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Emperyalizm 1 milyar insanı aç,
4 milyar insanı yoksul bıraktı
Emperyalizme karşı savaş meşrudur!

Gazi Barınma Hakkımızdır! Gazi Onurlu Yaşamaktır!
Gazi Tarihimizdir! Gazi Direniş Geleneğimizdir!

Gazi katliam ve ayaklanmasının yıldönümünde

12 Mart’ta Gazi’de Birleşelim!

info@yuruyus.com

Tüm Gecekondu Yoksulları:

Anti-Emperyalistlerin İstanbul
Sempozyumundan Yükselen Sesi:

Emperyalist Saldırganlığa Karşı Birleşelim Savaşalım!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Tarih Konuşuyor!
Gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay, geçen hafta Silivri’de zorbalıkla tek kişilik hücrelere atılmışlar.
Özkan, şimdi hücre diyor atıldığı yere. Oysa, daha önce Kanal D programcısı olarak gezip F Tipi reklamı yaptığında “Dubleks bir evi andırıyor” diye yazmıştı.
Hücrenin hücre olduğunu anlaması için içine atılması gerekmemeliydi.
Dilimizde tüy bitmişti. Onlarca öldük bu gerçeği anlatmak
için. Tek kişilik hücrenin tecrit demek olduğunu anlattık tekrar tekrar. Tek kişilik hücrede hiçbir tutsağın can güvenliğinin
olmayacağını anlattık.
Biz, F Tipi hapishanelerin ve tecrit hücrelerinin tecrit işkencesi için hazırlanmış alanlar olduğunu anlatırken, Tuncay Özkan, Kanal D Televizyonu’nda F Tipi hapishanelerin ve tek kişilik hücrelerin reklamını

Yaşadığımız
Vatan
Sayı: 65, 20
Kasım 2000

melerini şöyle anlatıyor:
“Saat 02.30’da bir odaya alındık. Odaya gelen yöneticilerle 50 kadar gardiyan, Balbay ile beni ayrı hücrelere koyacaklarını söylediler. Bunun Bakanlıktan gelen bir emir olduğunu
ve asla değişmeyeceğini ifade ettiler. Kabul etmeyince zor kullanmak istediler. Gardiyanlar, talebi kabul etmemizle durdular. Ancak can güvenliğimiz ortadan kalktı.” (2 Mart 2011, Hürriyet)
Biz işte Özkanlar’ın dayatmaya boyun eğdiği noktada, onu
yapmıyoruz ve biz ondan sonrasını da yaşıyoruz her seferinde...
*
Tuncay Özkan, Kanal D’de F Tiplerinin ve hücrelerin
reklamını yapan programını yayınladığında onu şunları söylemiştik. Her kelimesi iktidarlara yedeklenenlere çok şey
anlatan bu metni sunuyoruz:

Rıdvan Akar
ve Tuncay Özkan’a:
Hücreler, hangi “andıç”la,
“Tek kişilik koğuş” ve “Dubleks ev”
oldu?

ahlak!
...
Tuncay Özkan da aynen şöyle diyordu: “Dubleks bir evi andırıyor.”
Yazık.
Bir hücreyi, altı üstü 15-10 metrekarelik bir hapishane hücresini dubleks bir
eve benzetmek, hangi aklın ürünü?
(...) Kim talimat verdi bu programların yapılması için? Veya kim yönlendirdi, kim “empoze etti”? ...

32. Gün F Tiplerini “ele alan” bir
program yaptı. Rıdvan Akar’ın sunduğu program geçen hafta CNN Türk’te
yayınlandı.
Ayrıntılarına değineceğiz ama kısaca özetlemek gerekirse, adeta bir “F Tipi
güzellemesi” gibiydi.
Ve aradan bir kaç gün geçtikten
sonra, aynı içerikte, hatta aynı kurguyla Kanal D’de Tuncay ÖZKAN’ın F
Tipleriyle ilgili programını izledik. O da
bir başka “hücre güzellemesi” idi.

Bakın şu F Tiplerinin hikmetine!
Tuncay Özkan hızını alamıyor; F Tipleri için “Türkiye’de çürümeyi önleyecek cezaevi” diyor.
Tabii canım, bütün melanetler bu ülkede F Tipleri olmadığı için ortaya çıktı zaten. Susurluk da F Tipleri olmaması nedeniyle... F Tipleri olsaydı, Ömer
Lütfü Topallar olur muydu hiç! F Tipleri olsaydı, o kadar faili-meçhul cinayet işlenebilir miydi? ... Kim bilir?
Tuncay Özkan bilir.

Hücrelere “tek kişilik koğuş” diyenler; Biraz bilgi, biraz adalet, biraz

Anlamak, görmek zorundasınız;
ölümler tartışılıyor burada. “Demo-
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yapan bir program yayınlamıştı.
*
Tuncay Özkan sevkedil-

krat” kimliklerinizi, işkence hücrelerinin reklamında kullanmayın!
(...) Rıdvan Akar’la, Tuncay Özkan’ı en iyisi müdür yapın oraya. F Tiplerini öyle bir şevkle, hayranlıkla anlatıyorlardı ki, anlaşılan zindancılığa çok
hevesliydiler.
F Tiplerindeki her şey çok hoşlarına
gitmiş gibiydi.
Tuncay Özkan programını, “umut
ediyoruz ki F Tipi cezaevleri güzel işletilir, güzel çalıştırılır” diye bitiriyor.
Türkiye gerçeğini bilenler, F Tiplerinin nasıl işletileceğini, nasıl çalıştırılacağını biliyorlar.
Bunu onlarca kezdir yazıyoruz.
Ama bazıları bir türlü anlamak, görmek istemiyorlar.
Anlamak, görmek zorundalar oysa.
İşin ucunda ölüm var, işkence var,
katliam var.
Herhangi bir tartışma değil bu...
Katliamları tartışıyoruz, ölümleri tartışıyoruz.
Bu anlamazlıkla, bu aymazlıkla, yarın, F Tiplerinde dökülecek kanın sorumluluğunu nasıl üstleneceksiniz?
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Yitirdiklerimiz

“Ben varken yoldaşlarımın beyinlerini
yokedemeyeceksiniz, halkımızı teslim alamayacaksınız,
yurdumuzu emperyalistlere satamayacaksınız”

Doğan Tokmak

12 Mart - 18 Mart
Malatya dağlarında halkın gelecek
umudu oldular. 17 Mart 1992’de
şehit düştüler.
Hasan ER KUŞ, 1972 Malatya
Akçadağ Gürkaynak doğumlu. '91
Hasan ERKUŞ Sabit ERTÜRK Haziran'ından sonra, köyünde ve
çevresinde devrimci çalışmalar yaptı. Dört kez gözaltına alındı ve işkencecilere sır vermedi. Halkın kurtuluşu için silah kuşananlara katıldı.
S abi t ER TÜRK, 1962 İstanbul
Gültepe doğumlu. ‘78’lerde mücadeTuncay GEYİK Şerafettin ŞİRİN leye katıldı. 12 Eylül’ün zorlu dönemlerinde mücadelesini sürdürdü.
1984’de tutsak düştü. 1988'de tahliye edildiğinde
yeni görevlere hazırdı. Malatya dağlarında kavgaya
katıldı.
Tuncay GEYİK, 1967 Sivas doğumlu. İlkokulu İstanbul'da bitirdi. Yedi yaşından itibaren yaşamını çalışarak kazandı. Gazi Mahallesi’nde mücaMustafa Kemal
delede görevler aldı.
İNAN
Şe rafet ti n ŞİRİN, 1961 Yugoslavya doğumlu.
Mücadeleye 1977'de Esenler Lisesi'nde katıldı. Genç yaşına rağmen, sorumluluklar üstlendi. Başeğemeden girdiği 12 Eylül hapishanelerinden, başı dik ve kavgada ustalaşmış olarak çıktı. Şehit düştüğünde sekiz aydır gerilla mücadelesi içindeydi.
Mus tafa Ke mal İNAN, 1971 Malatya Akçadağ, Gürkaynak
Köyü doğumlu. İstanbul'da İşpor-Der'de çalıştı. 1991'de yeniden
Malatya'da mücadele etti. Kırlarda şehit düşmek istiyordu. Dağlarda silah kuşanarak ölümsüzleşti...

Anıları Mirasımız

Marks, insanlığın tüm
sorularının cevabıdır
Yürüyüş’ün bu haftaki sayfalarında açlığın dünyadaki
korkunç boyutlarını okuyacaksınız. Bir milyarın üzerinde
insan aç...
Bu rakamlar sık sık yayınlanıyor. Bu rakamlar mevcut
durumu açıklıyor fakat bu rakamlar üzerinden burjuva ekonomistlerin yaptığı açıklamalar gerçekleri gizlemenin dışında
açlığın nedenleri hakkında hiçbir şey söylemiyor.
Sınıf, kapitalizm, sömürü, bu kavramlar olmaksızın
yaşananları anlamak ve izah etmek mümkün değildir.
Marks, işte burada çıkıyor tarih sahnesine. İşte burada
Marks, insanlığın tüm sorularının cevabı haline geliyor.
Marks, açlıkla ilgili soruların cevabını şöyle veriyor: “De m ek ki bi r kut up t a serv et bi ri ki m i , ay nı anda öt e ki
kut up t a, y ani kendi ürününü serm ay e ol arak üre t en

1967 Kayseri doğumlu. Liseli
DEV-GENÇ saflarında mücadeleye katıldı. SDB
üyesi olarak
Kahraman
kavgasını sürALTUN
dürürken İzmir’de, ABD
Dışişleri Bakanı James Baker’i
protesto için devrimci bir eylem yaparken kaza sonucu 16
Mart 1991’de şehit düştü.

Erbil SARI

İstanbul
Küçükköy’de
devrimci
mücadele
içerisinde
Abdullah
yer aldı.
GÖZALAN
Cunta yıllarında korkuya teslim olmayıp direnişi sürdürenlerdendi. 18 Mart 1981’de
Bakırköy’de polisle girdiği
çatışmada katledildi.

1969 Trabzon Çaykara doğumlu. Hep haksızlıklara karşı mücadele etti. Bu mücadele içinde devrimci hareketle tanıştı. 15 Mart
1992‘de Zonguldak’ta Kozlu katliamının sorumlularına karşı bir eylemin son hazırlıklarını yaparken, kaza sonucu bombanın patlaması
sonucu şehit düştü.

Devrimci Kadın Derneği üyesi olan Hatice
Özen, emekçi kadınların örgütlenmesinden, İstanbul Çayırbaşı Tekel Kibrit Fabrikası işçilerinin örgütlenmesine kadar hemen her işe koştu. Aynı zamanda bir Dev-Genç’liydi Hatice
Özen. 16 Mart 1978 günü İstanbul ÜniversiHatice ÖZEN tesi önünde okuldan çıkan öğrencilere karşı
kontrgerilla tarafından düzenlenen saldırıda 6 öğrenci ile birlikte şehit düştü.
sı nı f t arafı nda, se fal e t i n, çal ı şm a ezi y e t i ni n, kö l e l i ği n, ce hal e t i n, canav arl aşm anı n, ahl ak çö künt üsünün
bi ri k m e si de m ek ol uy or. . ”
Bugün olan budur. Dünyadaki açlık oranı en yüksek seviyeye
çıkarken zenginlik de, tekellerin serveti de en yüksek seviyeye
ulaşmıştır.

“Eğer para, Augier'in dedigi gibi, ‘dünyaya, bir yanağında doğuştan kan lekesiyle geliyor’sa, sermaye tepeden tırnağa her gözeneğinden kan ve pislik damlayarak geliyor.” (Marks, Kapital 1, syf. 724)
Bu gerçeği kim bu kadar çarpıcı ifade edebilir. Yalnızca
şu iki alıntıya bakan bile bugün yeryüzünde olan bitenleri
Marksizm’den başka hiçbir ideolojinin olmadığını gösterir.
***
Karl MARKS, 5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.
1847'de Komünist Birliği'nin kuruluşuna önderlik etti.
1848’de Engels ile Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu birçok ülkeden sürgün edildi.
Marks, 14 Mart 1883’de İngiltere’nin başkenti Londra’da
dünya halklarına büyük mirasını, “Marksizmi” bırakarak
ölümsüzleşti...
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PANEL
16. YILINDA GAZİ KATLİAMI

Yaşasın 8 Mart
Dünya Emekçi
Kadınlar Günü

TARİH: 10 Mart 2011, Perşembe
SAAT : 17.00
YER : Gazi Cemevi

Basın Açıklaması
ve Ziyaret

Konuşmacılar:
 Av. Behiç Aşcı
 İskender Göçmen (Devrimci Alevi
Komitesi)
 Mustafa Can (Alevi Bektaşi Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı)
 Fevzi Gümüş (Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği Genel Başkanı)

TARİH: 8 Mart
2011(Salı)
SAAT : 13.00
YER : Bakırköy
Kadın Hapishanesi

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği Sultangazi Şubesi

Çağdaş
Hukukçular
Derneği
İstanbul Şubesi

Tüm emperyalistler ve
işbirlikçileri, korkun!
“

21. Yüzyıl, ayaklanmalar yüzyılı
olacak” diyordu emperyalist liderler. Yüzyılı aşkın süredir halklara
karşı savaşan, işgaller gerçekleştiren
emperyalistler 21’inci yüzyıla bu
korkularla girdiler.

1

997 Ekiminde İngiltere’de yapılan, “21. Yüzyılda NATO ve
Güvenlik, Gerçek Vizyon” adlı toplantıda NATO’nun halk düşmanı
generalleri 21’inci yüzyıla dair korkularını dile getirirken; “...21. yüzyılın ilk otuz yılının geri ülkelerde ortaya çıkacak ayaklanmalarla geçeceğini, ekonomik eşitsizliklerin artmasıyla ayaklanmaların önünün
alınamayacağını...” belirtiyorlardı.

B
Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

u değerlendirmeleri nasıl yapıyor
emperyalistler? Aylar, yıllar süren
istihbaratlarına, araştırmalarına dayanarak mı söylüyorlar bunları? Hayır.
Birincisi: Bu gerçeği tarihsel yenilgilerinden biliyorlar. İkincisi: Kendi
sömürü ve katliam planlarının, halklara karşı yıllardır uyguladıkları programlarının, “reçeteleri”nin nelere
yol açacağını da iyi bildikleri kuşkusuzdur. Üçüncüsü: İktidar bilincine
ve tecrübesine sahip bir sınıf olarak,
“sınıf düşmanları”na karşı her zaman
hazırlıklı olmak gerektiğinden hareket ediyorlar.

E

vet; 21. yüzyıl ayaklanmalar
ve halk kurtuluş savaşları yüzyılı olacaktır. Emperyalistler, bu
öngörüde bulunurken, henüz ortada
ayaklanmaların pratik belirtileri yoktur; ama emperyalistlerin dünya halklarına karşı sürdürdükleri yağma ve
talan politikaları, yüzyıllık birikmiş
öfke ve 1990’lardan itibaren dünya
halklarına mutlak anlamda boyun
eğmeyi dayatan “yeni dünya düzeni”
politikaları, ayaklanmaların, halk
kurtuluş savaşlarının nesnel temelini oluşturmaktadır.

U

krayna’dan
Kırgızistan’a
Kafkaslar’dan,
Mısır’dan
Tunus’a Ortadoğu ve Afrika’da yaşa-

4

nan ayaklanmalar, kuşkusuz emperyalizmin halkları aç bırakan, aşağılayan politikalarından tamamen
bağımsız değilse de, emperyalizmin
kurmaylarının yıllar önce tespit ettiği, korkularını büyüten, onların iktidarlarını yıkacak türden ayaklanmalar değildir henüz. Onların sözünü
ettikleri, ne Mısır, Tunus, Yemen’deki
ayaklanmalardır, ne de daha önce
kendi denetimlerinde gerçekleşen
“turuncu devrimler”lerdir...
uradan emperyalistlere şunları
söylemek mümkündür; Siz daha
hiçbir şey görmediniz! Halklar,
düzen içi değişikliklerle yetinmeyen ayaklanmalarla çıkacaklar karşınıza! Bugün sınırlarını çizebildiğiniz ayaklanmalara övgüler dizdiğiniz için pişman olacaksınız.
Halklar halk kurtuluş savaşlarıyla
sarsacak iktidarlarınızı. Ve sadece
reformlarla yetinmeyecek, iktidarı
isteyecek ve alacaklar.
alklara kan kusturan, milyarlarca
insanı yoksulluğa, açlığa mahkum
eden emperyalistlerin, halkların yürüttüğü savaş karşısında yapabilecekleri
hiçbir şey olamaz. Böylesine adaletsiz
bir “dünya düzeni” karşısında halkların her tür direnişi ve yürütecekleri
savaş meşru ve haklıdır.
mperyalizm halklara bugüne
kadar ne vermiştir? Milyarlarca
insana reva gördüğü açlık, yoksulluk,
işgaller, terör ve katliamlardır.
990’ların başında başta Sovyetler
Birliği olmak üzere birçok ülkede
revizyonist iktidarların yıkılmasıyla

B
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Halklar açısından,
ezilen, yoksullaştırılan
milyarlarca insan açısından
bu gerçek, 21’inci yüzyılın
bizim olacağı, “21’inci
yüzyılın ayaklanmalar yüzyılı
olacağı” gerçeğidir.

birlikte emperyalistler “tek kutuplu”
dünyanın başlangıcını ilan ederek,
zaferlerini kutladılar. Artık önlerinde
engel kalmamış, halkları dizginsiz bir
biçimde sömürmek için kolları sıvamışlardı.
dına “yeni dünya düzeni”
dedikleri düzende, yeni olan
tek şey, sömürünün ve sömürgeciliğin
artarak süreceği idi. Yeni dünya düzeninde mutlak hakim olacaklardı ve o
düzen içinde de, halkların mücadelesini bastıracak, kurtuluş umutlarını
yok edeceklerdi. Her fırsatta, “sosyalizmin öldüğü”, “sınıflar çatışmasının ömrünü doldurduğu” propogandasını yaptılar. Halkların dişi,
tırnağı ile koparıp aldığı herşeyi bir
çırpıda gasbettiler.
Duvarları yıkmak” adına sınıflar
mücadelesini yoketmek ve sınıf
gerçeğini unutturmak istediler. Tarihin
sonunu ilan ederek, emperyalizm ve
halklar arasındaki savaşı “medeniyetler çatışması” diye tanımlayarak
gerçekleri tahrif ettiler. Bağımsızlığı
dünde kalmış, modası geçmiş bir
düş olarak gösterip, emperyalist işgalleri, bağımlılığı meşrulaştırmaya
çalıştılar.
on 21 yılda dizginsiz sömürüleri,
açık işgalleri, halkları birbirlerine karşı kırdıran çatışma ve düşmanlık yaratan politikaları ile dünyayı
bir cehenneme çevirdiler. Son 21
yılda, söyledikleri, vaat ettikleri hiçbir şey gerçekleşmedi; ne yeni sömürge ülkelere, ne de bölüp parçaladıkları devletlerin enkazından çıkardıkları devletçiklere “demokrasi”
geldi.
eni dünya düzeni her yere
barış ve refah getirecekti.
Dünya açlığa çözüm bulma, halk
için eğitim, barınma, sağlık konularında bir adım dahi ileri gidemedi. Tersine elektronik ve bilişimde,
onların deyimiyle “dünya çağ atlarken”, dünya bir “köy” haline gel-
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mişken, bilgisayar ve iletişim teknolojileri “şaşırtan yeniliklerle” adından söz ettirken, örneğin, kolayca
engellenebilecek bir hastalık olan
verem, yoksullar içinde yaygınlaşıyor,
ölümlere neden oluyordu. Dünyada her
gün 7 bin yetişkin insan verem hastalığından ölüyor, her saat başı bin
insan verem hastalığına yakalanıyor!
vündükleri o teknolojileri, bilgisayar tuşları ile yönettikleri
dünyalarının hemen yanıbaşında bir
başka gerçek daha var; milyarları
bulan açlar, yoksullar için gerçek
yaşamdaki dizginsiz sömürü ve yağma! Emperyalistlerin yarattığı bu
tabloya halkların cevabı ayaklanmalar ve halk kurtuluş savaşları olacaktır. Halklar çözümsüz, alternatifsiz
değildir.
şte bundan dolayı 21’inci yüzyıl bir
ayaklanmalar, halk kurtuluş savaşları yüzyılı, bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesi yüzyılı ve
halkların zaferlerinin ilan edileceği bir
yüzyıl olacaktır.
oksulluk dünyada son 30 yıl
içinde yaklaşık yüzde 300 oranında arttı. Uygar dünya diyen emperyalizmin ezilen halklara reva gördüğü dünya böyle bir dünyaydı işte. Bu
dünyada 1 milyar insan günde 1
dolar ile yaşamını sürdürmektedir.
Birleşmiş Milletler istatistiklerine
göre; dünya nüfusunun 1.3 milyarı
açlıkla karşı karşıyadır. Ve her yıl 15
milyonun üzerinde, İstanbul’un nüfusundan daha fazla insan, açlıktan
ölmektedir.
zay teknolojisinden söz eden
emperyalistler bir gerçeği daha
atlıyorlar. Dünyada kolayca çözülebilecek bir sorun olan temiz su sorunu bir türlü çözülmüyor. Bugün
dünyada sağlığa uygun, temiz içme ve
kullanma suyundan yoksun 1.3 milyar insan var. Yani her 5 kişiden biri
temiz içme ve kullanma suyundan
yoksun olarak yaşamını sürdürmek
zorunda bırakılmıştır.
1’nci yüzyıla ilişkin bizim öngörülerimizin de elbette nesnel bir
temeli var. O temel emperyalizmin
yarattığı dünya tablosudur. 21’nci
yüzyıl ile bu tabloyu değiştirecek, bu
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tabloyu ortadan kaldıracağız.
öhne emperyalist düzenin, hastalıklara, susuzluğa, okulsuzluğa, açlığa mahkum ettiği halkların,
emperyalizme karşı sürdüreceği savaş
da o oranda şiddetli olacak, yeni
Vietnamlar yaratarak, dünyayı sarsmaya devam edecektir.

K

O

nun içindir ki, emperyalistlere
“siz henüz bir şey görmediniz”
diyoruz. Ezilen halklarla emperyalist
sistem arasındaki uzlaşmaz çelişkinin
yumuşatılmasının, uzlaştırılmasının
sözkonusu olamayacağı ortadadır.
Tersine bu çelişki bugün çok daha
keskin, çok daha şiddetli bir biçimde
sürmektedir ve daha da keskinleşerek
kendine bir çözüm yolu arayacaktır.

Emperyalistlere”siz
henüz bir şey görmediniz”
diyoruz. Ezilen halklarla
emperyalist sistem arasındaki
uzlaşmaz çelişkinin
uzlaştırılmasının sözkonusu
olmayacağı ortadadır.
Tersine bu çelişki çok daha
keskin, çok daha şiddetli bir
biçimde sürmektedir.

S

on 21 yılda emperyalist saldırganlığa, açık işgallere karşı sürdürülen
tavır, Irak ve Afganistan’daki antiamerikan direnişler emperyalist düzenin zayıf karnını herkese göstermiştir.
Hem de Irak ve Afganistan’da direnişe önderlik eden güçlerin niteliğine,
savundukları milliyetçi, İslamcı düşüncelerin direnişi zayıflatmasına karşın,
bu gerçek böyledir.
mperyalistler son 21 yılda tüm
çabalarına karşın halkların umudunu yok edememiş, halkları yarınsız, pusulasız bırakmayı başaramamışlardır. Halklar kurtuluşları konusunda bugün çok daha umutludurlar.
Mısır’da, Tunus’ta, Yemen’deki halkın gösterileri bir yanıyla da halkın
sömürüye yağma ve talana tepkilerini işaret etmektedir. Halkların öfkesi tarif edilemeyecek kadar büyük,

E

yüzyıllık kinleri ise sonsuzdur; halk
hareketleri, kendisine örülen çitleri de
önünde sonunda aşacaktır.
ücadele ancak devrimci bir
önderlik ile ancak halkın tepkileri doğru bir rotada değerlendirilerek
geliştirilebilir. Mücadele bu önderlikleri
bugün olmasa da yarın mutlaka yaratacaktır. O zaman halkların mücadelesi doğru bir rotada ilerleyecek, tepkiler
doğrudan emperyalistlere, hedef halkın
kendi iktidarını kurmaya yönelecek
ve sonuç alacaktır.
1’inci yüzyılın ayaklanmalar yüzyılı, başka bir deyişle, halk kurtuluş savaşları ve devrimler yüzyılı olacağı gerçeği elbette salt bir tespit değildir. Ezilen halkların kurtuluşu sorunu
emperyalizme karşı devrimci bir
önderlik ile gerçekleşecek bir olgudur.
zilen halkların ortak düşman
emperyalizme karşı dünya çapında ortak bir enternasyonal örgütlenmesinin olmaması bu mücadeleyi
zayıflatan bir durumdur. Bunun
eksikliği bugün ciddi bir biçimde hissedilmektedir.
u ihtiyacın kendini daha fazla
hissettirdiği
koşullarda
İstanbul’da toplanan 2. Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Halkların Birliği Sempozyumu,
emperyalizme karşı ezilen halkların
ortak iradesinin ve mücadelesinin bir
ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
ünyanın çeşitli ülkelerinden anti
emperyalist, anti-amerikancı,
ilerici, devrimci, sosyalist örgütlerin
katıldığı ve bu yıl ikincisi yapılan
sempozyumda öne çıkan olgu, emperyalist saldırganlığa karşı halkların
birliği üzerine oturmaktadır.
u bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı oluşturan ise ezilen halkların emperyalizme karşı kurtuluş mücadelelerinin bölünmüş koşullarda istedikleri
sonucu almalarının zorluğudur. Zira
emperyalistler 21’inci yüzyıldaki
ayaklanmaları, halk kurtuluş savaşlarını başlamadan boğmak, başladığı
noktada ise önünü keserek, yayılmadan ortadan kaldırmak ve sindirmek
istiyor. Başarılı olamayacakları; ayaklanmaları ve halk kurtuluş savaşlarını engelleyemeyecekleri ise asıl gerçektir.
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“Gıda sıkıntısı” son 20 yılın en üst seviyesinde
Gıda fiyatları arttı... Açların sayısı 1 milyarı aştı

AÇLIĞA İSYAN MEŞRUDUR!

açıkladı:
 FAO
1990’dan bu yana
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gıda sıkıntısı en üst
seviyede.
Teknoloji gelişiyor,
üretim teknikleri
gelişiyor ve fakat
açların sayısı artıyor!
Çünkü kapitalizm
böyle istiyor!
Tunus’ta
 Mısır’da,
Mübarek’in, Binali’nin kendi halkına
yaptığını, emperyalist tekeller tüm
dünya halklarına
yapıyor.
Yeryüzünün tüm açlarının emperyalist
tekellere ve işbirlikçilerine karşı
ayaklanmaları ve savaşmaları meşrudur.
Açlık problemi
çözülmek zorundadır.
Bilimsel gerçekler ve
pratik kanıtlar
ortadadır: Bu problemin
çözüm yolunu devrim
açacak ve problemi
sosyalizm kökünden
çözüp atacaktır.

6

Bir kişi, kendi evinde çalışan birini,
bir lokma ekmekten mahrum edip aç bıraksa; o çalışan kişi, herkesin gözleri
önünde, bir deri bir kemik kalsa ve ölse;
onu aç bırakan kişi için en azından
‘ahlaksız, katil, sadist, barbar’ denir.
Ama bunu yapan emperyalist tekeller olunca, bu sıfatların hiçbiri kullanılmıyor. Üstelik açlıktan öldürülen bir
tek kişi değil, bir milyar kişi!
Asya ve Pasifik bölgelerinde 642
milyon,
Güney Afrika’da 265 milyon,
Latin Amerika ve Karayipler’de 53
milyon
Doğu ve Kuzey Afrika’da 42 milyon
insan... emperyalistler ve işbirlikçileri tarafandan aç bırakılmıştır.
Yeryüzünde her 6 saniyede 1 çocuk,
açlıktan ölüyor. Bu, HER GÜN açlıktan 14.400 çocuğun ölmesi demektir.
Tekrar ediyoruz:
Bu alçak dünyada, her şeyi ters yüz
edilmiş namussuz dünyada, her gün
14.400 çocuk açlıktan ölüyor!
Bundan daha büyük bir sadistlik,
bundan daha büyük bir katliamcılık, daha
büyük bir işkencecilik düşünülebilir
mi?
Her şey bir yana;
sadece bu;
sadece günde 14.400 çocuğun açlıktan ölüyor oluşu, emperyalist tekellere
karşı her türlü ayaklanmanın, her türlü
savaşın ve eylemin meşruluğunu sağlamaya yeter.

Onların raporlarındaki kriz
bizim açlığımızdır
Son iki hafta içinde gazetelerde açlık, açlar ve gıda sıkıntısı üzerine bir çok
haber yayınlandı.
“Yeni gıda krizi kapıda”
“Açların sayısı 1 milyarı aştı”

“Dünya Bankası’ndan uyarı!”
“Kuraklık dünyayı etkileyecek”
Dünya Bankası Başkanı Zoellick
uyardı: “Artan gıda fiyatları 44 milyon
insanı aşırı fakirleştirdi. Bu durum fakir Ortadoğu ve Asya ülkeleri için felaket
olabilir.”
Robert Zoellick şöyle devam ediyor
konuşmasına: “Küresel gıda fiyatları
tehlikeli seviyelere tırmandı... Fiyat artışı halihazırda milyonlarca insanı yoksulluğa itiyor...”
Ayaklanmaları, isyanları, halk kurtuluş savaşlarını “Kim tahrik ediyor, kim
azmettiriyor?” sorularının toplumsal
cevapları bunlardır işte.
Geçen yıl (2010), gıda fiyatları görülmemiş oranlarda arttı. Mısır % 63,
buğday % 84, soya % 24, şeker % 55 pahalandı. Bu basit bir “zam” haberi değil.
Bu, yeni yüz milyonların açlığa mahkum
edilmesidir.
14 Şubat günkü gazetelerde şu haber
yeralıyordu: “Üç yıl içinde ikinci kez küresel bir gıda krizi yaşıyoruz.” Emperyalistlerin dilindeki gıda krizi, halklar
için açlık anlamına geliyor.

Sebep tektir!
Sebepte karışıklık yoktur!
Emperyalist tekeller, gıda ürünlerindeki pahalılığa birçok gerekçe gösteriyorlar: “Fiyat artışının başlıca sebebi
2007-2010 arasındaki yıllarda üretici ülkelerdeki kötü hava şartlarıdır.” 2010’da
Rusya'daki kuraklık, 2009’da Arjantin'deki kuraklık, 2007-2008’de Avustralya'daki kuraklık, fiyatları etkilemiş.
Emperyalistlere göre, gıda fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de “küresel ısınma”! Bir başka neden ise, “nüfus artışı.”
Tekellerin doymak bilmez kâr hırsı yok bu hesapta!
İngiltere hükümeti, 35 ülkeden 400
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bilim insanına bir rapor hazırlattırdı.
24 Ocak’ta açıklanan Gıda Üretiminin Geleceği Raporu’nda varılan sonuç şu: “Dünya gıda üretimindeki
mevcut sistemin başarısızlığının temel
sebebi dünya nüfusunun hızla artarken
gıda
üretiminin
düşmesi...dir.”
Bu kadar temelsiz, anti-bilimsel ve
saçma bir açıklama getirmek için
profesörlerden heyetler oluşturmaya
gerek yoktur.
Sorun yüzlerce bilim insanının
incelemesi gereken bir karmaşıklıkta değildir zaten.
Dünyadaki hava, su, toprak, in-



sanlığı doyurmaya yeterlidir.
Yeterli insan gücü vardır.
Yeterli tohum gübre, ilaç vardır.
Yetmeyen, bütün bunları bir araya getirmesi gereken iktidarlardır.
Emperyalist iktidarlar bunu sağlayamaz. Sağlayamadıklarının kanıtı;
dünya nüfusunun altıda birinin AÇLIĞA MAHKUM EDİLMİŞ olmasıdır.

Emperyalizm açlık
sorununu çözemez!
“Çözüm nedir?” diye sorup verdikleri cevaba bakın: “Önce CO2
emisyonu % 80 oranında azaltılmavazgeçemezler.
Ama bir şey daha yaparlar:
O sonuçların, açlığın, yoksulluğun yol açacağı öfkeleri, hoşnutsuzlukları, düzene yönelmeden eritmenin yol ve yöntemlerini geliştirirler.

Emperyalistler aç bırakıyor ve korkuyorlar da!

Korkuları Bugün İHTİMAL’dir
Yarın GERÇEK Olacak
Wall Street Journal, ayaklanmaların olduğu çeşitli ülkeleri
sıralayıp: “Gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ettikçe, aynı şeylerin
yaşanma olasılığı da artacaktır”
diyerek, sistemin efendilerini uyarıyor.
Burjuva ekonomistler, “Aşırı yükselmiş gıda fiyatları, halkın öfkesinde
önemli bir rol oynuyor” tesbitiyle
burjuvaziye akıl veriyorlar.
Tekelcilerin durumu, tıpkı mesela
gecekondu sorununda, gecekonduları
yaratıp, sonra da “gecekondulardan
gelip gırtlağımızı kesecekler” korkusunu yaşamalarındaki gibidir.
Tekeller, kendi politikalarının
sonuçlarından korkarlar; o sonuçların
düzenleri için bir tehdit ve tehlike
yaratacağını bilirler fakat sınıfsal
çıkarları gereği, kitleleri gecekondulara, açlığa, yoksulluğa mahkum
eden politikaları uygulamaktan

Halkın tepkilerini düzen içinde
tutmanın araçlarını geliştirir ve teşvik
ederler.
Kafkaslarda bunu yaptılar.
Baskıya ve açlığa karşı halkın ayağa
kalktığı Tunus’ta, Mısır’da bunu
yaptılar.
Bugün için bunları yapabiliyorlar.
Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
halk hareketlerini düzen içine
hapsedebilmeleri, devrimci bir önderliğin olmadığı koşullarda
mümkündür; yarın, halklar, kendi devrimci önderliklerini yaratabildikleri
ölçüde bu mümkün olamayacak ve
işte o zaman nehirler, tarihin akışı
içindeki asıl yataklarına oturacaklardır.
İşte o zaman, halk hareketleri,
düzen içi çözümlerle yetinmeyip,
devrime, kendi iktidarlarını yaratmaya yöneleceklerdir.

lıdır...
2040’da 9 milyara ulaşacak olan
dünya nüfusunun sabitleştirilerek,
nüfus artışının durdurulması, ormandan tarım arazisi kazanılmasına
dur denmesi.. gerekmektedir.”
Bunlar mı çözecek 1 milyar açın
sorununu?
Rapora göre artan nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminin önümüzdeki 40 yılda ikiye katlanması gerekiyor.
Peki nasıl olacak?
Emperyalist tahakküm yok edilmeden bu mümkün mü?
Sistemin, çözüm diye sunduğu
her şey, çözümsüzlüklerini kanıtlıyor
aslında. Bir başka çözüm BM Gıda ve
Tarım Örgütü’nün (FAO) çağrısı.
FAO, daha iki hafta önce yaptığı
çağrıda; “Açlığı yok etmek için 44
milyar dolara ihtiyaç var” diyordu.
Ancak emperyalist dünya, bu parayı karşılamayacaktır.
İkincisi, karşılasa da, bu, açlık sorununun çözümü değildir.
Nitekim, geçen yıl İtalya'nın
L'Aquila kentinde gerçekleşen G-8
zirvesinde, emperyalistler açlığı yok
etmek için 20 milyar dolar yardım
sözü vermişlerdi.
Bu tür sözler ilk kez de verilmemiştir. Fonlara birkaç milyar dolar aktardıkları da olmuştur. Ama bunlar çözümün uzağından bile geçmeyecek
tarzda yöntemlerdir. Emperyalizm
açlığı çözemez. Çünkü açlığı yaratan
emperyalist politikalardır. İnsanları,
Asya’da, Afrika’da, Uzakdoğu’da işsiz bırakan onların politikalarıdır.
Asgari ücretin yarısı bile olmayan ücretlerle çalışmaya mahkum eden en
büyük emperyalist tekellerdir.
Emperyalizmin açlık sorununu
çözemediği, kendi kurumlarının rakamlarıyla sabittir.
Geçen yılın Temmuz’unda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
açıklamıştı.
2009’da “aç veya yetersiz beslenen insan” sayısı 2008'e göre 100
milyon daha arttı.
Ve bu rakamla birlikte dünyada aç-
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ların sayısı bir milyarı aştı...
2010’da bu rakama onmilyonlarca
açın daha eklendiği de ortada.

Bin Aliler, Mübarekler,
Bill Gatesler’in işbirlikçisi
ve çırağıdırlar
Tunus ve Mısır’daki halk hareketlerinden sonra emperyalist basın
yayın organlarında birden Tunus
Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin
Ali’nin ve Mısır Devlet Başkanı
Hüsnü Mübarek’in “servetleri” keşfedildi. Bin Aliler, Mübarekler servetlerine servet katarken halklarını aç
bırakmışlardı. Halk bu yüzden haklı olarak ayaklanmıştı.
Halkın ayaklanmasının meşruluğu tartışılmazdır. Gerek oligarşik
diktatörlüklerin gerekse de küçük
burjuva diktatörlüklerin halklarını
sömürüp soyup servet yaptıkları da
tartışılmazdır.
Sayı : 258

Yürüyüş
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Ancak bu durumu, sadece emperyalizmin çeşitli biçimlerde müdahale etmeye çalıştığı bir kaç ülkedeki liderliklerle sınırlı bir gerçekmiş
gibi ortaya koymak bir çarpıtmadır
ve her çarpıtma gibi masum değildir.
İşbirlikçiler, soygunda, sömürüde, yağma ve talanda, emperyalist



tekellerin çıraklarıdırlar!.. Onların
yanında Binali’nin, Mübarek’in esamesi bile okunmaz. Zaten emperyalist tekeller, bütün o işbirlikçi soyguncuların da ortağıdırlar. Mübarekler’in, Bin Aliler’in şirketlerinin
ortağıdırlar. Paraların akışı, hep Mısır, Tunus gibi ülkelerden emperyalist merkezlere doğrudur.
Bin Ali’nin, Mübarek’in çapı
kendi ülkeleriyle sınırlıdır. Onların
dünya çapında olanları vardır; Rockefellerler, Soroslar, Berlusconiler,
Bill Gatesler gibi..
Onların sömürü ve soygunlarının
büyüklüğünü görmek için şu rakamları aktarmamız yeterli olacaktır.
- En zengin üç tekelci burjuvanın
geliri, Afrika kıtasındaki ülkelerin gelirine eşittir.
- En zengin 10 te kel ci burjuvanın serveti 133 milyar dolardır. Bu rakam, en yoksul 48 ül ke ni n yıllık
gelirinin 1,5 katıdır.
- Dünyanın en zengin 225 ki şi si ni n serveti, 2.5 milyar yoksulun
giderlerine eşittir.
İşte dünya böyle bir adaletsizlik
üzerinde durmaktadır. Ve bu adaletsizlik tablosunda, Mısır halkının,
Tunus halkının Mübarek’e, Bin
Ali’ye karşı ayaklanması ne kadar

Açlık normal ve
meşru değildir:
Sanki sıradan bir hastalıktan, sanki
kaçınılmaz bir kaderden sözediliyor.
Sanki doğal, normal bir şeyden söz
ediliyor.

Kanıksatılmış bir yerde.
Aç insanların olması kanıksanmış.
Emperyalist dayatma altında çaresizlik duygusuyla kanıksamış kimi...
Kimisi “Beş parmağın beşi bir olmaz” diyen gerici ideolojiyle...
Açlık normal bir şey değildir. Sömürünün varlığı ile ilgilidir açlık.
İnsanları açlığa mahkum etmek insanlık dışı bir tutum olarak görülmelidir.
Emekçileri açlığa mahkum etmek, kapitalizmin barbarlığının karakteristik
göstergesidir.
Bu nedenle de emperyalistlerin yardımları ile çözülebilecek bir şey değildir. Açlık için fonlar ayrılması ve bunun giderilmesi konusu tartışmaları adaletsizliği meşrulaştıran tartışmalardır. Açlık, bir olgu olarak yeryüzünden silinmelidir.
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meşruysa, haklıysa, kaçınılmazsa,
dünya halklarının da emperyalist tekellerin tahakkümüne karşı ayaklanması da o kadar meşru, haklı kaçınılmazdır.
Elbette tam bu noktada, sömürücü çıkarları gereği Tunus’taki, Mısır’daki halk hareketlerini “övüp teşvik” eden çeşitli kesimler, dünya
halklarının başka yeni-sömürgelerdeki mücadelelerini “terörizm!” diye
mahkum etmeye çalışıyorlar.

Açlar çoğalıyor!
Onlar çözemeyecekleri
için ayaklanmalar ve halk
kurtuluş savaşları
meşrudur!
225 kan emici asalak burjuvanın
gelirinin tam 2,5 milyar yoksulun gelirinden fazla olduğu bir dünya, yıkılıp yeniden yapılması gereken bir
dünyadır.
Sosyalist sistemin yıkılmasından
bu yanaki dünya, tarih boyunca tanık
olunmuş en büyük adaletsizlikleri
üreten bir dünyadır. Açlar çoğalıyor,
yoksulluk yaygınlaşıyor, adaletsizlik
büyüyor. Bu böyle devam edemez.
New York Times da şöyle yazıyordu: “Yükselen fiyatlar, dünyadaki yoksullar üzerinde, acımasız etkiler yaratıyor. Bu gıda krizinin sonuçları, ekonominin çok ötesine
geçiyor.”
Bu kaçınılmazdır ve bunu öngörseler de önleyemeyeceklerdir.
Açlığın son 20 yılın en üst noktalarına çıkması, açların sayısının
11 milyarı aşması, sorunun sadece
birkaç ülke veya bir kıtayla sınırlı olmadığının ifadesidir.
Geçen hafta, ülkemizde Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Gelir ve Yaşam
Koşulları Araştırması”, yoksulluğunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyüdüğünü gösteriyordu.
TÜİK; devletin resmi kurumudur,
AKP’nin denetimindedir; bu anlamda bütün rakamlar küçültülmüştür
ama, yoksulluktaki artış yine de ört
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bas edilememiştir bu araştırmada.
TÜİK araştırması, ülkemiz nüfusunun yüzde 17.1’i yoksulluk sınırının altında olduğunu söylüyor. Bu
oran, bir önceki yıl ise, yüzde 16.7 düzeyindeydi.
TÜİK’in yüzde 17.1 diye gösterdiği rakam gerçekte yüzde 60’a yakındır;
ama burada önemli olan yoksulluktaki
oransal artıştır. Bu artış, tüm emperyalist kapitalist dünyanın gerçeğidir.
Araştırmanın ortaya koyduğu diğer çarpıcı rakam, gelir dağılımındaki büyük adaletsizliktir.
En zengin kesim, ülkenin toplam
gelirinin yüzde 47.6’sini alırken, en
yoksul halk kesimlerine bu gelirden
düşen pay, sadece yüzde 5.6’dır.
İşte bu yüzden, açlığa karşı ayaklanmak ve savaşmak meşrudur. İşte bu
yüzden, halkın aç bırakıldığı soygun

ve sömürü düzenini sürdürmeyi üstlenen oligarşik diktatörlüğün devletini yıkmak, zorunlu, kaçınılmaz ve
meşrudur.
Dünyanın 1990’ların başlarından
bu yanaki tarihi, emperyalist sistemin,
(kendini ister yeni dünya düzeni diye,
ister küreselleşme diye, ister globalizm diye tanımlasın) açlık, yoksulluk, adaletsizlik sorunlarını çözmesi mümkün değildir; geleceğe dair
böyle bir ihtimal de sözkonusu değildir. Bu yüzden bu sorunları halklar kendi çözecek. Kendi devrimci iktidarıyla çözecek. Başka yolu da yok
zaten.

Problem ve çözümü
1996’da yeryüzündeki açların sayısı, 800 milyon olarak ifade edili-

Yalandır Sözleri
Söyledikleri gerçekler yalnızca
yalanlarını güçlendirmek içindir
Onların en büyük özellikleri; en
pespaye yalanı en büyük ciddiyetle, gerçekliği konusunda hiçbir
tartışma yokmuşcasına söyleyebilmeleridir. Çünkü onlar için gerçeğe
sadık kalmanın bir önemi yoktur.
Onlar bir yalanı gerçek gibi yıllarca tekrarlayıp dururlar. Ve bazen
öyle olur ki, o yalan kitlelerin zihnine gerçekmiş gibi yerleşip kalır.
Menderesler, Demireller, Ece
vitler, Erbakanlar, Türkeşler Özallar,
Baykallar,
Çillerler,
Erdoğanlar, hepsi yalanla yönetmişlerdir. Kişi
olarak “yalancı”
oldukları için mi?
Hayır. Gerçekleri
söyleyerek yönetemeyecekleri
için yalan söylerler. Bu yüzden
genelleyerek söyleyebiliriz; tüm

burjuva politikacılar, tüm düzen
savunucuları, yalan söyler, yalanla
yönetirler.
Bakın Tayyip Erdoğan’ın sözlerine: Ekonomi üzerine söylediği
her şey yalandır. Halkı aldatma
üzerinedir. Her yıl mutlaka bir kaç
kez “hamdolsun işsizliği düşürdük” diye halka müjde verir.
Yalan. AKP, iktidara geldiği
2002 yılında resmi rakamlara göre
işsiz sayısı 2.567 milyon iken 2010
yılında 3.438 milyona çıkmıştır.
Ama Erdoğan bu süre içinde en az
on kez “hamdolsun
işsizliği düşürdük,
daha da düşüreceğiz” diye halkın karşısına geçip yalan
söyledi.
İktidara gelirken
“demokratikleşme”,
“işkenceye sıfır tolerans” sloganlarıyla

yordu. 2007 yılında bu rakamın 980
milyonu geçtiği açıklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,
2009’da buna 100 milyon kişinin
daha eklendiğini açıkladı.
Bunlar sıradan rakamlar değil.
Bunlar basit bir matematik probleminin alt alta, yan yana yazılacak rakamları değil. Bunlar, insanlığın,
dünya halklarının çözmekle karşı
karşıya oldukları en büyük problemin
rakamlarıdır. Bu problemin içinde
halkların acıları, gözyaşları, yaş ortalaması 35’e bile ulaşamayan halkların yazgıları vardır.
Bu problem çözülmek zorundadır.
Bilimsel gerçekler ve pratik kanıtlar ortadadır: Bu problemin çözüm yolunu devrim açacak ve problemi sosyalizm kökünden çözüp atacaktır.
geldiler. Sekiz yıllık iktidarlarının
sonunda yarattıkları tabloya bakın;
bırakalım devrimci, demokrat kesimlere yönelik saldırıları, sistem
içinde AKP gibi düşünmeyen her
kesime saldırılmaktadırlar.
Dış politikada söylediklerine
bakın. En büyük milliyetçidirler.
Vatanseverdirler. Ama Menderesler’den bugüne parsel parsel vatanı
satan onlardır. Çıkıp halkın karşısında bunları vatana ve millete hizmet için yaptıklarını söylerler.
Kısacası söyledikleri her kelime
halkı kandırmak için söylenmiştir.
Düzenin gerçeği nedir? Sömürü,
soygun, zulüm.. Bunu söyleyemeyen her burjuva politikacı, yalan
söyleyecektir. Ekonomi büyüdü
derken, refah artıyor, demokrasi
gelişiyor derken, yalan söylüyorlar.
Tekellerin büyüdüğünü ve halkın
yoksullaştığını söyleyemiyorlar.
Peki bunlar konuşmalarında hiç
mi gerçekleri söylemezler? Söylerler. Söylemeseler inandırıcı olamazlar. Bu anlamda diyebiliriz ki,
söyledikler gerçekler de, yalanlarını daha inandırıcı kılmak içindir. Söyledikleri her rakamsal
gerçek, yalan üzerine kurulan düzenlerini sürdürmek içindir.
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Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu

“Birleşirsek tarih bizi muzaffer tayin edecek,
birleşmezsek yenilgiye mahkum edecektir”
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FHKC temsilcisi İmad Halil, “terörist kelimesini en çok kullananlar
kendileri terör uyguluyor. Onlara
karşı tüm alanlarda hep birlikte
mücadele etmek gerekiyor” diyor.

için birlik oldular.
Libya lideri Kaddafi için Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton “artık
gitmeli, zamanı geldi” diyor. Söylemenin de ötesinde, emperyalistler
Kaddafi’yi yıkıp, istedikleri kişiyi yöEmperyalistler, Ortadoğu ve Kunetime getirmek için askeri bir müzey Afrika’yı emperyalist planları
dahalenin hazırlıklarını yapıyor.
doğrultusunda yeniden düzenlemek
Böylesi bir süreçte Halk Cephesi'nin düzenlediği "2. Eyüp
Sempozyuma Belçika, Tunus,
Lübnan, Irak, Suriye, Filistin, Batı Baş Emperyalist Saldırganlığa
Karşı Halkların Birliği SemSahra / Fas, Mısır, Venezuella,
pozyumu" halkların birliği adıHindistan, Filipinler, Hollanda,
na atılmış mütevazi bir adım olBulgaristan, Yunanistan,
makla birlikte tarihi öneme saHonduras, Bangladeş, Almanya ve hiptir.
İngiltere’den çok sayıda temsilci
Üç gün süren sempozyum
katıldı.
25 Şubat’ta Türkan Saylan KülAçılış konuşmalarının yapıldığı tür Merkezi’nde başladı.
ilk günde sempozyuma Latin
“Eyüp Baş Emperyalist SalAmerika'dan, Avrupa'dan,
dırganlığa Karşı Halkların BirOrtadoğu'dan, Bulgaristan'dan
liği Sempozyumu"nun ilki 4-6
çok sayıda konuşmacı ve izleyici
Aralık 2009’da yapılmıştı. Semkatıldı. Sergi salonunda
pozyum’un düzenlenmesinde
19-22 Aralık katliamıyla ilgili
büyük emeği olan Halk Cephesi temsilcisi Eyüp Baş’ın semressamların çizdiği tabloların,
pozyumdan bir ay önce yaşamıF Tiplerinde tutsakların yaptığı
nı yitirmesi nedeniyle sempozresimlerin ve çeşitli el ürünlerinin
yuma Eyüp Baş’a ithafen “Eyüp
yeraldığı sergi açıldı.
Baş Emperyalist Saldırganlığa
Sergide konuklara tecrit ve
Karşı Halkların Birliği Sempoztecrite karşı verilen mücadele
yumu" adı verildi.
anlatıldı.
Sempozyumun yapıldığı sa-

lona çeşitli dillerde yazılı “Ortak Düşman Amerika’dır” pankartı ve dünya
devrim önderlerinin resimleri asıldı.

Bugün işgal edilen tüm
toprakları vatanımız
kabul ediyoruz
Sempozyum, Enternasyonal marşı eşliğinde yapılan saygı duruşuyla
başladı ve Eyüp Baş için hazırlanan
sinevizyon gösterimiyle devam etti.
Halk Cephesi adına açılış konuşmasını yapan Süleyman Matur, bu
sempozyumun halkların mücadelesini
büyütme hedefi taşıdığını söyleyerek
sempozyuma katılanları selamladı.
Sempozyumun birinci günkü oturumuna KESK adına konuşmacı Akman Şimşek, Çağdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk
Kozağaçlı, HHB adına Av. Ebru Timtik, Anadolu Federasyonu adına Latife Adıgüzel, Tunus 14 Ocak Cephesi
adına Av. Selma Benkhelifa, FHKC
adına İmad Halil, Irak Komünist Partisi adına Dr. Cevat Faris katıldı.
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı Eyüp’ün avukatı ve dostu olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek
“Vatanını sevmek, vatanseverlik son
derece geniş bir kavram. Bugün işgal edilen tüm toprakları vatanımız
kabul ediyoruz” dedi.
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Acılarımıza bakarak değil
birbirimizin acılarını
sahiplenerek yürümek
istiyoruz
Sempozyumun ikinci günü Lübnan’dan katılan Mohammad Safa’nın
yönettiği oturumda TAYAD’dan Ahmet Kulaksız, İngiltere’den Habib
Lahmoud, FHKC adına El Houary,
Mısır’dan Yousry Zaky R. Abdal
Gawad konuşmacı olarak katıldılar.
Mohammad Safa, Eyüp Baş’ı
daha önceki sempozyumlardan da tanıdığını söyleyerek, Türkiye hapishanelerinde ölüm orucu direnişinde
şehit düşen 122 canı, Türkiye’deki
tecrit hapishanelerindeki tutsakları, Filistin’de işkence altındaki tutsakları
ve Ahmet Saadat’ı da selamladığını
söyledi.
Oturumda TAYAD adına konuşan
Ahmet Kulaksız, emperyalizmin dünya halklarını teslim alma politikalarına değindi ve emperyalizmin teslim
alma saldırılarının en pervasız halinin
F Tiplerinde yaşandığını ve TAYAD’ın kendi gücünün çok ötesinde
mücadele yöntemleri geliştirdiğini
belirterek “acılarımıza bakarak değil, birbirimizin acılarını sahiplenerek yürümek istiyoruz” dedi.

Göçmenliği yaratan
emperyalizmdir
Belçika’dan sempozyuma katılan Tunuslu Avukat Selma Benkhelifa Avrupa'nın mültecilere ve sığınmacılara yaklaşımını eleştirdi.
Anadolu Federasyonu Başkanı
Latife Adıgüzel de Avrupa’daki ırkçı politikalar üzerinde durdu.
Fransız Sol Cephesi'nden sempozyuma katılan bir öğrenci ise Fransa'nın Romanlar’a ve göçmen halklara yönelik saldırılarını anlattığı konuşmada şöyle dedi: "Aslında bugün
yapacağımız şey halkların mücadelesini liberallere ve onların işbirlikçilerine yöneltmek" dedi.

Emperyalizme karşı
direniş haktır
FHKC adına sempozyuma katılan
İmad Halil, emperyalizmin saldırıla-

rı, direnişin durumu ve süreçle ilgili görevlerin konuşulduğu oturumda "Bizim direnişimiz haktır" diyerek Filistin direnişinin meşruluğunu anlattı.
Filistin'deki genel sorunun direnişçi sol
güçlerin bölünmüşlüğü olduğunu
söyledi ve “tek kurtuluş birlikte mücadeleyle olacaktır” dedis
Lübnan’dan sempozyuma katılan Mahmoud Ali Khalil ise kendi iç
sorunlarına değindi. "Arap sol güçlerinin birleştirilmesine doğru çaba
harcamalıyız. Böylece tüm işgal biçimlerine karşı durabileceğiz. Dünya solunun bir program çıkarması
gerekiyor" dedi ve Arap solunun
emperyalistlere karşı birleşmesi gerektiğini dile getirdi.
Irak'tan katılan Dr. Cevat Faris ise
mücadelenin politik ve silahlı alanda
da sürdüğünü söyleyerek "silahlı
direniş işgali bitirmek için temel
direniş biçimi olacak" dedi.
Şamil El Hadisi de yaptığı konuşmada Irak direnişinin önemine değindi. Amerika'nın İsrail'e nasıl sahip
çıktığını ve büyüttüğünü anlattı.
Mehmet Sharkavi ise konuşmasında Libya'daki katliamlardan Amerika'nın sorumlu olduğunu, Amerika'nın Libya toprağındaki petrolü bulmak için birçok şey yaptığını söyledi. Libya halkının isyanında Libya’daki Amerikan destekli kalkınma programlarının önemli yer tuttuğunu söyledi.
Sempozyuma katılan konuklar arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki
gelişmelerin devrim diye değerlendirilmesi tartışmalara neden oldu.
Halk Cephesi temsilcisi Süleyman
Matur Mısır ve Tunus üzerine yapılan tartışmalar üzerine gelişmeleri
şöyle değerlendirdi: "Mısır ve Tunus'taki eylemleri destekliyor ve sahipleniyoruz, ancak biz devrimleri
Rusya'dan, Çin'den, Küba'dan biliriz. Anti-emperyalist bir vurgu karşı çıkış yoktur. Devrim demenin yetersiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

“Birleşirsek tarih bizi
muzaffer tayin edecek”
Sempozyumun sonunda Halk

Cephesi adına sunumunu yapan
Yasemin Karadağ Cephelilerin mücadele anlayışlarını şu sözlerle ifade
etti: “Cepheliler enternasyonalisttir.
Dünyanın Türkiye’sinde sosyalizm
için savaşıyor, bedeller ödüyoruz. Biz
bu toprakların, Anadolunun devrimcileriyiz. Ancak mücadelemiz,
ufkumuz ülkemiz topraklarıyla sınırlı değildir. Sosyalist vatan uğrunda
savaşımız biçim itibariyle ulusal,
muhtevasıyla ise enternasyonalisttir.” Dünyanın her yerinde anti-emperyalistlerin birleşebileceğini söyleyen Karadağ; “Birleşirsek tarih
bizi muzaffer tayin edecek, birleşmezsek yenilgiye mahkum edecektir. Birleşelim, savaşalım,
kazanalım.” dedi.
Yapılması gerekenler konusunda
somut önerilerde bulunan Karadağ,
önerileri şöyle sıraladı:
1-Emperyalizmin politikalarını
uluslararası düzeyde teşhir edecek
kampanyaların örgütlenmesi,
2-Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelede tutsak
düşen devrimci ve vatanseverlerle
dayanışma günü ya da haftası belirlenmesi ve onlara bu günlerin anısına kart gönderilmesi.
3-Sempozyumun politik içeriğine
uygun olarak sempozyuma katılan
ülkelerle enformasyon kurulması.
Halk Cephesi temsilcisinin ardından söz alan Mısır Komünist Partisi’nden Y.Z Raway Abdalgawad,
Halk Cephesi’nin önerilerinin hepsine
katıldığını söyledi.
Sempozyumun sonunda Grup Yorum, marş ve türkülerinin yanı sıra, İspanyolca, Yunanca, Arap ça şarkılar
söyledi. Sempozyum salondaki
coşkulu seyircilerin “Yaşasın Halkların Kardeşliği, Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Mücadelesi, Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarıyla
sona erdi. Sempozyuma birinci gün
270, ikinci gün 350, son gün ise 750
kişi katıldı.
Sempozyumun Sonuç Bildirgesi
ne önümüzdeki sayımızda yer vereceğiz.
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Röportaj

Düşüncelerimizi çalışarak, pratiğe
dökerek birliğimizi güçlendirebiliriz
25 -27 Şubat tarihleri arasında
Eyüp Baş EmperYousry Zaky Raway
yalist SaldırganlıAbdelgawad
ğa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’na katılan temsilcilerle
sempozyum üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.

Yousry Zaky Raway
Abdelgawad / Mısır Komünist Partisi
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Raway Abdelgawad: Olumlu
olarak değerlendiriyorum. İlk defa
Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’na katılıyorum. İlk defa sizinle
ilişki kuruyorum. Burada bulunduğum üç gün içinde gördüğüm katılım açısından bakarsak gençlerin geniş katılımı umut verici, gelecek sizin ve bizim açımızdan umut verici. Bu sempozyum sayesinde deneyimlerimizin ve tecrübelerimizin
ortak paylaşılması olağanüstü bir şey.
Her ne kadar her konuda yüzde
yüz anlaşamasak da sempozyum
çok olumlu ve yapıcı.
Raway Abdelgawad: Düşüncelerimizi pratiğe, eyleme dönüştürürsek sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. O da ancak yapacağımız işleri, görevlerimizi, üzerimize düşen sorumluluklarımızı bölerek ve paylaştırarak olur.
Düşüncelerimizi çalışarak, pratiğe dökerek birliğimizi güçlendirebiliriz. Eğer halklarla bütünleşirsek emperyalizme karşı savaşabiliriz. Tüm araç gereçleri kullanarak, iletişim içinde olarak başarırız.
Mesela; sizin siyasi tutsaklarınız için Mısır’da bulunan Türk
Büyükelçiliği önünde eylem yapabiliriz. Bu adımı atarak Türki-
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Yürüyüş:
1)Bu sempozyum birlik açısından nasıl bir rol oynayabilir?
2)Dünya Halklarının Antiemperyalist Birliği için neler
yapmalıyız?
3)Emperyalizm konusunda
sizce en çok dikkat edilmesi, üze
rinde durulması gereken noktalar nelerdir?
ye’deki tutsaklarınızın sesini, durumlarını Mısır kamuoyuna anlatırız. Türkiye’deki emperyalizmin
varlığını teşhir ederiz.
Şehitlerinizin ve tutsaklarınızın sayısını duyunca çok rahatsız oldum. Rahatsızlığımın sebebi bunları bilmemem. Mısır’da ne biz ne
de başka güçler bu rakamlardan habersizler. Siz bu konuda bizimle hiç
irtibatta olmadınız, bunu bir eleştiri
olarak sunuyorum. Mısır’da bilinen Türkiye’de çok rahat bir
hava esiyor, Türkiye iyi, müslüman bir ülke olarak anlatılıyor
halka.
Raway Abdelgawad: Genel
sorunlar var, bir de özel sorunlar
var. Bütünsel olarak bakarsak, emperyalizmin halklara saldırısı genel
bir şey. Bu durum sürekli mevcut.
Mesela Afganistan, Irak gibi emperyalizmin varlığının somut olduğu ülkelerde direniş güçlerini
desteklememiz gerekiyor.
Özel olarak bakacak olursak da,
emperyalizmin oyunlarını açığa çıkarmalı, politikalarını, ekonomik
adımlarını ve işbirlikçi iktidarlarla
olan ilişkilerini sürekli olarak teşhir
etmeliyiz. Mesela Türkiye’deki
Amerikan üslerini yayınlarımızla,
eylemlerimizle teşhir etmeliyiz.
Böylece işbirlikçi iktidarları geriletmiş, rahatsız etmiş oluruz.
Teşekkür ederim…

Habib Lahmoud/
Irak Komünist Partisi
Habib Lahmoud: Bu
ikinci sempozyumu önemli
bir adım olarak görüyorum.
Emperyalizme karşı direnen
halkların nitelikli bir adımı Habib Lahmoud
olarak görüyorum. Program
açısından bakacak olursak birçok dilde,
bir çok konu ele alındı. Bilgilendirici ve
yararlı buluyorum. Aynı zamanda Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde nitelikli bir
program olarak değerlendiriyorum.
Habib Lahmoud: Katıldığım oturumda ele aldığım şeyler ilk önce sol açısından emperyalizme karşı daha etkili bir
birliği sağlamak. Önemli olan katılımcılar
arasındaki tecrübe ve direnişlerin ortaklaşa olarak ele alınmasıdır. Böylece
bundan sonrası için bölgede halklar olarak emperyalizme karşı daha güçlü durabiliriz. Buradaki herkesin düşüncelerinden, direniş tecrübelerinden ve direniş çeşitlerinden yararlanarak emperyalizme karşı daha kapsamlı bir güç olabiliriz.
Habib Lahmoud: Emperyalizmin
politikalarını başarısız kılmalıyız. Bölgelerde oynadığı etnik grup oyunlarıyla
halkları bölmesini boşa çıkarmalıyız.
Emperyalizmin Irak’taki amacı Irak’ı
parçalamak ve İsrail siyonizmini Irak’ın
içerisine almaktır. ABD’nin BOP projesinin bir parçasıdır İsrail’in bölgedeki varlığı. Irak’ı parçalaması bu zihniyetin ürünüdür. Irak’taki direnişin şimdiye kadar
başardığı, emperyalizmin Ortadoğu’ya
yayılmasını durdurmaktır. Biz silahlı direnişle emperyalizmi durdurduk, şimdiki temel noktamız ise emperyalizmi tamamen kovmaktır.
Amacımız şu an 1 milyon dul kadına, 4 milyon öksüz çocuğa tekrar yaşam
hakkı sağlamak ve ülke dışında bulunan
5 milyon insanın tekrar ülkelerine dönmesini sağlamaktır.
Sağolun, teşekkürler…
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Açık bir komployla tutuklanan beş Yürüyüş
çalışanı ve iki devrimci 73 gündür hala tutuklu
73 gündür tutuklu olan
beş Yürüyüş çalışanı ve iki
devrimci hala neden tutuklu?
AKP’nin komplocu polisi
açıklasın!
AKP’nin polisi devrimcileri ve AKP’ye muhalif olan
her kesimi komplolar kurarak tutuklayıp etkisiz hale
getirmek istiyor.
Beş Yürüyüş çalışanı ve
iki devrimci de komployla
tutuklandı.
Senaryo şöyle: Ankara’da
tutsak düşen bir devrimcinin telefonla Remzi Uçucu’yla
konuştuğu iddia ediliyor. Ve
polis “bunun üzerine” gelip
Yürüyüş Dergisi’ne baskın
düzenliyor. Ama işin garip
olan yanı şu ki, Remzi Uçucu
ile Yürüyüş Dergisi arasında
hiçbir maddi, hukuki bağ
yoktur.

Yürüyüş çalışanlarına ve
iki devrimciye
1000 Kitap 1000 Mektup

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Remzi Uçucu,
Musa Kurt, Cihan Gün,
Mehmet Ali Uğurlu...

Yürüyüş
Çalışanlarına ve
İki Devrimciye
Özgürlük!

Halk Cephesi üyeleri, bulundukları her yerde Yürüyüş Dergisi’ne yapılan baskıları anlatarak
AKP’nin halka ve gerçeklere olan
düşmanlığını teşhir ediyorlar.
73 gündür tutuklular Yürüyüş
çalışanları. Tutuklanmalarını gerek-

tirecek hiçbir delil yoktur, asılsız
iddialarla, polis fezlekeleriyle tutuklandılar ve tecrite atıldılar.
Onlara yapılan baskın aslında
düşünce özgürlüğüne, örgütlenme
özgürlüğüne yapılan baskıdır. Bunu
anlatıyor halka Halk Cepheliler. Meydanlarda, sokaklarda, işyerlerinde bu gerçeği
dile getiriyorlar.

Hatay: Yürüyüş
Susturulamaz

HATAY

Yürüyüş Dergisi’ne yapılan baskın sonrasında dergiyi
ve
çalışanlarını
sahiplenmek amacıyla başlatılan kampanyanın eylem-

Polisin Yürüyüş’e operasyon gerekçelerinden Remzi
Uçucu ile Yürüyüş Dergisi
arasında koca bir halka boştur. Bu büyük boşluk yargının tutuklama kararında
da aynen sürmektedir.
Ortada Yürüyüş çalışanlarını tutuklamaya gerekçe olacak bir iddia bile
yoktur. Ama sözkonusu
olan devrimci bir derginin çalışanları ve devrimciler
olunca
yargının
tutuklama gerekçesine bile
ihtiyacı yoktur. Polisin komploları yetmektedir.
Bu hukuksuzluktur, bu
keyfiyettir.
Amaç, AKP’nin halk düşmanlığını yazan devrimci bir
dergiyi susturmaktır. Komployla tutuklanan Yürüyüş
çalışanları ve iki devrimci
serbest bırakılsın.

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

leri Hatay’da da devam ediyor.
16 Şubat günü Harbiye ve
Gümüşgöze Mahallesi’nde 4 farklı
yere “Halkınsesi Yürüyüş Susturulamaz / Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.
19 Şubat 2011’de ise Antakya
Ulus Alanı’nda saat 14.00'te baskının protesto edildiği ve tutuklanan
devrimcilerin serbest bırakılmasının talep edildiği bir eylem yapıldı.
20 Şubat günü Samandağ Tekkebaşı beldesinde 4 farklı yere
“Yürüyüş Dergisi Susturulamaz,
Dergimiz Yürüyüşü Ve Derneklerimizi Savunacağız / Halk Cephesi”
yazılamaları yapılırken, 21 Şubat’ta
ise Hatay Antakya Necmi Asfuroğlu Lisesi’nin duvarına “Halkın Ve
Haklının Sesi Yürüyüş Dergisi Sus-

HALKLARIN CEVABI AYAKLANMALAR VE HALK KURTULUŞ SAVAŞLARI OLACAK!
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Bayrampaşaʼda otogar köprüsüne
asılan pankart kararlılığı, inancı
taşıyor insanlara ...
turulamaz/Halk Cephesi” pankartı
asıldı.
22 Şubat 2011 tarihinde Halk
Cepheliler, Antakya Merkezde ve
Armutlu Mahalles’inde 150 tane
Yürüyüş afişi astılar.

Yüksel Caddesi’nde Dergi
Satışı
Ankara’da Halk Cepheliler, 27

Şubat Pazar günü saat 15.00’de,
Yüksel Caddesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı ve satışını yaptılar.
Yürüyüş Dergisi’nin bağımsızlık,
demokrasi sosyalizm mücadelesi
verdiği için basıldığı, gerçekleri
Yürüyüş’ün yazdığı halka anlatıldı,
29 dergi halka ulaştırıldı.

Gemlik’te Yürüyüş Standı
Açıldı

GEMLİK
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Halk Cepheliler Eminönüʼnde de
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
için savaşma kararlılığını haykırdılar!

Yürüyüş
okurları bu
hafta
da
Gemlik’te
stand açtı. 25
Şubat günü
saat 14.30’da
Dereboyu
Caddesi Taşköprü üzerinde
açılan
stand 2 saat

açık kaldı. 23 derginin satıldığı tanıtım boyunca halkla sohbetler edildi.
Bildiriler dağıtıldı.

Yürüyüş'ümüzü
Durduramazlar
22 ve 23 Şubat tarihlerinde Dersim merkezinde ve Cumhuriyet
Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin
tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Yapılan
dağıtımda Yürüyüş Dergisi’ne yapılan baskın ve tutuklamalar, ayrıca son
günlerde İstanbul’da yapılan dernek baskınları, tutuklamalar üzerine
sohbetler edildi.
Gecekondu mahallelerinde yıkım
projesinin rahatça hayata geçirilmesi için devrimci kurumların basıldığı ve devrimcilerin hukuksuzca
tutuklandığı anlatıldı. Yapılan dergi
dağıtımında 55 adet dergi halka
ulaştırıldı.
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Savaşan
Kelimeler
Koğuş, Hücre, Oda
F Tipi hapishanelerin açılmasından önce yoğunlaşan tartışma sürecinde herhangi bir kişinin, örgütün
ideolojisini bu üç kelimeden hangisini kullandığına
bakarak çıkarabilirdiniz.
Kelimelerin ideolojik, politik savaşın birer aracı,
hatta en temel silahlarından biri haline gelmesinin
çarpıcı örneklerinden biriydi bu da.
F Tipi hapishaneler, hücre tipi hapishanelerdi.
Hücreler, tecrit politikasını uygulamak için gerekli
olan mekanlardı.
Hücrelerin teşhir edilmesi karşısında Adalet
Bakanlığı, herkesi aptal yerine koyarcasına, yüzlerce
yıllık hücreleri “oda” diye adlandırma başladı.
Tüm iktidar yağcıları, tüm devrimci düşmanları bir
anda bu kelimenin üzerine atladılar.
Yüzlerce yıllık hücre, oldu oda.
Bir kısmı hızını alamamıştı.
“Üç kişilik koğuş” diyorlardı mesela F Tipinin üç
kişilik hücrelerine..
Hücreleri kabul ettirmek,
hücrelere kesin bir biçimde karşı çıkan devrimcileri
yalnızlaştırmak için her şey mübahtı.

Sıradan, alalade hücreler, bazı basın
yayın organları tarafından “5 yıldızlı otel”
diye bile sunulacaktı.
Hızını alamayanlardan biri de bugün Silivri
Hapishanesi’nde tek kişilik bir hücreye atılan Tuncay
Özkan’dı.
“Dubleks bir evi andırıyor.”
diye yazmıştı.
Şimdi onun tek kişilik hücreye atılmasına da karşı
çıkıyoruz. Ama onun nezdinde, tüm gazeteciler, tüm
aydınlar, herkes ders çıkarmalıdır diye düşünüyoruz.
Rıdvan Akar, kendini demokrat olarak gören bir
gazeteciydi, o da o zaman bir hücreyi, bildiğiniz bir
hücreyi, “tek kişilik koğuş” olarak adlandırmıştı.
Biliyoruz, belki inanmakta zorluk çekiyorsunuz
ama öyleydi. Devlet bile koğuş demeye cesaret edemezken, onlar diyordu..
Çünkü bir insan, bir kez beynini düzene kaptırmışsa, düzenin ölçüleriyle düşünmeye başlamışsa sapmanın, çarpıklıkların nerede duracağı bilinmez.
İşte o noktada, hücreye “tek kişilik koğuş”,
“dubleks ev” veya “ne güzel işte, herkes kendi bireysel hayatını yaşar” diyen Gülay Göktürkler gibi “oda”
der.
Ders çıkarılmalı deriz tarihten, ders.
Altı üstü bir kelime, öyle denilse ne olur, böyle
denilse ne olur, sonuçta dört duvar değil mi, deyip geçmeyin.
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Paşabahçe Meydanı’nda Halk
Cephesi Açıklama Yaptı

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı
eyleme BDP, ÖDP, Halkevleri,
Eğitim-Sen de destek verdi.
İstanbul Beykoz Halk Cephesi 26
Yapılan eylemlerde aynı vurŞubat Cumartesi günü Paşabahçe
gu
vardı,
gerçekleri yazmaktan,
Meydanı’nda bir eylem gerçekleştirdoğru
bildiğimiz
yolda yürüdi. “Hukuksuz Tutuklamalara Son
mekten vazgeçmeyeceğiz.
Baskılar Bizi Yıldıramaz” pankartıKüçüğümüzden büyüğümünın açıldığı eylemde; 18 Şubat 2011
ze, çocuklarımızdan yaşlılarıtarihinde İstanbul’da yapılan dernek
mıza kadar hepimizin elimizde
ve ev baskınları protesto edildi.
Yürüyüş Dergisi dilimizde gerçeklerle meydanlarda olacağız.
Helikopterlerle,
onlarca polis araçlarıyla ve polisle,
akreple gözümü
korkutmaya çalışıyorlar. Ama başaram a y a c a k l a r. . .
Birbirimizi sahipleneye devam edeBEYKOZ cektir.

ANKARA

HALKLARIN CEVABI AYAKLANMALAR VE HALK KURTULUŞ SAVAŞLARI OLACAK!

15

Ortadoğu’da ve Afrika’da
emperyalist müdahalelere hayır!

Afganistan’ı, Irak’ı yalanlarla işgal
edenler bugün de Libya’yı kuşatıyor
- Emperyalistler Libya
halkına savaş açtı
- Afganistan ve Irak’tan
sonra Libya kuşatılarak, ele
geçirilmeye çalışılıyor
- Libya halkı işgalle, ambargoyla tehdit edilip teslim
alınmak isteniyor

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

15 Şubat’tan bu yana Libya’da
Kaddafi iktidarını devirmek için
başlatılan saldırıları fırsat bilen emperyalistler, elbirliği ile Kaddafi iktidarını yıkmaya soyundular.
NATO’dan Birleşmiş Milletler’e,
ABD’den AB’ye kadar tüm emperyalist kurum ve kuruluşlar, Libya’daki iktidarı yıkmak için tehditlere
girişip yaptırım kararları aldılar.

ABD, Libya halkını
tehdit ediyor
“Obama... bu krize yanıt vermek
noktasında tüm seçeneklere hazırlanılması talimatı verdiğini belirterek, bu adımları hem kendilerinin
atabileceğini hem de müttefikleriyle birlikte ya da çok taraflı kurumlar
üzerinden
hareket
edebileceklerini ifade etti.” (Cumhuriyet, 24 Şubat 2011)
Emperyalist şef, açıkça Libya
halkını tehdit ederek, “işgal dahil”
olmak üzere tüm saldırı ve yaptırım
yöntemlerini kullanacaklarını açıkladı.
Peki Libya’dan ne istiyorlar?
Emperyalist şef Obama, “Libya
lideri Muammer Kaddafi'nin gitmesi gerektiğini” söylüyor.
Yine aynı biçimde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, “Kad-
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dafi’nin artık gitme zamanı gelmiştir” diyor...
Amerikan emperyalizmi adına
yapılan tehdit ve şantajları, 6. Filo’ya
bağlı savaş gemilerinin, savaş uçakları ve helikopterlerinin Libya önlerine gönderilmesi izledi.
Emperyalizm bir de Libya iktidarını, karşı-devrimcilere karşı kendini savunmaması, savaşmaması
için uyarıyor, Libya hava sahasını
kapatma hazırlıkları yapıyor.
Her şey adeta Irak işgali öncesi
sürecin tekrarı gibidir. Bir halkı katletmeyi, aç bırakmayı, ilaçsız bırakmayı savunuyor ve bir yandan da
uyguluyorlar.
Tıpkı, Irak’ta Saddam Hüseyin’e “yönetimi bırakıp gitmesi”
dayatmasını yaptıkları gibi devam
ediyor süreç. Saddam Hüseyin’in
Irak’ı emperyalist tekellere sunmaması sonucu Irak’ı işgal ettiler.
Emperyalistler asıl olarak, kayıtsız şartsız Libya’nın emperyalist tekellere sunulmasını, bunun için
Muammer Kaddafi’nin teslim olmasını, emperyalistlerin iradelerine
boyun eğmesini istiyorlar.

“Bütün seçenekler”
ambargo, kuşatma, işgal
ve katliamdır!
Obama, Libya halkına karşı ilk
saldırısını, yaptırımları içeren BM
Kararnamesini imzalayarak uygulamaya koydu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin, emperyalistlerin çabalarıyla 26 Şubat 2011’de oybirliğiyle Amerikan emperyalizmi,
Libya’daki elçilik binasını kapatırken, Kaddafi ve 4 çocuğunun
ABD’deki mal varlıklarını dondur-

Libya halkı kuşatmada!

du. Kaddafi’nin ailesinden ve yakın
çevresinden 16 kişinin Libya dışına
çıkması yasaklandı. Ayrıca savunma
malzemeleri ve hizmetlerinde Libya’ya ihracatın durdurulduğunu açıkladı.
Kararda şu söyleniyordu: “Libya’ya doğrudan ya da dolaylı silah,
mühimmat, askeri araç ya da yedek
parçası tedariğini, satışını veya
transferini durdurması.”
Özgürlüklerin “hamisi” emperyalistler bir halkın yöneticilerinin, o
yöneticilerin akrabalarının özgürlüklerini ortadan kaldırıyorlar.
Emperyalistler kendi çıkarları
için BM’ye bir dizi yaptırım kararı
aldırarak, Libya’ya karşı ambargoyu
fiilen başlattılar. Bu kararlarla Libya’yı tecrit ederek, ambargo ile
zorlayarak, Libya halkını emperyalistlere koşulsuz teslim olmaya zorluyorlar.
Emperyalistler, son kararlarıyla
da, Kaddafi yönetimi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde “insanlık suçundan” yargılanmasının
yolunu da açtılar. Oysa o yolda he-
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sap vermesi gerekenlerin içinde bizzat kendileri var.

Emperyalistler bir kez
daha birleştiler
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Susan Rice, BM Konseyi’nin yaptırım ve ambargo kararlarından sonra Konsey’in “tek ses
olmasından ve sert ve bağlayıcı
yaptırım kararı almasından” dolayı son derece memnun olduklarını
herkese ilan ediyordu.
NATO Genel Sekreteri Anders
Fogh Rasmussen, NATO Konseyi'ni
Libya'da Kaddafi iktidarına karşı
saldırı planlarını görüşmek üzere
acil toplantıya çağırdı.
Rasmussen, “NATO'nun bu türden durumlarda kullanabileceği
yöntemler olduğunu” belirtiyordu.
NATO’nun kullanacağı yöntem-

Halk için savaşanlar
terörist!
Emperyalizme hizmet
eden ayaklanmalar
özgürlük hareketi!
Halkların kendi vatanlarının bağımsızlığı için sürdürdükleri mücadeleleri emperyalistler ve
işbirlikçileri tarafından “terörizm”
olarak nitelenerek, halkların bağımsızlık mücadelesi mahkum ediliyor.
Kolombiya’da işbirlikçi faşist
iktidara karşı haklı bir savaş yürüten devrimciler “terörist”, Küba’da halkın iktidarını yıkmaya
çalışan bir avuç kiralık CIA beslemesi “özgürlük hareketi” ni temsil etmekle onurlandırılıyor.
Onların kahramanları, halka
karşı savaşan, halk iktidarlarına
karşı sabotajlar yapan, suikastler düzenleyen kiralık katillerdir.
Emperyalizmin terörizm tanımının sınırını emperyalist tekellerin çıkarları belirlemektedir. Irak’ta,
Filistin’de, Afganistan’da işgale
karşı savaşanlar da “terörist” !

leri, Yugoslavya’nın günlerce bombalanıp parçalanmasından, Afganistan’da halka yönelik katliam
larından ve Irak halkına karşı yürüttükleri saldırılarından herkes iyi
bilmektedir.
AB emperyalistleri de Amerikan
emperyalizminin peşinden Kaddafi iktidarını yıkmak için harekete
geçmekte gecikmedi. Fransız emperyalistleri acilen “insani yardım”
adına karşı-devrimcilere ne olduğu
belirsiz malzemeler götürdü.
Almanya Dışişleri Bakanı
Guido Westerwelle, Libya'ya yapılacak tüm ödemelerin 60 gün boyunca dondurulmasını isterken,
İngiltere Başbakanı David Cameron da “Libya hava sahasının Libya askeri uçaklarına yasaklanma
sı”nı istedi.
AB emperyalistleri, Libya lideri Kaddafi iktidarına yönelik, silah
ambargosu ve seyahat yasağı da
içeren yaptırımları onaylayarak
kuşatmaya katıldı. Ayrıca Libya’ya
göz yaşartıcı gaz ve benzer ekipmanlarla, savaş araç gereçleri satılmayacak.
Hemen tüm emperyalistler, Libya’da Kaddafi iktidarının yıkılması
hedefinde birleştiler. Libya’nın zengin petrol yatakları, Afrika’daki
stratejik yeri, emperyalistlerin birleşmesi için yeterli olmuştur; Libya’nın yağması için aralarındaki
savaşı yine de sürdüreceklerdir.
Emperyalist tekeller için “Kaddafi’nin halkı bombalaması”, ya da
“Kaddafi’nin diktatörlüğü” uydurulmuş gerekçelerdir. Asıl sorun, tekellerin Libya’yı ve petrollerini ele
geçirme planlarıdır. Değilse, kendileriyle uzlaştığı sürece, hiçbir “diktatör”den şikayetçi olmamıştır
emperyalizm.
Bugün tüm emperyalistler, “isyancı” dedikleri, devrik kralın bayrağını taşıyan karşı devrimci hareketi
özgürlük hareketi olarak niteliyor,
onu kullanarak Libya’yı ele geçirmeye çalışıyorlar.
Kaddafi iktidarının Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini de denetim altında tutmak istiyorlar.

ABD emperyalistleri 6.
Filolarıyla, savaş gemileri,
uçakları, helikopterleri ile
Libya’yı kuşattı!
Emperyalistlerin BOP gereği, iktidarlarını yıkacakları ülkelerden biri
olan Libya’da o nedenle aceleleri var
. Onun içindir ki, tüm emperyalist kurumları ve ülkeleri devreye sokarak,
Libya halkının başına “çullandılar.”
3 haftayı aşkın bir zamandır tek
merkezden yönlendirilen emperyalist
yalanlar ve psikolojik savaş ile Kaddafi iktidarı alaşağı edilmeye çalışılmaktadır. Onlara kalsaydı
saldırının ilk günü “Kaddafi iktidarını bırakıp Malta’ya kaçmıştı.”
Emperyalistlerin iktidarı için her
tür yalan, komplo, düzmece haber
serbestti.

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

Irak ve Afganistan’dan
sonra sırada Libya var!
Emperyalistler yıllardır, “terörizm” edebiyatı, “terörist ülke”
yalanları ile halklara karşı açık bir savaş yürütüyorlar.
Tam 52 yıldır Küba halkına ve
onun önderi Fidel Castro’ya karşı
sürdürdükleri karşı devrimci saldırılar dünde kalmış değildir. Büyük
bir ikiyüzlülükle, “Libya’daki sivil
halka yönelik saldırıları” durdurmaktan söz eden emperyalist şef
Obama, Küba halkına yönelik ambargo ve kuşatmayı sürdürerek, Küba’daki “sivil halkı” pekala

HALKLARIN CEVABI AYAKLANMALAR VE HALK KURTULUŞ SAVAŞLARI OLACAK!
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cezalandırmaktadır.
Amerikan emperyalizmi, yıllardır
Küba, Kuzey Kore, Irak, İran, Suriye... etrafında geliştirdiği “şer ekseni” suçlamaları ile emperyalizme
teslim olmayan ülkeleri hedef almıştır.
Emperyalistler, bu ülke halklarına
karşı, saldırı, ambargo, kuşatma dahil her yöntemi uyguladılar. Bu ülkelerin liderlerine yönelik suikastler
örgütlediler. Örneğin Küba lideri Fidel Castro’ya karşı yüzlerce suikast
saldırısı düzenlediler.
Dünya çapında bu ülkelere karşı
psikolojik bir savaş sürdürerek, tecrit ettiler. Bu ülkelerin “yönetimini”,
“liderlerini değiştirmeyi” hakları
olarak gördüler; oysa bu hakkı kimse onlara vermemişti!

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

Öylesine ikiyüzlüydüler ki, Kolombiya’da işbirlikçi faşist iktidara
karşı savaşan gerillalara karşı doğrudan kendileri savaşırken, gerillalar
“terörist” olarak ilan edilerek, katli vacip görülmüştür.
Aynı emperyalistler, Libya’da
Kaddafi iktidarını yıkıp, eski Libya
krallığının bayraklarını taşıyanları
ise kutsamış ve onları “özgürlükçü”
ilan etmişlerdir.
Emperyalistler her yerde halk iktidarlarına, ilerici yönetimlere karşı savaşanları koşulsuz desteklemiş, her tür
yardımı yapmışlardır.

Amerikan emperyalistlerinin Libya halkına yönelik saldırıları, Ortadoğu ve
Afrika halklarına karşı sürdürdürdükleri savaşın bir
parçasıdır.
Tıpkı Afganistan’ı, Irak’ı
işgal ettikleri gibi Libya’yı
ele geçirmek, yağmalamak
istiyorlar. Emperyalist
tekeller gözlerini Libya’ya
dikmiştir.
Çıkarları nerede, hangi adımları atmayı gerektiriyorsa o adımları atıyorlar. Çıkarları gereği, İran’ı
kuşatanlar, Irak ve Afganistan’ı işgal
edenler bugün de Libya’daki yönetimi “terörist” ilan ederek saldırıyorlar. Irak işgali öncesinde sürdürdükleri
yalan ve karalama kampanyasını bugün de sürdürüyorlar. Yine aynı mantıkla ambargo koyarak Libya’yı
kuşatıyor, işgal seçeneğine dünyayı
hazırlıyorlar.

Emperyalistlerle uzlaşma
çözüm değildir
Kaddafi, iktidarının başından itibaren uzunca bir süre, emperyalistlere
tavır almış, hatta bu nedenle Amerikan emperyalistleri tarafından kaldığı yer bombalanmıştı.

Yunanistan’da Genel Grev
İşçi ve memur konfederasyonlarının yaklaşık bir buçuk ay önce aldığı genel grev kararına, 23 Şubat günü onbinlerce emekçi katılarak, emperyalizme
karşı öfkesini dile getirdi.
Genel greve devlet kurumlarında ve tekellerin işyerlerinde kitlesel katılımlar oldu. Yunanistan’da hayat durdu. Atina, Selanik, Patra gibi büyük şehirler başta olmak üzere, ülkenin her tarafında mitingler düzenlendi. Atina’da Halk
Cepheliler’in de katıldığı mitinge yüz bine yakın emekçi katıldı.
Meclise doğru yürüyüş esnasında polisle çatışmalar yaşandı. Rakamları kesin olmamakla birlikte onlarca gözaltı ve yaralı olduğu haberleri var. Basınyayın emekçileri de grevde olduğu için, başta devlet kanalı olmak üzere, birçok
televizyon kanalı yayın yapmadı, gazetelerin birçoğu yayınını durdurdu.
Mitinge, Halk Cepheliler de Halk Cephesi ve O AGONAS Dergisi imzalı “Katliamcı Polis Yürüyüş Dergisini Bastı ve Talan Etti. Hapishanelerdeki Katliamları Yazan 7 Dergi Çalışanına İşkence Yaptı ve Tutukladı.
Susturamayacaklar” yazılı pankart ile katıldı.
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Emperyalistler tarafından katledilmek istenen Kaddafi, bir süre
önce, bunları “unutarak” emperyalistlerle ilişkilerini belli ölçülerde
geliştirmekteydi... Bir anlamda iktidarını koruma uğruna, onlara kendini kanıtlamaya çalışıyordu.
Ancak ne ABD ile ilişkileri, ne
İtalya ile dostluk gösterileri, ne emperyalistlere “değiştiğini” göstermesi, emperyalistlere hedef olmaktan
kurtaramadı Kaddafi yönetimini. Emperyalizmle uzlaşmak, hiçbir ülke,
hiçbir parti için çözüm değildir. Ona
karşı savaşmamak tükeniştir.

AKP’nin dolar hesabı
ve Libya çıkarcılığı
Tayyip Erdoğan, Almanya Hannover’de Libya’ya NATO’nun olası
müdahalesi ile ilgili olarak şöyle
dedi:
“NATO, Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olur
mu yahu? NATO'nun ne işi var
Libya'da? NATO mensubu olan ülkelerden birine herhangi bir müdahale yapılması halinde böyle bir
şeyi gündeme getirebilir. Bunun dışında Libya'ya nasıl müdahale edilebilir? Bakın, Türkiye olarak biz
bunun karşısındayız...” (Sabah, 2
Mart 2011)
Erdoğan, Libya’nın bağımsızlığını düşünerek bunları söylemiyor.
Ayrıca Libya’yı ilk terkedenlerin başında Türkiye oligarşisi gelmektedir.
Türkiye oligarşisi işçileri Libya’dan
tahliye ederken, hem Kaddafi iktidarı ile hem de ordaki karşı-devrimciler ile diyalog içinde oldu.
Oligarşi, doğrudan Kaddafi iktidarına karşı çıkmıyor görünse de, desteklediği de söylenmemez. Oligarşi
soruna kendi çıkarları açısından bakmakta, işbirlikçi tekellerin aldıkları
ihaleleri kaybetmek istememekte, bu
anlamda da “iki taraf”la da iyi geçinmeyi esas almaktadır. Bu çatışmadan kim galip çıkarsa, onun
yanında yer alacaktır.
Sözkonusu olan çıkarlarıdır.

EMPERYALİZM HALKLARA NE VERDİ? AÇ LIK, İŞGALLER, TERÖR!

Öğretmenimiz

lıklarımızı kırmalıyız.

Yeni insan olamazlar.

Ancak iddiamızı
büyüterek alışkanlıklarımızı yok edebiliriz.

Eskirler.

Devrimcilik nedir?

Alışmak hayata yenilmektir.

Devrimcilik degişmektir.

Alışmak alışkanlıklara yenilmek-

Devrimcilik değiştirmektir.

tir.
Devrimci alışmamalıdır.

Bilincimizi, düşünce biçimimizi değiştirmektir.

Alışmamak yaşamın bütün alanları
için geçerlidir. Hapisanede, büroda, eylemde, evde, günlük
hayatta alışmamalıyız.
Alışmak kolaydır;
sorgulamazsak farkında olmadan benimsenir. Ve bu öylesine büyük bir hızla
sararki yaşamı... Alışmak mazlumu, zalimi
onaylamaya kadar götürür.

Yozlaşırlar.
Çürürler.
Devrimci,
alışmaz ve değişir ve değiştirir.
Ve değişmenin tüm eski alışkanlıkları değiştirmekten geçtiğini
bilir.
Yeniden yeniden başlar ve yeni
yaşamların peşine düşer.

ALIŞMAK
YENİLMEKTİR
DEVRİMCİLİK
KAZANMALIDIR

Alışmak, koşulları
değiştirme iradesinin yok olmasına
yol açar.

DEVRİMCİLİK YENİ İNSANI
YARATMAKTIR.

Devrimci değiştirmelidir değişmelidir. Değişmek ve değiştirmek
insana dayanarak yapılır. Dünyayı değiştireceğiz iddiasındayız.

Alışkanlıklarının kölesi olanlar,
yeni insanı yaratamazlar.

Alışkanlıklarımıza mı teslim olacağız?

Biliyorum
Alışmamalıyım...
Eğer alışırsam ele veririm alışmayanları. ..
alışırsam eğer
katlederim
İhanet etmeye ve öldürmeye ve alışmaya
alışmayanları...
Yalnızca başlangıca
bile alışsam, sonuca da
alışmaya başlamış olurum

Olmamalıyız! Bir gecede varolan
görev yerimizden başka bir yere gidebiliriz. Bir saat içinde dünyanın
öbür ucuna hareket edebiliriz. Devrimci, görev insanıdır. Nerede ihtiyaç
varsa orada olmalıdır.
Devrimci hayallerinin peşine düşendir.
Hayallerimiz inancımızın gücü
ile orantılıdır.
İnancımız ne kadar güçlü ise, hayallerimiz o kadar devrimcidir.
Hayallerimiz ne kadar devrimci ise
alışkanlıklarımız o kadar zavallıdır.
Hayallerimiz karşısında alışkanlıklarımız çaresizdir.
Hayallerimizi büyüterek alışkan-

Her zaman zor kullanılarak bilinçler bulandırılmaz, korkutarak yapılmaz
her şey.
Öylesine ince çalışır ki
bazen burjuva ideolojisi,
adeta oya gibidir, dantel
gibidir.
Öylesine süslüdür ki,
o süsün püsün arkasındaki
düşmanı özenle ortaya çıkartmak gerekir.

Burjuva ideolojisi alışkanlıkları zorla kabul ettirmek yerine, gönüllülük oluşturur.
Rıza göstermeyi normal hale getirir.

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

Alışkanlıkları masum hale getirir.
Ne var beş dakika geciksem...

Alman Komünist Erich Friend

Ne var iki gün ertelemişsem...
Ne var unutmuşsam...
Herkes yapabilir... Herkesin başına gelebilir...
Oysa bir savaş vardır.
Bazen kanlı, bazen kansız.
Ama burjuva ideolojisi ile devrimci ideoloji arasında SÜREKLİ
BİR SAVAŞ VARDIR.
Savaşta hiçbir şey normal değildir.
Savaş taraflardan biri diğerini
yok ettiğinde biter.
İşte böyle bir savaşta alışmak
suçtur.
Alışmak imha etmektir.
Alışmak çürümektir.
Alışmak ihanete götürür.

HALKLARIN CEVABI AYAKLANMALAR VE HALK KURTULUŞ SAVAŞLARI OLACAK!
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TOKİ Başkanı halk için kalitesiz,
çürük binalar yaptıklarını itiraf etti

Sayı : 258

Gecekondu yıkımlarında dozerlerin, kepçelerin, gaz bombalı, kalkanlı ve tam teçhizatlı polislerin, eli
sopalı zabıtaların arasında hep aynı
yüzü gördük. O yüz, yıkımların bir
parçası olan TOKİ’nin kendisidir.
Onlar, halka doğrudan gaz bombası atmadı, attırdılar. Kepçelerle
gecekonduları yıkarken, o kepçenin şoför mahallinde değiller ama o
kepçeleri oraya gönderen onlardır.
Masa başında çalışıp, yıkılacak
yerleri, kırmızı kalemleri ile büyük
daireler içine alırlar. Yıkacakları evlerin içineki yaşamları düşünmezler.
O evlerdeki, mahallelerdeki yoksulların nasıl yaşadıklarını tek bir gün
merak etmemişlerdir.
“Yıkmak, daha çok yıkmak”tır
TOKİ’nin ilkesi. Haritalar, kırmızı
büyük daireler ile doludur. Ve yıkmaya devam ederler.

Yürüyüş
6 Mart
2011

Halk için çürük ve
kullanılmaz evler yaptılar
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, yaptıkları konutlarda “istenilen kaliteyi” yakalayamadıklarını
itiraf ediyordu yıllar sonra.
Açıkçası Bayraktar, halk için
dayanıksız, çürük, kullanışsız, içinde oturulmayacak konutlar yaptıklarını söylüyordu. Bugüne kadar çok
sayıda müteahhitle çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, “Aralarında yetersiz olanlar, kalitesiz iş yapanlar
vardı.” diyordu. (24 Şubat 2011,
Birgün)
O zaman bu müteahhitlerle niye
çalıştınız diye sormazlar mı? Ayrıca bu müteahhitlerin yaptıkları evleri
nasıl teslim alıp, nasıl halka oturmaları için sattınız?
TOKİ, “bunların sorumlusu üçbeş müteahhittir” diyerek, sorumluluktan kurtulmaya, kendi suçlarını gizlemeye çalışıyor.
Yıktıkları evlerin sahiplerine ve
yoksul halka sattıkları evler kullanışsız ve depreme dayanıksızdır.

20

Yoksul halkın
hem evlerini yıktılar, hem de çürük evleri halka
sattılar.
Yoksul halka
bugüne kadar
depreme dayanıksız, çürük ve kullanışsız, evleri
reva gördüler.
Halkın evlerini
TOKİ’nin Kütahya’daki inşaatlarında
“depreme dayanıksız” olduğu gerek- çalışan işçiler aylardır ücretlerini alamayınçesiyle yıkanlar,
ca direnişe geçtiler. AKP yağma ve talanı
halka çürük ve depsürdürürken, emekçilere hakkı olan ücretreme dayanıksız evlerini vermedi.
ler dağıtıyorlar. Aldatmaya bakın.
Tüm Anadolu’yu emperyalistler
Yoksul halkın bir kısmı şimdi TOve işbirlikçi inşaat tekellerine yağKİ’nin depreme dayanıksız, çürük ve
malatırken, halk için oturulmaz, depyaşanmayacak evlerinde yaşamak
reme dayanıksız, kullanışsız evler
zorunda bırakılmıştır.
yapmaya devam edecekler.
Yaptıkları konutlar için hem “İs2023 yılına kadar yıkma hesapları
tenilen kaliteyi yakaladık diyemeyiz"
yapanlar, pekala parası olanlar için,
diyor, hem de gecekonduları yıkmaya
“çok kaliteli” evler de yapıyor. Asadevam ediyorlar.
laklar için özel siteler kurmaya devam ediyorlar.

TOKİ 2023 yılına
kadar yıkacak
Erdoğan Bayraktar, yıkımlar konusunda İstanbul’la sınırlı kalmayacaklarını, tüm Tükiye’de yıkımları
sürdüreceklerini belirtiyor:
“Türkiye’de nerede kaçak yapı
varsa, nerede depreme dayanıksız
yapı varsa... yıkacağız...”
Bayraktar ayrıca, Cumhuriyet'in
100. yılı olan 2023 yılında en az 1
milyon konut bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Buna göre İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Sivas’ta, Eskişehir’de... tüm Türkiye’de yıkmaya devam edecekler. 2023’e, 12 yıl boyunca Edirne’den Kars’a her yeri
yıkacaklarını saklamıyorlar.
AKP 12 yıl boyunca, sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi yıkarak, emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerin yağmasına açacak.

TOKİ kimin modelidir?
AKP iktidarı aylardır TOKİ’nin
yeni sömürge ülkelere “model olacak kadar” başarılı olduğu propagandasını yapıyor.
Hatta Venezuella’dan Pakistan’a
kadar onlarca ülkenin TOKİ’den
yardım istediğini, TOKİ’nin bu ülkelere konut yapacağını açıkladılar.
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, 30 ülkeyle görüştüklerini
belirterek ”Bir kısım anlaşmalar
da yaptık... Pakistan'da 5 bine yakın konut ihalesi aldık.” diyor. Bu
ülkelerin TOKİ’yi tercih etmelerinin
nedeni olarak da “Ucuz, pratik ve kaliteli konutlar üretmemiz” diye açıklıyor.
Ucuz olduğu doğru; ama kalitesi yalan. AKP’nin yalanları bir yana,
TOKİ halkın kondularını yıkan,
asalaklara ev yapan bir kurumdur.

EMPERYALİZM HALKLARA NE VERDİ? AÇ LIK, İŞGALLER, TERÖR!

‘ Kentsel dönüşüm;’ evlerimizle birlikte,
tarihimizi, değerlerimizi ve şehitlerimizi
yoketme saldırısıdır
Şehitlerimiz Hesap Sorma
Çağrımızdır!
düşeni, şu sokaklardaki
dernek yerlerini... SezŞehitlerimize ve Mahallemize
gin Engin’i, Ali Haydar
Sahip Çıkalım!
Çakmak’ı, Süleyman
Örs’ü... duvarlarındaki
meye başladığında, o yürüyüş, nesnel
afişler, yazılamaları çıkarırsanız ne kave öznel koşulları oluştuğunda, bir nelır Gazi’den geriye...
hire döner, bir ayaklanmaya döner...
Yıkımlara karşı direnişleri çıkaOligarşi, yoksul halkın apartman dairırsanız, Küçükarmutlu’dan geriye
relerine hapsedilmesiyle komşuluk,
ne kalır? Okmeydanı’ndan barikatları,
dayanışma, ortak tepki gösterme gibi
Sibel Yalçınlar’ı, Susurluk için yügeleneklerini yokedeceğini hesaplırüyüşleri, barlara pavyonlara karşı
yor... TOKİ sitelerine hapsedilmiş
mücadelesini çıkarırsanız ne kalır?
halkın, mesela Gazi ayaklanma günGazi, Okmeydanı, Çayan, 1 Malerindeki gibi sokaklarda, barikatlayıs, Küçükarmutlu’da yıkımlarla şerın ardında birleşemeyeceğini, Suhitlerimizi, tüm yoksul halkın tarihisurluk sürecinde, Okmeydanı’nda,
ni unutturmak istiyorlar. Hemen her
Gazi’de olduğu gibi, meydanları dolyoksul mahallede şehitlerimiz var. O
duramayacağını hesaplıyor.
şehitlerimizle yazdık tarihi. MahalKısacası, “kentsel dönüşüm” sallelerimizi onlarla kazandık. Biz tadırısıyla,
halkın ayaklanma geleneği
pularımızı, “tapu tahsis belgeleri”mizi,
ve potansiyeli, TOKİ sitelerine hap“parasıyla” değil, bedelini kanımızsedilmiş olacaktır. Yaşadığı mahallela, canımızla, tutsaklıklarla ödeyerek
lerden kentin öteki ucuna sürülmüş
aldık.
halk, köksüzleştirilmiş, tarihinden
Bizi mahallelerimizin dışına
koparılmış olarak, kökünden sökülüp
sürüp şehir dışına kovalayıp, bu taGAZİ KATLİAMI ANMA
şehir dışına bırakılmış bir ağaç gibi,
rihi yokedecekler... Yoksul gecekuruyacaktır.
PROGRAMI
kondu mahallelerinin tasfiyesi
Gazi’nin caddelerinin, tepeleriaçık ki, buralarda hala yaşayan
1. GÜN: 11 Mart 2011 günü
nin
TOKİ siteleriyle kaplandığını
halk geleneklerinin de tasfiyesi
saat :13.00’de Alibeyköy
düşünün...
Gazi’ye tepeden bakılan
anlamına gelecektir. Burjuvazi,
Mezarlığı ziyaret edilmek üzere
“Muharrem
Tepesi”nin AKP yalakabu semtlerde kapitalizmin tüm
sı bir tekele peşkeş çekildiğini düşüGazi Cemevi’nden yola
ideolojik kültürel saldırılarına,
nün... Küçükarmutlu’da boğaza bakan
bireyciliği hakim kılmaya yönelik
çıkılacak. Saat:16.00’da Gazi
sırtların Çalıklar’ın, Tamimceler’in
dayatmalarına rağmen yaşamaya
Cemevi’nde yemek
burjuvazi için yaptığı villalarla doldevam eden dayanışma düşünceSaat:18.00’da panel
durulduğunu düşünün...
si ve geleneğini, dozerlerin, kepPANELİSTLER
Gazi’yi düşünün! Gazi’yi yıkçelerin altında ezmek istiyor.
Gazi davası avukatları
mak,
Gazi’yi bir mahalle olarak yoOligarşinin sınıf mücadelesi
ketmek, Gazi katliam ve ayaklanmaBehiç Aşçı
açısından en çok korktuğu yerlesını tarihten silmektir...
Remzi Kazmaz
rin başında gecekondular geliİşte bundan dolayı, yıkıma diyor. Çünkü sınıfsal çelişkiler en
2. GÜN:
renmek, şehitlerimize, bu mahallelekeskin biçimde burada açığa çıEski Karakol’un yanında saat
ri varetmek için ödediğimiz bedellekıyor. İşçiler, işsizler, kamu emek11.30’da ilk şehit verilen yere
re, tarihimize, geleneklerimize sahip
çileri, hepsi gecekondulardadır.
çıkmaktır. Dayanışmamızı, tarihimiAçlar
gecekondulardadır.
Gazi’nin
karanfil bırakılacak. Burada
zi, birlikteliğimizi, geleneklerimizi
Okmeydanı’nın, Küçükarmutyapılan basın açıklaması ile
yok etmelerine izin vermeyelim.
lu’nun sokaklarından halk yürü-

Mahalleler, halk için yalnızca başlarını soktukları dört duvardan, yalnızca boş sokaklardan ibaret değildir.
Yoksul gecekondu halkının direnerek varettiği mahallelerin her köşesi
bir tarihtir. Bu, Etiler’in, Ataköy’ün,
Bahçeşehir’in, Konutkent’in sahip
olmadığı ve asla da olamayacağı türden bir tarihtir.
“Kentsel Dönüşüm” saldırısının
bir yanı ticari, bir yanı siyasaldır. Ticari yanında tekeller için büyük bir
rant yaratılırken, siyasal açıdan bir
mücadele ve örgütlenme geleneği
olan gecekondu semtleri ve ayaklanmaların, devrimin potansiyel olarak
sürekli kendini ürettiği yoksul mahalleler dağıtılmış olacaktır.
Hesap budur.
Gazi’den ayaklanmayı çıkarırsanız, Gazi sokaklarında onyıllardır
belki yüzlerce defa kurulan barikatları çıkarırsanız, şu köşedeki çatışmayı, bir başka köşede vurulup şehit
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yürüyüş başlayacak...
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Halkın Adalet Adına Ne AKP’den, Ne CHP’den Bekleyecek Bir Şeyi Yoktur!

Adalet İçin Savaş
Halkın Kendi Savaşıdır
ranlıkta kalan bir şey yoktur.

 Gazi ve Ümraniye’de
kontrgerilla devleti
18 kişiyi katletti.
Gazi zulme isyanımızdır!
 16 yıl oldu. Gazi’nin
katilleri yargılanmadı.
Gazi, adalet özlemimizdir!
 Kontrgerilla devleti
katillerini korudu ve akladı.
Gazi sorulacak
hesabımızdır!
 AKP, ‘Kentsel Dönüşüm’
adı altında Gazi’yi de
yıkmak istiyor.
Gazi barınma hakkımızdır!
 Gazi yıkıma izin
vermeyecek.
Gazi onurlu yaşamaktır!
Gazi tarihimizdir.
Gazi direniş geleneğimizdir!
 Tüm Gecekonduların
Yoksulları; 12 MART’TA
GAZİ’DE BİRLEŞLİM!..

Gazi halkı!
Oligarşi halka karşı işlediği tüm
suçlarda olduğu gibi Gazi’yi de unutturmak istiyor. Adaletsizliği kanıksatmak istiyor.
Gazi katliamında bilinmeyen, ka-
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Gazi’de katleden
devlettir
16 yıl önce; 1995’in 12-15 Mart
günlerinde kontrgerilla devleti, katliamla Gazi halkını sindirmeyi amaçlamıştı. Fakat tarih, Gazi’de katliam
karşısında sinen değil, ayaklanan
bir halka tanık oldu.
12 Mart akşamı, ölüm mangaları, Gazi’de dört kahvehane ve bir
pastahaneyi silahla tarayarak geride 67 yaşındaki Alevi dedesi Halil
Kaya’yı katledip onlarca yaralı bırakarak kaçtılar.
Katillerin yüzü maskeliydi, fakat
Gazi halkı kim olduklarını da, nereye
kaçtıklarını da iyi biliyordu.
Saldırıyı duyan halk, kurşunlarla delik deşik edilmiş kahvehanelerin önünde toplandı. Cepheli Ali
Haydar Çakmak hedefi gösterdi:
Hedef karakol!
Hedefe ulaşıldığında kitlenin sayısı iki bini bulmuştu. Katilleri korumak için karakola takviye güç
yığdılar. Panzerler eşliğinde gelen
polis halkın üzerine ateş açtı. Ama
halk dağılmadı. Barikatlar kurarak,
polisin saldırısına karşı sokak sokak
çatışarak geri çekildi. Panzerler çatışan kitleye saldırırken polisler yakaladığı insanları gözaltına almaya
çalışıyordu. Cepheliler kitlenin en
önünde çatışıyordu.
Günün ilk çatışmasında Cepheli
Mehmet Gündüz alnından vurulup
şehit düşmüştü.
Çatışmayı duyan İstanbul’un diğer
yoksul mahallelerinden Küçükarmut-

lu, Okmeydanı, Nurtepe, Gültepe ve
Alibeyköy’den akın akın Gazi’ye giden halk, direnen Gazi halkını yalnız
bırakmadı. Barikatların ardındaki
binler, onbinler oldu. 13 Mart’ta gün
boyu sürdü çatışmalar. Barikatlar büyüdü. Şehitlerin arasına Sezgin Engin, Fadime Bingöl ve Hasan Gürgen de katıldı. Halk bir yandan çatışıp yeni şehitler verirken bir yandan
da ilk gün verdiği şehidinin cenazesini kaldırdı. Günlerce barikatlarda
devrimcilerin önderliğinde dövüştü
yoksul emekçiler. Binlerce polise,
binlerce asker takviyesi yapıldı. Devlet sokağa çıkma yasağı ilan etti, fakat bu karara hiç kimse uymadı. Gazi’de artık oligarşinin değil, halkın
otoritesi vardı.
14 Mart’ta, halk yine barikatların başında. Kurulan Halk Komitesi halkla birlikte ayaklanmanın dört
maddelik talebini ilan ediyor:
1- Asker ve polis çekilecek, sokağa çıkma yasağı kaldırılacak,
2- Gözaltındakiler serbest bırakılacak,
3- Cenazeler Gazi Mezarlığı’na
defnedilmek üzere halka teslim
edilecek,
4- Dışarıdan gelen halk engellenmeyecek.
Devlet direnişi bitirmek için katliamla sonuç alamayınca Alevi bezirganlarından Zülfü Livaneli’ye kadar araya birçok kişiyi soktu. Başarılı
olamayınca direnişin taleplerini kabul
etmek zorunda kaldı... Şehitlerini
teslim alan Gazi halkı, onları binlerin
omuzlarında uğurladı.
Gazi’de ayaklanma sürerken 1
Mayıs Mahallesi halkı da Gazi kat-
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Şehitlerimiz Hesap Sorma Çağrımızdır!
Onlar İçin 12 Mart’ta Gazi Sokaklarında Olalım!
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gazi Katliamı Davası 3 Mart 2000’de karara bağlandı.
Yargılanan 20 polisten 18’i beraat ettirildi. Adem Albayrak ve Mehmet
Gündoğan adlı iki katil polise güya
ağır cezalar verilip, sonra “Hafifletici nedenlerden dolayı” cezaları 3-6
yıla indirildi. Suç cezasız kaldı!
liamına sessiz kalmayarak ayaklananların yanında yer aldı. 13 ve 14
Mart’ta yürüyüşler, kepenk kapatma
eylemleri yapıldı. 15 Mart’ta yine sokaklardaydı Ümraniye halkı. Halk polis ve jandarmanın engellemelerine
rağmen gruplar halinde toplanarak
Göztepe’deki Şahkulu Sultan Dergahı’na doğru yürüyüşe geçti. 10 bini
aşan kitle E-5 Karayolunda polis tarafından durduruldu. Kitle tekrar yürüyüşün başladığı noktaya dönerken,
30 Ağustos İlköğretim Okulu’nda
pusuya yatmış kontrgerillacılar, halka kurşun yağdırdı.
12 Mart akşamı başlayan ve 15
Mart’a kadar süren direnişte Gazi’de
12, 1 Mayıs Mahallesi’nde 6 olmak
üzere toplam 18 şehit verildi.

Devlet katillerini
yargılamadı, akladı!
Gazi halkı!
Katillerin nasıl aklandığını en iyi
sizler biliyorsunuz.
Gazi’de, Ümraniye’de katleden
devlettir. Yıllarca süren Gazi davasında buna bir kez daha tanık oldunuz.
Katliamın baş sorumlularından
birisi dönemin Başbakanı Tansu Çiller’dir. Katliamın diğer sorumluları
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir
ve Terörle Mücadele Şube Müdürü
Reşat Altay’dır. Bunlar hakkında
soruşturma dahi açılmadı.
Gazi şehit aileleri ve devrimcilerin ısrarları sonucunda açılan göstermelik davada oligarşinin mahkemeleri katliam emrini verenleri ve tüm
tetikçileri açıkça korudu.

Adalet savaşını
katledenlere
bırakmayacağız
Gazi Halkı!
Katleden devletten adalet beklenmeyeceğini Gazi davasında gördünüz. Oligarşinin mahkemeleri katliamın ortağıdır.
Oligarşinin tüm düzen partileri,
katliamın ortağıdır. Katledenlerden
adalet beklenemez.
Peki Gazi adaletsiz mi kalacak?
Gazi katliamını AKP de dilinden düşürmüyor. Ancak AKP, katilleri koruyan tüm düzen partilerinden daha riyakardır.
AKP iktidarı, diğer düzen partilerinden farklı olarak riyakarca Gazi
katliamını oligarşi içi çatışmanın
malzemesi yapıyor.
AKP, “Ergenekon” operasyonlarıyla birlikte Gazi, 1 Mayıs, Maraş,
Çorum, gibi katliamları “aydınlatacağını” iddia etti. İnfazlarda, kayıplarda, işkencelerde de sorumluluğu
kendilerinden önceki iktidarların üzerine atan AKP, “Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak” demagojisini yaptı,
ancak hiçbir şeyi aydınlatmadı.
Halkın ve aydınların “Ergenekon
soruşturmaları”na desteğini almak
için Gazi katliamını aydınlatmak gibi
iddialı açıklamalar yapan AKP’nin
bu noktadaki tüm söylemleri boş çıkmıştır. Gazi katliamıyla ilgili ortaya konulan tek bir fail, tek bir kanıt yoktur.
Belli ki, AKP halka yalan söylemiştir.
Katliamı planlayan, gerçekleştiren
kontrgerilla elemanları açığa çıkarılmadığı gibi, katliamın baş sorumluları içinde yeralan dönemin İçişleri
Bakanı, Valisi, Emniyet Müdürü ve

benzeri yetkililer hakkında da AKP
HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞTIR. Oligarşinin 1995’ten bu yanaki tüm hükümetleri gibi katliamın sorumlularını, uygulayıcılarını, örtbas edenleri korumuştur.
8 yılda kanıtlanmıştır ki; AKP,
Gazi katliamını aydınlatamaz!

CHP Gazi katliamını
aydınlatabilir mi?
Alevi halkın en büyük yanılgılarından birisi de CHP hakkındaki düşünceleridir. Gazi için adalet,
CHP’den de beklenemez. Çünkü
CHP Gazi katliamı yapıldığında koalisyon ortağıdır. Sivas katliamında
yine öyle. Maraş katliamında iktidarda
yine CHP vardı. Katliamın ortakları
katliamı aydınlatamaz.

Katliamın hesabını
halk soracak
Peki ne olacak? Gazi’nin hesabı
sorulmayacak mı?
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Sorulacak elbette. Sorulmadık tek
bir hesabımız kalmayacak. Gazi’nin
hesabını, Gazi’nin katillerinden beklemeyeceğiz. Adalet savaşı halkın
kendi savaşıdır. Hesabı biz soracağız.
Gazi halkı soracak.
Gazi halkı 16 yıldır oligarşinin her
türlü saldırısı karşısında boyun eğmedi, eğmeyecek!
Gazi onurlu yaşamaktır! Gazi tarihimizdir. Gazi direniş geleneğimizdir!
AKP iktidarı bugün “Kentsel Dönüşüm” adı altında tüm gecekondu
mahallelerini yıkmanın hazırlığını
yapıyor. Yıkımla şehitlerimizi, tarihimizi, direniş geleneklerimizi de
yok etmek istiyor.
Buna izin vermeyeceğiz. Mahallelerimizin her sokağında şehitlerimizin kanı var. Mahallelerimize sahip
çıkacağız!
Tüm gecekondu yoksulları;
12 MART’TA GAZİ’DE BİRLEŞELİM!..
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AKP tarihimize, değerlerimize ve şehitlerimize de saldırıyor...

Şehitlerimize sahip çıkacağız
Gazi ve
Ümraniye
katliamının
üzerinden
16 yıl geçti.
Sezgin ENGİN
Fadime BİNGÖL
Devlet
katillerini
akladı.
Gazi,
oligarşinin
katliamı
Dinçer YILMAZ Hasan GÜRGEN
olduğu
kadar aynı
zamanda
halkın onurlu mücadele
tarihine
Ali YILDIRIM
Mehmet GÜNDÜZ y a z ı l ı m ı ş
direniştir.
Mahallelerimizin, tarihimizin, şehitlerimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

Oligarşi onyıllardır katliamlarla,
terörle, uyuşturucuyla, fuhuşla, hırsızlık ve her türden yozlaştırma politikalarıyla Gazi halkını teslim alamadı. Gazi’nin örgütlülüğünü yok edemedi. Gazi halkı onurlu direnişine ve
şehitlerine sahip çıktı. Gazi şehitlerimizi saygıyla, onurla anıyoruz...
SEZGİN ENGİN, en genç şehidiydi Gazi ayaklanmasının. Liseli
Dev-Gençli bir devrimci olarak mücadeleye atıldı. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çatışarak
şehit düştü.
FADİME BİNGÖL, Karslı, evli
ve çocukları vardı. Çocukluğundan beri çalışan bir emekçi, Gazililer’in
Cepheli ablasıydı.
DİNÇER YILMAZ, Tokatlı, 19
yaşında konfeksiyon işçisi bir gençti,
Cepheliydi. Katliama karşı ilk tepkinin örgütlenmesinde ve öfkenin ayak-

lanmaya dönüşmesinde canla başla
çalıştı ve çatışarak şehit düştü.
HASAN GÜRGEN, 26 yaşında,
Sivas Zaralı’ydı. Emekçidir Gazi’deki hemen herkes gibi... Cephe taraftarıydı. Gazi ayaklanmasında, Panzer’in üzerindeki üç kahramandan
birisi de Hasan’dı.
ALİ YILDIRIM, 22 yaşında, Sivas, Hafik İlçesi’ndendi. Liseli DevGençli olmuştu. Gazi’deki saldırıyı
duyar duymaz Okmeydanı’nda halkı
toplayıp Gazi’ye doğru yürüyüşe geçirenlerdendi. Panzerin üzerine çıkan üç gençten biri de oydu.
MEHMET GÜNDÜZ, Üç çocuk
babası bir emekçiydi. 1958 Erzurum
doğumluydu. Cepheli olan Gündüz,
emekçi elleriyle kurduğu barikatların
başında polis panzerinden açılan ateşle ölümsüzleşti.
cuk babasıydı. 15 Mart’ta Gazi katliamını protesto ederken
kontrgerillanın açtığı ateşle
katledildi.

Halil KAYA

Zeynep POYRAZ

Genco DEMİR

Hakan ÇUBUK

Dilek SEVİNÇ

İsmihan YÜKSEL

HALİL KAYA, 70 yaşında, Gazi’ye saldıran kontrgerillanın katlettiği ilk Gaziliydi. Halil Dede’nin akan
kanı yayıldı Gazi’nin sokaklarına.
Kan öfkeye dönüştü.
ZEY NEP POY RAZ, 1970
doğumlu. 80’li yıllarda devrimcilerle
tanıştı. Katliamı duyduğunda oturdukları Derbent Mahallesi’nden koşup
Gazi halkıyla birlikte direndi, şehit düştü.
DİLEK SEVİNÇ, yeni evliydi. İki
aylık hamileydi ve bir konfeksiyon işçisiydi. Direnenlerin safında karnındaki bebeğiyle ölümsüzleşti.
FEVZİ TUNÇ, 22 yaşındaydı.
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Fevzi TUNÇ

Reis KOPAL

Mümtaz KAYA

HA KAN ÇU BUK, 22
yaşında inşaalarda su tesisatçısı olarak çalışıyordu. İki yıldır
devrimcilerle ilişkisi vardı. Polis tarafından başından vuruldu.

İSMİHAN YÜKSEL, Katle
dil
diğinde 52 yaşındaydı.
Hasan PUYAN
Yaşar AYDIN
İsmail BALTACI
Maraş katliamını yaşamıştı.
Ümraniye’de Maraş’ın, GaSloganlarıyla, öfkesiyle direnirken
zi’nin
he
sabını sormak için yürürken
katledildi.
sırtından vuruldu.
REİS KOPAL, henüz 20 yaşında
İSMAİL BALTACI, 1 Mayıs Mabir terlik fabrikasında işçiydi. Gazi
hal
le
si’nin kuruluşunda yer alan bir
ayaklanmasında ise bir savaşçı. Bir
emekçiydi. 15 Mart’ta Ümraniye’de
emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzsaldıran polise karşı çatışırken katleleşti.
dildi.
MÜMTAZ KAYA, 22 yaşında
HASAN PUYAN, iki çocuk babaGazili bir delikanlı daha. Oligarşinin
sıydı. Gazi katliamını protesto için
ordusunda askerdi. İzine gelmişti. Salyapılan yürüyüşte katledildi.
dırıyı duyduğunda tereddütsüz GaYAŞAR AYDIN, halktan biriydi.
zi’ye koştu. Halkın saflarında direndi
Hakan Çubuk vurulduğunda taksisine
ve şehit düştü.
yerleştirip hızla hastaneye yetiştirdi.
GENCO DEMİR, Ümraniye’de
Geri dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
şehit düşenlerdendi. 33 yaşında, üç ço-
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alışkanlıklar, bizim o insanları kurtarmak istediğimiz düzenin onlara öğKendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
rettiği davranışlardır. Ve biz zaten
düzen insanları
böyle olumsuz kişiliklere sürüklediBir insanı kaybetmek çok kolaydır.
ği için onları düzenden kurtarıp devKazanmak ise zordur. Hele de düzenin
rime kazanmak istiyoruz.
kendi yoz kültürünü, bireyciliğini, ahDüzen onları nasıl uzun süreçlerin
laksızlığını böylesine dayattığı, insansonucunda, okulundan gazetesine, siları her yandan kuşattığı koşullarda bir
nemasından edebiyatına kadar tüm
insanın düzenden çekilip alınması,
araçlarını kullanarak bencilleştirmişse,
devrimcileşmesi, kalıcılaşması uzun
yozlaştırmışsa, biz de onu düzenden
bir emek, sabır, özveri sürecinin sonukurtarıp devrime kazanmak için yoğun
cudur.
bir emek sarfedeceğiz, tüm imkanlarıCepheli bunu en iyi bilendir. Çünmızı devreye sokacağız.
kü, kendisi o emekle örgütlenmiş, devBu, planlı-sistemli bir çabayı gerimcileşmiştir. Cepheli, insan kazanrektirir. Her şeyden önce kendi yaklamayı, onu bir derneğe, sendikaya üye
şımını gözden geçirir Cepheli. Asla önyapmayla, bir yürüyüşe katmayla sınırlı
yargılı olmamak durumundadır. “Bu degörmez. İnsan kazanmak, mücadelede,
ğişmez, bu dönüşmez” demez mesela.
örgütlenmede kalıcılaştırmaktır. Hep
Önyargının burjuva ideolojisinin en kodaha ileri bir hedefe yürümektir.
kuşmuş, en çürümüş artığı olduğunu biCepheli, bir avuç işbirlikçi ve faşist
lerek, herkesin değişebileceğine inanır.
dışında herkesi kazanma, devrim safİkinci adımında, ona nasıl yaklaşalarına katma ve bu saflarda kalıcılaşcağını,
nasıl ikna edebileceğini ve natırma düşüncesi ve iddiasıyla hareket
sıl değiştirebileceğini düşünür, çöeder.
zümler üretir, plan yapar, uygular.
Halktan kazanılamayacak kimse
İnsanların devrimciliğinde inişler
yoktur.
yaşandığı,
umutsuzluğa, inançsızlığa
Cepheli önce böyle düşünmelidir.
düşüldüğü dönemler olabilir. Cepheli
Cepheli, insan kazanma mücadeleböyle durumlarda da insanlarını yalnız
sinde, halk gerçeğini esas alır.
bırakmaz. Yine kazanmak esastır;
Korkak, cesur, cahil, kurnaz, bencil,
kaybetmemek için gereken her şey
çıkarcı, içkici, kumarcı, yalancı, kenyapılır. Elini hep omuzunda hissettirir,
dini beğenmiş... her şey olabilir...
zor zamanlarda elinden tutar, kaldırır.
Ama bunların hiçbiri onların kazaHiçbir insanımızı düzene teslim etmez.
nılması hedefinden vazgeçmemizi geCepheli için kimse “değersiz”,
rektirmez. O hallerine rağmen onları
“önemsiz”, “olmasa da olur” değildir.
olumsuzluklarından arındırıp kazanaBu yüzden tek bir insanımızdan bile
biliriz.
vazgeçmez. Tek bir insanı düzene gönO ne yapacak dememeli Cepheli.
dermemek için sonuna kadar savaşır.
İlkemiz basittir: Devrim mücadele“Git” demek, küsmek, ilgisiz davransinde herkesin mutlaka yapacağı, yamak, kendi haline bırakmak, tavır alpabileceği bir şey vardır.
mak en kolayıdır. Ki bunlar, kaybetmek,
vazgeçmektir. Cepheli kaybetmez, vazYeri gelir vurdumduymazlıklar, bengeçmez, kazanır!
cillikler, çıkarcılıklar, ukalalıklarla,
üstenciliklerle, oyalamalarla, yalanBu hem saflarındaki insanlar için,
larla karşılaşırız. Cepheli, böyle duhem örgütlenmemiş on milyonlar için
rumlarda da kişisel duygularına gem
geçerlidir. Bu Cepheli’nin devrim idvurup kazanma iddiasını sürdürmelidir.
diasıdır. Cepheli, insanları devrim için
kazanır!
Sonuçta, bu tip davranışlar, bu tip

Cepheli insanları kazanır

SİZİN İÇİN
ne demek?

 Göksel Karan
İşçi
Yürüyüş, Çözüm’den bu
yana eşitsizliğe, haksızlığa,
akabinde baskıya ve zulme,
sömürüye uğramış olanların sesi, soluğu demektir
aslında. Yani 40 yıldır susturulamayan, halkın ta
kendisi olan bir direniş
geleneğidir.

 Murat Çil
Yaş 38, Esnaf
Yürüyüş Dergisi benim için
özgürlüğün ve adaletin sesini, haksızlığa karşı sesimizi
yansıtıyor. Bu düzende
hangi koşullarda yaşadığımızı ve nasıl sömürüldüğümüzü yazıyor ve onurlu yaşayabileceğimizi anlatıyor.
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 Hayrettin Topkaya
Yaş 49, Esnaf
Benim için Yürüyüş dergisi; gerçekleri yazan, ülkedeki yolsuzluk ve yozlaşmaya karşı mücadeleyi savunan, daima halkın ve haklının yanında olan bir
dergidir.

 Keçel Türkkan
Yaş 25, Aşçı
Yürüyüş Dergisi horlanan,
itilip-kakılanların, Aleviler’in, emekçilerin, katledilen; Engin Çeber’in, Yürüyüş dergisi dağıtırken polis
tarafından vurulup felç kalan Ferhat Gerçek’in , yani
tüm ezilenlerin sesidir.
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Sabolar’ın yolu
kadının özgürleşmesinin
ve kurtuluşunun yoludur

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

26

Haftalardır televizyonlarda bir
kavram kullanılıp duruyor: “Kadın cinayetleri”.
Ne demek kadın cinayetleri?
Kadın sorununu ve kadına şiddet
sorununu “erkek şiddetine” hapseden,
erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddeti görüp, patronların ve devletin her
alanda kadınlara uyguladığı şiddeti
yok sayan bir çarpıklıkla karşı karşıyayız. Gözümüz “Töre cinayetleri”nden, feodal erkeğin karısına uyguladığı zalimlikten başka bir şey görmesin isteniyor.
Her gün bir başka “namus cinayeti” ve bu cinayetleri işleyen erkekler! Kim yetiştiriyor onları? Kim
eğitiyor? Hangi kültürle şekilleniyorlar? Hangi mekanizmalarla yozlaştırılıyorlar?
Bunlar sorulmadan sorunu anlamak ve çözmek mümkün mü?
Ama bunlar sorulmasın istiyorlar.
Çünkü bunlar sorulursa, işin içine,
devlet girer... tekelci burjuvazi girer... oligarşinin eğitim politikaları
girer... Oligarşinin namus anlayışı,
kültürü girer, oligarşinin ahlak namus söylemleri altında kadını, cinselliği nasıl metalaştırdığı girer..
Peki bunlar tartışılınca ne olur?
Bunlar tartışılınca,
Koçlar, Sabancılar, Eczacıbaşılar, Zorlular, “kızlarımızın okutulması” konusunda, kadın erkek eşitliği konusunda ahkam kesemez olurlar.
Devletin, “kadın bakanı” atamasındaki ikiyüzlülük, “kadın sığınma
evleri” açılmasındaki sahtekarlık,
tüm çıplaklığıyla açığa çıkar.
Ve açığa çıkar ki:
Kendisini terketti diye karısını
üçe ayıran, şüphelendiği için karısını bıçakla delik deşik eden o vahşette, onların da payı vardır.
Açığa çıkar ki, kadına inen her to-

Kadın sorununda
eğer gündeminiz
ve söyleminiz
burjuvaziyle aynıysa,
orada durun ve düşünün!
katta, o el sadece feodal bir erkeğin
eli değil, aynı zamanda devletin elidir, oligarşinin elidir.
Ey siz, töre cinayetlerini, kadın cinayetlerini mevcut düzenden kopararak tartışanlar! Aslında tartışmıyor, sorunun özünü gizliyorsunuz.
Kadına şiddet denilince sadece kocanın karısına dayağını anlayanlar;
Kadın sorunu deyince, “kadınların gece tek başına sokağa çıkma özgürlüğü” deyip, sorunu halktan, halkın kadınlarından koparanlar,
sorun bunlardan ibaret değil!
“Töre cinayetleri”, “kadın cinayetleri”, “taciz ve tecavüz”, “erkeğin
şiddeti”... Bunlar, bugün ne yazık ki
çerçevesini burjuvazinin çizdiği sınırlar içinde tartışılıyor.
Bunlara sunulan çözümlerde hep
kadın yine “yardıma muhtaç!” bir
görünümde çizilmektedir.
Kadına ya burjuvazinin kurduğu
kurumlar yardım ediyor, ya reformizmin küçük burjuva kadınları...
Çifte sömürünün, çifte şiddetin,
çifte baskının hedefi olan kadın nerede? Kadınların sorunlarının çözümü
için ilk adım; kadınları mücadeleye
çekmektir.

Sabolar’ın yolu, mücadeleyle
özgürleşip devrimle
kurtuluşun yoludur!
Kadınların özgürleşmesi ve kurtuluşu konusunda, kadınların devrimdeki yeri ve rolü konusunda Marksist-Leninistler açısından hiçbir muğ-

laklık,
hiçbir
belirsizlik
yoktur.
Haklar ve
özgürlükler
mücadelesini
geliştirmek için, mücadeleyi devrime
yönlendirmek için ve nihayetinde
devrimi gerçekleştirebilmek için, kadınları örgütlemek bir zorunluluktur.
Halkın devrimci iktidarını kurabilmek
için, alternatif bir güç haline gelebilmek için kadınları örgütlemek zorunludur.
Kadınları örgütlemeyen hiçbir
güç, bu amaçları gerçekleştiremez.
Kadınları örgütlemenin neden ertelenemez, vazgeçilemez bir görev olduğunu devrimin ustalarından Lenin,
iki cümlede şöyle özetler:
“Kadınlar olmadan gerçek bir
yığın hareketi olamaz”...
“Proletarya kadınların tam kurtuluşu için savaşmadan kendisini kesinlikle kurtaramaz”... (Bkz: Kadın ve
Aile, Lenin)
Kimileri kadının kurtuluş sorununu devrim sonrasına bıraktığımız
iddiası ile eleştirmektedir bizi. Yanlış. Kadının kurtuluşu devrimdedir
derken neyi kastettiğimizi anlamayan
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ve bunun pratikte neyi ifade ettiğini
görmezlikten gelen bir itirazdır bu.
Sorunun esası basittir. Kadınlar üzerindeki çifte sömürünün, çifte baskının kaynağı bugün kapitalizm ve faşizmdir. Nedenleri yok etmeden,
sonuçlarını ortadan kaldıramazsınız. Devrim, kadınlar üzerindeki
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel baskının ortadan kaldırılmasıdır. İşte bunun için kadının kurtuluşu devrimden geçer diyoruz.
Bu, bugünden verilecek hiçbir mücadeleye engel değildir.
Tam tersine, diyoruz ki, kadının
özgürleşmesi bugünden, bu andan
başlar. Kavgayla başlar, fedalarla sürer.
Sabolar, gerçek bir devrimci hareketin ifadesidirler. Özgür kadındır
onlar. Özgürlüğü kazanmak öyle kolay değildir. Özgürlüğü kazanmanın,
kavramları soysuzlaştıranların ileri
sürdüğü gibi, şu markayı giymekle, bu
markayı içmekle ilgisi yoktur. Emek
harcanacak, bedeller ödenecek özgürlük için. Sabolar ve onun kızları,
onun öğrencileri, özgürlüğü, emperyalizme, oligarşiye, faşizme, kapitalizme, feodalizme, ailelerine, erkek egemenliğine meydan okuyarak
kazanmışlardır.

Tarihsel ezilmişlikleri ve
öfkeleri, kavgadaki
öncülüklerinin temeli
olacaktır!
Kadınların binlerce yıla uzanan
ezilmişliklerinde, büyük bir öfke barınır. Çok güçlü bir eşitlik isteği barınır.
Onlara yönelik politikalar, ne şu
veya bu döneme özgüdür, ne şu veya
bu ülkeye, ne de şu veya bu inanca...
Kadınlar, binyıllardır tüm dönemlerde, (sosyalizm dönemi hariç) tüm
ülkelerde, Hristiyanlık’tan Müslümanlığa tüm inançlarda ezildiler,
baskı gördüler, ikinci sınıf sayıldılar.
Mücadele ve örgütlenmenin kanalları açıldığında, kadınların en ön
safları doldurmasında bu bakımdan tarihsel olarak şaşılacak hiçbir şey
yoktur.

Kadınların mücadelesi, kadınların
sorunları, kadının özgürleşmesi, kadın hakları... Bütün bu kavramların
karşılığı yüzyıllar boyunca değişmiştir. Bugün de, bu kavramlara hangi anlamları yüklediğiniz, sadece kadın sorununa değil, bütün olarak ülkemizdeki sisteme ve devrim sorununa nasıl bakıldığını da gösterir.
Düzen içi, oligarşinin pek de rahatsız olmayacağı alanlarda töre cinayetlerine, erkek şiddetine, tacize vb.
karşı çıkıp erkekleri hedef alan bir
anlayış, devrimci değildir. Ve burda
da kurtuluş yoktur. Kadının özgürleşmesi yoktur.
8 Mart mitinglerini “sadece kadınların katıldığı” bir miting olarak
yapmayı “kadınları savunmak” olarak
görenler, burjuvazinin halkı hangi
biçimde hangi temelde olursa olsun
bölüp parçalamak peşinde olduğunu
görmüyorlar.
Kadın ve erkek bölünmesi, halkları, milliyetlerin böldüğünden de,
mezheplerin böldüğünden de daha
büyük bir bölünmeye uğratır. Kadın
erkek birlikte mücadeleyi hedeflemeliyiz. Bu, kadınların özgün sorunlarının yadsınması demek değildir.
Binlerce yıl süren eşitsizliğin,
adaletsizliğin büyüttüğü bir öfke vardır kadınlarda. Bunun yarattığı güçlü bir eşit olma özlemi vardır. Bu öfke

8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü
8 Mart 1857'de Amerika'nın
Newyork kentinde dokuma sanayinde çalışan kadın işçiler “eşit
işe eşit ücret ve çalışma koşullarının düzeltilmesi” talebiyle
greve başladılar. Ancak devlet
greve saldırdı ve 111 kadın işçinin
ölümüyle bastırıldı.
1910 yılında bu katliam, Kopenhang'da toplanan II. Enternasyonel Sosyalist Kadınlar
Kongresi'nde Clara Zetkin'in
önerisiyle "8 Mart Uluslararası
Emekçi Kadınlar Günü" olarak
kabul edildi.

ve özlem, kadınları mücadeleye katacak ve onları mücadelenin ön saflarına çıkartacak güçlerden biridir.
Devrimci hareket, bu gücü harekete
geçirmiştir. Sabolar, Fidanlar, Gülsümanlar, Cananlar, Kevserler böyle
ortaya çıkmıştır. Büyük direnişte 122
şehidin 48’inin kadın olması bunun
ifadesidir. Bu kadınlardaki potansiyelin, gücün nasıl açığa çıkarılabildiğinin, kadınların nasıl mücadelenin
ön saflarına yürüyebildiğinin somut
bir göstergesidir. Bunu mümkün kılan Marksist-Leninist ideolojimizdir; bunu mümkün kılan devrimci
hareketin kadınlara güvenen devrimci önderliğidir. Bu ideoloji ve
önderlik, kadın mühendisleri, öğretmenleri de, ev kadınlarını da, tekstil
atölyelerinin genç kızlarını da, liseli
üniversiteli öğrencileri de, temizlikçi kadınları da aynı saflarda buluşturup, büyük bir kavganın, kadının özgürleşmesi kavgasının savaşçıları haline getirebilmiştir.
Her birinin yaşamında özgürleşme
kavgasının mütevazi destanları vardır.
Her birinin kavgasında, kadının kurtuluşunun devrimden geçtiğine inanç
vardır. Sabolar ve onun öğrencileri, bu
uğurda hayatın her alanında kavgaya
devam ediyorlar. Nereye bakarsanız
bakın, onları görebilirsiniz, nerede
olursanız olun, onları bulabilirsiniz.
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Emekçi Kadınları,
Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde bu kavgaya
çağırıyoruz
Kadınların özgürleşmesinin pratikte en görkemli örneklerini yaratan
ve kadının kurtuluşunun da yolunu
gösteren Sabolar’ın bayrağı altında
birleşmeye çağırıyoruz.
Emekçi kadınları, sömürüye, kadının cinsel sömürüsüne, ikinci sınıf
görülmesine son verecek tek sistem
olan sosyalizm için mücadeleye çağırıyoruz.
Etrafınıza örülen statüleri yıkıp atmak istiyorsanız, binyıllardır sizin gelişmenize engel olan zincirleri parçalamak istiyorsanız, devrime katılın!
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DERNEKLERİMİZ
Umudumuzun Mevzileri 6

günden türkü
söyleyerek, bir
üyesi de hapishaneden mesaj
göndererek katıldı. Kavga sürüyor, bedeller
ödeniyor; mevziler başka türlü
savunulamıyor.

Kültür Merkezleri
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Evet, bu bir savaş, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkma savaşı. Yazı dizimizin başından bu bölüme kadar olanlara bile baktığımızda görünen gerçek budur. 24 Aralık
2010’da Yürüyüş dergisi basılmış ve
5’i Yürüyüş çalışanı toplam 7 kişi tutuklanmıştı. Her koşulda düşünce ve
örgütlenme özgürlüğünü savunacağız
dedik. Saldırılar devam etti. 26
Ocak’ta İzmir’deki Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
İzmir Özgürlükler Derneği, Yamanlar Özgürlükler Derneği’ne saldırdılar ve 5 kişi tutuklandı. 18 Şubat’ta ise
İstanbul Gülsuyu Mahallesi ve Gülsuyu Gülensu Haklar Derneği’ne
baskınlar yapıldı ve 10 kişi tutuklandı. İki ayda toplam 22 kişi.
***
Dizimizin geçen haftaki bölümünde Gençlik derneklerini ele almıştık. Bu hafta kültür sanat alanındaki mevzilerimizi ele alacağız. Bahsedeceğimiz 26 yıllık bir tarih... Faşizm koşullarında 26 yıl boyunca
kültür sanat alanındaki örgütlenmeleri,
kurumlaşmaları sürdürmek için verilen mücadele, kültür sanat alanının da
nasıl zorlu ve bedeller ödemeyi gerektiren bir mevzi olduğunu gösteriyor.
Baskılar, yasaklar, gözaltılar, tutuklamalara rağmen, kültür sanat alanında da kalıcı ürünler verilmiş, dünya çapında örnekler yaratılmıştır. 26
yıl boyunca hep susturulmak istenen
Grup Yorum, 55 bin kişilik İnönü konseriyle oligarşinin bunu başaramayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır.
Bu konser aynı zamanda kültür sanat
alanı mevzisindeki savaşın resmidir.
Konsere Grup Yorum’un bir üyesi sür-

Grup
Yorum’un
kuruluşu ve OKM
Grup Yorum’un temeli 1985 yılı
sonlarında atıldı. Yani Grup Yorum 12
Eylül faşizminin baskı ve terörüne
karşı besteleriyle adını duyurdu.
Grup Yorum’un 26 yıllık tarihine
damgasını vuran şu anlayışlarıdır:
“Kişisel ihtiyaçlar hiçbir zaman önde tutulmadı. Kuruluş günlerinden günümüze kadar konserler için gereksinimlerimize göre ücret talep etmedik.
Dayanışmayı görev bildik. Gecekondu direnişlerinde, fabrika işgallerinde, memur grevlerinde, yürüyüşlerde, mitinglerde ve üniversite amfilerinde... daha güzel bir dünya kurma
mücadelesine katılması, insanlara
yaşam sevinci, umut, mücadele azmi verebilmek için...”

Bugün İdil Kültür Merkezi çatısı
altında yürütülen kültür sanat alanındaki çalışmalar, kurumsal olarak
1985’te faaliyete geçen Ortaköy Kültür Merkezi'nde (OKM) başladı. O
yıllarda OKM yönetimi entelektüel ve
ticari kaygılarla hareket eden kişilerden oluşuyordu. 1989’a kadar ticari amaçlı bir kurum olan
OKM, ‘89’dan itibaren devrimci bir anlayışla kültürel faaliyet yürüten bir kuruma dönüştü.

oldu.

OKM’nin kapısına
vurulan mühürle
engelleyemezsiniz
OKM polis tarafından defalarca
basıldı. Çeşitli sürelerle kapatıldı. 6
Temmuz 1995’teki mühürlenmesi en
uzun süreli kapalı kaldığı dönem oldu. Mühürlenmesinden bir hafta önce de, iki kez basılmış, talan edilmiş
ve orada bulunan sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmayan
Yorum üyeleri ve Kültür Merkezi çalışanları baskın ve gözaltıları protesto eden bir basın açıklaması yapmışlardı ki, OKM, ikinci kez basıldı. Gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı ancak “polise direndikleri ve ifade vermeyi kabul etmedikleri için”
haklarında örgüt üyeliğinden dava
açıldı ve 6 Temmuz’da da OKM mühürlendi.
Mühürlenme gerekçesi ise şöyleydi: “Amacına uygun faaliyet göstermemek... Yasadışı örgüt mensupları
ve sempatizanlarının toplanma... yeri olarak kullanılması... Devletin, ülkesi ve milletiyle, bölünmez bütünlüğünü hedef alan propagandaların
yapıldığı yer haline dönüştürülmesi..”
OKM bünyesindeki devrimci sanatçılar, OKM kapatıldıktan sonra çalışmalarını yaklaşık 1,5 yıl farklı yerlerde sürdürdüler. 1 Şubat 1997’de
yeni bir kültür merkezini açtı devrimci
sanatçılar; yeni merkeze, 1996 Ölüm
Orucu şehitlerinden ve OKM’nin tiyatrocularından biri olan Ayçe İdil
Erkmen’in anısına “İdil Kültür Merkezi” adı verildi.

Ortaköy Kültür Merkezi,
Grup Yorum'un da çalışmalarının, üretimlerinin merkeziydi.
OKM, ayrıca, Kültür ve Sanatta Tavır Dergisi'nin, Ayşe Gülen
Halk Sahnesi'nin, FOSEM'in
ve Özgürlük Türküsü'nün faaliyetlerini sürdürdüğü bir yer
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OKM’den İdil
Kültür Merkezi’ne
İdil Kültür Merkezi’ne adını veren
Ayçe İdil Erkmen, Ortaköy Kültür
Merkezi’nde Kültür ve Sanatta Tavır
Dergisi çalışanlarından ve Ayşe Gülen Halk Sahnesi oyuncularından biriydi. Devrimci sanatçılığının bedeli olarak tutsak düştü. Oligarşinin
1996 yılında hapishanelerdeki tecrit
saldırısına karşı başlatılan Ölüm Orucu direnişi sırasında o, Çanakkale Hapishanesi’ndeydi; o da ölüm orucuna
yatanlardan biri oldu. 26 Temmuz
1996’da dünyanın ilk kadın ölüm
orucu şehidi olarak ölümsüzleşti.
Devrimci bir sanatçı olarak adı,
İKM’de yaşatılıyor.

Devrimci sanat,
tutsaklıklarla savunuldu
Grup Yorum, konserler vermeye
başladığı andan itibaren engellenmeye ve yasaklanmaya başladı.
9 Temmuz 1989’da Mersin Likatİş Sendikası tarafından düzenlenen
konserde, konser, başlamasına yarım
saat kala hiçbir gerekçe gösterilmeden
Valilik tarafından yasaklandı. Bu yasak, konseri izlemeye gelenler ve
Grup Yorum tarafından protesto edilince Grup Yorum üyeleriyle birlikte çok sayıda kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 Grup Yorum üyesi,
enstrümanlarıyla birlikte “izinsiz
gösteri” yapmaktan tutuklandılar.
Grup Yorumcuları mahkeme önüne çıkaran bir başka “suç”ları da

Kürtçe söylemekti. 12 Eylül’den sonra, kasetine Kürtçe türkü koyan ilk sanatçıydı Grup Yorum. Ancak Kürtçe
söylemesinin ardından soruşturmalar,
mahkemeler gecikmedi. Bu dava aynı zamanda '80 sonrası Kürtçe söylediği için bir sanatçıya ve gruba açılan
ilk dava oldu.

İnfazlarla katledildiler.
Ayşe Gülen, Ayşe Nil Ergen, Ayçe
İdil Erkmen... Kültür Sanat alanında
ödenen bedellerin en üst boyutudur.
Ayşe Gülen, Ortaköy Halk Sahnesi
oyuncusuydu. Ayşe Nil Ergen ise
Tavır Dergisi'nin dizgi, düzeltme gibi işlerini yapıyordu. İkisi de oligarşinin 1992’de İstanbul’da gerçekleştirdiği 17 Nisan katliamında şehit düştüler.

İstanbul dışındaki
kültür merkezleri
Dizimizin bu bölümünde Kültür
Merkezlerini ele alırken, şu ana kadar
esas olarak Ortaköy Kültür Merkezi
ve İdil Kültür Merkezi’nden sözettik.
Ancak kuşkusuz kültür sanat alanındaki örgütlenmeler, mevziler bunlarla sınırlı değil.
İstanbul’da 1998 yılında Bağcılar’da kurulan Karanfiller Kültür
Merkezi var örneğin. Kuruluşunun
üzerinden 6 ay geçmeden polis tarafından basılmış olmasına rağmen,
13 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara’da önce Ekin Sanat Merkezi, ardından İdil Can Kültür Merkezi açıldı. Ekin Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Grup
Ekin, Grup Yorum çizgisinde
kalıcı ürünler verdi.
İzmir’de 1994 Eylül’ünde
kurulan Ege Kültür Merkezi
devrimci kültür sanat çalışmalarının merkezi oldu. 24 Ekim
1999’da ise İzmir’de Yaren Kültür Merkezi açıldı.
Adana, Kırklareli, Antalya
gibi illerde de kültür merkezleri,
Tavır Dergisi bürolarıyla, müzik,
tiyatro gruplarıyla kurumsal bir
faaliyet yürütülmeye çalışıldı.

28 Ekim 2007’de Antalya’da Kızılarık Kültür Merkezi açıldı. Mart
2007’de Kırklareli Babaeski’de Trakya Kültür Merkezi (TKM) açıldı.
Bu kurumlar üzerinde de baskı terör,
gözaltı ve tutuklamalar eksik olmadı.

Mühürler, gözaltılar
yasaklar, tutuklamalar
18 Nisan 1993: Ankara’da faaliyet yürüten Ekin Sanat Merkezi polis tarafından basıldı ve 83 kişi gözaltına alındı. Kültür merkezi mühürlendi. Devrimciler tekrar açtı. Ekin
Sanat Merkezi 1998 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. 5 Eylül 1998’de
İdil Can Kültür Merkezi açıldı.
Baskını protesto etmek için Özgürlük Türküsü, Grup Ekin, Grup Yorum
elemanları ve TAYAD'lı aileler DYPSHP koalisyon hükümetinin Kültür
Bakanı Fikri Sağlar'ın TBMM içindeki odasını mühürlediler.
- 25 Eylül 2000: Tecrite karşı Açlık Grevi’nin yapıldığı İdil Can Kültür Merkezi polis tarafından basıldı.
40 kişi gözaltına alındı.
- 19 Aralık 2000: Yaren Kültür
Merkezi polis tarafından basıldı. 10
kişi gözaltına alındı.
- 24 Ağustos: İzmir Yaren Kültür
ve Sanat Merkezi polis tarafından basıldı. 16 kişi gözaltına alındı.
- 12 Mayıs 2007: Trakya Kültür
Merkezi polislerce basıldı. Üç kişi
gözaltına alındı.
- 29 Aralık 2008: Trakya Kültür
Merkezi 00.30’da polis tarafından
basıldı. Bir kişi tutuklandı.
- 29 Kasım 2010: Trakya Kültür Merkezi polis ve jandarmalar
tarafından basıldı. İki kişi gözaltına
alındı.
- 24 Şubat 2011: Trakya Kültür
Merkezi basıldı ve gözaltına alınan
bir kişi tutuklandı.
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Bazı şehirler onlara
yasaklandı
5 Nisan 1994’deki ekonomik krizin faturasının halka çıkartılmasına
karşı Devrimci Hareket "Açlığa ve
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kurulmaya başlıyordu..
Zulme Karşı Ayağa Kalk" çağrısıyla başlattığı kampanyaya
OKM’den sonra İdil Kültür
kültür sanat alanından da Grup
Merkezi de açıldıktan sonra deYorum konserleriye katıldı. Bu
falarca basıldı. 1999’da İdil Külamaçla Anadolu’nun birçok
tür Merkezi’ni basmaya gelen poilinde konserler düzenlendi. Bu
lisler barikatlarla karşılandı. Bakonserlerden İstanbul ve Adarikatları aşıp içeri girebilmek
na konserleri yasaklanırken Deiçin saatlerce uğraşmak zorunda
nizli konseri sonrasında açılan
Onca baskılar, yasaklamalar,
kaldılar. Mart ayı boyunca İdil
dava ile 2002 yılına kadar Grup Yo- gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, Kültür Merkezi’nde barikatlar hiç
rum’un Denizli’deki konserlerine kültür sanat alanındaki örgütlü kalkmadı. 1999 Newroz’undaki basizin verilmedi.
mücadeleyi engelleyememiştir.
kından sonra İdil Kültür Merkezi’nin
İstanbul’da yasaklı illerden birisiydi. Grup Yorum 25. yılında 55 bin
sinema salonu tekrar mühürlendi...
İstanbul Valiliği tam 12 yıl boyunca Yo- kişilik Türkiye’nin en kalabalık
Aslında mühürlemeye çalıştıklarum’a konser yapmayı yasakladı. Elbette
rı, devrimci sanat ve kültürdü.
biletli konserini düzenledi.
İstanbul Valiliği’nin yasaklamasıyla
Kasetler yasaklandı, konserler yaGrup Yorum susmadı. İşçilerin direnişdı. Yurtdışında düzenlenecek konsersaklandı, kültür merkezlerine baskınlerinde, gençliğin eylemlerinde, yoksul
ler için Yorum üyelerine pasaport
lar düzenlendi, devrimci sanatçılar işgecekondu halkının olduğu her yerde halverilmedi. Her yıl onlarca konser
kencelerden geçirilip tutuklandı; bunveren Yorum’un 98 yılı boyunca saka türkülerini ulaştırdı.
ların tek bir anlamı vardı. Devrimci sadece 4 konserine izin verildi, onnatçıları bu alanda örgütlenemez, hiçlarcası
yasaklandı.
bir çalışma yapamaz hale getirmek.
MGK Kararıyla
Ama amaçlarına ulaşamadılar.
susturulmak istendi
Baskınlar barikatlarla
Bugün birçok yerde kültür merMil li Gü ven lik Ku ru lu’nun
kezleri
faaliyettedir. Başta düzenin
kar
şı
la
nı
yor
(MGK) 28 Şubat muhtırasında, “susbile “yasaklı grup” diye adlandırdığı
turulması gereken” tehlikeli örgüt, kiPolis baskınları karşısında bütün
Grup Yorum olmak üzere, devrimci
şi ve grupların listesinde Grup Yorum
derneklerde gördüğümüz ve yazı dimüzik gruplarının türküleri söylenda vardı. Zaten var olan saldırılar bu
zimizin önceki bölümlerinde aktarmeye devam edilmektedir. Düşünce
dığımız direniş geleneği, kültür merdönemde daha da arttı. İdil Kültür
ve örgütlenme özgürlüğü bazen
kezleri için de geçerliydi elbette. PoMerkezi’ne polis baskınından grup
kültür
merkezleriyle, bazen türkülerle
lis baskınları hiçbir zaman meşru
üyelerinin tutuklanmasına kadar her
ama hep militanca savunulmaya degörülmedi. Polis, bir kültür merkezitür saldırı yapıldı. Grup Yorum’un bir
vam edilmektedir.
nin kapısına dayandığında aynı diğer
yıl boyunca Anadolu’da düzenlemek
derneklerdeki
gibi,
içerde
barikatlar
istediği çok sayıda konseri yasaklan(Bitti)

DEMKAD: Demokratik
Mücadelede Kadın Derneği
DEMKAD (Demokratik Mücadelede Kadın Derneği)
3 Aralık 1987'de İstanbul’da kuruldu. İstanbul dışında Kocaeli ve Ankara’da şubeleri açıldı. Bütün derneklerin karşı karşıya kaldığı saldırılarla DEMKAD da
karşılaştı. Daha kuruluşundan kısa bir süre sonra adının
içinde geçen 'mücadele" kelimesi sakıncalı bulunarak
polis tarafından kapatıldı. Ancak devrimciler kararlıydı.
Derneğin adını Demokrasi İçin Kadın Derneği olarak
değiştirerek tekrar başvuru yapıldı ve ve DEMKAD açıldı.
DEMKAD’ın amacı, binlerce yıldır süren erkek egemen toplumun, kapitalist sistemin, dinin, gelenek ve göreneklerin etkisi altında ezilen, sömürülen kadını hem kendi kurtuluşu hem de toplumun kurtuluşu için mücadeleye katılmasını sağlamaktı.
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DEMKAD, özellikle 12 Eylül’ün de yarattığı apolitikleştirmeye karşı kurulduğu andan itibaren toplumsal
mücadele içinde önemli ve özgün bir yere sahip oldu. Açlığayoksulluğa karşı boş tencerelerle yapılan eylemler o dönemde 1989 yılında yaptığı
“Hayat Pahalılığına Son” mitingine polisin tüm engellemelerine rağmen 5 bin kişi katıldı.
Elbette bütün bu faaliyetlerini bedel ödemeden yapamazdı. Gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, dernek baskınları, kapatmalar onların da başına geldi. Kapatılanın
yerine yenisi açıldı. Daha sonra DEMKAD’ın faaliyetleri diğer alanlardaki örgütlenmeler ve kurumlar içinde
sürdürüldü.
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Melih Gökçek bir hırsız, bir yüzsüzdür!
Rüşvet, yolsuzluk, vurgun,
talan ve yağmada
AKP’li belediyeler
içinde en çok adı geçenlerden biridisidir Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.
Sadece bu özellikleri ile bilinmez
Melih Gökçek. Aynı zamanda bir
mafyacı, halka düşman, halkın kondularını yıktıran, binlerce yoksul gecekonduluyu hile ve yalanla aldatan
bir halk düşmanıdır.
Kendisi, eşi, 2 oğlu ile birlikte bu
yağma ve talan çarkının başındadır.
Spordan medyaya, şirketlerden ihalelere kadar her tarafta eli vardır. Ve
elini attığı heryeri kurutmuştur Melih Gökçek.

Yolsuzluk, vurgun ve talan
Resmi kayıtlara göre, verilen rakamlara göre; Melih Gökçek’in başında bulunduğu Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nin Hazine'ye 1 katrilyon
124 trilyon 393 milyar lira borcu
bulunuyordu.
Azımsanmayacak geliri olan,
AKP iktidarı tarafından her tür des-

tek sunulan, yardım edilen Ankara
Belediyesi’nin borçları AKP’nin,
Melih Gökçekler’in, belediyeyi ne
hale getirdiklerinin, vurgun ve talanının boyutlarını göstermektedir.
Kurdukları paravan şirketler ile
gerçekleştirdikleri yağma, ihalelerde
ki vurgunları, belediyenin peşkeş
çekilen imkanları işte halka borç
olarak dönmüştür.
Belediyeyi AİLE’ce yağmalamıştır MELİH GÖKÇEK...
Tayyip Erdoğan’a tanınan bir
yetki ile “ödeme güçlüğü çektikleri“ gerekçesiyle Gökçekler’in hazineye borçlarını silme yetkisi tanındı.
Vurgun, talan, yağma planlı ve
AKP’nin en başından, Erdoğan’dan
başlamaktadır.
Gökçek, belediyeye ait 14 şirketin yönetim kurullarını yakınları ve
gericilerle doldurarak, hem kadrolaşmış hem de vurgun çarkını kurmuştur.
Belediyenin; Metropol İmar A.Ş,
Bugsaş A.Ş, Halk Ekmek A.Ş, Bel
Beton A.Ş, Beltaş A.Ş, BelSo A.Ş.,
Belya A.Ş, Bel-Ka A.Ş. şirketleri, çıkarılan bir afla birlikte artık hiçbir şekilde denetlenemeyeceklerdi.

Böyl e c e
yağma
ve talanlarını
daha kolay gerçekleştirecekler,
önceki vurgunların hesabını vermeyeceklerdi.

Basından spora heryerde
onlar var
Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, Sosyal Hizmetler Eğitim ve
Yardım Vakfı onursal başkanı olarak,
yağmalarının üstünü örtmek için
“sosyal çalışmalar” yürütüyor.
Gökçek’in oğlu Osman Gökçek,
kurduğu 4 internet gazetesi ve satın
aldığı bir radyo ve satın alıp ismini
değiştirdikleri yeni televizyon kanalı Beyaz TV ile basın yayın alanına
giriyorlardı.
Belediyenin futbol takımından,
Ankaragücü futbol takımına kadar
Gökçekler sporda da köşe başlarını
tuttular. Kuşkusuz bunları yaptıran
futbol sevgisi değildi.
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Yüksel Caddesi’nde Saldırı
Ankara’da 25 Şubat’ta, Yüksel
Caddesi’nde devrimci demokrat siyasi
hareketlerin açtığı standların kaldırılmasını isteyen polis, standları tek
tek dolaşarak tehdit etti.
Daha sonra AKP’nin polisi, Özgürlükçü Gençlik ve Gençlik Federasyonu standını kuşatarak, saldırıp dağıttı. Kendilerine direnen 4’ü
Ankara Gençlik Derneği üyesi, 1’i
Artı İvme Dergisi okuru toplam 7 kişiyi işkence yaparak gözaltına aldı.
Polisin saldırısı orada bulunan
devrimci-demokrat siyasi hareketlerin üye ve taraftarları, ilericiler ve demokratlar tarafından direnişle püskürtüldü.
Gözaltına alınan 7 kişinin ser-

best bırakılması için oturma eylemi
yapıldı. Sloganlarla, marşlarla, halaylarla süren eyleme işporta esnafı da
destek verdi.
Kimi siyasi hareketlerin oturma
eylemini bitirip bir gün sonra devam
ettirme tavrına karşın devrimciler
eylemin gözaltına alınanların bırakılıncaya kadar sürmesi gerektiğini savundular. Artı İvme Dergisi , Ankara Gençlik Derneği ve Ankara Haklar Derneği’nin eylemi sürdürme tavrına BDSP de destek verdi. En son
gözaltıların adli tıpa sevkedildiklerini, oradan serbest bırakılacaklarının
öğrenilmesi üzerine tüm siyasi hareketler eylemi sürdürme kararı aldı.
Eyleme Ankara Haklar Derneği,

Ankara Gençlik Derneği, Artı İvme,
BDSP, ODAK, Partizan, ESP ve Mücadele Birliği katıldı.
26 Şubat’ta ise Yüksel Caddesi’nde 1 gün önceki saldırı protesto
edilerek, açıklama yapıldı. Yine tüm
siyasi hareketler tarafından stand
açıldı. Ortak stand açma eylemi halaylarla, marşlar ve sloganlarla
sürdürüldü.
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Onu
iyi
bilmezdik
O bir halk düşmanı olarak geçmiştir tarihimize
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Eski Başbakanlardan Saadet Partisi Genel
Başkanı Necmettin Erbakan
27 Şubat 2011’de öldü. Oligarşi içi çatışma hangi boyutta olursa olsun,
oligarşi, sisteme hizmet etmiş işbirlikçi halk düşmanı politikacılarına sahip çıkıyor. Sağ iken var olan çelişkiler bir tarafa itilip arkasından “vatana, millete” ne büyük hizmetlerinin
olduğu yönünde güzellemeler yapılıyor. Erbakan’ın cenaze töreni ve arkasından söylenenler bunun yeni bir
örneği oldu.
Cenaze töreninde imam “nasıl
bilirdiniz?” diye sorduğunda, tüm
düzen, koro halinde “iyi bilirdik”
dedi.
Ama biz öyle bilmiyoruz.
Erbakan’ın, AKP iktidarının ve bütün olarak dincilerin niteliklerine uygun olarak tam bir riyakarlık, tam bir
ikiyüzlülük örneği sergilendi. “Vatanı kurtarmak” adına muhtıra yayınlayan TSK bile Erbakan’ın “üstün hizmetlerinden” bahseden bir açıklama
yayınladı.
Anadolu HALK geleneğidir:
“Ölünün arkasından kötü konuşul-

maz” denir. Güzel bir gelenektir.
Ama bu gelenek halk için geçerlidir.
Fakat ölü, bu halkı soyup soğana çevirenlerdense, zalimlerdense, nasıl bilirsek, öyle söyleriz.
Biz onu biliriz fakat hiç iyi bilmeyiz. Erbakan için yapılan güzellemeler gerçeğin çarpıtılmasından başka bir şey değildir.
Erbakan’ın halktan dolandırdığı
“kayıp trilyonlardan” bahseden hiç
olmadı mesela. Bu bilinmiyor mu? Biliniyor. Halkı kandırmak için attığı temeller, kıldığı namazlar, yıllardır halkın dilindedir. Bunlar unutuldu mu?
Hayır, biliyor fakat söylemiyorlar.
O, 12 Eylül öncesinin Milliyetçi
Cephe hükümetlerinin başbakan
yardımcılığını yapmıştır.
Erbakan’ın başbakan yardımcılığı yaptığı Milliyetçi Cephe döneminde kelimenin gerçek anlamıyla
Türkiye halklarının oluk oluk kanı
akıtılmıştır. Erbakan akıtılan bu kanların birinci dereceden sorumlularındandır.
Biz onu Maraşlar’dan, Sivaslar’dan, Çorumlar’dan da biliriz.
Güçlü olduğu yerde devrimcilerin
üzerine saldığı Milli Görüşçü gençlerden, Akıncılar’dan biliriz. Her za-

Adalet İstiyoruz!..
6 Kasım 2008 günü İstanbul Okmeydanı Mahmut
Şevket Paşa Sağlık Ocağı önünde Selahattin Cirit adındaki bir sapık, 200 kişilik halk tarafından linç edildi.
Bunu bahane eden sapıkların, katillerin, uyuşturucu
tacirlerinin hamisi olan polis, mahallede demokrat kimlikleriyle tanınan 13 kişiyi gözaltına aldı, bunlardan
11 kişi tutuklandı.
25 aydır tutsak olanların aileleri 24 Şubat günü
Beşiktaş köprü altında eylem yaparak adalet istediler. “Adalet İstiyoruz” pankartının açıldığı eylemde
tutsak Rıza Çıtakbaş’ın eşi Suzan Çıtakbaş tarafından
yapılan açıklamada "Olayda yaklaşık 200 kişinin yer
aldığı bilinmesine rağmen, polis tarafından, demokrat kimlikleri nedeniyle tüm suç evlatlarımızın
üzerine yıkılmaya çalışıldı" dedi. Tutsakların tutukluluk halinin devamına karar verilen mahkeme
tarihi 15 Haziran’na ertelendi.
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man baş düşmanı “komünistler” olmuştur.
Sivas’ta 35 insanımızı yakanların
başında Erbakan’ın öğrencileri vardı.
Mahkemelerde katliamcıların avukatlığını Erbakan’ın en sadık kadrolarından Şevket Kazan yaptı.
1996 yılında Kadıköy’deki 1 Mayıs’a saldırıp üç emekçiyi katleden, Erbakan’ın ortağı olduğu iktidardı. 1996
Ölüm Orucunda 12 devrimci tutsak Erbakan’ın başbakanlığında katledildi.
26 Eylül 1996’da Diyarbakır Hapishanesi’nde 10 PKK tutsağı Erbakan’ın başbakanlığında katledildi.
O, her zaman halkın karşısında yer
alan burjuvazinin toprak ağalarının tefeci tücarların çıkarlarını savunan
düzenin sadık uşağıdır.
Bakmayın onun yıllarca “siyonizm”, “batı şeytanı” diye İsrail’e,
emperyalizme laf söylediğine. Bunların hepsi halkın İsrail’e, emperyalizme olan öfkesini kullanmak için
söylenmiş “laf”tır sadece. Erbakan da
diğerleri gibi, emperyalizmin işbirlikçisidir.
Böyle tanır, böyle biliriz. Bu yüzden de tarih önünde davacıyızdır; iki
elimiz yakasındadır.

Trakya Kültür Merkezi'nde
gözaltı ve tutuklama
29 Kasım günü Trakya Kültür Merkezi Derneği’nin iki üyesi gözaltına alınıp, iki gün sonra serbest bırakılmıştı.
2009 yılına ait bir dava gerekçe gösterilerek dernek üyesi
Bülent Uluada 24 Şubat’ta Babaeski TMŞ polislerince tekrar gözaltına alındı.
Bülent Uluada 25 Şubat‘ta Babaeski Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme salonuna gelmeyen hakim, İstanbul Beşiktaş'taki Ağır ceza Mahkemesinde açılan bir soruşturmayla ilgili ifadesinin alınacağı ve hafta sonu olması gerekçesiyle ifade
verinceye kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
1 Mart günü ise ifade verip bırakılması gerekirken götürüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklandı. Ardından İstanbul Metris Cezaevi'ne götürüldü.
Trakya Halk Cephesi yaptığı açıklamada Bülent Uluada’nın
tutuklamasını protesto etti.
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ditleriyle, halkı mücadelenin dışında
tutmaya çalışır.
Baskı, tehdit,
ceza, halkı apolitikleştirmenin tek aracı değildir. Bunun
için ideolojik aygıtlar da devreye sokulur. Kitlelere mücadelenin anlamsızlığı, eylemlerle
sonuç alınamayacağı, bunların “boş
işler” olduğu, halkın ekmeğine bakıp
politikayla uğraşmaması gerektiği...
işlenir. Oligarşi, yozlaştırma politikaları ile de halkı kendi sorunları için
mücadelenin, genel olarak politikanın
uzağında tutar.
Bunlar sonuç olarak düşünmeyen, örgütlenme düşüncesine uzaklaştırılmış, politikadan köşe bucak
“kaçan” bir toplum yaratma hedefi-

Ders: Halkı
politikleştirmek
Sevgili arkadaşlar merhaba.
Bu haftaki dersimizde, halkın politikleştirilmesi konusunu ele alacağız.
Bu konu aynı zamanda politikayı
kim yapar, kim yapamaz tartışmasına da girdiğimiz bir konu olacak.
Oligarşi, halkın politikleştirilmesini ve günlük politika içinde olmasını istemez. İstememekten öte halkın
politikleşmesinin önüne geçmek için
her yönteme başvurur.
12 Eylül faşist cuntası ile birlikte
halkın apolitikleştirilmesi, örgütsüzleştirilmesi doğrultusunda bir politika izlenmiştir. Ancak 12 Eylül, bu politikanın izlendiği tek
dönem değildir. Diyebiliriz
ki, esas olarak tüm düzen partileri farklı biçimlerde de olsa,
bu politikayı izlemiştir.
Politika dışına itilen, apolitikleştirilen halk kitleleri
karşısında ne yapacağız?

X Halkın

juvazinin “apolitikleştirme” politikalarının iflasıdır.

X Halkı nasıl
politikleştireceğiz?
Bugün milyonlarca insanın yaşadığı yoksulluk, açlık, işsizlik ve onca
baskı karşısında buna denk düşen bir
mücadele yoktur. Halkın tepkisi ve öfkesi vardır ancak örgütsüzlüğü nedeniyle düzene karşı bu tepkiler sömürünün keskinliği oranında ifade
edilememektedir.
Geniş halk kitleleri, örgütlenmiş
değillerdir. Politikleşmemeye bağlı
olarak, halkın günlük sorunlara, sorunların çözümü için sürdürülecek
mücadeleye katılımı yetersizdir ve
belli sınırlar içine hapsolmuştur.
Halkı örgütlenme düşüncesinden uzaklaştıran ve politikaya yabancılaştıran bu
durumu elbette normal karşılamayacağız. “Ne yapalım,
halk apolitikleştirilmiş” demeyeceğiz. Bunu demek bu
politikaların mutlaklaştırılması demektir.
Biz bu tabloyu değiştireceğiz. Hem de bunu elimizde
çok büyük olanaklarla yapmayacağız. Sınırlı imkanlarla, deyim yerindeyse, “iğne
ile kuyu kazarak” yapacağız.
İğne ile kuyu kazılmayacağı söylenebilir. Ama burada vurgu yapılan,
olmaz denileni başarmaktır.
Öncelikle her aracı devreye sokarak, halkı günlük sorunlar etrafında örgütleyerek mücadele içine çekmeliyiz. Bu halkın kendi yerel sorunları olacağı gibi genel sorunlar da
olacaktır.
Ama öncelikle kendi sorunları
konusunda bir bilinç yaratmak için yerel sorunlara da ayrı bir ağırlık vermek
gerekir. Halkın günlük yaşamını ilgilendiren konularda somut adımlar
atarak, düzenin yarattığı yabancılaşmayı, apolitikleşmeyi kırabiliriz.
Mahallede yaşanan ulaşım sorunundan mahalleye kurulmak istenen

Politika
Örgütlülükle
Yapılır

politikleştirilmesi ne
demektir?
Burjuvazi halkın düşünmesini,
örgütlenmesini, kendi taleplerine sahip çıkarak mücadele etmesini, türlü
yöntemler ve araçlar ile engellemeye
çalışır. Halkın politikaya katılımını düzen partileriyle ve seçimlerle sınırlamak ister.
Apolitikleştirme politikasını, mesela polisin demokratik haklarını kullanan emekçilere saldırılarında görebiliriz. Eylemlere, katılanların 4-5 katı
polis yığılması, kamera çekimleri, hazır tutulan panzerler, gaz maskeli
polisler ve gaz tüpleri... oligarşinin kitlelerin politika yapmasına tahammülsüzlüğünü göstermektedir.
Oligarşi, faşist terörle, işkence
korkusuyla, tutsaklık ve ağır ceza teh-

nin ifadesidirler.
Halkı politikadan uzak tutarak, politikadan “soğutarak” daha kolay yöneteceğinin hesaplarıdır tüm bunlar.
Bu politika, kaba haliyle de “politikayı politikacılara bırakın” düşüncesinde özetlenmiştir.
Halk ise sadece yönetilmeyi kabul
edecek, politika ile uğraşmayacak
kendi sorunları için mücadele etmeyecekti. Bu, halkın düşüncelerine kilit vurmaktır.
Halkın politikleştirilmesi bu kilidin kırılmasıdır. Ve sonrasında adım
adım, kendi geleceğiyle ilgili söz
söyleyebilecek bir gelmesidir.
Halkın kendi sorunlarına sahip
çıkacak ölçüde bilinçlenmesi, politikaya ilgisinin artmasıdır, ki bu da bur-
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Aksi halde, düzenin
baz istasyonuna, mahalBunun
için
halkın
her
kesimini
halka biçtiği rol, eve haplede yaşanan hırsızlıktan
setme, seçimden seçime
uyuşturucuya kadar bir
eğitecek bir programa ve böyle
halka particilik oyununu
dizi sorun etrafında örbir
iddiaya
sahip
olmalıyız.
Ev
oynatma ve 5 yılda bir oy
gütlenmeyi, mücadeleyi
kullandırtma anlayışı sürgündeme taşıyacağız.
kadınlarından, işsizlere,
git devam edecektir.
Yine sağlık sorununyaşlılardan, esnafa, öğrencilerden
dan parasız eğitime, halgençlere kadar herkesi içine
kı ilgilendiren sorunlarda
Halk politika
mücadele edilmesi halkı
alacak bir eğitim programı
politikleştirmede atılmış
yapmalı
yürütmeliyiz.
bir adım olacaktır.
politika
Günlük yaşama müüretmelidir
dahale ederek, halkın soiçin
halkı
eğitmeliyiz.
Eğitim
konumut taleplerini işleyerek, halkın poOligarşi halkın politikleştirilmesi
sunda atacağımız adımlarla halkı
litakaya olan “ilgisizliğini” kırabiliyerine düzen politikaları içinde bogünlük yaşamın sorunlarına sahip
riz.
ğulması için her fırsatta halkı tam bir
çıkacak, politika yapacak bir duruma
ideolojik bombardımana tutmaktadır.
getirebiliriz.
Düzen partilerinin açıklamaları,
Bunun için halkın her kesimini
Halkı politikleştirmek,
mitingleri, düzen partisi liderlerinin
eğitecek bir programa ve böyle bir idbirbirleriyle polemikleri, hep halkı aleğitmekten geçmektedir
diaya sahip olmalıyız. Ev kadınladatmaya yöneliktir.
rından işsizlere, yaşlılardan esnafa,
Aslında yaşananların gizlisi sakDüzenin ideolojik saldırılarını ve
öğrencilerden gençlere kadar herkelısı yoktur. Burjuvazi milyonlarca
aslında
kitleleri politikadan uzaklaşsi içine alacak bir eğitim programı yüyoksulu, emekçi halkı evlere, işyertırmaya
çalışan yaklaşımlarını burarütmeliyiz.
lerine, okullarına hapsetmekte, kenlarda görmek mümkündür. Düzen
Bir ev kadınını düşünelim. Neredi sorunlarını sahiplenmesini istepartilerinin her faaliyeti asıl olarak
deyse bütün ömrü evde, çocuk bakımemekte ve bunun daha da ötesinde,
halka, “bu konuda şöyle düşünemı ve mutfakta geçmektedir. Kalan
ülkenin tüm halkın sorunlarına dair ne
ceksin” demektir. Halk, düzen partizamanlarını ise televizyonun yoz didüşünsün, ne de bir şey yapsın deleri nezdinde, düşünen, sorgulayan,
zileri, uyuşturan magazin programları
mektedir.
üreten değil, mücadele eden, değişile doldurmaktadır.
Politika yapmak elbette kendisinin,
tiren değil, düzen partilerinin dediğini
Ekonomik sorunlar ve yaşamın diülkesinin ve halkının geleceğine
tekrarlayan, her türlü değişikliği düğer günlük sorunları içinde adeta bosahip çıkmaktır. Halkın her kesimin
zenden bekleyen bir sürüdür.
ğulur ev kadını. Televizyon onun
kendi sınırlı haklarının dışına çıkarak,
Burjuva politikası, halktan mevcut
için çoğu kez bir kaçış olur. Bu duülkenin, halkın geleceği açısından
durumu olduğu gibi kabul etmesini isrumda milyonlarca kadın, örgütsüz oltavır belirlemesi, politikleşmenin her
ter. Değiştirilecek bir şey yoktur;
dukları için yaşadıkları sorunları ifaalana yayılması demektir. Halkın sovarsa da gerekeni düzen politikacıları
de edememekte, düzene karşı örgütkağa çıkmamasını, örgütler üye olyapacaktır, halkın bir şey yapmasına
lü bir tavır alamamaktadırlar.
mamasını isteyen düzen, halkın pogerek yoktur.
litikleştirilmesinden korkmaktadır.
Özel olarak belirtmek gerekir ki,
Evet, emperyalistler ülkemizin
O korku ile düzen halkı politikadan,
düzenin eve hapsettiği kadınları heiçişlerine fazla karışmaktadırlar; ama
özel olarak da devrimci politikadan
defleyen bir eğitim faaliyeti onların
der burjuva politikacısı, normaldir bu:
uzak tutmaya özel bir çaba harcaiçinde bulunduğu durumu kavramaArtık bağımsızlık diye bir şey hiçbir
maktadır.
larını sağlayacak ve çözüm yöntemülke için söz konusu değildir! Ülkelerini onlara gösterecektir.
Biz ise bu noktada, halkın polilerin “içişleri” diye bir şey yoktur!
Bir bütün olarak eğitim halkı güntikleştirilmesine, politika üretmesine
Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da
lük yaşam içinde eğiten, onları dö
çalışmalıyız. Halkı hapsedildikleri
işgale karşı savaşanlar “terörist”
nüştürmeyi hedefleyen bir tarzda yüevlerinden, işyerlerinden, okullarınolarak karalanır! İşgale direnen halk,
rütülmek zorundadır. Eğitim, kültürel
dan çıkarıp, sokaklara, alanlara taşımahkum edilir.
faaliyetlerden, pikniğe, günlük sohmalıyız. Halk her konuda politika yapEmperyalistler şu sıra Libya’ya diz
betlerden, kampanyaların örgütlenmalı, politikanın içinde olmalıdır.
çöktürmek, tüm zenginliklerini ele gemesine kadar geniş bir bakış açısıyBunu yaratmak bir yanıyla bir
çirmek için Libya’ya kuşatma uyguörgütlenme sorunu olduğu gibi bir yala ele alınmalı ve sürekli bir biçime
luyor, işgalle tehdit ediyorlar.
nıyla da bir eğitim sorunudur. Bunun
dönüştürülmelidir.

X

X

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

34

EMPERYALİZM HALKLARA NE VERDİ? AÇ LIK, İŞGALLER, TERÖR!

Kaldı ki, günlük gelişSanki bu çok normal, çok
meler, ülke gündemi ile ilhaklı bir şeymiş gibi burjuYürüyüş’ü halka ulaştırmak,
gili tartışmalarda halkın bu
vazinin televizyonlarında bu
daha çok dağıtmak, daha çok
sürece dahil edilmesi zor
düşünceler savunularak, emdeğildir. Oligarşinin halkı
peryalistlere hak verilerek
okura ulaşmak bu açıdan da
politikadan uzak tutan tavkuşatma destekleniyor. Halönemlidir. Her Yürüyüş okuru
rını ancak böyle kırabilir, etka da “bizim gibi düşünekisizleştirebiliriz.
ceksin” diyorlar.
politikalarımızı taşıyan,
Bu örnekleri çoğaltmak
bulunduğu yerde anlatan birer
mümkündür. Yeni çelişkiHalk
ler, yeni sorunlar temelinde
propagandacı, birer ajitatör
oligarşinin ideolojik çarpıtpolitikayı en iyi
olmak durumundadır.
ma ve saldırıları devam edeörgütlü üretir
cektir.
Halkın politikleştirilBunu boşa çıkarmanın
kilenip, belediyelerle, tekellerle anyolu halkın kendi örgütlülükleri ile
mesi, politika yapmayı öğrenmesi
laşan binlerce yoksul emekçi var.
mücadele içinde yer almasından ve
ve giderek kendi kendisini yönetmeO zaman yıkımlar konusunda ne
politikada “biz de varız” demesinden
yi öğrenmesi, yukarda sıraladıklarıdüşünüyorsak, biz de her aracı kulgeçmektedir.
mızın yanı sıra asıl olarak örgütlenlanarak, halka kendi politikalarımızı
mekten geçmektedir.
Düzenin pasifleştirdiği, politika
anlatacağız. Soğukta, yağmurda, çadışı tuttuğu halkı politikanın içine çemurda, sıcakta, kapı kapı dolaşacak,
Mesele gelip buna dayanır. Çünkecek adımlar atarak bu politikaları
ev ev “onlar yıkmaya çalışıyor, biz dikü halkın politika yapması, o politiboşa çıkarabiliriz.
reniyoruz” diyerek evlerimizi sakanın gerçekten sınıflar mücadelevunduğumuzu anlatacağız.
sinde bir etkisinin ve sonucunun olHalk politika yapmayı öğrenmeması, örgütlülük olmadan mümkün
lidir. Bugün bu çok daha zorunlu hale
Yıkımı değil, yerinde ISLAH’ı sadeğildir.
gelmiştir.
vunduğumuzu anlatacağız. Asıl olarakta AKP’nin yalanlarını, halk düşPolitikalarımızı halka taşımak,
Düzen adeta halkın boğazına samanı politikalarını anlatıp, düzeni
halkı politikleştirmek, aynı zamanda
rılmıştır. Bir yandan Torba Yasa salteşhir edeceğiz.
halkı örgütlemek doğrultusunda bir
dırıları, bir yandan 1 milyon evin yıadım daha atmaktır. Tersi de geçerlikım saldırısında görüleceği gibi her
Bu sadece yıkımlarla ilgili değil,
dir. Halkı örgütlemek, onu politikyandan halk kuşatılmakta, saldırıya
her konuda yapılmak durumundaleştirmektir.
uğramaktadır.
dır. Bu Libya’ya yönelik kuşatma ve
saldırılardan, parasız eğitim için sürBu noktada halkın örgütlenmesiyle
dürdüğümüz mücadeleye kadar her
politika yapması iç içe geçer. Oligarşi
alanda böyle olmak zorundadır.
cephesinden bakıldığında da zaten
Halka
halkın apolitikleştirilmesiyle örgütPolitikalarımızı halka taşırken,
politikalarımızı
süzleştirilmesi iç içe ve birbirine pabiz de her aracı kullanmalıyız. Yüraleldir.
taşımalıyız
rüyüş’ü halka ulaştırmak, daha çok
dağıtmak,
daha
çok
okura
ulaşmak
bu
Örgütsüzleştirilen kitleleri apoli“Kentsel Dönüşüm” saldırısı ve
açıdan
da
önemlidir.
Her
Yürüyüş
tikleştirmek
daha kolaydır. Sıradan bir
1 milyon evin yıkılması ile ilgili
okuru
politikalarımızı
taşıyan,
busendika
örgütlülüğü
bile, bir dernek
yoksul halk Cepheliler’in politikalalunduğu
yerde,
düşüncelerimizi
anbile olsa, örgütlülük demek, politika
rının ne olduğunu biliyor mu?
latan birer propagandacı, birer ajitademektir. İşte bu anlamdadır ki, soKartal’da, Fikirtepe’de, Dertör olmak durumundadır.
nuç olarak şöyle diyebiliriz: Halkı pobent’te, Avcılar’da, Esenler’de, Esenlitikleştirmek, örgütlemektir. ÖrgütBunun için gelişmeler ile ilgili olayurt’ta, Örnektepe’de, Hasköy’de
lemek, politikleştirmektir.
rak,
bildiri,
afiş,
duvar
yazıları,
kuşki yoksul halk, emekçiler Halk Ceplamaları hiç eksik etmemeliyiz.
Halkı politikleştirecek adımları
helilerin neyi savunduğunu, bu koatarken,
hedefimiz halkı düşüncede,
Halkın sürekli bulunduğu alannuda politikalarının ne olduğunu ne
örgütlülükte, yaşamda devrime doğlarda politikalarımızı anlatmalı, kapı
kadar biliyor?
ru yönlendirmektir.
kapı
dolaşmalıyız.
Yıkım için halkı aldatmaya çalıSevgili okurlarımız; bu haftaki
Bunu sürekli bir hale getirdiğimiz,
şanlar, hemen hergün türlü araçlarla
dersimizi
de burada bitiriyoruz. Hafhalkı eğiterek, dönüştürerek bunu
halk direnmesin diye faaliyetlerini
taya görüşmek üzere şimdilik hoşçabaşardığımız ölçüde halkın politikbıkmadan, ellerindeki büyük imkankalın.
leşmesi gelişecek, pekişecektir.
larla sürdürüyorlar. Bu yalanlardan et-
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Halkın aydını Orhan İyiler yaşamını yitirdi

Öldüğüyle kalmayacak
Uzun süredir kanser hastalığı
tedavisi gören sosyalist araştırmacı, yazar Orhan İyiler, 25 Şubat
2011’de yaşamını yitirdi.
Cenazesi, Orhan İyiler'in 2006
yılında vasiyet niteliği taşıyan
"Beni devrim şehitlerinin, Gazi'nin toprağına gömün" sözleri üzerine vasiyeti yerine getirilerek Yayla Mezarlığı’nda toprağa
verildi.
İdil Kültür Merkezi ve Ayışığı
Sanat Merkezi’nin birlikte düzenlediği cenaze törenine Orhan
İyiler'in dostları, yoldaşları, İdil
Kültür Merkezi ve Ayışığı Sanat
Merkezi çalışanları, Grup Yorum, Gazi Halkı ve Halk Cepheliler, şair ve yazar dostları,
Ruhan Mavruk, Bilgesu Erenus,
Mehmet Esatoğlu, Cengiz Gündoğdu ve Berrin Taş katıldı.
"Devrimci Aydın Orhan İyiler

Okmeydanı’nda
yıkım protestosu
“Anlaşmayacağız
Direneceğiz”
İstanbul’da her Cuma günü yapılan meşaleli yürüyüş 25 Ocak
2011 günü yine Okmeydanı’nda
yapıldı. Kentsel yıkım projesine
karşı, saat 20.00’de Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda biraraya gelen Okmeydanı halkı; “Okmeydanı Bizimdir Yıktırmayacağız!, Evimizi

Ölümsüzdür", "Devrimci Aydınlar Kavgamızda
Yaşıyor" sloganlarıyla
mezar yerine kadar yapılan yürüyüşün ardından Orhan İyiler'in dostları onu anlatan konuşmalar yaparak şiirler okudu.
Dünya işçi sınıfının marşı Enternasyonal'in söylenmesinin ardından Grup Yorum'a hastalığı
sırasında mezarının başında söylenmesini vasiyet ettiği "Bize
Ölüm Yok" marşı söylendi.
Daha sonra yazar Orhan İyiler
sosyalizme umudunu ve inancını
76 yıl boyunca korumanın huzuruyla devrim şehitleriyle dolu
Gazi Mezarlığı’nda halkının yanına uğurlandı.
Orhan İyiler, "Bir Gün Bile Yaşamak", "Öldükleriyle Kalmadılar" ,"Devrimci Ado'nun Ölümsüzler katında yargılanması" ve
daha nice kitabını devrimcilere miras bırakarak aramızdan ayrıldı.
Onurlu bir aydın olarak kavgamızda yaşatacağız.

Orhan İyiler’den
Tutsaklara ve Grup
Yorum’a Mesaj
Sevgili dostlar,
Gerçek özgürlük mücadelesinin tutsakları; sizi hücrelere mahkum edenler
tarihin acımasız hücrelerinde mahkum edileceklerdir. Gazanız mübarek olsun diyorum. Biz dışarıdakiler biliyoruz ki, sizin direnişinizin yarını belirleyecek çok yönü olacaktır. Ama yine de kendinizi harcatmayın
ve koruyun.
Saygılarımızla... 18.02.2011
***
Sevgili Grup Yorum’a,
Bugün hasta yatağımın başucunda beni
ve eşimi ziyaret edişinizin onurunu hiçbir
zaman unutmayacağız. Bu onura sahip
çıkmak başlıbaşına onur verici bir durum
olduğunun ayırdındayız. Çalışmalarınızda
halkımızı müziğin diyalektik dinamizmiyle buluşturmanız başlıbaşına olağanüstü
bir başarıdır. Saygılarımızı sunuyoruz.
Bizi unutmayın, kalın sağlıcakla...
18.02.2011

Yıkanın Villasını Yıkarız!” sloganlarıyla yürüyüşe başladılar.
“Bir Milyon Ev Yıkacaklar Yıktırmayacağız!” sloganı yazılı, Halk
Cephesi imzalı pankartın taşındığı
yürüyüş boyunca; AKP’nin halkı
nasıl aldattığı, Sulukule halkının aldatılıp anlaşmaya ikna edildiği ve
zor durumda bırakıldığı, Beyoğlu
Belediyesi’nin Tarlabaşı’nda yaşayanları nasıl aldattığı anlatıldı.
“Kim yıkıyor? AKP.
Kim için? Tekeller için.
Ne yapacağız? Yıktırmayacağız.
Direne Direne Kazanacağız!”
Sloganlarıyla ara sokaklarda süren yürüyüş sağlık ocağının önünde yapılan basın açıklamasının ardından, “Birleşelim Direnelim Kazanalım” sloganıyla sona erdi.

Açgözlü Kapitalizm
Bir İşçiyi Daha Katletti
KOT kumlama işleminde çalışan
işçilerden 31 yaşındaki Batmanlı
Mehmet Şah Yalçın silikozis hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hayatını kaybeden Yalçın’ın ölümüne
ilişkin Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bu ölümler acımasızca, insanlık dışı koşullarda çalıştırılan işçiler için kader değildir. Bu
koşullarda çalıştıran işverenlerden,
koşulları denetlemeyen, bu atölyelerin varlığına izin veren, göz yuman
yetkililerden hesap sorulmasını istiyoruz” denildi.

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Açlık, Yoksulluk ve Zulüm
Yaşadığımız bu ülkeyi bu sistemi
özetleyen üç kelime...
Milyonlarca işsizin ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğu eğitim,
sağlık ve barınma gibi en temel ihtiyaçların dahi tam anlamıyla karşılanmadığı, her türlü ahlaksızlığın yoz
kültürün meşrulaştırılmaya çalışıldığı,
var olan geleneklerin ve değerlerin
unutulmaya çalışıldığı, insan yaşamının hiçbir değerinin olmadığı bir
sistemde yaşıyoruz.
Bu düzen kar üzerine kurulmuş
bir düzendir. Yaşadığımız bu sistem
genç, yaşlı, çocuk, kadın halkın her
kesiminin en acımasızca en vahşice
sömürüldüğü bir düzendir.
Bu sistemin bu düzenin adı kapitalizmdir!
Emperyalizm dünya haklarını sınırsızca sömürmekte, kendi krizini atlatmak için milyonlarca insanının
ölümünü hiçe sayarak, gerektiğinde
açık işgalleriyle gerektiğinde gizli
işgalleriyle, ezilen sömürülen dünya
halklarına saldırmaktadır.
Kendi içlerinde büyük çelişkiler
yaşayan emperyalistler, dikkat edildiğinde görülecektir ki ezilenlere
karşı kendi aralarında ki çelişkileri ortaya çıkaracak politikalardan önemle kaçınmaktadırlar. Emperyalistler,
söz konusu kendi çıkarları olduğu zaman, ezilen dünya halklarına karşı birlik olmuşlar, ortak planlar çıkararak
saldırılarını sürdürmüşlerdir.
İşte Irak, işte Afganistan...
Peki, dünya halklarının baş düşmanı emperyalistler, ezen ve ezilenler arasındaki bu savaşta ezilenlere
karşı bir birlik sağlıyorken, sömürülen tüm dünya halkları emperyalizme
karşı neden bir birlik içerisinde olmasın?
Ortak düşmana karşı, tüm anti-emperyalist direniş örgütleri tarafından

neden bir cephe yaratılmasın?
Anti-emperyalist birlik bugün bir
ihtiyaç değil bir zorunluluktur. Yaşadığımız tüm sorunların kaynağı emperyalizm, sömürüsünü azgınca arttırmakta ve çürüyen sisteminin ömrünü uzatmak için var olan gücünü
birleştirmektedir. Bizde ezilen halklar olarak emperyalizme karşı gücümüzü birleştirmeli ve savaşmalıyız.
Bugün baş çelişki, emperyalizm ve
halklar arasındaki çelişkidir.
Bu çelişki halklar lehine çözülmedikçe, bu sistem, bu talan düzeni
bir devrimle yıkılıp yerine sosyalizm kurulmadıkça açlık ve yoksulluk
son bulmayacaktır. Ve sağlanması
gereken “adalet” hiçbir zaman sağlanamayacaktır!
Bundan kaynaklı Halk Cephesi
tarafından 2.’si düzenlenen Eyüp Baş
Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nu, anti-emperyalist birlik yolunda atılan olumlu
bir adım olarak görüyor ve bizde bu
ülkenin anti-emperyalist Devrimci
Gençleri olarak ezilenlerin birliği
noktasında yaşanan bu olumlu gelişmede yerimizi alıyoruz. Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu’na katılarak dünya halklarının bu savaştaki deneyimlerinden
dersler çıkararak, kendi topraklarımızda yürüttüğümüz anti-emperyalist
mücadele deneyimlerini de diğer direniş örgütleriyle paylaşarak mücadelemizi daha da büyüteceğiz.
Emperyalizme karşı halkların direnişi meşrudur!
Emperyalizme karşı halkların silahlı savaşı meşrudur!
Elimizde silah ezilen, sömürülen
halklar olarak emperyalizme karşı
direnmeye, savaşmaya devam edeceğiz! Emperyalizm yenilecek, biz
kazanacağız!

Hatay’da okullara
kamera
Hatay'da okullara kamera
Hatay Kırıkhan İlçe Emniyet
Müdürü Ahmet Korkmaz, 8
lise, 23 ilköğretim ve 3 anaokulunda yaptırdıkları araştırmalar sonucunda okulları 24
saat kamera ile denetleyeceklerini açıkladı.

AKP’nin
okullarda gerici
uygulaması
İstanbul Bağcılar: Naci
Ekşi Lisesi’nde okulun parasıyla Fethullah Gülen'in kitabını
bastırılıp dağıtılmasından sonra
şimdi de kız öğrencilere "başınızı kapatın" baskısı yapılıyor.

İzmir: İzmir Tire'de Asım
Arar Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi’nde öğretmenler kurulun
da “kız öğrencilerin etek yerine pantolon giymesi” kararı
alındı. Bu karar velilerin tepkisi sonucu iptal edildi.

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

Okul giderleri
velilerden
alı nı yor
Küçükçekmece Halkalı Toplu
Konut Lisesi'nde okul aile birliği bir açıklama yaptı. Okulun
giderlerinin çok olduğunu ve
karşılayamadıklarını söyleyen
Okul Aile Birliği velilerden bir
dönem olmak üzere 40 TL aidat vermelerini talep etti. Okul
öğrencileri ise “Bizim velilerimizin bazıları işçi bazıları
emekli bazıları ise işsiz bu ülkede emekli maaşına 25 TL
zam geliyor okul aidatları ise
40 TL”diyerek yapılan bu zammı protesto etti.

H A L K L A R I N C E V A B I A Y A K L A N M A L A R V E H A L K K U R T U L U Ş S A V A ŞL A R I O L A C A K !
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Ahlakı satılmış Köşe yazarı

Gençliğin
Gündeminden

Engin Ardıç

Parasız eğitim isteyen öğrencilere
Sabah Gazetesi’ndeki köşesinde ‘asalak ’diye nitelendiren Emre Aköz 23
Şubat’ta gittiği Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

Aköz’ün katılacağı konferans,
Önce Dokuz Çeşmeler Kampüsü’nde
düzenlenecek iken Emre Aköz’ün
“can güvenliğinin olmadığı” gerekçesiyle Alsancak’taki Dokuz Eylül
Rektörlük binasına alınmıştı. Bunun
üzerine AKP’nin, kaleminden pislik
akan yazarı Emre Aköz’ü okullarına
almak istemeyen devrimci-demokrat
öğrenciler, rektörlük binasına girmek
istemişler ama binanın içerisine özel
güvenlikler tarafından alınmamışlardı. Dev-Genç’li öğrenciler de ‘Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz Serbest Bırakılsın’ afişleriyle oradaydılar. Rektörlük binasının arka kapısına yönlen
öğrenciler kapıyı zorlayarak içeriye
girmişlerdi ve Sabah Gazetesi yazarı Emre Aköz’e kimi öğrenciler de
salonun girişinde yumurta fırlatmıştı. Halk düşmanlarını üniversitelerinde görmek istemeyen öğrenciler
Emre Aköz’e en güzel cevabı o gün

gençliğin
tarihinden
7 Mart-14 Mart
14 Mart 1995:
Ferahevler’deki ülkü
ocağı DEV-GENÇ
tarafından molotoflanarak tahrip edildi.
12 Mart 1993:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde paralı eğitimle ilgili açıklama
yapan TÖDEF’lilere
polis ateş açtı. 2 öğren-
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vermişti.
Ama anlaşılan Emre Aköz gibilerine yetmemiş ki, onun gibi ahlaksızlığı meslek bellemiş arkadaşı Engin
Ardıç satılmış kalemlerini uşaklık
ettikleri düzen için öyle bir kullanmışlar ki, ahlaksızlık ödülünü hak
etmiştir. Çünkü Emre Aköz gibi ahlaksız birini ancak ondan da beteri savunabilir.
Bakın Engin Ardıç 28 Şubat tarihli Sabah Gazetesi’ndeki köşesinde
nasıl savunuyor: “Solculuk kisvesi
altında faşizme hizmet ediyorlar,
kerhaneye düşmek gibi bir şey, belki daha da kötü!”
Engin Ardıç aklı sıra en aşağılık
küfürleri söyleyerek devrimci gençliği
“aşağılayacağını” sanıyor. Devrimci
gençlik her zaman bu ülkenin en
onurlu, en ahlaklı, en vatansever genç
liği olmuştur. Engin Ardıçlar’ın düzeninin ahlaksızlıkları, aşagılıkları ve her
türlü yozluğu da her şeye rağmen kirletememiştir gençliği. Bu sözlerle
Devrimci-Gençliğe hiçbir pislik bulaamaz. Bu sözler sahibinin karakterini,
ahlakını ortaya koymaktadır. Ve ancak
Engin Ardıçlar, Emre Aközler gibi

ci gözaltına alındı.
12-13
Mart
1996: Diyarbakır
TÖDEF’li öğrenciler Kürdistan’daki haksız savaşı protesto
etmek ve Gazi Ayaklanması’nın birinci yılını selamlamak için
boykot yaptılar. Boykota katılım yüksek
oldu. Boykota katılımı hazmedemeyen
polis öğren cilere saldırdı. Onlarca öğrenci
gözaltına alındı.

ahlaksız, aşağılık ruhunu, namusunu,
onurunu burjuvaziye satmış kişilerin
ağzından çıkabilir.
“Devrimci bacı” ların soyunun
tükendiğini sanıyormuş... Bırak sen
devrimciler hakkında fikir yürütmeyi, patronlarına, AKP’ye uşaklığını
yap. Devrimcilere dil uzatma. Sanma
ki yaptığın hakaretler yanına kalır:
Emre Aköz’ü yazdığı yazı için
uyarmıştık anlaşılan bu tür satılmış
düzenin kalemşörlüğünü yapanlara
uyarılarımız az gelmiş. Şunu artık çok
iyi bilsinler; Aközler’e, Ardıçlar’a
okullarda yer yok. Konferanslar için
üniversitelere geldiklerinde her seferinde bizi karşılarında görecekler.
Sizi sadece okullarımızda değil, gördüğümüz her yerde barındırmayacağız. Yazdığınız yazılarda ettiğiniz
hakaretler aslında 71 milyon insanımıza edilen hakarettir. Çünkü siz
bugün 71 milyon için parasız eğitim
isteyen öğrencilere hakaret ve küfür
ederek tüm halkımıza saldırmış oluyorsunuz. Dev-Genç’liler olarak bizler de diyoruz ki sizin gibi halk düşmanlarını yurdumuzdan er geç atacağız.

DÜNYADA

Öğrencilerden
Öğretmenlerden

MEKSİKA: Öğretmenler, Başkanı protesto etti.
Meksika Devlet Başkanı Calderon’un Oaxaca’ya gelmesi üzerine öğretmenler eylem yaptı. Sendika
binasına saldıran polis, yirmiyi aşkın öğretmenin
yaralanmasına neden oldu. Öğretmenler 2006’da 22.
bölgede uzun süren protesto eylemleri yapmış hatta
ana caddeleri işgal etmişti.
SIRBİSTAN: Öğretmenlerin genel grevine sağlık
çalışanları da destek verdi. Ülke çapında yüzde 80
oranındaki okul 1 Şubat’ta yapılan genel grev nedeniyle kapandı. Grevci öğretmenlere sağlık çalışanları
da destek verdi. Öğretmenlerin maaşı iki buçuk yıldır
dondurulmuş durumda. Sırbistan Eğitim Sendikası’
nın (SOS) açıklamasına göre toplam 1804 okulun
1427’si grev nedeniyle kapandı. Öğretmenler, maaşlarına yüzde 24.5 zam yapılmasını istiyor.

EMPERYALİZM HALKLARA NE VERDİ? AÇ LIK, İŞGALLER, TERÖR!
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Tekellerin Gözünün İçine
Soka Soka Parasız Eğitim
Kampanyasını sürdürüyoruz
direnişimizin her
gün büyüdüğünü
hissetmenin coşkusunu tüm Liseli
Dev-Genç’liler olarak yaşamak bambaşka bir duygu.
Öğle saatlerine
doğru sanatçı Pınar
Cevahir İş Merkezi önü
Sağ bizi ziyaret ediyor. KampanyamıParasız Eğitim İçin
za destek için imza atıyor. ÇocuklarıHerkes Bir şey Yapabilir: nın adına da imza atıyor.
***
Bir liseli çadıra uğruyor ve “Size
Öğleden sonra Dev-Genç’liler sloyardımcı olmak istiyorum ne yapabiganlarla
çadırımızı ziyaret ediyorlar.
lirim” ve çok geçmeden kendi soruHemen halaylarımızı kuruyoruz. Yağsuna kendisi cevap buluyor: “Her
mura rağmen çadırımız çok kalabalık
gün okuldan arkadaşları imza atmabugün. Yağmur sürekli yağmaya devam
ları için çadıra getireceğim” diyor.
eteğe için bizlerde bildirilerimizi dağıtıyor, insanları çadırımıza yönlendirerek
imza topluyoruz. Mendil satan çocukLiseli Dev-Genç’liler’in çadır günlar çok üşümüşler çadırımıza gelip
lüğünden kesitler
ısınmaya çalışıyorlar.
12 koca gün devirdik bu kapitaliz***
min simgesi binanın önündeki direniş
Ahi Evran Lisesi’nden Kalabalık bir
çadırımızda. Biz Abdi İpekçi direnigrup
geliyor. Gruptaki liselilerden
şindeki analarımız gibi bir direniş
birinin ablası burada çadırımızın oldubile yazabiliriz tarihe. Çünkü tarihi
ğundan bahsetmiş o da hemen arkadirenenler mücadele edenler yazar. Bir
daşlarını toplayıp gelmiş ve diyor ki
günde böyle bitti işte…
“size yardımcı olmak istiyorum ne
***
yapabilirim”, imza föyü alıyor okulBurası çok güzel bir direniş mevda toplamak için. “Her gün böyle okulzisi. Düşünüyoruz da birçok derneğidan arkadaşları imza atmaları için
miz, demokratik kurumumuz var,
çadıra getireceğim” diyor.
burası da onlardan biri. Burayı kurar***
ken bedeller ödedik, soğuğun kışın
Bu sabah ta yağmur devam ediyor.
altında günlerdir buradayız. Ve çadır

Pazar günü sabah fazla kişi geçmiyor
buradan. Öğlene doğru insanlar kalabalıklaşıyor. Bir teyzemiz yanımıza uğruyor, bize ne istediğimizi soruyor, bizde parasız eğitim istediğimizi anlatıyoruz. Sonra bize “yavrum siz kimsiniz”
diyor biz de Dev-Gençliyiz diyoruz. teyze “ben ölürüm size çocuklar sizinle her
şeyi yaparım” diyor. Gözleri doluyor.
Bizden dergimizi istiyor. Veriyoruz.
Daha sonra ayrılıyor yanımızdan.
****
Bir abla çocuklarıyla birlikte evine
giderken sesimize kulak veriyor ve
“tabiî ki ben de imza atarım iki tane
çocuk okutuyorum. Onlar için imza
atarım. Ben de işçiyim çalışıyorum,
çok zorluk çekiyorum.
****
Bir ablanın getirdiği meyveleri
hep beraber paylaşıyoruz. Çocuklardan
biri bir süre sonra bize meyve getiriyor. Alın abi yersiniz diyor. Sonradan
öğreniyoruz ki bizim verdiğimizi bilmiyormuş o da eline geçen her şeyi
bizimle paylaşıyor. Burada sevgiyi,
paylaşımı öğretiyor o küçük yürekler.
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Yürüyüş
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***
Bir arkadaşından burada olduğumuzu
duymuş, destek olmaya gelmiş. Okula gitmemiş, oturduk çay içtik sohbet
ettik bir daha geleceğim diyerek ayrılıyor yanımızdan, hemen ardından bir
başka liseli arkadaş geliyor daha önce
imza atmış. İmza föyü istiyor bizden
okulunda doldurup getireceğini söylüyor.

Elazığ Liseli Gençlik,
Tanışma Programında Buluştu

Liseli Dev-Genç Parasız Eğitim
Kampanyasına Devam Ediyor

26 Şubat 2011 tarihinde Elazığ liseli gençlik bir tanışma çayı düzenledi. 1 saat süren programda, paralı eğitim,
yozlaşma ve artan polis terörü hakkında sohbet edildi.
15 liselinin katıldığı toplantıda “Parasız Bilimsel
Demokratik Liseler İstiyoruz Alacağız” kampanyasının
bildirileri dağıtıldı. Liseli gençliğin parasız eğitim için
neler yapabileceği yozlaşma sorununu nasıl aşabileceği
üzerinde konuşmalar yapıldı.

Liseli Dev-Genç’liler baskılara rağmen parasız eğitim
talebiyle imza toplamaya devam ediyor. 25 Şubat cuma günü
Ankara Yüksel Caddesi’nde masa açan Liseli Dev-Genç'liler saldırıya uğramışlardı. 5 Dev-Genç'li gözaltına alınmıştı.
Liseli Dev-Genç'liler 27 Şubat’ta yine aynı yerde “Parasız,
Bilimsel, Demokratik Liseler” talebiyle imza topladılar. Yüksel Caddesinde masa açtılar. Açılan masada yaklaşık 60 imza
toplandı, 15 adet Yürüyüş Dergisi satıldı.

HALKLARIN CEVABI AYAKLANMALAR VE HALK KURTULUŞ SAVAŞLARI OLACAK!
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Ali Ekber
Kalender
serbest bırakıldı

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011
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Gençlik Federasyonu üyeleri 25 Şubat 2011 tarihinde saat
10.00’da Beşiktaş Meydanı’nda,
Ali Ekber Kalender’in serbest
bırakılması için eylem yaptılar.
Eylemde okunan açıklamada; AKP iktidarının vatansever
gençliğe yönelik saldırılar anlatıldı. Bugün AKP iktidarı tarafından “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” demenin, demokratik bir hak olan basın açıklamasına katılmanın suç olarak görüldüğü anlatıldı.
Eylemde “Vatansever Gençlik Yargılanamaz”, “Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGenç’liler” sloganlarıyla sona
erdi. Eylemin ardından adliyenin önüne geçildi.
Duruşmada Savcının isteği
üzerine, Ali Ekber Kalender’i
önceden tanıdığını söyleyen
Anıl Osman ÇELİK isimli bir
şahıs konuşturuldu. Anıl Osman
ÇELİK, Ali Ekber Kalender’i ve
diğer üç tanığı terör örgütü üyesi olarak tanıttı. Anıl Osman
ÇELİK’in bu açıklamasına karşılık söz alan avukat Barkın
TİMTİK “Bu şahsın söylediklerinin hiçbiri doğru değildir”
dedi.
Avukatın ardından söz alan
Ali Ekber Kalender; “Ben antiemperyalist, vatansever bir
öğrenciyim. Daha önce katıldığım eylemlerde demokratik
eylemlerdi. Doğup büyüdüğüm
topraklarda Amerikan üslerinin
olması rahatsız ediyor beni. Son
olarak yapılan eylemede bu
yüzden katıldım” dedi.
Karar için ara verilen duruşma, Ali Ekber Kalender’ in serbest bırakılmasıyla sona erdi.

“Bu ısrarla
kazanacağız!”
Dev-Genç’lilerin, Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde her gün açılan
Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız
masası 24 Şubat’ta da açıldı.
Saat 16.30 açılan masada, masaya
imza atmak için gelenlere paralı eğitimden, düzenin yaratmak istediği yoz,
bireyci gençlikten bahsedilerek kurtuluşun birlikte mücadele etmekten geçtiği anlatıldı.
Dev-Genç’liler 26 Şubat 2011 tarihinde Galatasaray Lisesi önünde “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!” kampanyası kapsamında imza masası açtılar.
Galatasaray Lisesi’nin önü her gün
olduğu gibi kalabalığa kesmişti. DevGenç’liler saat 16.00’ da lisenin önüne
gelip pankartlarını astılar. Daha sonra
masalarını kuran Dev-Genç’liler çalışmalarına başladı. Masaya gelen üniversitelilerden biri “Bu ısrarla kazanacağız!” diyordu.
Daha sonra masayı ziyaret gelen

Anadolu Federasyonu üyeleri DevGenç’lilere selamlar getirdiler ve kampanyanın gidişatı hakkında sohbet
edildi.
Grup Yorum’un 25. Yıl DVD’si ve
Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı yapıldı.
Dev-Genç’lilerin Galatasaray Lisesi önünde 27 Şubat günü açtıkları
masada halkın parasız eğitim talebini
sahiplendiği görüldü.
Masada 180 imza toplanırken,
Yürüyüş Dergisi ve Grup Yorum’un 25.
yıl konser DVD’si de satıldı.
1 Mart 2011 tarihinde 16. 00 ile 19.
00 saatleri arası açılan parasız eğitim
masası yoğun ilgi gördü. Öğrenciler
kampanyayı desteklediklerini belirttiler.
Açılan masada 120 imza toplandı,
6 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı ve
1 grup yorum DVD si verildi.

Liselilerden Yoldaşlarına, Yoldaşlarından Liselilere
Liseli arkadaşlardan öğleden sonra Utku ile konuştuk. Onlar iyilerdi. Ali
Ekber Kalender'in bugün mahkemesi
vardı, tahliyesine karar verilmiş, sevinçliyiz iyi haberler alıyoruz dedi. Günleri iyi geçiyormuş, yağmura rağmen
gelip imza atanlar oluyormuş. Liseliler okulu çıkışı geliyorlarmış. Sohbet
ediyorlarmış.
***
Gökçe ile konuştuk. Nöbete gelmişti.
Gökçe'ye Ankara'daki arkadaşlarının
serbest bırakıldığının haberini verdim.
Çok sevndik iyi oldu dedi. Oturma eyleminin nasıl bittiğini anlattım.
***
Liseli arkadaşlarla dün öğleden
sonra saat 16.00'da konuştum. Öğle
saatlerinde Cumhuriyetten röportaja
geldiklerini söylediler. Pazar günü

yayınlanacakmış. Gün boyu okullardan ziyarete gelen arkadaşları olmuş.
Yağmur kesildikçe masayı dışarıya,
yağdığında ise çadırın içne alıyorlarmış. İlginin olması çok sevindiriyor
onları. Liseli arkadaşların gelip farklı farklı konularda soru sormaları, siz
ne düşünüyorsunuz demelerini etkiliyor, sevindiriyor. Doğru yoldaolduğğumuzu görüyoruz diyorlar. İnsanlar
ilgili, taleplerinimizi benimsiyorlar,
destekliyorlar diyorlar. Talepler üzerine sohbet ediyorlarmış.
***
Öğleden sonra bir adam gelmiş
çadıra, memur olduğunu söylemiş,
imza atmış ve imza atmam sorun olur
mu demiş, olmaz demişler. Sonra
konuşunca kendisinin TEM'de memur
olduğunu söylemiş.
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pılan sohbette kadınların toplumsal
gelişmelere müdahil olmasının gerekliliği anlatılarak “Evimizden, çevremizden, işyer
lerimizden bulunduğumuz her
noktadan başlayarak, kadınlar
olarak örgütlenmeliyiz” denildi. Alevi Bektaşi Federesyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can da
söyleşiye katıldı.

8 MART ÇAĞRILARI ...
8 MART ÇAĞRILARI ...
Emekçi Kadınlar yüzyıllardır
hak ve özgürlükler için mücadelesini işkencelerde, katliamlarda, hapishanelerde sürdürüyorlar. 101 yıl
önce başlayan bu mücadeleye çağrılar devam ediyor.

Malatya’da 8 Mart Öncesi
Kahvaltı
Malatya Halk Cepheliler 27 Şubat Pazar günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi kahvaltıda
bir araya geldiler.
Munzur Kafe’de düzenlenen
kahvaltıda 8 Mart’ın tarihi anlatılarak, 8 Mart’ın içini boşaltıldığı ve kadın sorununun feminizmle özdeşleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kazım Karabekir
Cemevi’nde 8 Mart
27 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Cemevi'nde de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konulu
söyleşi ve film gösterimi yapıldı.
Söyleşi Cemevi Kadın Komisyonu Başkanı’nın yaptığı açılış konuşması ile başladı.
Söyleşide Türkan Albayrak, Paşabahçe Hastanesi önünde 118 boyunca sürdürdüğü ve zafere ulaşan
direnişini anlattı ve 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü'nün tarihsel

sürecinden bahsetti.
Sadegül Çavuş da Alevilikte kadının yerinden bahsetti. Kadınların
sorunları ve buna karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine sohbet edildi. Sohbetlerden sonra Demir
Çeneli Melekler isimli film gösterimi ile söyleşi sona erdi.

Sultanbeyli’de 8 Mart
Programı
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Sultanbeyli Cemevi'nde 27 Şubat 8
Mart ile ilgili seminer düzenlendi.
“Demir Çeneli Melekler” filminin gösterimi yapıldı.
Türkan Albayrak’ın da direnişini anlatarak katıldığı seminerde
Cemevi Başkanı Sadegül Çavuş da
bir konuşma yaptı. Çavuş konuşmasında kadın sorununun sınıfsal temelde değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi. Seminer Kadıköy mitingine çağrı yapılmasıyla sona erdi.

Sultangazi Pir Sultan
Abdal’da 8 Mart
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Sultangazi Şubesi'nde ise 26 Şubat
günü yapılan 8 Mart söyleşisinde
PSAKD GYK üyesi Zeynep Yıldırım
ve Türkan Albayrak katıldılar.
Söyleşiye katılan kadınlarla yabul’da Galatasaray Lisesi önünde
protesto
edildi. Eyleme birçok demokratik kurumla birlikte Halk Cephesi de destek verdi.
Galatasaray Lisesi önünde yapılan
açıklamada 7 ilde yapılan ev ve dernek baskınlarını protesto etti.
28 Şubat günü Mersin’deki devrimci demokratik kurumlar DHF’ye
yönelik baskı ve saldırıları protesto

DHF’ye Yönelik Baskınlar
Protesto Edildi
Adana’da İnönü Parkı’nda DHF
üye ve taraftarlarına yönelik çeşitli
illerde gerçekleştirilen polis terörü
24 Şubat günü yapılan eylemle protesto edildi. Halk Cephesi’nin de
destek verdiği eyleme 50’yi aşkın
kişi katıldı.
Demokratik Haklar Federasyonu
üyelerine yönelik gözaltılar, İstan-

Dağ Evleri’nde 8 Mart İçin
Pankart’lı Çağrı
2 Mart Çarşamba günü İstanbul’un yoksul mahallelerinden olan
Dağ Evleri’nde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne çağrı yapıldı. Ve
Kadıköy’de yapılacak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitinginin duyurusu için pankart asıldı.
Yapılan çağrıda evde, fabrikada, iş
yerinde, tarlada, okulda ezilen kadınlarımızın mücadele etmesi gerekliliği anlatıldı. Emperyalizmin
her türlü sömürüsüne ve zulmüne
karşı mücadelede kadınlarımızın
öneminden bahsedildi.

Marmara Üniversitesi’nde
8 Mart Çağrısı

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

2 Mart günü saat 16.00’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde Gençlik Federasyonlu
öğrenciler tarafından Kadıköy’de
yapılacak 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü mitinginin duyurusu
için pankart asıldı. Pankart okulun
arka çıkış kapısına, oradaki kız öğrenci yurdunun karşısına asıldı. Pankart bir saat asılı kaldı.
ettiler.
Yapılan eylemde “Sömürü ve
Zulüm Saltanatına Karşı Halkın
Haklı Mücadelesini Yükseltelim,
Gözaltı ve Tutuklama Terörüne
Son” pankartı taşındı. Eyleme Halk
Cephesi de destek verdi.
Eylemde yapılan açıklamada yapılan yasadışı gözaltı ve tutuklamalara derhal son verilmesi ve
tutuklanan 8 DHF’linin derhal serbest bırakılması talep edildi.
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Mehmet Ağar Mahkemesi Önünde
Adalet Talebi Haykırıldı
24 Mart günü Halk Cepheliler bir
kez daha Mehmet Ağar’ın yakasını bırakmayacaklarını haykırdılar. Adalet talebini bir kez daha yenilediler.
Mehmet Ağar davasını protesto için
Ankara adliyesinin önüne gelen Halk
Cepheliler “Bin Operasyonun Hesabını Vereceksin!, Susurluk Devlettir!,
Mehmet Ağar Tutuklanmalıdır” yazılı
Halk Cephesi imzalı pankart
açarak ey-

lem yaptı.
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Bin Operasyonun Hesabını Vereceksin, Katil Devlet Hesap Verecek,
Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz, Adalet
İstiyoruz” sloganlarıyla başlayan eylemde Mehmet Ağar'ın işbirlikçi bir katil olduğu ve yargılama adı altında
aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
Mahkeme sonuna kadar Adliye Binasının önünde bekleyen Halk Cepheliler Sıhhıye'de Yürüyüş dergisi
satışı yaptılar.
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Mehmet Ağar
davası ile ilgili
olarak;
ÇHD açıklaması
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR
DERNEĞİ Mehmet Ağar davası ile ilgili olarak, 24 Şubat’ta
yayınladığı açıklamada şunları
belirtti;
“Yargılama boyunca ne katledilen onlarca devrimcinin, ne kayıpların ne de toplu mezarların
hesabı soruldu. Mehmet Kemal
Ağar önümüzdeki celse tıpkı benzerleri gibi göstermelik bir cezayla
kurtulacak.
Kayıplardan, katliamlardan,
yargısız infazlardan, toplu mezarlardan, işkencelerden, linç ve
kışkırtmalardan oluşan devletin
bekasına adanmış 1000 operasyon
yoktu bu davada”

İkitelli’ de Baz İstasyonuna Karşı Eylem
Atatürk Mahallesi Yeşiltepe Sokak’ta bulunan bir binanın çatısına 2
adet baz istasyonu kurulmasıyla birlikte mahallede oluşan tepkiyi örgütlü
bir mücadeleye dönüştüren İkitelli
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Özgürlükler Derneği baz istasyonlarına karşı halk komisyonunu kurarak çalışmalarına başlamıştı.
Halk Komisyonu’nun aldığı kararla 27 Şubat günü İkitelli Özgürlükler Derneği
öncülüğünde
baz istasyonlarına karşı bir
eylem gerçekleştirildi.
İkitelli
Mehmet Akif
Mahallesi’nde
bulunan sağlık ocağının
önünde coş-

kuyla başlayan eylemde sık sık
''Halkız Haklıyız Kazanacağız, Kanser Olmak İstemiyoruz” sloganları
atıldı.
Baz istasyonun bulunduğu Yeşiltepe Sokak’taki binanın önünde
okunan basın açıklamasında, “Kanser olan binlerce insanın sebebini
uzaklarda aramayın işte baz istasyonlarının kurulmasına izin veren sistemdir sizleri kanser eden..
Burdan bir kez daha yineliyoruz.
Sağlıklı yaşamak bizlerin de hakkıdır ve bunun içinde bundan önce olduğu gibide bundan sonra da
mücadele etmeye devam edeceğiz’
sözleriyle eylem sona erdi.
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Devrimci Memur
Hareketi

Sağlık
Sigortası
(SSGSS) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Kanun Tasarılarına karşı mücadelede (2006)
özelleştirmelere, sendikasızl aş tı rmaya
karş ı
müc adelelerde, aynı yasak savmacı tarz yaşandı. Torba Yasa’yla ilgili eylemler
de bu çizginin bir devamı olmuştur.
İşçiler, memurlar, polis barikatlarını aşa aşa geldiler bu eyleme. Ankara’da polis saldırdığında aynı kararlılıkla direndiler. Dört kitle örgütü adına eylemi örgütleyenler, nasıl bir
ülkede yaşadıklarını sanki bilmiyormuşçasına saldırıya karşı hemen hiçbir direniş politikası belirlememiş, hiçbir önlem almamışlardı.
Esasında bu bile, bu kesimlerin nasıl bir eylem anlayışı içinde olduklarını gösteriyordu. İki büyük konfederasyon, iki büyük oda, kitleyi yönlendirebilecek bir ses düzenini bile getirememişlerdi alana. Bu sadece eylemin sorumluluğunu üstlenenlerin
yetersizliği veya teknik bir eksiklik
değildir; mücadeleye nasıl baktıklarının, sendikal anlayışlarının ifadesidir... İcazetçi, uzlaşmacı bir tarzı kanıksamış olmalarının sonucudur.
Yıllardır somut kazanım elde edememenin altında yatan da bu anlayıştır.

Sonuç Alıcı
Olmalıyız
Ekonomik demokratik mücadele,
sadece protesto veya teşhir amaçlı bir
mücadele değildir. Ekonomik demokratik mücadelede, sonuç almak hedeflenir. Kitleler bu mücadelenin sonuçlarını gördükleri ölçüde, kendi
güçlerini kavrar, mücadele içinde
öğrenir ve daha büyük hedeflere yönelebilirler.
Ancak ekonomik demokratik mücadele, ülkemizde özellikle sendikal alanda, uzun zamandır protesto
içerikli bir mücadeleye dönüşmüştür.
Gerek çıkarılan kapsamlı eylem programlarının, gerekse de tek tek eylemlerin hedefi çoğu zaman bu çerçeveyi aşamamaktadır.
Sonuç almak, birinci olarak irade
ve kararlılıktır.
İkincisi, yerinde ve zamanında harekete geçmektir.
Son Torba Yasa’yla ilgili yapılanlara bakıldığında, asgari anlamda
bile bundan uzak olunduğu görülür.
KESK, DİSK, TMMOB, TTB
tarafından Torba Yasa’ya hayır demek
için 3 Şubat’ta yapılan eylem, “ülke
çapında” bir eylem olmasına karşın,
böyle bir eylemdi.
Torba Yasa uzun süredir gündemde olmasına karşın, uzun süreli ve sonuç almayı hedefleyen bir mücadele
örgütlenmemiş, adeta iş son noktaya
gelince bir şeyler yapmak için meydanlara çıkılmıştı.
Sonuç alıcılık yoksa yasak savmacılık vardır.
Mesela, Kölelik Yasası’nda (İş
Yasası, 2003), Kamu Yönetimi Temel
Yasa Tasarısı'na karşı mücadelede
(2004), Sosyal Sigortalar ve Genel

Mesela... katliama
dönüşmüş “iş kazaları”
konusunda, can güvenliğini esas alan bir
mücadele geliştirme
zorunluluğu ortadadır.
İşçi memur sendikaları,
işçi kardeşlerinin katlini
sadece protesto eden
konumunda olamazlar.

Polisin gaz bombalarıyla tazyikli sularla saldırdığı ortamda, kitle, bir
önderlik olmamasına rağmen, direnerek geri çekildi. Bunların önemi şudur; bunlar, kitlenin geriliği üzerine
yapılan tartışmaların gerçek durumu yansıtmadığını gösteriyor.
Uzun süreli bir güvensizleşmenin,
sonuç alıcılıktan uzaklaşmanın yarattığı bir tahribat, güvensizlik mutlaka vardır. Ama tüm bunlara rağmen,
belli mücadeleleri hayata geçirecek bir
kitlenin varlığı da ortadadır.
Yapılan her eylem bir sonrakini hazırlamalı, bir sonrakini daha güçlendirmelidir.
AKP faşizmine karşı tüm halk
güçlerinin birliğini hedeflemeliyiz.
İşçi ve memur konfederasyonları,
odalar, bu eylemlerden, emekçilerin
tarihinden güç alarak, kitlelere güvensizliklerinden vazgeçmelidirler.
Mücadelede sınıf bilincini öne
çıkaran, kitleleri mücadeleye, direnmeye çağıran meşru mücadele hattında ısrarlı olunmalıdır.
Mesela şimdi 1 milyon evin yıkılmasını hedefleyen “Kentsel Dönüşüm” adındaki saldırı var gündemde. Odaların, sendikaların bu
konuda söyleyecek sözü olmalıdır.
Sürüp giden ve katliama dönüşmüş “iş kazaları” konusunda, can
güvenliğini esas alan bir mücadele geliştirme zorunluluğu ortadadır. İşçi
memur sendikaları, işçi kardeşlerinin
katlini sadece protesto eden konumunda olamazlar.
Burada şunu da eklemeliyiz; devrimci işçiler ve devrimci memurlar
olarak, yukarıda ortaya koyduğumuz
anlayış doğrultusunda, eleştirimizi
yapıp, ideolojik mücadelemizi sürdürürken, bundan pratiğimize dönük
görevler de çıkarmalıyız. Bir sendikada tek bir yönetici insanımız, hatta tek bir üyemiz bile varsa, sendika
şubelerinde, genel merkezlerinde ve
giderek konfederasyonlar -ve odalardüzeyinde emekçilere ve halka dair
saldırıları gündeme sokmaya çalışmalı; bu konularda sonuç alıcı mücadele programlarının çıkarılmasını
önerebilmeli, bu doğrultuda zorlayıcı olabilmelidir..
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EMEK
KESK’ten Torba Yasanın
Onaylanmasına Protesto
KESK Ankara Şubeler Platformu,
Torba Yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü AKP Ankara
il binasına yürüyerek protesto etti.
1 Mart Salı günü 16.30’da Sakarya Caddesi’nde toplanan KESK
Ankara Şubeler Platformu üyeleri ellerinde taşıdıkları meşalelerle yürüdüler.
“Güvenceli İş Güvenli Gelecek İstiyoruz, Sözleşmeli Köle Olmayacağız, Yaşasın Genel Grev Genel
Direniş” sloganları atan emekçiler
adına AKP Ankara il binası önünde
okunan basın açıklamasında “Cum-

Taşeron İşçileri
Direnişe Başladı

hurbaşkanı
yasayı
onaylayarak hükümetin esnek çalışmayı, güvencesizliği ve
performans sistemini içeren Kamu
Personeli Rejimi uygulamasına ortak
olmuştur. Gül, cumhurun başkanı
olmadığını göstermiştir” denildi.

ADANA’da Türk-İş, DİSK,
KESK, Kamu-Sen, TMMOB Adana
IKK ve Adana Tabip Odası’nın çağrısıyla birlikte eylem yapan işçi ve
memurlar 5 Ocak Meydanı’ndan,

İnönü Parkı’na yürüdüler.
Kitle adına konuşan Eğitim Sen
Adana Sube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Güven Boğa, Abdullah
Gül’ün tıpkı hükümet gibi emek örgütlerinin randevu taleplerine cevap
vermeyerek sermayenin taleplerine
hizmet ettiğini söyledi.
Emekçiler olarak yasayı onaylamadıklarını belirten Boğa, mücadelelerini daha da büyütme konusunda
kararlı olduklarını aktardı.

için direnişe geçen işçilere polis saldırdı. Polis saldırısının ardından
DİSK Genel Başkanı Süleymen Çelebi ve Birleşik Metal-İş Genel Baş-

yi Yenecek, Ölmek Var Dönmek
Yok” sloganlarının atıldığı eylemde
okunan açıklamada işçiler haklarını
arayacaklarını söylediler.

Adana’da Torba Yasa
Protesto Edildi
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26 Şubat’ta İzmir’in Konak Belediyesi’nde 2 aydır ücretleri ödenmeyen ve primleri yatırılmayan Efekent adlı taşeron şirket bünyesinde çalıştırılan temizlik işçileri taşeronluk
sistemine karşı direnişe geçti.
İzmir’deki “Sevgi Yolu’’nun açılışının yapılacağı sırada alanda buluşan taşeron temizlik işçileri Konak
Belediyesi’ne yürüdü. İşçilerin eylemi sebebiyle CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun katılacağı açılış
töreni iptal oldu.
İşçiler yaptıkları açıklamada İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun ‘taşeronu bitireceğim’
sözünü hatırlattı ve kadroya alınmalarını talep etti.

Direnişe Geçen
İşçilere Polis Saldırdı
Kocaeli’nde kurulu bulunan D.S.C
Otomotiv Koltuk Sistemleri fabrikası patronları, sendikaya üye olduğu
için 34 işçiyi işten çıkardı.
24 Şubat’ta işlerine geri dönmek
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Suni Deri’de
Direniş Çadırı

kanı Adnan Serdaroğlu DSC’de direnişlerini sürdüren işçileri ziyaret etti.
İşçiler ilerleyen günlerde fabrika
önüne direniş çadırı açacaklarını ifade ettiler.

Uzel İşçileri
Alacakları İçin Yürüdü
Mart 2008’de faaliyetleri duran
Uzel Makine A. Ş ve Uzel Otomotiv
Sistemleri’nde çalışan Uzel işçileri 50
milyon TL’yi bulan alacakları için27
Şubat’ta Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi önüne
yürüdüler. “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, İşçilerin Birliği Sermaye-

Çorlu’da kurulu bulunan Grup
Suni Deri’de işçiler, Deri-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılmışlardı.
Çorlu’da sendikalı oldukları için
3 aydır direnişte olan, direniş çadırları mahkeme kararıyla yıkılan Grup
Suni Deri işçileri direniş çadırını yeniden kurdu. Grup Suni Deri’de patron, fabrikada yasadışı grev yapıldığı ve önünde grev çadırı kurulduğu
gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş,
mahkemede çadırın yıkılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından işçilerin çadırı jandarma tarafından
defalarca yıkılmıştı.
Sendikanın kararına itiraz için
mahkemeye başvurması üzerine ve bu
talebin kabul
edilmesi üzerine işçiler
direniş çadırını yeniden
kurdu.
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Dersim’de yozlaşmaya karşı mücadelede
bir yanlış ve komisyon açıklaması
Demokratik Haklar Platformu
(DHF), bir süredir Dersim’de yozlaşmaya karşı bir kampanya yürütüyor.
Bu kampanya çerçevesinde 14 Şubat
günü, 17-18 yaşlarında içkili bir genç
sokakta rastgele etrafa bağırarak
dolaştığı sırada, DHF’liler gence
müdahale ediyorlar. Olaya yanlış
müdahaleler sonucu kavga büyüyerek
politik bir boyut kazanıyor. Olaylar
esnasında çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralanıyor. Yaralananların
yakınları toplanıp DHF’nin bürosuna yürüyorlar. Halk Cepheliler,
büroya yönelik saldırıyı önlemek
için binanın kapısına gelen grubun
önünde duruyorlar. Bu arada DHF
bürosundan, gelen grubun üzerine
tüp, merdiven gibi şeyler atılmış,
ardından Halk Cepheliler’in ve
BDP’lilerin devreye girmesiyle ortam
kısmen sakinleştirilmiştir. Daha sonra ise, bir komisyon oluşturulmuştur.
Komisyon olayla ilgili yaptığı
araştırmalar sonucunda şöyle bir
karar aldı: “Komisyonumuz olayı
yaşayanlar ve tanıklarla (...) araştırmanın başında ve sonuç aşamasında
BDP ve DHF ile görüşmeler yapmış,
çıkan sonuçları tartışmıştır. Yapılan
görüşmeler ve 18 Şubat Cuma günü
yapılan kurumlar toplantısında irade
birliğine varılmıştır. Bu aşamalarda
kurumların yaklaşımı çözüm yönünde
olmuş ve özeleştirel davranılmıştır.
Yaşananlardan dersler çıkarılarak,
devrimci dayanışma ve birlik
içerisinde, halkımızın hakları için
verdiği mücadeleye hizmet edeceğini umuyor ve bekliyoruz.”
***

Komisyon’un
Açıklamasından:
Dostlar, yoldaşlar
Geriye dönüp bakıldığında olayların başlama şekli ve nedeni küçük
diyaloglarla çözülebilmesi mümkün
olan bir kavga olayı iken hatalı müdahaleler sonucu olaylar denetlenmesi
zor bir hal almıştır.
Sonuç olarak;

Yapılan görüşmeler sonucunda
DHF yöneticilerinin kavgada yer
alması, olay yerine gidiş ve yaşananlar, olayların başlama şekli ve DHF
yöneticilerinin yaşanmış bir kavgaya
müdahale şekli yanlıştır. Özellikle
ikinci kavgaya müdahale şekli, birinci
kavgadan sonra söz konusu kahvehaneye konuşmak amacıyla 33 kişiyle
gidilmesi amaca hizmet etmemektedir. Bu hususlar ilgili kurum tarafından kabul edilmiş, özeleştirel
davranılmıştır.
Sebep aramaksızın DHF dernek
binasına yürüyüş mazur görülemez.
Mahkûm edilmesi gereken önemli
yanlışlardan biridir.
Ayrıca olaylarda her ne sebeple
olursa olsun şiddet kullanılması, özellikle de bıçak-sopa kullanılması ve
küfür edilmesinin doğru olmadığı ve
mahkûm edilmesi gereken bir tutumdur.
DHF’nin açıklamasında bir
taraftarlarının balkondan topluluğun
üzerine tüp, merdiven ve daha başka
malzemeleri atmasını, halkın doğal
tepkisi olarak açıklaması yanlıştır.
Provokasyon ve kışkırtma yönü güçlü
bu davranışın kendilerince de
mahkûm edilmesi gerekirdi. Bu girişim ağır bedellere yol açabilirdi.
Yapılan açıklama da dernek binasına
gelen kitleyi, polis işbirliği ile ve provokatörlükle suçlamaya yol açan
tanımlamalar yanlıştır. Sitede yer
alan açıklamanın düzeltilerek yenilenmesini bekliyoruz.
Yine Newede Dersim sitesinin
haberi veriş tarzı yanlıştır. Dersim’de
birliğe hizmet etmeyen, çelişkileri
derinleştiren niteliktedir. İlgili gazeteyi
daha sorumlu davranmaya ve haberi
düzelterek yenilemeye davet ediyoruz.
BDP yöneticileri ve belediye
başkanı olayla ilgili bir sorumluluklarının olmadığını, olayın kendilerine
intikal ettiği andan itibaren müdahale
ettiklerini, dernek binası önüne giden
kitlenin dağıtılmasını sağladıklarını
ifade etmişlerdir. Bu durum komisyonumuzca da tespit edilmiştir.

Gelişmelerle ilgili acil toplantı
yapılması ve komisyonun derhal
kurulması olumlu adımlar olmuş,
olayların yatışmasında önemli rolü
olmuştur.
Komisyonun kamuoyunun bilgisine sunduğu bu görüşlerin kurumlarca dikkate alınacağını, gerekli
düzeltme ve özeleştirilerin yapılmasını bekliyor ve bir daha bu gibi
olayların yaşanmaması gerektiğini
ifade ediyoruz. Dersim halkını ve
devrimci-demokratik kamuoyunu bu
çerçevede hareket etmeye davet ediyoruz. 19 Şubat 2011.

Komisyon:
EMEP, ESP, Halk Cephesi
***
Kuşku yok ki, yozlaşmaya karşı
mücadele tüm alanlarda önümüze
çıkan bir görevdir. Ancak bu görevi
tespit etmek kadar bu görevin nasıl
yerine gertirileceğinde doğru devrimci
bir çizgiyi yerleştirmek de önemlidir.
Devrimci Hareket bu konuda Türkiye solundaki bu güne kadar yapılmış
en kapsamlı yozlaşma karşıtı kampanyaları gerçekleştirmiştir. Sorun
gecekondu mahallelerimizden okullara kadar çok ciddi bir sorundur ve
asıp kesmekle, vurup dövmekle çözülebilecek bir sorun değildir. Elbette
halkı yozlaştıran örgütlü çetelere karşı uygulanacak yöntemler farklıdır.
Ama halkın kendisine, özellikle de
gençlerimize karşı, kazanmayı esas
almalıyız. Yozlaşmaya karşı mücadeleyi yoğun bir biçimde sürdürdüğümüz yerlerde alkoliğinden uyuşturucu bağımlısına, kumarbazına
kadar karşımıza elbette her türlüsü
çıktı.
Çocukları uyardık, eğittik, ailelerine teslim ettik, onlarda bizim çocuklarımız çünkü. Bütün bu kampanyaların amacı onları kazanmak değil mi
zaten. Gereken özenin gösterilmediği noktada farklı sorunların çıkması
kaçınılmazdır. Nitekim Dersim’de
yaşanan da bu noktada ortaya çıkan
bir sorun olmuştur.
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AKP, Kürt Sorununda Katliamları, Kaybetmeleri,
Toplu Mezarları Sürdüreceğini İlan Etti!
“faili meçhul”
olarak katlettirdi,
kaybetti, toplu
mezarlara gömdü,
asimilasyonu
dayattı, “rutin dışına” çıktı, dilini
konuşmak için
dağa çıkanların
dillerini kesti,
(Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı)
kulaklarından
koleksiyon yaptı...
AKP’nin Kürt sorununda hiçbir
Cemil Çiçek, katliamları, toplu
şey yapmaya niyeti olmadığı, hak
mezarları, kaybetmeleri üstleniyor.
kırıntıları vermek gibi bir programıDevletin bunları yapmaya devam
nın bile olmadığı tamamen açığa
edeceğini alenen ilan ediyor!
çıkmıştır. Başbakan Yardımcısı Cemil
Bu ne zaman söyleniyor?
Çiçek’in Öcalan için “ev hapsi” taleAKP; bir yandan kayıplar konubi konusunda ne dediğini soran gazesunda, toplu mezarlar konusunda
tecilere verdiği cevap, AKP’nin polihalkın acılarını, taleplerini, adalet
tikasını gayet net özetlemektedir.
özlemini istismar ederken, diğer yanÇok açık bir biçimde diyor ki
da diyor ki, “Devlet bugüne kadar ne
Çiçek:“Devlet bugüne kadar ne yapyaptıysa bundan sonra da onu
tıysa bundan sonra da onu yapar.” (1
yapar.”
Mart 2011)
Kürt sorununun çözümü konuPeki ne yaptı devlet bugüne kadar?
sunda, toplu mezarlar konusunda
Devlet bugüne kadar katliamlar
AKP’den bir şey bekleyenler, bakın
yaptı, infazlar yaptı, binlerce insanı
görün: Cemil Çiçek öylesine konuş-

muyor. Cemil Çiçek, iktidarın “gizli
gündem”ini veya daha doğru bir
deyişle AKP’nin asıl düşüncelerini
açık etmiştir.
Kimse, “Cemil Çiçek AKP içindeki devletin temsilcisidir, aslında
AKP yöneticileri öyle düşünmüyor”
oyununa kanmasın. Evet, bu tür söylem ve açıklamalar, AKP’nin baştan
beri kendi faşist niteliğini gizlemek
için kullanıp öne çıkardığı söylemlerdir. Ancak temel politikalarda öyle
bir ayrımları yoktur.
AKP’nin gündeminde, Kürt sorununda klasik devlet politikalarını sürdürmek vardır. AKP’nin karakterine uygun olan da budur. AKP’nin
ümmetçi politika anlayışında ulusal
azınlıklar diye bir şey yoktur zaten.
AKP’nin politika anlayışında halkın
hak aramasının meşruluğuna da yer
yoktur. AKP, emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin partisidir. TRT Şeş
gibi bir kaç uygulama da zaten emperyalistler istediği içindir. Bunun dışındaki her şey manevradır, demokratikleşme oyununu sürdüren tiyatrolardır; Kürt halkının oylarını almak
için oynanan oyunlardır.

"Siyasette Başarı Stratejisi-Kürt
Sorunu'nun Çözümünde 3. Yol
Arayışı" adıyla bir toplantı düzenlendi.
Bu raporlar, paketler,
“Güneydoğu gezileri”, artık açıktır ki, bir çözüm çabasının değil,
çözmek istememenin adı olmuştur adeta. Bir şey yapmaya niyeti
olmayan ancak verili koşullarda da
birşeyler yapıyormuş gibi görünmek isteyen, hemen bu yola başvuruyor. Ya bir Kürt raporu hazırlıyor,
ya Doğu’da Güneydoğu’da bir yere
gidiyor.
Herşey o kadar samimiyetsiz ve
riyakarca ki... Bu ülkede
“Cumhuriyeti kuran parti” olmakla

övünen CHP, sayısız Kürt raporu
hazırlamış CHP, sanki bu sorundan
bugüne kadar haberdar değilmiş
gibi, araştırmalarla, tartışmalarla
oyalanıyor; aslında halkı oyalıyor.
Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında
yaptığı açıklama da "Anadilde öğretime sıcak bakıyoruz; anadilde eğitimin ise bugün için çözülecek bir
sorun olduğuna inanmıyoruz" gibi
bir açıklama yaparak, bu konuda
hala nasıl bir oyalama içinde olduklarını sergiledi.
"Van'da 'Kürt sorununu CHP nasıl
çözmeli?' sorusuna yanıt aradık"
diyen Kılıçdaroğlu, bir tabela partisi
haline geldikleri bölgede örgütlenmek, oy almak için, Kürt halkının
taleplerini istismar ediyor; Van toplantısının tek anlamı budur. Değilse
CHP’nin Kürt sorununa bir çözümü
yoktur, yarın da olmayacaktır. !

“Devlet bugüne kadar ne
yaptıysa bundan sonra da
onu yapar. Bugüne kadar...
devletin gücünü kullanarak nereye kadar getirdiysek bundan sonra da aynı
kararlılıkla götürürüz.”
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CHP’nin 1991’den bu yanaki tarihinde bir çok “Güneydoğu paketi”, “Güneydoğu raporu” ve
“Güneydoğu çıkartması” var.
Tıpkı TÜSİAD gibi, tıpkı iktidar
partileri gibi...
Bunlara geçen hafta bir yenisi daha
eklendi. Van’da, 19-20 Şubat’ta
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla
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Yoksullara başka hukuk,
burjuvazinin kalemlerine başka
Bu ülkede yoksul olmakla, burjuva olmak ya da burjuvazinin adamları olmak arasındaki fark sadece
giyilen elbise, yenen yemekle sınırlı değildir.
Bu farklılıklar her yerde görülebilir niteliktedir. Farklılıklar içinde en
belirgin olanlardan birisi de yoksullara başka hukuk, burjuvalara, burjuvazinin adamlarına bir başka
hukukun uygulanmasıdır.
Burjuvaların kapısına polisin
dayandığı nadirdir zaten. Siz hiç
sabahın 05.00’inde evi yüzlerce polis
tarafından basılan bir burjuva duydunuz mu?
Zaten polisler onların güvenliği
için, onların düzenini sürdürmeleri için,
halka karşı kullanılmak için vardır.
Yine de olur da, polislik bir işi,

hukuk ile bir işleri olursa o zaman da
onlara göre formüller bulurlar.
Ama bazen burjuvazinin adamları
için bulamadıkları da olmaktadır. O
zamanda “yanlışlıkla da olsa” onların da kapılarına gidiyorlar. Sabahın
5’inde 3-5 polisin kapısına dayandığı
Ahmet Hakan gibi burjuvazinin
kalemşörlerinden biri olunca da o
zaman bakan özür diliyor; soruşturma yapacağız diyor, düzenleme yapacağız diyor.
Ama aynı polisler, helikopter,
panzerler, tomalar eşliğinde gecekondu yoksullarının kapısına, koçbaşlarıyla dayanmakta serbestler!
Bu durumda bakanın bırakın çıkıp
özür dilemesini, bu saldırılara katılan,
halka zulümde yarışan polisleri ödüllendirmekten geri durmuyor.

Yoksul gecekondular sabaha karşı panzerlerle helikopterlerle, kuşatılıp onlarca eve baskınlar yapılırken,
dergi bürolarımızın sabah karanlığında kapıları kırılırken eleştirmeyenler,
hak ve özgürlüklerin savunucusu olamazlar, demokrat olamazlar. Onlar
sadece kendilerine demokrattırlar.
AKP’nin polisi aylardır yoksul
gecekondu mahallelerine saldırmakta, gözaltına almakta, vatanseverleri tutuklatmaktadır.
İşte o zaman hukuku aklına getirmeyenler, bu durumu görmezden
gelenler, birgün kendi kapıları çalındığında yapacak bir şey bulamazlar.
AKP’nin polisi zengin semtlerini, burjuvaların oturduğu siteleri
gece yarıları işgale gider gibi işgal
etmiyor. Hatta koruması, bekçilik
yapması dışında uğramıyor oralara.
O zaman onların aklına niye yoksul halkın oturduğu yerleri abluka
altına aldıklarını, niye halka baskı
yaptıklarını sormak gelmiyor?
Sayı : 258

“Örgüt üyesi değil ama...”
Demokratik haklarını kullanan,
örgütlenme ve düşünce özgürlüğünü
savunan, bağımsız demokratik bir
ülke isteyip, bunun için mücadele
eden, sömürüye karşı çıkıp mücadele
eden binlerce ilericiye, vatansevere,
devrimciye “örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla ağır cezalar veriyorlar.
Son “düzenlemeler”den önce bu
en az 10 yıl hapiste yatmak demekti.Yurtsever olmanın, devrimci olmanın, bağımsızlık istemenin bedeli bu
boyutuyla en az 10 yıl tutsaklıktı.
Kuşkusuz bu, düşünceler uğruna
ödenen bedellerdi. Bugünde aynı mantıkla, faşizmin hukuku ağır cezalar vermeye devam ediyor.
Verdikleri ağır cezalarla, hapishanede
uyguladıkları tecrit politikası ile mücadeleye katılımları engellemek istediler.
Mücadeleyi geriletmek için kullandıkları ceza verip sindirme politikasını son yıllarda giderek boyutlandırdı
oligarşi.

Mücadeleyi engellemek için uyguladıkları hemen hiçbir saldırı yönteminden sonuç alamadılar. Sonuç
alamadıkça daha çok saldırdılar.
Mücadelenin tüm saldırı yöntemlerine karşın gelişmesi karşısında bu
kez de faşizmin hukuku “herkesi
potansiyel suçlu” görerek, daha çok
ceza, daha uzun süreli tutukluluk
koşulları yaşatmaya başladı.
Faşizmin hukukuna göre, “ceza
almak” için çok şey yapmak gerekmiyordu. Sömürü düzenine karşı çıkmak, bağımsızlık istemek, demokratik
hakları kullanmak, örgütlü mücadeleyi savunmak, devrimcilere yardım
etmek, bir derneğin üyesi olmak yetiyordu.
Sınıf mücadelesi keskinleştikçe,
onlar da faşizmin hukukunun üstündeki
örtüsünü kaldırdılar. Terörle Mücadele Yasası (TMY) gibi yasalarla hem
baskıyı artırdılar, hem de varolan hak
kırıntılarını bile gasbettiler.

Bu yıllarda artık, ceza vermeleri için “örgüt üyesi olmak”
gerekmiyordu. Onun yerine “Ör güt üye si ol ma mak la bir lik te...”
diye başlayan gerekçeler ile halkın
her kesimine onlarca yıla varan
cezalar verdiler.
Artık dava açılan herkes, “ör güt üyesi olmamakla birlikte...”,
“örgüt adı na suç iş le mek” ve “te rör ör gü tü nün pro pa gan da sı nı
yap mak”la kolayca suç lan ıyordu.
İşçiler, köy lü ler, es naf lar, öğ ren ci ler, ay dın lar... Hemen herkese bu gerekçe ile on yıllara varan
cezalar verdiler. Amaç halkı susturmak, halkı sindirmekti.
Fa şizme karşı mü ca de lenin kitleselleşmemesi için, devrimcileri
halk tan tec rit et mek için bu kez de
on lar ca yı la va ran ağır ce za la rı,
kapılarını devrimcilere açan halka,
mü ca de le de onur lu bir ta vır alan
aydınlara hukuki kılıfını değiştirerek ve ri yor. Ör güt üye si ol ma sa nız da fa şiz min hu ku ku kar şı sın da
“suç lu su nuz!” Ve bunun için de
cezalar hazırdır!
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İntikam

kötü bir şey midir?
“Derviş paşa gayrı kına yakınsın
böbür böbür dört bir yana bakınsın
amma bizden gece gündüz sakınsın
öç alırız ilk fırsatı bulanda”
(Dadaloğlu)
İngilizler Osmanlı’dan Çukurova’da pamuk yetiştirmesini ister. Osmanlı pamuk tarlalarında çalıştırmak
üzere Toroslar’da göçer yaşayan Türkmen Alevilerini
düze inmeye zorlar. Dağlarda yaşayan Türkmen için düze (ovaya) inmek ölümdür. Düze inmeyi reddeder Türkmenler. Osmanlı bunu isyan sayar ve binlerce Türkmen’i
düze indirmek için katleder. Tutsak aldıklarını zorla pamuk tarlalarında çalıştırır. Binlerce Türkmen’de pamuk
tarlalarında sıtmadan ölür. Dadaloğlu’na “öç alırız ilk
fırsatı bulanda” dedirten Osmanlı’nın bu zulmüdür.
***
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Unutalım istiyorlar her şeyi. “Geçmişi deşmenin anlamı yok, geçmişe takılıp kalmayalım” diyorlar. Peki
neden unutturmak istiyorlar? Çünkü unutmayan halk
bir gün intikam da almak isteyecektir. Unutturarak asıl
intikamdan kurtulmak istiyorlar. İşte bu noktada da diyorlarki: İntikam, feodalizme ait bir duygudur. Modern,
çağdaş insan intikam duygusu beslemez. Sorunlarını
diyalogla, uzlaşmayla çözer...”
Kanunlar mı var? Ya kanunlar katilleri koruyorsa,
ne yapacağız?
Tarihi kan içindeki bir ülkenin insanları olarak ne
yapacağız? Yüzyıllar öncesine değil, bugünün Türkiyesi’ne bakalım. Sadece hapishanelerinde yüzlerce tutsak

katledildi. Kimyasal gazlarla diri diri yakıldı. Yüzlerce
devrimci infaz edildi. Yüzbinlerce insanımız işkence
tezgahlarından geçirildi. Yüzlerce devrimci gözaltında
kaybedildi. Gerilla cesetlerine bile işkence yapılıyor.
İntikam duygusunu yadsıyanlar bütün bunları unutun
diyorlar. Katillerinden hesap sormayın diyorlar.
Binlerce devrimcinin, yurtseverin katilleri katletme
görevlerine devam ediyor. Ne yapalım, unutalım mı?
Hayır; unutmamalıyız. Unutmak inançsızlaşmaktır.
Unutmak çürümektir. Unutmak ihanettir. “Geçmişi deşmenin anlamı yok” diyerek intikamı yadsıyanlara bakın. Devrimci eylemlere “intikamcılık” diye karşı çıkarlarken oligarşinin katliamlarına, infazlarına karşı
çıkmazlar.
İntikam almaya karşı çıkanlar küçük-burjuva hümanistleridir. “İnsancıllık” adına şiddeti reddederler. Yalnız şiddeti de değil; halkın meşru, haklı adalet talebini
de reddetmiş olurlar.
Peki halkın şiddetinin yerine ne koyuyorlar? Hiçbir
şey. Koyamadıkları içindir ki, “unutun!” diyorlar.
Öç almak; adaletsizliğin hüküm sürdüğü sömürü
düzeninde adalet aramaktır. Adaletsizliği yaratanlardan
hesap sormaktır. Bütün mesele de bu değil mi zaten?
“İntikam” denilen şey de ADALET aramak değil mi?
Unutan halklar güçsüzleşirler. Halkları “HALK” yapan tarih bilincinden yoksun kalırlar. Tarih güçtür. Aynı şekilde tek tek devrimciler için de geçerlidir. Unutmak inançsızlaşmak, iddiasızlaşmak, idealsizleşmektir.
Halkları binlerce yıl diri tutan adalet duygusudur.
Zorbadan, zalimden hesap sorma bilincidir.

Bir başka
eylem ise
Ankara’da
yapıldı. Saat 18.00’de Sakarya Caddesi’nde yapılan eylemde AKP’nin
kendi ülkesindeki tutsakları katlettiği ama diğer ülkelere demokrasi dersi vermeye kalktığı belirtildi. Bunun
riyakarlık ve ikiyüzlülük olduğunun
vurgulandığı eylemde hapishanelerde yaşanan ölümlerden, baskıdan ve
tecritten AKP iktidarının ve Adalet
Bakanlığı’nın sorumlu olduğu dile getirildi.

Hasta Tutsaklara Özgürlük
Haftalardır hasta tutsaklara özgürlük için yürüyen devrimci-demok
ratik kitle örgütleri eylemlerine bu
hafta da devam ettiler.
İstanbul’da 4 Mart Cuma günü İstanbul Taksim Tramvay Durağı’ndan
Galatasaray Lisesi’ne yapılan yürüyüşte sık sık “Hasta Tutsaklar Serbest
Bırakılsın, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz” sloganları atıldı. Eylemde
Nagehan Kurt tarafından yapılan
açıklamada “cinayetleri durdurun.
Hasta tutsakları sessiz imha politikalarına derhal son verin çağrısı yapıldı.
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dürülen her hasta tutsağın bizzat sorumlusu olan Adli Tıp Kurumu önünde her ayın Perşembe günleri yapılan
eylem, 3 Mart günü yapıldı.
Saat 13.00’te Adli Tıp Kurumu
önünde biraraya gelen Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın Platformu
adalet taleplerini dile getirdiler.

Adli Tıp Yaşanan ve Yaşanacak Ölümlerden Sorumludur!
Hasta tutsaklar tedavi edilmiyor,
göz göre göre ölüme sürükleniyor, Öl-
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Avrupa’da
Tutsaklarına Sahip
Çıkamayanlar
Geleceklerine de
Sahip Çıkamazlar
Almanya’da
Kampanya
Çalışmaları Sürüyor
Hamburg: Harburg ve Bergedorf
semtlerinden sonra 26 Şubat’ta
Billstedt semtinde bilgilendirme standı açıp, tecrit kampanyası için bildiri dağıtıldı, imza toplandı.
Dortmund: 26 Şubat 2011’de
Dortmund şehir garı önünde stand
açıldı. Demokrasinin beşiği olduğu iddia edilen Avrupa’da, politik tutsakların yaşadıkları hapishane koşulları
anlatıldı. İki saat süren eylemde imzalar toplandı ve 1000 adet Türkçe ve
Almanca bildiri dağıtıldı.
Duisburg: 25 Şubat 2011’de
Türkiye’den konuk olarak gelen
Canlar Tiyatrosu, hazırlamış olduğu
“Dersim” isimli oyunlarını Duisburg
AGD Center’da sergilediler. Anadolu
Federasyonu üyeleri de da buraya katılarak imza topladı.
26 Şubat 2011’de Duisburg’un
Hamborn semtinde her Cumartesi
kurulan halk pazarında açılan stantda Almanca ve Türkçe bildiriler dağıtıldı, halka bilgi verildi.
Berlin: Berlin TAYAD Komite
üyeleri 25 Şubat’ta Alman anti-faşist
grupların ortak kullandığı Lunte derneğinde 2. kez tutsaklarla dayanışma
yemeği verdiler.
Yenilen yemeğin ardından, bir
TAYAD Komite üyesi tarafından,

HAMBURG

Tecrite Yüzbin Kere Hayır
kampanyasının içeriği ve yapılacak çalışmalar hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Berlin’in Wedding semtinde her
Cumartesi kurulan halk pazarı önünde, 25 Şubat günü Tecrite Yüzbin
Kere Hayır kampanya çalışmaları
çerçevesinde stand kuruldu. Stantta
büyük boy “129b davası tutsaklarına
özgürlük” yazılı Almanca-Türkçe iki
pankartla birlikte tutsak resimleri ve
TAYAD Komite pankartı asıldı.

Avusturya’da İmza
Masaları Açıldı
25 Şubat Cumartesi günü
Viyana’da tecrit ile ilgili bir bilgilendirme masası açıldı. Schweden platz’da
açılan masada ise tecrit ile ilgili bildiri dağıtılıp, megafonla okundu.

Anadolu Gençliği’nden
İmza Kampanyası
Hollanda’da "Tecrite Yüzbin Kere
Hayır" kampanyası devam ediyor.
Anadolu Gençliği, Hollanda’nın
Rotterdam ve Den Haag şehirlerinde
imza kampanyasına başladı.
Rotterdam: 22 Şubat tarihinde
Blaak pazarında başlayan eylem,
şehrin diğer semtlerinde 2 saat sürdükten sonra Beursplein’de sona erdi.
Türkiyeliler’in yoğun olduğu bölgelerde yapılan kampanyada halktan
olumlu değerlendirmeler yapanlar
çıktı.
Den Haag: 23 Şubat’ta Den Haag
merkezi istasyonu ve çarşı merkezinde imza kampanyasına devam
edildi. Anadolu Gençliği Dab-Der
(Alevi Derneği)’e gidip Alevi halka
uygulanan tecrit anlatıldı. Dernekte
bulunan herkes imza metnini imzaladı. Anadolu Gençlik, 27 Şubat’ta bir
kez daha Dab-Der'e gidip imza topladılar.
Arnhem: 24 Şubat’ta Arnhem
çarşısında Almanya'daki siyasi tutsakların yaşadıkları tecrit koşullarını
anlatan bildiriler dağıtıldı ve imza toplandı.
Utrecht: Anadolu Gençliği, 25

Şubat’ta Utrecht şehir merkezinde
imza topladı ve bildiri dağıttı.

Fransa Halk Cephesi
Açıklama Yaptı
18 Şubat 2011 tarihinde Gülsuyu
Gülensu Haklar Derneği’ne, evlere
yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınanlar ve tutuklananlar için, Fransa
Halk Cephesi Paris’te 26 Şubat’ta bir
eylem yaptı.
Eylemde okunan açıklamada;
“AKP iktidara geldiği günden itibaren halka karşı, halkın meşru mücadelesine, halkın yaşadığı mahallelerde örgütlenen devrimcileri, yarattığı terörle yok etmeyi, var olan örgütlenmeleri dağıtmayı ve mahalleler
üzerindeki yozlaşma politikalarını
rahatça uygulamak istiyor”diyerek
saldırılar protesto edildi.

Paris’ te Siyasi Tutsaklara
Özgürlük İstendi

Sayı : 258
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Fransa’nın başkenti Paris'te Özgürlük Komitesi üyeleri Anadolu
Federasyonu tutsakları için bu hafta
da Les Halles Meydanı’nda bildiri dağıtımı yapıp, imza topladılar.
25 Şubat’ta Saint Lazere gar çıkısı
ile 26 Şubat Cumartesi Les Halles
meydanında toplam 1100 bildiri dağıtımı yaparak; Anadolu Federasyonu
tutsakları ile dayanışma çağrısında bulundular.

6 Mart
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Nancy'de Sergi Açıldı
Fransa’nın Nancy Büyükşehir bölgesinde Nancy Anadolu Kültür ve
Sanat Evi (NAKSE) tarafından 14

FRANSA
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Şubat– 25 Şubat tarihleri arasında, Filistin halkı ve onun
onurlu mücadelesini sahiplenmek, destek sunmak,
Siyonist saldırganlığı ve uyguladığı ırkçı politikalarını
teşhir etmek için 13 tablodan
oluşan bir sergi açıldı.

İngiltere’de Stant
Açıldı
İngiltere Halk Cepheliler
tarafından, 27 Şubat 20011’
de oligarşinin saldırılarının
teşhir edildiği bir bilgilendirme standı açıldı.

Sayı : 258

Yürüyüş

Türkiyeliler’in de çoğunlukta olduğu Dalston
Kingsland Tren istasyonu
önünde açılan stantta
İngilizce, Türkçe ve İspan
yolca yazan “Birleşen Halk
lar Yenilmez!” pankartı açıldı.

Anadolu Federasyonu
Kampanya
PROGRAMI:
Çağrı

12 Mart: Münster
11:00-17:00
arası Şehir merkezinde Stand ve saat
18:00 den sonra Politik Mülteciler
Derneği’nde panel adres: Scharn hortsstr.
57, Münster

Tüm şehirlerdeki üyelerimizi, arkadaşlarımızı ve halkımızı yapacağımız etkinkilere katılmaya ve tutsaklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz.

13 Mart: Nürnberg Miting ve imza
standı

9 Mart: Düsseldorf Saat 9:30
Faruk Ereren Mahkemesine katılım 14:00-17:00 arası Heinrich-Heine-alle
de stand ve parlamento ve Adalet
Bakanlığı’na dosya verilecek- saat
19:30 da Rote Hilfe Düsseldorf-Neuss
bölge Grubu ile Panel. Adres: Linkes
Zentrum Hinterhof, Corneliusstr. 108,
Düsseldorf.
10 Mart: Duisburg Saat: 9:30
Faruk Ereren Mahkemesi’ne katılım 14:00-17:00 arası König-HeinrichPlatz, (Duisburg Şehir Merkezi) stand
11 Mart: Köln 14:00-17:00 arası
Stand

14 Mart: Stuttgart İmza standı ve
Panel
15 Mart: Wiesbaden Şehir merkezinde stand ve parlamentoya dosya verilecektir.
16 Mart: Hamburg 15:00-17 arası
Altona, Am Spritzenplatz’da stand, parlamentoya dosya verilecek ve saat 17:00
den sonra B5 Lokalinde Panel
17 Mart: Magdeburg 11:00-17:00
arası Şehir merkezinde stand ve 18:00
Panel– Adres: Soziales ZentrumAlexander-Puschkin-str. 20, Magdeburg
18 Mart: Berlin 13:00- 17:00 arası stand ve parlamentoya dosya verilecektir.
19 Mart: Berlin Panel

6 Mart
2011

AVRUPA’dakiBİZ
Anadolu Federasyonu tarafından
tüm Avrupa çapında tecrite karşı
sürdürülen kampanya devam ediyor. Anadolu Federasyonu yayınladığı kampanya programı ile herkesi
tecrite karşı süren mücadeleye güç
vermeye çağırmaktadır.
Tecrit kampanyası ile Alman emperyalizminin halklara karşı sürdürdüğü savaş somut olarak gösterilmektedir. Tecrit sadece tutsakları
olan Türkiyeli devrimcilerin, göçmen
halkların sorunu değildir.
Tecrit asıl olarak Avrupa halklarının sorunudur. Ve öncelikle onların
tecrite karşı mücadele etmeleri gerekmektedir. Avrupalı ilerici örgütler,
anti-faşistler, demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları tecrite karşı mücadele etmelidir.
Berlin TAYAD Komite tarafından 25 Şubat’ta düzenlenen
“Devrimci tutsaklarla dayanışma yemeği” ne katılan bir Alman anti-faşist,
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tecrit ile ilgili olarak şunları söylüyordu:
“Almanya’da tecritin tarihi toplama kamplarına kadar uzanır.” Ki
sözü edilen dönemlerde göçmen halk-

Tecrit
Avrupa
halklarının da
sorunudur!
lar henüz Almanya’da değildir. Hitler
faşizmi tarafından Alman halkına,
Alman devrimcilerine karşı uygulanmıştır. Alman anti-faşist tecrit için;
“Almanya tarihinde sol, devrimci, anti-faşist ve en genelde muhalefete karşı ağır bir baskı aracı olarak kullanıldı tecrit ve halen de bu
politika sürdürülmektedir.” derken

elbette bir gerçeği anlatmaktadır.
Tecrit bugün genişleyerek sürdürülmektedir. 1970’lerden sonra
Almanya’da örgütlenen devrimcilere, göçmen halklara karşı uygulanmaya başlanmıştır.
AB emperyalistleri bir yandan
emekçilerin haklarını gasbederken, bir
yandan da kazanılmış demokratik
haklara saldırmaktadır. Tecrit bu saldırıları pekiştiren bir saldırı niteliğindedir.
Sorun hapishanelerde kendi tutsaklarının olup olmaması değildir.
Sorun böyle bir politikanın uygulanmasıdır. Avrupalı tüm devrimciler, ilericiler, anti faşistler eylemlere sadece destek vermekle yetinmemeli tecrite karşı mücadeleyi omuzlamaladırlar da.
Tecrit böyle geriletilebilir.Tecrite
karşı verilecek mücadele geliştirilerek, tecrit böyle boşa çıkarılabilir.

EMPERYALİZM HALKLARA NE VERDİ? AÇ LIK, İŞGALLER, TERÖR!

Bir Hırsızlık Hikayesi:
Başbakan Bizim Paramızı
Harcıyor
Almanya'ya giden Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları
için 360 bin Euro harcandı.
27 Şubat tarihinde Düsseldorf’a giden Recep Tayyip
Erdoğan'ın afişleri Kuzey Ren Westfalya'nın (NRW) büyük kentlerin sokaklarına asıldı.
Düsseldorf ve Köln'deki sokak ve tramvay duraklarına asılan dev afişlerde Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği
bayraklarının yanı sıra, televizyon binası ve Başbakan
Erdoğan'ın resimleri yer aldı.
Dev boyutlu afişler Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından asıldı. Bilindiği
gibi bu başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Yani büyük reklam panoları Erdoğan gelecek diye kiralandı ve bunlar için
yani Erdoğan’ın gezisinin duyurulduğu afişler için halkın
vergilerinden toplanan devlet kaynaklarından 360 bin Euro
(792 bin lira) ödendi. Afişler için sadece Köln ve
Düsseldorf’ta kiralanan reklam panolarından 425’ı ışıklı,
toplam sayı 1200’u buluyor.

Kefen paraları çalınanlar ve
Erdoğan’a proteso
Başbakan Tayyip Erdoğan Almanya’nın Düsseldorf

kentinde konuşma yaparken izleyiciler arasında bulunan
yaşlı bir Türk kürsüye kefen bezi fırlattı.
Koruma ordusu tarafından müdahale edilen bu yaşlı insan dışarı atılmakta gecikmedi. Kefen bezini fırlatan yaşlı insan, “mağduriyetimize çözüm bulun” diye de bağırmıştı.
Özellikle Avrupa’da binlerce insan “islami kuruluşlar” tarafından çeşitli vaatlerle paraları alınarak dolandırıldı. Halkın dini duygularını kullanan, inançlarını sömüren
tefeci ve vurguncular, AKP’den hep destek gördüler.
Binlerce inanmış insanı, dini duygularını kullanarak sömürenler elbette çok büyük vurgunlar vurdular. Bu paraları pis işlerinde kullanıp, şirketlerine aktardılar. Bir kısmını gericiliği örgütlemek için el altından dağıttılar.
Paralarını bu tefecilere kaptıranlar, dolandırıan halk ise
dolandırılıcağını aklına getirmeden, bunların “müslüman
olmalarını” düşünerek, yıllardır biriktirdiklerini son kuruşlarına kadar bunlara kaptırdılar. Halkı Avrupa’da dolandıran, vurguncu ve tefecilerin en büyüklerinin yöneticileri ile AKP’nin bakanlarının samimiyeti, dostluğu herkes tarafından bilinmektedir.
AKP bugüne kadar halkı dolandıran tefecilerle ilgili tek
bir adım atmadı. Hatta daha önce bu sorunu dile getiren bir
kişiyi Tayyip Erdoğan, “bana mı sordun parayı verirken”
diyerek hem aşağıladı hem de bağırarak susturdu.
O yaşlı insan Erdoğan’a bir kefen bezi fırlattı. “Kefen
paramızı bile aldılar” demekti bu. AKP, halkı kefen parasına kadar soyanlardan hesap soracak bir parti değildir.
Burjuva basın ise bu protestoyu görmezlikten geldi.
Arkadaşlıklar, dostluklar, evlilikler, iş
ilişkileri her şey

Kötü gün dostu olmak!
“Düşenin dostu olmaz” derler.
“Düşen”in gözüyle eşe-dosta bir “sitem”dir bu söz. Ancak aynı zamanda çıplak bir bencilliği, bireyciliği anlatan, ancak burjuvaziye yakışacak bir
sözdür.
Boşuna değildir ama bu sitem.
Halkın geleneklerine, değerlerine aykırı olan bir durum var ortada. Esas
dost, düşene gereklidir. Halkımız,
gerçek dost zor günde belli olur der.
İyi günde herkes dosttur. Gerçek
dost kötü günde belli olur.
“İyi gün dostu” burjuvazinin bencil, bireyci, çıkarlara dayalı ilişkilerinin yarattığı bir kültürdür. Gerçekte
bir dostluk yoktur. Çıkarlar vardır.
Menfaatler vardır. Bencillik vardır.

menfaatler üzerine kuruludur.
Menfaatleri oranındadır. Ve burjuvazi bu anlayışı halkın yaşamına da indirmiştir. “Babana bile güvenmeyeceksin” anlayışını yaymıştır. “Düşene
bir tekme de sen vur” demiştir.
Kendi bencilliğini, çıkarcılığını meşrulaştırmak için “hayat acımasızdır”
demiştir. Oysa “hayat” değildir acımasız olan. Burjuvazidir.
Biz, düşenin dostu olmalıyız.
İnsanların en çok bir dosta ihtiyacı olduğunda bizi bulmalılar yanlarında.
Elbette sadece kötü günde değil, iyi
günde de dost olmalıyız. Burjuvazinin
“babana bile güvenme” dediği gibi
bakmamalıyız. Biz halka, halktan
yana olana güvenmeliyiz.

Sayı : 258
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Şöyle bir etrafınıza bakın. İşde,
okulda, evde, mahallede... insanların
ne kadar yalnız olduğunu görürsünüz.
Çevremizde, hemen yanı başımızda
insanların ne kadar da çok bir dosta
ihtiyacı olduğunu görürsünüz.
“Açlık” diyoruz, “yoksulluk” diyoruz, “işsizlik” diyoruz, “yozlaşma”
diyoruz, “eğitim sorunu, sağlık sorunu” diyoruz. Bütün bunların insanlar üzerinde bir etkisi yok mu?
Olmaması
mümkün
mü?
Çevremize bu gözle baktığımızda
insanların bir birine, birliğe, dayanışmaya ne kadar da çok ihtiyacının
olduğunu görürüz. Öyle çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Hemen yanıbaşımızda buluruz onları.
Burjuvazi bencilliği aşılıyor. Biz
paylaşmalıyız. İyi günümüzü de,
kötü günümüzü de paylaşmalıyız.
Bilinen bir sözdür: “Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça
azalır!”
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değinmeler
6. Filo
Amerikan emperyalizmi, işgallerle, katliamlarla tescilli 6.
Filo’yu Libya açıklarına gönderdi.
Bu haberi gazetelerden okumuş veya televizyonlardan dinlemişsinizdir. Peki 6. Filo’da
neler var biliyor musunuz?
6. Filo tam 40 gemiden
oluşuyor... 40 geminin içinde
uçak gemileri, çıkarma gemileri,
denizaltılar var...
Gemilerde toplam 175 savaş
uçağı var... 21 bin personel kullanıyor bu silahları...

Çizgiyle

Heron düştü
Aylarca, reklamını
yaptılar bu yerli yapım
Heron’ların..
“Yerdeki karıncayı
bile gören” birer teknoloji harikasıydı..
İşte bu teknoloji harikası Heron’lardan biri
3 Mart’ta düştü. Dahası,
nerede düştüğünü, enkazının nerede olduğunu
bile bilmiyorlar henüz?
Mardin’de mi, Siirt’te mi, yoksa bu işin ilmini öğrendikleri Tel
Aviv üzerlerinde mi düştü, belli değil.

Bir kez yanlışa sapmaktansa,
iki kez soru sormak yeğdir.
Alman Atasözü
YÖK Tırpanı
Şaşıracaksınız belki, ama gerçek.
Bizzat YÖK’ün kendi verilerine ve Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu’nun mecliste yaptığı açıklamaya göre,
üniversitelerden son 3 yılda, 131 bin 452 öğrenci okuldan atıldı.
11 bin 482 öğrenci ise uzaklaştırıldı.
Evet, sadece 3 yılda, 2007-2010 arasında tam 131 bin
öğrencinin ilişiği kesiliyor. Bu nasıl bir sistem sizce?
Atılanların hangi gerekçelerle atıldığı açıklamada yer
almıyor. Ama uzaklaştırılan 11 bin 482 öğrencinin hangi
gerekçelerle uzaklaştırıldığını bir bir sayıyor Çubukçu.
İşte o nedenler şunlar:
“Afiş asmak, bildiri dağıtmak, üniversite yönetimini
protesto etmek, devamsızlık, başarısızlık, örgüt adına
propganda yapmak, sınavda kopya çekmek, öğretim elemanlarına hakaret, derste huzur bozucu davranışta bulunmak, kütüphaneden izinsiz kitap çıkarmak...

Bir doğru, bir soru
“...Ama uzun bir süredir
gazetelerimizin ekonomi sayfaları halkla ilişkiler şirketlerinin
bültenleri gibi yayımlanıyor.
Kimler hangi fırsatlardan
yararlanıp, nasıl işler yapmışlar,
nasıl paralar kazanılmış bunu
öğrenebiliyoruz.
Kimler kârını nasıl yükseltmiş, bunu da biliyoruz. İhracat
nasıl artmış, ithalat ne olmuş,
okuyoruz. Bakanların gelecekle
ilgili ümit vaat eden konuşmalarını da!
Ama gerçek hayatta neler
oluyor, esnafın durumu nedir,
memurlar, işçiler nasıl yaşayabiliyorlar, bunu pek göremiyo
ruz..”
(Mehmet Y. Yılmaz, 2 Mart
2011 Hürriyet)
Gazetelerin özellikle de
ekonomi sayfalarının durumunu
iyi özetlemiş. Aynen böyle.
Fakat işte bu durumda da şu
soru geliyor insanın aklına:
Öyleyse hala orada işin ne?

Çankaya
yine karlı
Torba Yasa mecliste
onaylandıktan sonra, başta
sarı sendikacılar olmak üzere çeşitli kesimlerin umudu
yine Çankaya’daydı.
Abdullah Gül’e Yasa’yı veto etme
çağrısında bulundular.
Yasa 13 Şubat’ta TBMM’de kabul
edilmişti.
Dünyanın maddesi vardı içinde, hem
de her biri değişik konularda...
Yemeyip içmeyip incelese, bütün Çankaya personelini seferber etse, yine de bitiremezdi incelemesini.
İncelediğini de sanmıyoruz zaten.
Bastı imzayı ve gasplarla dolu Torba’yı
onayladı.
Kendileri direnmek yerine Çankaya’dan medet umanların ise, bir kez daha
güvendikleri dağlara karlar yağdı..

Arçelik Bayisi’nin
Tarih Anlayışı
Tayyip Erdoğan, tünel inşaatı
sırasında, çıkan tarihi eserlerleri
“çanak çömlek” diye niteleyerek,
“bunlar için gecikmeye değer
mi?!” diye sormuş.
Tarih, onun gözüne çanak çömlek olarak görünüyor. O “işini bilen” bir Arçelik
Bayisi...
Arçelik Bayiliği’nden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na giden yolu “işini bilerek” geçti. Çanak çömlek diyorsa, vardır
bir bildiği... Ucunda para var mı para... Siz
onu söyleyin Tayyip’e... Yoksa “değer
mi?”

TÜİK’e göre, açlık sınırı 899 lira...
Asgari ücret ise 599 lira
(yan gelirleriyle birlikte)
Bu durumda
bir insana asgari ücret vermek,
ne demektir?

Aleviliğe Devlet Kapanı!
AKP Aleviliğin
içini boşaltıyor
AKP’nin uzun süredir Alevi halka karşı sürdürdüğü politikaların, Aleviliğin içini boşaltmaya yönelik olduğunu birçok kez
yazmıştık.
Cemevlerinin statüsünün belirlenmesi adına 21 Şubat’ta Ankara'da AKP’nin düzenlediği bir toplantıda, Alevi halkın değerlerini çiğneyen, Alevi halkı devlete yedeklemeyi hedefleyen kararlar alındı. Bir taslak haline getirilen bu kararlar ile AKP Ale
vilere yönelik programını da şekillendirmiş oldu.
Alınan taslak kararlarda; cemevlerinin “İnanç ve Erkan Merkezi,” Alevi dedelerinin de “İnanç Önderi” olarak tanımlanması
kararlaştırıldı.
Diyanet Vakfı gibi bir “Alevi Vakfı” kurulması da düşünülüyor. Devlet Bakanı Faruk Çelik, bu düzenlemeler için hukuki kılıfları hazırlayarak, bunları yasal hale getirmekle görevlendirildi. AKP’nin Alevi halka karşı sürdürdüğü politikaları da tüm
çıplaklığıyla ortaya çıkmış oldu.
Aslında AKP Alevi halka devlet kapanı uyguluyor. Yapmak
istedikler sıradan bir isim değişikliği değildir. AKP cemevlerini
devlete bağlayarak, dedelere maaş vererek, Aleviliği devletin denetimine almak istiyor. Devletin denetiminde bir Alevilik dayatıyor Alevi halka.

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011

Alevi halkın değerleri
satılık değildir!
Alevi halkın inançlarına ve değerlerine bugüne kadar saygı
duymayan, Alevi düşmanlığı yapan AKP Alevi halkın dostu değildir.
Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi’de Alevi halkı katledenler, Alevi halka her tür baskıyı reva görenler Alevi halkın dostu
olamazlar.
Kaldı ki AKP’nin yeni düzenlemeleri Alevi halkın inançlarına ve değerlerine karşı duyulan saygının sonucu ortaya çıkmış
değildir.
AKP bu düzenlemeler ile Aleviliğin özünü yoketmeye çalışmaktadır. Bulduğu birkaç işbirlikçi ile kafa kafaya verip, para ile
Alevi halkın değerlerini satın alacaklarını düşünenler yanılmaktadırlar.
AKP aldatıcı, para ile, hile ile Alevi halkı bir devlet kapanına almış, tuzağa düşürmeye çalışmaktadır.
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İlacı olmayan Filistin’e
ilaç olacağız!

Sayı : 258

Yürüyüş
6 Mart
2011
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Filistin için yardım isteyen
çağrılardan birinde, “Fi l i sti n’de
Tabut Çok, İlaç Yok” diye çağrı
yapılmıştı.
İsrail, Filistin'e yardım amaçlı
gönderilen 10. 000 tabutu sınırdan geçirmiş ama ilaçların geçişini
durdurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, hayati
önem taşıyan ilaçların İsrail tarafından engellenmesi sonucu geçen
yıl 375 kişinin öldüğünü açıkladı.
Akdeniz’deki Hal k Cephel i l er, ilaçları olmayan, yıllardır İsrail siyonimizmi kuşatması altında
yaşayan Filistin halkı için bir yardım kampanyası düzenliyor.
İlaçları olmayan Filistin halkı
için “ilaç olacak” tı Akdeniz’deki
Hal k Cephel i l er.
Kampanyalarına 15 Ocak’ta
yapılan basın açıklamalarıyla Filistin’e yardım kampanyasını başlatan Akdeni z Hal k Cephesi ,
Mersin, Adana ve Hatay’da kampanya çalışmalarını sürdürüyor.
Yardım malzemelerini götürmek için bir TIR ve yardım malzemelerini götürecek olan Halk
Cepheliler için bir otobüs hazırlandı.
Programlarına göre Mart ayı sonunda topladıkları yardımları götürecek olan Hal k Cephel i l er,
hazırlıklarını buna göre sürdürüyor.
Yine Filistin’e gidecek Halk
Cepheliler için bürokratik işlemler
de bir yandan çözülmeye çalışılmaktadır.
Tüm bu çalışmalar için komiteler oluşturan Halk Cepheliler;

Filistin
direniş tarihini ve kampanyayı anlatan bir broşür hazırlayıp
çoğaltarak en geniş bir biçimde dağıttılar.
“Fi l i sti n’e Veda” filmi evlerde ve derneklerde toplu olarak izletilerek Filistin halkının direnişi
anlatılıyor. “Direnen Filistin’in
Yanı ndayı z!” diyen Halk Cepheliler Arap halkı arasında görülen
“Fi l i st i n hal kı kendi t opraklarını satıy or” önyargısını çalışmalarıyla kırıyor.
Filistin’e yapılan yardımlarla
halkın direnişinin desteklenmesi gerektiğini anlatıyor Hal k Cephel i l er.
Filistin’e yardım kampanyasının ve Filistin direnişinin anlatıldığı halk toplantılarında her hafta
sonu derneklerde bir araya gelindi.
27 Şubat’ta Hatay’da Filistin ile ilgili yapılan panele 30 kişi
katıldı. Yine Adana ve Mersin’de de
paneller yapılacak.
Üzerinde “Di renen Fi l i s tin’in Y anınday ız” yazan kalemler çarşı merkezinde dağıtılarak
yardım kampanyası halka duyuruldu.
Kampanya çalışmalarının hızla
yayılmasıyla, yardım kampanyasını
duyanlar: “Ben ne y apabilirim,
ev imde çok fazla giy si v ar getirsem alır mısınız?” diyordu.
Kampanya için, “bir çuv al şeker v eri ri m ” diyenler de, “1
kilo şeker getiririm” diyenler de.
“100 adet gömlek v eririm” diyenler de var.
Hal k Cephel i l er, direnen
Filistin halkı için yardım toplamaya, “i l aç y oksa i l aç ol m ay a” çalışıyorlar.

Karadeniz dağlarında
umut oldular. Kurtuluşun yolunu gösterdiler. 12 Mart
1994’te Ordu’nun
Ünye İlçesi Ballık
Yücel MARAL Yavuz YAZLI
Köyü yakınlarındaki
Döşeme Ormanları’nda çıkan çatışmada şehit düştüler.
Yücel MA RAL,
1988 Ordu-Ünye Çiğdem Köyü doğumlu.
Ali Faik ÖZKAN Barış ATALAY
Mücadeleye İstanbul’da Dev-Genç saflarında katıldı.
Grup Komutanıydı.
Yavuz YAZLI, 1974 Karabük doğumlu. Mücadeleyle 1992’de demir
çelik fabrikasında çıraklık eğitimindeyken tanıştı. Gerilla olmadan önİrfan YENİLMEZ ce milis çalışmalarında yer aldı.
Al i Fai k ÖZKAN, Kastamonu doğumluydu.
Mücadeleyle tanışalı yeni olmasına karşılık,
‘93’ün Aralık ayında gerillaya katılmakta tereddüt
etmemişti.
Barı ş ATA LAY, 1974 Amasya Gümüşhacıköy
Korkut Köyü doğumlu. Gerillaya katılmadan önce Gümüşhacıköy’de tütün emekçilerinin örgütlenmesinde yer aldı.
İrfan YENİLMEZ, Artvin Şavşat doğumlu.
1988’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde mücadeleye katıldı. Atılım yıllarında Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğunu üstlendi. 17 Nisan ‘92’de tutsaklığının ardından gerillaya katıldı.

1972 Sivas Hafik Emre Köyü doğumlu. Devrimci hareketle örgütlü
ilişkileri daha 17 yaşındayken,
1989’da başladı. İstanbul Okmeydanı bölgesinde sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde yer aldı.
Doğan TOKMAK Birçok kez tutsaklıklar yaşadı. 1922 Aralık katliamı sırasında Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. Katliam saldırısı sonrası
götürüldüğü Kandıra F Tipi’nde 3 Haziran
2001’de ölüm orucuna başladı. 15 Mart
2002’de şehit düştü.
KAYIP

Tokatlı yoksul bir köylü ailesinin
çocuğuydu. Devrimci mücadeleye 1980 öncesinde katıldı. Defalarca işkencehanelerden, zindanYusuf ERİŞTİ lardan başı dik çıktı. O nedenle
düşmanın boy hedefi oldu. 14
Mart 1991’de İstanbul’da ihanet eden bir hainin ihbarı üzerine pusuya düşürülerek gözaltına alındı. Muhtemelen 17 Mart 1991’de işkencede katledildi. Cesedi kaybedildi.

