010) gibi övgüler alsa
da, ortada halka umut olarak lanse
edebilecekleri kimse de yoktur.

CHP halkın umudu olamaz
TÜSİAD’çıların davetinde, tekellere “AKP ekonomiyi sıcak
paraya teslim etti, biz, sanayiciye
teslim edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu
kurultay’da delegelere, sık sık
“yoldaşlarım”, “yol arkadaşlarım”
diye hitap ederek ne kadar “halkçı”
olduğunu göstermeye çalıştı.
Konuşmasının tek bir yerinde
emperyalizmle ilişkilere, bağımlılığa, tekellerin egemenliğine
değinmedi Kılıçdaroğlu. Örneğin
iktidar olduğunda Amerika ile
sürdürülen bağımlılık ilişkilerine
son verecek midir?
Kılıçdaroğlu’nun ısrarla “Kürt”
halkından söz etmemesi, Alevi halkı
yok sayması, Kürt sorununu “bu
konuda rapor hazırlıyoruz” deyip geçiştirmesi “parti içi dengeler uygun
değil” saçmalığı ile açıklanamaz.

Kurultay konuşmasında bir kez
daha görüldü ki, düzen partilerinin
halka anlatabilecekleri yalan ve
vaatlerden başka bir şey yoktur.
Kılıçdaroğlu bol bol yalan söyledi.
Hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulundu.
Yalanlarına inanmaları için bol
bol devrimci sloganlar atmayı da
ihmal etmedi. Tekellerin Kemali
halkın karşısında yine “halk iktidarı” ndan bahsetti. CHP’nin
halka verebileceği hiçbir şey yoktur.
Koltuk kavgası, iktidar mücadelesi verip biribirinin kuyusunu
kazanların, ne halkı düşünecek
düşünceleri ne de halk ve vatan
sevgileri vardır.
Onların sevgisi işbirlikçi burjuvazi içindir. Bu nedenle izleyecekleri
politikalar
tekelleri
gözetecek, onlar için politika
üreteceklerdir. Nitekim bugün
iktidarın onların onayından geçtiğini bilerek buna göre adım atıyorlar.

“Kamuda taşeron
işçilik kaldırılacak”
Yalan. Kılıçdaroğlu, bütün burjuva partileri gibi vaatlerle halkı
aldatıyor. Kurultay konuşmasında
vermediği vaat kalmadı. “Kamuda
taşeron işçilik kalkacak” diyor.
Kılıçdaroğlu’nun bu vaadinin de
diğerlerinde olduğu gibi hiç bir
gerçekliği yoktur. Boş laftan ibarettir.
Halkı aldatmaktan başka hiçbir anlamı
yoktur. CHP’li olan Buca Belediyesinde iş yapan taşeron firmanın
işten attığı işçiler yaklaşık bir aydır
belediye önünde işlerine geri
dönebilmek için oturma eylemi yapmaktadır.
Kılıçdaroğlu halkı aldatmayı
bıraksın. İktidara gelince şunu
yapacağız, bunun yapacağız diye bol
keseden atmak kolay. Yıllardır bunu

Bu işçiler CHP’li Buca
Belediyesindeki taşeron firma
tarafından işten atıldılar. Neden?
Sendikalı olmak istedikleri için!
yapıyor burjuva politikacıları.
CHP’li olup da taşeron şirketlerin
çalışmadığı tek bir belediye var mı?
Eğer yalancı değilseniz önce
CHP’li belediyelerde taşeron sistemine son verin.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Tayyip Erdoğan:
“Polisimin sabrına,
tahammülüne sahip
çıkıyorum.”
“Polisimizin elini
soğutmayalım”
geleneği sürüyor
Siirt’te yaptığı konuşmada Erdoğan, “ben polisimin
bütün bunlar karşısındaki sabrına, tahammülüne
sahip çıkıyorum, sahip de çıkacağım” diyerek, polisin
saldırılarını sahiplendi. Asıl olarak Erdoğan, işkenceci,
katil polisin işkencelerini, katliamlarını savunup,
onların arkasında durdu. AKP’den demokrasi bekleyenler, AKP’den demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlarını genişletileceğini beklemek boş bir çabadır.
Ülkemizde işkenceler, katliamlar hiçbir zaman iktidarlardan bağımsız olmamıştır. Katliamların,
işkencelerin doğrudan sorumlusu devlettir. Oligarşinin
hükümetleri baskı, terör, işkenceler, katliamlar olmadan
yönetemez.
Gördüğünüz polis terörünün polisin “eğitimsizliği”yle ya da onun ekonomik sosyal koşullarıyla
ilgisi yoktur. Tam tersine oligarşinin polisi “görevini”
(işkence, katliam saldırı) “en iyi şekilde” yapmak için
için en iyi eğitilmiş ülke polislerinden birisidir. Bu eğitimi de polis kendi kendine almıyor. Devletin polisini
devlet eğitiyor. Ve bunun için eğitiyor.
Başbakan Erdoğan’ın bu sözlerini bir kez daha
okuyun. Sadece Erdoğan mı? AKP’nin tüm bakan ve

milletvekilleri aynı düşüncededir. Nitekim İçişleri
Bakanı Beşir Atalay da polisi sahiplenerek polisin
saldırısına uğrayan öğrencileri “Polisimize saldırdılar...” diye suçlamıştır.
Ki, sahiplenmemesi faşist devletin gerçeğine aykırıdır.
Bu ülke işkencecilerin, katliamcıların alnından öpen, katil
Mehmet Ağarlar’ı, “yargısız infaz eleştirileriyle polisin
moralini bozmayalım” diyen Demireller’i tanıdı. Özallar’dan, Demireller’den, Çillerler’den, Yılmazlar’dan,
Ecevitler’den bu yana bütün politikacılar işkenceci,
katliamcı polislerine sahip çıkmıştır.
Erdoğan da aynı şekilde sahip çıkıyor. Aksi durumda
kime işkence yaptıracak. Katliamları kime yaptıracak.
İşçiyi, memuru, köylüyü, çiftçiyi kime coplattıracak.
Polisler devletin en üst makamlarından bu şekilde
himaye edilmese bu kadar pervasız olabilir mi?
En sıradan olayda hemen biber gazına boğabiliyor
ortalığı. Ya da silahına davranıp ateş açabiliyor kitlenin
üstüne.
Polisin bu davranışı polise özgü bir davranış değil,
faşizme özgü bir davranıştır. Baskı terör olmadan
yönetemez.
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izmir... erzincan... bursa

YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR!
Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için
Yürüyüş Dergisi’nin 246. sayısının tanıtımı
Bursa’nın Teleferik ve Kestel semtlerinde
yapıldı. Megafonlu duyurularla yapılan
satışlarda, 19 Aralık katliamının sorumlularından hesap sorma çağrısı yapıldı. İki
saat süren satışlarda çok sayıda dergi halka
ulaştırıldı.
İzmir’de 18 Aralık günü MenemenAsarlık`ta yapılan satışta dergi okurlarının
önü güvenlik şube polisleri tarafından

kesildi. Polisin keyfi bir
şekilde yaptığı kimlik aramasının ardından Yürüyüş
satışına devam edildi.
Erzincan Gençlik Derneği 16 Aralık
Perşembe günü Geçit Beldesi’nde ve 18
Aralık Cumartesi günü Cumhuriyet
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım
ve satışını yaptı.
24 Aralık Cuma günü 13.00-15.30 saatleri arasında Kars Gençlik Derneği çalışanları tarafından, Kars’ın gecekondu mahallelerinden Bayrampaşa Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yapıldı.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!

KARS

BURSA
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AKP’nin polisinin
saldırıları karşısında

Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010

AKP’nin polisinin, son dönemde
yoksul halkın yaşadığı mahallelere
karşı artırarak sürdürdüğü saldırılarına
karşı mahallelerimizi savunacağız.
Uzun bir süredir devrimcilerin ve
yoksul halkın etle tırnak gibi iç içe
geçtiği mahallelere karşı AKP’nin
polisinin sürdürdüğü saldırılar,
Nurtepe Çayan Mahal-lesi’ne yönelik
saldırı ile yeni bir boyut kazandı.
Çayan Mahallesi’nde bulunan
Nurtepe Haklar Derneği’nin etrafını
1000 çevik kuvvet polisi ve zırhlı
araçlar ile kuşatarak, katilleri halkın
üzerine salan AKP iktidarı yoksul ve
emekçi halkın olduğu mahalleleri
sindirmek, örgütlülükleri da-ğıtmak
istiyor.

Fuhuşun, uyuşturucunun,
hırsızlığın hamisi AKP’nin

Bu tablo yozlaştırma
politikalarınızın eseridir!
Siz yarattınız, siz
sorumlusunuz!
Yıllardır gençliği yozlaştırmak
için her yönteme başvuran AKP iktidarı bugün ortaya çıkan tablonun
sorumlusudur.
Yaşları 14 ile 18 arasında değişen
31 bin kişi arasında yapılan bir
ankette, 100 kişiden birinin bir kez
kokain kullandığı, yüzde 56’sının
sigara içtiği, alkol, esrar ve Extacy
kullanımının arttığı açıklandı.
Peki kimler bunları okullara, okul
önlerine kolayca taşıyor? Kimler
gençliği uyuşturucuya özendiriyor?
Gençliği sindiren, okulları birer
yozlaşma merkezine dönüştürmeye
çalışanların bu tab-lodan yakınmaya
hakları yoktur.
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polisi görevini itiraf etti!

Mahallelerimizi
savunacağız!

Çayan’a
saldırarak,
gözaltına aldığı Halk Cepheliler’i,
“yasadışı örgüt üyesi” olarak lanse
eden AKP’nin polisi kendi görevlerini
de itiraf etti bu arada.
AKP’nin polisi, “Yasadışı terör
örgütüne operasyon” yalanlarıyla
mahallelerde uyuşturucunun, fuhuşun, kumarın, hırsızlığın hamisi
olduğunun üstünü örtmeye çalışı-yor.
Evet, Halk Cepheliler örgütlü
olduğu mahallelerde haksızlığa, uyuşturucuya, fuhuşa, yozlaşmaya izin vermeyecek. Yoksul halkın yaşadığı
mahallelerin birer batak-hane, birer
fuhuş merkezi, birer uyuşturucu
merkezi haline çev-rilmesine engel
olacaktır.
Yoksul halkın çocuklarının,
genç kızlarının ve oğullarının,
ailelere yabancılaşarak, çete artıklarının, uyuşturucu tacirlerinin,
fuhuşun ucuz insan deposu olmasına göz yummayacaktır.
AKP’nin polisinin pisliklerini
mahallelere sokmasına izin vermek
demek, yoksul halkın batakhaneye
çevrilmek istenen mahallelerde
boğulması demektir.
Gözaltı tutuklama terörü,
AKP’nin polisinin hile ve yalanları,
devrimcilerin fuhuşa, uyuşturucuya
karşı süren mücadelesine engel
olmayacaktır.
Halk Cepheliler’in yozlaşmaya
karşı mücadelesi bunun önünde
engeldir. Son saldırılar bunu bir kez
daha ortaya koydu.
Nitekim, televizyonların gözaltılara ilişkin verdiği haberler ne
kadar karalama olsa da bir yanıyla
iki gerçek çok açık bir şekilde kendini ortaya koydu.

Bu gerçeklerden birincisi; Halk
Cephesi’nin yozlaşmaya karşı sürdürdüğü mücadele ve bu mücadelenin
etkilerinin polisi ne kadar rahatsız
ettiği görüldü.
İkincisi; yozlaşmanın devlet
tarafından yapıldığı ve korunduğu bir
kez daha polisin açıklamaları, yalanları
ile belgelenmiştir.
AKP’nin polisi, yoksul mahallelerde Halk Cepheliler’in fuhuşa, uyuşturucuya, çetelere, mafya artıklarına
karşı yürüttüğü mücadeleden rahatsız
olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Halk Cepheliler sadece fuhuşa
uyuşturucuya karşı değil, onu
örgütleyen AKP’nin polisine karşı da
mücadele etmektedirler.
Onun için polis yoksul mahalleleri
basarak, saldırarak, Halk Cepheliler’i
tutuklatmaktadır. Nur-tepe Çayan
Mahallesi’ni onun için basmış, 1000
polis ile kuşatmışlardır.
Onun için Halk Cepheliler gözaltına alınmış, tutuklatılmıştır

Baskılar bizi
yıldıramaz!
Nurtepe Çayan
Mahallesine
yönelik saldırı ile ilgili olarak
Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği ile Malatya Haklar
Derneği açıklamalar yaptı.
Açıklamalarda faşizme karşı
mücadele bayrağının onurla taşınmaya devam edileceği,“Sürdürdüğümüz haklı ve onurlu
mücadeleden ne kadar saldırırsa
saldırsınlar vazgeçmeyeceğiz.”
diyerek, saldırılar protesto edildi.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Halkın Hukuk Bürosu,
Nurtepe Çayan Mahallesi’nde gözaltına alınıp, yalanlarla tutuklanan devrimciler için şu açıklamayı
yaptı.

AKP iktidarı baskı
ve yalanla besleniyor
AKP İktidarı, işçiler, öğrenciler
başta olmak üzere bu ülkede
demokrasi mücadelesi veren
herkese azgınca saldırıyor, gözaltına alıp tutukluyor.
Veli Küçüklerin, Levent Ersözlerin sahipleri, onların yarattığı
pislikler üzerinden iktidarlarını
yükseltenler, yapılan her eylemi
her
açıklamayı
Ergenekon
demagojisi ile itibarsızlaştırmaya
çalışıyorlar.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
17.12.2010 tarihinde İstanbul’un
yoksul mahallerinden Nurtepe’de

Çayan

kurulu bulunan Nurtepe Haklar
Derneği’ni basarak onlarca kişiyi
gözaltına aldı.
20.12.2010
tarihinde
DGM’den bozma özel yetkili ağır
ceza mahkemesine çıkarılan
dernek çalışanlarından 8 kişi
tutuklandı.
Bu soruşturma ile ilgili olarak
bugün bazı basın yayın kuruluşlarında “Ergenekon bağlantısı“
“Haydar Hakyemez sopası” içerikli haberler yayınlandı. Gizlilik
kararı bulunan, hiçbir bilgi ve belgeye avukatların dahi ulaşmasının
mümkün olmadığı soruşturma dosyasına ilişkin yapılan haberler
polisin yönlendirmesi sonucu hazırlanan yalan haberlerdir.
Habere konu yapılan suçlamalar (Ergenekon bağlantısı)
müvekkillerimize
dahi
yöneltilmemiştir. Ellerinde hiçbir
belge bilgi bulunmadan müvekkillerimizin haklarını ihlal eden
içerikli haberleri yapanlara soruyoruz, hangi ahlaktan besleniyorsunuz.

Nurtepe Çayan’da kızıl
bayraklar asıldı
Nurtepe baskınından sonra
“katil polisi istemiyoruz
kahrolsun faşizm yaşasın
mücadelemiz” sloganlarını atarak kızıl bayrakları asan
Halk Cepheliler halkın yoğun
ilgisiyle karşılandı.

Alibeyköy’de
yazılama
21 Aralık Pazartesi günü
Alibeyköy’ün Karadolap
Mahallesi’nde Halk Cephesi üyeleri arkadaşları
Tolga BÜLBÜL'ün keyfi bir şekilde işyerinden
gözaltına alınıp, polisin uydurduğu komplo
sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasını
protesto etmek için yazılamalar yaptılar.

Alibeyköy

Gizlilik kararı alınan dosyada
basını yalan haber yapmayı yönlendiren polise soruyoruz, hangi
ahlaktan besleniyorsunuz. Yaptığınız ahlaksızlık ve suçtur.
Tutuklananların tek suçu yozlaşmaya, fuhuşa ve kumara karşı
mücadele etmektir.
Mahallelerinde yozlaşmaya
kar-şı mücadele edenleri tutuklayanlar, aynı gün Atatürk’e ait
Savarona Yatı’nda fuhuş yapanları
serbest bırakanlardır. Stratejik
ortakları ABD’nin, raporlarında
haklarında her türlü ahlaksızlığı
yaptıkları yazılanlar, her çete de
her fuhuş operasyonunda üst
düzey amirleri çıkanlardır.
Fuhuşa, uyuşturucuya kumara
karşı mücadele etmek suç değildir.
Ergenekon, düzenin yarattığı ve
bugün üzerinde yükseldiği pisliktir. Bu pisliğe demokrasi mücadelesi verenleri bulaştıramazsınız.
Sayı: 248

HALKIN HUKUK BÜROSU

Yürüyüş
26 Aralık
2010

“Bu Güç Kendi Gücümüzdür”
İstanbul: Her hafta olduğu gibi, bu haftada hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle İstanbul Taksim
Tramvay Durağı'ndan Galatasaray Lisesi'ne yürüyüş
yapıldı. Tutsakların isimlerinin okunarak "Özgürlük"
diye haykırıldığı eylemde, Mephisto'nun önünde oturma
eylemi yapılarak Çav Bella marşı söylendi. 125 kişinin
katıldığı eylemde, Galatasaray Lisesi önünde yapılan
açıklamayı türkücü Ercan Aydın okudu. Aydın açıklamasında “Hasta tutsakları tecritte katletmeye çalışan
AKP iktidarıdır. Bizim sorunlarımızın çözümü bu sorunları yaratan da olamaz. AKP iktidarı bizim hiçbir sorunumuzu çözmeyeceği gibi hasta tutsaklar sorununu da
çözmeyecektir. Ancak biz çözeriz. Birlikte ve ortak, kararlı – ısrarlı mücadele ile kazanacağımızı, kazandığımızı
gördük. Bu platform böyle bir deneyime sahiptir. Böyle
bir güce sahiptir. Bu güç kendi gücümüzdür.” denildi.

Ankara: Hasta tutsakların serbest bırakılması için bir
yılı aşkın süredir yapılan basın açıklamasına bu hafta da
devam edildi. 24 Aralık günü Ankara Sakarya
Caddesi'nde saat 18.00'da yapılan basın açıklamasında,
hapishanelerden çıkan ve çıkacak her tabutun sorumlusunun AKP iktidarı olduğu dile getirildi.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Aydınlarla Tartışmalar’a Giriş
riyor.

Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010

Aşağıdaki
metin,
Boran
Yayınevi tarafından Büyük Direniş
Kitap Dizisi’nin 2. kitabı olarak
yayınlanan Aydınlarla Tartışma
lar kitabının giriş bölümüdür.
Kitabın muhtevasını, kitapta yer
alan belgelerin yayınlandığı süreçte
nasıl bir rol oynadığını bu kısa
girişte görmek mümkündür.

Yayınevinden
Büyük Direniş süreci, aynı zamanda büyük bir ideolojik mücadele sürecidir. Burjuvazinin pespaye
ideolojisi, direniş süreci boyunca,
sayısız biçimde, sayısız kılığa bürünerek direnişin karşısına çıktı.
Burjuvazi, bu pespaye teorilerini
bazen kendi sözcülerinin dilinden
savundu. Bu teoriler, bazen de küçük-burjuvazinin, aydınların, reformizmin ve oportünizmin dilinde
karşımıza çıktı.
Her biriyle tartıştık... Bir savaş
verdik.
Büyük Direniş’teki ideolojik savaşın en önemli mevzilerinden biri
aydınlarla tartışmalar idi.
Bu kitap, işte bu tartışmaları içe-
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*
Büyük Direniş’te ideolojik mücadele, daha direnişçiler alınlarına
kızıl bantları bağlamadan önce başlamıştı. Çatışmanın odağında hücreler vardı. Hücreler, “oda” diye sunulmuştu ve “odalar”, birey özgürlüğüne en uygun olanıydı!
Ancak bu tartışma, hiçbir zaman
sadece bir “hapishane mimarisi”
tartışması değildi; hücreler nezdinde bireycilikle kolektivizmin savaşı
vardı. Kapitalizmle sosyalizmin savaşı vardı. Savaş, emperyalizmle
halkların savaşıydı. Hücreler, odalar, emperyalizmindi.
Aydınlarımızın bir kısmı bu çatışmada “oda”lardan yana oldular.
“Devlet”e ve “örgüt”e karşı “birey”i savunmak adına, zulmün yeni
işkencehanelerini meşrulaştıran bir
tutum takındılar. Çıkış noktaları
yanlıştı, vardıkları sonuçlar da yanlış oldu bu yüzden. Kıyasıya tartıştık bu yanlışları.
Büyük Direniş’teki ideolojik
mücadelenin ikinci temel konusu,
yaşam ve ölümün tartışılmasıydı.
Burjuvaziden alınmış “yaşam kutsaldır” teorisiyle ölüm oruçlarına
karşı çıkıldı. Ölümü göze almamanın teslimiyetle özdeşleştiği koşullarda, aydınlarımızın bir kısmı,
halkların tüm direniş tarihini yok

Eleştirdik. Sorduk,
sorguladık.
Eleştirmeyip pohpohlayanlar, tartışmayıp
idare edenler, ülkemiz
aydınlarına değer vermeyenlerdir. Bugün bir
çoğu yanlış yerde olabilir, yanlış düşünüyor
olabilir. Yerleri,
halkımızın direniş ve
savaş saflarıdır.

eden bir aymazlık içinde oldular. Bu
da aydınlarla tartışmalar’ın ağırlıklı
yanlarından birini oluşturdu.
*
Direniş büyük bedellerle sürüyordu. Öngörülebilen tüm zamanlar, ölçüler aşılmıştı. Ülkemizin aydınlarının bu noktada yüklenmesi
gereken görevler ve sorumluluklar
vardı. Ve fakat, onlar bu sorumluluğu üstlenmekten uzaktı.
O günlerdeki bir açıklamamızda
belirttiğimiz gibi “F tiplerindeki direniş nezdinde aydınımızın, aydın
olmayan yönlerini” tartıştık yedi yıl
boyunca.
Büyük Direniş, büyük bir sınavdı. Büyük sınav, Türkiye solunun
tüm kesimlerinin, demokratik kitle
örgütlerinin ve aydınlarımızın –örgütlülük, duyarlılık ve sorumluluk
üstlenme bakımından, iktidar iddiası bakımından– ne durumda olduğunu gösterdi.
Aydınlar nezdinde de görülen
olumlu bir tablo değildi.
En başta örgütsüzdü aydınımız.
Ama örgütsüzlüğünden daha da
önemli olan, ideolojik olarak zayıflamış, iddiasızlaşmış, burjuvazinin
her türlü etkisine ve yönlendirmesine açık hale gelmişti.
Halktan kopuktu. Halkın en örgütlü gücü olan tutsaklardan kopuktu. Ülke gerçeklerine yabancılaşmış, mücadeleden uzaklaşmış bir
aydın tipi vardı ortada. Devrime,
sosyalizme, halka değil, Avrupa
Birliği’ne güveniyordu bu aydın tipi. Bağımsızlığı, demokrasiyi, adaleti, özgürlükleri, kendi halkının
mücadelesinden değil, egemen sınıfların şu veya bu kesiminden bekliyordu... Sistemin şiddeti karşısında devrimci hareketlerle, sol ile siyasi bağları yok olmuştu. İstisnalar
vardı elbette. Ölüm orucu direnişçilerine evini açabilen, aylarca Küçükarmutlu’da direnişçilerle birlikte
olan, orada açlığın ve ölümün kokusunu soluyan, direnişi, zulme karşı
her zeminde tereddütsüz savunabi-

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

len Bilgesu Erenus gibi aydınlar
vardı, ama ne yazık ki istisnaydılar.
Buna karşın, sosyalist olarak tanıdığımız, kendisini hala da öyle tanımlayan aydınlarımız, burjuvazinin yüzyıl önce Marksizm-Leninizm tarafından mahkum edilmiş
teorileriyle direnişin karşısına çıktılar. Bu noktada ideolojik mücadele
daha da şiddetlendi...
Bu anlamdadır ki, “Aydınlarla
tartışmaların” derlendiği bu iki ciltlik kitap, ülkemiz aydınının bir bütün olarak kendi konumlarına bakabilmeleri ve ideolojik, politik olarak
kendilerini gözden geçirebilmeleri
açısından zengin bir malzeme sunuyor.
*
Aydınlarımızın büyük bölümü
hala bu sürecin kendileri cephesinden muhasebesinden uzaktırlar.
Devletin 19 Aralık 2000 katliamı
öncesinde en başta aydınları nasıl
aldattığının kanıtları, belgeleri tümüyle açığa çıkmış olmasına karşın, hala buna karşı yüksek sesle bir
tavır koymamışlardır.
Adalet Bakanlığı, katliamın öncesinde F Tipi hapishanelerin “mutabakat” sağlanmadan açılmayacağını söyler ve aydınlar bundan hareketle tutsaklara “ölüm orucunu bırakın!” çağrısı yaparken katliam planı
çoktan hazırdı ve yürürlüğe konulmuştu. Bunun son kanıtı, Ümraniye
Hapishanesi Katliamı Davası dosyasında çıktı. Aldatılan aydın, oligarşik devlete tavır almalıydı bu
noktada. Ve o devlete ve devrimcilere bakış açısını yeniden gözden
geçirmeliydi..
*
Aydınlarla tartışmalar, direniş
boyunca çeşitli kanallardan sürdürülmüştür. Bu çerçevede, kitapta yeralan yazıların bir kısmı TAYAD’lı
Aileler, bir kısmı Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi, bir kısmı Haklar
Ve Özgürlükler Platformu imzasını
taşımaktadır. Bunun dışında o dönem yayınlanan dergilerde aydınlara hitaben yazılmış yazılar da kitaba

Kitapta, aydınlara yönelik toplam 150’yi aşkın
bildiri, açıklama, mektup
yeralmaktadır. Bunların
133’ü doğrudan belli bir
isme yönelik yazılmıştır.
alınmıştır. Kitapta, aydınlara yönelik toplam 150’yi aşkın bildiri, açıklama, mektup yeralmaktadır. Bunların 133’ü doğrudan belli bir isme
yönelik yazılmıştır.
Bu kitapta yeralan bazı bildiri ve
yazıların hitap ettiği kişilerin ‘aydın’ statüsünde görülüp görülemeyeceği kuşkusuz tartışmaya açıktır.
Emin Pazarcı’dan Oktay Ekşi’ye, Zeynel Lüle’ye kadar bazı
isimler, bu kategoride değerlendirilmeyebilir, ancak birincisi bunlar istisnadır, ikincisi, onlarla tartışılan
konular da hemen hemen aynıdır.
Bu anlamda sözkonusu kişilerle yürütülen tartışmalara ilişkin bildiri ve
açıklamaları da “Aydınlarla tartışmalar” kitabına koymakta bir engel
görmedik.
İDEOLOJİK MÜCADELE,
HALKLARIN ZAFERİ İÇİN
ZORUNLUDUR
Şunu büyük bir kesinlikle ifade
edebiliriz ki, Büyük Direniş süreci,
Türkiye devrimci hareketinin ideolojik mücadeleyi her cephede en
yoğun biçimde sürdürdüğü dönemlerden biridir.
Bu
anlamda,
“Aydınlarla
Tartışmalar”, bu ideolojik mücadeleyi belgeleyen bir kitap olarak,
Türkiye solunun ideolojik hazinesine yapılmış bir katkıdır.
“Aydınlarla Tartışmalar”, tarihi bir
tecrübeyi ve tarihi bir tartışmayı, tüm
aydınların ve devrimcilerin derli toplu
yararlanabilecekleri bir biçimde sunmaktadır.
Elbette
“Aydınlarla
Tartışmalar”, sadece aydınlar ve devrimciler için değil, direniş ve savaşın
mantığını kavramak ve 122 şehidin verildiği bir direnişin hangi koşullarda
sürdürüldüğünü öğrenmek isteyen herkes için temel bir kaynak olacak tır.
İdeolojik mücadele, sınıflar

mücadelesinin
ayrılmaz
bir
parçasıdır. Emperyalizmle, burjuvaziyle ideolojik mücadeleyi kıran
kırana sürdürmeyenler, asla zafer
kazanamazlar. Burjuvazinin ideolojisi ve düşünceleriyle savaşıp onları
yere sermek, savaşı beyinlerimizde
kazanmak demektir.
“Aydınlarla
Tartışmalar”
kitabının sayfalarında tanık olacağınız ideolojik mücadele, bu anlamda sadece hapishaneler sorunuyla,
sadece bir direnişi destekleyip desteklememe sorunuyla sınırlı değildir. Sorun, Türkiye halklarının
emperyalizme ve oligarşiye karşı
sürdürdüğü savaşta zaferi kazanabilmesi sorunudur.
*
Aydınlarımıza güvenmek istiyoruz. İdeolojik çarpıklıklar, burjuvaziden ödünç alınmış teoriler ve
düşünceler, halkların zaferinin
önündeki engellerdir. Devrimci
iddia, zaferin önündeki bu engellerle de kıyasıya çarpışmayı gerektirir.
Aydın olma sorumluluğu da halkın,
gerçeğin, bilimin, tarihin önündeki
engellerle savaşmayı gerektirir.
Türkiye solunun büyük bir
bölümünün aydınlarla ilişkisi,
onları pohpohlayan, “aman darıltmayalım” düşüncesiyle gereken
eleştirileri yapmayan sağlıksız bir
ilişkidir. Bu aydınların devrimcileşme şansını ortadan kaldıran, halkın
mücadelesiyle bütünleşme yollarını
tıkayan yanlış bir tutumdur.
Kitap boyunca tanık olacağınız
gibi, militan bir tartışma yürüttük
aydınlarımızla.
Eleştirdik. Sorduk, sorguladık.
Eleştirmeyip pohpohlayanlar,
tartışmayıp idare edenler, ülkemiz
aydınlarına değer vermeyenlerdir.
Bugün bir çoğu yanlış yerde olabilir, yanlış düşünüyor olabilir.
Yerleri, halkımızın direniş ve savaş
saflarıdır.
“Aydınlarla
Tartışmalar”
kitabımızı, bu doğru saflaşmaya hizmet etmesi inancı ve
dileğiyle aydınlarımıza ve
halkımıza sunuyoruz.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Kemal Bülbül’e Açık Mektup:

“DEVRİMCİ ALEVİ
KOMİTESİ’Nİ YOK
SAYAMAZSIN!”

Katledilenler Maraş’ta anıldı

Sayı : 248

Yürüyüş
26 Aralı k
2010

19-24 Aralık 1978 tarihinde gerçekleşen katliamda
yaşamını yitiren 111 kişi (resmi rakamlara göre),
Maraş’ta yapılan miting ile anıldı.
Mitinge katılmak için İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman ve daha birçok
ilden Maraş’a gelindi. 120 kişilik kortejiyle Devrimci
Alevi Komitesi, “19-24 Aralık 1978 Maraş
Katliamı’ndan 19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’na
Katleden Devlettir”, “Kerbela’dan Maraş’a, Maraş’tan
19 Aralık’a Adalete Susamışız! Adalet İstiyoruz”,
“Kerbela Hala Susuz, Maraş Hala Kan Ağlıyor,
Bayrampaşa’da Tenimiz Hala Yanıyor! Adalet
İstiyoruz” pankartlarını açtı.
2000’in üzerinde katılımın olduğu yürüyüşün
ardından miting alanına gelindi. Alevi Bektaşi
Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ve Avrupa
Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Turgut
Öker birer konuşma yaptılar.
Miting sırasında arama noktasının gerisinde
toplanan faşistler, meydana girmeye ve mitinge saldırmaya çalıştı. Anmaya dahi tahammülü olmayan
faşistler, katliamı da sahiplenmiş olduklarını gösterdiler.

Katliamın Yıl Dönümünde
Maraş’a Gidiyoruz
Malatya’da 18 Aralık günü Maraş Katliamı ile ilgili
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’den PTT önüne kadar
meşaleli yürüyüş yapıldı. “Malatya, Maraş, Çorum,
Sivas Ayrıdır Failleri Aynıdır” PSAKD Malatya imzalı
pankartın taşındığı eylemde “Maraş katliamını ve diğer
katliamları unutmadığımızı, unutturmayacağımızı
göstermek için 19 Aralık’ta Maraş’a gidiyoruz” denildi.
Eylem boyunca “Maraş’ı Unutma Unutturma, Diri Diri
Yakanlar Yargılansın, Katiller Halka Hesap Verecek”
sloganları atıldı.
Eylem sloganlarla alkışlarla son buldu. PSAKD,
Eğitim Sen , BES, SES, BTS, Orkam Sen, EMEP, EDP,
BDP, ÖDP, TKP, ESP, Halk Cephesi, İHD’nin ortak
düzenlediği eyleme 300 kişi katıldı.
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Devrimci Alevi Komitesi 20 Aralık günü yazılı bir
açıklama yayınlayarak katliamın 32. yılında Maraş’ta
yapılan anmada PSAKD Genel Merkez Eğitim
Sekreteri Kemal Bülbül’ün Devrimci Alevi Komitesi’ni
yok sayma çabalarını teşhir etti. Mitingin yapılacağının
duyulmasının ardından Devrimci Alevi Komitesi’nin
mitingin örgütlenmesinde birebir yer alındığının vurgulandığı açıklamada “Kürsüden, mitinge katılan kurumları pankartlarına bakarak okuyan, pankartları gözükmeyen kurumların pankartlarını yukarı kaldırmalarını
isteyerek isimlerini okuyan Kemal Bülbül, Devrimci
Alevi Komitesi’nin 3X1,5 metre ebadında 3 adet
pankartını gördüğü halde ismini okumadı. Kendisine
not gönderilerek durumu düzeltmesi istenmesine rağmen pişkince “bütün katılan kurumların ismini sayamayacaklarını” söyleyen Kemal Bülbül yine ismimizi
okumamıştır. Kemal Bülbül, Devrimci Alevi
Komitesi’nin ismini okumayarak, yok sayarak ne
kazanmıştır kendisine soruyoruz ve cevap bekliyoruz.”
denildi.

2 TAYAD’lı Halen Tutsak
Hukuksuz bir şekilde tutuklanan TAYAD'lıların
serbest bırakılması için Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda
her hafta yapılan eylemlere devam edildi. 18 Aralık bir
araya gelen TAYAD'lı Aileler bu ülkenin yasalarına
göre bile “suç” işlememiş olmasına rağmen 2
TAYAD’lının hala serbest bırakılmadığını belirttiler.
Açıklama 28 Aralık’ta görülecek olan davaya çağrıyla
sona erdi.

28 Aralık’ta tutuklu
TAYAD’lıları sahiplenelim
TAYAD'lı Aileler, tutuklu 2 TAYAD'lının serbest
bırakılması için 21 Aralık günü Adalet Bakanlığı
önünde eylem yaptılar.
Eylemde, katletmenin, IMF ve ABD politikalarını
uygulamanın, topraklarımızı emperyalistlere karış karış
satmanın serbest olduğu ancak bağımsızlık istemenin,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” demenin suç olduğu
belirtildi.
TAYAD’lılar tutuklu iki TAYAD üyesinin 28
Aralık’taki duruşmasına çağrı yaptılar.

Avrupa Polisi, faşizmin
polisinden farksı zdı r..
Küçük-burjuva aydınlarımız
için Avrupa’nın her şeyi örnektir.
İşkence mi? Avrupa’da yoktur.
İnfazlar mı? Avrupa da yoktur.
“Kötü” olan herşeyin “iyi” olarak
karşılığı
Avrupa’dadır.
Avrupa’nın bolisi de eğitimlidir...
Öyle
mi
peki?
Oysa
işkencelerin, infazların hamisi
emperyalistlerdir. İşkencecileri
eğiten, işkence aletlerini dünyaya
pazarlayan yine emperyalistlerdir.
İşte Avrupa’nın polisine bir
örnek:
2009 yılı Aralık ayında
Danimarka’da
yapılan İklim
zirvesi’nde Danimarka polisinin
Zirve’yi protesto eden kitleye
saldırısı esnasında kendi aralarındaki telsiz konuşmaları yayınlandı. Polis müdürü emrindeki
polislere şöyle talimat veriyor:
“Biliyorum, ön tarafta basın
mensupları var. Onlar orada
durma rizikosunu aldılar ise
paylarına düşeni de alsınlar.
Onları da haklayın. Copları
görmek istiyorum. Vurduğunuz

zaman kıvılcım çıksın... paylarını alsınlar.... haklayın...
Arabaların arasında basın mensupları duruyor. Onları da haklayın.” Talimatını alan polis de
durmadı. Değişik ülkelerden
protest için gelen insanlara azğınca saldırıldı. Gözaltına alınan 250
kişi kolları arkadan kelepçelenip
asfaltın
üzerine
yatırılarak
saatlerce bakletildi.

İşte bu “Avrupa
demokrasisi”dir:
Parasıyla zulüm!
Danimarka polisi hakkında
saldırıya uğarayanların suç duyurusu geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.
Mahkemeler
polisin
terörünü “suç” olduğu kararına
varı verdi ve polisler hakkında
390 bin Euro para cezası verdi.
Bu
“Avrupa
demokrasisi
kazandı” diye haber yaptı.
Avrupa demokrasisi böyle.
İstediği kadar insanlara işkence
yapabilir, terör estirebilir. Ancak
demokrasi hep kazanır. Çünkü
onların parası var!

Kosova: Çürüten
emperyalist demokrasi
Kosova devleti emperyalizm tarafından kurdurulan kukla bir devlettir. Ve bu
devlet, bugün bir mafya devleti haline
gelmiştir.
Kosova’da 1999 Haziran ayında
kurulan NATO üssü aynı zamanda 5 bin
askerle ABD’nin Dünya’daki en büyük
üssüdür. Yine ABD’nin gizli işkence
merkezinin ve en büyük gizli hapishanesinin olduğu bir üstür. 12
Aralık’taki seçimlerde tekrar kazanan
Başbakan Haşim Taci ve UÇK komutanlarının 1999’dan beri uyuşturucu
ticareti yaptıkları, para karşılığı insan
öldürdükleri, esirleri öldürüp organlarını
alıp sattıkları bilinmektedir. Emperyalist
çözümün sonuçlarıdır tüm bunlar.
Yugoslavya’da halklar, sosyalist sistem altında onlarca yıl kardeşçe yaşadı.
Sosyalist sistem yıkıldıktan sonra
Emperyalistler milliyetçiliği körükleyerek halkları birbirine düşürdüler.
Birbirine kırdırdılar. Sonra bölüp parçaladılar. İşte yarattıkları tablo: Bir kukla
devlet, bir “organ mafyası lideri” kukla
bir başbakan ve ülkenin hali: açlık, yoksulluk, fuhuş... yolsuzluklar... uyuşturucu... Kısacası ÇÜRÜME.
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Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde
Bilgilendirme Toplantısı
İngiltere’nin başkenti Londra’da
faaliyet yürüten Anadolu Halk
Kültür Merkezi’nde, 19 Aralık’ta
hükümetin uyguladığı sömürü politikalarını ve ırkçı yasaları teşhir
etmek için bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
Toplantıya Toplum Hizmetlerini
Korumak
için
Hackney
Bileşenleri’nden Glyn Harriet ve
Şhaun Dey katıldılar.
Öğrenci direnişlerini konu alan
film gösteriminden sonra hak gaspları ile ile ilgili sohbet edildi. 50 bin

yoksulun Londra’nın merkezinden
alınıp kenar mahallelere yerleştirileceği, zenginlerin 1. bölgede toplanacağı belirtilirken hükümetin
sınıf ayrımı yapma planı anlatıldı.
Anadolu Halk Kültür Merkezi
üyelerinden bir konuşmacı da
“…Zulümden ve yoksulluktan
kaçıp
buralara kadar gelmiş
olmamız zülmün bittiğini göstermez. Bizi faşist uygulamalardan
kurtaramaz. Çünki tüm dünyayı
kontrol etmeye çalışan beyin her
yerde aynı, dizginler hep aynı düş-

manın elinde, ‘medeniyetin beşiği’
dediğimiz Avrupa’da da anti-demokratik uygulamalara maruz kalıyoruz. Bu uygulamalardan kurtulmanın tek yolu birleşip mücadale
etmektir. Başka da çözüm yolu yoktur.
Birleşelim
Savaşalım
Kazanalım” sözleriyle toplantıyı
bitirdi.

GELECEK DEVRİM VE SOSYALİZMİNDİR!
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Avrupa’da
Wuppertal’da Direniş
Kahramanları İçin Anma

Sayı: 248

Yürüyüş
26 Aralık
2010

Almanya Wuppertal’da 18
Aralık’ta, 19 Aralık şehitlerini anma
programı yapıldı. Devrim şehitleri
için yapılan saygı duruşunun ardından 32 yıl önce yaşanan Maraş katliamı ve katliamlarla ilgili bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Ölüm orucu şehitlerinin kendi
yazdıkları şiirlerin okunması
sırasında, şehitlerimizin halk ve
vatan sevgisi dinleyenleri etkiledi.
19 Aralık’ın anlatıldığı sineviz
yon gösteriminden sonra 19 Aralık
direnişini hapishanede birebir
yaşayan, tanık olan devrimciler o
süreci anlattılar.
“Bize Ölüm Yok” marşının söylenmesinden sonra şiirler okundu.
Anadolu Federasyonu Başkanı
Latife Adıgüzel, “şehitlerimizi
sahiplenmek gerekir” diyerek başladığı konuşmasında Almanya’daki
özgür tutsakları anlattı.
Programın sonunda Türkiye’den
anmaya katılan Çağdaş Hukukçular
Derneği İstanbul Şube Başkanı
Avukat Taylan Tanay 19 Aralık
sürecini anlattı. Anmaya 90 kişi
katıldı.

Paris'te Eylem
“Yaşasın 19 Aralık
Direnişimiz”
Fransa’nın başkenti Paris'te 19
Aralık katliamının 10. yıldönümünde, 19 Aralık’ta Halk Cephesi tarafından kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.
Tarihi kemerin önüne ses düzeni
kuruldu ve direniş ve zafer türküleri seslendirildi. Kemerin önünde 19
Aralık şehitlerinin resimlerinden
oluşan iki pano ve Fransızca olarak
“19 Aralık Katliamının Katilleri
Yargılansın” pankartının açıldığı
açıklamada “Ülkemiz zindanlarında diri diri yakılan kadınlarımıza...
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bir ateş topu olup düşmanın üzerine yürüyen
fedacılarımıza,
kahpe kurşunlarla can verenlerimize,
o kan deryasında kahramanca
çatışıp teslim olmayarak şehit
düşen yiğitlerimize selam olsun...”
Saygı duruşunda İsyan Olsun
şiiri okundu.
Açıklama da, halkların adalet
istemekten vazgeçmeyecekleri ve
katillerin peşini bırakmayacağı
dile getirildi. Metnin Fransızcası
da okundu. Ümit İlter'in “Dinle”
adlı şiiri müzik eşliğinde okundu.
“Yaşasın
19
Aralık
Direnişimiz”, “Yaşasın Feda
Direnişimiz”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede” sloganlarının
atıldığı açıklamada şehitleri ifade
etmesi için meşaleler yakıldı.
Yaklaşık 45 dakika süren açıklamaya 65 kişi katıldı.

İsviçre
Zulme Karşı Direnmek
Meşrudur
İsviçre Halk Cepheliler katledilen 28 devrimci tutsağı anmak için
19 Aralık’ta Zürich Kültür
Merkezi’nde 18 kişinin katıldığı bir
program gerçekleştirdiler.
Programa tüm devrim şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşu ile
başlandı. Katliam ve tutsakların
fedayla bütünleşen direnişinin
anlatıldığı açıklamada şunlara da
vurgu yapıldı; “Bize bıraktıkları bir
miras var: Fedanın yolundan
gidersek, o kültürle direnirsek
kazanabiliriz.”

Viyana’da Tecrite Karşı
Sergi
18-19
Aralık
günleri
Avusturya’nın başkenti Viyana’da
“Sesimi duyan var mı? Tecrit
devam ediyor!’’ adıyla bir sergi

düzenlendi.
122 şehit adına hazırlanan
broşürde şehitlerin resimleri, yaşam
öyküleri ve Yürüyüş dergisinde
yayınlanan 15 soruda Tecrit
bölümünden oluşan broşürler
Avusturya’nın genelinde yaklaşık
200 aile ziyaret edilerek dağıtıldı.
Cumartesi günü saat 11.00’den
itibaren açılan sergide 19 Aralık
katliamıyla ilgili anma gerçekleştirildi. Kerbela’dan, Maraş’a Gazi’
den 19 Aralık’a katledenlere zulme
boyun eğmeyenlerle ilgili bir
konuşma yapıldı. Almanca’ya da
çevrilen konuşmaların ardından
hazırlanan sinevizyon gösterildi.
Serginin Türkiye’den de bir
davetlisi vardı. 7 Ekim 2007 yılında
İstanbul Bahçelievler’de Yürüyüş
dergisinin dağıtımı sırasında polis
tarafından vurulan Ferhat Gerçek de
gelen misafirleri selamlayıp, tecrite
karşı mücadelenin önemini vurgulayıp, bu mücadelede önemli yer
alan Yürüyüş dergisinin uğradığı
baskılara değindi.
Anma programının ardından saat
21.00’e kadar süren serginin alt
katında 19 Aralık katliamı görüntülerinden oluşan bir sinevizyon
sürekli olarak gösterildi.
Davetlilerden bazılarının gardiyanlar tarafından zorla temsili F-tipi
hücereye atıldığı ilk gün sergiyi
birçoğu Avusturyalı 250’i aşkın kişi
ziyaret etti.
İkinci gün Kerbela’da zalimin
zulmüne boyun eğmeyenler anısına
aşure pişirilerek gelenlere ikram
edildi. İlk güne göre daha sakin
geçen ikinci gün sergiyi 150’yi
aşkın kişi ziyaret etti.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Alman emperyalizminin yargısı
Türkiye faşizminin suç ortağıdır!
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Yürüyüş
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2003'te Türkiyeli devrimcilere
yönelik bir soruşturma açıldı. Bu
soruşturma 2008'e kadar sürdü. 5
Kasım
2008'de
operasyon
yapılarak Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet İstanbullu tutuklandılar.
Operasyondan sonra yapılan ek
baskınlar ve aramalarda “Biz
Nurhan Erdem'in telefonlarını yıllardır dinliyoruz. Arabasına dinleyiciler yerleştirdik. Evini ve gittiği dernekleri denetime aldık,
oralardan da bir şey çıkmadı”
diyebilen yasadışı bir hukuk vardır.
Anadolu Federasyonu başkan ve
çalışanlarının yargılandığı dava 16
Aralık 2010 tarihinde kararın açıklanmasıyla sona erdi. Davada
yargılanan tutsaklara ağır cezalar
verilirken mahkeme heyeti bu
kararın tutsakların teslim alınamaması nedeniyle bu kadar yüksek
olduğunu da açıklamayı ihmal
etmedi. Bu dava uzunca bir süredir
Almanya'da Türkiyeli devrimciler
üzerinde estirilen terörün önemli bir

Tecrit!
Tutsakların gözaltına alınmasıyla başlayan tecrit günün 24
saatini kapsamaktadır.
Tek kişilik hücrelerde tutulan tutsakların tüm ilişkileri
yasaklanmıştır.
Sınırlı sayıda verilen ziyaretçi
izinleri, on günde yarım saatle
sınırlandırılmıştır.
Tutsaklara giden mektupların çoğunluğu engellenmekte,
yokedilmektedir.
Avukat ziyaretleri bile cam
kafes arkasından yapılmaktadır.
Hapishane içinde yapılan
hiçbir sosyal-sportif faaliyete de
katılamıyorlar. Çünkü başka
tutsaklarla görüştürülme yasağı
var.
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halkası oldu.
Türkiye'deki yasadışı
bir
örgütün
Almanya'daki faaliyetlerini
yürüttükleri
gerekçesiyle sürdürülen
ön soruşturmanın ardından dava 11 Mart 2010
tarihinde
Düsseldorf
Yüksek
Eyalet
Mahkemesi’nde görülen
ilk duruşmayla başladı.

Türkiye faşizmi ve Alman
yargısı
Suçlamalar Almanya demokrasisinin gerçek yüzünü, Alman
hukuk sisteminin niteliğini ortaya
koymaktadır. Devrimcileri şunlarla
“suçladılar”;
“Türkiye'de faaliyet yürüten
yasadışı bir örgütü desteklemek,
Türkiye faşizmini teşhir eden açıklamalar yapmak, bu çerçevede
piknikler, geceler, basın açıklamaları, paneller düzenlemek, dergi
dağıtmak...”
Dava boyunca sürekli olarak
demokratik Türkiye devletini yıkıp,
yerine silahlı mücadele ile M-L bir
devlet kurmaya çalışmanın suç
olduğu ve dolayısıyla tutsakların
faaliyetleri ile “terörü finanse
ettikleri” ve destekledikleri iddiası
işlendi.
Bunca demokratik ve yasal
faaliyetin 'terör' eylemi olduğu iddialarını da öncelikli olarak Türkiye
faşizminin gönderdiği belgelere
dayandırdılar.
Dava sekiz ay sürdü. Ortalama
70 duruşma yapıldı. Duruşmalar
sürerken aynı nitelikteki bir dava
Stammheim'da sürdürülen ve yine
Türkiyeli devrimcilerin yargılandığı
bir başka dava sona erdi. Oradaki
belgeler bu mahkemede delil
sayıldı. Bu nedenle tanık olarak

belirlenenler dahi dinlenmedi.
Daha başından tutsaklara verecekleri cezaların net olduğu
mahkeme heyetinin her sözünden,
yaklaşımından ortaya çıkıyordu.
Dava sadece birkaç hukuksal
prosedürün tamamlanması için
sürdürüldü adeta.

Savunma hakkı engellenmiştir!
Mahkeme heyeti savcılığın tutsaklar
hakkındaki
iddiasını
güçlendirmek için her tür olanağı
değerlendirirken, tutsakların savunmalarını hazırlamaları önünde bir
çok engel yaratıldı.
Tutsakların savunmaları için
dışarıdan istedikleri bilgi ve belgelere çoğunlukla el konuldu, tutsaklara karşı delil olarak dosyaya
geçirildi. Bunlar da “tutsaklar zaten
örgüt üyesi, gönderilenler de örgütsel dökümanlar” dayanağıyla
desteklenmeye çalışıldı.
Tutsakların mektupları dahi
örgüt üyeliği delili haline getirildi.
Bu öylesine büyük bir düşmanlıktı
tutsaklara karşı.
Ama bunun yanında tutsakların
savunma için istedikleri dökümanların ellerine geçmesi aylarca
zaman aldı. Bu da sağlıklı savunma
yapmalarını engellemeye yönelikti.
Duruşmalarda tutsaklar camlı
bölmeye konularak, avukatları ile
ilişkileri engellendi.

İDDİAMIZI, SAVAŞIMIZI UMUDU BÜYÜTELİM !

Tutsakların birbirleriyle ilişkileri
ni engellemek için aralarına
gardiyanları
yerleştirdiler.
Tutsaklara mikrofon verilmedi,
davaya müdahil olmaları engellendi. İşte bu gelişmelerin ardından
karar verdiler.

Türkiye faşizmi devrimcilerin ağır cezalara çarptırılmalarını istiyor
Mahkemeler Türkiye faşizmi ile
işbirliği yaptı. Avukatlar ülkedeki
işkenceleri, darbeleri, kayıpları
mahkemede
dile
getirmeye
başladıkları anda hem savcılık hem
de hakim tarafından doğrudan susturulmaya çalışıldı.
“Türkiye demokratiktir, hukuk
devletidir. İşkenceyi anlatarak bizi
yönlendirmeye
çalışıyorsunuz.
Bize İçişleri ve Dışişleri bakanlığımızın söylediği hukuk devleti
olduğudur. Sizin iddialarınız yersizdir” diyerek avukatların savunmalarını engellediler.
“Bize işkenceleri anlatmayın
kafamız
karışır”
diyebilen
Breitling isimli bir mahkeme
başkanının nasıl karar vereceği de
açıktı. Türkiye'deki işkenceci polislerin kaynak bile belirtme ihtiyacı
duymadan gönderdikleri bilgileri,
belge olarak kabullenmişlerdir.
Mahkemenin değişik aşamalarında, savcılığın kullandığı
belgelerin çoğunun Türkiye'deki
faşist işkenceci polisler tarafından
hazırlandığı ispatlanmıştı. Örneğin
ülkeden gelen belge adı altındaki
yazılar, sadece Almanca tercüme

Alman emperyalizminin yargısı kararında;
Anadolu Federasyonu kurucu
başkanı Nurhan Erdem’e 7 yıl 9
ay,
Anadolu Federasyonu eski
başkanı Cengiz Oban’a 6 yıl,
Anadolu Federasyonu üyesi
Ahmet İstanbullu’ya 3 yıl 9 ay
hapis cezası verdi.

edilmiş belgelerdi.
Mahkeme kararı deniliyor ama
bunun Türkçe kopyası bile kullanılmıyor. Hangi mahkemenin
kararı olduğu bile belirtilmiyor.
Böylesi bir kararın olup olmadığı da
şüphelidir. Öte yandan yine
Türkiye'den kullanmaya çalıştıkları
bir mahkemenin kararında, sanıkların ifadelerinin işkence ile alındığı
ispatlanmasına rağmen; Düsseldorf
mahkemesi bunu delil olarak kabul
etmiştir.
Gerekçe olarak da “Bize bu belgeleri İstanbul'daki BKA istasyon
şefi gönderdi, madem ki göndermiştir o zaman doğrudur” demiştir.
Avukatların 'Peki ama bu belgelerin
işkence ile alındığı ortada değil mi?'
sorusuna yönelik olarak da 'Orası
bizi ilgilendirmez, o Türkiye'nin iç
hukuku ile ilgilidir' tarzında cevaplar verilebilmiştir.

Hiçbir saldırı tutsakların
düşüncelerini savunmalarını
engelleyemedi
Tüm bu engellemeler, saldırılar
tutsakların duruşmalar boyunca
morallerini
bozamadı.
Hem
düşüncelerini savundular, hem de
savcılığın saldırılarına cevap verdiler.
Avrupa'da
ırkçılığa
karşı
Anadolu göçmenlerinin mücadelesinin ve yine Türkiye faşizmine
karşı sürdürülen mücadelenin
meşruluğunu, haklılığını sonuna
kadar savundular. Devrimci olduklarından gurur duyduklarını duruşmanın her aşamasında ifade ettiler.
Alman emperyalizminin yargısı
Türkiye faşizmi ile işbirliği içinde
davayı yürüttü. Tutsaklar bu işbirliğini konuşmalarında teşhir ettiler.
Alman yargısı acınacak haldeydi
aslında. Ellerinde somut belge,
kanıt olmamasına karşın tutsakları
aylarca faşizmin sahte belgeleri ile
suçladılar.
Tutsakların Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapmakla aslında DHKPC propagandası yaptıklarını, bunun
da Alman kamuoyu içinde huzursuzluğa yol açtığını, bu nedenle de

Karar duruşmasından;
Tutsakları sahiplenenAnadolu
Federasyonu üyeleri, dostları, ve
aileleleri iki saat süren mahkeme
sonunda, salonda "Devrimci
Tutsaklar onurumuzdur" , "Tüm
Politik Tutsaklara Özgürlük,"
"Kahrolsun
Faşizm
Yasasın
Mücadelemiz" sloganlarını atarak,
kararı protesto ettiler.
Anadolu Federasyonu başkanı
Latife Adıgüzel, “kararın hukuksal değil, politik bir karar olduğunu” , “kararın düşünce özgürlüğüne bir saldırı olduğunu” belirtti.
Konuşmasını, haksızlıklara karşı
örgütlü
mücadele
edilmesi
çağrısıyla bitirdi. Kitle, mahkemeden sloganlarla ayrıldı.
işledikleri suçların hem 129-a, hem
de 129-b'ye tekabül ettiğini ıspatlamaya çalıştılar aylar boyu.
Asıl olarak bu davanın açılması
ve verilen karar ile Alman
emperyalizmi devrimci düşüncelere
ve devrimcilere olan düşmanlığını
göstermiştir.
Mahkemenin yargıcı hemen
davanın başlangıcında verilen arada
kendi çevresindeki bazı hakimlere;
“Emekli olmadan önce, bir
DHKP-C davası nasıl yürütülür
herkese göstereceğim” diyen
mahkeme başkanı Breitling, aslında
nasıl karar verileceğini de baştan
itiraf etmişti.
Breitling'in bu itirafı aslında bu
mahkemeyi kendi hukuklarının
değil,
faşizmin
hukukunun
belirleyeceğinin de göstergesi
olmuştur.
Bu dava emperyalizmin devrimci düşmanlığının, düşünceler
üzerindeki yasakçılığının, en temel
demokratik haklara bile düşman
olduğunun göstergesi oldu.
Bu dava Avrupa burjuva
demokrasilerinin hak ve özgürlüklerin sınırlarının emperyalist ve
faşist iktidarların çıkarlarıyla sınırlı
olduğunun, bu sınırların ancak
bedellerle genişletilebileceğinin de
göstergesi oldu.
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Layığınız
zıkkımdır!
24 ayar altını yiyorlar!

Çizgiyle

Söz

"Bir devrimden daha önemli bir
şey yoktur. İnsanlığın diyalektik
gerçeği budur. Emperyalizme karşı
sadece sosyalizm durmaktadır.”
Castro
Bu başlığın altındaki haber aynen
şöyle:
“5 yıldızlı bir otel, müşterilerine
24 ayar saf
altınla bezenmiş
yemek

servisi yapmaya başladı.” (21 Aralık
Vatan)
Tek bir şey diyoruz:
Zıkkımın kökünü yiyin!
(Genç okurlarımız için yazıyoruz:
Zıkkım, zehir demektir.)
*
21
Aralık’ta
Kastamonu,
Tekirdağ, Çorum, Bursa ve Yalova’da
sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi öldü.
Ucuz ölüm, hatta bedava ölüm...
Fethullah’ın Zaman gazetesi, 10
kişinin ölümünü “Uyarılar işe
yaramadı, gaz zehirlenmelerinden
bir günde 10 kişi öldü” diye verdi.
Bütün suç yoksul halktaydı zaten.
Uyarıları dinleseler ölmezlerdi!
Belki de 10 kişinin ölümü o yoksullar Fethullahçı olmadığı için ilahi
bir ikazdı.
Hani
hatırlayacaksınız,
17
Ağustos 1999’daki depremi, islamcılar, açık saçık giyinmeye karşı ilahi
bir ikaz olarak değerlendirmiş ve bazı
gruplar “depremin, (ilahi ikazın) daha
şiddetli olmasını isteyerek, “7.4 yetmez!” diye döviz taşımışlardı.
Aslında Zaman da pekala şu
manşetle çıkabilirdi:
“10 kişi yetmez!”
*
Faşizmin tahammülü
BDP’nin Kürtçe’yi daha yaygın
konuşma kararı üzerine bu aralar
“demokratlığı” kimseye bırakmayan
Yeni Şafak, şu başlığı atmış:
“BDP tahammül sınırını zorluyor”
Hem İslamcı, hem faşist iktidar
borazanlarının demokratlığı da
buraya kadar...

AKP’nin Vesikası
Biliyor muydunuz? Ülkemizde halen 15 bin vesikalı
hayat kadını varmış.
Ve biliyor musunuz? Geçen hafta mecliste verilen bilgiye göre, vesika için 30 bin de başvuru varmış...
30 bin kadın, bedenini satmak için sırada...
Neden, nasıl, niçin...
O vesikalar, aslında fuhuşa sürüklenen kadınların
değil, AKP’nin vesikasıdır.
AKP’nin ahlaksızlığın, fuhuşun teşvikçisi olduğunun
vesikası...
AKP, 30 BİN kadınımızı düpedüz fuhuşa sürüklüyor!
Halkımız kadınları kötü yola düşürenlere ne der?
Herkes bilir!

Aydının adını kirletenler
Bugünlerde iki tip aydını hemen ayırdedebilirsiniz.
Genelkurmay aydınları
AKP aydınları..
Eskiden her fırsatta laiklik diye ayağa fırlayan bir

“aydın” grup vardı. Şimdi her fırsatta
“demokratlık” adına ayağa fırlayan bir
başka grup türedi..
Kürtçe dilin konuşulmsı konusunda
genelkurmay tehdit açıklaması yapınca
ikinci grup aydınlar Genelkurmaya karşı
sert bir bildiri yayınlayın, demokrasi dersi
verip generalleri susturdular.
Fakat gelin görün ki, bir
gün sonra AKP’nin Kürt Kafesli riya!
diline karşı açıklamaları Hayvanların kafeslere kapatılmasını
başladı. Genelkurmayı sert- protesto etmiş sanatçılar..
likte geride bırakan açıkla- Galatasaray’da..
Protestoya katılanlardan biri de Ajda
malardı bunlar.
Pekkan.
LBbir gün önce genelkurKısa bir süre önce, aynı yerde
mayı susturan aydınlar, bu
TAYAD’lılara rastlamıştı orada ve
defa kendileri sus pus oldu- arkasına bakmadan kaçmıştı. Oysa
lar.
TAYAD’lılar da insanların kafeslere
AKP’ye de demokratlık kapatılmaması için eylemdeydiler.
dersi verecek değillerdi. Hem düzenin, hem hayvanseverlerin
Çünkü öyle bir ders vermeye “Hayvanseverlik” riyakarlığı burada..
kalkarlarsa, so zamanlarda Sonuç: İnsana sahip çıkmaya cesabolca nasiplendikleri değir- ret edemeyenlerin hayvan sevgisi
sahtekarlıktır.
menin suyu kesilirdi...

NASIL BİR YAŞAM?
Mahallemize ve Mahallemizin
insanına sahip çıkalım
“Bizim mahallenin çocuğu”,
“bizim mahallenin insanı” der sahip
çıkılırdı. Bir aile nasıl görülürse,
komşu da, mahalle de öyle
görülürdü. Komşuluk da, mahallelilik de halkımızın çok eski ve
büyük bir güvene dayalı kültürüdür.
Bir mahallede insanlar kendi evi gibi
sahip çıkardı komşusunun evine de.
Fakat, kapitalist kültür halkın birbirine bu denli sıkı sıkıya bağlı
olmasını, birbirini sahiplenmesini
istemiyor. İstiyorlar ki, birbirimizi
yiyelim. Onun için burjuvazi polisi
önce kültürümüze saldırıyor. Halkın
kendi arasındaki yüzyıllar, bin yıllar
içinde oluşmuş değerlerini çürütüyor.
Halkın kendi arasındaki yardımlaşmasını, dayanışmasını yok ediyor.
Özellikle apartman dairelerinde
yaşayan insanların kapı komşusunu

tanımadığı bir gerçek. Bu düzen
insanları
kendine, komşusuna,
mahallesine yabancılaştırıyor.
Devamında bireycilk, bencillik,
uyuşturucu, fuhuş, alkol, hırsızlık ve
benzeri her türlü yozlaşmanın yayılması kaçınılmazdır.
Devlet, yoksul halkın yaşadığı
mahallelerde çok sistemli bir şekilde
yozlaştırma faaliyeti sürdürüyor.
Yoksul halkın öfkesini, kinini düzene
yönelmeden, yozlaşmanın içine iterek
etkisizleştirmek istiyor. Devlet bunun
için çok özel çaba sarfediyor.
Diyebiliriz ki, polisin mahallelerimizdeki en temel faaliyeti budur.
Devrimcilerin
uyuşturucuya,
fuhuşa, hırsızlığa karşı mücadelesine
karşı polisin saldırıları boşuna değil.
Devrimcilerin yozlaşmaya karşı
mücadelesini, önündeki en büyük

engel olarak görüyor.
Bu konuda tüm mahalle halkı
olarak, devletin mahallelerimizi
yozlaştırmasına karşı birlik olup
mücadele etmeliyiz. Mahallelerde
pisliklerini bizim çocuklarımıza
bulaştırıyorlar. Bizim insanlarımızı
zehirliyorlar. Polis doğrudan kendisi
satmıyor mahallelerimizde uyuşturucuyu. Onu da bizim çocuklarımıza, komşumuzun, mahallemizin insanlarına sattırıyorlar. Polisin
yozlaştı rarak mahallemizi kirletmesini engelleyelim... Uyuşturu
cu müptelası olan gencimiz de bizim
genci mizdir. Düşman onu uyuşturucu müptelası yaparak bizden
kopartıp bize karşı kullanıyor. Biz
gencimize sahip çıkıp onu kokuşmuş, çürümüş düzenin karşısına dikmeliyiz.
Uyuşturucuya karşı
mücadele eden gençlerimize polis
saldırdığında onlara sahip çıkmalıyız. Komşu, yanıbaşındaki evde
polis terör estirirken, bana ne diyemez, dememelidir. Komşuluk
hakkıyla müdahale etmelidir. Semti
yozlaşmaya karşı savunan insanları
da, mahalleli polis karşısında savunmalıdır.
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“ANADOLU’NUN KAYIP
ŞARKILARI”NA DAİR...
Halkın şarkıları emeğinden süzülen, yüreğinden dökülendir.
“Beşikler vermişim Nuh’a” diye
başlayan “Anadolu” şiirinde sorar
Ahmed Arif: “Anadolu’yum ben
tanıyor musun?” diye.
İşte bu soruya, ele aldığı
konudan hareketle, cevap vermeye
çalışan bir filmdir ‘Anadolu’nun
Kayıp Şarkıları’.
Adından da anlaşılacağı gibi, bu
belgesel filmin konusu, “Anadolu
uygarlıklarının çocukları”nın yaratıp
bugünlere taşıdığı müzikal kültür
birikimidir. Ki Anadolu’nun ezgin
ve emekçi insanlarının ne kadar
zengin bir müzikal kültüre sahip
olduğunu, gerçeğin olanca çarpıcılığıyla somutluyor ‘Anadolu’nun
Kayıp Şarkıları’.
Anadolu’ya müziğin penceresinden bakarak, kamerasını Anadolu
kültürünün görkemine çevirmiş
yönetmen Nezih Ünen. İyi de yapmış ve böylece, bu görkemli kültüre
de ışık tutulmuş.
ANADOLU UYGARLIKLARININ ÇOCUKLARI...
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları,
tüm yozlaştırma, yok sayma ve yok
etme politikalarına rağmen, değişik
milliyet, din ve mezheplerden
Anadolu emekçilerinin kültürel
zenginliklerini,
müziklerini,
geleneklerini, folklorlarını, inatla
bugüne taşıdığını gösteriyor.
Yönetmen Nezih Ünen filmini
“Anadolu uygarlıklarının çocuklarına” adamış.
Uygarlık, hem doğanın zorluğuna hem de haramilerin zorbalığına
boyun eğmemektir. İnsanlık, o zorluğa ve zorbalığa boyun eğmediği
için var olabilmiştir.
İşte bu varoluşun şarkısını da
yaratarak emeğini, yaşam sevincini,
hasretini, sevdasını, kederini, kav-

gasını dile getirip hayatı
güzellemiştir Anadolu
emekçileri. Film boyunca da o güzelliğe tanık oluyoruz.
İşte bu yüzden, Anadolu’nun
Kayıp Şarkıları’nı izlemeyenler
mutlaka izlemeli.

“YETMİŞ İKİ DİL
BİZDEDİR”
Anadolu’nun görkemli bir
kültürel birikimi vardır. Hititler’den
beri buralarda olanlar ve her gelen,
geçen, kalan, bu toprakların kültürel
şekillenişine kendisinden bir şeyler
katmıştır.
Coğrafi, tarihsel ve kültürel bir
köprü olma özelliği nedeniyle,
Anadolu hiçbir zaman tek
tipleşmemiştir.
Kültürel zenginliğinin temelinde
de bu vardır. Anadolu’nun işte bu
yanının müzikal güzelliğini olanca
sahiciliğiyle gösteriyor Anadolu’nun
Kayıp Şarkıları.
Değişik dillerde ama aynı
emeğin, sevdanın, kavganın ve
şarkısını söylüyor Anadolu. Can-ı
gönülden ve bu toprakların insanı
olma bilinciyle dinleyince, değişik
dillerde söylenenin aslında aynı
şarkı olduğunu anlıyorsunuz.
Anadolu’nun şarkısıdır bu. Ve
Hozatlı ozanın dediği gibi, “yetmiş
iki dil bizdedir.”
Geçmişten bugüne, Anadolu’ya
tek tipleşmenin betonu çok
dökülmüştür.
O betonun altında farklı diller,
kültürler, inançlar gömülmek istenmiştir. Ama asla tutmamıştır o
beton. Bunun nedeni temelindeki
toprağın çok kültürlü oluşudur. İşte
bu zenginliği somutluyor bu film...

“FERMAN PADİŞAHINSA..”
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları,
türküleri yapanların yasaları yapanlardan her zaman daha güçlü
olduğu gerçekliğini de somutluyor.
Öyle ki, o şarkıların ilk kez
söylendiği günlerde geçerli olan
yasalar,
tarihin
çöplüğüne
atılmışken, bu şarkılar yüzlerce
yıldır dilden dile geçerek yaşamayı
başarmıştır.
Dadaloğlu’nun “Ferman padişahınsa, dağlar bizimdir” dediği Avşar
bozlağından bu yana, kaç ferman,
kaç yasa, kaç padişah değişmiştir
kimbilir ama Dadal’ın o isyankar
sesi dalgalanıyor hala Anadolu’nun
bağrında....
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SANAT HAYATI TAKLİT
EDER...
Filmin bir yerinde emeğin,
emekçiliğin kendine has müziğine
ayna tutulur. Görsel ve mizikal bir
şölen sunulur böylece. Demirci
ustalarının korlanmış demiri örs ve
çekiç arasında dövmelerinin ritmiyle başlayan bu bölüm, emeğin
ezgisiyle sürer. Ve giderek, emeğin
resitaline dönüşen bu bölümde,
“sanat hayatı taklit eder” gerçekliğine tanık oluruz.
Demircilerin ritmine bir derede
çamaşır yıkayan kadınların sesleri
karışır. Çay kesenlerin makas seslerine buğday biçenlerin sesleri eklenir.
Ve suyun o görkemli sesine katılır
değirmenin melodisi.
Emekçiler, tüm bunları işler, dinler ve kendi sesini de katar bu doğal
orkestranın müziğine. Ve böylece,
müzik ve emek arasındaki ilişki
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hakkında görsel ve müzikal bir ders
verir Anadolu’nun Kayıp Şarkıları...
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“ANADOLU HEPİMİZİN...”
Mardin Süryanileri’nden Nasra
Ana’nın bez örtülere resim yapmasını da izleriz bu filmde. Bu arada,
gösterdiği siyah beyaz fotoğraflar
üzerinden köklerini anlatan Nasra
Ana’nın sözleri Anadolu’ya alınteri
döken bu toprakların insanlarının
vatanseverliğini
de
somutlar.
Amerika’dan İsveç’e kadar birçok
yere gittiğini ama vatanı olan bu
topraklara dönmeden duramadığını
anlatır Nasra Ana.
Ve Ani Hanım’ın söylediği hasret şarkısı o denli içli o denli içten
soruyor ki sorusunu: “Turnam bizim
memleketten haber var mı?”
Ermeni
ozan
Gomitas’ın
derlediği bu şarkının ardından Ani
Hanım’ın kurduğu “Biz yabancı
değiliz. Aslımız burası. Hepimizin
kökeni
Anadolu”
cümlesi,
Anadolu’nun kayıp şarkılarının nasıl
“kayıp” edildiğini de hatırlatır bir
yanıyla.
Ve
filmin
bir
yerinde
Karacaoğlan türküsünü söyleyen
Denizlili dokumacı ihtiyar, bir hayat
bilgisi ve halkların kardeşliği dersi
verir o ezginin sesiyle: “Anadolu hepimizin Anadolu’su, vatan hepimizin
vatanı, hepiniz sağolun...”
EĞLENMEK NEDİR?
Anadolu’nun emekçi insanının
bin yıllardan süzülüp gelen
kültüründe, esas olarak, eğlenmek
için para ödemek yoktur. Eğlenmek
ve neşe, ticareti yapılabilir, parayla
alınıp satılabilecek bir meta değildir
çünkü.
Fındık ayıklarken birbirine
değen omuzlar, horon olur. Bingöllü
Kürt çobanın başına gelen, halay
olur. Emekçinin yaşam sevinci de
işte böyle somutlanır. Bunun için
para ödemek gerekmez...
ANADOLU’YU TANIMAK...
Ve
Rize’nin
yaylalarında
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başlayan ezgi Artvin’in Macahel’ine
ulaşır. Düzce’deki Çerkesler’in dansına Midyatlı dengbejlerin sesi
karışır. “Bu dergah umut dergahı”
diyen Mevlana’nın ezgisine Tokat’ın
semahının sesi eşlik eder. Rumca
söylenen aşk şarkısı ile Urfalı
Kani’den söylenen gazel aynı aşk
ateşini taşır. Ki bütün bunların aynı
kültürel birikimin parçası olduğu
kavrandıkça anlaşılır Anadolu. Ve
“Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” bu
bütünlüğü göstererek, “Anadolu işte
bu kültürün adıdır” demektedir.
İŞ VE MÜZİK...
Antakyalı ipekçilik ustasının
söylediği şarkı, tezgahı şahsında
emeği, emekçiliği yücelten bir
ezgidir. “Dünyada eşin yoktur tezgahım” diyen Arapça ezgi, bu yanıyla yerel olduğu kadar evrensel bir
özellik de barındırıyor.
İş ile müziğin buluştuğu bir
diğer örnek, Diyarbakır’da pamuk
tarlasında çalışan mevsimlik işçilerin söylediği şarkıdır. Emekçilerin
müziğidir orada en yalın haliyle
üretilen. Ve bakın ne diyor o işçiler:
“İşçiler para ister / Patronlar sopa
ister”...
Sınıfsal çelişkinin ifadesi değil
midir bu? Öyledir ve mevsimlik
işçiler, ekonomi-politiğin kitabını
değil ama şarkısını yazarlar böylece.
SAF, SADE, BİLGE...
‘Anadolu’nun Kayıp Şarkıları’nı
izleyenler, Sovyet aydını A.
Jdanov’un
şu
sözlerinin
Anadolu’daki somutlanmış haline
de tanık olacaklardır:
“... Halk türküleri, hiçbir şekilde
tek tek bireylerin yaratıcılığının eseri
değil, bütün halkın, yapay müziğin
bütün seslerinden arınmış olan
besteleridir. Bu çiçekler, kendiliklerinden toprağı yararak gün ışığına
çıkarlar ve en ufak bir yazarlık ya da
bestecilik hakkı talep etmeden serpilip
gelişirler. Bu yüzden de kültürlü bestecilerin limonlukta yetişen çiçekleri
andıran eserlerine hiç mi hiç benzemez
ler...” (Edebiyat Müzik Felsefe

Üzerine, syf: 55)
Benzemezler, çünkü halk türküleri ticaret amacıyla ya da şöhret için
üretilmezler. Bu eserleri üretenlerin
para kazanmak diye bir amacı yoktur. Bu şarkılar yalnızca, dert ve sevinç, hasret ve sevda ve hayat denilen
kavganın türlü hallerini paylaşmak
için halk tarafından üretilmiştir...
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları’nda sadeliğin bilgeliğine ve Anadolu
’nun yaratıcı dehasına tanık oluruz.
Halkın şarkıları zengin ve
güçlüdür. Çünkü, hayatın içindendir.
Emeğinden
süzülen,
yüreğinden dökülendir. Ki Anadolu’nun Kayıp Şarkıları da ne denli
zengin ve güçlü bir müzikal kültüre
sahip olduğumuzu göstermektedir.
İ. Z. Eyüpoğlu da bir yazısında
bu zenginliğe işaret ederek,
Anadolu insanına “ozan insan”
demektedir:
“...Bambaşka bir alınyazısı vardır
Anadolu’nun. Toprağının çoraklığını,
insanın çağlar boyunca sürüp giden
öksüzlüğünü, kimsesizliğini türkülerle, yaratmalarla, yüreğinin derinliğinden kopup gelen şiirleşen
buluşlarla dile getirmek, kendi varlığını öylesine bir yolla ortaya koymak
ister gibidir. ... Şiirin girmediği bir yer
yoktur Anadolu’da. Çorabını şiirle
örer, yaşmağını şiirle oyalar, kilimini,
cecimini, halısını, heybesini, atının
kolanını, polanını, eyerini şiirle süsler;
Bu nedenle “ozan insan” denmeli
Anadolu insanına...” (Türküler-Yeni
Ufuklar. Temmuz 1976)
Anadolu’nun Kayıp şarkıları, işte
o Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez,
Gürcü, Rum, Yezidi, Süryani,
Ermeni... ozan insanların yarattığı
kültürel zenginliği anlatmaktadır. Ve
bu belgesel film mutlaka izlenmelidir.
SONUÇ YERİNE...
Nezih Ünen filmini, Anadolu
Uygarlıklarının Çocukları’na adamış. Biz de bu toprağın umutlu
çocukları olarak, bu çalışması
nedeniyle Nezih Ünen ve emeği
geçen arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.
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