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Öğrenciler,
Öğretmenler,
Yoksul Halk
Çocuklarının Velileri,
Parasız Eğitim Mücadelesinde
Birleşelim!

Dergimiz Yürüyüş’ü ve Derneklerimizi Savunacağiz!
“Dünya proletaryası, burjuva demokrasisi haklarını
alabilmek için kan revan içinde kalmıştır ve bu haklarını da
elinde tutabilmek için, tabiki bütün gücüyle savaşacaktır. ”

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

LENİN İHTİLAL DEMEKTİR!
Lenin, bize yıkılmaz görünen kaya gibi
sağlam iktidarların yıkılacağını göstermiştir
teriyor.
Burjuvazinin
pespaye teorisyenleri MarksizmLenizme, devrimlere, proletaryaya,
sosyalizme dair
1980’lerden bu
yana ne dedilerse
hepsi iflas etti.
Tarihin huzurunda yaşamaya
devam eden
Lenin ve
Leninizmdir.
Lenin bize,
Marks’ın bir
şablon olmaLenin bize emperyalizmi, devleti, devrimi öğretti. Ama onun bize en önemli
dersi, Rus Çarlığı gibi zamanın en güçlü
diktatörlüklerinin bile yıkılabileceğini
göstermiş olmasıdır.
Leninizm, ezilenlerin devrimci bir
önderlikle, ihtilalci bir atılımla çarları,
kralları, padişahları devirebilmektir.
Leninizm, bugün de odur.
21. yüzyılın Leninizm’i, yine devrimci
bir önderlikle, yine işçilerin, köylülerin,
tüm emekçilerin birliğini sağlayarak,
emperyalist işgalcileri kovabilmek, oligarşik diktatörlükleri devirebilmektir.
Lenin de yaşıyor, Leninizm de!
Marksizm-Leninizm yaşıyor ve yol gös-
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dığını öğretendir.
Lenin bize, Partinin bir çelik çekirdek
gibi olması gerektiğini öğretendir.
Lenin bize, kapitalizmin çürümüşlüğünü en açık biçimde kanıtlayan
ve gösterendir.
Kapitalizm bugün daha da çürümüştür.
Hiçbir şeyi çözemeyecek kadar çürümüştür. Ve biz, kapitalizmin çürümüşlüğünün her yeni kanıtında bir kez
daha Lenin’i görüyoruz.
Lenin bize ihtilalci inisiyatifin rolünü
öğreten ve kanıtlayandır.
Bugün Leninist olmak ihtilali ve ihtilalci
inisiyatifi büyütmektir.
Türkiyeli Marksist-Leninistler olarak
Lenin’in yolundayız.
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“Dünyanın en güzel, en soylu, değerli, en ahlaklı işini
yapıyoruz. Bundan gurur duyuyorum.” Halil Önder

14 Ocak - 20 Ocak
Devrimci İşçi Hareketi’nin iki neferiydiler.
İstanbul-Cağaloğlu’nda başlatılan Basın-İş grevindeydiler.
19 Ocak 1980’de
Bahri
Cemal
grev nöbetini bitirdikMUTLU KARAPINAR ten sonra kurulan bir
pusuda faşistler tarafından katledildiler.
1967 Tekirdağ doğumlu. Ankara’da
gençlik örgütlenmesi içinde yer aldı.
Devrimci mücadele içinde olgunluğuyla, direnişçiliğiyle öne çıktı. 9
Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nün çıkışında
Birtan gözaltına alındı. Gözaltında bir hafta
ALTINBAŞ boyunca yoğun işkenceler yaşadı.
Koma halinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne
götürüldü. 16 Ocak 1991’de şehit düştü.
Devrimci olmadan önce İzmir’in
yoksul Küçükçiğli semtinde mahallenin haksızlıklara karşı çıkan “delikanlı”sıdır. Örgütlü faaliyetler içinde ilk olarak Küçükçiğli’de yer aldı.
Daha sonra silahlı bir ekipte görevErcan lendirildi. 18 Ocak 1996’da İzmir BuÖZÇEKEN ca’da kuşatıldığı evde teslim olmama
geleneğine yeni bir halka ekleyerek şehit düştü.

Vlademir Ilyiç Lenin
Vladimir Ilyiç Ulyanov Lenin, 1870 Nisan'ında Rusya
Simbirsk’de doğdu. Ağabeyi aracılığıyla devrimci düşüncelerle tanıştı. 17 yaşındayken, ağabeyi Çar’a suikast düzenlemekten kurşuna dizildi.
Örgütlü mücadeleye başladığı, 1887 yılından, şehit düştüğü 21 Ocak 1924 yılına kadar, 37 yıllık devrimci yaşamına
bir tarih sığdırdı. Dünyayı sarsan büyük Ekim Devrimi’nin
her aşamasında onun emeği, kurmaylığı vardır.
Onun kurmaylığı Ekim Devrimi ile sınırlı kalmadı. Lenin, emperyalizm döneminin, devrimler çağının ideolojik-politik hattını oluşturdu. Dünya proletaryasını ve ezilen halkları Marksizm-Leninizm ile silahlandırdı.
21 Ocak 1924’te muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleşirken, dünyanın tüm
devrimcilerine, devrim yolunda rehberleri olacak olan Marksizm-Lenizm’in ışığını bıraktı.

Rosa LUXEMBURG
Karl LİEBKNECHT
Almanya’da devrimci hareketi örgütlemek için
büyük kavgalar verdiler. 1910’larda gelişen devrim mücadelesinin hem teorisyenleri, hem bizzat örgütleyicileri oldular.
Alman Sosyalist Demokrat Partisi’nin (SPD) revizyonistleşmesi karşısında,
Marksizmin bayrağını yükselttiler. Burjuvaziyle işbirliğini savunan sosyal
şovenizmle, ideolojik ve pratik olarak hesaplaştılar.
1916’da kurdukları Spartaküs Birliği’ne Franz Mehring ve Klara Zetkin’le
birlikte önderlik ettiler. Spartaküs Birliği, 1918’de önderliğini yaptığı ayaklanmayla, sosyalist devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. Rosa ve Karl, ayaklanmanın önderleri olarak devrim için, burjuvaziye karşı dövüşürken, 15 Ocak
1919’da SPD’li İçişleri Bakanı’nın emrindeki polisler tarafından tutsak edilip katledildiler.

Anıları Mirasımız
Ercan ÖZÇEKEN
Yoldaşları anlatıyor:
«Kanıyla Umudun adını duvara yazan ilk savaşçı»
Ercan, düşmana teslim olmama, direnme, inançlarını duvara kanlarıyla yazma geleneğinin sürdürücüsüdür. Bu gelenek
umudun savaşçılarınca sürdürülüyor. Bu gelenek Adana'dan
Ankara'ya, İstanbul'dan İzmir'e devam ede geldi. Ve kurtuluş
bayrağı oligarşinin burçlarına dikilene kadar devam edecektir.
Bu geleneği sürdüren Ercan Özçeken 18 Ocak 1996 akşamı
İzmir'de oligarşinin cellatlarınca kuşatıldığında yalnızdı.
Kaldığı ev katil sürülerinin kurşun yağmuru altında kaldığında
Ercan, halkın umudunu savunmaktan onur duydu ve son nefesine kadar sahip çıktı. O katledildiği evde düşman kurşunları
altında, son nefesini vermeden önce kanıyla Umudun adını
yazmaya çalıştı. Ancak ilk üç harfini yazabildi ve şehit düştü.
O'nun kanıyla duvara inançlarını yazması faşizmin kelle

avcılarını çileden çıkardı. Katiller o denli acizleştiler ki,
Ercan'ın duvara kanıyla yazdığı yazıyı yanıbaşında biriken
kanına batırdıkları postallarıyla silmeye çalıştılar ama başaramadılar.
Onlar, Koçlar’ın Sabancılar’ın, emperyalizmin uşakları,
kiralık katilleridir. Duvara kanla yazılan bir tarihi silebileceklerini sanan zavallılar. Her şeyi birkaç harften ibaret mi sanıyorsunuz? Silmeye çalıştığınız birkaç harf değil, bir tarihtir. Bu
tarihi silmeye gücünüz yetmez.
Haydutlar sürüsü, bilirler ki, devrimle karşı-devrim, emperyalizmle halklar, emperyalizmle sosyalizm karşı karşıya geldiğinde hiçbir tereddüte yer yoktur. Parti-Cephe savaşçıları
çok iyi bilirler ki; bu çizgi, bu gelenek her koşulda direnmenin, düşmanla cepheden savaşmanın adıdır. Bu çizginin
savaşçılarınca ete kemiğe bürünen, onlarca savaşçının şehit
düşmesiyle de kökleşmiştir. Bunu hiçbir güç yok edemez...
İşte bu geleneği sürdüren Ercan Özçeken de, taşıdığı bayrağı daha yükseklerde tutarak yere düşürmedi.
Ercan yoldaş çok iyi biliyordu ki, taşıdığı bayrak vatandı,
özgürlüktü, namustu. Bu bayrak düşmana bırakılamazdı,
bırakmadı.
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Bu haklar bize bağışlanmadı,
savaşarak kazandık, savaşarak
koruyacağız...
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Susturulamaz...

24 Dayanıksız diye yıkıyor,
asalaklara sunuyorlar!...
25 Gelirlerse sonuna kadar direneceğim onlar da dirensinler!
27 Oligarşiye rağmen oligarşide
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işkence yapan, tutuklayan
halk düşmanı AKP’dir...
8 Düşünce özgürlüğü, örgütlenme
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Olağanüstü genel kurul
öncesinde KESK...
47 Tek çare direnmektir!
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35 Emekçinin onur ve ekmek

Ülkemizde Gençlik

vermeyeceğiz...
19 Haberler...

38 Gençlik Federasyonu’ndan
39 Gençliğin Gündeminden...
40 Parasız eğitim istiyoruz

49 Emek haberleri...
50 Avrupa’da Yürüyüş...
52 Yeni değinmeler...
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YÖK, tekellerin hizmetindedir
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kapitalizm çözemez...
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Bu haklar bize bağışlanmadı;
savaşarak kazandık,
savaşarak koruyacağız!
S
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Yürüyüş
9 Ocak
2011

ahip olduğumuz hiçbir hak bize
egemenler tarafından bahşedilmemiştir. Bulgaristan devriminin önderi Dimitrov, “Burjuva Demokrasisine Karşı Tavır Üzerine” yaptığı bir
konuşmasında şöyle der: “İşçi sınıfı,
grev hakkı, sendikalarının meşru varlığı, toplantı ve basın özgürlüğü, seçim hakkının genişletilmesi v.b için ne
büyük fedakarlıklarda bulundu! Onbinlerce işçi en temel hakları elde etmek ve sömürücülere karşı mücadelelerinde kendi güçlerini örgütlemek
için yasal imkanları kazanmak uğruna
19. yüzyılda Fransa'daki devrimci mücadelelerde hayatlarını nasıl verdiler!”
imitrov’un belirttiği gibi, hiçbir
hak yoktur ki, emekçi halklar tarafından bedeli kat be kat ödenmemiş
olsun. Kölelerin, köle sahipleri tarafından öldürülmesinin, alınıp satılmasının köleci devletin yasalarına
göre yasal olduğu bir tarihte, ezilen
halklar “yaşam hakkı” için en büyük
bedelleri ödemek zorunda kalmışlardır. Barınma, eğitim, sağlık hakkı, düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü ve benzeri hak
ve özgürlükler için çok büyük bedeller
ödendi ve ödenmeye devam ediyor.
Fakat geniş kitleler sanır ki, bu
haklar topluma yönetici sınıflar tarafından verilmiştir. Burjuva eğitim,
okullarda bu yanılsamayı pekiştirir.
Çünkü okullarda okutulan tarih kitapları da, egemenlerin çıkarlarına
göre yazılmıştır.
ayır. Tarih, egemenlerin okullarında okuttuğu tarih kitaplarındaki gibi değildir. Haklar ve özgürlükler, ezilenlerin yüzlerce yıllık
savaşlarının ürünüdür... Sahip ol-
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duğumuz hakların hiçbirini ne egemenler verdi bize, ne de onların
“merhameti” ve “iyi niyeti” sonucunda elde ettik. Egemenlerden “merhamet”, “iyi niyet” beklemek en
iyimser deyimle “saflık” değilse eğer
aldanmaya hazır olmaktır. Reformizm, düzen içi beklentileri mutlaklaştırdığı ölçüde, diyalogdan, barıştan medet ummaya başlar; “yeter
ki siz bir adım atın, biz beş adım atarız.” diyerek egemenlerin icazetine sığınır. Kimileri daha ileri gider, merhamet dilenir.
gemenlerin bir adımına karşılık
kendilerinin “beş adım” atacağını belirterek ne kadar “makul”, ne kadar “sağduyulu”, “barış sever, uzlaşmacı” olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. İşte, saflık değilse “aldanmaya hazır olmak” dediğimiz durum budur. Hayır! Diyalogcuların beş adımı
karşılığında da egemenler tek bir
adım dahi atmayacaktır. Egemenlerden merhamet dilenmek boşunadır.
sgari ücrete günlük 85 (seksenbeş) kuruş zam yapıldı. Ve bununla dört kişilik bir aile geçimini sağlayacak. Öte yandan, işbirlikçi tekeller
servetlerine servet katmaktalar. Uygulanan politikalardan son derece
memnunlar. Fakat buna rağmen iş-
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Şimdi sahip olduğumuz
hak ve özgürlükler için ne
kadar büyük bedeller ödenmiş
olabileceğini düşünün. Ve şunu
da belirtmeliyiz ki, faşizmin
sürekli hüküm sürdüğü
ülkemizde kazanılan hak ve
özgürlüklerin hiçbir garantisi
yoktur. Özgürlükler ona sahip
çıktığımız sürece vardır.

birlikçi tekellerin asgari ücrete verilen zam karşılığındaki tavırları, egemenlerden merhamet bekleyenler
için çok öğreticidir. Patronlar, “biz bu
kadar vermeyecektik” dediler. Milyarlarca liralık servetin sahipleri, 85
kuruş ile ne yapılıp yapılmayacağını
bilmezler mi? Bilirler elbette. İşte burjuvazinin merhameti bu kadardır.
imdi sahip olduğumuz hak ve özgürlükler için ne kadar büyük bedeller ödenmiş olabileceğini düşünün.
Ve şunu da belirtmeliyiz ki, faşizmin
sürekli hüküm sürdüğü ülkemizde kazanılan hak ve özgürlüklerin hiçbir garantisi yoktur. Özgürlükler ona sahip
çıktığımız sürece vardır. Hakları, bedelini göze alabildiği sürece kullanabiliriz.
KP iktidarı kendi düşüncesinin
dışında hiçbir düşünceye özgürlük tanımıyor. Burjuvaziye diyor
ki, bugüne kadar benden ne istediyseniz ikiletmeden yerine getirdim. En
büyük karları benim dönemimde yaptınız, beni desteklemek zorundasınız.
Tekelci medyaya, aleyhimde yazmayacaksınız, bizi destekleyeceksiniz,
basın özgürlüğü numaralarını bana
yapmayın diyor. Dükkan sizin, benim
istemediğim gazetecilere yazdırmayacaksınız diyor. Tekeller çıkarlarına
göre hareket ediyor ve iktidarın istemediği yazarı kovuyor.
KP, iktidar olanaklarını kullanarak tüm kesimleri yerine göre
ekonomik yöntemlerle yerine göre
baskı ve terörle bastırıyor, sindiriyor,
susturuyor. Düşünce özgürlüğü mü
diyorsunuz? AKP gibi düşüneceksiniz. Basın özgürlüğü mü diyorsunuz?
AKP’yi yazmakta özgürsünüz! Örgütlenme mi diyorsunuz? Asla iktidarı hedeflemeyeceksiniz! AKP po-

Ş

A

A

litikalarına tabi olacaksınız. Birçok kesim bu konuda ya AKP’ye tabi olmuş
durumda ya da ciddi bir karşı koyuş
sergileyememektedir.
KP’nin iktidara geldiği günden
bugüne AKP politikalarının karşısında tutarlı ve ciddi bir karşı koyuşu
sadece devrimci hareket göstermiştir.
Oligarşi, 19 Aralık katliamı ve F
Tipleriyle devrimcilere ve halka teslimiyeti dayattı. 19 Aralık katliamıyla doğrudan direnme hakkına saldırdı. Direnmenin karşılığı, 19 Aralık’taki gibi, katledilmek veya F tiplerinin tecrit işkencesi olacaktı. AKP,
kendinden önceki iktidarın başlattığı
emperyalizm destekli tecrit politikalarını aynen devam ettirdi.
Tipi hapishanelerin açılmasını
izleyen dönemde, oligari, bu politikalarla muhalif kesimleri belli
ölçülerde sindirdi. F Tiplerinde de,
dışarıda da oligarşinin saldırılarına
karşı direnen biz kaldık. Direnmek
çok daha büyük bedeller gerektiriyordu. Tüm hakları korumanın
aracı olan direnme hakkını korumak için direndik. Tek başımıza
tam yedi yıl direndik.
002 sonlarından bu yana tecrit
zulmünün sürdürücüsü AKP iktidarıdır. İktidarları boyunca gerek
hapishanelerde gerekse dışarıda
AKP’nin zulüm politikalarının karşısında olduk. Baskılar, gözaltılar,
tutuklamalar, linç saldırıları bizi geriletmedi. Direnme hakkımıza sahip
çıktık. Oligarşinin tecrit politikalarına karşı tam 7 yıl süren Büyük Direniş’te 122 şehit verdik.
KP, yine saldırıyor. Yoksul gecekondu mahallelerindeki derneklere saldırıyor. Baskınlarla, terör
demagojileriyle, tecritle Yürüyüş’ü
susturmaya çalışıyor.
ürüyüş susmaz. Yürüyüş’ü susturamazlar! Çünkü Yürüyüş,
devrimci basın mevzisinde 24 yıllık
bir tarihe sahiptir. 24 yıllık tarihinde
bedeli ödenmeyen tek bir sayısı yoktur. Son baskında yaşadıklarımız ödediğimiz bedellerdir. Biz 24 yıldır bu
bedelleri ödüyoruz.
ürüyüş; ne emperyalizmin, ne
oligarşinin ne de işbirlikçi uşak
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AKP’nin icazetiyle çıkmıyor.
imitrov, yukarıda aktardığımız
konuşmasına şöyle devam ediyor; “Dünya proletaryası, burjuva de-

D

mokrasisi haklarını alabilmek için kan
revan içinde kalmıştır ve bu haklarını da
elinde tutabilmek için, tabii ki bütün gücüyle savaşacaktır.”

B

ugün “iyi kötü de olsa bir demokrasi var” diyen AKP kuyrukçuları,
“AB demokratları”, oligarşi içi çatışmada AKP yedeğine düşüp “Ergenekon”
karşıtlığı çerçevesinde demokrat geçinenler şunu bilmeliler ki, AKP iktidarının uygulamalarının tek adı vardır faşizm. “İyi kötü de olsa...” diyenlere soruyoruz? Bugüne kadar burjuva de-

Yürüyüş susmaz.
Yürüyüş’ü susturamazlar!
Çünkü Yürüyüş, devrimci
basın mevzisinde 24 yıllık bir
tarihe sahiptir. 24 yıllık
tarihinde bedeli ödenmeyen
tek bir sayısı yoktur.
Son baskında yaşadıklarımız
ödediğimiz bedellerdir.
Biz 24 yıldır
bu bedelleri ödüyoruz.

mokrasisinin tanıdığı haklar çerçevesinde
dahi tek bir hak kırıntısı için tırnağınız
kadar bedel ödediniz mi? Hangi hakkınızı savundunuz?
asın özgürlüğünü dilinizden düşürmezsiniz. “10 sene önce, 20 sene
önce ‘şu şu şu konuları konuşmak mümkün müydü, artık Kürt sorunu dahil her
şey açıkça yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor, tartışılıyor” diye ahkam kesiyorsunuz. Utanmalısınız! Düşünce özgülüğünden bahsederken utanmalısınız! Basın özgürlüğünden bahsederken
utanmalısınız! Haklar ve özgürlüklerden
bahsederken utanmalısınız! Siz iktidarların “konuşun” dediklerinin dışında
hiçbir şeyi konuşamazsınız. İktidarların
“yazın” dediklerinin dışında tek bir satır yazamazsınız. Bu ülkede haklar özgürlükler adına, demokratik hakların
kullanımı adına, basın özgürlüğü adına,
düşünce özgürlüğü, en temel evrensel insan hakları adına eğer hak kırıntılarından

B

bahsediliyorsa eğer, bilin ki, onlar işbirlikçi iktidarların bahşettiği haklar
değildir. En küçük bir hak kırıntısı için
bile bu ülkenin devrimcileri çok büyük
bedeller ödemek zorunda kalmışlardır.
Hangi demokrasiden, hangi özgürlüklerden bahsediyorsunuz? 12 Eylül Cuntası karşısında bugün AKP yaltakçılığı
yapan “liberal demokratları” ne yapıyordunuz? Burjuva basının köşe yasarları ne yapıyordunuz? Devrimciler insanlık onuruna aykırı her türlü saldırının
karşısında en temel haklarını korumak
için çok büyük bedeller ödediler.

D

ernekler sendikalar bu ülkede iktidarların “demokratikleşme” paketlerinden çıkan yasalarla kurulmadı.
Var olan derneklerimizi, sendikalarımızı kurabilmek, için ödenen bedellerin haddi hesabı yoktur.

B

u dün de böyleydi, bugün de böyledir. Derneklerimiz sürekli faşizmin saldırılarının hedefi oldu. Yürüyüş’ün basılmasını, yozlaşmaya karşı mücadele eden yoksul gecekondu mahallelerindeki derneklerin basılmasını,
mahalle halkının sürekli bir terör altında
kalmasını “iyi kötü da olsa” dediğiniz
demokrasinin neresine koyuyorsunuz?

Y

ürüyüş devrimci yayın yapan siyasi bir dergidir. Yürüyüş’e yapılan baskın, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne karşı yapılan bir saldırıdır.
Kırılan kapılardan, yıkılan duvarlardan,
gasp edilen eşyalarımızı, tutuklanan çalışanlarımızı sahiplenmenizden bahsetmiyoruz. Dergimize yapılan saldırı basın özgürlüğüne yapılmış saldırıdır. Derneklerimizin basılması düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yapılan saldırıdır.
Bu saldırılar karşısında tek bir söz edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Ne Yürüyüş’e yapılan saldırılar karşısında ne
de kendinize yapılan saldırılar karşısında tek bir kelime edemezsiniz.

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

D

emokratlığın ölçüsü bellidir. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü
savunmayanlar, demokrat olamazlar.
Biz bugüne kadar sahip olduğumuz tüm
hakların bedelini ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bedeli ne olursa olsun, büyük bedellerle sahip olduğumuz hiçbir
hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.
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DÜŞÜNCE VE
ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ
İÇİN
SAVAŞACAĞIZ!

Baskın düzenleyen, talan eden, gasp eden,
işkence yapan, tutuklayan...

HALK DÜŞMANI
AKP’DİR
 YÜRÜYÜŞ’E BASKIN; AKP hukuksuzluğunun belgesidir
 YÜRÜYÜŞ’E BASKIN; Basın, düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünün rafa kaldırılmasıdır

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Gecenin bir yarısı yüzlerce  DÜZEN; YÜRÜYÜŞ’E BASKIN’la “demokrasi yok,
polisle, dergi büromuzun etra- demokrasicilik oyunu var” diyor
fını sardılar. Yıkmak, kırmak,
Arşivimize el koydular
kapı ve duvarlarını kırıp yıkmaya başdökmek, talan etmek için gelmişlerladılar.
di. Binanın elektriklerini kesip elleDergimizin yayınını engellemek
rinde balyozlarla, koç başlarıyla, beKırıp parçaladıkları aslında bir
için yeni sayıların hazırlanmasında
ton kırma makineleriyle binanın dış
yanıyla da kendi hukukları, kendi yakullandığımız kütüphanedeki 3 binin
kapısından itibaren kırıp dökmeye
salarıydı.
üzerinde kitaba, binlerce dergiye,
başladılar. Kapı zilini çalmadılar.
kamera görüntü arşivine, fotoğraf
Gecenin bir yarısında ne için geldikBu arama değil, YIKIM
arşivine el koydular.
lerini söylemediler, belliydi!
Yasa, hukuk, onlar için geçerli değil. Her türlü hukuksuzluğa başvurmak AKP’nin polisi için serbest.
Gece yarısı doğrudan kapılarımıza dayandılar. Yürüyüş Dergisi’nin teknik
işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık’ın

Bu arama değil,
TALANDIR!

Amaçları yıkıp dökerek büroyu fiziken kullanılamaz hale getirmekti.
Büroda kırılmadık eşyamız kalmadı.
Yıktılar, kırdılar, döktüler.

Derginin çıkartılması için kullanılan teknik araç ve gereçleri, bilgisayarları, yazıcıları, tarayıcıları, kameraları, fotoğraf makinelerini gasp
ettiler.
Gasp edilen malzemeler derginin

Tüm çalışanlarımız serbest bırakılmalıdır!

Halit GÜDENOĞLU

Cihan GÜN
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Tutuklamalar gayri meşrudur, keyfidir, hukuksuzdur!
Remzi Uçucu, Kaan Ünsal, Naciye Yavuz, Musa Kurt,
Halit Güdenoğlu, Cihan Gün, Mehmet Ali Uğurlu
derhal serbest bırakılmalıdırlar!
Büromuzdan gasp edilenler eksiksiz iade edilmelidir!

Kaan ÜNSAL

Musa KURT

Remzi UÇUCU

Naciye YAVUZ

Mehmet Ali UĞURLU

yeni sayılarını çıkartmak için sürekli gerekli olan malzeme araç ve gereçlerdir.
Arşivimiz, bilgisayarlarımız, teknik araç ve gereçlerimiz gasp edilerek dergimizin fiilen yayını engellenmek istenmiştir.
Kağıt üzerinde var olan basın
özgürlüğünü engellemenin onlarca
yolu vardır ve AKP’nin polisinin Yürüyüş’e karşı başvurduğu yollardan
biri de budur. Büromuz fiziken kullanılmaz hale getirilmiştir.

Arama, hukuksuzdur!
Birincisi gecenin bir yarısında
aramaya gelmelerinin hiçbir gerekçesi yoktur. Dergimiz, 2005 yılından
beri yayın yapan devrimci bir yayın
organıdır. Gündüz vakti istedikleri her
zaman gelip arama yapmaları mümkün iken terörlerini, yıkımlarını, hırsızlıklarını, gayrı-meşruluklarını gizlemek için geceyarısı arama hukuksuzdur. Arama için değil talan için gelmişlerdir. Aramaya hukuki bir kılıf
uydurmak için yanlarında mahallenin
muhtarını da getirmişler ancak avukatlarımızın gelmesini beklememişlerdir.
Arama adı altında saatlerce büromuz talan edildi. Yaklaşık 13 saat boyunca büromuz işgal altında tutuldu.

İtirafçılar, delillerin
yerine geçirilmiştir!
AKP’nin polisinin sıkça başvurduğu bir yöntem; kanıt, belge, tanık
olması gerekmiyor. Ya “gizli tanık”
ifadelerine dayandırıyor iddiasını ya
da bir itirafçı yaratıyor, yüzlerce kişi
üzerine aldığı ifadelere dayanarak
başlıyor gözaltı ve tutuklamalara.

Gasp edilen tüm eşyalarımız,
tüm araç gereçlerimiz derhal
eksiksiz iade edilmelidir!
-Kütüphanede bulunan
3 binin üzerinde kitap
- Arşiv için kullanılan tüm eski dergiler
- Haber film arşivleri
- Fotoğraf arşivleri
- Tüm bilgisayarlar
- Tüm fotoğraf makineleri
- Tüm kameralar
Ozan Yayıncılık’ın basılmasında da
aynı yöntemlere başvurmuştur.
Polis işin kolayını bulmuştur.
Bir itirafçıya herhangi bir kimse
için “örgüt yöneticisidir” dedirt, yeter. İstediğin senaryoyu yaz, itirafçıya imzalat, ondan sonra istediğin
operasyonu gerçekleştir.
İtirafçı senaryolarındaki pervasızlığa bakın. Bir itirafçıya “Falan
kişi dergide kalır. Yöneticilerin hepsi dergide kalır...” diye ifade verdiriyor. Sonra bu kanıta (!) dayanarak,
dergide kalan herkesi istediğin gibi tutukla, yargıla.
Hukuk diye bir şey kalmamıştır.
Tutuklamalar düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne saldırıdır. Derhal
serbest bırakılmalıdırlar.

Dergiyle kurulan bağ
uydurmadır, senaryodur!
Yürüyüş’ün teknik işlerinin hazırlandığı Ozan Yayıncılık bürosunun, Remzi Uçucu adlı devrimciyi

Basın yayın kurumları! Barolar! Gazeteciler!
İşte, tablo tüm çıplaklığıyla ortadadır.
Basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü çiğnenmiştir.
Karşı çıkmak tüm basın-yayın kurumlarının ve bu alandaki
kişilerin de sorumluluğudur.
Hukuk alenen çiğnenmiştir. Yasal bir yayın organının, tutuklananların hakları gasp edilmiştir. Hukuksuzluğa karşı çıkmak, baroların sorumluluğudur.

Sayı : 250

Yürüyüş

“yakalamak” için basıldığı iddia edilmiştir:
Oysa Remzi Uçucu’nun ne Yürüyüş Dergisi’yle, ne de Yürüyüş Dergisi’nin teknik işlerinin yapıldığı
Ozan Yayıncılık’la bir ilgisi yoktur. Tamamen dergi bürosunun basılması
için uydurma gerekçeler yaratılmıştır.

9 Ocak
2011

Bu saldırılar dergimizin
fiilen çıkışını engellemektir.
Dergi arşivinin gasp edilmesi,
dergi çıkarmak için kullanılan teknik
araç ve gereçlere el konulması, dergi çalışanı 5 kişinin tutuklanması, bütün olarak saldırılar... Dergimizi baskıyla, terörle, kapatma cezalarıyla
susturamayan AKP iktidarı, fiilen
dergi çıkartmak için gerekli olan her
şeye el koyarak engellemek istemektedir.
Bu basın özgürlüğüne, düşünce
ve örgütlenme özgürlüğüne saldırıdır.
On yıllardır bu ve benzeri saldırılara boyun eğmedik. AKP’nin bu
saldırısına da boyun eğmeyeceğiz.

7

DÜŞÜNCE özgürlüğü,
ÖRGÜTLENME
özgürlüğüyle bir bütündür

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011
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Belki de on yıllardır en çok vurgulanan kavramlar içinde yer aldı düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
konusu. Ama buna karşın, oligarşinin
düşünce ve örgütlenme konusundaki
iki yüzlülüğüne dair yüzlerce örnekle karşılaştık.
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü halk için hep kağıt üstünde kalan
bir haktı. Çoğunlukla adı olan, sık sık
telaffuz edilen ama halka kullandırtılmayan bir hak olmuştur.
Oligarşi, her zaman sisteminin
çok demokratik, özgürlükçü olduğu
iddiasındadır. “İsteyen istediğini söylüyor ya... Daha ne istiyorsunuz”! havasındadırlar. İşbirlikçi tekellerin sadık uşaklarından Süleyman Demirel’in “Yollar yürümekle aşınmaz”
sözü, oligarşinin bu yaklaşımının tipik bir örneğidir.
“Yollar yürümekle aşınmaz” derler ama yürütmemek için de ellerinden geleni yaparlar, her türlü teröre
başvururlar. Nitekim bu sözün sahibi Demirel de, iktidarları döneminde
halka en çok saldıran, hiçbir hakkı
kullandırtmayan bir halk düşmanı
olarak tarihe geçmiştir.
Oligarşinin bu manevraları, ülkemizdeki sistemin niteliğini de ortaya
koymaktadır. Oligarşi, tüm demokrasi
söylemlerine rağmen, ezilen sınıflar
üzerinde yalan, demagoji ve faşist teröre dayanan bir politika sürdürür.
Burjuva sınıflara her türlü siyasal
ve sosyal örgütlenme serbest bırakılırken, burjuvazinin örgütleri iste-

dikleri gibi hareket ederken, ezilen sınıfların serbestçe örgütlenmeleri yasaktır. Düzen partilerinin her seçimde yineledikleri demokrasi nutukları
bu durumu değiştirmez.
Oligarşi ezilen sınıfların örgütlenme ve düşünce özgürlüğünü elinden
alırken, “siyaset yapmayı” adeta
yasak, suç haline getirip, kendi dışındaki güçlere apolitikleşmeyi dayatmıştır.

İçi boşaltılmış, olmayan
bir özgürlük!
İşbirlikçi tekellerin örgütü TÜSİAD’ın kapısına polisin balyozlarla dayandığını, arama adına gece yarıları basıldığını, talan edildiğini gördünüz mü hiç?
Ama halkın örgütlülükleri için
polis baskınları, aramalar, talanlar,
gözaltılar sıradan bir olaydır.
Hükümetleri istedikleri gibi değiştiren, hemen her konuda düşüncelerini açıklayan TÜSİAD hakkında savcıların davalar açtığına, TÜSİAD patronlarının ikide bir mahkemelere çıkarıldığına hiç rastladınız

Düşünce özgürlüğü
ancak örgütlenme
özgürlüğü ile pratiğe
geçer ve gerçekleşir.
Düşünce özgürlüğü;
düşüncelerimizi hiçbir
sınırlama olmadan
yayabilmek, her türlü
araçla propagandasını
yapabilmek ve
bu doğrultuda
örgütlenmektir.

mı? Ya da bu faaliyetlerinden dolayı
kapatıldığına tanık oldunuz mu?
Ama halkın demokratik örgütlenmeleri hakkında davalar birbirini
izler, sık sık kapatma kararları verilir, üyeleri tutkuklanıp ağır cezalarla
yargılanır...
TÜSİAD da bir dernektir ama onlara her şey serbesttir. Önlerinde herhangi bir yasak yoktur. Onlara hiç
kimse çıkıp da, “Niye siyaset ile uğraşıyorsunuz?” diyemez.
Oligarşinin sözcüleri bizim gazetelerimiz, bizim derneklerimiz için
böyle bir özgürlük tanımıyor. Gerçekleri yazdığımız için onlarca kez
toplatıldık, yasaklandık, kapatıldık.
Derneklerimiz ve üyelerimiz her
fırsatta saldırıya uğramakta, faaliyet
yürütemez hale getirilmektedir. Gazetelerimiz, derneklerimiz ağır silahlarla gece yarıları, kapıları kırılarak basılmakta, çalışanlarına işkence
yapılmaktadır.
Düşünce özgürlüğü, ancak örgütlenme özgürlüğü ile pratiğe geçer ve
gerçekleşir. Düşünce özgürlüğü; düşüncelerimizi hiçbir sınırlama olmadan yayabilmek, her türlü araçla propagandasını yapabilmek ve bu doğrultuda örgütlenmektir. Bunlardan
soyutlanmış bir “düşünce özgürlüğü”, İÇİ BOŞALTILMIŞ, kağıt üstünde kalan, olmayan bir düşünce özgürlüğüdür.

Düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü savunuyoruz
Oligarşi, düşünce özgürlüğünün
olduğu, herkesin istediğini yazıp çizdiği iddiasındadır.
Birincisi, bu doğru değildir. Diri
diri yakılanları yazdığımız için karşı

karşıya kaldığımız saldırı, bunun
doğru olmadığının kanıtıdır.
İkincisi, herkesin istediğini yazıp çizmesi düşünce özgürlüğü değildir. Örgütlenemedikten sonra istediğin kadar yaz çiz!
Oligarşi ve onun bugünkü iktidarı AKP tam bunu yapıyor. Halkın
devrimci örgütlenmelerine saldırıyor. O zaman ne düşünce özgürlüğü
kalır ne örgütlenme özgürlüğü.
Yürüyüş’e saldırıdan önce derneklere saldırılmıştır. 9 Mart 2010’da
yoksul halkın oturduğu Sarıgazi,
AKP’nin polisi tarafından helikopter
desteğinde gece 04.00’ten itibaren kuşatılmış, onlarca ev basılmıştır.
İşkenceci katiller Sarıgazi Özgürlükler Derneği’ni basarak, dağıtıp talan etmiş, 31 kişiyi zorla gözaltına almışlardır.

29 Ekim 2010’da sabahın erken
saatlerinde İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde Anadolu Haklar ve
Özgürlükler Derneği ve üyelerinin
evleri polisler tarafından basıldı.
Sabahın erken saatlerinde mahalleyi kuşatıp evlere kapıları kırarak giren polis, Anadolu Haklar ve Özgürlükler Derneği’nde direnişle karşılaştı.
Daha sonra içeri giren polis tüm eşyaları camdan aşağı atarak tahrip
etti. Mahalleden ve dernekten toplam
15 kişi gözaltına alındı.
17 Aralık 2010’da bu kez saldırı
sırası Çayan Mahallesi’nde bulunan
Nurtepe Haklar Derneği’ne gelmişti. Derneğin etrafını, ana caddeyi
ve tüm ara sokakları yığdığı 1000 polis ile kuşatıp işgal eden polis Nurtepe
Haklar Derneği’ni bastı. Çayan Mahallesi’nden ve Nurtepe Haklar
Derneği’nden gözaltına alınanlar ya-

sadışı örgüt üyesi olarak gösterildiler.
Özellikle Okmeydanı ve Gülsuyu’na sık sık saldırarak burada kurulu olan dernekleri de baskı ve kuşatma altında tuttu.
Derneklere karşı sürdürülen baskınlar, gerçekte düzenin asıl tahammülsüzlüğünün örgütlenme özgürlüğüne olduğunu göstermektedir. Örgütlenme özgürlüğü ortadan kaldırılınca, gerçekte düşünce özgürlüğünün
de hükmü kalmamaktadır.
Eğer düşünce ve örgütlenme özgürlüğünden söz edilecekse düşünce
özgürlüğü, tek kelimeyle kitlelerin
özgürce örgütlenebilmeleriyle bir anlam kazanır ve süreklilik kazanabilir.
Zira bunlar birbirinden ayrılmaz bir
bütündür.
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü biz savunuyor, aynı zamanda bunun için mücadele ediyoruz.

“Ya düşünce değişikliği ya ...”
“Tıpkı 19 Aralık gibi...” benzetmesi hiç yersiz bir benzetme değildi.
Yalnızca Yürüyüş’ün teknik bürosunun üstünden yükselen kara dumanlar eksikti. Bunun dışında her şey
19 Aralık’ı andırıyordu. Büronun
bulunduğu yol trafiğe kesilmişti,
bina kuşatılmıştı. Tepede helikopterler
uçuyordu ve ellerinde koçbaşlarıyla
işkenceciler büronun kapısını, duvarlarını delmeye çalışıyorlardı.
Yıllardır bu tür baskınlar yapılıyor bürolarımıza. Hiç de bir gazete,
dergi bürosu gibi gerçekleştirmiyorlar baskınları.
Bunun kuşkusuz politik bir anlamı var.
Devrimciler, yalnızca devrimciler, kullandıkları tüm haklar ve özgürlüklerin bedelini ödemişler ve
ödemeye devam etmektedirler.
Oligarşi, devrimci yayınımıza
yönelik her baskında, her işkencede,
her tutuklamada, bu bedeli biraz

daha pahalı hale getiriyor.
Asıl dayattığı “düşünce değişikliği”dir.
Artık diyor; silahı, zoru, şiddeti
savunmayın... Artık diyor; geçmişi
hatırlatıp durmayın, diri diri yakılanları, kaybedilenleri yazmayın...
Artık diyor; devrimden, iktidarın
ele geçirilmesinden, emperyalizmin
kovulmasından, faşist devletin yıkılmasından söz etmeyin.
Eğer edecekseniz, etmeye devam edeceksiniz bedelini ödeyeceksiniz!
Söylenen budur.
İşkencelerle, tutsaklıklarla, Ferhat Gerçekler’le, Engin Çeberler’le
dayatılan “düşüncelerimizi değiştirmemiz”dir.
Ya düşüncelerinizi değiştireceksiniz ya bedelini ödeyeceksiniz!
AKP iktidarı, burjuva basını, burjuva basının köşe yazarlarını büyük
oranda kendine yedeklemiş veya
susturmuştur. Ruhunu, beynini her

şeyini sermayeye satmış dönek, düzen solcularından kendine işbirlikçi
bir “sol” kesim de yarattı. AKP’ye
karşı direnen sadece devrimciler
vardır. Dahası, ALTERNATİF olarak, düzen içi çözümleri reddedip
devrimde ısrar edenler olarak, yalnız
devrimciler vardır. Bu yanıyla
AKP’nin Yürüyüş’e saldırısı tesadüf
değildir.
Yürüyüş’e saldırı, 19 Aralık’ta
devrimci tutsaklara dayatılan “ya
düşünce değişikliği ya ölüm” dayatmasının devamı ve yansımasıdır.
Bu dayatmaya cevabımız bellidir. Cevabımız; Ahmet İbililer’le, Fidan
Kalşenler’le yazılmıştır tarihe. Yürüyüş’ün sayfaları onlarla doludur.
Düşüncelerimizi asla değiştirmeyeceğiz. Yürüyüş, bedeli ne olursa olsun, devrimi, sosyalizmi, halkların
meşru direniş ve savaş hakkını yazmaya devam edecek!
Biz değişmeyeceğiz, bize değişmeyi dayatanları önünde sonunda alaşağı edeceğiz!
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Düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü savunmadan
demokrat olunamaz!

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

10

AKP’nin polisi Yürüyüş Dergisi’nin teknik işlerinin yapıldığı Ozan
Yayıncılık bürosuna gecenin bir yarısı saldırdı. Balyozlarla kapıları kırdılar. Büroda “arama” adı altında 12
saati aşkın bir süre boyunca açıkça bir
talan gerçekleştirildi. Bilgisayarları,
arşivi, kameraları, fotoğraf makinelerini gasbettiler. Dergi çalışanları
işkencehanelere taşındı ve ardından da
gerekçesiz, kanıtsız tutuklandılar.
Bu apaçık bir terördür: Faşist terör! Bu faşist terör, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıran bir terördür.
Bir general, bir öğretim üyesi,
bir düzen partisi yöneticisi, bir burjuva
basın mensubu gözaltına alınırken biraz “kaba” davranıldığında, onlara ait
evler, kurumlar basıldığında ortalığı
ayağa kaldıranlar, “insan hakları ihlal edildi, hukuksuzluk yapıldı” diye
AKP’nin hukuksuzluğundan bahsedenler... Ve bir türban eyleminde polisin eylemi gerçekleştirenleri itelemesi karşısında bile “polis terörü”
diye ayağa kalkanlar, bir “işadamı”nın evinin, bir gerici gazetenin
merkez bürosunun baskına uğraması karşısında özgürlükleri hatırlayanlar, bu terör karşısında kör, sağır ve
dilsizdiler.
Görmemek, duymamak, konuşmamak, yalnız düzen cephesinden kaynaklanan bir tavır olsaydı, burjuvazinin tarihsel riyakarlığı ve sınıfsal davranışı diyerek açıklardık

bunu.
Nitekim, burjuvazi açısından durum böyledir gerçekten. Onlar, başta düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
olmak tüm hak ve özgürlükleri esas
olarak KENDİLERİNE hak görürler.
Halklara bu hakları tanımaları sadece tarihsel zorunluluktan dolayıdır
ve burjuvazi, özel olarak da faşizm,
her fırsatta bu hakları gasbetmekten
yanadır.
Yürüyüş baskını karşısında kör,
sağır ve dilsiz olanlar arasında, küçük burjuva aydınlar vardır, işçilerin,
memurların, serbest meslek sahiplerinin, Alevilerin ve halkın çeşitli kesimlerinin içinde yeraldığı demokratik kitle örgütleri vardır.
Bu kesimler, şu veya bu biçimde,
oligarşinin “terör demagojisi”nin etkisi altında bakmaktadırlar Yürüyüş’ün teknik bürosunun basılmasına.
Çünkü baskın resmi olarak böyle
açıklanmıştır: “DHKP-C bağlantılı
dergiye baskın!”

/ / Burjuva demokratik
hak ve özgürlükler,
halkların tarihsel
kazanımlarıdır; onları
savunmak da ilerici,
demokrat güçlerin görevidir:
Düşünce özgürlüğünü, “söz ve
ifade hakkı”nı, örgütlenme özgürlüğünü, direnme hakkını, dil, inanç
özgürlüğünü tarihsel belgelere geçiren sınıftır burjuvazi. Ancak bugün
dünya çapında ‘terör’ demagojileriyle bunların hepsini ayaklarının altında çiğniyor. Bu davranış, demokrasicilik oyunu içinde yöneten tüm faşist rejimler için de geçerlidir.
Yasalarda bu haklar tanınır, ancak
fiilen sürekli gasbedilir, edilmeye

çalışılır. Faşizmle yönetilen bir ülkede, demokrat olmanın ve demokrasi
mücadelesinin TARTIŞILMAZ KISTASLARI işte bu yüzden, bu hakları ve özgürlükleri tanımaktır.
“DHKP-C bağlantılı dergiye baskın.” demagojileri karşısında, Yürüyüş’ü savunmayanlar, terör demagojisinin etkisi ve baskılanması altında
kalanlardır ve demokrat olmanın asgari gereğini yerine getiremeyenlerdir.
Yürüyüş’ün talan edilmesi hukuki mi? İnsan haklarına uygun mu?
Halk düşmanı AKP’nin faşist polisi
Yürüyüş “yasadışı DHKP-C örgütü
ile bağlantılı” deyince baskın “mübah” mı oluyor? Bugün Yürüyüş’ü savunmadan, düşünce özgürlüğünü savunmadan, demokrat olunamaz.
Küçük burjuva aydınlar, ilerici, demokrat güçler, bu noktada burjuva demokratik hak ve özgürlükleri savunamayarak, ezilenlerin tarihsel kazanımlarını savunmanın gerisine düşmüş olurlar.
Dimitrov’un tarihsel sözünü burada bir kez daha hatırlamalıyız işte:
“Dünya proletaryası, burjuva demokrasisi haklarını alabilmek için kan
revan içinde kalmıştır ve bu haklarını da elinde tutabilmek için, tabii ki
bütün gücüyle savaşacaktır.”
İlericilik, sosyalistlik, devrimcilik,
demokratlık, bu savaşı vermektir. Bu
savaşı vermeden bu sıfatların hiçbiri taşınamaz.

/ / Haklar ve özgürlükleri
tarihe maleden tüm
uluslararası bildirgeler,
artık sadece bizimdir!
Sadece halklara aittir!
Bugün düşünce, örgütlenme, inanç

özgürlüğü başta olmak üzere, tüm insanların “tartışılmaz” biçimde sahip
olması gereken hakları dile getiren onlarca uluslararası belge vardır.
1215 tarihli Magna Charta Liberatum yani Büyük Özgürlük Belgesi’nden 1789 Fransız Devrimi’nin
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne,
1948’de Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ne kadar gelen
bu belgeler, burjuvazi tarafından çoktan reddedilmiştir. Deyim yerindeyse, burjuvazi onları kaldırıp atmıştır.
Birleşmiş Milletler “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ne kadar gelen bu belgeler,
Peki birçok emperyalisti, gerçekte hiç de istemedikleri bu hakları tanımak zorunda bırakan neydi?
O etken, halkların reddedilemez tarihsel mücadelesi ve sosyalist sitemin
varlığıydı. Sosyalist ülkelerin insana
verdiği değer ve kazandırdığı haklar
karşısında, emperyalistler de böyle bir
anlaşmanın altına imza atmak zorunda
kaldılar.
Sosyalistlerin düşünce özgürlüğünü savunup savunmamak, bu konuda tereddüt yaşamak, bu geri tartışmayı yapmak, emperyalisterin bile

tanımak zorunda kaldığı bir hakkı, tanımamaktır.
Bu hakkı tanımayan bir kurum, bir
kişi, devrimci, sosyalist olabilir mi, bırakın bunları, demokrat olabilir mi?
Onlar artık halkların tarihsel kazanımlarıdır ve savunmak da halkların görevidir.
1789 Fransız Devrimi’nin ürünü
olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi gibi, bir kısmı, burjuvazinin feodalizme karşı eşitlik, adalet, özgürlük
sloganıyla savaş yürüttüğü dönemin
belgeleridir. Ancak, burjuvazi, tüm ilerici niteliğini kaybettikten sonra, bu
belgelerdeki hak ve özgürlüklerin
SAHİBİ VE SAVUNUCUSU, dünyanın ezilen halkları olmuştur.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi şu maddeyi içerir: “Madde
28: Herkesin bu bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.”
O bildirgede, insanların aç kalmaması haktır, herkesin kendi dilini
konuşabilmesi haktır, O bildirgede
herkesin örgütlenme, ifade, düşünce
özgürlüğü güvence altına alınmıştır.
Peki nerede Yürüyüş’ün düşünce
özgürlüğü?

/ / Küçük burjuva
aydınlar başta olmak
üzere bir çok kesim,
“terörizm” dayatmaları
karşısında halkların
direnme hakkını da savunamaz hale gelmiştir.
Irak’taki direnişi “şiddete
başvuruyor” diye mahkum etmek, burjuvazinin
terör demagojisine teslim
olmanın günümüzdeki en
çarpıcı sonuçlarından
biridir. Aynı şekilde
Amerikan ve Avrupa
emperyalizminin ilan
ettiği “terör örgütleri listesini” esas alıp, bu örgütlere karşı tavrını, tutumunu buna göre belirleyenler, halkların ulusal ve
sosyal kurtuluş mücadelesi hakkını reddetmektedirler.
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/ / “Teröre karşı savaş”
politikası, burjuva
demokratik hak ve
özgürlüklerin inkarıdır
Bugün “terör listeleri”yle, “terörizm” ve “terörist” tanımlarıyla bu
haklar fiilen yok edilmiştir.
Gerçekte bugün düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün sınırlarının
alabildiğine daraltıldığı, adeta yok
edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün
bu haklar, dişe diş mücadele ederek
kullanılabiliyor ancak.
Burjuva demokrasisi şimdi bize diyor ki, yok hayır, bu düşüncelerini yazamazsınız. Diyor ki, devrim, sosyalizm, iktidarın zor yoluyla değişimi, emperyalizme karşı halkın silahlı savaşı, emperyalizmi kovmak... bunları yazmayacaksınız...
KENDİNİ İNKAR EDEN BURJUVA DEMOKRASİSİDİR!
Bugünün dünyasında demokrasi

11

mücadelesi vermenin gereği, halkların kazanım hanesine yazılı bu haklar ve özgürlükleri savunmaktır. Bunların savunulmadığı yerde demokrasi mücadelesinden ve demokrat bir tavırdan söz edilemez.
Bu çarpık yaklaşım sonucunda
devrimci örgütleri sahiplenemeyenler,
onlarla yan yana olmaktan uzak duranlar, 20. yüzyılın tarihine bir baksınlar: O tarihte göreceklerdir ki, bizzat burjuvazi, birçok gerilla hareketini resmen tanımış, onlara Birleşmiş
Milletler’de temsil hakkı vermiş,
vermek zorunda kalmıştır.
Yürüyüş’ü savunmamak, Yürüyüş’ün düşünce özgürlüğünü savunmamak, devrimcilerin yoksul gecekondu semtlerindeki örgütlenme özgürlüğünü savunmamak, burjuvazinin bile gerisine düşmektir.
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/ / Uğruna

halkların oluk oluk
kan akıttığı
haklarımızı
savunalım!

/ / İktidarı hedefleyen,
şiddeti savunan MarksistLeninistler’in de düşünce ve
örgütlenme özgürlüğü
tartışılamaz! Demokratlık,
bu çizginin gerisine
düşmemektir!

Bugün, burjuva de mokratlık diye bir şey yoktur ve
burjuva demokrasisinin haklarını, mevcut hak ve özgürlükleri, militanca savunacak olan da
biziz.
Emperyalizmin “terör listesi”ne aldığı devrimci, yurtsever
örgütler, ulusal ve sosyal kurtuluş savaşını yürütürken, insanlığın tarihsel kazanımı olan
bu hakları da savunuyorlar.
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğümüzü savunacağız. Bu
haklardan asla vazgeçmeyeceğiz.
Kendini ilerici, demokrat,
devrimci, sosyalist olarak tanımlayan herkesin yeri de bu
savaşın içinde olmaktır.

12 Haziran 1776'da Amerika’da
Virginia İnsan Hakları Bildirisi yayınlandı. Bu bildiride, haklar ve özgürlüklere, insan haklarına ilişkin
bugün burjuva demokrasisinin savunmadığı veya yokettiği, keza, terör demagojisine ve emperyalist sisteme teslim olmuş, onun statükolarına hapsolmuş küçük burjuva aydınların savunamadığı birçok hak vardır:
Bakın mesela, şu maddeler yer alıyor bu bildiride:
M. 2) Tüm güç halkta toplanır ve
halktan gelir; yetkili kişiler halkın vekilleridirler; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman sorumludurlar.
M. 4) Herkese açık kamu görevinde bulunan hiçbir kişi ya da kişiler topluluğu, kamu yararına ters
düşecek, özel ve ayrı kazançlar ya da
ayrıcalıklar sağlayamaz.”
Bakın özellikle şu iki maddesi
doğrudan Yürüyüş’ün bürosuna düzenlenen baskının keyfiliği, karşı-

sında burjuva demokratik hakların ne
dediğini gösteriyor:
“M. 10) Bir memura ya da özel
görevliye, işlenen suç hakkında açık
bir delil olmadan, KUŞKULU YERLERİ ARAMASI ya da tarif edilmemiş, suçu açıkça anlatılıp, delilleri
gösterilmemiş kişi ya da kişileri yakalaması için verilen arama ve tutuklama müzekkereleri haksız ve
despotiktir...”
M. 12) Özgür1üğün en güçlü kalelerinden birisi de BASIN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR; despotik yönetimler dışında, asla sınırlandırılamaz.”
Burjuva demokrasisinin bile yasadışı, gayrı meşru saydığı tutuklamalara, baskınlara karşı çıkma cüretini gösterememek, burjuva demokratlığın gerisine düşmektir. Yürüyüş’e baskını ve tutuklamaları protesto dahi edemeyenler, Amerikan emperyalizminin haklar ve özgürlükler

tarihinin gerisindedirler...
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin başında (Madde 2’de)
şöyle yazar:
“Herkes, ırk, renk, cins, dil, din,
siyasi veya diğer herhangi bir akide,
milli veya ictimai, menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu beyannamede ilan
olunan bütün haklardan ve bütün
hürriyetlerden istifade edebilir."
Yürüyüş’e baskında hiçbir “olağanüstülük!”, karşı çıkılacak hiçbir
yan görmeyenler, neye göre ayırıyorlar? Hangi “farkı” gözetiyorlar ki,
devrimcileri “bütün hürriyetlerden istifade edecekler” içinde saymıyorlar.
Devrimcilerin düşünce özgürlüğünü, söz ve örgütlenme hakkını savunmayanlar, tarihi olarak, güncel olarak alabildiğine geri bir noktadadırlar.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB,
tüm sendikalar, tüm demokratik kitle örgütleri, devrimcilerin düşünce ve
örgütlenme özgürlüğü olmadığında,
KENDİLERİNİN özgürlüklerinin
olacağını sanıyorlarsa, yanılıyorlar.
Burjuvazi düşüncelerini açıklıyor, TÜSİAD, TİSK, TOBB gibi patron kuruluşları açıklıyor, düzenin
üniversiteleri açıklıyor...
Reformistler düşüncelerini açıklıyor, düzen tarafından zararsız görünen hemen herkes açıklıyor, ama
devrimciler düşüncelerini açıklamaya kalktıklarında dergileri basılıyor,
yayınları durduruluyor, dernekleri
basılıyor, çalışanları tutuklanıyor.
Hakların bu şekilde pervasızca
gasp edilmesi karşısında, faşist terör
karşısında susmak; “düzenin meşru
gördüğü güçler düşünce özgürlüğünden yararlansın, bu kesimlerin
örgütlenme özgürlüğü olsun, ama
başkaları -şiddeti savunan devrimciler!- bu haklardan yararlanmasın”
demektir.
Bu da demokratlık değildir.
Demokratlık, devrimcileri, devrimcilerin düşünce ve örgütlenme
özgürlüğünü savunmaktır.

Dergimiz Yürüyüş’ü
sahipleneceğiz!
Yürüyüş halkın sesidir!
24 yıldır gerçekleri
Polisin servis yaptığı “teyazıyoruz.
24 yıldır hakrör” demagojileriyle dolu burYürüyüş haklının sesidir!
lı ve meşru olanı yazıjuva medyanın haberleri YüYürüyüş devrimin sesidir! yoruz. 24 yıldır devrimi
rüyüş’ün sahiplenilmesini enyazıyoruz. Dergimize,
gelleyemez. Baskından hedergi dağıtımcılarımıza,
men sonraki sahiplenme gösyüş’ün çıkmasını engellemeyi değil,
dergi
okurlarımıza
polisin terörü her
termektedir ki, polisin, burjuva medgeciktirmeyi bile başarabildiler mi?
yerde var. Her zaman oldu. Dergiyanın çabaları boşunadır.
Başaramadılar!
mizin çalışanından dağıtımcısına,
Yürüyüş halkın sesidir. Bu sesi bookuruna kadar herkes polisin saldırıÇünkü; Yürüyüş medya patronlağamazsınız.
larına maruz kaldı.
rının değil, halkındır. Yürüyüş basBüromuzun bulunduğu bina henüz
Fakat hiçbir baskı Yürüyüş’ün
kından hemen sonra ülkemizin dört
polis ablukası altında iken ve henüz
sahiplenilmesine engel olamıyor.
bir yanında sahiplenildi.
polis içeride talanı sürdürürken, YüBakın Çanakkale’ye; Gençlik DerYoksul gecekondu mahallelerinde
rüyüş okurları dergilerine sahip çıkneği
Girişimi’nden dört üniversite öğhalk tarafından sahiplenildi. Eylemtılar. Büronun tam karşısında slorencisi
karşılarında onlarca sivil ve
ler, meşaleli yürüyüşler yapıldı. İşçiganlarıyla, ellerindeki Yürüyüşler’le
resmi polisin tehditlerine rağmen
si, memuru, gençliği... Sahip çıktı derişkencecilere meydan okudular.
pankartlarını açıp dergimize yapılan
gimize.
Bu sesi susturabilir misiniz?
saldırıyı protesto ediyorlar... EdirOligarşinin dergimize yönelik teDevrimci basında 24 yıllık tarihine’de, Elazığ’da, Erzincan’da, Kars’ta
rörü Edirne’den Kars’a, Çanakkamize bakın. Bugüne kadar defalarca
defalarca gözaltı ve linç saldırılarına
le’den Samsun’a, İzmir’den Derbasıldı bürolarımız. Defalarca talan
maruz kalmış olmalarına rağmen insim’e,
Erzincan’dan,
Hatay’a...
Dört
sanlarımız yine aynı meydanlara
edildi. Bilgisayarlarımız, fotoğraf
bir yanda protesto edildi.
çıkıp linç saldırılarına, gözaltılara, tehmakinelerimiz, kameralarımız, arşiDevletin terör demagojisine, tuditlere meydan okuyarak dergimize
vimiz, kütüphanemiz defalarca talan
tuklamalarına
aldırmadan,
üç
kişi
de
sahip çıkıyor.
edildi. Sadece maddi zararlar da deolsa, beş kişi de olsa, 100 kişi de
ğil, çalışanlarımız gözaltına alındı, tuBu cüret, Yürüyüş’ün temsil ettiolsa...
insanlarımız
sokaklara,
meytuklandı, yıllarca hapis cezaları verildi.
ği değerleri sahiplenme kararlılığındanlara çıkıp Yürüyüş’ü halka ulaşSusturabildiler mi?
dan alıyor kaynağını.
tırmaya
devam
etti.
Bu sahiplenme, Yürüyüş’ün gösYıkılan, kırılan, gasp edilen eşBu sesi susturabilir misiniz?
terdiği hedef ve ideallerin sahipleyalarımız kısa zamanda halkın sanilmesidir.
hiplenmesiyle telafi edildi. TutuklaBu ses yalanın, yalancının sesi denanların yerini yenileri aldı. Yeni
ğil; bu ses, haklının, doğrunun, meşBu ses 24 yıldır halkın, haklının ve
Çözüm’den Yürüyüş’e dergilerikazanacak olanın mücadelesini yazıruluğun sesidir.
miz gerçeğin, halkın, kavganın sesi olyor. Umudumuz var Yürüyüş’ün saymaya devam etti.
falarında. Kavgamız var. Kavgamızın
Sahiplenmek güçlü bir
güzellikleri var. Kavgamızın öğretOnca baskın, onca talan, onca
devrimci tavırdır.
tikleri var. Geleceğimiz var o sayfagözaltı ve tutuklamalara rağmen, bir
Meydan
okumaktır!
larda.
kez bile dergimizin zamanında çıkİşte bu yüzden dergimiz Yürümasına engel olabildiler mi?
Biz haklıyız demektir.
yüş’ü sahipleniyoruz ve sahipleneBu baskında da, tüm eşyalarımıSindiremediniz demektir. ceğiz.
za, arşivimize el koydu polis. Yürü-

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011
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İSTANBUL - ŞİŞLİ

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

YÜRÜYÜŞ için, DÜŞÜNCE ve
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
için, bu hafta da meydanlarda,
sokaklarda halkla birlikteydik!
-İstanbul Şişli’de
YÜRÜYÜŞ için masa
-İstanbul Şişli’den
Taksim Tünel’e 150
okurumuzun katıldığı
YÜRÜYÜŞ dağıtımı
-Adana’da, İzmir’de,
Bursa’da, Erzincan’da,
Karabük’te, Gemlik’te
okurlarımız
YÜRÜYÜŞ’ü dağıttı
-Ne saldırıları,
ne gözaltıları,
ne işkenceleri,
ne tutuklamaları
YÜRÜYÜŞ’ü
engelleyemez!
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Saldırılara, YÜRÜYÜŞ’ün basım
işlerini yaptığı Ozan Yayıncılık’ın
kullanılamaz hale getirilmesine, bilgisayarlarımız, fotoğraf makinalarımız, binlerce kitabımız da dahil olmak
üzere neredeyse tüm her şeyin gasp
edilerek götürülmesine karşın yine
yoksul mahallelerde, gecekondularda, okullarda, işyerlerindeydik.
Ne bir gece yarısı balyozlarla saldırıları, ne işkenceleri, ne tutuklamaları bizi engelleyemez.
Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hafta da okurlarımız, İstanbul’dan İzmir’e, Adana’dan, Karabük’e YÜRÜYÜŞ’ün sesi oldular.

Şişli’den Taksim Tünel’e
150 YÜRÜYÜŞ Okuru
YÜRÜYÜŞ’ü Dağıttı
Yürüyüş önlükleriyle Şişli’den
Taksim Tünel’e kadar yürüyen 150

Yürüyüş okuru bir buçuk saat içinde
230 adet dergiyi halka ulaştırdı.
Yürüyüş Dergisi okurları 2 Ocak
günü Şişli Cami önünde, yaşanan
baskına ilişkin basın açıklaması yaptılar.
Açıklamada "Yalan, zalimin en çok
kullandığı silahıdır. Gerçek, zalimin
en büyük korkusudur. Gerçekten
korktukları için, Yürüyüş’ten korkuyorlar. Çünkü Yürüyüş gerçeğin
cüretli sesidir. Gerçeği gizlemek için,
unutturmak için, bizi susturmak istiyorlar. Gecenin bir yarısı, İstanbul’un bir bölgesine düşman topraklarına girer gibi girmeleri bu yüzdendir." denildi.
Açıklamadan sonra baskın gecesi gözaltına alınan ve daha sonra
serbest bırakılan Yürüyüş çalışanı
Mustafa Doğru söz alarak işkencelerle
gözaltına alındıklarını, gözaltında
yaşadıklarını anlattı ve "İşte yine buradayız. Gerçekleri yazmaya devam
edeceğiz. Susmayacağız!" dedi.
Ardından Yürüyüş önlükleri giyen
150 kişi Şişli Cami önünden Taksim
Tünel'e kadar yürüyerek 230 adet Yürüyüş'ü ve çok sayıda bildiriyi esnaflara ve yoldan geçen insanlara
ulaştırdılar. Konuşmalarıyla, marşları
ve sloganlarıyla Yürüyüş'ün gerçek-

İZMİR

lerin sesi olacağını dile getiren Yürüyüş okurlarını alkışlarıyla halktan
ve esnaftan destekleyenler oldu.

Mersin: Susturulamayan
Ses Halkın Sesi
24 Aralık günü Yürüyüş Dergisi
bürosuna gece yarısı yapılan baskını
protesto etmek için Mersin Halk
Cephesi tarafından eylem ve Yürüyüş
dergisinin toplu satışı yapıldı. 6 Ocak
günü yapılan eylem, “Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz,
Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” pankartı taşındı. Taş Bina önünde yapılan açıklamada Yürüyüş dergisi taşınarak sahiplenildi. Niyazi Harnuboğlu’nun açıklamayı okuduğu eylemde “Bu Yürüyüş’ün sonunda haklı olan mazlumlar kazanacak. Zalimler yok olacak” denildi.

Adana: Halkın ve Haklının
Sesi Yürüyüş!
Adana’da 30 Aralık günü Çakmak
Caddesi Kültür Sokağı önünde Halk
Cepheliler, Yürüyüş Dergisi’ne yapılan baskın ve tutuklamaları protesto etti. Eylemde “Bağımsızlık Demokrasi ve Sosyalizm İçin Yürüyüş
Dergisi Susturulamaz. Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın” pankartı açıldı.
Açıklamayı Halk Cephesi adına
Bahri Erinç okudu. Açıklamada
“Çalışan işçilerin emekçilerin nasıl
sömürüldüğünü alın terlerinin ve

Kendi Yalanlarına
Karşı Doğruları
Aktaran Yürüyüş
Dergisine Saldırdılar!
Çünkü; Bu Ülkenin
Her Karışının
Emperyalizme Nasıl
Peşkeş Çekildiğini
Yazıyor Yürüyüş .
Açlığın Yoksulluğun
Sebeplerini Yazıyor

Yürüyüş.
Milyonlarca İşsiz
İnsanın Yaşamış
Olduğu Sıkıntıları
Yazıyor Yürüyüş
emeklerinin nasıl gasp edildiğini
yazıyor Yürüyüş.
Halkı bir parça ekmeğe muhtaç
bırakırken kan emicilerin halkın
sırtından
nasıl
lüks
hayat
yaşadığını yazı yor Yürüyüş
Hapishanelerde dağlarda sokaklarda katledilenlerin katillerini
yazıyor Yürüyüş.
Halkı kandırmak için başvurdukları her yalanın maskesini
indirip gerçekleri yazıyor Yürüyüş”
denildi.
Eyleme İHD, Mücadele Birliği,
Emek ve Özgürlük Cephesi, BDSP

MALATYA

destek verdiler.

Yürüyüş Okurları Bursa’da
Halka Gerçekleri Anlatıyor
Yürüyüş okurları halka gerçekleri anlatmaya devam ediyor.
Bursa’da 30 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde Teleferik Akçağlayan Mahallesi ve Kestel Kale Mahallesi’nde
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtım ve dağıtımı yapıldı.
Yapılan dağıtımda Yürüyüş Dergisi’ne ve devrimcilere yapılan saldırılar anlatılarak AKP iktidarı teşhir edildi. Gerçekleri yazmaktan vazgeçilmeyeceği belirtildi.

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Gemlik’te Yürüyüş
Tanıtımları Sürüyor...
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Yürüyüş okurları 24 Aralık’taki baskını
ve tutuklamaları protesto için 31
Aralık günü Dereboyu Taşköprü üzerinde eylem yaptılar.
“Gerçeğin Sesi Yürüyüş Dergisi
Susturulamaz! Yürüyüş Dergisi Okurları” pankartının açıldığı açıklamanın
ardından yapılan dergi satışında Yürüyüş Dergisi üzerindeki baskıların
nedenleri anlatıldı. Bir buçuk saat süren dergi satışında 31 dergi halka ulaştırıldı.

Karabük’te Yürüyüş dağıtımı
Karabük'te ise 29 Aralık Salı
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TAKSİM

Bursa

günü Yürüyüş Dergisi tanıtım ve satışı yapıldı. Halk her yerde kendi sesini sahiplendi. Yürüyüş halkın sesiydi. Onurlu, başeğmeyen, gerçekleri haykıran oldu. Dergi satışında halka yürüyüşün bu nedenle iktidarın saldırısına uğradığı anlatıldı. Aynı zamanda Gençlik Federasyonu’nun
Sayı : 250
sürdürdüğü 'Parasız Eğitim İstiyoruz
Yürüyüş
Alacağız!' kampanyası anlatıldı.
9 Ocak
Kampanya öğrencilerden olumlu tep2011
kiler aldı.

Yürüyüş Malatya
Sokaklarında
Malatya’da 29 Aralık günü
Emeksiz Meydanı’nda önlüklerini
giyen Yürüyüş Dergisi okurları Yeşilyurt Caddesi boyunca sesli duyurularla Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımını
ve satışını yaptılar. Halka yaşanan
baskın ve tutuklamalar anlatıldı. 3
saat süren dağıtımda 40 dergi halka
ulaştırıldı.

İzmir: Yürüyüş Yakanların
Zulmünü Yazmaya Devam
Edecek
Yürüyüş Dergisi’ne yapılan saldırı
ve tutuklamaları protesto etmek için,
İzmir Yürüyüş okurları 1 Ocak günü
Karşıyaka Çarşı’da yürüyüş yaptı.
40 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı.
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Çarşının ortasında oturularak
“Çav Bella” marşı söylendi. Karşıyaka İş Bankası önüne kadar yüründükten sonra açıklama okundu.
Açıklamada Yürüyüş Dergisi’nin
her satırının bedelinin, baskınlarla, işkencelerle, tutuklamalarla ödendiği
belirtildi.
Açıklamanın ardından halka bildiri dağıtıldı. Eyleme BDSP, ESP,
Mücadele Birliği Platformu, Öğrenci Kolektifleri, Liseli Genç-Umut
ve Partizan destek verdi.
2 Aralık günü Yürüyüş okurları İzmir Kemalpaşa’da Pir Sultan
Abdal Derneği Aşağı Kızılca Şubesi’nin düzenlediği aşure dağıtımında
masa açarak derginin tanıtımını ve
satışını yaptılar. Köylülerin evlerine
davet ettiği okurlar 70 dergiyi halka
ulaştırdılar.
İzmir’de 3 Ocak günü Kemeraltında Yürüyüş Dergisi masası açıldı. 4 saat süren tanıtımda 32 dergi halka ulaştırıldı.
Halka yönelik yapılan konuşmalarda Yürüyüş’e yapılan saldırı anlatıldı.

Erzincan’da Dergi Dağıtımı
Erzincan'da 5 Ocak günü Ulalar
Beldesi’nde Yürüyüş Dergisi satışı
yapıldı.Yapılan satışta halkla sohbet
edildi. Yürüyüş Dergisi’ne yapılan
baskın ve 19-22 Aralık hapishaneler
katliamı anlatıldı.

Yürüyüş diri diri
yakılanların sesidir
Yürüyüş baskınlarla, baskılarla, gözaltılarla, tutuklamlarla susturulmak isteniyor. Yürüyüş okurları baskının olduğu günden bu yana her gün İstanbul
Şişli Camisi’nin yanında 16.00-19.00
saatleri arasında masa açarak “Hapishanelerde Katledilenleri Yazmaya
Devam Edeceğiz. Bayrampaşa’da
Diri Diri Yaktığınız Altı Kadını Yazmaya Devam Edeceğiz” diyorlar.
1 Ocak günü, Devrimci İşçi Hareketi,
Devrimci Memur Hareketi, Devrimci
Mücadelede Mühendisler ve Mimarlar,
Devrimci Mücadelede Emekliler Yürüyüş önlükleri giyerek Yürüyüş’ün satışını yaptılar, bildiriler dağıttılar. 30
derginin ve 350 bildirinin dağıtıldığı masada gerçeklerin halka ulaşmasının engellenemeyeceği vurgulandı. 4 Ocak
günü Şişli Camisi önünde Yürüyüş
okurları tarafından Yürüyüş Dergisi’ne
yönelik yapılan baskını teşhir etmek
için açılan masada insanlarla sohbet
edildi, bu saldırıların tüm devrimci demokrat kesime yönelik olduğu anlatıldı.
Yağmur altında da açıldı Yürüyüş
masası. Orda dağıtılan bildiriler, satılan
Yürüyüş dergileri, edilen sohbetlerle her
gün yeni insanlara ulaşılıyor, gerçekler
anlatılıyor. O masada her gün zulüm ve
direnişler anlatılıyor. O masada devrimin, sahiplenmenin sesi yükseliyor.

Bursa

sini ortaya koyduğunda, bir işi mutlaka başarır.
Devrimler ve direnişler bize göstermiştir ki; bir insan,
tüm beynini ortaya
koyduğunda mutlaka başarır.
Kapitalizmin hava atma alışkanlığından kurtulmakla başlaya-

Öğretmenimiz
Devrimi istiyorsak az laf, çok iş
üreteceğiz.
İlk koşulu budur devrimciliğin.
Bir devrimci savaş, sadece doğru askeri taktikler
ve siyasi strateji sayesinde
kazanılmaz.
Bir devrimcinin az laf,
çok iş üretebilmesi için öncelikle bir işin ucundan tutması gerekir.
Bizzat işin içinde olması
gerekir.
Bildiğimiz devrimci olması gerekir yani.
Sorumluluk sahibi olması gerekir.
Sorumluluk hissetmesi gerekir.
Yani sıradan olmaması gerekir.
Yani olmazcılardan olmaması
gerekir.
Olmazcılar öncelikle ruhsuzdurlar.
Olmazcılar iddiasızdırlar.
Olmazcılar en bedbaht, en arabesk olanlardır.
Ama biz devrimciyiz.
Devrimci olmak için;
devrimci ruh ve coşku gereklidir.
Sıradan olmamak gerekir.
En zor görevlere gönüllü olmak
gerekir.
Bu da yetmez.
Her türlü zor görev için, ilk gönüllü olmak gerekir.
Devrimciliğe adanmış bir yaşam gereklidir.
Devrimler, direnişler bize göstermiştir ki; bir insan tüm enerji-

AZ LAF
ÇOK İŞ
biliriz mesela.
"Olmaz" diyerek büyük düşündüğünü göstermek kompleksinden çıkabiliriz mesela.
Az hava, çok iş.
Çok bilmiş olmamakla başlayabiliriz mesela.
Çok bilmek, boş bilmektir.
Boş bilmek yerine öğrenmeye
çalışabilirler.
Devrimci coşkumuzu yitirmemek önemli noktalardan birisidir.
Rehavet,
bürokratlaşmak; bunlar kendini sürekli yenilemeyenlerin er ya
da geç karşılarına çıkacak en temel
sorunlardandır.
Düşmanın uçakları, tankları,
topları, muharebe araçları, her
şeyleri olacak.
Bizimse ne yeterince paramız,
ne silahımız olacak.
Bir yol bulmamız gerekir; bir
işi yapmanın yolunu bulmamız
gerekir.
Bizden öncekiler yol bulmuş ve
başarmışlar.

Elimizdeki tek gerçek budur.
Elimizdeki devrimci gerçek
budur.
Devrimciler, hata yapabilir.
Eksik yapabilir.
Ama her şeyi elinden geldiğince
kusursuz yapmaya çalışırsa başarır.
İnsan çaba gösterir, her şeyi en
iyi şekilde yapmaya çalışır.
Devrimciler de öyle
yapmalıdır. Çünkü biz devrimciyiz; bir devrimci fikrimiz vardır, yani ideolojimiz vardır ve devrimci
planlarımız vardır.
Yani devrimcilerin devrim iddiası ve zafere olan
inançları vardır.
Biz devrimciler, tüm hatalar ve sınırlamalarına rağmen insanın hayatta kalmak için
yeterli kapasitesi, daha iyiye gitmek için yeterli aklı, düşünme
yeteneği olduğuna büyük bir güven
duyarız.
Buna inanmazsak mücadele
edemeyiz.
Bu inanç bizi zafere taşır.
İddiasızlar ve olmazcılar,
bir yandan devrimcilik yaparlar;
haksızlığa, adaletsizliğe, yoksulluğa karşı çıkarlar ama diğer yandan o an sahip olamadığı bu düzen
içinde daha rahat yaşama, burjuva
yaşam tarzına özenme, düzene
dönme özlemleri içten içe yaşatılmaktadır.
İddiasızlığın başka bir açıklaması yoktur.
İddiasızlar statükocudurlar.
Ne kendi statülerinin, ne de
düzeninin statülerinin sarsılmasına izin vermezler.
Bu nedenle risk almazlar.
Bu nedenle sağlamcıdırlar.
Bu nedenle yaptıkları her şey
küçük burjuva muhalifliği ile sı-

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011
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Yürüyüşte

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011
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nırlıdır.
Bu muhalifleri devrimcileştirmek de devrimci görevlerimiz arasındadır.
Kapitalizmin hava atma
alışkanlığından kurtulmakla
başlayabiliriz mesela. Büyük
bilen, ağır havalarının aslında
statükoculuk olduğunu onlara
anlatmakla başlayabiliriz.
Statükoculuğun devrimcilik olmadığını anlatabiliriz.
Az hava çok iş.
Ve biz aklımızdan çıkarmamalıyız ki; zaferi hiçbir
mazereti olmayanlar kazanır.
BURJUVA
DÜZEN
SÜRÜP GİTTİKÇE FİZİKİ
OLARAK
DAİMA
DÜŞMANDAN
DAHA
GÜÇSÜZ OLACAĞIZ.
DAİMA YENİ BİR SALDIRI TEHDİDİ ALTINDA
BULUNACAĞIZ.
ANCAK İDEOLOJİK
BİRLİĞİMİZİ, DEVRİMCİ
SAFLIĞIMIZI, SİYASİ UYANIKLIĞIMIZI VE POLİTİK
DİNAMİZMİMİZİ DİRİ
TUTTUKÇA İLERİ HEDEFLERE ULAŞILABİLECEK VE DAHA DA
GÜÇLENEREK ZAFERE
ULAŞACAĞIZ.
YENİLMEZ OLACAĞIZ.
BİZ BİLİRİZ Kİ; YAPABİLECEĞİNE İNANMAK,
YAPMAKTAN
DAHA
ÖNEMLİDİR.
DEVRİMCİLİK
BİR
İNANÇ İŞİDİR. İNANMAYAN İNSAN DEVRİMCİLİK YAPAMAZ.
DEVRİMCİLİK YAPAN
İNSAN ŞAYET İNANMIYORSA DEVRİMCİLİĞİ
MUTLAKA BİTER.
Bu nedenle az laf, çok iş
üreterek başlayacağız.

Tek Yol

Tecrite İzin Vermeyeceğiz!
YÜRÜYÜŞ’e 24 Aralık’taki saldırı
ilk saldırı olmadığı gibi son saldırı da
olmayacaktır. Zira bugüne kadar onlarca kez saldırıya uğradık. Keza hakkında dava açılmamış, toplatılmamış
dergimiz yok gibidir.
Oligarşinin YÜRÜYÜŞ’e yönelik
baskı ve saldırılarının bir yanını devrimci basına karşı izlediği tecrit etme
politikası oluşturmaktadır. O nedenle
fiziki saldırılarına paralel olarak,yürüttükleri kampanya ile devrimci basını
“korkulacak”, “uzak durulacak”
“okunması tehlikeli” yayınlar haline
getirmek istiyorlar.
O nedenle saldırılarının yanısıra,
YÜRÜYÜŞ’ten söz ederken “hücre
evi” nden, “DHKP-C bağlantıları”
ndan söz etmeleri boşuna değildir.
Tüm bunlarla halkı korkutarak, devrimci bir yayının sahiplenilmesinin
önüne geçmeye çalışıyorlar.
Saatlerce İstanbul’un merkezinde
bir caddeyi trafiğe kesmelerini gerektirecek tek bir haklı gerekçeleri
yoktur. Ancak dışarı topladıkları burjuva basına ve televizyonlarına eksiksiz bir şov sunacaklardır. O şovda, çelik yelekli polisler, kesilmiş yollar ve
“her an çatışma çıkacak” bir baskın
havası yaratmalılar ki, devrimci bir yayını da istedikleri gibi “tehlikeli”,
“uzak durulacak” , “okunmayacak
kadar tehlikeli” bir hale getirebilsin-

SİZİN İÇİN
NE DEMEK?
Ulaş GÖKTAŞ
(31 yaşında, ölüm orucu gazisi)
Halkımızın sesidir Yürüyüş. Haklı
ve meşru olan eylemleri, direnişleri
yazar, halkımızın dertlerini ve çözüm-

ler. İşte bunu başardıklarında asıl olarak amaçlarına da ulaşmış olacaklardır.
Devrimci basını tecrit ederek, desteksiz ve tek başına bırakarak açıkça
tüm saldırılara, yasaklara ve sürdürdükleri baskılara açık hale getirmeye
çalışıyorlar.
Engelleyemedikleri devrimci basını tecrit edip etkisiz kılmaya çalışıyorlar. Bu yöntemle devrimci basını
halka gidemez hale getirmektir amaçları. Kısacası, okunmayacak, halka
ulaşmayacak tümüyle etkisizleştirilmiş,
işlevi olmayan bir basın olacaktır bu.
Oligarşi bunun için kendi yasalarını
da çiğneyerek, kağıt üstündeki “basın
özgürlüğünü” bir yana bırakarak,
devrimci basını tecrit etmeye çalışıyor.
Bunun için burjuva basını ve televizyonları kullanıyor, halka yalanlarını yayıyorlar.
Dün olduğu gibi bugün de,
YÜRÜYÜŞ’ü tecrit etmelerine izin
vermeyeceğiz! Onlar yalanlarıyla bizi
tecrit etmek istiyor, yalanlarını boşa çıkaracak, gerçekleri açıklamaya devam edeceğiz. Haklılığımızı ısrarla
anlatacağız, hem de herkese...
Onlar dağıtımımızı engellemeye
çalışıyor, engelleri aşacak, gecekondulara, fabrikalara, okullara, mahallelere, sokaklara sesimizi taşıyacağız.
Binlere, onbinlere sesimizi taşıyarak,
tecriti etkisizleştireceğiz.

lerini ifade eder. Yaşanan katliamların
ve zulümlerin karşısında durur.
Halkımızın kurtuluş umudunun nerede olduğunu gösterir.
Rabia ÖLMEZLER
(63 yaşında, ev kadını)
Yürüyüş bence halkımızın beynidir. Düşünür, düşündürür. Bitmeyen
devrimciliğin göstergesidir. Yürüyüş,
devrime yürüyüştür.

YENİ YILA UMUDU BÜYÜTME
SÖZÜYLE GİRDİK!

ANADOLU’DA
YILBAŞI
KUTLAMALARI ...

İzmir’de Yeni Yıl
Kutlaması
İzmir Özgürlükler Derneği’nin düzenlediği yeni yıl kutlaması 30 Aralık
günü Konak’ta yapıldı. Program yeni
yıl mesajının okunmasıyla başladı.
Geçmişten günümüze sinevizyon gösteriminin yapıldığı programa Grup
Günışığı da şarkılarıyla katıldı.
Buca Belediyesi’nde işten atılan
işçilerden İnan Sezer konuşmasında
işten atıldıkları süreci ve yaşadıkları
saldırıları anlatarak, herkesi işten atılanlara destek olmaya çağırdı. Skeçlerin ve tiyatronun oynandığı programa 90 kişi katıldı.

İstanbul'da Halk Cepheliler
Yılbaşını Okmeydanı'nda
Kutladı
Halk Cephesi'nin Okmeydanı
Serhat Düğün Salonu’nda düzenlediği yılbaşı kutlaması salona sığmayan bir kitlesellik ile yapıldı.
Kutlama davul zurna çalınması ile
başladı.
Halay ekibinin kısa bir gösterisinin ardından Grup Yorum ve Grup
Yorum Korosu sahneye birlikte çıkarak halk türküleri söyleyip, oyun
havaları çaldılar.
İdil Kültür Merkezi'nin hazırladığı skeçler oynandı. Televizyondaki kadın programları hicvedildi. Türküler
söylendi, halaylar çekildi. Çocuklar
için salonda bir bölüm ayrıldı ve o bölümde şarkılar söyletildi onlara, küçük hediyeler verildi.
Skeçlerin ardından Halk Cephesi'nin 2010 yılında neler yaptığını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
1999 yılında İdil Kültür Merkezi'nde
yapılan yılbaşı kutlamasının görüntüleri izlendi. 1999 yılbaşı görüntülerinin seçilmesinin nedeni; o gün, o
gecede bizimle birlikte olan birçok

yoldaşımızın bugün şehit düşmüş olmasıydı.
Grup Yorum'un yakında çıkacak
olan 55 bin kişilik İnönü konserinin
DVD'sinden görüntüler sunuldu.
Sinevizyonun ardından umudumuzun yeni yıl mesajı okundu. Kavgamızın coşkusunun hissedildiği mesajın ardından çalınan cesaret marşına bütün kitle ayakta katılarak marşı okudu.
Yılbaşı kutlamasının sonunda
Grup Yorum tekrar sahneye çıkarak
kendi şarkılarını seslendirdi. Kutlamadan sonra Sibel Yalçın Parkı'na gidildi. Parkta “Parasız, Bilimsel Eğitim ve Demokratik Liseler” için çadır açan Liseli Dev-Genç’liler ziyaret edildi.

Gülsuyu’nda Yeni Yıl
Halayı!
Gülsuyu halkı ise, 2011 yılına
Heykel Meydanı’nda halaylarla davul
zurna ile, “Umudumuzu büyüttüğümüz, mücadelemizi yükselttiğimiz,
kararlılığımızı güçlendirdiğimiz, zaferimize bir adım daha yaklaştığımız
bir yıl olsun, Gülsuyu halkının Yeni
yılı 2011 kutlu olsun” diyerek girdi.

Malatya’da Yeni Kavga
Yılına Kutlamalarla Girildi
31 Aralık günü Malatya, Elazığ ve
Dersim Halk Cepheliler Malatya’da
toplandılar. Saat 19.00’da TAYAD’lı
Asaf Harman’ın “hoşgeldiniz” konuşmasıyla başlayan program yemek dağıtımıyla devam etti.

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Şiirlerin okunduğu şehitlerimiz
için saygı duruşunda bulunulan programda, umudun yeni yıl mesajı okundu. Daha sonra 2010’u anlatan bir slayt
gösterimi yapıldı.
2010 yılına ilişkin yapılan sohbetlerin ardından Malatya Haklar
Derneği çalışanlarının oluşturduğu
müzik grubu bir dinleti verdi. Halaylarla devam eden kutlama marşlarla
2011’e girilmesinin ardından bitirildi.

Antalya'da Yılbaşı
Programı
Antalya Özgürlükler Derneği’nde
yapılan program geçen yılın değerlendirmesiyle başladı.Yılın son günlerine gelirken tutsak düşen, Antalya
Özgürlükler Derneği Başkanı Mehmet
Ali Uğurlu üzerine yapılan konuşmayla program devam etti.
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Yapılan konuşmaların ardından yemeğe geçildi. Oynanan
tiyatro ve skeçlerin ardından
Grup Umudun Türküsü sahneye
çıktı.

Adana’da Yılbaşı
Kutlaması
Adana Halk Cephesi tarafından 30 Aralık Perşembe günü saat
20.00’de başlayan kutlamaya
gelenleri “2010 bizimdi… 2011
de bizim olacak!.. Yeni Yılda
Umudu Büyütelim-Halk Cephesi” pankartı karşıladı.
2010 yılı boyunca yapılanların fotoğraflarının olduğu pano
mücadele ile dolu bir yılı anlatıyordu.
Yemeklerin yenmesinin ardından umudun yılbaşı mesajı
okundu.
Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Skeçler ve taklitler yapılırken
hep bir ağızdan türküler, marşlar
söylenerek halaylar çekildi.

Trakya Kültür Merkezi
Yeni Yılı Ailelerle
Karşıladı
Trakya Kültür Merkezi, yeni yılı
31 Aralık Cuma günü akşamı TKM
ailelerinin katılımıyla yenilen yemekle karşıladı. Kutlamada “Pek çok

Okmeydanı Halk Cephesi

ADANA Sakirpaşa’da
Aşure
Adana’da 25 Ocak’ta Şakirpaşa
Özgürlükler Derneği tarafından Şakirpaşa Semt Pazarı’nda aşure dağıtımı yapıldı.
Saat 15.00’te Aşura dağıtımıyla başlayan programda Şakirpaşa Özgürlükler Derneği adına konuşan Mehmet
BILDIRCIN yozlaşmaya karşı kendi
kültürümüzü sahiplenmemiz gerektiğini belirterek bugünün Yezitlerine karşı
mücadele çağrısı yaptı.
19 Aralık katliamının da anlatıldığı
konuşmanın ardından program, yerel
aşıklardan Aşık Turabi Kaya ve Aşık
Düzgün Baba’nın halk türküleri ve semahlarıyla devam etti. Aşure dağıtımına 80 kişi katıldı.

ÇHD’li Avukatlar Suç
Duyurusunda Bulundu
ÇHD’li Avukatlar, İstanbul Üniversitesi’nde 1 yıllık süreyle sınırsız arama kararı veren İstanbul 1. Sulh Ceza
Mahkemesi Hâkimi Cavit Marancı hakkında suç duyurusunda bulundu.
başarı ve yeni tecrübelerle dolu bir
yılı daha geride bıraktık. Yeni yıla da
Trakya Kültür Merkezi olarak aynı
umut ve kararlılıkla başladık. 2011’de
eden yazılamalar yapıldı.

Savcılığa verilen suç duyurusunda,
Hakim Cavit Marancı’nın görevden
alınması istendi.
Adliye önünde basın açıklamasını
okuyan ÇHD’li Bilgin Aslan, öğrencilerin demokratik üniversite mücadelelerine yönelik saldırıların gittikçe arttığını, bu kararın da hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Dersim Halkı Baraj ve
HES İstemiyor!
Demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çevre örgütleri Pülümür Vadisi’nde yapılması planlanan baraj ve
HES’e karşı, 31 Aralık’ta “Dersim’de
baraj istemiyoruz!” eylemi düzenledi.
Dersim Merkez’de Yeraltı çarşısı
üzerinde bir araya gelen kitle sık sık
“Dersim’de Baraj İstemiyoruz, Munzur
Özgür Akacak, Munzura Uzanan Elleri Kıracağız” sloganlarını attı.
Ortak açıklamayı, Tunceli Barosu
Başkanı Av. Fatma Kalsen yaptı. Açıklamada, Dersim halkının bölgede baraj
ve HES istemediğini hatırlatarak, devletin halkın taleplerini dinlemediğini belirtti.
de halk kültürümüzden aldığımız güçle halkımız için üretmeye; halkımıza
doğru olan, güzel olan ne varsa sunmaya devam edeceğiz”denildi.
lamaları yapıldı.

Tutuklamalara Son!
Yaklaşık 3 hafta önce Okmeydanı’ndan Ceyhun Bay ve Mete Diş arkadaşlarımız mahallelerinde yozlaşmaya ve çeteleşmeye karşı çıktıkları
için gözaltına alınıp komplolarla tutuklandılar.
30 Aralık akşamı
Okmeydanı’nda Halk
Cepheliler
tarafından
tutuklamaları protesto
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Okmeydanı’nda Umudun
Adı Duvarlara Yazıldı

Nurtepe Çayan’dan Polis
Kovuldu

Faşizmin ve burjuva medyanın halkın umudu hakkında yaptığı bütün demagojilere rağmen şehitlerimizden aldığımız bayrakla umudu büyütmeye
devam ediyoruz.

Polisin saldırılarına karşı duyarlı
olan halk, polisin Çayan Mahallesi’nde
dolaştığını görünce Cepheliler’e haber
verdi. Cepheliler, “Katil Polis Mahalleden Defol”
sloganlarıyla, işkencecileri taşlayarak mahalleden kovdular.
Camlara çıkan
halk polis istemediğini belirtti.

3 Ocak akşamı
Cepheliler tarafından Okmeydanı’nın çeşitli yerlerine umudun adı
‘‘DHKP-C’’ yazı-

Uzlaşmadık, anlaşmadık, yıktırmadık!

Konduların tarihi
direniş tarihidir
6
Önceki bölümden:
Yiyicilerin tek işi yıkmaktı.
Halkın barınma sorunu, hiçbir zaman onların gündemi olmadı. Devrimciler ise halkın barınma sorununu sahiplendi, çözümler ürettiler.
Devrimcilerin yoksul, evsiz göç
ettirilmiş halkın barınma sorununa
çözümlerini ve bu konudaki mantığını anlatırken, bu çerçevede Halk
Cephesi’nin gecekondu inşaatcılığını savunmadığını hatırlattık.
Devrimcilerin önderliğinde kurulan mahallelerde oluşturulan
“Halk Komiteleri”ni, “Halk
Meclisleri”ni özetle de olsa anlatmaya çalıştık...
Yıkımlara karşı örgütlenen direnişler sonucu oligarşi çoğu zaman
geri adım atmak zorunda kaldı. Gecekondu halkının evlerini sahiplenip,
direnmesi, oligarşinin planlarının
bozulmasına, yer yer yıkım saldırılarını gerçekleştiremez hale düşmesine neden oldu.
O nedenle, yıkımları haklı göstermek için burjuva basın da kullanılarak yoğun bir ideolojik saldırı sürdürüldü. Oligarşi, yoksul halkın evlerini başlarına yıkmayı haklı göstermek için her türlü demagojiye, düzmece haberlere, yerine getirilemeyecek vaatlere sundu.
Yalanlarının başında “Gecekonduların bir terör yuvası” olduğu,
buralarda “ yasadışı örgütlerin üslendiği” halkı kışkırttıkları, direnenlerin “gecekondu halkı değil,
çoğu dışarıdan gelen teröristler” ol-

duğu geliyordu...
Yalanların aksine, yıkımlara
karşı direnişler boy verdi. Halkın
örgütlü olduğu mahallelerde devrimcilerin önderliği ile direnişler
daha güçlü gelişti. Devrimci bir örgütlenmenin olmadığı bölgelerde de,
halk, yıkımlara karşı evini sahiplenme temelinde direnişler örgütledi.
Yeri geldi, evini yıktırmamak için
dozerin önüne yattı halk. Keserim diyerek çocuğunu kondusuna kalkan
yaptı. Bir şişe benzini üzerine döküp,
“yıkarsanız, kendimi yakarım” diyerek, elindeki çakmak ile kondusunu korumaya çalıştı.
Yıkımlar karşısında öfkelerinin
doruğa çıktığı noktada ise gecekondu yıkımcılarını taş ve sopalarla kovalayarak, geri püskürttüler.

Bedellerle, direnişlerle
yaratılan Küçükarmutlu
Oligarşinin 20 yılı aşkın bir zamandır yıkmaya çalıştığı ama bir
türlü sonuç alamadığı Küçükarmutlu,
sınıfsal çelişkilerin ve sömürünün tüm
çıplaklığıyla görüldüğü ve yaşandığı bir bölgedir.
Hemen yanıbaşındaki burjuva
asalakların yaşadıkları Etiler ve tekellerin gökdelenleriyle, iş merkezleriyle “komşu” olan Küçükarmutlu halkının kadınları, yaşamlarını
sürdürebilmek için o asalakların evlerine temizlik yapmaya giderler.
Küçükarmutlu, 1988 yılında İstanbul'a göç edip burada ayakta kalmaya çalışan yoksulların kondularıyla
oluşmaya başladı.
İlk kondular yapıldığı günden itibaren de sürekli olarak saldırı ve baskılarla karşılaştı. Faşist arazi mafyasının ve polisin saldırıları altında
kaldı Küçükarmutlu halkı.

Devrimci hareket yoksul halkı
örgütleyerek saldırılara karşı mücadeleyi adım adım büyüttü. Devrimcilerin önderliğinde adım adım büyüdü Küçükarmutlu. Hem mahalle
büyüdü, hem Küçükarmutlu’nun örgütlü direnişi.
1990 Temmuzunda Küçükarmutlu’ya yönelik saldırıya karşı barikatlar kurularak direnilmesi ve bu direnişte Hüsnü İşeri’nin şehit verilmesi, gecekondulardaki mücadelenin
nasıl şiddetli ve militanca geçtiğinin
de göstergesiydi. Bu direnişin ardından polis, mahallenin etrafındaki kuşatmayı kaldırdı. Şehit verilerek, direnilerek kazanılan bir zaferdi bu.
Küçükarmutlu’da halka saldıran,
halkı göç ettirmek için evlerini kurşunlayan, faşist mafyacılara karşı da
devrimci hareket tarafından çeşitli eylemler ve cezalandırmalar yapıldı. Faşist çete artıkları bölgeden böyle kovuldular.

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Yoksul gecekondularda
mücadele yükseliyor
Devrimci hareketin gecekondulardaki örgütlenme ve mücadelesi, 12
Eylül faşist cuntası ile belli ölçülerde gerileyip kesintiye uğrasa da,
devrimci hareket gecekondulardan
hiçbir zaman çekilmedi. Zaten o yıllarda devrimciler için en iyi barınma
alanı da, en iyi çalışma alanı da yoksul gecekondu semtlerinden başkası
değildi.
Bu yıllarda sağlanan sürekliliğin
ve yaratılan direniş geleneklerinin sonucunda, 1990’ların başında İstanbul’un yoksul gecekondu halkının
mücadelesi, devrimci hareketin önderliğinde büyük bir gelişme gösterdi. Halkın başta yol, su sorunu olmak
üzere tüm diğer sorunları için kitle-
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Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

sel ve ısrarlı eylemler örgütlendi.
Gecekondu yoksulları, önce devrimci hareketin önderliğiye kurulan
GEYAD (Gecekondu Halkıyla Dayanışma Derneği) çatısı altında
örgütlendiler.
GEYAD üyeleri defalarca gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi.
GEYAD kapatıldı. Ancak bunlar da
gecekondu halkının mücadelesini engelleyemedi. Gecekondu halkının örgütlenmesinin ve mücadelesinin ikinci aşamasında hemen tüm gecekondu
semtlerinde ayrı ayrı dernekler kuruldu. Derneklerin yaygınlığı, yoksul
gecekondu halkının mücadele ve örgütlenmesinin devrimci hareketin
önderliğinde nasıl yaygınlaşıp güç kazandığının da göstergesiydi.
1990’ların başlarında kurulan bu
dernekler şunlardı. AKAD - Alibeyköy, BAHKAD - Bakırköy, BEYKAD - Okmeydanı, BİKAD - Beykoz, ÇİHKAD - Bağcılar Çiftlik,
EKAD - Esenler, GAZİ-DER - Gazi,
GOPKAD - Gaziosmanpaşa, GÜLKAD - Gültepe, HAKAD - Haliç,
KAR-DER - Kartal, KKDD - Kadıköy, SULKAD - Sultançiftliği, SKDD

Kondularımızı
şehitlerimizle savunduk
(23 Temmuz 1990) Akşam 21.00
sıralarında çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 400 civarında
insanın yaşadığı bölge, yüzlerce polis tarafından kuşatıldı.
Halk sindirilecek, işkenceden geçirilecek, böylece rahatlıkla evleri yıkılacaktı. Halk tüm bunlara karşı tepede toplanmaya başlıyor, direniş
kararı alıp silaha karşı taşlarla direnmeyi göze alıyordu.(...)
Polis şaşkındı! Böylesini beklemiyordu. Sözde geri çekiliyordu!
Ama arkasına bakmadan, kelepçelerini, coplarını, şapkalarını bile almadan. Hem de yerlerde yuvarlanarak, düşe kalka kaçarak.
Polis binlerce mermi yakıyor,
onu aşkın insanı yaralıyor, Hüsnü
İşeri şehit düşüyordu. Kazanan gecekondu halkıydı.” (Mücadele, 15
Ağustos 1990, sayı: 2)
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- Samandıra, ÜM-DER Hüsnü İşeri’nin cenazesi, Küçükarmutlu
Ümraniye, YEN-DER halkı ve devrimciler tarafından sahiplenildi.
Yenibosna, EMEKADHüsnü İşeri yaklaşık 2500-3000 kişilik
Beyazıt, MAK-DER - Ankara Mamak, ALKAD bir kitle ile toprağa verildi.
Ankara Altındağ, ESKAD
- Eskişehir, BEMEKAD Bursa...
1990’ların başında İstanbul’un gecekondu semtlerinde yoksul halkın yaşadığı ciddi bir su sorunu
vardı. Halk bir tas suya
muhtaç hale getirilmişti.
Haftalarca sular akmıyor,
kepenk kapatmaya kadar çeşitli eysık sık kesiliyordu. Devrimci hareket
lemler yapmışlardır.
halkın su sorunundan hareketle bir
Oligarşi mahallelerde bir yandan
çok mahallede binlerce insanı haredevlet terörünü sürdürürken diğer
kete geçirdi.
yandan da yozlaşma politikalarını
Yoksul halkın su talebinin karşıdayattı. Yoksul halkın çocuklarını
lanması için haftalar boyunca
uyuşturucu, alkol, fuhuş ile zehirleyürüyüşler, gösteriler yapıldı. Sumeye çalıştı.
suzluğun sorumlusu olan belediyeler
Bu dönemden başlayarak, yozhalk tarafından basıldı. O güne kadar
laşmaya karşı sürdürülen mücadele ile
birbirinden ayrı eylemler yapan çeşitli
bu saldırılar boşa çıkarılmaya çalışıldı.
semtlerdeki yoksul halk, bu süreçte bir
Yozlaşmanın odağı haline getirilmek
çok eylemde birleşti. Yoksul geceistenen Okmeydanı’nda, 1996’da
kondular ilk kez bu kadar birlikte habarlara, payvonlara karşı sürdürülen
reket ediyorlardı... Bunu sağlayan
eylemlerle somut sonuçlar alınabildi.
devrimci önderlikti.
Bar, pavyon, kumar, fuhuş, uyuşturucu... tüm gecekondulara yönelmiş
Oligarşinin gecekondular tehditler olarak, halkın her kesimini
korkusu ve Halk Meclisleri ilgilendiren bir saldırıydı. Bu anlamda da devrimci hareketin önderliOligarşi, yoksul halkın yaşadığı
ğinde gecekondu semtlerinde yozgecekonduları hep “patlamaya hazır
laştırmaya karşı mücadele bugünlere
bir barut fıçısı” olarak görmüş, pokadar sürdürülegelmiştir.
litikalarını da ona göre belirlemiştir.
1990’ların ortalarında bir yandan
Oligarşinin yoksul halktan korkusu
bu mücadeleler verilirken, bir yandan
Gazi ayaklanması ile doruk noktasıda mahallelerde Halk Meclisleri
na çıkmıştır. Gazi ayaklanması aynı
oluşturulmaya çalışılıyordu.
zamanda gecekondu halkının neden
örgütlenmesi gerektiğini bir kez daha
İlk olarak 1996 Ekim’inde Gazi
herkese göstermiştir.
Halk Meclisi kuruldu. Halkın gücünü, taleplerini birleştireceği örgütYoksul gecekondu halkının mülenmeler olarak Halk Meclisleri, kısa
cadelesi sadece yıkımlara karşı veya
sürede gecekondu semtlerinde tartısadece yol su için mücadeleyle sınırlı
şılmaya, hayata geçirilmeye başlandeğildi. Gecekondular, infazlara kayıplara karşı mücadeleden, emperdı.
Halk Meclisleri, halkın taban öryalizmin körfez saldırısına karşı eygütlenmeleridir. Halkın kendisini illemlere, Eminönü işçilerinin direnigilendiren, günlük sorunlardan başşinin desteklenmesinden 3 Ocak gelayarak hemen tüm sorunlarını tarnel grevine katılıma kadar, mücadetıştığı, çözüm yolları bulduğu, halkın
lenin başka alanlarında da yerlerini aliradesini ortaya çıkaran örgütlenmemışlar, bu konularda yürüyüşlerden

lerdir. Gazi’yi Nurtepe’den Okmeydanı’na, Bağcılar’dan Sarıgazi’ye kadar birçok semtte Halk Meclisleri’nin
veya girişimlerinin kurulması izledi.

Yıkımlara karşı kampanya
2000’li yılların başına gelindiğinde de İstanbul’un yoksul kondularına yönelik saldırılar sistemli bir biçimde sürdürülmekteydi.
Devrimciler, yıkım saldırıları karşısında gecekondu halkı ile birlikte direnişler örgütlediler. Birkaç örneği hatırlatalım.
2005 gecekondu yıkımlarının yoğunlaştığı bir yıldı. İstanbul Altınşehir Bayramtepe Mahallesi'nde yıkım
saldırısına karşı 10 Temmuz 2005'te
devrimcilerin önderliğinde kurulan
barikat 2 gün boyunca kaldı.
Yine aynı ay içinde İstanbul Pendik Kurtköy'e bağlı Cambaztepe halkı yıkımlara karşı günlerce devrimciler ile birlikte barikat başındaydı.
Saldırganlar barikatlar karşısında yıkımı tamamlayamadan çekilmek zorunda kaldılar.
Bir başka saldırı ve direniş, 21
Temmuz 2005’de Okmeydanı Kulaksız’da yaşandı.
Güzeltepe’de yıkımlara karşı ku-

İmza Kampanyası...
Temel Haklar Federasyonu tarafından 2005 Eylülünde başlatılan
“Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir” kampanyası çerçevesinde bir de imza kampanyası yürütüldü. Tek tek gecekondu sahiplerinin imzasına açılan dilekçenin sonunda şu talepler yer almaktaydı;
“1) Bu proje kapsamında yıkılması planlanan evlere dair YIKIMIN DURDURULMASI
2) Üzerinde yıllardır yaşadığım
evimin TAPUSUNUN TARAFIMA VERİLMESİ
3) Kentsel dönüşüm projesinin
İPTALİ
4) Yerinde imar ve ıslah çalışmalarının BAŞLATILMASI.”

rulan barikatlara polis saldırdı.b
Okmeydanı Kulaksız’da 25
Temmuz’da yıkımlar sürdü.
Pendik Aydos’ta halk yıkım
saldırısını püskürttü.
Yıkım saldırılarındaki bu
yoğunlaşma karşısında Temel
Haklar Federasyonu, 24 Eylül
2005’ten itibaren "Yıkımlara
Karşı Gücümüz Birliğimizdir" kampanyasını başlattı. Federasyona bağlı 20’ye yakın
derneğin katılımıyla İstanbul’un
hemen tüm gecekondu semtlerinde yıkımlara karşı çalışmalar,
örgütlenmeler, direnişler gerçekleştirildi.
Kampanya, “acımadan yıkın” diyecek kadar halka karşı düşmanlaşmış
iktidarın saldırganlığına karşı, “Yıkımlar Durdurulsun” talebiyle halkın barınma hakkı temelinde örgütlenip mücadeleye kanalize edilmesini amaçlıyordu.
“Kentsel Dönüşüm Projesi” adı
altında sürdürülen yıkımlara karşı
başlatılan kampanyanın ilk eylemi, 24
Eylül’de evleri yıkılan yoksul halkın
çadırda yaşadığı Nurtepe-Güzeltepe
Son Durak’da yapıldı.
Kampanya çerçevesinde yoksul
gecekondu mahallelerinde on binlerce bildiri dağıtıldı, afişler asıldı, gecekondu halkını yıkımlara karşı bilgilendirmek için paneller düzenlendi,
gösteriler, yürüyüşler yapıldı.
Diziyi hazırlarken yaptığımız araştırma bir kez daha ortaya koydu ki, sadece 2005-2010 arasında İstanbul’da
yıkım saldırısına veya tehdidine maruz kalmayan hemen hiçbir yer yoktur. Bu semtlerin listesi yıkım saldırısının ne kadar kapsamlı olduğunu,
halkın oturduğu hiçbir semtin bu saldırının dışında olmadığını gayet açık
gösteriyor.
Sadece bu yıllar içinde İstanbul
Gülsuyu’nda, Aydos’ta, Eyüp’te,
İkitelli’de, Bayramtepe’de, Gazi’de, Okmeydanı Kulaksız’da, Güzeltepe’de, Küçükarmutlu’da, Baltalimanı’nda, Sultanbeyli'de, Esenler’de, Derbent’te, Maltepe Başıbüyük’de, Esenyurt’ta, Küçükçekmece Hazine Mahallesi’nde, Tuz-

la’da, Sulukule’de, Ümraniye’de,
Altınşehir’de, Sancaktepe’de, yıkımlar ve yıkım girişimleri yaşandı.
Keza, gecekondu yıkımları sadece İstanbul’la da sınırlı kalmadı. Ankara’da Ege mahallesi, Çöplük Mahallesi, Dikmen, Yakupabdal diye
uzayıp gidiyor liste. Adana Sinanpaşa’dan Gebze’ye, İzmir Buca Kuruçeşme’den, Antalya’ya, Malatya
Beydağı’ndan Milas’a kadar birçok
yerde gecekondu yıkımları gerçekleşti
aynı sürede.
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Cepheliler, oligarşinin yıkım politikasına ilişkin olarak 6 yıl önce şu
değerlendirmeyi yapmıştı:
“Yıkımlara karşı duracağız. Sıranın bizim evlerimize de geleceğinin bilinciyle; omuz omuza durarak karşı
koyacağız yıkımlara. Evlerimizin başımıza yıkılmasını ancak bu şekilde
durdurabiliriz. Direnmekten başka
yolumuz yok. Evlerimizi yıktıklarında yerine yenilerini yapmak da dahil,
konut hakkımızı sonuna kadar savunacağız.” (Yürüyüş, 2 Ekim 2005,
sayı: 20)
Nitekim sıra bugün tüm yoksulların evlerine gelmiştir.
Yıkım saldırılarının topyekün bir
hale geldiği günümüzde daha büyük
direnişlerin yaratılması için örgütlenmek zorunludur. Yoksul halk gecekondularını ancak örgütlenerek savunabilir...
Bitti...
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Dayanıksız diye yıkıyor,
asalaklara sunuyorlar!
Yoksul halkın evlerini “Dayanıksız... Kullanışsız... Her an yıkılabilir... Oturulamaz” diye yıkıyor ve
evlerin yer aldığı arazileri, göz göre
göre asalaklara altın bir tepsi içinde
sunuyorlar.
Oligarşi yoksul halka karşı iki
kez suç işliyor. Birincisi, halkın kondularını başına yıkıp, onları sokağa
atarak, ikincisi; yıktıkları mahalleleri
tekellere, emperyalistlere peşkeş çekerek.
Ülkemiz de sadece işbirlikçi tekeller değil, emperyalist tekeller,
mafya ve tüm spekülatörler, kara paracılar da “emlak pazarına” el attılar.
Sayı : 250

Yürüyüş
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Vurguncuların cenneti
Türkiye
“Türkiye Müteahhitler Birliği
Başkanı Erdal Eren, sektörün yılın
ilk 9 ayında yüzde 18'in üzerinde bü-

İşte asalaklardan biri;
ENKA
ENKA, Irak’ta karşımıza çıkan
Amerika’nın kanlı inşaat tekeli
Bechtel ile 30 yıldır işbirliği yaparak, Türkiye ve yurtdışında halkların kanını emdiler.
ENKA’nın
ikinci
büyük
Amerikan efendisi ise Caddell
Costruction inşaat tekeli oldu.
ENKA, Caddell ile 2003 yılında
İstinye’de ABD Konsolosluğu
binasını yaptı. 8 yıldır soygun ve
talanda birlikteler.
Caddell ile ENKA; Kamerun,
Mali, Gine, Sierra Leone, Cezayir
Nepal, Saraybosna, Cibuti ve
Burundi’de halklara karşı kullanılan ve birer karşı-devrimci savaş
karargahı olan ABD elçilik binalarını yaptılar.
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yüme sağladığına...” (Akşam, 1 Ocak
2010) dikkat çekiyordu. Onların büyümeden anladıkları vurgun ve talan
rakamlarının büyümesidir.
“Zenginlerin emlakçısı” olarak
lanse edilen Sotheby's isimli emperyalist tekel, işbirlikçi Hitay Holding ile ülkemizde ilk ofisini açtı. 42
ülkede 530 ofisi bulunan emperyalist
tekel Sotheby's’in sözcüleri, “Yılda
1 milyar dolarlık satış gerçekleştireceğiz.” diyecek kadar emindiler
ülkemizdeki yağma düzeninden.
Bu yıl Türkiye'de lüks tüketime 14
milyar dolar harcandığını kaydeden
işbirlikçi Hitay Holding patronu
Emin Hitay, ülkemizdeki konut sektörü hakkında şu bilgileri veriyor: “İstanbul'da hayata geçirilen konut projelerinin yüzde 15'i lüks konutlardan
oluşuyor. İstanbul'daki lüks konutların metrekare fiyatları 4-5 bin dolar
ile 20-25 bin dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlar, özellikle İstanbul'un
bazı bölgelerinde Londra, Paris, New
York fiyatlarını yakalamış durumda'' (Bugün, 28 Aralık 2010)
Emin Hitay’ın açıklaması, İstanbul’dan yoksul halkı niye kovmak istediklerini de açıklıyor.
Yıkım konusunda oligarşi bunun
için acele ediyor. Emperyalist tekeller, yağma ve talan için sıraya girmiş
durumda. Kimi İstanbul Boğazı’nın
yalılarını pazarlamak, kimi lüks konutlar için ormanlardan arazi kapmak,
kimi dev siteler, kimi eğlence ve alış
veriş merkezleri yapmak istiyor. Herbiri, kendi uzmanlık(!) alanından
yağma ve talana ortak olma peşinde.
Ülkemizi emperyalist talana açan
halk düşmanı AKP, suçlarını her geçen gün böyle büyütüyor işte! Halkın
gecekondularını yıkıp onları sokağa
atarken, onlardan boşalan yerleri de
tekellere açıyor.

Ülkemizi
emperyalist
talana açan
halk
düşmanı
AKP, suçlarını böyle
büyütüyor işte!
Halkın gecekondularını
yıkıp onları sokağa
atarken, onlardan boşalan
yerleri de tekellere açıyor.
Lüks konutlar, yalılar, alış
veriş ve eğlence merkezleri
Ülkemizde 2010’un Nisan ayı itibarıyla alışveriş merkezlerininsayısı
225’e yükselmişti. İstanbul’da sadece 2009 yılında 5 alışveriş merkezi
açıldı.
Lüks tüketim kültürünün “kaleleri” olan bu merkezler, halkın çıkarları
doğrultusunda yapılmış yatırımlar
değildir. Tekeller, hangi alanda daha
çok vurgun vuracaklarsa o alana para
yatırmaktadırlar. Ancak dev alışveriş
merkezleri aynı zamanda “ideolojik
bir yatırım”dır burjuvazi için. Çünkü bu merkezler, kapitalizmin tüketim kültürünün yayıcılığı görevini
de üstlenmektedirler.
AKP iktidarı döneminde emperyalist yağmacıların en gözde alanlarından biri haline gelen İstanbul’da,
Ataşehir’de Amerikalı bir grup emperyalist tekel, eğlence merkezi ve iş
merkezi inşası için, İngiliz bir tekel
de 2 milyar dolarlık yatırımla Disneyland tarzı bir burjuva eğlence
kompleksi kurmak için girişimde bulunuyorlar.
AKP iktidarının yıkımdaki acelesinin nedenleri işte bu emperyalist
yağma ve talandır...

Röportaj

Gelirlerse sonuna kadar direneceğim
onlar da dirensinler!
Röportaj Soruları
1) Evinizi sizden nasıl
aldılar? Karşılığında ne vaat
ettiler?
2) Size vaat ettiklerinin ne
kadarını yerine getirdiler?
Evden çıktıktan sonra neler
yaşadınız?
3) Evinizi verdiğiniz için
pişman mısınız? Şimdi ne
yapıyorsunuz?
4) Evleri yıkılacak
olanlara ne önerirsiniz?

YÜRÜYÜŞ dergisi olarak
türlü vaatlerle evleri alınan ve
ortada bırakılan Ankara Dikmen’deki yoksul gecekondu
halkı ile yaptığımız röportajları aşağıda sunuyoruz.

Mehmet Ali Sevcan
(60 Yaşında, Emekli)
“Çıkmayacağım,
direneceğim. Bir daha
gelirse sonuna kadar
direneceğim.”
1) 2 yıl içinde evi yapmazsam Doğukent' teki yeri de vermeyecekler.
Ben o zamanlar evi 20 liraya aldım. Herkes yapmıştı, biz de aldık.
“Siz bize oyunuzu verin bir şey olmaz” dedi belediye başkanı Doğantaş. İkinci kez yıkıma İmar İskan Bakanı geldi. Biz darbeyi CHP' den yedik AKP de sonuncu darbeyi vurdu.
2) Ben anlaşmayı imzaladım. Bize
Doğukent'te 20 bin TL para ödenecek
10 yıl içinde ve oraya dubleks ev yapılacak. Benim imkanım yok, yapamam. Kooperatif kurabilirsiniz dediler. Sonra onu da feshettiler.

3) Ben şu an evimde oturuyorum.
Çıkmayacağım, direneceğim. Bir
daha gelirse sonuna kadar direneceğim. Evimiz yıkılırsa mecbur kirada
kalacağız.
4) Ben bir daha gelirlerse sonuna
kadar direneceğim onlar da dirensinler.

Nihat...
(İşçi, 49
yaşında)
“Bize
çapulcu,
hırsız,
terörist
denilerek
yıkımları meşrulaştırmak
istediler.”
1) Evin karşılığında 120 kişinin
300-400 metrekare yeri var. 3. etapta durduruldu.
Onlar mahkemeye vermişlerdi,
bu yüzden durduruldu. Kaybederlerse burayı da yıkarlar.
2) Burası hep insan doluydu. Daire veriliyor, arsa veriliyor dendi.
800-900 kişi evlerini verdiler. Çoğunun başka yerlerde dairesi var.
Dairen olsun olmasın birlikten kuvvet doğar. Burayı yıkıp insanları böyle kandırıyorlar. Arsa alanların arsa
yerleri bile belli değil. Burada bir arsa
üstünde hiç hakkı olmayanlar bile
imza attı. Arsa olarak Kıbrıs Köyü ve
Doğukent dediler. Hep dalavere dönüyor.
3) Evimi vermedim. Bu bölgenin
hiç belgesi yok. Mücadele etmeliler
tabii ki. Evden çıkanların hepsi piş-

man, perişan durumdalar. Buradan ev kiralıyorlar. Gelsem de yıktığım yeri kapatsam, çevirsem diyor
evini yıktıran insanlar. Buradan çıkmamız için elektriği kesiyorlar ya; düşünün bir gecede 19 evin telefon
kabloları çalınabilir mi ama çalındı.
4) Direncimize devam edeceğiz,
onlar da dirensinler. Vergilerini, çöp,
çevre, su vergilerini veriyoruz. Bugüne kadar neredeydiler? Yıkım için
bu mahalleye çok laf edildi. Bize çapulcu, hırsız, terörist denilerek yıkımları meşrulaştırmak istediler.

Hasan
Demirbağ
(Emekli,
57 Yaşında)
“Bize yer
göstersinler.
Biz saraylar
istemiyoruz ki.”
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1) Önce Öncü Şirketi geldi. Tapulu
olanlara 400 metrekareyi dolduranlara
140 metrekare daire vereceğim dedi.
Arsası 400 metrekareden az ise 30- 35
bin TL borçlandırıp onun yerine 110
metrekare ev vereceğim, buradan 2
sene içinde vereceğim dediler. 5 sene
oldu daha yerine taş bile konulmamış.
Hepsi gitmişler, perişan olmuşlar,
adam mağdur olmuş. Boşananlar bile
olmuş.
2) Ben anlaşmayı imzalamadım.
İlk zaten avukatlarla gittik. Sözleşme
sadece tek taraflı, halkın mahkemeye vermeye hakkı yok. Vatandaş kendi gelip attı imzayı deyip yıkıyorlar.
3) Evimi vermedim. Sözleşmeyi
imzalamadım. Biz bunları defalarca
gazeteye, medyaya söyledik. Bu insanlar 28 yıldır oturuyor. Elektrik, su
almış. Melih Gökçek' in eşi gelip çay
içti. Kaçakmış diye yıkıyor. Gece-
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kondu suç ise bunlar hesap versinler,
barınma hakkını versinler, bize yer
versinler yer göstersinler. Biz saraylar istemiyoruz ki.
4) İnsanları biraraya gelmeye çağırdık. 10 kere kapısına gittiğimiz
adamlar evini yıkıp gidiyor. İnsanlar
orada sözleşme yapıyor. Uyanıklık yapıyor. İster istemez zaten buralar yıkılır.
600 ev kalmış. Zaten birçoğu imzalamış. Verilen mahkemeleri kaybettik. Ve bir de mahkemeyi kaybettiğimiz için Melih Gökçek' in avukatlarına para verdik 400' er lira.
Diğer insanlar da 100 tane bile kalsa dirensinler. Buradaki yıkım da bizim direnişimizle sesini duyurdu.
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Seher ....
(56 Yaşında,
Ev Hanımı)
“Evini verenler
pişmanlar”
1) Bizim evin tapusu ve 2000
Makbuzu yok. 1984-85 yılında bu
2000 Makbuzu' nu parayla tapu yerine
verdiler. Biz de köyden yeni gelmiştik, bilmiyorduk. Bize şimdi seçimlerden dolayı dokunmuyorlar.
Seçimden sonra buradaki yıkımlara başlarlar. Bir bildiri gönderirler.
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Gitmeyeceğiz biz, polis yığacaklar o zaman. Biz de
mücadele edeceğiz. Yerimizden ev verseler veririz.
2000 Makbuzu olanları da
30-40 bin lira borçlandırdılar zaten.
2) Söz verilen evler yerine 2+1, 1+1 ev vermişler.
Şimdi yıktıranlar da pişman.
Onlar da dilekçe vermişler.
3) Evimi vermedim. Ama evini verenler pişmanlar, buraya gelip kiralık
ev sordular.
4) Gitmeyeceğiz biz, polis yığacaklar. Mücadele edeceğiz. Evi yıkılacak olanlar da öyle yapsınlar.

Elmas Çiner
(Ev hanımı, 38 Yaşında )
“Vergisini ödüyorum bu
zamana kadar neredeydi
devlet”
1) Bir kağıt yazıp gönderdi, belediye avukatları. 15 gün içinde evi boşaltın dediler. Mahkemeye verdik, direndik. Bunlara karşı 700-800 kişiye 5000 polis gönderdiler. Doğukent' te arsa verecekler, biz onlara 70
bin TL para vereceğiz, aylık borç 500
lira ödeyeceğimizi söylediler. Doğukent' te başkasının tapulu arsasına
ev yapmamızı söylüyorlar. Büyük
balık küçük balığı yuttu. Çöp vergisini, vergisini ödüyorum bu zamana
kadar neredeydi devlet?
2) Burada tek taraflı sözleşme
yaptılar. Ve hepsi mağdur. Ben evimi vermedim. Bizi polisle karşı karşıya getirdiler. Bize gerçek silah
kullandılar. Müteahhitler bazılarına
15-20 bin lira para verip arsalarını aldılar.
3) Ben evimi vermedim.
4) Vermiyoruz. İşte sonuna kadar
direneceğiz. İnsan ister istemez etkileniyor.
İnsanların % 80' i böyle. Benim
evim yok, gelirim yok, buradan çıkmam. Burada 4-5 ev de kalsa “Dik-

men Vadisi Projesi” yok olur, onların
projesi suya iner.

Bayram Karakoç
(Emekli, 59 Yaşında)
“Vaatlerin hiçbiri
yerine getirilmedi”
1) İlk etapta 3 bin dolar karşılığında evin eski yerinde size daire vereceğiz dediler. Oradaki vatandaşlar
da bir güvence aldığı için yıktılar. Benim evim yıkılmadı.
2) 6 yıl oldu taşınalı. Vaatlerin
hiçbiri yerine getirilmedi. Evim tapu
tahsis belgeli. 400 metrekareye bir ev
veriliyordu o zaman.
3) Ben anlaşmadım. Evimi vermedim.
4) Evleri yıktırmasınlar. Bana bir
hak tanınmışsa bana vermesi lazım
evimi. Orada oturan insanları yıldırmak için buraya bir sürü kağıt toplayıcı, tinerci insan getirdiler.Orada
halk direnmeli.

Cuma Erdoğan
(İşçi, 42 Yaşında)
“Şimdi kirada
oturuyorum pişmanım”
1) Sözleşme yaptık, 2003' te. 100
metrekare daire verecek diye 35 bin
TL borçlandım. 17 bin TL para verdim, 3 senedir durdu.
2-) Vaatler yerine getirilmedi.
3-) Pişmanım, kiraya versem iyiydi. Şimdi kirada oturuyorum pişmanım.
4-) Yıktırmasınlar.

Abdullah Gül’ün Diyarbakır Gezisi

Oligarşiye rağmen oligarşide ‘çözüm’ aramak!
3 yıl aradan sonra tekrar Diyarbakır’a giden Abdullah Gül’ün bu ziyaretinden çok şey bekleyenler oldu.
Gül yepyeni, olağanüstü bir “mesaj” verecekmiş gibi beklentiye girenler, umdukları “mesajı” bir türlü
alamadılar.
Oysa oligarşinin mesajı çok açıktı. 26 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Başbakan
Tayyip Erdoğan, “İki dil” tartışması konusunda düşüncelerini açık olarak ifade etmişti.
Erdoğan; “Milletimin dili tektir. O
resmi dili Türkçedir...” demiş ve ardından da “Bu meseleyi tartışmaya
dahi açmak ... kabul edilemez. Özerklik tartışması, çirkin bir tezgahtır...”
diyerek, “iki dil” isteyenleri tehdit etmişti.
29 Aralık’ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından
yayımlanan bildiri de, “(...) ‘Tek
bayrak, tek millet, tek vatan, tek
devlet' anlayışını ve (...) Türkiye
Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceği...” ilan edilmişti.
İçinde AKP’nin de yer aldığı
MGK, oligarşinin on yıllardır “Tek
bayrak, tek millet, tek vatan, tek
devlet, tek dil” diyerek asimilasyon,
inkar ve imha siyasetinin sürdürülmesinde hemfikirdi. Erdoğan’ın demeciyle MGK bildirisi birbirini tamamlıyordu. Ve bu MGK kararının
altında Abdullah Gül’ün de imzası
vardı!

Gül’den “mesaj” beklemek
devlet gerçeğini
görmemektir
Abdullah Gül’ün Diyarbakır ziyaretine Kürt milliyetçi hareket, reformistler ve küçük-burjuva aydınlar
özel bir önem atfettiler. Gül’ü sınıfsal konumundan soyutlayarak, bulunduğu yeri ve rolünü unutarak

onun Diyarbakır’da
çözüm için “iyi niyetli mesajlar” vereceğini beklediler.
Oysa Gül, halkın
değil tekellerin Cumhurbaşkanı’dır. İşbirlikçi tekellerin çıkarlarını korumak
için orada oturmaktadır. O nedenle
Gül’den “sorunun
çözümü” için bir
“mesaj” beklemek
yanlıştır ve icazetçiliktir. Gül daha önce de “Kürt sorununda iyi şeyler olacağını” söylemiş,
o “iyi şeyler”in sonrası ise Kürt halkına yeni saldırılar olmuştur.
Abdullah Gül 8 yıllık AKP iktidarının halka karşı sürdürdüğü tüm
saldırı politikalarının sorumlularından
biridir. Abdullah Gül’ün, Tayyip
Erdoğan’dan ya da MGK’dan farklı düşünmesi için bir neden var mıdır?
29 Aralık’taki MGK toplantısına başkanlık eden, ilan edilen MGK bildirisinin altında imzası olan aynı Abdullah Gül değil midir?
Tüm bunlara karşın, “Devleti
temsil eden” birinden çözüm beklemek, onun farklı(!) düşüneceğini ummak, düzen içi politikalara iflah olmaz bir biçimde bağlanmanın sonucudur.
Bu beklentilerin altı boştur. Bunu
beklentileri yaratanlar da, beklentilerle
kitleleri oyalayanlar da iyi biliyor. Sorun devlet gerçeğini anlamamak, faşizm gerçeğini görmemek (ya da
görmezden gelmek ve sorunu düzen
içi çözümlerle sınırlı düşünmektir.
Burada bir noktaya daha işaret etmek gerekir. Düzene karşı olduklarını söyleyenler, bunun için politika yapanlar, burjuva politikacıları gibi
“mesaj” beklemezler.
İki sınıfın çatışan politikaları vardır ve bu politikalar da herkesin göreceği gibi açıktır. Oligarşi Kürt so-

runu konusundaki politikalarını bugüne kadar saklamış değildir. Bugüne kadar bunu anlamamak, görmemek, bu politikaların sihirli bir el tarafından değişeceğini beklemek, “iyi
niyetli birilerinin çıkacağını ummak” düzen içi çözümler aramanın
çeşitli biçimleridir.
Bir halkın özgürlüğünü kazanmak, bağımsız bir ülke yaratmak
için yola çıkanlar, mücadeleyi “mesaj”larla değil, açık politikalarla yürütürler. Son 8 yıllık zulmün doğrudan sorumluluğunu taşıyan bir iktidarın en üst yöneticilerinden birinden
hala farklı “mesaj”lar beklemek demek, düzenin çözümünü istemek demektir.
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Gül’den Diyarbakır’da
“asimilasyonu sürdürme”
ilanı
Gül’ün konuşmalarında derin
“mesaj”lar arayanlar hem boşuna
beklediler, hem de deyim yerindeyse
koca bir boşluğa düştüler.
Ayrıca buradan şu soruyu sormak yanlış olmayacaktır: Ne mesajı
arıyorsunuz? Gül, Diyarbakır konuşmalarında söyleyeceklerini açık ve
net söyledi.
Mesela, “İki dil” tartışmaları konusunda şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçe'dir ve
bu böyle de devam edecektir. Ayrıca

27

devletin ve kamu kurumlarının dili
Türkçe'dir. Ortak dilimizdir...”
Gül’ün açıkça söylediklerini dikkate almayıp, söylemediği sözler
içinde mesaj aramak boş beklentiler
peşinde koşmaktır. Halkta boş beklentiler yaratarak, halkı oyalamak, hayal kırıklıklarına sürüklemektir. Halkı aldatmayın, Abdullah Gül kadar
gerçekleri söyleyin.
Gül, reformistlerin, Kürt milliyetçilerinin, küçük burjuva aydınların “iyi niyet” beklediği bir durumda asimilasyonu sürdürmeye devam
edeceklerini alenen ilan ediyordu.
Gül, Kürt sorunu konusunda
AKP’den, Tayyip’ten farklı düşünmediğini çok açık ortaya koyuyor.
Daha ne desin! Bunu görmek yerine,
Gül’ün her davranışından bir anlam
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çıkarmak, Diyarbakır’a gelmesini bir
“jest”, Diyarbakır Belediyesi’ne uğramasını bir “olumluluk” olarak görmek, icazetçiliğin uç noktasıdır.
Bu kadar olumlanan Gül, Diyarbakır’da “sivil toplum örgütleri” diye
lanse edilen çeşitli kurumlarla yaptığı toplantıya BDP’yi çağırmamıştır.
Hatta bunu da “iradesi olanları çağırdık” diye açıklayarak BDP’yi
açıkça aşağılamış, suçlamış, hedef
göstermiştir. Gül, işbirlikçileri bir
araya getirip Kürt milliyetçi harekete alternatif oluşturmak gibi bir amaçlarının olduğunu da saklamamıştır.
Dilini konuşamayan, insanca yaşam koşulları ellerinden alınan, köyleri yakılarak şehirlere doldurulan
yoksul Kürt halkının sorunları ortada
dururken, Gül alay eder gibi, “Di-

Savaşan
Kelimeler

9 Ocak
2011

KısaltmaYALIM!
Bazen karşımıza öyle metinler gelir ki, içerdiği kısaltmalar nedeniyle anlaşılmaz haldedirler. Bazen yazı
içindeki en kilit kelime, kısaltma olarak yazılmıştır; o kısaltmanın anlamını bilen için sorun yoktur ama, kısaltmanın anlamını bilmeyen için yazı tamamen anlaşılmaz
hale bürünecektir.
Burjuvazi, gerek kavramların, gerekse de kısaltmaların
kullanımında bazen düpedüz olayların ve olguların asıl
niteliklerini gizleme amacıyla hareket eder. Bunun için
herhangi bir olayın, olgunun, nesnenin, herkesçe bilinen
ve herkesce anlaşılabilecek olan Türkçe karşılığını değil de, başka bir dildeki karşılığını kullanırlar. Böylece
olay daha başından itibaren geniş kitleler için anlaşılmaz
olur.
Mesela, ekonomi sayfalarında kısa bir taramada karşımıza çıkan şu kısaltmalara bakın: TEFE, TÜFE, Ar-Ge,
STK, NGO, TÜİK, GSYH, EPDK, KEY, TMSF, İMKB,
CEO, BDDK, SPK...
Ekonomide ne olup bittiğini halkın anlamamasını isteyen burjuvazi için son derece normal bu yoğun kısaltmalar..
Hiç kısaltma kullanılmaz değil; ama bir şeyi bilinmez,
anlaşılmaz hale getiren, veya anlaşılmasını zorlaştıran kı-
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yarbakır'ın bir açık hava müzesi niteliğini taşıdığıyla” ilgileniyordu.
Asimilasyon ve baskıların kıskacındaki yoksul halk ne Diyarbakır’ın
“tarihi güzelliklerini”, ne de “açık
hava müzesini görecek” durumdadır.
Gül’ün, Diyarbakır’da ziyaret ettikleri arasında Anayasa referandumunda “evet” diyen Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk de vardır. Bu ziyaret de
bir “mesaj” değil midir?
Bu kadar açık “mesaj”dan sonra
halen Gül’ün çözüm sunacağını beklemek ne kadar demokratlıktır?
Tek kelimeyle, oligarşiye rağmen, oligarşiden çözüm beklemek
Kürt sorununu düzene havale etmektir. Gül’den çözüm beklemenin
adı budur.

saltmalara karşıyız. Örnekteki gibi yoğun kısaltmalar, en
iyi bildiriyi bile anlaşılmaz bir formüller yığınına dönüştürür.
Yazdığımız her yazıda, basın açıklamasında, bildiride, kullandığımız kısaltmaların tam açılımlarını mutlaka vermeliyiz. Kural olarak ya kısaltmayı ilk kullandığımızda karşısına açılımını yazmalı veya dipnot düşmeliyiz.
Kullanacağımız kavramı veya kısaltmayı, ilgili kesimler biliyor olabilir. Ama biz halkın tüm kesimlerine
seslenme bakış açısıyla hareket etmeliyiz. Akademik kaygılar değil, anlatmak istediğimizi halka anlatıp kavratma
kaygısıyla hareket etmeliyiz. Yazımızı, basın açıklamamızı, bildirimizi okuyana bilmece çözdürmemeliyiz.
İnternet ve cep telefonları, kısaltmaları daha da yaygınlaştırdı. Üstelik bu kısaltmalar büyük çoğunluğu itibarıyla son derece sağlıksız, kuralsız, dili dejenere eden
bir özellik taşıyor. Konuşma ve yazı dilimizde bu tür kısaltmaları kullanmamalı, bunlara prim vermemeliyiz.
Örneğin bir metinde THKP-C yazıyorsak, nasıl olsa herkes biliyor diye düşünmeden açılımını da yazmalıyız. PASS
yazıyorsak veya ideolojimize, stratejimize ilişkin benzeri kısaltmaların mutlaka açılımını yazmalıyız.
Akademik, bürokratik, soyut bir dilden, sadece bizim
insanlarımızın anlayabileceği bir dilden uzak durmalıyız.
Yazımızı, bildirimizi, basın açıklamamızı yazarken, kitlelere bir şey anlatma hedefimizi hiç unutmaz, ve, “yazdığım acaba nasıl anlaşılır?” sağlamasını yaparsak, bu ve
benzeri eksikliklerden kurtulmamız daha kolay ve hızlı
olur.

lam satış rakamı
içinde dağıtım şirketlerinin yeri çok
sınırlıdır. Ki, bu konuda dağıtım şirketleriyle ve gazete
bayileriyle de birçok sorun yaşanmaktadır. Sonuçta
dağıtım şirketleri işbirlikçi tekellerin şirketleridir. Devrimci bir yayını dağıtmaya çok da istekli değillerdir. Ayrıca polis, dergimizin dağıtımını engellemek için
elinden geleni yapmaktadır. Özellikle Anadolu il ve ilçelerinde gazete bayileri tehdit edilip dergimizin dağıtımı engellenmektedir. Oysa gazete bayileri yapılan anlaşmalara göre
hukuken o yayını dağıtmak zorun-

Ders: Dergi dağıtımı
Sevgili okurlarımız merhaba. Geçen haftaki dersimizde bu haftanın konusunu da belirlemiştik. Dersimize dergi dağıtımıyla devam edeceğiz.
Burjuva basın-yayın araçlarının,
özellikle de televizyonların bu kadar
yaygın bir şekilde toplumun yaşamına girmiş olması karşısında kendi yayınlarımızın, kitlelere ulaştırılması
çok daha büyük bir
önem kazanmıştır.
Burjuva medya yalan
haberleriyle, magazin
programlarıyla, kadın,
eğlence, yarışma ve benzeri programlarla halkı
uyutuyor. Adeta beyinlerini teslim alıyor. Burjuvazi, kitlelerin kendi
çizdiği sınırlar dışında
düşünmesine engel oluyor.
Gerçekleri biz yazıyoruz. Halka
içinde bulunduğu durumdan nasıl
kurtulabileceğini biz gösteriyoruz.
Dergimiz bu yanıyla elimizde büyük
bir güçtür, büyük bir olanaktır. Böyle olduğu içindir ki oligarşi bu gücü
kullanmamızı engellemeye çalışıyor.
Bunun için saldırıyor. “Terör” demagojileriyle dergimizi tecrit etmeye
ve gayrı-meşru göstermeye çalışıyor.
Oligarşinin bu saldırılarını boşa çıkartmanın, tecriti parçalamanın yolu,
dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırmaktır.
İşte bu noktada dergi dağıtımının
önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor.

tin dergisinin ne kadar sattığı olamaz.
Çünkü solun durumu bu konuda alabildiğine geridir. İkincisi; kıstasımız,
kendi dağıttığımız dergi sayısını mevcut durumun iki katına çıkartmak da
olamaz. Ölçümüz; biz dergimizi, çalışma yaptığımız alanda halkın ne kadarına ulaştırabildiğimiz, ne kadarına ulaştıramadığımızdır.
Herhangi bir çalışmanın, örgütlenmenin olmadığı yerler bir yana; asgari bir devrimci örgütlenmenin olduğu yerlerde de, dergimizi ulaştıramadığımız kesim ulaştırdığımızdan
fazladır.
Peki nedir bize engel olan? Yeni
Çözüm’den bugüne farklı alanlarda,
farklı zamanlarda, farklı sorunlar
olsa da genel olarak elden dergi dağıtımındaki sorunlar
pek değişmemiştir.
Düşmanın saldırısı,
operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar her
zaman yetersizliklerin
“gerekçe”lerinden biridir. Evet; operasyonlar, gözaltılar tutuklamalar hep olmuştur ve
olacaktır. Oligarşi bizim halka ulaşmamızı
engellemek için her
zaman saldırmıştır. Bu konuda ödediğimiz bedeller ortadadır. Oligarşinin saldırıları bütün faaliyetlerimiz
için geçerli. Onun için bu bir gerekçe olamaz.
Bunun dışında dergi dağıtımında,
derginin zamanında alınmasından
zamanında dağıtılmasına, paralarının toplanmasından satış ve tanıtımda ısrar ve istikrara kadar, çeşitli sorunlar, eksiklikler olmuştur ve olmaktadır.
Keza,
- Derginin bizzat dağıtanlar tarafından okunması,
- Okutulması, yazıların tartışılması,
- Çalışma yaptığımız alan içinde
ve dışında, daha önce dergimizi ulaştırmadığımız yerlere ve kesimlere
ulaşılması... gibi konularda da sorunlar ve eksiklikler olabilmektedir.

Dergi dağıtımı
örgütlü, iradi bir
faaliyettir

 Dergiyi halka nasıl
ulaştırıyoruz?
Birincisi; dağıtım şirketi aracılığıyla ulaştırılıyor. Ancak, derginin top-

dadır. Bu tür durumlarda dergimizin
bırakıldığı gazete bayilerini denetleyebilir, derginin dağıtım ve satışı
konusunda zorlayıcı olabilir, dergiye
bayiler aracılığıyla ulaşan okurlarla
doğrudan bağ kurmaya çalışabiliriz.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi,
sonuçta bayi aracılığıyla dağıtımın
yeri bizim açımızdan tali bir konudur.
İkincisi ve bizim için esas olan
derginin elden dağıtımıdır. Düşmanın saldırılarını püskürtecek, etrafımıza örmeye çalıştığı tecriti parçalayacak olan budur. Ancak bunun da
ötesinde, devrimci bir yayını, mücadele ve örgütlenmeyle bütünleştirmenin asıl yolu da elden dağıtımdır.
Bu konuda uzun yılların birikimine,
deney ve tecrübelerine sahip olmakla birlikte yeteri kadar sonuç aldığımız söylenemez. Sonuç almaktan
kastımız şudur: Bizim bu konudaki
kıstasımız şu ya da bu siyasi hareke-

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

29

Kuşkusuz tüm bu eksikliklerin nedenleri ve ortaya çıkış biçimleri, farklı birim ve alanlarda farklı olabilir. Ama yine de hepsi
için karakteristik olan yanlar vardır.
Dergi dağıtımında hedefin, amacın muğlaklaşması, dergiyi ve onun satışını sıradanlaştıran, yukarıda sıralanan sorunların
ortaya çıkma zeminini hazırlayan önemli nedenlerden biridir.

 Elden dergi
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Biz dergi parasında o kişiye
mücadelenin, örgütlenmenin
gerekliliğini, yoksulluğundan,
ezilmişliğinden, horlanmışlığından
kurtuluşunu göstermeliyiz. Bunu
yaptığımızda 1 lira dergi parasını
veremeyecek hiç kimsenin
olmadığını görürüz. Dergiye
ödeyeceği 1 lira onun için
diğer harcamalarından çok daha
farklı, kutsal bir öneme sahip
olacaktır. 1 lira, onun özlemlerine
ulaşma iradesini temsil edecektir.

dağıtmaktaki
hedefimiz, amacımız
nedir?
Bir: Kitlelere düşüncelerimizi,
ideolojimizi ulaştırmak
İki: Kitlelerle bağlar kurarak, onları örgütlemek.
Üç: Oligarşinin yalanlarını açığa
çıkarmak, oligarşiye ideolojik, kültürel alanda darbeler vurmak.
Dergi dağıtımındaki amaçlar gözden kaçırıldığında yukarıda sıraladığımız “sorunlar”la uğraşır dururuz.
Örneğin dergi paralarının toplanması sorununu ele alalım. Nedir sorun? Örneğin kimi arkadaşlarımız,
“Halkımızın durumu zaten iyi değil,
yiyecek ekmeği zor buluyor...” gerekçesini getirebiliyor. Böyle düşünüldüğünde orada amaç baştan kaybolmuş demektir.
Eğer böyle bakarsak, o zaman
dergiye sadece hali vakti asgari anlamda yerinde olanlara götürmek gerekir ki, elbette bu düşünülemez bile.
Tersine, biliriz ki, en yoksullar, dergimizin en başta ulaşması gereken kesimlerdir. Bunu gözden kaçırır, bu
sabrı göstermezsek, dergimizi en kolay ulaştığımız ve parasını da en kolay toplayabildiğimiz kesime, en başta da esnaflara götürmekle yetiniriz.
Ama bu noktada dergi de, derginin parası da sıradanlaşacaktır.
Oysa sürekli belirttiğimiz şey, en
yoksullar içinde örgütleme yapmamız
gerektiğidir. Biz en yoksullara gö-

türmeliyiz dergimizi. Ve parasını da
mutlaka almalıyız. Biz dergi parasında
o kişiye mücadelenin, örgütlenmenin
gerekliliğini, yoksulluğundan, ezilmişliğinden, horlanmışlığından kurtuluşunu göstermeliyiz. Bunu yaptığımızda 1 lira dergi parasını veremeyecek hiç kimsenin olmadığını
görürüz. Dergiye ödeyeceği 1 lira
onun için diğer harcamalarından çok
daha farklı, kutsal bir öneme sahip
olacaktır. 1 lira, onun özlemlerine
ulaşma iradesini temsil edecektir.
Dergi paralarına böyle bakmalıyız. Bu
sadece dergi parasında değil, her türlü faaliyetimiz için halktan aldığımız
her kuruş için geçerlidir. Bunu böyle düşünmediğimizde halktan para istemek önce bizim kafamızda meşru
olmayacaktır. Para toplamak için aklımıza ilk önce ekonomik olarak durumu iyi olanlar gelecektir.
Yukarıda saydığımız diğer “sorunlar”a bakalım; hemen hepsi aynı
kapıya çıkar. Dergi dağıtımını kitle çalışmasının bir aracı olarak görmüyorsak, dergi dağıtacak insan bulma
sorunun her zaman yaşarız. Bir devrimcinin asli sorumluluğu örgütlemektir. Tüm devrimci faaliyetler,
tüm eylemler bunun içindir. Dergi de
bu konuda bizim elimizdeki en önemli araçlarımızdan birisidir. Dergi dağıtımını da bu önemle ele almalıyız.
Sorunları hedef ve amaçtan kopartarak ele aldığımızda çözüm bulmamız

mümkün olmayacaktır.

 Dergi dağıtımı
kendiliğinden değil,
örgütlü bir faaliyettir

Halkın yayınlarımızı
anlamaması söz konusu
değil. Yayınlarımız halkın
yaşadığı sorunları anlatıyor. Halkı anlatıyor. Anlaşılıp anlaşılmaması konusunda da herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir dil
ve üslup tutturduğumuzu
söyleyebiliriz. Halkın okuma alışkanlığı olmadığı
bir gerçek. Fakat derginin elden dağıtımının önemi de zaten burada öne
çıkmaktadır.
Eğer derginin propaganda, ajitasyon, kitle ilişkileri yaratma, örgütlenme açılarından rolünü gereği gibi
yerine getirmesini istiyorsak, her
şeyden önce derginin dağıtımını,
okunmasını, okutulmasını, tartışılmasını, satışını, parasının toplanmasını kendiliğindencilikten çıkartıp
iradi ve örgütlü bir süreç haline getirmeliyiz.
Her hafta, dağıtımıyla başka, satışıyla başka, parasının toplanmasıyla başka birilerinin uğraştığı durumda orada sonuç alıcı bir dergi faaliyeti
yürütülemez. Bazen elbette çok çeşitli
nedenlerle kişilerin değişmesi de söz
konusu olur; dergi dağıtımındaki iradilik, örgütlülük, planlılık, işte burada kendini gösterir. Kişiler değişse
bile, o birim ve alandaki dergi dağıtım programımız, düzenimiz aynen
sürer... İlişkiler kaldığı yerden devralınıp devam ettirilir... Mümkün
olan her yerde dergi dağıtımıyla görevli insanlarımız olmalıdır. Kurumlaşmadan bir işi düzenli biçimde sürdürmek ve sonuç almak mümkün
değildir.

 Hedefimiz derginin kitle
çalışmasında daha etkin bir
şekilde kullanılmasıdır
Ne demek daha etkin kullanmak?

İstikrarlı bir görünüm sunmak,
“haftaya da geliriz” demişsek,
gerçekten gitmek, halkımız
nezdinde en az derginin içeriği kadar
önemlidir. Verdiği sözü tutmayan
insanların elindeki dergiye de aynı
şüpheyle bakacaklardır.

Düşman yalan ve demagojilerle,baskı ve terörle
bizi kendi içimize hapsetmek, tecrit etmek istiyor. Yapılması gereken
şey açıktır: Daha çok dergi satmak, dergimizi daha
geniş kitlelere, yeni insanlara ulaştırmak.
Bunu nasıl yapacağız?
Bu konuda çok uzaklara gitmeye
gerek yok; sadece son bir yıla bakmak
yeterlidir. İradi davrandığımızda,
inandığımızda, mevcut rakamları nasıl büyüttüğümüz ortada. Bu somut, başarılmış bir hedeftir. Ancak
mevcut durumumuzu da yeterli görmüyoruz. Bugün hedefimiz çok daha
büyük olmak zorundadır. Çünkü, İstanbul’un kondularından Anadolu’nun
dört bir yanına kadar, daha gidilecek,
dergimizin ulaştırılacağı çok yer var.
Halen çalışma yaptığımız birim ve
alanlarda, hala ulaşamadığımız birçok
kesim var. Gitmediğimiz sokaklarda
ulaşmamızı bekleyen yoksul halk
var..
Bu durumda yapılması gereken
açık değil midir? Birincisi; çalışma
yaptığımız alanda dağıttığımız dergi
sayısını özellikle bu dönemde iki
katına çıkartmayı hedeflemeliyiz.
Hedeflemek yeterli mi peki? Hayır.
Dergi dağıtımı yukarıda da vurgulandığı gibi, başından sonuna örgütlü bir faaliyettir. Dergi sayısını artırmayı istek, temenni olmanın ötesine
geçirebilmek için plan program olmalı
elbette; o planın, programın içini dolduracak bir emek, fedakarlık ve disiplin olmalı.
Gerçekte dergi dağıtımı açısından
son derece teşvik edici, güven ve cesaret verici örnekler yaşıyoruz sürekli
olarak. Daha önce hiç çalışma yapmadığımız, hiç dergi dağıtmadığımız
bölgelere gittiğimizde bile, birkaç
saat içinde 50-60-70 dergi satılan
yerler oluyor. Bu gittiğimiz birçok
yerde aldığımız ve alabileceğimiz
sonuçtur.
Burada sorun, gittiğimiz ve o ilgiyi
sahiplenmeyi gördüğümüz yere tekrar ve istikrarlı biçimde gidebil-

mektir. Tekrar gidebilmek ve o okurlarla bağlar kurabilmektir.
Bugün gittiğimiz her yerde anlattıklarımız çok daha fazla etkili olacaktır. Düşmanın baskın sonrasında
yaptığı yalan ve demagojileri bizim
anlatacaklarımızla tersine dönecektir.
Gittiğimiz her yerde halka anlatmalıyız: Gerçekler bu dergide yazıyor.
Dergimizin basılmasının nedeni budur. Ülkemizi yönetenler her konuda
yalan söylüyorlar. Halkı aldatıyorlar.
Biz gerçekleri anlattığımız için, onların yalanlarını yazdığımız için bu tür
saldırılara uğruyoruz.
Burada dergimizi daha çok insana ulaştırmak için kafamızda hiçbir sınır olmamalı. Sınır, 71 milyondur. 71
milyona ulaşma iddiamızdır.

 Dergiyi halka ulaştırmak
tek başına yeterli midir?
Diyebiliriz ki dergi dağıtımında,
geliştirmemiz gereken yanların başında bu gelmektedir. On yıllardır elden dergi dağıtıyoruz. On binlerce insana dergi verdik. Ancak dergi verdiğimiz bu insanları ne kadar kalıcı
ilişkilere dönüştürebiliyoruz? Bu sorunun cevabında özellikle kitle çalışması açısından yetersiz kaldığımız yanımız vardır. Dergi dağıtan arkadaşlarımızın en çok üzerinde durması gereken konulardan birisi budur.
Dergi verip parasını almak şeklindeki bir ilişkiyi asla yeterli görmemeliyiz. Dergi vermek bizim için kitlelere gitmenin, tanışmanın, bağ kurmanın ilk adımı olmalıdır.
Dergimizi kitlelere ulaştırdıktan
sonra, atacağımız ikinci adım; dergi
verdiğimiz her insanla kalıcı ilişkiler
kurmaktır. Özellikle mahallelerde,
birim ve alanlarda kapı kapı dergi satarken bunu gözetmeliyiz. Dergi ver-

diğimiz herkesle, tekrar
görüşmenin, daha uzun
sohbetler yapabilmenin koşullarını yaratmalıyız.
Dergi dağıtımına çıkmadan önce derginin tamamını okumaya çalışmalıyız. Dergi verdiğimiz kişilerle dergideki yazılar
üzerine kısa da olsa bir
sohbetimiz olmalıdır. Ayrıca giderek
her dergi okuru için kafamızda bir
programımız olmalıdır. Kiminle daha
çok hangi tür yazılar üzerine sohbet
etmek gerektiğini zaman içinde çıkarırız. Okurlarımıza giderek daha
fazla ve daha özel zamanlar ayırarak
bağlarımızı güçlendirmeliyiz.

 Derginin okunmasını
sağlamak bizim görevimizdir.
İnsanlarımız dergi verdiğimiz insanlara dergiyi okutmakta zorlandıklarından yakınırlar zaman zaman.
Doğrudur da, fakat dergimizi okutmak
da bizim görevimizdir. Bunu nasıl yapacağımızın herkes için tek bir reçetesi yoktur. Bunun için birçok yöntem
bulunabilir. Bir dernekte, bir evde toplu dergi okumalarından, yazıların en
çarpıcı ve önemli yanlarını sohbetlerimize taşıyarak okumayı teşvik etmeye, ikili-üçlü okuma grupları oluşturmaya kadar yöntemler geliştirebiliriz. Sorun, derginin okunmasının iradi bir şekilde ele alınmasıdır. Burada
bütün mesele dergi okunmasının da
bir şekilde örgütlü ve iradi bir çabayla
bütünleşmesidir. Bunu sağlayamadığımızda dergimiz ya gerçek anlamda okunmayacak veya okunsa da
sonuç alıcı olmayacaktır. Özellikle
yeni dergi verdiğimiz insanlarla dergideki yazılar üzerine mutlaka sohbetlerimiz olmalıdır. Onlara daha
fazla zaman ayırabilmeliyiz.
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 Dergi dağıtımının istikrarı
ve verdiğimiz sözleri tutmak,
dergiyi yaygınlaştırmanın
ön şartıdır!
Geçen haftaki dersimizde konuştuğumuz gibi, derneklerimizden tutun
hapishanelere kadar dergimiz her
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ğaltmayı hedeflemeliyiz.
hafta dört gözle beklenir.
Dağıtımın, mücadelede,
Tüm dergi okurlarımız
Düşmanın saldırılarını boşa
örgütlülüklerde çeşitli
aynı duyguları yaşayabilçıkartmak ve kitle çalışmasında
görevler üstlenmiş inmeliler... Yaşatmalıyız.
sanlarla sınırlı kalması
Ama derginin bir hafta
daha büyük mesafeler kat etmek
durumunda, dağıtımın
götürülüp, bir hafta götüiçin önümüze daha büyük
çok daha genişleyemerülmediği yerde bunu yayeceği açıktır. Her dergi
ratamayız. Böyle bir duhedefler koymalıyız.
okurumuzu en az bir derrumda her şeyden önce
giyi başka birine satacak
yeni okurlarımıza dergişekilde dergi dağıtımcımizin önemini, yerini yedır.
Bir
hafta
on
gün
sonra
götürülen
sı yapmayı hedeflemeliyiz.
terince güçlü bir biçimde hissettirebir dergide veya zaman zaman yamemiş oluruz.
Her dergi dağıtımına çıkarken
pıldığı gibi, iki haftanın dergisinin birgrubumuza yeni insanlar katabilmeİstikrarlı bir görünüm sunmak,
likte verilmesinde o güncellik de olliyiz. Bunu yapabildiğimiz ölçüde, da“haftaya da geliriz” demişsek, germayacaktır,
dağıtımda
disiplin
ve
isğıtım ağımız genişleyecektir. Düşçekten gitmek, halkımız nezdinde en
tikrar da.
manın saldırılarını boşa çıkartmak ve
az derginin içeriği kadar önemlidir.
kitle çalışmasında daha büyük mesaVerdiği sözü tutmayan insanların
feler kat etmek için önümüze daha büelindeki dergiye de aynı şüpheyle baDergimizi halka satıyoruz.
yük hedefler koymalıyız. Hedeflerikacaklardır. Bizim önem vermediğiHalkı da dergi dağıtımına
mize ulaşmak için tüm Yürüyüş okurmiz, istikrar sağlayamadığımız bir işe,
ortak etmeliyiz
larını, halkımızı Yürüyüş satışına sebaşkası da önem vermeyecektir.
ferber etmeliyiz.
Bu noktada özen göstereceğimiz
Dergiyi daha çok insana ulaştırSevgili okurlarımız; bu haftaki
bir diğer nokta, dergiyi en kısa süremanın en temel yollarından biri budur.
dersimizi burada bitiriyoruz. Haftaya
de okuyucuya ulaştırabilmektir. GünDerginin elden dağıtımında yer alan
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
celliği en azından geçmemiş olmalıinsanlarımızı mümkün olduğunca ço-
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Burjuva kültür, “Vefa sadece İstanbul’da bir semtin adıymış” sözünü
üretendir. Çünkü burjuva kültürde ve
genel olarak tüm sömürücü düzenlerin kültüründe, vefa değil, vefasızlık esastır.
Burjuvazi vefasızdır.
Vefa, halkın ve devrimcilerin
değeridir.
Vefa, “Sözünde ve sevgisinde
durmak” diye tarif ediliyor sözlüklerde. Birçok başka konuda ve alanda da vefadan söz edilebilir ama
esas olan, kavramı özel kılan bu iki
konudaki vefa olsa gerek. Sözünde ve
sevgisinde durmak.
İlki, yani sözünde durmak, halkın
yaşamında o kadar önemlidir ki, o da
başlı
başına
bir
kavrama
dönüşmüştür: Ahde Vefa.
Ahd eski bir kelime, söz, ant,
yemin demektir. Ahde vefa, sözüne,
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andına, yeminine bağlı kalmaktır ve
vefanın özüdür.
Ahde vefa, dürüstlüktür, namustur, samimiyettir. Ahde vefa göstermeyen bir insan, bu sıfatların hiçbirine
layık olamaz.
Vefanın bir diğer önemli biçimi,
sevgisinde vefadır. “Sevgisinde” durmak, halkın geleneğinde kendini en
açık biçimde hastalıkta ve hapislikte
gösterir.
Burjuvazi, diyelim ki; eşi yatalak
hasta oldu, sakat kaldı, başka bir
“eş” bulmayı kendine hak görür,
normal görür. Diyelim ki, eşi bir nedenle tutsak düştü, yıllarca hapse
mahkum edildi, burjuva düzen
kültürünü savunanlara göre, öyle bir
durumda içeridekini beklemek gerekmez...
Ama halk bekler. Hastalıkta da,
hapislikte de sevgisine sahip çıkar ve

sevgi zaten kendini orada gösterir.
Sevgi, o vefayı gösterebiliyorsa,
gerçek sevgidir.
Vefa; söze sadakat, sevgiye
bağlılık, emeğe saygıdır.
Burjuvazi için, ne verdiği sözün,
ne emeğin, ne sevginin değeri yoktur.
Tek değer paradır.
Vefa devrim için harcanmış emeğe
değer vermektir. Biri düşmüşse, o vefanın gereği olarak kaldırmaya çalışmaktır. Verilen bir desteği, yapılan bir
yardımı, bizim için göze alınan bir riski, unutmamaktır.
Halk olmak, vefalı olmaktır. Devrimci olmak, vefalı olmaktır.
Vefalı olmak, verdiğimiz sözlerde
durmaktır. Vefalı olmak, sevgimizde,
hem halk ve vatan sevgisinde, hem
sevdamızda sonuna kadar sadık olabilmektir. Vefalı olmak, halkı
güçlendirir, birleştirir, birbirine
güvenini pekiştirir.

Burjuva politikacılar

tiyatrosu
Yılbaşı gecesi burjuva politikacılardan bir tiyatro izledik.
Bir sahnede, Manisa Soma’da yerin 550 metre altında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP
maden ocağına iner de, AKP durur mu?
AKP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ömer Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da
yılbaşında Karadon Maden Ocağı’nda
oynadılar tiyatroyu.
Bu oyun bütün burjuva partilerinin halkı aldatmak için sürekli başvurdukları bir yöntemdir. Halkla ilişkisi olmayan burjuva partileri bu tür
oyunlarla kendilerini halktan birisi
gibi göstermeye çalışırlar. Yılbaşı da
bunun için iyi bir gün. Herkes eğlenirken, fedakar “politikacılarımız”
tulumlarını giyip, yerin yüzlerce metre altına inip, yılbaşlarını maden ocağındaki EMEKÇİLERLE geçirdiler.

Kılıçdaroğlu, Soma’dan verdi yılbaşı mesajını: “2011 emeğin, alınterinin yılı olsun.”
Kılıçdaroğlu, TÜSİAD toplantılarında “ekonomiyi sanayiciye teslim
edeceğim” diyor; işçilerin, emekçilerin, halkın karşısına çıkınca da başka bir yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu basın ordusu eşliğinde indiği maden ocağında oyunu şöyle sürdürdü: “Yola çıkarken ‘halk için çalışacağım’, ‘halkın sorunlarını çözmeye talip oluyorum’ dedim. Umudum, gücüm
sizsiniz, destek verin, yetki verin
Türkiye’yi aydınlığa çıkaralım...”
Eyy AKP taklitçisi Kılıçdaroğlu;
Bu kadar işçi dostu isen, hazır Manisa’ya kadar gitmişken Belediye
Başkanı CHP’li olan Buca Belediyesi’nden işten atılan ve bir buçuk
aydır belediye önünde kurdukları
çadırda direnen işçilerin de yeni yılını kutlasaydın ya. Sen de mi işçinin
direnenini sevmiyorsun? Bu gidişte
riyakarlıkta AKP’yi geride bıraka-

caksınız. ...
AKP’li Bakanlar Ömer Dinçer
ile Taner Yıldız da işçi tulumlarını giyip indiler ocağın eksi 260 koduna.
Kameraların karşısına geçip aldılar ellerine ‘havalı kazıcı’yı, kömür kazdılar. Madencilerle birlikte sofraya
oturup “soğan, biber, domates, sarma, tavuk ve börek” yediler.
Aynı maden ocağında 30 kişi göçük altında katledilmişti. “İşçilerin cesetleri çıkartılmadan madenden ayrılmayacağız” diye söz vermişti
AKP’nin bakanları. İki madencinin
cesedi hala göçük altından çıkartılmadı. Maden ocaklarında güvenlik önlemleri alınmadığı için madenciler katledilmeye devam ediyor.
Halkımız! Bu ikiyüzlülerin ikiyüzlülüklerine kanmayın. Onları sofranıza almayın.
Yapışın yakalarına. Göçük altında
bırakılan işçilerin hesabını sorun.
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Burjuvalara Nişantaşı ‘Cenneti’
Halka Yoksulluk Cehennemi!
Dünyanın en “görkemli” yılbaşı kutlamalarından birini İstanbul Nişantaşı’nda Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlemiş.
Yılbaşı hazırlıkları 4 ayda tamamlanmış. Nişantaşı’nda
Abdi İpekçi Caddesi’ne boydan boya kırmızı halı serilip, cadde 50 bin lambayla “ışıl ışıl” yapılmış. Hem de
öyle yapılmış ki, 30 bin metre uzunluğunda 10 seri lamba kullanılmış. Hiçbir şey eksik kalmamış; 14 adet kar
makinasıyla suni kar yağdırılmış. Yok yok... Sarıgül, bujuva asalaklarına yaranmak için New York’un 5’inci caddesiyle yarışıyormuş. Geri kalmamak için Paris’in
“ünlü” Champs-Elysees’ye özel bir ekip gönderip incelemelerde bulundurmuş.
Emperyalistlerden öğrendikleriyle de bilmem ne sokağını “yıldızlar geçidi konsepti”yle, bilmem ne caddesini de “hediye cenneti konsepti”yle “dekore” etmiş.
Nişantaşı cennet! Ya ötesi? Halka açlık, yoksula CE-

HENNEM!..
Burjuva asalaklarına yaranmak için yalakalıkta,
soytarılıkta, israfta sınır
yok.
New York’ta, Londra’da, Berlin’de düzenlenen yılbaşı programlarıyla boy ölçüşüyormuş belediye başkanı... Halkın refahında boy ölçüşseniz ya!
Bu şaşaalı gösterilerle neyin üstünü örteceksiniz?
Bir yanda açlık yoksulluk, diğer yanda sefahat... Kimin paralarını saçıyorsunuz?
Halk yiyecek ekmeğe muhtaç iken, bu paralar kimin
için akıtılıyor? Saçılan paralar halkın parasıdır. Sarıgül,
işçiye, emekçiye, halka yapmadığı hizmeti burjuva asalaklarına saçıyor. Açlığın, yoksulluğun üzerini gösterişle kapatmaya çalışıyor. Halkın yaşadığı açlık-yoksulluk
tablosunun üstünü bu şaşaayla örtemezsiniz.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni

yaşam biçimi de bencil,
bireyci, kendinden başka
kimseye değer vermeyen,
Geliştirir başkalarının sırtına basarak yükselmeyi başarı
sayan, halk sevgisi, vatan
sevgisi, vefa, bağlılık gibi
değerleri reddeden bir
kültürdür.
Bu çatışma, sadece
iktidarın polisiyle, askeriyle girilen bir fiziki çatışmadan,
sadece meydanlarda, barikatlarda sürdürülen bir mücadeleden ibaret değildir; her alandadır. Çatışma ideolojidedir. Çatışma beynimizdedir. Dolayısıyla, Cepheli, devrim mücadelesini sadece iktidarın el değiştirmesi boyutuyla değil, yaşamda, düşüncede,
kültürde her şeyde yeninin yaratılması olarak görmelidir. Bunun için
hiçbir hareket, hiçbir düşünce ve davranış küçümsenmemelidir.
Cepheli’nin her davranışı, dile
getirdiğimiz bu çatışma içinde bir sonuçtur. Her davranış, ya düzeni geliştirendir ya da devrimi!
Cepheli, tüm düşünce ve davranışlarını, “alışkanlıklar”ını, “kişilik”
özelliklerini, bu ölçüye vurmalıdır. Benim şu düşüncem, benim şu tavrım,
benim şu yaptığım, benim şu özelliğim, benim şu kişiliğim, devrimi mi
geliştiriyor düzeni mi?
Bu soruyu sormak kadar, açık ve
cüretli cevap vermek de önemlidir. Bu
soruyu sormaktan kaçmak, veya cevabını açıkça vermekten kaçmak, kendimizden kaçmaktır. Bu ise, düzene
hizmet eden düşüncelerimizin, davranışlarımızın devam etmesi demektir.
Sorunun cevabına göre Cepheli,

Devrime Hizmet Etmeyen

Düzene Hizmet Eder
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Hayatın hiçbir alanında boşluk
yoktur. Bunun için devrim mücadelesi,
hayatın tüm ayrıntılarında düzenle çarpışmayla geçer. Yaşam biçiminden,
kültüre, geleneklere, düşünme biçimine kadar geniş çaplı bir çarpışmadır bu. Düzen, yaşamın tüm bu ayrıntıları üzerinde örgütlüdür. Bu açıdan Cepheli şunda nettir: Her düşünce, her davranış ya düzene hizmet
eder, onu güçlendirir ya da devrimi.
Ortası yoktur.
Yaptığı herhangi bir şeyin ne düzene, ne devrime hizmet etmediğini
söyleyenler, anti-bilimseldirler, gerçekçi değillerdir ve yaptıkları o noktada düzenin değirmenine su taşımaktır. Çünkü “ortada” denilen tüm
düşünce ve davranışlar, hakim olan
sistemi, yani emperyalizmi ve oligarşik düzeni güçlendirir. Bu durum
niyetlerden bağımsızdır. “Benim niyetim öyle değildi”, “Ben aslında
şöyle düşünmüştüm” demek durumu kurtarmaz da, değiştirmez de.
Sonuçta mücadele dediğimiz iki
ideolojinin çarpışmasından oluşuyor.
Düzenin ideolojisi yani burjuva ideolojisi ile devrimci ideoloji yani proletarya ideolojisi savaş halindedir.
Bu iki ideolojinin amaçları, hedefleri, yöntemleri, kısacası herşeyleri,
birbirine taban tabana zıttır.
Bu noktada çatışma yaşamın her
alanına ve her anına yayılmıştır. Yaşamda, düşüncede, kültürde, eğitimde, “zevkler ve renkler”de, -eğlence
anlayışında, örf, adet ve geleneklerde, yani her şeyde düzen ile devrimin
çatışması vardır.
Ekonomik yapı sonuçta üst yapısını,
kendi kültürünü ve yaşam biçimini
oluşturur. Düzenin ekonomisinde, “her
şey kâr için”dir, ve “kâr için de her yol
mübahtır”. Bunun yarattığı kültür ve

Eğer yaptığımız iş,
sergilediğimiz pratik,
kafamızdaki düşünce,
devrimi büyütmüyorsa,
kişisel kaygılar, çıkarlar,
kişisel ölçüler taşıyorsa,
örgüte, devrime zarar
veriyor ve dolayısıyla
düzene hizmet ediyordur.

düşünce ve pratiğindeki düzen izlerini
silmeli, devrime ve devrimciliğe göre
yeniden düzenlemelidir.
Bir gelişmeyi, bir eylemi değerlendirirken, doğru pratiği, doğru adımı belirlerken de sorulacak soru aynıdır. Her şey, düzenle devrim çatışması esas alınarak değerlendirilir.
Pratiğin doğruluğunun ölçüsü de budur. Devrime hizmet etmeyen, devrimi güçlendirmeyen hiçbir pratik, hiçbir eylem, hangi niyetle, hangi düşünceyle yapılmış olursa olsun, doğru ve yerinde değildir.
Eğer yaptığımız iş, sergilediğimiz pratik, kafamızdaki düşünce,
devrimi büyütmüyorsa; kişisel kaygılar, çıkarlar, kişisel ölçüler taşıyorsa; örgüte, devrime zarar veriyor ve
dolayısıyla düzene hizmet ediyordur.
“Ben böyle düşünüyorum”, “Bana
böyle uygun geliyor” şeklindeki düşünce biçimi, devrimin değil, içimizdeki düzenin tarzıdır.
Yaşam, düşünce ve çalışma tarzımızı, çoğu kez yanlış olarak “alışkanlıklarımız” diye adlandırdığımız
davranışlarımızı düşünelim. Hepimiz düzen içerisinden, onun kültüründen beslenerek ve etkilenerek geliyoruz. Bunların yaşamımıza yansımaması düşünülemez. Bu yansıma,
özensizlik olur, bireycilik olur, liberalizm olur, popülizm olur, ideolojik
çarpıklıklar olur, örgüt bakış açısını
hakim kılamamak olur...
Cepheli, bunların her birini “düzene mi hizmet ediyor devrime mi?” sorusuyla bıkmadan usanmadan sorgular.
Cepheli bilmeli ki bu savaş süreklidir. Bir yerden yendiğimiz, altettiğimiz düzen kültürü, bir başka
yerden başını çıkaracaktır.
Bu yüzden, “Ben düzeni yendim,
düzen alışkanlıklarını yokettim” rehavetine kapılmamak gerekir. Onun
için tüm devrimci yaşamımızı sürekli gözden geçirmek zorundayız. Düzen tamamen yıkılana kadar bu çatışma böyle sürecektir.
Cepheli, her gün devrim tercihini tazelemeli, güçlendirmeli, pekiştirmelidir. Aksi halde düzenden besleniriz ve
nereden besleniyorsak pratiğimiz de
ona göre şekillenir.

Asgari ücret insanlık onuruna aykırıdır

Emekçinin onur ve ekmek
mücadelesi yasalara sığdırılamaz
Asgari ücret 599 liradan 630 liraya yükseltildi!
Bu parayla ne yapılabilir? Nasıl yaşanır?
Dört kişilik bir ailenin oturduğu ortalama bir evin kirası bile asgari ücretten yüksek. Bir üniversite öğrencisinin aylık masrafı asgari
ücretten daha fazla.
Bir simit 1 lira. Asgari ücrete
gelen günlük zam 85 kuruş. Asgari ücrete gelen günlük zamla bir simit bile alınamıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK), yani resmi bir kurumun
hesaplarına göre açlık sınırının
899 lira olduğu bir ülkede, insanları 630 liraya mahkum etmek;
“Seni açlık ve ölüme mahkum ediyorum” demektir.
Bu, insanlık onuruna aykırıdır.
Bir insanı asgari ücrete mahkum
etmek, ona baştan; “Sen insan gibi bir
evde yaşamayacaksın, çocuklarını
okutmayacaksın, hasta olursan doktora gitmeyeceksin, sinemaya, tiyatroya gitmeyeceksin, kitap, gazete
okumayacaksın, kendinden başka hiç
kimseyi düşünmeyeceksin...” demektir.
Asgari ücretle, emekçilere sunulan iki seçenek şudur: “Yaşamak” istiyorsan eğer; “Hırsızlık yapacaksın,
dilencilik yapacaksın, namussuzluk
yapacaksın, iktidardakilere kul-köle
olacaksın” ya da “açlıktan öleceksin!..”
İnsanları asgari ücrete mahkum etmek, YA ONURSUZCA BİR YAŞAMA YA DA ÖLÜME mahkum etmek demektir.
İnsanları böyle bir ikilem arasında tercih yapmaya zorlamaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz.
AKP iktidarı, milyonlarca emek-

Asgari Ücret 599
TL’den 630 TL’ye çıktı
Bu zamla günde sadece
aşağıdakilerden birisini
alabilirsiniz
62 gram beyaz peynir
16 gram bebek maması
406 gram ekmek
34 gram dana eti
162 gram tavuk eti
442 gram makarna
746 gram patates
çiyi onursuzca bir yaşama mahkum
etmektedir.
Ülkemizde çalışan işçilerin yarıdan fazlası asgari ücretle çalıştırılıyor.
Asgari ücretin de altında çalıştırılan
yüz binlerce işçi var. Asgari ücret öylesine düşüktür ki, dört kişilik bir aile
yaşamını sürdürebilmek için çoluk-çocuk geceli gündüzlü çalışmak zorunda
kalıyor.
Diğer taraftan AKP’nin yarattığı
bu açlık tablosunun sonucunu yozlaşma olarak toplumda çok açık bir
şekilde görmekteyiz.
Yoksul halkın yaşadığı mahallelere
bakın: AKP iktidarında açlık ve yoksulluğa bağlı olarak uyuşturucu, fuhuş, kumar, hırsızlık, kat kat artmıştır.
AKP, halktan alıp tekellere veriyor.
Halkın açlık ve yoksulluğu büyürken
tekellerin servetleri de katlanıyor.
Patronlar memnuniyetlerini ifade
edecek kelime bulamıyor.
Doğuş Holding’in sahibi Ferit
Şahenk Türkiye’nin gidişatını de-

ğerlendirirken “muazzam, muazzam” diye ifade ediyordu.
Çıplak gerçek budur: Tekeller
için “muazzam” olan, halk için felaket oluyor.
“Türkiye uçuyor”, “muazzam,
muazzam” diyen tekeller, asgari ücrete mahkum edilen milyonlarca işçinin ücreti belirlenirken kuruşun
hesabını yapıyor. Tekeller, günlük
ücrete yapılan 85 kuruş zamma
“Biz bu kadar vermeyecektik” diyecek kadar aşağılık ve pervasızdırlar.
Tekellerin “muazzam” Türkiyesi’nde işçiler, emekçiler, halk
yoktur. İşçilere reva gördükleri
yaşam budur. Tekellere kâr sağlayacak kadar yaşamlarını sürdürsünler yeter. AKP iktidarı da tekellerin isteklerini harfiyen yerine getirmektedirler.
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İşçiler, emekçiler;
AKP, insanlık onuruna
aykırı bir yaşam
dayatıyor
Bizler emeğiyle çalışan işçileriz.
Emeğimiz onurumuzdur. Asgari ücretle bize dayatılan onursuzca, köle
gibi bir yaşamdır. Tekeller emeğimizi son damlasına kadar sömürmek istiyor.
Bize dayatılan asgari ücret insanlık onuruna aykırıdır. Bize dayatılan
bu onursuzluk tekellerin onursuzluğudur. Bizi sömürenlerin onursuzluğudur.
Asgari ücrete karşı mücadele, ekmek ve onur mücadelesidir. Bize dayatılan kölece yaşamı kabul etmiyoruz. Bize dayatılan açlığı, köleliği,
onursuzluğu reddedelim!
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Adalet

Asgari ücret, emeğin karşılığını
vermemenin resmi statüsüdür

“Asgari ücret” diye verilen 630 lirayla nelerin alınabileceğine dair birçok hesap yapılabilir. Açık olan şudur
ki, bu ücret, yiyecek ve giyecek ihtiyacını bile karşılamaz. Dahası, karın doyurmanın yanında bir insanın barınma, ulaşım, elektrik, su, ısınma eğitim, sağlık, sosyal
ve kültürel ihtiyaçlar, gibi zorunlu giderleri vardır. Asgari ücretle çalışan bir kişi sadece simit yese, yine de artıracağı para, 230 liradır ve bu parayla bu ihtiyaçlarını
nasıl giderecek?
Ne demektir bu? Asgari ücretle geçinen bir aile “barınma, ulaşım, elektrik, su, ısınma, eğitim ve sağlık” gibi
zorunlu ihtiyaçlarını gideremeyecektir.
Asgari ücret kapitalist bir devlette, resmî makamlarca, işçinin “zorunlu ihtiyaçları” göz önünde tutularak tesbit edilen en düşük ücrettir. Ama “işçinin zorunlu ihtiyaçları”nı kapitalist belirler bu hesaplamada. Ve kapitalist işçiye der ki; sen şunu yemesen de, şunu kullanmasan da, şu imkandan yararlanmasan da olur!
Böyle bir asgari ücretin olduğu toplumda adaletten hiçbir şekilde söz edilemez. Kapitalist toplumda bu biçim-

deki asgari ücretin varlığı o toplumda adaletsizliğin resmen kabul ve ilan edilmesidir.
Bu şekilde bir asgari ücret belirleyen her devlet “Benim devletim adeletsizliğin devletidir” demiş olmaktadır. Bu, adaletsizliğin yasal bir durum olarak topluma kabul ettirilmesidir.
Devlet ve patronlar, asgari ücret belirlemesi ve politikasıyla işçilere diyorlar ki; sadece bizim belirlediğimiz kadar yaşayabilirsin. Sadece “Ölmeyecek kadar, yeniden çalışabileceğin gücü bulacağın kadar para veririz”...
Adaletsizliğin bundan daha açık bir biçimi düşünülebilir mi? Bir toplumda adaletsizlik denilince genellikle hukuk alanındaki uygulamalar ve kurumlar akla gelmektedir. Oysa ki, asıl adaletsizlik üretim bölüşüm ve
tüketim alanındakidir. Ekonomidedir adaletsizlik. Hukuk alanındaki adaletsizlik çoğu zaman buradaki adaletsizliğin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Adalet mücadelesi işte bu yüzden sadece mahkemelere, sadece davalara sıkıştırılamayacak kadar kapsamlı ve köklü bir mücadeledir.
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Zenginler Listesindekiler ve İcraya Verilenler
12 işbirlikçi
Türkiye’den
tekel listede
Emperyalist tekellerin dergisi Forbes, dünyadaki kan emici en büyük 2
bin tekel arasında Koç, Sabancı,
Doğan, Enka gibi işbirlikçilerin yanısıra Turkcell, İş Bankası, Akbank,
Garanti Bankası, Vakıflar Bankası,
Türk Telekom’un da yer aldığını
açıkladı. Tekeller için her şey “muazzam” gidiyor, dünyanın en zenginleri listelerine daha çok giriyorlar
artık.



Sağlıkta dönüşüm ve
borçlandırılan hastalar

Sağlıkta dönüşüm, AKP’nin yalanları bir yana, para demektir. SES İzmir Şubesi, Sağlık Bakanlığı’nın ve
Başbakan’ın “On sekiz yaş altında
olan, sosyal güvencesi olmayan herkesin ücretsiz sağlık hizmeti alacağı”
sözlerini belgeler ile yalanladı.
Sosyal güvencesi ve hastaneye
ödeyecek parası olmayanların ve 18
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yaş altındaki çocukların tedavi olabilmeleri için borç senedi imzalamaları zorunlu tutuluyor birçok yerde.
Ödenmeyen borçlar icraya verilerek
alınıyor.
Ankara Valiliği, hastanelere bir
yazı göndererek, hastane masraflarını ödeyemeyenlerin rehin alınmasına son verilmesini istiyor. Yani, rehin
almalar sürüyor.

için
Deprem
ne yapıyorsunuz?
80 ülkenin cumhurbaşkanına sunulan bir raporda önümüzdeki yıllarda “doğal afetlerin” artacağına dair
uyarılar yapıldı.
Hazırlanan rapora göre, deprem
bölgelerinin yüzde 70’inde risk artmış
durumda. 2011- 2015 yılları arasında
depremler bekleniyor. Raporda, en
aktif deprem bölgelerinden birinin
de Türkiye’yi kapsadığı belirtiliyor.
Deprem tehditi aleni. Oysa AKP
kılını bile kıpırdatmıyor. Halkın ev-

lerini yıkmaktan geri durmayanlar, söz
konusu yoksul halkın depreme karşı
korunması oldu mu, oralı bile olmuyorlar. Bu yoksul halkı ölüme mahkum
etmektir.



Torba Yasa’da engellilerin
hakları da gasp ediliyor

Binlerce engelli aç ve işsizken, 8 yıldır 40 bin engelli kadrosunu boş tutan
AKP iktidarı engelliler ile alay ediyor.
Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın açıkça söylediği gibi, engellileri bütçeye yük olarak gören AKP,
“Torba Yasa”da yer alan 4857 Sayılı
İş Kanunu'nun 30. maddesindeki,
“engelli çalıştırma” zorunluluğundan işbirlikçi tekelleri kurtarıyor.
Bunu gizlemek için de, “sadece engellilerden” oluşacak işyerleri açılabilir diyor. Peki kim açacak bunu? Kısacası karşılığı olmayan, AKP’nin
engellilerin kazanılmış haklarını gasp
etmesini perdelemeye yönelik bir
hareketir bu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK,
TEKELLERİN hizmetindedir
Aylardır “Parasız Eğitim İstiyoruz!” talebiyle bir kampanya yürüten Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler, herkese bir gerçeği anlatmak
istiyorlar.
Bunun için elbette bedeller de
ödediler, ödüyorlar. Parasız eğitim talebini savundukları için gözaltına
alınan, işkence gören, tutuklanan onlarca Dev-Gençli var.
İşkence görmek, gözaltına alınmak, tutuklanmak pahasına da olsa
parasız eğitim talebi için tüm bunları göze alan Dev-Gençliler, bu talep
için herkesi mücadele etmeye çağırıyorlar.

AKP, niye gözaltına alıyor,
niye tutukluyor?
Gençlik Federasyonu üyesi öğrencilerin dile getirdiği ve gerçekte
milyonlarca öğrencinin haklı ve meşru talebi olan “Parasız Eğitim Hakkını”, AKP görmezden geliyor, yok
sayıyor.
Dahası, bu talebi dile getirenleri
susturmak istiyor.
9 yıldır iktidarda olan AKP, eğitim ile ilgili konularda bugüne kadar
onlarca “düzenleme” yapmıştır; ancak bu adımların hepsi, gençliğin
haklı talebi doğrultusunda değil, tam
tersine, eğitimin PARALI hale getirilmesi doğrultusundadır.
AKP bugüne kadar eğitim ile ilgili
konularda sadece ve sadece tekellerin istedikleri değişiklikleri gerçekleştirdi. Çünkü, AKP parasız eğitime karşıdır.
AKP, 9 yıllık iktidarında görüldüğü gibi açıkça paralı eğitimi savunmaktadır. Parası olanın okumasını, parası olmayanın gidip tekellere
ucuz işgücü olmasını istiyor. Halk çocukları, taşeron firmaların ucuz işgücü
olsun istiyor.
AKP, işte bu nedenle parasız eğitim talebinin dile getirilmesini istemiyor. Bu nedenle bu konudaki mü-

cadeleyi polis terörüyle bastırmak istiyor. Zira, onun kurduğu sistem görüleceği gibi
eğitimin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖK’ün tekellerin hizmetinde olduğu
gerçeğidir.
Görüleceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve YÖK’ün
attığı her adım buna yöneliktir.
O nedenle atılan adımlar rastgele atılmış değildir.
“Oligarşik düzende eğitim, halk için değil, tekeller
içindir” değerlendirmesi salt
bir slogan değildir. Bu saptama somut
durumun, yaşananların adının konmasıdır.
Eğitimin tekeller için olması, eğitimin paralı hale gelmesi sadece özel
üniversiteler ile sınırlı olan bir durum
olmaktan çıkmıştır. Özel üniversiteler, eğitimin niteliğini göstermesi
açısından elbette önemli bir göstergedir. Ancak eğitimin paralı olması,
tekellerin ihtiyaçları için kullanılması, uzun süredir daha genel bir sorun durumundadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve
YÖK tekeller için vardır
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK,
halkın kurumları değildir. Halkın güveneceği, halkın taleplerini dikkate
alan kurumlar değildir.
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK,
tekellerin hizmetinde, tekellerin talepleri için hareket eden, onlar için varolan kurumlardır.
Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde
bir yandan gerici faşist eğitimi sürdürürken, bir yandan da liseleri tekellerin ucuz işgücü deposu haline getirecek Meslek Liseleri uygulaması
ile yeni bir düzenleme yapmayı planlamaktadır. Özellikle, tekellere ucuz
işgücü olacak, Meslek Liselerinde
buna hazırlanmış yüzbinlerce halk çocuğunu ucuz işgücü olarak hazırlamak

için adım atıldı.
Ayrıca üniversiteleri paralı hale getirerek, üniversitelerde halk çocuklarının okuma imkanlarını ellerinden aldılar.
Yine liseleri bir yandan oligarşinin resmi güçlerine teslim ederek, liseli gençliğin taleplerini boğmaya
çalışıyorlar.
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YÖK ise üniversitelerin içine kadar tekelleri sokmuş, onları resmileştirmiştir. Üniversitelerde tekellerin
sponsor olmalarından tekellerin öğrenci gençliğe yönelik olarak bir dizi
programı ile öğrenci gençliği bir pazar olarak görmelerine varıncaya kadar artık büyük bir pazardır üniversiteler.
Tekeller ve üniversiteler (hem
devlet, hem özel) artık iç içe geçmişlerdir.
Banka kartlarından tatil programlarına, dil kurslarından araba satışlarına kadar tekeller üniversite içinde
her türlü faaliyeti sürdürmekte, burslarla kendilerini öğrenci “devşirmekte”dirler.
Şenlik adı altındaki yozlaştırma
programlarının sponsoru olmalarıyla
kapitalizmin tüketim kültürünü üniversitelere taşırken, üniversite sanayi işbirliği projeleri ile de üniversitelerde tekellerin varlığı meşrulaştırılmıştır.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

ONLAR SALDIRDIKÇA
DEV-GENÇ’LİLER YÜRÜYÜŞ’Ü
DAHA ÇOK SAHİPLENECEK
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Doğruları söylemenin gerçekleri yazmanın bedelini ödüyoruz.
Tarih tanıktır;
Adaletsizlikler üzerine kurulu bu düzen var olduğu günden
beri doğruları söylemekten gerçekleri anlatmaktan ve bu uğurda mücadele etmekten vazgeçmedik, geri adım atmadık.
Mücadele etmenin bedel ödemek gerektirdiği bilinciyle gerektiğinde bedel ödedik ama bedel
ödetmesini de bildik.
Bedel ödemeye devam ediyoruz.
24 Aralık’ta sabaha karşı 3.15
sularında İstanbul Şişli’de bulunan Yürüyüş Dergisi’nin teknik
işlerinin yürütüldüğü Ozan Yayıncılık’a bir operasyon gerçekleştirildi. Bu saldırı sonucu 7 kişi tutuklandı.
AKP polisinin bu saldırganlığı bu pervasızlığı tesadüf değildir.
Katıldıkları her panelde her
toplantıda demokrasi şovları yapmaktan geri durmayan AKP temsilcileri kendisine muhalif gördükleri kesimlere saldırmaktan
geri durmuyorlar. Gece yarısı
Yürüyüş Dergisi’ne yapılan bu
hukuksuz saldırı da AKP’nin demokrasiden anladıklarının en somut örneğidir.
Saldırıyorlar!
Çünkü politikaları gerçekleri
çarpıtma ve demagoji üzerine
kuruludur.
En temel hak ve özgürlüklerimizi talep ettiğimizde ise gaz
bombalarına ve polis coplarına
maruz kalıyoruz. Bunun adına da
orantılı güç diyerek kendi işken-

ceci yüzlerini gizlemeye çalışıyor.
Bu çarpıtmaların ve gerçeklerin gizlenmeye çalışılmasının
karşısında gerçekleri haykıran
onurlu sestir Yürüyüş Dergisi!
İşte bundandır AKP iktidarının
Yürüyüş Dergisi’ne saldırganlığı!
İşbirlikçi katliamcı yüzleri
teşhir edildikçe daha da saldırganlaşmaktadırlar.
19 Aralık’ta katledilenleri yazdıkları için, Maraş’ı, Sivas’ı, Çorum’u, Gazi’yi unutmadıkları ve
unutturmakları için susturulmaya
çalışılmaktadır.
Yürüyüş’ü saldırılarınızla sindiremeyecek, susturamayacaksınız!
Yürüyüş, gecekondusu yıkılan yoksul halkın sesidir!
Yürüyüş 4-B’ lerle - 4-C’lerle, Torba Yasalarla her gün daha
fazla hak gasbına uğrayan işçinin
- emekçinin sesidir.
Korkularının yansımasıdır saldırganlıkları!
Korktukları için 17 yaşındaki
Ferhat Gerçek’i Yenibosna’da
Yürüyüş Dergisi dağıtımı yağparken sırtından vurarak felç bıraktılar.
Korkuyorlar!
Korktukları için Engin Çeber’i Metris Hapishanesi’nde işkencede katlettiler.
Gerçek, yalan karşısında en
büyük silahtır. İdeolojik silahımız
dergimizdir. Bu silahla savaşacağız!
Yürüyüş’ü daha çok sahipleneceğiz, daha fazla insana ulaştıracağız. Bu sözü yerine getirmek
tüm DEV–GENÇ’lilerin görevidir!

Rektörlük Hasarın Bedelini
Öğrencilerden İstiyor
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Kasım 2010’da Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler Anadolu Üniversitesi İki Eylül
Kampüsü’nde 6 Kasım YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto eden afişler asmak istediği için özel güvenlik
görevlileri ve polisin saldırması üzerine okul kantinine girerek barikat kurup direnmiş ve 45 öğrenci gözaltına
alınmıştı. Şimdi de kantinde oluşan 17
bin liralık hasarın masrafı öğrencilerden isteniyor.

Derbent Mahallesi’nde
Polis Terörü
1 Ocak Cumartesi günü Sarıyer
Derbent Mahallesi’ne dergi dağıtımına
giden Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler girdikleri bir sokakta polisler tarafından önleri çevrilerek “Hakkınızda şikayet var” denildi ve gözaltına alınmak
istendi. GBT kontrolünün keyfiliğine itiraz eden Gençlik Federasyonu üyelerinin çevredeki halk tarafından da sahiplenilmesi üzerine polis gözaltına alamadan oradan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Faşist baskı
protesto edildi
29 Aralık’ta Samsun On Dokuz
Mayıs Üniversitesi Kurupelit
Kampüsü’nde bulunan Karadeniz Öğrenci Yurdu’nda sivil faşistlerin ilerici
ve devrimci öğrencilere yaptığı baskıları protesto etmek ve genel olarak yurtlardaki faşist baskı ve teröre dikkat çekmek için OMÜ öğrencileri tarafından
bir eylem gerçekleştirildi. Fen-Edebi yat Fakültesi önünde yapılan açıklama
da, geçtiğimiz günlerde Karadeniz
Yurdu’nda elinde bıçaklarla bir grup
faşistin yurt yönetiminden aldığı güçle odaları bastığı, bir öğrenciyi tehdit
ederek telefonunu gasp ettiği hatırlatıldı.

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin

Gündeminden
12 Eylül döneminin uygulamaları
okullara bir bir sokulmaya çalışılıyor. Zaten bugüne kadar baskıların, gözaltıların hiç eksik olmadığı İstanbul Üniversitesinde bundan sonra da bir yıllık uygulamalar şeklinde hayata geçirilen polise İstanbul Üniversitesi etrafında arama izni gibi faşist uygulamalar öğrenci gençlikten düzenin ne kadar çok
korktuğunu ortaya koymaktadır. Bu
korkularını bastırmak için yapacakları
uygulamalar şöyle; İstanbul Üniversitesi’nin bazı fakülte girişlerine asılan kağıtlarda ‘Önleme Araması Kararı’ yazıyor. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün talep ettiği İstanbul 1. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin kararına göre 1
Aralık 2010 - 30 Kasım 2011’e kadar bir
yıl süreyle kişilerin, çanta, paket, poşet,
araç ve özel kâğıtları aranacak. Aramanın sınırları ise bir hayli geniş... Polis
üniversitenin Fatih sınırları içerisinde bulunan tüm fakülte, yüksekokul ve idari
binalarının girişinde, hatta binalarının
çevrelerinde, rektörlük talep ettiğinde de

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE
POLİSE ARAMA İZNİ
bina içlerinde arama yapabilecek. Bu uygulamalar çoktan hayata geçirildi bile.
Örneğin; geçtiğimiz günlerde İstanbul
Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci
okuldan çıktıktan sonra yolda önü polisler tarafından kesilerek “Nereye gidiyorsun? Seni alalım mı almayalım
mı?” gibi sorular sorularak karakola götürülmekle tehdit edilmiştir. Herkese suçlu muamelesi yapılarak polisin keyfi
gözaltına alması kolaylaştırılmıştır.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus
Söylet ise bu kararla ilgili; "İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü’nce bahsi geçen arama kararları, şiddet olaylarının
önlenmesi ve öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla 2005
yılından itibaren, üniversite giriş kapılarında sadece şüphe üzerine uygulanmıştır. 2010-2011 öğretim yılı için
alınan ‘Önleme Arama Mahkeme Kararı’ rektörlüğümüzce süre ve içerik
açısından yeniden değerlendirilmiş
olup ivedilikle gereği yapılacaktır" di-

gençli¤in
tarihinden
9 Ocak - 16 Ocak
13 Ocak 1992: Ankara’da belediye otobüslerine
yapılan zammı protesto için yürüyüş yapan Hacettepe’li
öğrencilere polis saldırdı. 79 öğrenci gözaltına alındı.
12 Ocak 1992: Dicle Üniversitesi öğrencisi A. Samet Çetin kontrgerilla tarafından katledildi.
Ocak 1977: Aydın-Ortaklar Öğretmen Lisesi’nde
artan faşist baskıları protesto için 2 bin kişilik yürüyüş
düzenlendi.
10 Ocak 1993: İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde
öğrenciler öğretmen dayağını protesto için "Dayak Yemeğe Değil, Bilim Öğrenmeye Geldik” pankartıyla yolu
trafiğe kapatarak eylem yaptılar.

11 Ocak 1991: DLMK’lı öğrenciler "İsteyelim,
Mücadele Edelim, Vermezlerse Alalım” adıyla kampanya başlattılar.

yor. Yunus Söylet güya öğrencilerin
güvenliğinden bahsetmektedir. Peki soruyoruz: Madem öğrencilerin can güvenliğini sağlayacaksınız, işkenceci, eli
kanlı katil polisleri neden okula sokuyorsunuz?
16 Mart’ta 7 öğrenciyi İstanbul Üniversitesi’nde katleden, demokratik akademik üneversite mücadelesi veren
Dev-Genç’li Seher Şahin’i üniversitenin
3. katından aşağı atan, Hamiyet Yıldızlar’ı öğrenciyken katleden ve daha birçok devrimciyi kaçırıp katleden sizin o
üniversitenin güvenliğini sağlasın diye
koyduğunuz katil polisler değil mi?
Şöyle kendi tarihinize bir bakın. Kendinizi aklayabileceğiniz bir yüzünüz
var mı? Yok değil mi? Bizler yıllardır
verdiğimiz onurlu mücadeleyi karşınızda Hamiyet Yıldızlar gibi dikilerek
vereceğiz. Baskılarınız, onursuz dayatmalarınız, aramalarınız bizi yıldıramaz!..

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Dünya Gençliğinden
ABD’li Emre Aközler İş Başında
Amerika’da öğrencilerin "Parasız Eğitim" talebine
karşı çıkan liberaller, ABD’deki öğrencilerin okul yıllarında kredilerle borçlanması, işe başlayınca ise geri ödemesi modelini öne sundular. 2009 yılında ABD’li üniversite öğrencileri, ortalama 24 bin dolar kredi borcuyla mezun oluyorlardı. Ancak ailelerin çocuklarına destek olmak
için aldığı krediler, öğrencilerin kullandığı diğer krediler
ve okul masraflarını karşılamak için kredi kartlarına yüklenmeleri sonucu ortalama eğitimin 80 bin doları bulduğu belirtiliyor. Toplam 880 milyar dolar borca ABD’deki toplam öğrenci kredi borcu ise akıl büyük bir miktara
ulaşmış durumda. 2010 sonu itibariyle borç toplam 880 milyar dolar. Bu borç her saniye 2800 dolar artıyor. ABD Eğitim Bakanlığı, öğrencilere sağladığı kredi için yüzde 7 faiz
alıyor. ABD’de kredi kartları için ortalama yüzde 8.8, ev
kredileri için ise yüzde 9.1 faiz olduğu düşünüldüğünde,
bu faizin de yüksek olduğu görülüyor.
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Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız
Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Galatasaray Lisesi önünde “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” imza
masası açan Dev-Genç’liler, herkese
parasız eğitim hakkımızı almak için
mücadele etme çağrısı yapıyor.
 Taksim’de İmza Masası
Galatasaray Lisesi önünde 29 Aralık’ta açılan masaya öğrenci gençliğin ve ailelerin ilgisi yoğundu. Havanın soğuk olmasına rağmen halk,
Dev-Genç’lilerin bu meşru talebini sahiplendi ve imza verdi. Galatasaray
Lisesi’nin demirlerine pankartın asılmasını bahane eden sivil polisler,
pankartın indirilmesini istediler. Bunun keyfi bir uygulama olduğunu belirten Dev-Genç’liler pankartı indirmeyeceklerini, pankart asmanın demokratik hakları olduğunu vurguladı. Dev-Genç’lilerin kararlı tavrı ve
polisin teşhir olmaktan korkması nedeniyle polisler çekip gitmek zorunda kaldılar.
30 Aralık’ta açılan masada ise
360 imza toplandı ve 1000’e yakın
bildiri dağıtımı yapıldı.
 Dev-Genç’lilerin Parasız
Eğitim Mücadelesi Sürüyor
2 Ocak günü imza toplanan ma-
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sada da polis yine tahammülsüzlüğünü göstererek pankartın indirilmesini istedi, ancak Dev-Genç’liler
tüm meşruluklarıyla eylemlerine devam ettiler. Dev-Genç’liler meşru
taleplerini dile getirdiler. Yapılan konuşmalarda parasız eğitim istemenin
suç olmadığını, 12 milyon öğrencinin
talebi olduğunu ve asgari ücretin
600 TL olduğu ülkemizde paralı eğitimin bir soygun olduğunu vurguladılar.
 Ege Üniversitesi'nde Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!
Ege Üniversitesi'nde iki haftadır
açılan "Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız" standı bu hafta 28 Aralık günü
açıldı. Üç saat açık kalan stantta imzalar toplandı, Yürüyüş Dergisi'ne yapılan baskın anlatıldı. Stanttan sonra
sınıflara dağılan Dev-Genç'liler "Parasız eğitim istemek suç değil! Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz serbest bırakılmalıdır!" şeklinde konuşmalarla
imza toplamaya devam ettiler.
 İzmit'te Dev-Genç’liler
Saldırıları Boşa Çıkardı
3 Ocak günü İzmit Sanat Sokağı’nda “Parasız Eğitim İstiyoruz

Alacağız” kampanyası için
masa açan Dev-Genç’lilere
önce zabıta saldırıp masayı
almak istedi. 5 dakika sonra
da onlarca yunus ve çevik
kuvvet polisleri doldu. DevGenç’liler iki kişiydi ve polis masayı zorla, hukuksuz
bir şekilde aldı. Halka teşhir olan
polisler alanı hemen terk etti. İmza
kampanyasına masasız devam eden
Dev-Genç’liler halkın olumlu tepkisi ve desteğini aldı. Dev-Genç’liler iki saatin sonunda 217 imza topladı.
 Kars’ta Kampanya Çalışması
25-29 Aralık tarihleri arasında
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde Kars Gençlik Dernekli öğrenciler “Parasız Eğitim İstiyoruz! Alacağız!” kampanyası dahilinde 160 tane imza topladı. Öğrenciler
arasında imza toplamak isteyenler
oldu.
 Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir!
Karabük Üniversitesi’nde 27 Aralık’ta “Demokratikleşme ve Kamusal
Alan” adı altında verilen konferansta söz alan Gençlik Federasyonu
üyesi demokratik ve bilimsel eğitimin
önünde engel olarak bulunan YÖK
düzeninden ve parasız eğitim talebinin haklılık ve meşruluğundan bahsetti. 29 Aralık Salı günü Yürüyüş
Dergisi’nin tanıtım ve satışı yapıldı.

 Liseli Gençlik’in Çadırı
Armutlu'da
Liseli Gençlik, yaklaşık 1 haftadır Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı'nda açtığı çadırda; "Parasız Eğitim,
İstiyoruz Alacağız" kampanyasının
çalışmasını ve duyurusunu yaptı. 30
Aralık günü, Grup Yorum elemanları ve Grup Yorum Korosu öğrencileri,
Liseli Gençlik'in Okmeydanı Sibel
Yalçın Parkı'nda açtığı çadırı ziyaret
etti. Sarıgazi Liseli Gençlik kalabalık bir şekilde sloganlarla ve marşlarla
direniş çadıırını ziyaret etti.
4 Ocak günü Armutlu’ya taşıdı
çadırını Gençlik. Okmeydanı’ndan

sonra bir haftalığına açılan çadıra her
gün ziyaretçi geliyor. Şenay anaların,
Gülsüman anaların, Sevgi Erdoğan’ın, iki kız kardeşin Canan’la
Zehra’nın şehit düştüğü, Güler Zere’nin, Eyüp Baş’ın şehit düştüğü direniş mahallesinde gençlik direniş geleneğini büyütüyor.

Dev- Genç Tarihi Emre
Aköz’e En Güzel Cevaptır
30 Aralık günü Taksim Galatasaray Lisesi önünde Sabah Gazetesi yazarlarından Emre Aköz’ün 16 Aralık
günü yazdığı “ODTÜ’lü sosyalistlere yakışan oyun; uzun eşsek” başlıklı
yazısına cevaben bir eylem yapıldı.
Gençlik Federasyonu tarafından yapılan eylemde “Emre Aköz Yanılıyor!
Parasız Eğitim ve Bağımsız Türkiye
Mücadelemizden 41 Yıldır Vazgeçmedik! Vazgeçmeyeceğiz!” denildi.

İstanbul Üniversitesi Önünde Eylem!
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ana giriş kapısı önünde Gençlik
Federasyonu üyesi öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün başvurusuyla polise getirilen üniversite ve çevresindeki keyfi arama iznini protesto ettiler. Eylemde “Polisiniz, İşbirlikçi Rektörleriniz, Arama Kararlarınız Mücadelemizi Engelleyemez” yazılı pankart açılarak bir açıklama yapıldı.

Lisede Kantin
Boykotu Kazandı!
Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde 28 Aralık günü kantin fiyatlarının düşürülmesi için başlatılan boykotta, kantinden alışveriş yapmamaları çağrısında bulunulmuş, bunun üzerine Müdür Yardımcısı Sait Arı, okula polis çağırarak 3 öğrencinin gözaltına alınmasına sebep olmuştu. 30
Aralık günü, okuldaki boykotu kullanmak isteyen CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, okula giderek bahçede
öğrencilere ücretsiz simit, meyve suyu
ve Atatürk’le ilgili kitaplar dağıtmaya
başladılar. Bu duruma tepki gösteren
devrimci öğrenciler, yapılan boykot
üzerinden reklam yaptığını, kim ol-

duklarını iyi bildiklerini söylediler ve
Çetin Soysal’ın yapmak istediğini tele
vizyon ve gazetelere
teşhir ettiler. Çetin Soysal müdürle
görüştükten sonra okuldan ayrıldı.
Tüm bu gelişmelerden sonra, okuldaki kantin fiyatları düşürüldü ve boykot zaferle sonuçlandırıldı.

Liselerde kantin boykotu
yayılıyor
30 Aralık’ta, Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi’nde boykot gerçekleştirildi.
Kemal Atatürk Lisesi öğrencilerinin
kantin fiyatlarına karşı tepkileri, fiili
boykota dönüştü. Okul müdürünün
bugün kantinden alışveriş yapmayarak
kantin boykotuna başlayan öğrencileri tehdit etmesine rağmen, öğrenciler
yanlarında getirdikleri yiyecekleri paylaşıma açarak boykotu sürdürüyor.

Çanakkale’de Faşist
Saldırı
30 Aralık günü Çanakkale On
Sekiz Mart Üniversitesi MYO ve
eğitim fakültelerinde devrimci-demokrat ve yurtsever öğrencilere karşı faşistler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Öğrencilere “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” sloganı atarak
ve kurt işareti yaparak saldıran faşistler 2 öğrenciyi yaraladı. Okula giren yaklaşık 100 jandarma, 2’si yurtsever 4 öğrenciyi gözaltına aldı. Bunun üzerine devrimci demokrat öğrenciler eylemler yaparak okul müdürüyle görüştüler.
31 Aralık’ta da faşister sürekli
devrimci-demokrat öğrencileri tahrik
etmeye çalıştı. İki öğrenciye meslek
yüksek okulunda gerçekleşen saldırıyı
teşhir etmek amacıyla saat 15.00’da
MYO’nun içinde devrimci-demokrat
ve yurtsever öğrenciler bir basın
açıklaması gerçekleştirmek istedi,
ancak jandarma izin vermedi. Okulun
içerisinde toplanan faşist gruba ve attıkları sloganlara müdahale edilmezken, okul dışında olan öğrencilerin
slogan atmamalarını ve açıklamalarını
okul dışında yapıp gitmeleri istendi.
Öğrencilerin okul yönetimiyle görüşmelerinin ardından hiçbir sonuç alınamayınca, öğrenciler oturma eylemine başladılar. 2 saat süren direnişlerinin zaferle sonuçlanması üzerine,
öğrenciler ÖSEM'e doğru yürüyüşe
geçti. “Baskılar Bizi Yıldıramaz” yazılı pankartın arkasında, yaklaşık 120
kişi marşlar ve sloganlar eşliğinde
ÖSEM'e yürüdü.

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Yoldaşlarımıza, dostlarımıza;
2010 işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, ev hanımıyla, memuruyla,
sanatçısıyla, kısacası halk olarak
yarattığımız değerlerle bizim
olmuştur. 2011 de bizim olacaktır.
Dev-Genç’liler olarak buna inanı
yoruz ve ailemize olan bu büyük
güvenimizle, ailemizi yeni fertlerle
büyüteceğimiz bir yıl olmasını
diliyoruz... Yeni yılımız kutlu
olsun...
GENÇLİK FEDERASYONU
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Hapishanelerde
Sürgün Sevk İşkencesi
TAYAD’lı Aileler

Sayı : 250

2010 yılı boyunca hapishanelerde saldırılar ve sürgün sevkler
sürmüştür. Sürgün sevkler yılın son
günlerinde bile yapılmış, hiç hız kesmemiştir.
Tip 1 diabet hastası olan Ufuk
KESKİN gibi hasta tutsaklar bile iki ay
içerisinde üç tane hapishaneye kendi isteği olmadan sevk edilmişlerdir.
Neden sürgün sevk deniliyor diye
bir soru akla gelebilir. Sürgün sevk denilmesinin nedeni tutsakların hiçbir
sevk talebi olmadan yapılan sevklerdir.
Bu tür sevklerde, gardiyanlar ve askerler sabahın çok erken saatlerinde
hücreye baskın yaparak, tutsaklara
zorla, saldırarak ve işkenceyle alıp
ring aracına koyup yola çıkarlar.
Tutsaklara nereye, hangi hapishaneye
götürüldükleri bile söylenmez.
Hücrelerden zorla alınıp götürülen tutsaklara yolculuk sırasında ve yeni ge-

tirildikleri hapishanenin girişinde ve
sonrasında sürekli işkence yapılır.
Sevk istemeyen tutsaklar böyle işkenceyle, zorla ve kendilerine önceden
hiçbir haber verilmeden sevk edilirken,
sevk talebi olan tutsaklar da, sevk talebi istedikleri yerlerle hiçbir ilgisi
olmayan ve çok daha kötü koşullardaki hapishanelere sevk ediliyorlar.
Yukarıda saydığımız sürgün sevkler, saldırılar ve işkenceler hapishanelerde yalnızca yılın son yirmi günü içinde meydana gelmiştir.
Bir ülkenin yönetiminin nasıl olduğunu en iyi gösteren yerler hapishanelerdir. “İleri demokrasi” havarisi
AKP’nin hapishanelerinde, AKP’nin
Adalet Bakanlığı tarafından imzalanan
10 tutsağın, tredman olmaksızın 10
saat bir araya gelmesini öngören 45/1 sayılı genelgedeki sohbet hakkı uygulanmamaktadır. AKP hapishanelerdeki iş-

Biz tutsak aileleri evlatlarımızın direnişine sahip
çıkmak, onları yalnız
bırakmamak için faşizme
karşı onların sesi olmaya
ve onların mücadelesini
dışarıda sürdürmeye
devam etmeliyiz.
kencelerini, saldırılarını ve sürgün sevklerini sürdürmektedir. Hasta tutsakların
tedavisini engelleyerek onları birer birer imha etmektedir. Ama karşılığında
da gerekli direnişi görmektedir. Besime
DURU Antalya L Tipi Hapishanesi’nde
tek başına direnmektedir.
Biz tutsak aileleri evlatlarımızın
direnişine sahip çıkmak, onları yalnız
bırakmamak için faşizme karşı onların
sesi olmaya ve onların mücadelesini dışarıda sürdürmeye devam etmeliyiz.
Aksi durumda, AKP'nin dışarıda hak
arayan adalet isteyen halk kesimlerine
yönelik estirdiği terörün bir parçası olan
hapishanelerdeki işkenceler ve zorla yapılan sürgün sevkler devam edecektir.

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Çankaya’daki Masa, Düşmanın Oyunudur
Devrimci gençliğin yolu,
Çankaya’daki masadan
geçmiyor!
Oligarşinin “diyalogculuk”
oyununa ortak olmak,
diyaloğun sadece bir tarafını,
oligarşiyi güçlendirir.
5 Ocak’ta ODTÜ’de ilerici gençlik
örgütlülüklerinden oluşan bir grup
gençliğin eylemine polis saldırdı. Aynı
gün, Abdullah Gül’ün ertesi gün “öğrenci temsilcileriyle” görüşeceği açıklandı.
Abdullah Gül, 6 Ocak’ta üniversitelerde kurulu bulunan işbirlikçi öğrenci
konseylerinin, kulüplerinin temsilcilerini toplamış, onlarla “öğrencilerin
sorunlarını dinleyen cumhurbaşkanı”
şovunu gerçekleştiriyordu.
Tam böyle bir oyunun ortasında,
Çankaya’yla görüşmeyi talep etmek ve
ardından da Çankaya’ya “daveti” kabul
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etmek, siyasi bir körlüktü. Ve ne yazık
ki, bir gün önce saldırıya uğrayan ilerici gençlik örgütlenmeleri, bunu yaptılar.
Çankaya, bir heyet istedi onlardan.
Onlar da oyunu görmemekte ısrar ederek bir heyet oluşturup gönderdiler.
Heyeti Çankaya’da önce “köşkün
emniyet amiri” karşılamış. Ardından
beklentiler gerçekleşmemiş, Abdullah
Gül’ün masası yerine Cumhur başkanlığı’nın yardımcılarından biri tarafından “ağırlandılar.”
Körleştiren reformist politikalar ve
protestocu tarzdır.
Reformizmin ağababaları açtılar
AKP’yi desteklemenin ve AKP’ye bu
tür “diyalog”ların yolunu.
Reformist aydınlar, “Kürt açılımı”,
“Alevi açılımı”, “sanatçılarla açılım”
toplantılarına katılarak aynı yolu genişlettiler. Kimi aydınlar Çankaya’da
Abdullah Gül’ün sofrasına koştular...
Bir başka grup aydın, bazen
Başbakanlık kapısında, bazen Çankaya

kapısında, “içeride” çok olumlu görüşmeler yapıldığını, neredeyse “başta Kürt sorunu olmak üzere” birçok sorunun çözüldü çözülecek noktaya geldiğini açıkladılar.
Şimdi bazı reformist, oportünist
öğrenci örgütlülükleri aynı çizgide diyalogculuk oynayacaksa, oradan bir şey
çıkmaz.
Böyle bir çizgide devrimci bir gençlik hareketi örgütlenemez.
Böyle bir çizgide düzenin istediği sınırlar içinde hareket eden protestocu bir
gençlik çıkar.
Öğrencilerin gönderdiği heyeti
Abdullah Gül kabul etmedi. Etseydi ne
olacaktı? Sadece oyun pekişmiş olurdu.
Masalar, oligarşinin halkın mücadelesini ve muhalefetini yumuşatma
yollarıdır. Ve bu masalar, sömürücü egemen sınıfların yüzyıllardır kullandıkları
bir araçtır. O masaya oturan, o oyuna
yedeklenen birilerini buldukları sürece de devam ettireceklerdir.

SÜRGÜN SEVKLER,
İŞKENCELER BOŞUNADIR!
Bugün Türkiye hapishanelerinde yaklaşık 100 tutuklu ve hükümlü, tedavisi hapishane koşullarında mümkün
olmayacak derecede ağır hastadır. Yaklaşık 40 hasta tutuklu veya hükümlü ise yakın süreçte ölümü beklemektedir. Tecritte sessizce katledilmek istenen hasta tutsakların
serbest bırakılmasını istemek amacıyla her Cuma günü yapılan yürüyüş 7 Ocak günü aynı saatte gerçekleştirildi.
İstabul Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray
Lisesi’ne kadar yürüyen 160 kişi hasta tutsaklara özgürlük istedi.
Galatasaray Lisesi’nde sanatçı Ayla Yılmaz tarafından
yapılan açıklamada sürgün sevklerin boşuna olduğu söylendi ve “Bu aşağılık sömürü düzeni devam etsin diye, devletin tutsakları teslim almak için yapmayacağı hiçbir şey
yoktur. Bunun önüne ancak güçlü bir sesle, güçlü bir örgütlülükle ve her gün sayısı artacak kitlelerle geçebiliriz.”
denildi. Yılmaz açıklamanın devamında halka seslenerek
“Sokaklarımız ‘Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın’ sesleriyle inlemedikçe sonuç almak mümkün olmayacaktır.
Gelin sesimize ses katın. Hep birlikte daha güçlü haykıralım, hasta tutsaklarımızı zulmün elinden çekip alalım”
sözlerini İfade etti.
Eylem atılan sloganların ardından sona erdi.
Ankara Sakarya Caddesi’nde 7 Ocak’ta hasta tutsaklara özgürlük talebiyle bir eylem yapıldı.

Eylemde
yapılan açıklamada hapishanelerden baskı,
ceza, intihar
haberlerinin
gelmeye devam ettiği ve
bunun sorumlusunun AKP iktidarı olduğu belirtildi. Açıklamının ardından eylem “Tecri̇ti̇ Kaldırın Ölümleri̇ Durdurun, Hasta Tutsaklara Özgürlük, Yaşasın Devri̇mci̇ Dayanışma, Devri̇mci̇ Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarıyla bitirildi.
Adana’da İnönü Parkı’nda biraraya gelen demokratik
kitle örgütleri hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem yaptılar. “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın Tecrite
Son” pankartının açıldığı eylemde açıklama yapan Mine
Kaynak, AKP iktidarı ve Adalet Bakanlığı’nın hasta tutsaklar için yapılan eylemleri görmezden geldiğini, hapishanelerden tabutlar çıkmaya devam ettiğini ifade etti.
Hasta Tutsaklara Özgürlük Platformu tarafından 3
Ocak günü, Adana Merkez Postahane’den hapishanelerdeki hasta tutuklularla dayanışmak için yeni yıl kartı gönderildi.

Adli Tıp Kurumu, Tutsakların

Umut Şener’e Özgürlük

Katledilmesi Sorumluluğunu

Adana’da Tutuklu TAYAD’ lılar için her Salı AKP il binası
önünde yapılan oturma eylemine bu hafta da devam edildi. “Hasta Tutsakları Tecritte Öldürmek Serbest Cenazelerine Katılmak
Suç” pankartı açılarak “Tutuklu TAYAD’lılara Özgürlük, Yürüyüş Susturulamaz” dövizleri taşındı.
4 Ocak günü yapılan eylemde tutuklu TAYAD’lı Umut Şener’e ve Yürüyüş Dergisi çalışanlarına özgürlük istendi.
Ankara’da TAYAD’lı Aileler 4 Ocak günü Adalet Bakanlığı önünde 204 gündür tutuklu bulunan Umut Şener'in serbest
bırakılması için oturma eylemi ve açıklama yaptılar.
Açıklamada, tutuklanan 17 TAYAD'lıdan 16'sı ilk iki mahkemede tahliye edilirken, aynı gerekçelerle tutuklu bulunan
Umut Şener'in hala tecrit hücrelerinde tutulmaya devam edildiği belirtildi.
“Bu hukuksuzluğa dur demek için Adalet Bakanlığı
önünde olmaya devam edeceğiz. Diğer TAYAD'lılar gibi
Umut Şener de tahliye olana
kadar sesimiz susmayacak.”
diyerek bir kez daha kararlılıklarını vurguladılar.

Almaktan Vazgeçmelidir
Hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle
her ayın ilk Perşembe günü İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde yapılan eylemde Adli Tıp Kurumu'nun hasta tutsakların katledilmeye çalışılmasındaki
sorumluluğunun artık herkes tarafından bilindiği
vurgulandı. 6 Ocak günü yapılan eylemde “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın” pankartı açıldı.
Yapılan açıklamada “ölümü bekleyen kanser
hastaları, kemoterapi tedavileri cezaevlerinin revirlerindeki hademelere yaptırılan adli tutsaklar,
ölümleri gizlenen adli tutsaklar bu tablonun
içindedir. Eminiz ki gerçek durum bu söylenenlerden çok daha ağırdır. Çünkü AKP iktidarı
uyguladığı sansür ile cezaevlerinde yaşanan
sağlık sorunlarını halkın öğrenmesini engellemektedir. Hasta tutsaklar bilimsel raporlara rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporlarla katledilmektedir” denildi.
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TECRİT! İŞKENCE! SÜRGÜN!
ve Mehmet Ali Bozok Kandıra 2
nolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün
edildiler. Sürgün edilen 4 kişinin de
davaları İstanbul DGM'dedir. Bu da
sürgünlerin nasıl bir keyfilik olduğunun başka bir göstergesidir.

 Tekirdağ F Tipi’nde Sürgün!
Tutsaklar, 31 Aralık’ta hücrelerine
yapılan baskınla, dövülerek başka
hapishanelere sürgün edildiler.

Tekirdağ F Tipi’nde İşkence!
Tekirdağ 1 No’luda Cesim Yıldırım
gardiyanlar tarafından dövülmüş,
ardından elleri bağlanarak
süngerli hücreye kapatılmıştır.

Sayı : 250
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Antalya L Tipi’nde Her Gün
İşkence!
Devrimci tutsak Besime Duru nerede
ise her gün gardiyanların saldırısına uğramaktadır.

Tekirdağ’da Süngerli Oda
İşkencesi
Aligül Alkaya çıplak olarak “süngerli
oda”ya atıldı.

Maltepe L Tipi’nde Ölüm!
54 yaşındaki T.E. gözlem altında
tutulduğu hücrede ölü bulundu.
AKP iktidarının yönetimindeki
hapishanelerde, kesintisiz süren tecrit işkencesinin yanında zulmün diğer
biçimleri de alabildiğine yaygınlaşmış
durumda.
Öncelikle yukarıda kısaca özetlenen baskı ve işkencelerin ayrıntılarını yansıtalım:
Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nden
zorbalıkla işkenceyle sürgün edilen
10’a yakın tutsaktan isimleri öğrenilebilenlerden Hüseyin Edemir Edirne F Tipi Hapishanesi’ne, Bektaş Karaman Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’ne, Hüseyin Karaoğlan
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HHB tarafından yapılan açıklamada, sürgün edilen diğer tutsakların
isimlerinin Ulvi YALÇIN, Hasan
OZAN, Oğuz ARSİN, Murat AKŞİN
ve İsmail… oldukları belirtildi.
Sürgün edilen tutsaklara Kandıra
ve Edirne F Tipi Hapishaneleri girişinde de işkence yapıldı.
Sevkler sırasındaki işkencelerde
Bektaş KARAMAN’ın burnu kırıldı.
Sürgün sevkler konusunda bilgi almak isteyen ailelere ve avukatlara da
mevcut yasalara bile aykırı bir şekilde
hiçbir bilgi verilmemiştir.
*
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde kalan PKK davası tutsağı Cesim Yıldırım gardiyanlar tarafından
önce dövüldü, ardından elleri bağlanarak süngerli hücreye kapatıldı.
*
Antalya L Tipi Hapishanesi’nde
kalmakta olan devrimci tutsak Besime DURU nerede ise her gün gardiyanların saldırısına uğramaktadır.
Besime DURU ve Gülay EFENDİOĞLU 12 Aralık’ta Adana Karataş
Hapishanesi’nden yaklaşık 20 gardiyanın katıldığı bir saldırıyla zorla hücrelerinden alınıp, Antalya ve Alanya’ya sürgün edildiler. Her ikisi de
önce Karataş Hapishanesi içinde işkence görmüşlerdir. İşkence sırasında, Gülay EFENDİOĞLU’nun midesine vurmuşlar, hapishane doktoru
da o sırada fenalaşan Gülay EFENDİOĞLU’nun o şekilde yola çıkarılmasına karşı çıkmamıştır. İşkence
dışarıda da sürmüş, tutsaklar çamurlar içerisinde sürüklenerek zorla ve işkenceyle ring aracına bindirilerek

yola çıkarılmışlardır.
Besime DURU, şu anda bulunduğu Antalya L Tipi Hapishanesi’nde
sürekli olarak gardiyanların saldırısı
altındadır. DURU telefon görüşçülerine hayatının tehlike altında bulunduğunu belirtmiştir.
*
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde 21 Aralık’ta Turaç SOLAK,
Coşkun GÜNAY ve Aligül ALKAYA’nın bulunduğu hücreye giren gardiyanlar, arama gerekçesiyle tutsaklara saldırdı; Aligül ALKAYA çıplak
olarak “süngerli oda”ya atıldı.
*
İstanbul Maltepe L Tipi Hapishanesi’nde adli bir suçlama nedeniyle,
15 Aralık 2010’da tutuklanan T.E.
(54), aynı gece gözlem altında tutulduğu hücrede ölü bulundu. Hapishane idaresi, T.E.’nin intihar ettiğini,
kendisini pantolon kemeriyle astığını iddia ediyor.

TAYAD'LI AİLELER’in
Çığlığı, Her gün İşkenceyi,
Sürgünü Duyuruyor
TAYAD’lı Aileler bu gelişmeler
üzerine 1 Ocak günü bir açıklama
yaptılar. Evet, onlar, yeni yıla da işkencelerin, sürgünlerin, tutsaklara
yönelik ölüm tehditlerinin haberleriyle
girdiler. Onların beyinleri, yürekleri,
her an F Tiplerinde, tecrit altında...

TAYAD: ‘Demokratikleşme
manevrasıyla kafası
karışanlar; gerçekler
bunlardır’
TAYAD’lı Aileler’in açıklamasında bu saldırılardan AKP’nin sorumlu olduğu vurgulanarak 2011’de
saldırıların daha da artacağına işaret
ediliyor. TAYAD’lıların uyarısı ve
çağrısı gerçekten tüm halk güçleri için
önemli:

“AKP demokratikleşme manevraları ve açılımlarla bazı kesimlerin kafasını karıştırmıştır
belki. Ama gerçek ortada, hapishanelerdedir. Hapishanelerde her gün artan işkenceler,
saldırılar, sürgünler yapılmaktadır. Bu saldırıların sorumlusu AKP iktidarıdır. Bu saldırıları engellemeyen, saldırganları
cezalandırmayarak cesaret veren AKP iktidarıdır. 2011 yılı
hapishanelerde saldırıların artacağı bir yıl olacaktır. Bizler
tutsak aileleri, devrimci–demokrat kişi ve örgütler bir araya gelmeli, kendi gücümüzle,
haklarımız için mücadele etmeliyiz. Direnirsek kazanırız.
Aksi halde hiçbir iktidar, parti
bize haklarımızı bahşetmeyecektir.”

Mehmet Aras
Onlarca hasta tutsak gibi
ÖLÜME TERKEDİLDİ
Hasta tutsakların katli, kesintisiz
sürüyor. Erzurum H Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar tarafından yapılan
açıklamada, daha önce ölüm
sınırında bulunduğu açıklanan hasta tutsaklardan
60 yaşındaki Mehmet
Aras'ın tedavisinin 2 ay
önce kesildiğini ve durumunun her geçen gün
kötüye gittiğini açıkladılar.
Açıklamada Aras’ın 95 kilodan 58 kiloya düştüğü belirtildi.

HHB: Bir tarafta MÜZE
ŞOV, diğer tarafta
SÜRGÜN SEVK
İŞKENCESİ!
4 Ocak’ta Halkın Hukuk Bürosu
tarafından yapılan bir açıklamayla, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki sevklere ilişkin ek bilgiler
açıklanırken, hapishanelerdeki yönetim mantığı da ortaya konuldu.
HHB açıklamasında bu konuda
şöyle deniliyordu:
“AKP, bu ikiyüzlü politikasını ha-

Yüzde 90 bedensel
engelli ve halâ tutsak!
Mardin E Tipi Hapishanesi’nde
tutuklu bulunan Murşit Aslan, yüzde
90 bedensel engelli. Hiçbir ihtiyacını
tek başına karşılayamıyor. Aslan’ın
göğüs kısmından alt tarafı tutmuyor,
gerekli tedavileri hapishanede
yapılamıyor. Ancak o da
tahliye edilmiyor.
PKK üyesi olmaktan
dolayı tutsak olan Aslan’ın
durumu, oligarşinin hasta
tutsaklar karşısında nasıl bir
katliamcılık ve intikamcılık
içinde olduğuna yeni bir örnek
oluşturuyor.

H alk

Düşmanı

AKP

pishaneler konusunda da izlemektedir. ... Müzeye dönüştürülen Ulucanlar Hapishanesi, Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY tarafından basına
açılmış, ... ölümlerin ve işkencelerin
artık geride kaldığı bir Türkiye tablosu çizilmiştir.
Oysaki gerçek; tecrit hücrelerinin
ve darağaçlarının sadece dünün değil, bugünün de sorunu olduğudur.
Hapishanelerde tecrit, işkence ve
ölümler artarak sürmektedir. Hapishaneler adeta birer işkencehaneye ve
tabutluğa dönmüş durumdadır.”

Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi:
Gardiyanlar İşkence Yapmakta Özgürdür!
Üç yıl önce, Ankara Sincan F Tipi Hapishanesi’nde Cengiz Kahraman ve Kenan Özyürek adlı tutuklulara, başka hücrelerdeki arkadaşlarına selam verdikleri
gerekçesiyle gardiyanlar tarafından işkence yapıldı.
Dövülerek hücrelerine atılan iki tutukludan Cengiz Kahraman’ın durumu daha
sonra ağırlaştı ve Numune Hastanesi’ne sevk edildi.
İşkenceyi yapan başgardiyan Aydın Kılıç ve gardiyan Şakir Şengül
hakkında “zor kullanma yetkisini aşıp kasten insan yaralama” suçundan dava açıldı.
Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında mahkeme,
Aydın Kılıç hakkında beraat kararı verirken, Şakir Şengül’e de bir yıl hapis cezası verilip cezanın infazı ertelendi.
AKP iktidarında işkencecilere, infazcılara yönelik himaye, kesintisiz ve istisnasız biçimde sürüyor.

Tutsaklarla alay eden
müdür ve savcı!
HHB açıklamasının devamında F
Tiplerinin nasıl yönetildiğinin somut
bir örneğini görüyoruz tekrar:
“Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi; uzun bir süredir tutuklu ve hükümlülere yönelik, Hapishane 2. Müdürü Haydar Ali AK tarafından yönetilen en aşağılık fiziki ve psikolojik
saldırıların merkezi haline gelmiştir.
Saldırılar sonrasında yapılan suç
duyuruları hakkında, dalga geçer
gibi tek başına tutulan tutuklu ve hükümlülerin ‘başka tanık gösteremedikleri’ gerekçeleriyle
Cumhuriyet Savcısı Metin ARDA
tarafından takipsizlik kararı verilmektedir.
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Dahası saldırıya maruz kalan
tutuklu ve hükümlülere gardiyanlara direndikleri gerekçesiyle hem disiplin cezaları verilmekte hem de haklarında ceza davaları açılmaktadır.”
Bu zihniyet, defalarca katledilen tutsaklara dava açan, halkın
protestolarını, taleplerini dikkate
almayan FAŞİZMİN zihniyetidir;
faşist AKP’nin zihniyetidir.
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Devrimci
Memur Hareketi
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OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL ÖNCESİNDE KESK

Kamu emekçilerinin örgütlü gücü KESK, 89 Ocak 2011 günlerinde, kendi tarihinde ilk kez bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Bu olağanüstü genel kurula birçok tartışma ile birlikte gidiliyor. Olağanüstü genel kurula yol açan nedenler, tekil bir sorun olmanın
ötesinde, büyük oranda olumsuz bir birikimin sonucudur.
Bilindiği gibi KESK, devrimci kamu emekçilerinin militan, meşru mücadele çizgisinde yürüttüğü mücadele ve
ödediği bedellerle kurulmuştur. Bugün gelinen noktada
ise bu değerlerin erimesi, kaybedilmesi söz konusudur.
Devrimci sendikal mücadele anlayışından, militan mücadeleden, meşruluk zemininden uzaklaştıkça KESK gerilemiş, etkisizleşmiş, kitle kaybetmiştir.
KESK bu noktaya nasıl gelmiştir? Her açıdan cevaplanması gereken soru budur.
Devrimci sendikal mücadele salt sözcüklerden ibaret
değildir. Bu anlayışı savunurken emekçi kitleler ile bağını sürekli kılan bir anlayıştan bahsediyoruz. Kitlelerle bağı kopmuş, kitleleri eğitmekten uzak, onların en geri
yanlarını temel alan bir politikayı mahkum ederek söylüyoruz bunları. Bu bakış açısı kitlelere öncülük edemez.
KESK’in mücadele pratiğindeki etkisizleşmeden üye sayısındaki düşüşe kadar, gerilemesindeki temel unsurlar;
hem iktidarlara karşı etkili bir mücadeleyi hayata geçirememesi hem kendi kitlesi karşısında onların eğitme, dönüştürme sorumluluğunu yerine getirmemesidir. Devrimci sendikal mücadele, kitlesini eğiten, onları karar alma
süreçlerine dahil eden, politikleştiren, burjuva ideolojisi karşısında güçlendiren bir anlayıştır. Devrimci sendikal mücadele, cüretli ve iddialı, eylemde yaratıcı, sonuç
alıcı ve bedel ödemeyi göze alan bir anlayıştır.
Birbirini tekrar eden “eylem paketleri”, kitleleri eğitmeyen, onları karar alma süreçlerine dahil etmeyen bürokratik sendikacılık, KESK’in mücadelesini büyük ölçüde zayıflatmıştır. Yasalcılık, icazetcilik ya da mücadeleyi şimdilerde olduğu gibi hukuki başvurular üzerinden yürütme düşüncesi, kitlelerin sendikaya olan güvenini daha da sarsan yaklaşımlardır.
Tüm bunlar beraberinde bir başka tehlikeyi de getirmektedir. Sendikalar devrimci çizginin uzağına düştükçe bir yozlaşmanın kucağına itilmektedir. Sendikal yozlaşma diye adlandırılabilecek bu yozlaşma, zaman zaman
sendikal bürokratizm olarak, zaman zaman lümpenleşme olarak görülebilmektedir. Grupçu yaklaşımlar ve
uzlaşmacı sendikal anlayışlar bu zeminde hayat bulmaktadır. Yaşamlarına büyük ölçüde kapitalist-bireyciyoz kültürün hâkim olduğu reformist anlayışlar, yaşam
tarzlarını ve statükolarını sendikalara da taşımış ve bu yanıyla da mücadele ve örgütlülüğe zarar vermişlerdir. Böylelikle sendikalara, örgütlülük içinde örgütsüzlük ola-

rak tarif edebileceğimiz bir liberalizm ve alkoliklikten şans
oyunlarına rüşvete kadar birçok şeyi meşru görebilen bir
yozlaşma sendikal alana da girmiştir. KESK, demokratik bir örgüt olarak bu konularda kitlesini eğitmeye, yoz
kültüre karşı mücadeleye yönelik hemen hiçbir ciddi politika üretememiştir.
KESK’in olağanüstü genel kurul öncesinde yaşadığı
sorunları anlayabilmek için tüm bunlar gözönünde bulundurulmalıdır. Gazi katliamı sırasında “sağduyu”
adına, halkın yanında saf tutmaktan kaçınan politika,
KESK’te ciddi bir sağcılaşmanın işaretiydi.
KESK’in kuruluş yıldönümünü Dedeman Otel’de kutlaması, KESK Genel Başkanı’nın Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği iftar yemeğine katılması, faşistlerin
KESK kurullarına çağrılması, İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği bir katliam sonrasında bölgeye Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün çağrılmasını içeren bir bildirinin
imzalanması gibi birçok tavır, KESK’teki yozlaşmanın
farklı biçimlerdeki göstergeleriydi. Kendisini düşman olarak gören bir kurumun davetini kabul eden bir anlayış
mücadeleye nasıl önderlik edebilir?
Fırsat bulduğunda emekçileri bir karış suda boğacak
olanlarla aynı masada iftar yemeği yemek, geçiştirilecek
bir tutum değildir.
Bir mücadele örgütü her şeyden önce dostunu düşmanını netleştirmeli, mücadele programını buna göre şekillendirmelidir. Reformist kafanın yapıp ettiklerinde ise
at izi it izine karışmıştır.
Tüm bu örneklerden anlaşılacağı gibi bugün olağanüstü genel kurula giderken tartışılan birçok konu aslında KESK için bir birikimin sonucudur. KESK emekçiler için hayati önem taşıyan Torba Yasa Tasarısı’na karşı mücadeleyi örgütlemesi gereken bir zamanda taciz gibi
yozlaşmanın sonucu olan bir gündemi tartışmak durumunda kalmıştır.
Eğer politikada, kültürde, mücadele çizgisinde, dost
düşman ayrımında, böyle bir çarpıklık, böyle bir dejenerasyon olmasaydı, bir “taciz” iddiası, koca bir örgütü
bu şekilde etkileyemez, sarsamazdı.
Sonuç olarak emekçilerin çıkarlarını savunacak, yozlaşmamış bir KESK, ancak devrimci sendikal mücadele anlayışının hâkim kılınması ile gerçekleşecektir. Kitlelere militan mücadelesiyle, devrimci eğitimi ve kolektivizmiyle, devrimci kültürü ve yaşam tarzıyla gidilmediğinde onların gerçek anlamda kazanılamayacağı açıktır.
KESK politikasıyla, kültürüyle, örgütüyle devrimci bir çizgiye dönmelidir ve bu da ancak devrimci kamu
emekçilerinin önderliğinde sağlanabilir.

Patronlara Zenginlik Emekçiye Açlık!
Torba Yasa Emekçilerin Kazanılmış Haklarına
Ve Geleceğine Karşı Açılmış Bir Savaştır!

TEK ÇARE DİRENMEKTİR!
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!
Düşmanımızı tanıyalım.
Düşmanını tanımayan, hiçbir
savaşı kazanamaz.
Boğazımızı sıkan bu el, halk
düşmanı AKP’nin elidir. Bu el,
halkların düşmanı emperyalistlerin elidir.

EMEKÇİLER,
BUNLARDAN
HABERİNİZ VAR MI?
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! Torba
Yasa’nın içindekiler aşağıda
özetlenmiştir. Bakın, kimin menfaatine, siz karar verin!

İŞÇİLER!
Bu torbadan size
düşen, ödünç işçilik,
daha düşük ücret,
güvencesizliktir!
- İşçiler artık, “fazlalık var”
gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı
veya Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı dairelere sürülebilecek.
- Torba Yasa’yla, özelleştirmeye karşı açılan davalarda verilen “yürütmeyi durdurma” ve
“iptal” kararları, artık hükümsüz
sayılacak. Yasadışı yapılan
özelleştirmeler artık yasal sayıla-

cak!
- “Meslek eğitimi gören
öğrenci, aday çırak ve çırakların
zaten düşük olan ücretleri daha
da düşürülüyor. Stajyerlik için
uygulanan asgari ücret 229
TL’den 178 TL’ye çekilecek (Şu
soygunculuğa bakın!)
- Asgari ücrette yapılacak yeni
düzenlemeyle, 16-18 yaş arasındaki yüz binlerce gencimizin
aldığı ücretler, 80 lira daha
düşürülecek.
- Torba Yasa’yla, grev yasağı
daha da genişletiliyor..

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Emekçiler! önümüzdeki
gerçek budur. Ne yapacağız?

KAMU
EMEKÇİLERİ
Bu torbadan size
düşen, sürgün,
güvencesizlik, zorla
fazla mesai, köleliktir!
Artık kaderiniz amirin iki
dudağı arasındadır. “Ödünç
çalıştırma" ve esnek çalışmayla
sürgünler yasallaştırılıyor.
"Performans" uygulamasıyla
göstermelik "Toplu sözleşme" de
yok ediliyor.
Sözleşmelilik statüsüyle 657
sayılı Devlet Memurları
Yasası’ndaki iş güvencesi de yok
ediliyor.
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Ve bu düzenlemeleri
de ancak halk düşmanı
bir iktidar çıkarabilir.
AKP, halk düşmanıdır.
Kanıtı, Torba Yasa’dır.

Tekellerin yöneticilerinin devlet kurumlarına
yönetici olarak atanmasının yolu açılıyor.
Kamu emekçileri bu
yasayla mesai saatleri
dışında da zorla
çalıştırılabilecek.

İşten atılan temizlik işçisi Türkan Albayrak
Birlikte Direndik Birlikte Kazandık

Kamu emekçileri güvencesiz
ve kölece dayatmalar altında
çalışmaya mahkum edilmektedir.

İŞÇİLER,
MEMURLAR,
TÜM EMEKÇİLER!

Torba Yasa
Köleliktir
Sürgündür

PATRONLARA
KIYAK!
Bu torba, asıl onlar
içindir!
- Patronların ödemesi gereken
sigorta primleri, bu yasadan
sonra artık İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan ödenecek.

Hak Gasbıdır
Angaryadır
Güvencesizliktir
İşsizliktir
Açlıktır

Uygulamaya bakın!
Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Mantığa bakın!
İşsiz bırakılan işsizler için
kullanılmak üzere oluşturulan
fonun kasaları, patronların yağmasına açılıyor. Bu devlet böyle
bir devlet işte. Hatırlayın.
Depremzedelerin yaralarını sarmak için konulan Deprem Vergisi
sonucunda toplanan paralar da,
devletin ve patronların ihtiyaçları
için harcanmıştı.
- Patronların sigorta ve vergi
borçlarının ceza ve faizleri
affediliyor.
Torba Yasa’nın en önemli(!)
maddeleri, patronlara sağlanan
kıyaklar, teşvikler, imtiyazlardır.
“Patronlara Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ödeme
kolaylığını getiriliyor.”

Bu kadar riyakar, bu kadar
soyguncu, bu kadar halk düşmanı ve bu kadar patron dostu
bir iktidar tarafından yönetiliyoruz.

BU YASALARI KİM
ÇIKARABİLİR?
Halkı, emekçileri düşünen bir
iktidar bu yasaları çıkarmaz.
Adaletten yana olan bir iktidar
bu yasaları çıkarmaz.
Fakir-fukarayı, garip-gurabayı
düşünen bir iktidar bu yasaları
çıkarmaz.
Bu yasa, halkın tümünü fukaralaştırma yasasıdır. Halkın
tümünü, kölelik dayatmaları
altında yaşatma yasasıdır.

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
herşey bitmiş olmayacak!
Sürgünler, dayatmalar, keyfilikler, işten çıkarmalar 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.

Birleşelim Direnelim Kazanalım!
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İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ

EMEK

“Torba Yasası Patrona
Zenginlik Emekçiye Açlıktır”
Genel-İş ve DİSK'in çağrısıyla 30
Aralık günü, Torba Yasa Tasarısı’nın
meclisten geri çekilmesi için eylem
yapıldı. Genel-İş Ankara Şubesi’nin
önünde yapılan eyleme Devrimci
İşçi Hareketi, “Torba Yasası Patrona
Zenginlik Emekçiye Açlıktır” pankartı
ve “Torba Yasası Açlıktır”, “Halk
Düşmanı AKP'ye Karşı Birleşelim Direnelim Kazanalım” dövizleriyle katıldı. Sıhhıye Sağlık Sokak'ta toplanıp
meclise yürümek isteyen işçilerin
önü polis barikatı ile kesildi. İşçilerin
kararlı tavrı sonucu yol açıldı. Meclisin önüne gelindiğinde Genel-İş ve
DİSK başkanlar kurulu hazırladıkları dosyaları meclise verdiler. Sakarya Caddesi'nde DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin yaptığı açık-

lamadan sonra eylem sona erdi.

KESK Ankara Şubeler
Platformu Torba Yasasını
Protesto Etti
KESK Ankara Şubeler Platformu,
4 Ocak’ta TBMM önünde bir açıklama yaptıktan sonra oturma eylemi
gerçekleştirdi.
Eylemde AKP iktidarının Torba
Yasa ile emekçilere bir saldırı planladığı ve var olan hakların da emekçilerin ellerinden alınmasını kapsadığı söylendi. Kamu emekçilerinin,
esnek çalışma saatlerine, güvencesizleştirmeye, taşeronlaştırmaya, sömürüye, baskıya karşı seslerini yükseltmeleri gerektiği söylendi. KESK
Ankara Şubeler Platformu dönem
sözcüsü Tuğrul Culfa yaptığı açıklamada, “Biz emekçiler, bu yıkıcı,
yok edici anlayışa, bu görmezden gelme tavrına karşı bu yasa üzerinde bir
direniş hattı örgütlemek zorundayız. Mevcut taleplerimiz görmezden gelinmeye devam ederse meşru
eylemliliklerimiz her geçen gün artarak, güçlenerek, çoğalarak emek ve
demokrasi güçleriyle daha da yükselecektir.” dedi. Açıklamadan sonra yapılan ve 15 dakika süren oturma
eylemi, atılan sloganlarla sona erdi.

Buca Belediyesi’nde
İşten Atılan İşçilerin
Yürüyüşünde 3. Hafta
Her hafta pazar günleri Şirinyer Tansaş önünden Buca Belediyesi önüne kadar, işten atılan taşeron işçilerinin yürüyüşünün bu hafta da üçüncüsü yapıldı. Devrimci İşçi Hareketi’nin de yer aldığı eyleme 150 kişi katıldı.
Yürüyüşte "Taşeronlaştırmaya Ve Sendikasız Çalışmaya
Hayır!, İşten Atılan İşçiler İşe Geri Alınsın! Baskılar Bizi Yıldıramaz! " sloganları atıldı. Yapılan açıklamada, "Bizler mücadelemize devam ediyoruz. Yeni yılın işçiler ve emekçiler
açısından daha örgütlü ve seslerini daha gür çıkardıkları bir
yıl olması gerektiğinin bilinciyle hareket edip bunun için çabalamamız gerekiyor. Buca’dan ülkemizdeki ve dünyanın diğer yerlerindeki işçi direnişlerini ve mücadelelerini selamlıyoruz. Dünyayı bizim direnişlerimizin ve mücadelelerimizin
değiştireceğini ve güzelleştireceğini unutmayalım." denildi.

Devrimci İşçi Hareketi
Nemtrans İşçilerini
Ziyaret Etti
Gemlik’te bulunan Nemtrans nakliyat şirketinde çalışan 14 işçi, DİSK-Nakliyat-İş’e üye oldukları için atılmıştı. Patronun bu saldırısına karşı işçiler direnişe başladı. 31 Aralık’ta İstanbul’da şirketin merkezinin bulunduğu İkiz Kuleler önünde gece saatlerine kadar oturma
eylemi yapan işçiler, oturma eylemlerine sonraki günlerde de devam ettiler. 3
Ocak günü Devrimci İşçi Hareketi,
“Nemtrans İşçisi Yalnız Değildir” pankartı ve dövizlerle direnen işçileri ziyaret etti, desteklerini dile getirdi. “Nemtrans İşçisi Yalnız Değildir, İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde işçiler pankartı alana astılar.

Nemtras İşçileri İçin Eylem
Nemtrans işçileri 4 Ocak günü şirket önünde eylem yaparak sendikalaşma mücadelesinde kararlılıklarını gösterdiler.
Basın açıklamasından önce Devrimci İşçi Hareketi de dövizleriyle, sloganlarıyla işçilerin yanına gelerek eyleme
destek verdi. Ayrıca çevredeki fabrikalardan işçiler geldi. Azot fabrikasından Petrol-İş üyesi işçiler servislerden
inerek kitlesel olarak katıldılar. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Yaşasın Örgütlü
Mücadelemiz, İnadına DİSK İnadına
Nakliyat-İş” sloganlarının atıldığı eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı. Eylem, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali
Rıza Küçüosmanoğlu’nun açıklamayı
okumasından sonra sloganlarla ve toplu
bir şekilde halaylar çekilerek sona erdirildi.

Sayı: 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011
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Avrupa’da

Graz: Gerçeklerden
Korkuyorsunuz!
Viyana: Yürüyüşümüz
Sürüyor

Sayı : 250

Yürüyüş

30 Aralık tarihinde Viyana'nın işlek yerlerinde ve Türkiyeliler'in yaşadığı 15. Viyana Meiselmarkt pazarında
ve 16. Viyana’daki Brunnenmarkt pazar yerinde Yürüyüş Dergisi ve Yürüyüş bildirileri dağıtıldı.
Dergi dağıtımında birçok esnaf ve kahvehaneye giderek sohbetler yapıldı. 2,5 saat süren dergi dağıtımında toplam 35 dergi ve 150 adet özel sayı halka ulaştırıldı.

Yürüyüş Dergisi’ne yapılan saldırıyı protesto etmek,
Yürüyüş’ü sahiplenmek için 29 Aralık’ta Graz şehrinde Yürüyüş Dergisi’nin satışı yapıldı.
Türkiyeliler’in yoğun olarak bulunduğu Gries semtinde esnaf ve kahvehanelerde yapılan dağıtımda baskın
sonrasında harabeye dönen dergi bürosunun fotoğrafları
da gösterildi.
3 saatte 35 dergi dağıtılırken Yürüyüş Dergisi’nin baskınla ilgili 150 adet özel sayısı halka ulaştırıldı.

9 Ocak
2011

Anadolu Gençlik
Kış Kampı Yapıldı
Kampa 25 Aralık akşamı Belçika'da, Avrupa'nın 7 ülkesinden gelen yaklaşık 60 genç ile başladı.
Yerleşme ve tanışma ile geçen ilk akşamdan sonra ertesi gün kahvaltıdan sonra kamp programı açıklanarak
çalışma grupları oluşturuldu.
Anadolu Gençlik çalışma programları ve hedefleri panel tarzı bir tartışmayla işlendi. Yeni örgütlenmelerin yaratılması gibi konuların anlatıldığı kampta kültürel çalışmalar da programlanarak hayata geçirildi.
Yeni yıla karların üstünde çekilen halaylarla girilen
kamp 2 Ocak günü sona erdi.
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İnnsbruck’ta
19-22 Aralık
Şehitleri Anıldı
Avusturya’nın İnnsbruck Şehri’nde 26 Aralık’ta yapılan anma yapıldı.
19-22 Aralık ile ilgili yapılan sinevizyon gösteriminden sonra Halk Cephesi Temsilcisi bir konuşma yaptı. Konuşmada katliamcıların 19-22 Aralık’ta dökülen her
damla kanın, F Tipi hapishanelerden çıkan her tabutun
altında kaldıkları söylendi.
Konuşmadan sonra 19-22 Aralık katliamını Ümraniye Hapishanesi’nde yaşayan eski bir tutsak katliamı
ve direnişi anlattı.
Anmaya 50 kişi katıldı.

ların aldıkları hukuksuz cezalara değinildi. Geçen yılın yabancılar açısından yoksulluğun, işsizliğin, yabancı düşmanlığının daha da boyutlandığı bir yıl olduğunu belirten Adıgüzel tecrite, baskılara, anti-demokratik uygulamalara karşı çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi. 2011 yılına omuz omuza halaylarla, coşkuyla ve umudu büyütme kararlılığıyla girildi.

Avrupa’da Yeni Yıl
Dolu dolu geçti 2010 yılı. Umudumuz daha da büyüdü, mücadele geleneklerine yeni zaferler eklendi. Zafere
bir adım daha yaklaştığımız yeni yılda
yurtdışında da programlar yapıldı. Bu
programlarda yeni yılda devrim mücadelesini büyütme kararlılığı dile ge-

tirildi.

Londra: İngiltere’nin başkenti
Londra’da, 30 Aralık günü Anadolu
Halk Kültür Merkezi’nde yeni yıl için
düzenlenen programa 100 kişi katıldı. Geçen bir yılın anlatıldığı gecede,
türküler söylenip yarışmalar yapıldı.

Almanya: Anadolu Federasyonu, Wuppertal şehrinde yılbaşında bir program düzenledi. Federasyon
Başkanı Latife Adıgüzel tarafından
yapılan açılış konuşmasında, tutsak-

Bizim olanı aldığımız, zafere
bir adım daha yaklaştığımız,
mücadele dolu bir yıl dileğiyle...

Hamburg Halk Cephesi

Sayı : 250

AVRUPA’dakiBiZ
Emperyalistler tarafından özgürlükler ülkesi olarak lanse edilen Hollanda da tam 40 yıldır esrar satan kafeler var. Esrar almak, esrar kullanmak
isteyen herkes bu kafelere giderek esrar içebilir, esrar alabilir.
Hollanda devleti, resmi olarak
kendi eliyle halka, gençliğe esrar
satıyor, esrar kullanımını teşvik
ediyor. Halkını ve gençliğini
uyuşturucu ile zehirleyen bir devlet bunu iyi bir şeymiş gibi savunuyor da.
Hollanda devleti, kendi eliyle
yürüttüğü esrar satıcılığını tam 40
yıldır hiç aksatmadan sürdürüyor.
Kimileri bunu bir “özgürlük
sorunu” olarak görüyor. Ve devlet eliyle satılan esrarı kullanmak isteyenin esrarı kolayca bulmasını mafyaya, uyuşturucunun yayılmasına
karşı bir önlem bir olumluluk gibi gösteriyorlar.
Meselenin daha en başta bir “özgürlük sorunu” olmadığı açıktır.
İstediği zaman esrar kullanmak, istediği zaman esrar bulmak bir öz-

Yürüyüş

gürlük sorunu değildir.
Esrar kullanmak ile özgürlük arasında böyle bir bağ kurmak, özgürlük
kavramının kendisine hakarettir. Kav-

Hollanda devleti halkın ve gençliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir
devlet midir ki, “biz halkın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyebilsin?
Hiçbir kapitalist devlet bunu diyecek durumda değildir.
Esrar satışını gençliği düşünmek olarak pazarlamak, dejenerasyonun bir başka yanıdır. Yasal
olarak esrar satışı yapmak, esrara alışın demektir. Halkı ve gençliği yozlaştırmak demektir.
Hollanda devleti, halkın ve
gençliğin temel ihtiyaçlarını karşılamak yerine sanki temel sorun
uyuşturucu ve esrar bulmakmış ve
bunu resmileştirmek de iyi bir
şeymiş gibi 40 yıldır sürdürdüğü
yozlaşmayı açık olarak savunmaktadır.
Hollanda, 40 yıldır esrar satan
kahveleri ile övünebilir ama halkların tarihine bu övünülecek bir şey olarak geçmeyecektir.
Halkların tarihine, halkı ve gençliği zehirleyen bir devlet olarak geçecektir.

9 Ocak
2011

40 yıldır
esrar satan
kafeler
ramı çarpıtmak, içini boşaltmaktır.
Hollanda devleti neden uyuşturucuyu resmileştirerek, kendi eliyle
satmaktadır? Bir devlet neden böyle bir şeye ihtiyaç duyar?
Hem de bunu 40 yıl gibi az sayılmayacak bir zaman dilimi içinde
son derece istikrarlı bir biçimde sürdürmektedir.
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değinmeler
Terbiye ve
Terbiyesizlik
İslamcı yazar Hidayet Tuksal
anlatıyor:
“Bir akrabam vasıtasıyla bir
cemaatin ileri gelenlerinden birinin eşiyle tanıştım. Evine gittim.
Baktım evde genç bir hanım.
Kumaymış. Akrabamdan öğrendiğime göre cemaatte hanımlar,
nefis terbiyesini böyle yapıyorlarmış. Kocalarına genç bir eş

Çizgiyle

alıyorlar, hep birlikte aynı evde kalıyorlarmış. Böylece
nefisleri terbiye oluyormuş.”
Buna nefis terbiyesi denmez.
Terbiyesizlik denir.
İslamcı burjuvazi, klasik burjuvaziyi geride bırakmıştır yozlaşma konusunda. Burjuvazi metresini evin dışında tutmuştur çoğunlukla, ama görülen odur ki, İslamcı burjuvalar, artık metreslerini evlerine sokacak kadar ahlaksızlıkta pervasızlaşmışlar. İslamcı kadınlar hangi kültür sonucunda böyle bir aşağılanmaya
ses etmeyecek hale getirilmişler,
bu da ayrı bir tartışma konusu!

Yalakalığın
Teorisi
Fethullah’ın Zaman Gazetesi’nde
yazan Mümtazer
Türköne, 5 Ocak
günkü yazısına
“Yeni Türkiye’nin
doğum sancıları”
başlığını koymuş.
Gerici yalakalardan ne zaman böyle
tumturaklı ifadeler
görseniz, bilin ki,
pespaye uşaklığını
gizlemek için yükseklerden uçan bir
tahlil döktürürler.

Dışişleri
Konutu!
Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı konutu lüks bir konut olduğu için onu paylaşamıyorlar.
Şu anda Dışişleri Bakanlığı
konutunda Cumhurbaşkanı Gül
oturuyormuş. E tabi bu durumda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ailesine de bir konut
gerekmiş. Ve Ankara’da bir konut kiralanmış.
Şimdi bakın saltanata.
Davutoğlu için kiralanan bu
konutun AYLIK kirası 39 BİN
LİRA.. Yaklaşık 25 bin dolar..
Bir aylık kiraya bakın.
Kaç asgari ücret ediyor, hesaplayın.

Polis Can
ve Polis
Canan
Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan,
Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’ne “Polis Can
ve Polis Canan”
diye animasyon
filmleri yaptıracakmış.
Yaptırdıkları
filmleri de
ilkokul çocuklarına gösterecekmiş.
Bununla trafik
bilinci yaratacakmış!
Çektirilecek
filmlerde, dur
ihtarına uymadığı
için katledilen
Çağdaş Gemikler de olacak mı?

Sarı Muhalefet
Haberi birlikte okuyalım:
“Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Torba Yasa Tasarısı’na ilişkin itirazlarını
bizzat Tayyip Erdoğan’a ileterek taleplerinin karşılanmasını istedi.
Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer’e talimat vererek, Türk-İş’in taleplerini değerlendirmesini ve tasarıda buna göre değişikliğe gidilmesi talimatını verdi.”
Ya, bakın muhalefet ne kadar kolaymış. Ne telaş ediyorsunuz torba yasa torba yasa diye...
Ne diye meydanlara çıkıyorsunuz... Görüşün Başbakanla,
o da hemen “tabii, hayhay, işçi sınıfı ister de biz yapmaz
mıyız?” deyip Bakanına talimat veriversin..
Ne sorun kalır, ne bir şey...

Yoksulluğun başkenti...
Ülkemizde en çok verem hastası İstanbul’da imiş.
Türk Toraks Derneği’nin hazırladığı raporda böyle belirtiliyor.
Normal bir sonuç. Çünkü şehr-i İstanbul, sefaletin de başkentidir...

Polise yeni görev
Seçimlerde polisin rolüyle ilgili yeni bir düzenleme
yapılmış.
Bu düzenlemeye göre, “millet iradesinin sandığa özgürce
yansıması amacıyla(!) polisle sandık arasındaki mesafe daraltıldı. Önceki seçimlerde polis seçim merkezine 100 metre
kadar yaklaşabiliyormuş. Şimdi bu mesafe 20 metreye indirilmiş.
Düzen İslamcılığı, AKP, polis içinde örgütlendikçe, onu
daha faal hale getiriyor... Yakında her sandığın üstüne bir polis de oturtabilirler.

Her ipte oynayan
cambaz
Mustafa Sarıgül icraatlarına
bakın;
Önce Eyüp Sultan’a gitti, orada
yemek verdi.
Sonra Kurtuluş’ta Hristiyanlara yeni yıl yemeği verip,
Müslümanlarla bir araya getirdi.
Yılbaşı’nda Nişantaşı’nda gövde gösterisi yaptı, burjuvaziyi eğlendirmek için kılıktan kılığa girdi.
Son olarak da Meksikalı halk önderi, bir köylü devrimcisi olan Emiliano Zapata’nın büstünü yaptırdı.
Her boyaya boyanan, her kılığa giren burjuva politikacısı için bulunmaz bir tip tarifi!

Mülteciliği sınırlara
dikilen duvarlar
önleyemez
AB, Avrupa'ya yönelen mülteci akımının giriş kapısının Türkiye- Yunanistan olduğunu söyleyerek, bu konuda Yunanistan'a baskı yapıyor.
Yunanistan bu nedenle AB'den yardım istedi. Hemen her
konuda bir kurumlaşması ve müdahalesi olan AB, sınır koruma gücü Frontex ile son dönem Somali, Afganistan, İran,
Irak’tan gelen mülteci akınını Kasım ayından bu yana önlemeye çalışıyor.
Bu nedenle Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türkiye sınırına 12.5 km. uzunluğunda bir güvenlik duvarı inşa edilecek. Ki bu duvarı 206 km'ye çıkarmak da Bakanlığın hedefi içinde.
Avrupa'ya giden mültecilerin yüzde 80'inin Yunanistan üzerinden geçtiği, Yunanistan'a ayak basan mülteci sayısının ise
günlük 200 kişi olduğu söyleniyor.
Böyle bir tablo mülteciliğin, göçün de nedenlerini içinde
barındırıyor.
Bahsedilen göç bölgeleri, son dönem yoğunlaşan mültecilerin ulusal kimlikleri, yoksullukları niye göç edildiğinin de
göstergesi..
ABD ve Avrupa emperyalistlerinin haksız yere işgal ettikleri, halklarını yoksulluğa mahkum ettikleri, yeraltı-yerüstü
zenginliklerini gaspederek, iliklerine kadar sömürdükleri ülkelerin insanlarıdır mülteciler.
Ülkesinde hem işgalci emperyalizmin, hem işbirlikçi iktidarlarının açlığa mahkum ettiği, toprağını karış karış sattığı umutsuzlaştırılmış insanların karşılarına duvar dikilmek isteniyor.
Avrupa emperyalistleri önce halkları sömürüsü ile, tekelleri ile aç bırakıyor, yeraltı-yerüstü zenginliklerini yok pahasına
satın alarak topraksızlaştırıyor, ulusal bağımsızlıklarını yok
ederek kimliksizleştiriyor, halkları yerlerinden,yurtlarından ediyor ve sonra tüm bu nedenlerle ülkesini terk etmek zorunda
kalan insanların karşısına vahşetini, halk düşmanlığını simgeleyen duvarlar, tel örgüler dikiyor.
Hatta yetmediği yerde deniz ortasında mülteci teknelerini, gemilerini bombalıyor. Sınır koruma gücü dedikleri emperyalist güçte tam da bu işte uzmanlaştırılmıştır. Ellerinde
tüm teknik olanaklar vatansızlaştırdıkları göçmenlere her şeyi
yapıyor Frontex.
Kurulan duvarlar, çekilen tel örgüler özellikle Avrupa'da
onlarca saldırı altında yaşamaya çalışan göçmenlerin yaşadıklarına getirilen açıklıktır. Avrupa emperyalistleri duvarlarıyla, gemi batırmalarıyla engelleyemediği göçmenleri ülkesinde ırkçı saldırılarla, işte, okulda, yaşamda sürdürdüğü aşağılamalarla sindirmeye, yok etmeye çalışıyor.
Saldırı aynı yerden besleniyor. Kapitalizm ve emperyalizmden. Bu emperyalist düzen sürdükçe halklara saldırılar da
devam edecektir.
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Kadına şiddeti ne din
ne de kapitalizm
çözemez

Sayı : 250

Yürüyüş
9 Ocak
2011

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, hükümetin kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak yapacağı düzenlemelerle ilgili olarak, geçen hafta bir açıklama
yaptı. Kavaf, şunları söyledi;
“... Diyanet'le protokol yaptık,
2015'e kadar 100 bin din görevlisini eğitmeyi planlıyoruz. Taşrada din
görevlileri kanaat önderidir, bu konuda halkı ve insanları etkileme potansiyeli yüksek insanlardır.”
AKP’li Aliye Kavaf, kadına şiddet sorununu “kanaat önderleri” dediği imamlara havale etmiş. 4 yıl içinde 100 bin imamı eğiterek, sorunu onlara çözdürecekmiş!
Bu mantık nereden bakarsınız bakın, çarpıktır ve sorunu çözmekten
uzaktır. Sorunun nedenlerini görmek
yerine imamlara havale etmek, kadına şiddeti meşrulaştırmaktan başka bir
sonuç da vermez.
Birincisi; İslam, kadına şiddeti bırakın önlemeyi, meşru görür, hak
görür. Kadını ikinci sınıf olarak gören İslam’ın bu sorunu çözecek bir anlayışı yoktur. O nedenle bu konuda
kimse kimseyi kandırmasın.
İslam, kadına dayağı meşru gören,
kadını türbanın, peçenin, burkanın arkasına hapseden bir kültürü savunur.
Kaldı ki bugüne kadar imamlar
hangi sorunu nasıl çözdüler? Onların
imam olması ya da dini daha çok kullanmaları sorunların çözümü için yeterli bir neden değildir. AKP, imamlarla kendi anlayışını topluma dayatmak istiyor, ikide bir her konuda
imamların öne sürülmesinin nedeni de
budur.

İslamiyette kadın yoktur
Kavaf’ın soruna yaklaşımının temelinde, asıl olarak “İslamiyette
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kadının yeri” tartışması vardır. İslamiyet ve kadın sorunu sıkça gündeme gelen tartışmalar içinde olmakla
birlikte, dinin bu konuda ne dediği,
kadına nasıl yaklaşıldığı pek de sır değildir.
Ayetler ve hadislerde, kadının
“ikinci sınıf” insan olarak görüldüğüne dair çokça değerlendirme vardır.
Kadının her türlü haktan mahrum edilmesini “ziynet eşyasını koruma” gibi, halkın geri kesimlerini aldatmaya
dönük sözlerle meşrulaştırmaya çalışan İslamcılık, kadına yönelik aşağılamayı meşrulaştırmakta ve çarpık
yaklaşımlara da haklılık ka zan dırmaktadır.
Bugün şeriatı ya da kimi İslami
kuralları uygulayan ülkelere bakıldığında kadına şiddetin ve kadını aşağılamanın çok çeşitli biçimlerde devam ettiği görülecektir. Üstelik bu ülkelerde kadının hemen hiçbir hakkı
yoktur ve kadın eve kapatılarak, erkeğin himayesi altına verilmiştir.
Her tür baskıya maruz kalan kadının hiçbir hakkı yoktur.
İkincisi; Kavaf, sorunu sapkınlıkları tescilli Hüseyin Üzmezler’e,
Cüppeli Ahmet Hocalar’a, Müslüm
Gündüzler’e havale ediyor. O “kanaat
önderleri” dedikleri kafaları çarpık,
her tür ahlaksızlığı meşru gören kesimin sorun çözeceğini ileri sürmek,
örneklerini sıraladığımız çürümeyi de
gizlemeye çalışmaktır.
“Müridlerine TV seyretmeyi dahi
yasaklayıp, tarikat paraları ile Malta adasında Jetski yaparken görüntülenen Cüppeli Ahmet Hoca’nın, “7 yaşından büyükse ben kendi kızımı bile öpmüyorum” sözleri bu konudaki
mantığını ne de özlü olarak ortaya koyuyor.” (Yürüyüş, sayı: 177, 5 Kasım
2006)
Kavaf’ın sorunu havale ettiği “ka-

naat önderleri”nden biri olan Cüppeli
Ahmet Hoca’nın nasıl bir çarpıklık ve
sapkınlık içinde olduğu bu örnekle sanırız anlaşılacaktır. Kafası böyle çalışan birinin kadına şiddet sorununu
çözmesini beklemek olsa olsa halkı aldatmaktır. Kendi kızı da dahil olmak
üzere 7 yaşındaki kız çocuklarının bu
sapkın düşünceler ile yaşamlarının karartıldığını görmek için çok fazla
şeye ihtiyaç yoktur.
Daha çocukluklarını bile yaşamadan, 7 yaşındaki çocukları kalıplara döküp, baskı altına almak, ona
yaklaşımda sapkın bir cinselliği ortaya
koymak bu kanaat önderlerinin neyi
nasıl çözecekleri konusunda bir göstergedir.
Kuşkusuz yukardaki örnek tek
bir örnek değildir. Yani sadece Cüppeli Ahmet Hoca’nın kendisine özgü
bir değerlendirmesi değildir. Bu kesimlerde yaygın görüşlerdir bunlar.
“El sıkışılan kadınla bile nikah
düştüğünü” söyleyen Mudanya
Müftüsü ile Cüppeli Ahmet’in görüşleri arasında fark yoktur. Bu “kanaat önderleri”nin, tarikat şeyhlerinin,
imamların, kadına bakışını belirleyen,
kadını cinsel bir meta olarak görmelerinden başka bir şey değildir.
Kadını aşağılayanlar, kadını bir ev
kölesi haline getirenlerin bu sorunu
çözme şansları yoktur.
Kadına şiddet sorununu ne imamlar ne de kapitalizm çözebilir. Hele bugünkü tablonun doğrudan sorumlusu
kapitalizmdir. Kadının bir yandan
işgücünü sömüren, ucuza çalıştıran
kapitalizm onu bu nedenle evden çıkarırken, bir yandan da kadını cinsel
bir meta haline getirerek, sömürüsünü katlayarak sürdürmeye devam etmektedir. Tümü sorunun yaratıcılarıdır, çözemezler.

