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ÇÜRÜYEN, YOZLAŞAN DEVLETİNİZİ

YIKACAĞIZ!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

İşte ‘başınızdakilerden’ biri

11 Haziran-17 Haziran

Az daha
başkenti de
ihaleye
çıkarıp
satacakmış!

Kenan Evren Tahsin Şahinkaya Nejat Tümer

12 Eylül Cuntası Generallerinden
Nejat Tümer Öldü

Mezarınızda bile elimiz
yakanızda olacak!
12 Eylül 1980, Türkiye halklarının devrimcilerin hafızasında işkencelerle, infazlarla, hapishanelerde bitmek bilmeyen bir
zulümle özdeştir. Okuldan atılma, işten çıkarılma, köyünden
sürülmedir. Sokakların işgal edilmesidir. Grevlerin, mitinglerin,
derneklerin yasaklanmasıdır. 45 milyonu teslim almaya çalışan
korkunun adıdır 12 Eylül.
O bir faşist cuntadır.
Nejat Tümer, o faşist cuntanın 5 şefinden biridir. 12 Eylül
cuntası ordunun hiyerarşik yapısı içinde gerçekleştirilmiş bir
cuntadır. Dolayısıyla cuntanın yönetim kademesi ordu içindeki
hiyerarşiye göre oluşmuştur; 5 general, 12 Eylül’ün tüm uygulamalarından doğrudan sorumludurlar.
Cuntacılardan Nejat Tümer, 12 Eylül’de Deniz Kuvvetleri
Komutanı’ydı. Cuntanın “sivilleşmesi”nin ardından Milli
Güvenlik Konseyi Üyeliği yapmaya devam ederek, halka
karşı suç işlemeye devam etti.
Cuntacılardan Nejat Tümer, Türkiye halklarına hesabını
vermeden ölmüştür. Bu Türkiye devrimci hareketinin eksikliğidir. Ama şu kadarını söyleyelim; ahımız, öfkemiz onları
mezarlarında dahi rahat bırakmayacak.12 Eylül’ün katlettiği yoldaşlarımız adına, halkımız adına, sorulacak hesabımız
geçerli kalmaya devam edecektir.
Sorulacak tüm hesaplar boynumuzun borcudur.
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10 Mayıs’ta Okmeydanı’ndaki devrimci kurumlara yönelik polis saldırısında
gözaltına alınan bir
gencimize işkenceciler işkence tezgahında
devrimcileri karalamak
için, “Sizin başınızdakilerin ne yaptığını
biliyor musunuz?” diye
sormuş ve şu cevabı almışlardı: “Asıl siz başınızdakilerin ne yaptıklarını biliyor musunuz?”
Geçen hafta onların
başındakilerden İstanbul Etiler Polis Meslek
Yüksek Okulu’nda görevli M.O’nun bir uyuşturucu şebekesinin içinde yakalandığını yazmıştık.
İşte, onların başındakilerden biri daha:
Eski Ankara Emniyet
Müdürü Orhan Özdemir
de "yolsuzluk"tan yargılanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri'deki ''ihaleye fesat
karıştırma'' iddialarına
ilişkin soruşturmada,
eski Ankara Emniyet
Müdürü Orhan Özdemir'in de aralarında bulunduğu 78 kişi hakkında iddianame hazırladı.
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Yitirdiklerimiz

“Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için silaha sarıldık.
Bizi katledenler, Amerika adına kurşun sıkıyorlar.”
İpek Yücel

14 Haziran 2003’de Tokat Reşadiye ilçesi Küngür (Yuvacık) köyü
kırsalında çıkan çatışmada şehit
düştüler.
İpek YÜCEL, 1965 Tokat Almus
Çamdalı köyü doğumlu. 1990'da
İpek
Metin
YÜCEL
KESKİN Küçükarmutlu'ya geldi. Burada
devrimci mücadeleye katıldı. Armutlu komitesinde yeraldı. 1994'te gerillaya katıldı. Şehit
düştüğü tarihe kadar dağlarda mücadelesini sürdürdü.
Metin KESKİN, 1969 İstanbul Okmeydanı doğumlu. Bir
emekçi olarak büyüdü. 1998’de örgütlü olarak mücadeleye
başladı. Kısa bir süre tutsaklık yaşadı. Tutsaklığı sonrası
1998 sonlarında gerillaya katıldı. Ölümsüzleştiği tarihe kadar
umudun adını dağlarda taşımaya devam etti.
İddianameye göre Özdemir, ''ihaleye fesat karıştırmak'', ''suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak
ve yönetmek'' gibi iddialarla suçlanıyor ve 300
yıl ceza isteniyor.
Oligarşinin başkentinin güvenliğini emanet
ettiği Emniyet Müdürü’ne bakın; “ihale” işleriyle uğraşıyor. “Yasadışı örgüt” kuruyor, güvenliğini almakla yükümlü olduğu ihalelere
bizzat fesat karıştırıyor.
Zaten karışmadığı yer
kalmamış... Oligarşi bir
sabah bir kalkıyor bir
bakıyor ki, Ankara satılmış... Şimdilik ucuz kurtulmuş oligarşi. Ama
“tehlike” her yerde... Çürümüş düzenin emniyet
müdürleri bunlar çünkü. Şube müdürü uyuşturucu satıyor. Emniyet
müdürü ihale işleriyle
ilgileniyor. Başkenti satılığa çıkarmışlar bile...

info@yuruyus.com

1956 doğumlu.
Mücadelede her
zaman cüretli ve
kararlı davranan
bir devrimciydi.
İstanbul EyüpKemal
CAMEKAN Yıldıztabya’da,
faşist teröre karşı mücadele ekipleri içinde
mücadele etti. 11 Haziran
1980’de faşist bir odağı dağıtmak için eylem hazırlığı
yaparken jandarmalar tarafından katledildi.

1964 Dersim
Pülümür doğumlu.
1991’den itibaren aktif
bir şekilde
Düzgün
AKSAKAL mücadelede
yerini aldı.
15 Haziran 1993’de Paris’te, biri faşist kökenli,
diğeri devrim kaçkını
lümpen mafyacı iki kişi
tarafından düzenlenen silahlı saldırıda katledildi.

Metin Keskin’i anlatıyor
“Birgün Bu Ülkede Devrim Olacak”
Benim evin anahtarı vardı Metin'de.
Ben yokken de gelir kalırdı. Evde benim
kızdan çok iş yapar, evi derler toplardı. Benim kızım sen olacakmışsın Metin, derdim ona.
Çöreklerimi çok severdi. Tutuklanınca ziyaretine çörek götürürdüm. Birgün
küçük oğlumu istemişti. Götürdüm. Oğ-

Songül
ERKUŞ

rilla oldu.
Songül ERKUŞ, 1977 Malatya Akçadağ Gürkaynak Köyü doğumlu. 14-15 yaşlarında Malatya’da devrimci hareketi tanıdı. Kuryelikten gençlik mücadelesine kadar çeşitli görevler üstlendi. Malatya,
Eskişehir ve Ümraniye’de tutsak olarak kaldı. 1997 Ağustos’unda
gerillaya katıldı.
1956 Dersim Kocakoç nahiyesinin İbiş mezrası
doğumlu. F Tipi hapishanelerin gündeme getirilmesi ile başlatılan ölüm orucu eyleminde,
Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. 45 yılın bilgisi, bilgeliği, tecrübesiyle direnişçiler içinde bir koca çınar gibiydi.
Veli GÜNEŞ
Onda fedakarlığın sınırı yoktu. 16 Haziran
2001’de şehit düştü.

lana; "Büyüyünce ne olacan"
dedi.
Oğlan Metin'i çok sever; "Senin gibi olacam, burda kalacam" dedi.
"Yok" dedi. "Sen gerilla ol, birlikte gerilla olalım".
Tahliye olup çıkınca bir iki gün kaldı. "Ne yapacan, tamam mı, devam mı"
dedim. Bana "Bir gün bu ülkede devrim
olacak. Sen de göreceksin" dedi. Yok ben
göremem, deyince "Sen görmezsen bu çocuk görecek. Ben bu yola inanıyorum, her
şeyimi feda ederim" dedi.
Metin'in şehit haberini aldığımda Hatay'da askerde oğlumun yanındaydım.
Hemen Sivas'a gittim. TAYAD'lı aileler

Anıları Mirasımız
Yakınları

Alp
ASLAN

15 Haziran 1998’de Dersim Hozat Ardıç Köyü çıkışında çıkan çatışmada, direnişleriyle teslim olmama geleneğini
büyüterek ölümsüzleştiler.
Alp ASLAN, 1969 Muş doğumlu.
1990-91 döneminde Ankara ÜniversiDursun
te
si Ziraat Fakültesi’nde okurken DevÇAKIR
Genç saflarında yeraldı. 1991 başlarında Ankara Ulucanlar’da bir süre tutsak kaldı. 1992’de
tahliye oldu. Mahalli alanda çalıştı. Ekim 1997’de
gerilllaya katıldı.
Dursun ÇAKIR, 1970 Malatya Doğanşehir doğumlu. ‘89’da İÜ Mühendislik Fakültesi’nde mücadeleye
katıldı. ‘92 yılında İYÖ-DER çalışmalarına katıldı.
Ağustos 1997’de umudu büyütmek için dağlarda ge-

karşıladı beni. Sonra Metin'in ailesiyle görüştük.
Babasının elimi tutup
bırakmayışı beni çok
etkiledi. Metin ortadan kaybolunca sık sık
bize gelip beni sorumlu görerek kızardı. Ama
Metin ailesine; "Ben bu
yola inanıyorum. Benim
her bir arkadaşım bir Metin. Eğer beni seviyorsanız
onları da Metin gibi görün"
demiş. Bunları anlatarak tutuyordu elimi.
Şimdi ailesi "Herkes birer Metin bizim
için" diyor.

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0-216) 585 90 00

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
İsviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
İngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Şehitlerimizle ilgili bilgiler, www.ozgurluk.org sitesine yüklendi... Buradan Şehitlerimiz başlığından şehitlerimize
ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Sitede şehitlerimizle ilgili onların yaşamlarını anlatan öz geçmiş sayfaları ve onlar
hakkında yoldaşlarının, yakınlarının anlatımlarını içeren sayfalar yer almaktadır.
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Çürüyen düzen büyüyen devrim

Tutuklama terörüne son

6 Sizin devletiniz budur...
8 AKP tüm halkla davalıdır! Yargı,
oligarşinin halka karşı sopasıdır

11 Bu davalar mahşere kalmayacak
12 Burası Çayan!
17 İşkence yapmak şerefsizliktir!
18 Öğretmenimiz: Haklarımızı
emekle büyüttük, cüretle
savunacağız

19 Savaşan Kelimeler: Ötekileştirme
SEÇİM DEĞİL, DEVRİM

20 Halkı sömürenler, halkın
sorunlarını çözemezler!

22 Seçimle değil, devrimle,
sosyalizmle çözeceğiz!

25 Emperyalist sermaye neden gelir,
neden korkar, neden kaçar?

26 Milliyetçilik diye diye, milli ve
27

manevi değerler diye diye
Alevi halkın, düşmanlarıyla
paylaşacak lokması yoktur

28 Erdoğan: “Sizin niye

42 Satılık bir mal gibi burjuva
partiler pazarda!

bayrağınız yok?”

29 Halk Düşmanı AKP: AKP,
rant projelerinin partisidir

30 Nasıl Bir Yaşam:
Geleneklerimizi yaşatalım

30 CHP nedir? Ne değildir?
Aklınızdan çıkarmayın: CHP
düzen partisidir!

31 Devrimci Okul: Kin
34 Cepheli: Cepheli, düşünendir

tutuklanan Ferhat Tüzer’in
annesi ile röportaj

37 Erdoğan’ı protesto edersiniz ha!
39 Gençlik Federasyonu’ndan:
Aman dilemiyor,
adalet istiyoruz
Paralı eğitim yüzünden ölen
öğrenciyi sahiplenmek bile suç

Ç
IK
T
I!

Olağan Genel Kurulu’nun
meşruluğu yoktur”

45 “Yıkımlara Karşı Mücadele
Kurultayı” yapıldı

47 Gülsüm Yıldız’ın
tutuklanması sendikaların
meşruluğuna saldırıdır

48 “O sırada Ozan Yayıncılık’ta
olmasaydık,
tutuklanmayacaktık”

40 Gençliğin Gündeminden:

´ Mimar mühendisler halkın bir parçasıdır
´ Evlerimizi yaşamımızı yıktırmayacağız
´ Kentsel Dönüşüm - Yerinde Islah
´ Tekellerin hizmetinde bir rant aracı: TOKİ
´ Öykü: “Mühendis olacağım”
´ “Düşük ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır”
´ Anaların öfkesiyle “Büyük Yüzleşme”
işkencecilerle iftar, katliam gününde kutlama,
katillere davet...

44 “DİSK Emekli-Sen’in 8.

serbest bırakılsın

35 Parasız eğitim istediği için

TAYAD’ın internet sitesi yayında

Hareketi: Ülkemizdeki
seçim sandığı
emperyalizme hizmet etme
yarışının bir aracıdır

46 Necla Can ve Gülsüm Yıldız

Ülkemizde Gençlik

41 Gençlikten haberler

43 Devrimci Memur

49 Tecrit her yerde öldürüyor
50 Avrupa’da Yürüyüş
53 Her koşulda okumalıyız
54 Yitirdiklerimiz
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YOZLAŞMAYA KARŞI
GÜLER ZERE
HALK KİTAPLIĞI
AÇILIYOR!
Tarih: 16 Haziran 2011

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
İzmir Özgürlükler Derneği’nin adresi değişmiştir
Yeni adres: Sümer Mahallesi Halil Rıfat Caddesi
Uz Apartmanı No: 7/6 Daire:3 Konak/İZMİR

Yer: Dersim-Hozat
Açılışa tüm halkımız
davetlidir!

Çürüyen düzen, büyüyen devrim
S

eçime sadece 10 gün kalmışken,
ülkemizin dört bir yanında terör
estiriyor iktidar. İstanbul’da insanlar
kitlesel halde işkenceden geçiriliyor, dernekler, kültür merkezleri, direniş çadırları basılıyor, Hopa’da gaz
bombalı saldırıyla bir emekli öğretmen katlediliyor, başkentten Şırnak’a
kadar her yerde hakları, özgürlükleri için meydanlara çıkan insanların
üzerine panzerler yürüyor...

B

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

ir sistem, seçim sandıkları ortaya gelmişken üç beş günlük bir
demokrasi şovunu bile hayata geçiremeyecek durumdaysa, bu sistemin
iyice dengesini yitirdiğini gösterir. İktidar ve iktidarın polisi, halkın mücadelesi karşısında aciz kalmıştır.
Hiçbir yerde direnişleri, eylemleri engelleyemiyorlar. Halkın devrimcilerle olmasını engelleyemiyorlar.
Acizliklerini, daha fazla terörle, işkencelerle, tutuklamalarla aşmayı
deniyorlar. Ama bu yöntemleri de bizim kararlılığımızı büyütmekten başka bir sonuç vermedi şimdiye kadar.

D

sloganı etrafında birleştiğinde daha da
artmıştır. Hayret ve tahammülsüzlükleri, 1 Mayıs Alanı’nı vermek zorunda kaldıklarında, o meydanı yarım milyonu aşkın bir halk denizi doldurduğunda, o denizin içinde 30 bin
kişilik bir kortej, kızıl bir nehir gibi
aktığında daha da büyümüş olmalı.
Bunu itiraf etmiyorlar, ama saldırganlıklarından anlıyoruz. Bu gelişmeyi durdurmak istiyorlar. Baskınlarla, tutuklamalarla, işkencelerle
buzdağının altındaki kısmının yeryüzüne çıkmasını engellemeye çalışıyorlar.

E

ngelleyebilecekler mi? Bunu bizim pratiğimiz belirleyecek. Seçimin arifesinde bir kez daha görülüyor; düzenin kitlelere verebilecek
bir şeyi kalmamıştır. Yerine getirilebilir vaatlere sahip olan bir düzen partisi yoktur. Kendi vaatlerine kendileri
inançsızdırlar. Öyle olduğu için de
aralarındaki seçim rekabeti, programları, çözümleri üzerinden değil,
ahlaksızlıklarının kasetleri üzerinden gelişiyor. Birbirlerine sabah akşam alçak, hırsız, dolandırıcı, yalancı, edepsiz deyip duruyorlar. Çürüme işte budur. Bu çürümenin sahiplerine işte bu yüzden “size oy yok,
sizi oyumuzla güçlendirmek bir
yana, çürüyen, yozlaşan devletinizi yıkacağız” diyoruz. Yıkacağız.

üzen zor durumdadır. Kitleler
onlara oy vermekte ama aslında
“onlardan” da olmamaktadır. Bunun
şu veya bu ölçüde farkındadırlar.
Öyle olduğu içindir ki, gerçekte kendilerine oy vermeyen tüm halk kesimlerine karşı öfkeyle, düşmanlıkla
doludurlar. Bunu yer yer gizleyememektedirler. Sömürücü egemen sınıflar, Erdoğan’dan KıSeçimin arifesinde bir kez
lıçdaroğlu’na kadar, Türkiye
halklarına, hala bağırlarından
daha görülüyor; düzenin
devrimciler çıkardıkları için, hala
kitlelere verebilecek bir şeyi
devrimci hareketlere güç verkalmamıştır. Yerine getirilebilir
dikleri için kızgındırlar. Tansu
vaatlere sahip olan bir düzen
Çiller’i hatırlayın; “bunlar bütün
partisi yoktur. Kendi vaatlerine
dünyada bitti, bizde hala varlar”
kendileri inançsızdırlar. Öyle
diye hayret ve tahammülsüzlüğünü belirtiyordu. O hayret ve taolduğu için de aralarındaki
hammülsüzlük hepsinde bugün
seçim rekabeti, programları,
de var. Hayret ve tahammülsüzçözümleri üzerinden değil,
lükleri İnönü’de 55 bin kişi topahlaksızlıklarının kasetleri
landığında, Bakırköy’de 150 bin
üzerinden gelişiyor.
kişi “Tam Bağımsız Türkiye”
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M

evcut devlet cihazı, yasaması,
yargısı ve yürütmesiyle halk
üzerinde baskı, denetim ve terör mekanizmasıdır. Düzen partilerinden
yargıya, parlamentodan devlet su işlerine kadar, her kurum, halkın mücadelesini bastırma, devrimi gündemden çıkarma politikasına tabidir.

S

ömürge tipi faşizmde seçimler,
düzenin çürüyen, yıpranan yanlarını tamir etmek, kitleleri yeniden
düzene çekmek için yapılır. Ancak oligarşik devlet her yanından dökülüyor.
Birbirleri hakkındaki kasetler, tehditler, komplolar o kadar gündemlerini doldurmuştur ki; kavgaları, yüzlerindeki maskeyi yenilemeye de
izin vermiyor.

T

ürkiye devrime gebedir. Baskı, terör, kitlelerin mücadelesinin gerilemesi gibi bir çok olgu, zaman zaman halkın ve ilerici, devrimci güçlerin bu gerçeği görmelerine engeldir.
Böylesi zamanlarda yer yer umutsuzluklar, moralsizlikler, olmazcılıklar öne çıkar. Oysa, mücadelenin
bu günlük iniş çıkışlarına değil, temel
gelişimine bakmak gerekir. Bilimin,
Marksizm-Leninizm’in söylediğine
bakmak gerekir. Türkiye’nin devrime gebe olduğu bilimin söylediğidir.

D

evrime gebe olmak ne demektir?
Devrime gebe olmak, devrimin
nesnel koşullarının (sürekli bir krizin varlığı yönetenlerin eskisi gibi
yönetememesi, yönetilenlerin eskisi
gibi yönetilmek istememeleri) varlığıdır. Emperyalizm ve oligarşi, istikrar için o kadar çok şey yapmalarına rağmen, bu durumu değiştiremiyorlar.
evrime gebe olmak, ikinci
olarak, devrimin ruşeym (oluşum) halindeki subjektif koşullarının varlığıdır. Başka bir deyişle,
öncü bir örgütün, ne yapılırsa yapılsın, yok edilememesi demektir.
Devrimci hareketin Kızıldere’den
bu yanaki yenilmezliği, 1990’lı

D

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

yıllar boyunca yediği sayısız darbeye, büyük kadro kayıplarına rağmen yenilmezliğini devam ettirmesi, 2000’li yıllar boyunca, onlarca
kadrosunu savaşçısını şehit vermesine rağmen, yine yenilmezliğini sürdürmesidir.

O

ligarşinin en sıradan eylemlerimiz karşısında gösterdiği ölçüsüz tahammülsüzlüğün gerisinde
işte bu tarih, bu yenilmezlik ve ülkemizi devrime gebe bir ülke olmaktan çıkaramamanın çaresizliği
ve tahammülsüzlüğü vardır.

E

mniyet Genel Müdürlüğü önünde oturma eylemi ve açlık grevi
yapıldığında, o binadaki işkenceciler,
infazcılar, karşılarında 17 Nisan’da
Çiftehavuzlar’da katlettiklerini, Bağcılar’da, Bahçelievler’de, Perpa’da
katlettiklerini görüyorlar, karşılarında Yunus Güzel’i, Engin Çeber’i görüyorlar, Dayı’yı görüyorlar emin
olabilirsiniz.

D

evrimimiz ve hareketimiz, her
yangından, her darbeden, her budamadan daha güçlenerek çıkıyor. 1922 Aralık katliamını yapanlar, bizi
meydanlardan silmeyi, silemeseler
bile tamamen tecrit edip “marjinalleştirmeyi” hedeflemişlerdi. Hemen
19 Aralık sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından, ordu tarafından yapılan
açıklamaları hatırlayalım: “Bu operasyon teröre karşı operasyondur...
teröristler devletle başedilemeyeceğini anlamış olmalılar... Terör ülke
gündeminden çıkarılmıştır” demeçlerini hatırlayalım. Bunu söyleyenler,
kuşku yok ki, yok etmek istediklerinin Bağımsız Türkiye sloganıyla 150
bin kişiyi toplayacağını, 1 Mayıs
2011’de, 30 bin kişiyle devrim iddiası ve hedefini kuşanıp kızıl bayraklarıyla yürüyeceklerini hesap bile
edemezlerdi.

D

üzen çürürken biz büyüyoruz.
Elbette bu olması gereken ve
olabilecek ölçülerin gerisindedir. Halkımız; seçimlerde vereceğiniz her
oy çürüyen düzeni güçlendirecektir.
Çürüyen düzen, yeni olan devrimdir.
Çürüyeni yıkmak, yeniyi kurmak
için sandıkta değil, devrim safların-

Düzen çürürken biz
büyüyoruz. Elbette bu
olması gereken ve olabilecek
ölçülerin gerisindedir.
Halkımız; seçimlerde
vereceğiniz her oy çürüyen
düzeni güçlendirecektir.
Çürüyen düzen, yeni olan
devrimdir.
da birleşelim.

D

üzenin istikrarını düşünmek bizim işimiz değildir. Sol, ilerici
çeşitli güçler, oligarşiye "şöyle yapın,
öyle yapmazsanız sizin için daha
kötü olur" anlamında politikalar öneriyorlar. Bunlar ilericilik, solculuk adına kabul edilemezdir. Burada sorunu
daha da vahim hale getiren bir diğer
unsur, böyle bir solculuğun adeta
normal görülmesi, kanıksanmasıdır.
Tıpkı bir süre önce Avrupa Birliği'ne
üyeliğin savunulmasının "sol içinde"
doğal görülmesi, tıpkı Irak işgalinde
Amerika'yla işbirlikçiliğin Leninist
ulusların kendi kaderini tayin hakkıyla
açıklanmaya çalışılması, tıpkı "demokratik emperyalizm" teorisinin
sol adına savunulabilmesinde olduğu
gibi... Hayır. Bunların hiçbiri normal
değildir. Bunların "sol içi"nde görülmesi, solun sol olmaktan çıkarılmasıdır. Bunlar, devrimciler açısından kıran kırana bir ideolojik mücadele konusudur.

S

onuç olarak, solun görevi ve sorumluluğu yalnız ve yalnız halka
karşıdır. Eğer bir uyarı misyonu olacaksa, bu ancak halkı kendine zarar
verecek politikalar, uygulamalar konusunda uyarma misyonu olabilir.

A

çlık ve yoksulluk, iki şeyi birden
büyütür: Umudu ve çürümeyi.
Açlık, yoksulluk büyüdükçe insanlar
umuda daha fazla sarılırlar. Ve insanlar, açlık, yoksulluk büyüdükçe
çok daha büyük bir hızla çürümeye
savrulurlar. Hangisinin ağır basacağını ise esas olarak devrimcilerin
çalışması belirleyecektir.

D

üzen çürüdükçe halkı da çürütür. Çürüme büyüdükçe halkı
daha fazla içine çeker. Çürüme bir
bataklık gibidir. Büyüdükçe ondan
kurtulması zorlaşır. Çürüyen ve yozlaşan düzen, tüm kitleleri sarmadan,
biz devrimi büyütmeliyiz. Devrimi
büyütmek umudu büyütmektir. Umudu büyütmek açlığın, işsizliğin, sefaletin, çaresizliğin içinde kitlelere
tutunacak bir dal uzatmaktır. Kitleler o dalı bulamadığında ne olacaktır? Cevabı, Doğru Avrupa ülkelerinden Tayland’a, eski Sovvyet
Cumhuriyetleri’nden Singapur’a kadar sayısız ülkenin yaşadığı büyük
yozlaşmadır. Bu ülkelerin kimi, Avrupa’nın genelevi halini dönüşmüş,
kimisi adeta dünyanın her bölgesine
fahişe ihraç eder hale gelmiş, kimisi
kumarın, kimisi mafyacılığın merkezi
olmuştur. En iyi durumda, emekçinin
ve emeğin 24 saat aşağılandığı “ucuz
işgücü cennetleri” haline gelmişlerdir.

B

u tablo, umudu büyütmenin, nasıl tüm gücümüzle yüklenmemiz
gereken bir görev olduğunu da anlatır. Umudu büyütmek, çareyi büyütmektir. Halkımızın o büyük çaresizliklere, o büyük yozlaşmaya yuvarlanışını önlemektir. Geçen hergün, o
bataklığa yeni insanların yuvarlanması demektir. Hiçbir şey olduğu
gibi durmuyor, hiçbir şey yerinde kalmıyor. Ya çürüme, ya umut baskın gelecektir.
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B

u savaşta ısrar edeceğiz. Büyümekte ısrar edeeceğiz. Çürüyen
ve yozlaşanı, çürümesine ve yozlaşmasına karşın zulmederek ayakta
durmaya çalışanı, yıkma hedefimizde ısrar edeceğiz.

Y

oksulluğun kitleler açısından
yozlaşmaya, çürümeye dönüşmesine izin vermeden, yoksul halkın
ekmek ve adalet özlemini, bağımsızlık
özlemini, özgürlük özlemini, anti-emperyalist, anti-oligarşik savaşımızın
bir parçası haline dönüştürmeli, halkımızı anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim bayrağımız altında birleştirerek, umudu büyütmeli, büyütmeli, büyütmeliyiz.
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Sizin devletiniz budur!
İnfaz... kayıp... katliam... fişleme... dinleme... takip... sürgün... işkence... faili
meçhul... iftira... karalama... komplo... kontrgerilla... jitem... yatak odalarını
izleme... kaset savaşı... tehdit... tecavüz... sivil faşist çeteler... mafya... ölüm
mangaları... diri diri yakma... rutin dışına çıkma...
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Önce MHP’liler hakkında kasetler sürüldü ortaya. Arkasından bir
başka MHP’li, Prof. Ümit Özdağ’a
ilişkin “PKK ile buluştuğu iddiası”yla
bir MİT belgesi yayınlandı. Belge 8
yıl öncesine aitti. Bunun üzerine bir
gazeteci, şunları yazdı:
“Belge, MİT’ten Genelkurmay’a
ve MGK’ya gönderilmiş... 2003 tarihli. Belli ki 8 yıl bekletilmiş; ‘yıpratma ihtiyacı’ doğunca da servis
edilmiş.
Devletin kasasında herkes için evrak saklanıyor olması ve ihtiyaç halinde
kasadan çıkarılıp kullanıma sunulması dehşet verici değil mi?” (Can
Dündar, 29 Mayıs 2011, Milliyet)
Bu satırlarda, ülkemiz aydınının,
reformizmin, devlet hakkındaki iflah
olmaz yanılgılarına bir kez daha tanık oluyoruz.
“Devletin kasasında herkes için
evrak saklanıyor olması ve ... dehşet
verici değil mi?!” diye soruyor Can
Dündar. Evet öyledir ve fakat, bu devlet her zaman böyleydi. İkincisi, bu
devletin tek “dehşet verici” yanı,
kasalarındaki fişlemeler, kasetler,
CD’ler mi? Siz Ulucanlar’ı, 19 Aralıklar’ı çok iyi bilmenize rağmen,
mevcut rejime yine de “iyi kötü demokrasi” diyenler değil misiniz?
Kayıpları, faili meçhulleri, F Tiplerini yok sayıp sistemi, iktidarı, tekelleri, Ecevitler’i aklayan siz değil
misiniz? Devletiniz budur.
Kasetler, çürüyen, yozlaşan devletin kanıtıdır. Şimdi biz Can Dündar’ın sorusunu tersine çevirip, tutsakları diri diri yakan, hapishane hamamını işkencehaneye çevirip tutsakları testereyle kesen bir devleti;
yüzlerce insanı alenen kaybeden
bir devleti; ismini bile bilmediği insanları evlerinde işyerlerinde infaz
eden bir devleti; işkencehaneleri
olan, işkencehanelerinde tecavüzün

eksik olmadığı bir devleti “iyi kötü
demokrasi” olarak nitelendirmek,
aydınlar adına dehşet verici bir aymazlık değil midir diye soralım.
Değil mi bay Dündar?
Değil mi, faşizme “iyi kötü demokrasi” etiketi yapıştıranlar?
Kasetlerle politika yapmak, yani
daha açık söylersek, tehdit, şantaj,
komplo, bu sistemin en eski yöntemlerinden biridir. Çünkü bu aşağılık
yöntemler, tarih boyunca sömürücü
egemen sınıfların en sık başvurduğu
yöntemlerden olmuştur.
Can Dündarlar da bilir bu tarihi.
Ama gerçekte tekelci burjuvaziye
hayrandırlar; bu nedenle bu kanlı,
kirli, aşağılık yöntemleri burjuva
devlete yakıştıramazlar.
Bu tür iddialar karşısında önce çoğunlukla yok derler, “bir devlet bu
kadarını yapmaz”diye düşünürler.
Sonra yaptığını görüp şaşırırlar, “şok”
olurlar. Fakat, yine çoğunlukla ders
çıkarmazlar. Sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi, bu kısır döngü devam
eder.

Ve sonuçta böyle bir devlete “iyi
kötü bir demokrasi” denilebilir mi
tekrar cevap verelim.

DEVLETİNİZİN YASAMASI
GÖSTERMELİKTİR!
Yasama, köşe dönme peşinde
her şeyi yapabilecek
parlamenterlerden oluşan bir
el kaldırıp indirme
mekanizmasına dönüşmüştür
Gerçekte oligarşik diktatörlükte
yasama diye bir mekanizmadan sö-

Yasaması, yürütmesi,
yargısıyla işte devletiniz!
Sizin devletiniz, sizin teorinize
göre üç temel bölümden oluşuyordu
değil mi?
Yasama, yürütme, yargı..
Teorinize göre bu üçü asla birbirine karışamazdı.
Şu üçünün durumuna bir bakalım.
Bakalım ve görelim, devletler ne
kadar dehşet verici?
Bakalım ve görelim, bu dehşet
verici devletin en dehşet verici
yanı, bu dosyaları, kasetleri, fişleri
tutmaktan mı ibaret?
Bu devletin yasaması, yürütmesi
yargısı neye göre çalışıyor, neye
göre karar veriyor bakalım.

zetmek hemen hemen mümkün değildir. Parlamenterlerin yasama gibi
bir işlevi yoktur. Çıkması gereken yasalar, emperyalizm ve işbiklikçi tekelci burjuvazi tarafından, ordu ve polis tarafından istenmekte, bürokratlar
gereken hazırlıkları yapmakta ve yasalar, iktidarın onayıyla çıkmaktadır.
Mecliste yasayla ilgili yapılan görüşmeler, gerçekte “yasa yapma”
işlevi olmayan, demokrasicilik oyununun gereği olan biçimsel aşamalardır ve yasama sürecinde belirleyiciliği yoktur.
Bu mekanizma içinde her türlü ahlaksızlık, her türlü yolsuzluk, dalavere,
ihale yolsuzluğu normalleşmiştir.
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Milletvekillerinin konumu, tekellerin istediklerini yapma karşılığında
ömür boyu asalak bir yaşamı garanti
etmek ve köşeyi dönmektir. Bakanlardan sıradan parlamenterlere kadar
bu aleni bir durumdur ve bu yanıyla da
esasında yasama, yozlaşmanın baş
kurumlarından biri durumundadır.
Düzen partilerinin parlamenterleri,
çıkarları için, tekrar seçilebilmek için,
her türlü zulme sömürüye, yağmaya,
talana, baskıya evet diyen kişiliksiz,
ahlaki ölçüleri kaldırıp atmış bir kesim
durumundadır.

YÜRÜTME,
KONTRGERİLLAYA
HAVALE EDİLMİŞTİR!
Kontrgerilla politikaları,
oligarşinin yönetme
yöntemlerinin başında yer
almaktadır

şeye şaşırmak için ya tarihi bilmemek,
ya da bilmezden gelmek gerekir. Bu
devletin yüzlerce insanı kaçırıp kaybettiği nasıl unutulur? Ve eğer bir devlet, yüzlerce insanı kaybedebiliyorsa,
o devlet zaten kendi yasalarının, meşruluğun dışına çıkmış, terörle, tehditle, dehşetle, vahşetle ayakta duran
bir devlettir.
Can Dündar gibileri veya mesela
Susurluk döneminde devrimcilerin
“Susurluk devlettir” demesine karşılık, “Çiller Ağar Bucak yargılansın” sloganını öne çıkaranlar, genellikle tüm bunların “devlet” tarafından
yapılmadığı, devletin içinde yuvalanmış bazı grupların işi olduğu kanısındadırlar. Öyle olamayacağı açıktır. Ülkemizdeki faili meçhullerin,
kitlesel katliamların izleri hep aynı
yere çıkmıştır: Devlet. 1996’da Susurluk'taki ilk tepkiler üzerine İçişle-

YARGI, ‘DEHŞET VERİCİ’
DEVLETİ, MAHKEME
SALONLARINDA
SÜRDÜRENDİR...
Yargı, kontrgerillanın
aklayıcısı görevini üstlenmiş
olup, halka ve devrimcilere
verdiği cezalarla, keyfi
tutuklamalarla, çürümenin,
faşist tehdit ve “dehşet”in bir
parçası olmuştur
Bizzat hakimlerin, savcıların çeşitli
vesilelerle itiraf ettikleri gibi, yargı,
kendi görevini “adaletin yerine getirilmesi” olarak değil, devletin savunulması olarak görmektedir. Bunu
yaparken, bir yanıyla kontrgerillanın
katliamcılığının bir parçası olmuş,
diğer yanıyla da “cüzdanları”nın derdine düşmüşlerdir. Yargı, oligarşik
diktatörlükte, adaletsizliğin asıl kaynaklarından biridir. Faşizmin baskı, terör, tehdit, korku politikasının en
önemli araçlarından biridir.
Küçük burjuvazinin, reformizmin
anlamakta, kabullenmekte en zorlandıkları gerçeklerden biri de budur. Hala
“yargıya, adalete güven” ifade ederler
sık sık. Oysa, yargının onların kafasındaki “yargı” kavramıyla hiç ama
hiçbir ilgisi yoktur.

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Fişlemeler ve şantaj arşivleri,
böyle bir devlet için doğaldır!

Oligarşik devlet kan içinde bir
devlettir. Katliam, infaz, işkence, faşist terör, faşizmin temel yönetme biçimleri arasındadır. Bu nedenle de resmi cinayet ve katliam örgütlenmeleri olan polisin ve jandarmanın dışında da, hemen her dönem devlet dışı
katliam örgütleri olan bir devlettir.
İlk başta kontrgerilla vardır. Sonra sivil faşist hareket. Sonra Hizbullah gibi örgütllenmeler. Korucular, itirafçılardan oluşan kontra örgütleri...
oligarşinin “yasadışı” katletme mekanizmaları olmuşlardır. Hepsi devletin bilgisi dahilindedir.
Bu devletin yaptığı herhangi bir

ri Bakanlığı’ndan istifa ettirilen Mehmet Ağar, şöyle demişti: "Her şey
devletin zirvesinde kararlaştırılmıştır. Eğer konuşulacaksa, toplayın
devlet zirvesini, orada konuşalım."
Dündarlar’ın yanılgısı, yaşadıklarıyla devletin bağını kuramamaları ya da kurmamalarıdır. “Dehşet
vericilik”, oligarşik devletin temel
özelliklerinden biridir zaten. İnfazların, faili meçhullerin, kaybetmelerin, işkencede tecavüzlerin amacı
tam olarak budur. Fişlemelerin kameraların, dinlemelerin amacı da
budur; herkesi dehşete düşürmek.
Herkes korkmalı ve düzene karşı
kavgaya girmemeli.

Oligarşi psikolojik savaşta uzmandır. Oligarşik devlet, bu konuda,
1960’ların ikinci yarısından bu yana
çok yoğun bir pratik içindedir. Çok tecrübe kazanmıştır. Şimdi bu tecrübeyi
oligarşi içi çatışmalarda birbirlerine
karşı kullanmaktadırlar.
Bu devlet, halkına yalan söylemek, halkı yalanlarla yönlendirmek için
özel örgütlenmeler oluşturmuş bir devlettir. 1983 yılında kurulan “Toplumla
İlişkiler Başkanlığı” bu görevi üstlenmiştir. Ancak bunun ötesinde, polisin,
jandarmanın, MİT’in, bütün kuvvet komutanlıklarının, ayrı ayrı istihbarat ve
komplo teşkilatları vardır. Böyle bir ülkede, devletin tüm kasalarının bu tür fişlemelerle, bu tür şantaj, tehdit ve dehşet belgeleriyle, kasetleriyle dolu olmasında şaşılacak bir şey yoktur.
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AKP tüm halkla davalıdır!
Yargı, oligarşinin halka karşı sopasıdır
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Oligarşinin sözcüleri, yargı ile
ilgili her tartışmada karşımıza “Yargı hepimizin yargısıdır, Yargıyı yıpratmayalım” sözleriyle çıkıyorlar. Bir
kere bu düşünce tümden yanlıştır.
“Yargı herkesin yargısı değildir.”
Tersine AKP iktidarı bu yargıyı
kullanarak, tüm halkla davalık olmuştur. Halka karşı kullanılan bir yargı, “hepimizin” yargısı olamaz.
AKP iktidarı, halka karşı bir sopa
olarak kullandığı yargıyı kabul edilir hale getirmek için, “Aynı geminin
içindeyiz” diyerek yalanlarını sürdürmeye devam etmektedir.
Yoksul halkın, sömürenlerle “aynı
gemi içinde” olmadığı açıktır. Yoksul halkın yaşadığı sorunlarla, sömürenlerin yaşadığı sorunlar aynı değildir.
Yine yargı, burjuvazi ile halka
aynı oranda ve aynı ölçüde “tarafsız”,
“objektif”, “eşit” olarak yaklaşmamaktadır. Tersine, bu düzen tüm
halk ile davalı hale geldiyse bunun
sorumlusu oligarşidir.
Yargı zaten oligarşinin çıkarlarını korumak için vardır. Ve bugüne kadar da bu rolünü oynamıştır hep.

Mahkemeler!...
Oligarşi ihtiyaçları için çeşitli mahkemeler kurdu. Bu mahkemeler ile halkla davalı oldu. Buna
göre;
- Ceza Mahkemeleri:
1) Sulh ceza mahkemeleri
2) Asliye ceza mahkemeleri
3) Ağır ceza mahkemeleri
4) Özel yetkili mahkemeler
5) Çocuk mahkemeleri
- Hukuk Mahkemeleri
1) Sulh hukuk mahkemeleri
2) Asliye hukuk mahkemeleri
- Özel kanunlarla kurulan
diğer hukuk mahkemeleri
1) Ticaret mahkemeleri
2) İş mahkemeleri (...)
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Dosyalar AKP’nin halka
düşmanlığının kanıtıdır
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargının sorunlarını kendileri açısından değerlendirirken,
yargı kurumlarında biriken dosyalardan söz etmektedir. Dosyaların beklemesinin “yargıya olan
güveni” sarsmasından kaygı duymaktadır. Halkın adalet talebini
kendisinin sahipleneceği gerçeği
onu korkutmaktadır.
Ancak yargı kurumlarında biriken dosyaların nedenleri arasında en
temel olanı, halk düşmanı AKP’nin
halkla nasıl davalık olduğunu, halkın
her kesimine nasıl davalar açtırdığını göstermesi açısından önemlidir.
Hasan Gerçeker, sadece Adli
Tıp’ta bekleyen 100 bin dosyadan
söz ederken, Adli Tıp’ta bir dosyanın 5 yıl beklediğini belirtiyordu.
Yargıtay’da biriken dosyalara ilişkin örnek vermek gerekirse, 2008 yılında toplam (2007’den devir ve
2008’de gelen) 1.253.153 dosya vardır.
2009 yılında Yargıtay’daki dosya
sayısı, bir milyon 671 bin (1.671.000)
olmuştur.
Yargıtay’da tozlu raflarda bekleyen 1 milyon 671 bin dosya oligarşinin yargısının niteliğini ortaya koyarken, AKP’nin de tüm halkla nasıl
davalı olduğunu göstermektedir.
2009 yılında Yargıtay’dan toplam
olarak çıkan dosya sayısı 553.168’dır.
2010 yılına ise devredilen toplam
dosya sayısı 1 milyon 800 bin
697’dur.
Halka o kadar çok dava açıldı ki,
bir yılda ortalama 1000-1500 dava
dosyasına bakmak zorunda kaldı hakim ve savcılar.
Adalet Bakanlığı’nın verilerine
göre bir hakime düşen dava sayısı on
yılda yüzde 29.2 oranında artmıştır.
Bu oligarşinin yargısının halka yönelik olarak nasıl çalıştığını da gös-

termektedir. Halka açılan davaların
fazlalığıdır bu sonucu yaratan. Bu
AKP’nin de gerçek yüzüdür.

Halkı sindirmenin
aracı olarak yargı
Yargı deyince halk için anlaşılmaz
uzun yasalar, hakimler, savcılar, cezalar, hapishaneler ilk akla gelendir.
Ve tabi hiç kimsenin “düşmek istemeyeceği” mahkemeler ve açılan
davalardır yargı.
Mahkemeler, yoksullar için ceza,
hapishane demektir. Bitmek bilmez
duruşmaları, onlarca yıllık hapis cezaları talebiyle aynı zamanda bir korku kaynağıdır.
O nedenle halk için hep “soğuktur” yargının yüzü. Hiç kimse düzenin mahkemelerine “düşmek” istemez. Bilir ki haklı olduğu bir davada bir süre sonra haksız duruma düşecektir. Ve yine yasaların zenginlere uygulanmadığını da bilir halk.
Halkın adaleti uygulamadığını
bildiği bu yargı, halkı sindirmenin
bir aracı olarak kullanılmaktadır.
Zira halkın karşısına haklı olduğu durumlarda hep yargı kararları çıkarılır. Faşizmin saldırıları yargı kararları
ile meşrulaştırılır.
Bugün yoksul halkın yaşadığı
bölgeler, gecekondu mahalleleri yargı kararlarına dayanarak, gece yarıları kuşatılmakta, ağır silahlarla donatılmış halk düşmanları kapıları kırarak, halkın evlerine girmektedir.
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Yine hep o yargı kararları ile,
“şüpheli şahıs”, “terör örgütü üyesi olmak”, “terör örgütüne yardım
etmek” iddiasıyla milyonlarca kişi işkencehanelere taşındı. Yüz binlerce
kişi bu yasalara dayanarak tutuklandı. Yıllarca tutsak kaldı, ağır cezalara çarptırıldı.
Bu yargı kararları ile hapishaneleri doldurdular. Hapishanelerde bugün kapasitesinin üstünde tutuklu
ve hükümlü vardır. Hapishanelere
“doldurulan” 121 bin 131 hükümlü ve tutuklu (20 Aralık 2010 sayımıyla) bu yasalar ile cezalandırıldı.
Yargı kararlarıyla, halkın zulme
karşı direnişinin önü kesilmeye çalışıldı. Halkın direnişi, örgütlenmesi, mücadele etmesi suç sayıldı. Gecekondularını yıkan yıkım ekiplerine direnmek bu yargı kararları ile suç
sayıldı.
Direnen işçiler, tutsak aileleri,
YÖK’e karşı mücadele eden gençlik,
kimliğini ve ulusal haklarını savunan
Kürt halkı bu yargı kararları ile potasiyel düşman olarak görüldü.
Bu yargı kararları ile telefonlar
dinleniyor, ahlaksız ve onursuz aramalar yapılıyor, kapısının önünde,
parkta oturan insanlar polis tarafından katlediliyor. Katledenler, bu yargı sayesinde elini kolunu sallayarak
görevlerinin başına dönüyorlar.
Bu yargı, halkın katillerini akla-

Ceza, Hukuk ve İdari
Yargı Mahkemelerine
1998 yılında;
gelen toplam dava sayısı
4 milyon 101 bin 543’dür.
2007 yılında;
bu sayı
5 milyon 934 bin 915’e ulaştı.
Oligarşi kurduğu çeşitli
mahkemeler ile halka
milyonlarca dava açtı. Hapis
ve para cezaları verdi.
Verdiği para cezalarını
tahsil edemediği durumlarda
para ödeyemeyenleri
hapishanelere doldurmaktan
geri durmadı.

yarak, koruma zırhı oluşturdu.
Maraş’ta, 1 Mayıs 1977’de
Taksim’de, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi’de, 12 Temmuz’da, 16-17 Nisan’da, 19
Aralık’ta halkı ve devrimcileri katledenler bu yargı ile korundular.
Halka ve devrimcilere yönelik faşist terör bu yargı ile aklandı. Bu yargı kararları ile halkı sindirmek için saldırılar örgütledi AKP’nin polisi.
Yargı, işbirlikçilerin düzenini korumak için halka ve devrimcilere karşı kullanıldı. O nedenle yargı halka
düşmandır.

Adalet beklentisi yaratmak,
halkı oyalamak için
kullanılan yargı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesi “Yargı yetkisi,
Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” demektedir.
Bu yasaya inanacak olursak, yargı bağımsızdır. Bu yasaya inanacak
olursak mahkemeler bağımsızdır.
Yani gönül rahatlığıyla kendimizi
bu yargıya teslim edebiliriz. Uğradığımız her haksızlıkta “yargıya
başvurmamız” gerekir.
Oligarşinin sözcüleri, cüppeli yargıçları, “hukuk uzmanları” ise yargının asalakların düzenini korumak
için var olduğunu hep gizlediler.
Yargının “bağımsız olduğu”, yargı
“kararlarının herkes için geçerli
olduğu” yalanlarını bu nedenle yayıp, savundular.
Yargıyı, “bağımsız yargıya intikal etmiştir” diyerek adaletsizliği, faşist terörünü meşrulaştırma için kullanan oligarşi, yasalar ihtiyacına cevap vermedi mi yeni yasa çıkarıyor.
Halkın aleyhine olan durumlarda ise
“yasa var” deyip halk oyalanıyor.
Oligarşinin yargısı egemenlerin hizmetindeki yargıdır.
Kuşkusuz bu yalanlara inanmamız
için hiçbir neden yok. Neden yok,
ama oligarşi bu çabalardan hiçbir zaman vazgeçmiş değildir.

Özellikle halkın uğradığı haksızlıklar, yaşanan katliamlar, halkın
adalet özlemleri karşısında oligarşi
yargıyı düzeni açısından bir emniyet
subabı olarak görmektedir.
Halkın adalet talebine kendisinin
sahip çıkması, bunun düzene dönmesi
durumunda düzeni tehdit edeceği
gerçeği karşısında manevra üstüne
manevra yapmaktadırlar.
“Adaletin gecikmesinin” hakim
ve savcı açığından, adalet binalarının
eski olmasından kaynaklı olduğunu
söyleyerek, rakamlar vererek, hep bir
umut yaratmaya çalıştılar.
AKP iktidarı adalet binalarını
açarken, hakim ve savcı atarken,
adalet beklentisi yaratmak, halkı
oyalamak için kullandı bunları. Düzenin yargısından umut kesilmesin
diye propogandalar yaptı. Dünyanın
ya da Avrupanın “en büyük” adalet
saraylarını yaptıklarını sık sık açıkladılar.
Sanki dev binalar yapınca, halkın
adalet özlemi karşılanacakmış gibi
yalanlarla halkı aldatmayı sürdürdüler.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2011 yılı bütçesi üzerine
yaptığı konuşmada;
“Bu süre içerisinde hakim-savcı sayısında yüzde 23'lük artış sağlanmış, ama bu yine yeterli değil...
Bugün itibarıyla yüzde 50'inin üzerinde personel artışı sağlanmış durumda. Bu ay içerisinde 10 bin civarında yeni bir personel alımına
daha çıkılıyor.” diyerek, soruna nasıl baktıklarını da gösteriyordu.
Hiçbir şey halkın çürüyen, dökü-
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len bu adalet sistemine, oligarşinin
yargısına güvenmesini bekleyemez.
Çürüyen, yozlaşan yargı halkın adalet özlemini daha çok büyütmektedir.
Halk oligarşinin yargısından adalet beklemeyecektir. Halk adalet özlemini kendi mücadelesi ile gerçekleştirecektir.

Oligarşi içi çatışmada
kullanılan yargı
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Oligarşi yargıyı halka karşı kullanması yanında, bugün oligarşi içi
çatışmada daha çok kullanır hale
gelmiştir.
AKP iktidarıyla birlikte derinleşen oligarşi içi çatışma sürecinde yargı da doğrudan bu çatışma sürecinin
bir parçası haline geldi. Öyle ki, oligarşi içi çatışma derinleşirken, yargı da komploların, tasfiyelerin içinde yer alarak bu çatışmada açıkça yer
aldı.
Yine AKP’nin iktidarı ile birlikte hemen hemen her yıl, bir vesileyle “yargı krizi” yaşandı. Aslında bu
durum yargı konusunda bugüne kadar söylenen “yargıyı siyasallaştırmayın” yalanını da açığa çıkardı.
Yargı öylesine “siyasal” dır ki, halka karşı kullanılması yanında oligarşi
içi çatışmada birbirlerine karşı kullanmışlardır. Bunun için ciddi kavgalar verilmiş, tasfiyeler yaşanmıştır.
Yargı kurumlarının ele geçirilmesi
için kıyasıya bir çatışma sürdürülmüştür. Entrikalar çevrilmiş, burjuva
düzenin yasal boşlukları değerlendirilerek, üstünlük ele geçirilmeye çalışılmıştır.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK) etrafında süren çatışma tam
da oligarşi içi çatışmanın yansımasından başka bir şey değildir.
Yine Ergenekon davası etrafında
sürdürülen çatışma, bir yanında
AKP’nin olduğu oligarşi içi çatışmanın yansımasından başka bir şey
değildir.
Nitekim bu çatışmaya bağlı olarak AKP, kendine göre zamanlamalar yaparak, yeni gözaltı ve tutukla-

ma dalgaları başlatmaktadır. İktidarın emriyle yargı pekala generalleri
gözaltına almakta, tutuklatmaktadır.
Tutuklanmaları haklı çıkarmak için
basına bigiler sızdırıp, psikolojik
hareket yürütebilmektedir.
AKP, yargıyı bu çatışmada istediği
gibi kullanmakta, yargı operasyonu
ile tasfiyeler gerçekleştirmektedir.
Ayrıca eski Erzincan Cumhuriyet
Başsavcısı İlhan Cihaner’in gözaltına alınıp tutuklanması, daha sonra
serbest bırakılması üzerinden sürdü
oligarşi içi çatışma.

Basın-Yayın ile ilgili
açılan davalarda;
2003’te; sonuçlanan 134
davada 283 kişi toplam 276
yıl 4 ay 4 gün hapis ve 309
milyar 861 milyon 740 bin
TL para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, 2 bin 488 kişi hakkında 76 soruşturma açıldı.
2004’te; 78 davada 467
kişiye toplam bin 557 yıl 2 ay
hapis ve 350 milyar TL para
cezası istendi.
2005-2009 yılları arasında
da soruşturmalar, davalar,
cezalar durmadı.
2010’un ilk 6 ayında
gazeteciler hakkında 2 bin
dava açıldı. 67 gazeteci
hapiste.

Geçmişte açılan onlarca dava ve
posta posta sürdürülen Ergenekon davaları, yargının iktidarların emrinde
nasıl kullanıldığını gösteren en somut
örneklerden biridir.
Yine yıllardır devrimcilere, Kürt
ulusal talepleri etrafında kurulmuş
olan partilere, demokratik kitle örgütlerine karşı açılan davaların iktidarların emri ile nasıl açıldığını kimse
gizleyemez.

Halk ile davalı bir iktidar
Emperyalist tekellerin ve işbirlikçilerin tüm isteklerini yerine getiren AKP iktidarı, tüm halk ile dava-

lıdır. Halka karşı sürdürdüğü politikaların eleştirilmesine, muhalefet
edilmesine tahammül edemeyen AKP
çözümü herkesi susturmakta, herkes
hakkında dava açtırmakta bulmuştur.
AKP, herkesle davalıktır. TEKEL
işçilerine ceza isteniyor, eylemlere katılan binlerce memur soruşturmalık.
Sanatçılarla, karikatüristlerle, gazetecilerle davalık. Öğrenciler hakkında soruşturma üzerine soruşturma açılıyor.Yoksul köylülerle davalık.
Hatta köylülere verilen cezalar nedeniyle köylüler, bugün sırayla F Tipi
hapishanelere girip, verilen cezalara
“çekmekte” dir.
AKP iktidarının “görünmeyen”
davaları ve cezaları içinde sosyalist
basına, dergilere, günlük burjuva
basına, mizah dergilerine, gazetecilere, basın emekçilerine, devrimci gazetecilere, yazarlara, karikatürüstlere açtığı davalar on binleri bulmuştur.
Demokratik eylemleri, düşüncelerin savunulmasını yasalarda “örgüt
üyeliği” kapsamında değerlendirecek
düzenlemeler yapan AKP iktidarı
demokratik eylemleri “suç” haline
getirmiştir.
Bu düzenlemelere bağlı olarak sadece 2005’ten bu yana Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu
ve basın yasasındaki düzenlemelerden sonra en az 200 bin kişinin
yargılanmış, 53 bin dava açılmıştır.
Bu davalar sonucu, 32 bin kişi hakkında kesinleşmiş cezalar çıkmıştır.
AKP iktidarı sadece ceza vermekle yetinmemiş, mahkeme süreçlerini hızlandırmak, kısa sürelerde cezalar vererek halkı yıldırmak için ek
düzenlemeler de yapmıştır.
Tebligat Kanunu, 2004 yılında
değiştirilerek, “kişinin bildirilen
adresinde bulunmasa bile tebligatın geçerli olması” hükmü getirilmiştir. Bu mahkeme ile ilgili süreçleri kısaltmayı hatta ortadan kaldırmayı düşünerek hazırlanmıştır.
Daha hızlı ceza verme, cezanın
onay süresini kısaltma amacı güden
bu yasa ile aynı zamanda kişinin hakları da elinden alınmaktaydı.
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Bu davalar mahşere kalmayacak!
Oligarşiyle halk arasındaki yüz binlerce dava,
seçimin değil devrimin davasıdır!
Oligarşinin mahkemeleri, oligarşinin devrimcilerden; halkın ve devrimcilerin de oligarşiden şikayetçi olduğu yüz binlerce davayla doludur.
Oligarşik diktatörlükte yargının asıl
işlevi düzenin huzur ve güvenliğini,
mülkiyet ve sömürüyü güvence altına almaktır. Yargı, mahkemeler, yasalar, yargıçlar, her koşulda tekellerden yanadır.

ren her şeydir. Ceza, karşı-devrimcilere, sömürücü asalaklara, zulmedenlere karşı uygulanacaktır.
Halka karşı işlenmiş suçlara dair
açılmamış tek bir dosya kalmayacak.
Üstü kapatılmış dosyalar bir bir açılacak. Halka karşı verilen haksız,
hukuksuz cezaların hesabı sorulacaktır.

Mahşere kalmayacak!

Hiçbir halk düşmanı
cezasız kalmayacak!

Mahşer, dini inançlarda, “kıyamet günü dirilenlerin toplanacakları
yer” olarak tanımlanır. Mahşer, nihai
hesaplaşmanın yapılacağı bir yerdir.
Ama bugün ya da yarın değildir. Belirsizdir. Ve zaten din, kaderci bir anlayışla bu dünyada hesap sormaktan
vazgeçmeyi öğütler insanlara.
Oligarşi ile savaşta hiçbir şeyi
mahşere bırakmayız. Mahşere bırakmak, hesap sormamaktır. Mahşere bırakmak adalet istemekten vazgeçmektir. Mahşere bırakmak, adaletsizliği, sömürü ve talan düzenini kabul etmektir. Mahşere bırakmak, bu
düzenin suçlarına ortak olmaktır.
Oligarşiyle halk arasında açılmış
bulunan sayısız davalar, ne mahşerin
davalarıdır, ne seçimin; her biri devrimin davasıdır! Seçimlerle oligarşinin adaletsizliklerine son verilmeyeceğini de biliyoruz. Seçimlerle yargının el değiştirmeyeceği açıktır.
Mahşere bırakmadığımıza, seçimlerle de sorunun çözülmeyeceği
açık olduğuna göre geriye sadece
devrim kalmaktadır. Bu davaların
devrimin davası olmasının nedeni
budur. Oligarşinin düzeni ile birlikte
yargısını da kaldırıp atacağız. Ve
yeni bir yargı, yeni bir adalet sistemi
kuracağız! Halkın adaletini uygulayacak bir yargı sistemi olacaktır bu.
Devrimci Halk İktidarı’nın yargısı tek
kelime ile halkın çıkarlarını esas alacaktır. O yargıda suç, halka zarar ve-

Biz halk için adalet istedikçe, oligarşinin temsilcileri bize hep iki yol
gösterdiler. Ve her seferinde aynı
şeyleri söylediler.
Birincisi; yaşadığımız adaletsizlikler karşısında, “bağımsız mahkemelere güvenin, dilekçe verin, dava
açın” diyorlar. Adaletlerine güvenmemizi istiyorlar.
İkincisi; adalet isteğimizi, ilahi
adalete havale ediyorlar. Bu dünyanın
“geçici olduğunu” söyleyip, bizi
adalet mücadelesinden vazgeçirmek
istiyorlar. “Nasıl olsa herkes hakettiğini bulur” diyerek bizi akılları
sıra teselli etmeye çalışıyorlar.
İkisi de aynı kapıya çıkar bizim
için. Her iki halde de adaletsiz kalırız. Onların bağımsız yargı dedikleri mahkemelerine, yargısına güvenmesine güvenmeyiz ama peşini de bırakmayız. Değil dilekçe vermek; 2 yıl,
3 yıl, 5 yıl, 10 yıl peşine düşeriz davalarımızın.
Ama yine de biliriz oradan çıkacak olan “en iyi kararın” bile bizim
için asgari bir adalet olmadığını. Bunun için ne mahşere bırakırız davalarımızı; ne de onların sömürü düzenlerinin bağımsız olmayan mahkemelerine.
Bağımsız mahkeme yoktur yeryüzünde. Zaten her mahkeme bir sınıfa bağlıdır. Bir sınıfın penceresinden bakar davalara. O sınıfın yararı-

na mı zararına mı ona göre hüküm verir. İşte bugün bizim adaletsiz kalışımızın nedeni de budur.
Bize bağımsız diye yutturulmak istenen mahkemeler, Sabancılar’ın
Koçlar’ın, Taralar’ın, Albayraklar’ın, Doğanlar’ın, Zorlular’ın,
Ülkerler’in çıkarları için vardır.
Kapattığınız 12 Temmuz, 17 Nisan, 19 Aralık gibi onlarca katliam
dosyalarının hepsini yeniden biz açacak ve tüm katliamların hesabını soracağız.
Kapattığınız 1 Mayıs, Maraş,
Çorum, Sivas, Gazi gibi onlarca
katliam dosyalarını da açacağız. Tüm
halk düşmanları, tüm işkenceciler
halka karşı işledikleri suçların hesabını verecektir.
Halktan gizlediğiniz tüm bağımlılık anlaşmalarının dosyalarını bir bir
açacağız. Oradaki her imzanın sahibi hesap verecek. IMF ile Dünya
Bankası ile yapılan bağımlılık anlaşmalarının altında imzaları olanlar
hesap verecek.
İşten atanlar, memurları sürgün
edenler, on binlerce öğrencimizi okullardan atanlar mahkemelerimizde hesap vermekten kurtulamayacaktır.
Köylülüğe zulmeden, topraksız
bırakan toprak ağaları, şeyhler, aracı
tefeciler, aşiret reisleri de mahkemelere çıkıp hesap verecektir.
Halkın devrimci iktidarı, zulme
uğrayanları adaletsiz bırakmayacak,
tüm zulmün hesabını soracaktır. Halk
adaletsiz kalmayacaktır.
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Burası Çayan
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“Nurtepe savaş alanı gibi” diye
verdi televizyonlar. Gibisi fazlaydı,
burada bir savaş vardı. Burada bir
değil, birden çok savaş vardı. Yoksul mahallelerimizin Halk Cephelileri, TAYAD'lılar, öğrenciler, tutuklama terörüne karşı bir mücadele
içindeydiler. “Keyfi tutuklama zulmüne son!” kampanyasını başlatalı
18 gün olmuştu. Mahalleler evlatlarına sahip çıkıyordu. Bu sahiplenmeye saldırdı polis.
Birinci savaş buradaydı.
MHP'liler geçiyordu Hüseyin
Aksoy Parkı’nın yakınından. Onlar
halkın düşmanlarıydılar. Mahalellerimize sokmadık onyıllardır. Yine
sokmadık. Hak ettikleri cevabı aldılar bizden faşistler, öfkemizin hedefi
oldular. Birkaç polis otosu geldi onları himaye etmeye ama onlar da takviye getirmek için kaçıp gitmek zorunda kadılar... İkinci savaş buydu;
Sivil faşist hareketle yoksul gecekondu mahallelerimizin 40 yıldır
süren mücadelesiydi bu.
Üçüncü bir savaş, tecrite karşı
mücadelenin bir savaş alanıydı Hü-

Hüseyin Aksoy Parkı
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seyin Aksoy Parkı.
Tecrite karşı mücadelenin kadim
savaşçıları TAYAD’lılar her hafta salı
günü bir gecekondu mahallesinde
tecrite karşı yaptıkları eylemlerini bu
hafta Çayan Mahallesi’ne taşımışlardı. Tecrite karşı mücadelede susmayan susturulamayan savaşçıların
onlarcası o gün orada da beyaz tülbent ve alınlarında kızıl bantları ve
üzerlerinde önlükleriye oradaydılar.
Dördüncü savaş, tüm bunların
üzerine birazdan patlayacak olan
savaştı. Düzenin, AKP'nin işkenceci katliller sürüsü çoktan kuşatmaya
başlamışlardı Çayan Mahallesi’ni...
***
Hüseyin Aksoy Parkı’nda TAYAD’lılar AKP iktidarının yoksul gecekondu mahallelerine yönelik aylardır süren saldırı ve tutuklama terörüne karşı “Keyfi tutuklama zulmüne son” kampanyası başlattı.
Kampanya 10 Mayıs’ta Okmeydanı’ndaki devrimci kurumlara yönelik polis saldırısından sonra başlatıldı.
Tayad’lı Aileler Çayan Mahallesi’nde, Hüseyin Aksoy Parkı’nda
direniş çadırını kurarak açlık greviyle
kampanyayı başlattı.
Direniş çadırının kurulmasıyla
birlikte oligarşinin abluka ve saldırıları da başladı ve “Tutuklama Zulmüne Son!” kampanyası yeni tutuklamalara rağmen sürecek ve oligarşinin tutuklama zulmü boşa çıkartılacaktır.

Tarih: 29 Mayıs

Faşist MHP’nin seçim
konvoyu Çayan
Mahallesi’nden geçecek
29 Mayıs akşamı saat 19.00'da
Kazlıçeşme’deki mitingten dönen
MHP konvoyuna Nurtepe Viyadüğü’nden geçerken devrimciler tarafından müdahale edildi ve 4 araç tahrip edildi. Bunun üzerine sivil faşistler, polis desteğinde Nurtepe'ye
saldırdı. Polis mahalle halkından 4
kişiyi gözaltına aldı. Saldırının ve
gözaltıların ardından Nurtepe halkı
toplanarak direnişe geçti. "Katil
Polis Mahalleden Defol, Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz" sloganları atılarak olayla ilgili halka
çağrılar yapıldı.
Güzeltepe'yi Nurtepe'ye bağlayan
yaya geçidinin önünde toplanan 200
kişi, gözaltına alınanların serbest bırakılması için oturma eylemine hazırlanırken içinde mahalle muhtarının da
olduğu mahalle halkından bir heyet
Güzeltepe Karakolu'na giderek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Ancak diğer taraftan polis Çayan Mahallesi’ni kuşatmak için yığınak yapmaya başladı

Saat 20.30:

4 bin katil sürüsü Çayan
Mahallesi’ni kuşattı
Hüseyin Aksoy Parkı’nda direniş
çadırında olan Halk Cepheliler’e

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Düzen partilerini
mahallelerimize sokmayacağız
Düzen partilerini mahallelerimize sokmuyoruz. Doğrusu yalanlarıyla, gerçekleşmeyecek vaatleri ile oyalamalarıyla, birbirleri
hakkındaki seviyesiz tartışmaları ile mahallelerimizi
kirletmelerini istemiyoruz.
Bizim sorunlarımızı çözmeyecek bir seçimin oyuncusu
haline getirmek istiyorlar bizi. Bu oyunda yer almadığımız için, sorunlarımızı çözmeyecek düzen partilerinin hiçbirini mahallelerimizde istemiyoruz.
Onlara oy verelim, onları destekleyelim diye çeşitli
vaatlerle bizi aldatarak mahallelerimize üşüşmek istiyorlar.
İzin verirsek; 12 Haziran akşamına kadar, yalanları, ahlaksızlıkları, bayrakları, afişleri, flamaları ile mahallelerimizi kirletecekler. Herbiri yüzlerine sahte bir maske geçirerek, kapılarımızı çalacak, yalanlarını sıralayarak, bizden destek isteyecektir.
13 Haziran sabahı mahallemizde yanımızda olmayacaklar. Dün yoklardı, seçim dışında yine olmayacaklar
mahallelerimizde.
AKP’nin polisi mahallelerimizi kuşatıp, evlerimize gaz
bombası attığında, tepemizde helikopter uçtuğunda, ka-

pılarımız gece yarıları kırıldığında yanımızda değillerdi.
Gecekondularımız yıkıldığında yine yanımızda değillerdi. “Niye yıkıyorsunuz” bile demediler. Halk işsizlikten, açlıktan kıvranırken onlar yine yanımızda değillerdi.
Yıllardır yaşadığımız onca sorunda yanımızda olmazken, birgün olsun da gelip, “nasıl çözeriz” demezken, bugün oy için kapılarımızı çalıyorlar.
Seçim aldatmacası sürerken, düzen partileri de halkı
aldatmaya, yalanlarıyla halkı oyalamaya devam ediyor.
Yalanları ile her şeyi kirletiyor, halkın umutlarını karartıyorlar.
O halde sorunlarımızı çözmeyecek, bizi aldatmaya,
oyalamalaya yönelik bu seçim oyununda neden yer alalım? Bize bile bile aldatmalarına neden izin verelim?
Günlerce, haftalarca aynı yalanları, bıktırırcasına tekrarladıkları konuşmalarını dinlemek istemiyoruz. Çünkü
yalancıdırlar.
İşte tüm bu nedenlerden dolayı, bizi temsil etmeyen
düzen partilerini mahallelerimize sokmuyoruz.
Sayı: 271

ilk saldırının haberi ulaşır ulaşmaz
Halk Cepheliler halka çağrı yaparak
çatışma için hazırlık yapılmasını istedi. Toplanan halkla birlikte Sokollu
Caddesi’nden Viyadüğe doğru ilerlemeye başladılar.
Yapılan çağrılar üzerine toplanan
halk çatışa çatışa polisler eşliğindeki faşistleri mahalleden kovdular. Bu çatışmadan hemen sonra 4
bin kişilik polis sürüsü TOMA
(Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve zırhlı araç ve panzerlerle mahalleyi abluka altına aldı. Abluka
sonrası tam bir polis terörü yaşandı.
Polis, annesinin elinden çekip aldığı 11 yaşındaki bir çocuk da dahil ol-

mak üzere mahalle halkından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
11 yaşındaki çocuğun dahi gözaltına alındığı mahallede tam bir
gözaltı terörü yaşanırken tekrar şiddetli bir çatışma daha meydana geldi. Polis plastik mermiler kullanarak mahalleyi biber gazına boğdu. Mahalle halkı evlerinin içinde
dahi nefes almakta güçlük çekiyordu. Plastik mermilerden yaralananlar oldu.
O kadar çok kullanmışlardı ki,
gazları bitmişti. Gazı biten polise
amirinden talimat veriliyordu: Taş
atın taş! Taş toplayın, taş atın. Gaz
yoksa taş atın!

Saat 21.00:

Polis bir kez daha
püskürtüldü

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Polis direniş karşısında bir kez
daha geri çekilmek zorunda kaldı.
Yaşanan bu saldırılar üzerine Nurtepe
halkı 21.00 civarında Dilan Kafe
önünde oturma eylemi başlattı.
“Katil Polis Mahalleden Defol”
“Çayan Faşizme Mezar Olacak”
“Yaşasın Devrimci Dayanışma”
sloganları atıldı. Mahalleden çekilmiş olan polisler TOMA eşliğinde
üçüncü bir saldırı için tekrar mahalleye girdi. Oturma eylemi yapan
halka tazyikli su ile saldırdı. Geri çekilen kitle barikatlar kurdu. Po-
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lisin sıktığı tazyikli sudan ve biber
gazından mahalle halkından çok sayıda insan etkilendi. TOMA aracının
hemen arkasından ise ellerinde coplarla sivil polisler ilerliyordu.

Saat 22.30:

Üçüncü saldırı:
Her sokak başında
barikat

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Polis Sokullu Caddesi’ndeki ve
Çayan Mahallesi’ndeki tüm sokak
başlarını tuttu. 22.30’da Hüseyin
Aksoy Parkı’nda toplanan Halk
Cepheliler burada nöbet tutmaya
başladı. Bu sırada parka kadar ilerleme cüreti gösteren bir akrep taşların hedefi oldu ve ön camı tamamen parçalandı. Akrep hızla kaçtı. Sokak başlarında bulunan Çevik
kuvvette 4-5 defa biber gazı attı. Onlara da gereken cevap verildi. Ve parkı çevreleyen her sokak başına
barikatlar kuruldu. 20 dakika sonra çevik kuvvet parka doğru ilerlemeye başladı ve parkı biber gazına
boğdu. Halk Cepheliler taşlarla cevap vererek geri çekildi. Parka giren
çevik kuvvet buradaki çadırları, battaniyeleri, dergileri kısaca çadıra ve
direnişe ait ne varsa dağıtarak ne kadar aciz ve tahammülsüz olduklarını gösterdi.
Çatışmaların sonunda 10 kişi
gözaltına alındı ve istisnasız hepsi işkencelerden geçirildi.Yaşanan saldırı
ve direniş sonrası parka gelen Halk
Cepheliler polislerin harabeye çevirdikleri, üstünde tepindikleri çadırı
toparladılar.

Gece 22.30:

Ve çadır yeniden kuruldu
Polis saldırısında tamamen kırılan direniş çadırları Halk Cepheliler
tarafından yeniden kuruldu. Eşyalar
toplandı, pankartlar yeniden asıldı.
Mahalle halkı direniş çadırına davet
edildi. Direnişçiler, halkla birlikte direniş çadırında saldırının ve direnişin muhasebesinin yapıldığı geniş bir
sohbete daldılar..
***
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Gözaltılar eylemlerle
protesto edildi
Çayan Mahallesi’nde yapılan polis
saldırısı ve gözaltı
terörü 30 Mayıs’ta Halk Cephesi tarafından yapılan eylemlerle protesto edildi.
Çayan Mahallesi Hüseyin
Aksoy Parkı’nda toplanan
150 Kişi “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” ve “Keyfi
Gözaltılara Son!” pankartlarıyla “Nurtepe Faşizme Mezar Olacak, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Halkız Haklıyız Kazanacağız ” sloganlarını atarak Dilan Kafe önüne kadar yürüdü. Gökhan Yıldırım bir basın açıklaması yaptı. Halkın Hukuk
Bürosu da yaptığı yazılı açıklamayla müvekkilerine yapılan işkenceleri açıkladılar.

AKP’nin işkenceci
polislerinden aşağılık
işkenceler
Çatışmalarda gözaltına alınan
yaşı 18’den küçük olan 8 kişi, 30 Mayıs’ta serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan İbrahim GÖÇEBE, Hüsnü KAPLAN, Zeynel
ERTÜRK, Emrah TAŞ, Cihan GÜRBEY, Cengizhan ÖZER, Emre
DEFTERLİ, Muzaffer GÜÇLÜ,
Ulaş KAYALAR, Hasan SÖYLEME
ise gözaltına alınırken ve alındıktan
zonra bindirildikleri araçlarda yoğun
işkencelere maruz kaldılar.
Halkın Hukuk Bürosu’ndan edinilen bilgiye göre gözaltına alınanlardan Mehmet Göçebe 65 yaşında
olmasına rağmen ciddi şekilde darp
edildi. Cihan Gürbey ise gözaltına
alınırken ve karakolda maruz kaldığı yoğun işkence sonucunda sağlık
durumunun ciddiyeti nedeniyle Haseki Hastanesi’ne götürüldü. Cengizhan Özer’e ise gözaltına alınırken
ve karakolda gördüğü işkenceler nedeniyle boyunluk takıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Bunun yanında, yaşanan gözaltı
ve polis terörüne tepki gösteren mahalle halkı da aynı polis teröründen
nasibini aldı. Atılan gaz bombaları ve

polisin
uyguladığı yoğun saldırı nedeniyle mahalle halkından çok sayıda kişi yaralandı. Gözaltına alınanlar kısa süreli tedavinin
ardından, Emniyet Müdürlüğü’ne
geri götürüldü.
Çayan Mahallesi’nde direniş çadırı ve oturma eylemi devam ediyor.
Biraz yukarı bölgede toplanan faşistlerin olduğunu gören halk da
parkta toplandı ve direnişine devam
ediyor. Polis ise mahalleyi abluka altında tutmaya devam ediyor.

Tarih: 30 Mayıs
30 Mayıs günüydü... Mahallenin
her sokağı, dünkü çatışmanın izlerini taşıyordu. Ama mahalle halkı buna
çok alışık. Kaldırım kenarına oturup
güneşlenen teyzeler ve kapı önlerinde oyun oynayan torunları var.
Oturdukları sokağın başında “Burası Çayan” yazılamaları yapılmış ve
küçücük çocuklar bu duvardaki yazıları okuyorlar. Kim bilir günde kaç
kez okuyorlar o yazıları. O yazılar ki,
Çayan’da büyüyen çocukların bilinç
altına yerleşmiş. Çayan’da çocuklar
o yazılarla büyüyorlar. İçlerindeki
çocukça korkuyu daha o yaşta yıkıp
atmışlar. Yıkımlara karşı çatışmaların

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Her gözaltında bizi burada göreceksiniz artık...

Bizi gözaltına
aldığınıza pişman edeceğiz
Halk Cephesi yine Vatan işkence merkezi önünde özgürlük nöbetindeydi. Çayan Mahallesi’nde 29 Mayıs’ta estirilen polis teröründe gözaltına alınıp işkence merkezine
götürülen yoldaşlarının serbest bırakılması ve polis terörünü protesto etmek amacıyla Vatan Caddesi’ndeki işkence
merkezi önünde oturma eylemi başlattı.
10 Mayıs’ta Okmeydanı’ndaki üç demokratik kuruma karşı yapılan polis baskını ve bu baskında işkenceyle 46 kişinin gözaltına alınması Halk Cepheliler tarafından bir ilk yaratılarak Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün önünde oturma eylemi yapılarak protesto edilmişti.
Burada demokrasi mücadelesinin meşruluğu savunulmuş ve gözaltılar serbest bırakılana kadar eyleme devam edileceği halka duyurulmuştu. 29 Mayıs’ta mahallede terör estiren polis direniş çadırını sahiplenen ve “Nurtepe Faşizme Mezar Olacak” sloganları atarak mahallelerini sahiplenen halktan insanları gözaltına almıştı.
Halk Cepheliler AKP polisinin bu pervasız saldırıları karşısında gözaltıları sahiplenmek için bir kez daha Vatan önünde direniyor. 30 Mayıs’ta saat 15.00’te başlatılan oturma eyleminde “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”
içinde doğdu bu mahalleler. Aşurlar’ın, Mehmetler’in, Metinler’in
kurduğu mahallede yaşıyorlar. Onlar
devrim şehitlerinin izinden gidiyorlar. Onlar Hüseyin Aksoylar’ın kanlarının dökülerek şehit edildikleri
mahallenin çocuklarıydılar. Onlar da
kendi kendilerine “Katil Polis Mahalleden Defol” diye sloganlar atıyorlardı.
Yerlerde atılan boş mermi kovanlarını birbirlerine atıyorlar ve boş
biber gazı kovanlarını sokak ortalarında toplayıp poşete dolduruyorlardı. Sokaklar henüz dünkü çatışmadan
kaynaklı kaldırım taşlarıyla doluydu.
Barikatlar yapılmıştı onlarla. Bir değil 10 mahalleye yetecek kadar biber
gazı atılmış. Hem de öyle bir atılmış
ki kafamızı nereye çevirsek artık biber gazları vardı.
Halk, “mahallemizde polis istemiyoruz” diyor. Ve istemiyor: Halk,
polisin gaz bombalarına karşı taşlarla
çatışıyor. Evlerinin balkonlarını kal-

Kimse buraya keyfinden gelmiyor. Kimse
durduk yerde işkencehanelerin önünde
gecesini gündüzüne katmıyor.
Burada bir hak mücadelesi veriyoruz.
Keyfiliğin, hukuksuzluğun, işkenceciliğin önüne,
işkencehanelerinizin merkezinin önünde bir
barikat örüyoruz.
Her gözaltında bizi burada göreceksiniz artık.
ve “Keyfi Polis Zulmüne Son” pankartları açılarak kızıl
flamalar taşındı.
Yapılan sözlü açıklamada “AKP’nin keyfi polis zulmüne ve mahallelerimizdeki yoğun baskılara son verilmesi için oturma eylemi yapıyoruz” açıklaması yapıldı.
Halkın destek verdiği bu eylem gözaltı süresince (4 gün)
devam etti.

dırım taşlarıyla doldurmuş. Taş bulamayan duvardan söktüğü seramikleri fırlatıyor. Işıklar yanıp yanıp
sönüyor. Bu eski bir protesto. Susurluk devletinin pislikleri ortalığa saçıldığında “Pisliği devrim temizler”
diye binlercesi ışıklarını yakıp söndürüp sokaklarda protesto etmişlerdir.
Yine yanıp sönüyor ışıklar...
Korkuyorlar!
Duvardaki yazılardan korkuyorlar... Çocuklarımızdan korkuyorlar.
Duvardaki yazıyı okuduklarını gördüler çocukların. O yazıları kaç sefer
okuduklarını düşünmek bile korkutuyor. O yazıların gücünden korukuyorlar.
Burası Çayan; Çayan korkusu hiç
azalmadı oligarşinin. Çayan Mahallesi’nden korkuları mahallenin tarihiyle birdir.
Acizliklerine bakın: Direnişe öfkelerini direniş çadırlarını yıkarak alıyorlar. Direnişi böyle bitireceklerini sa-

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

nıyorlar. Hüseyin Aksoy Parkı’nda
gece sökülen çadırlar aynı gece geri kuruluyor. Mahalle halkı akşam işten geldikten sonra geçmiş olsuna geliyorlar.
Gelen boş gelmiyor, herkes mutlaka
evlerinden bir şeyler getiriyor ve ihtiyaç olup olmadığını soruyorlar.
Bazıları yanlarında polisin çadırlara verdiği zararı düşünerek çadır getirmiş. İşte oligarşi onca terörüne
rağmen hala halkın devrimcilerin
yanında yer almasına saldırıyor.
Fakat burası Çayan Mahallesi;
polisin abukası sürerken yaşlısından
çocuğuna herkes gece yarısına kadar
çadırda bekliyor. Herhangi bir saldırıya karşı herkes hazır. Polisin ablukası uzun süre devam ediyor.
Çayan’da halk her türlü polis törüne karşı direnişe hazır.
Burası Çayan; AKP’nin işkenceci polisleri elini kolunu sallayarak dolaşamaz Çayan’da.
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Okmeydanı’nda Duvar yazılamaları
Faşizmin saldırı ve tutuklama terörünün artmasına karşı Okmeydanı sokaklarında yazılamalar yapıldı.
“KEYFİ TUTUKLAMA ZULMÜNE SON! – HALK
CEPHESİ” yazıları, Mahmut Şevket Paşa ve Piyale Paşa
mahallelerinin duvarlarına yazılarak tutuklama zulmü teşhir edildi.

Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda Stand
Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda 22 Mayıs günü
İdil Kültür Merkezi, Gençlik Federasyonu ve Okmeydanı
Haklar ve Özgürlükler Derneği çalışanları birer masa açarak,
faaliyetleriyle ilgili yayınlar ve
ürünleri satmaya başladılar.
Stantlar her gün 15.00 – 22.00
arasında açık kalıyor.
26 Mayıs akşamı stantların
başında gitar ve bağlama eşliğinde hep birlikte türküler söylenip halaylar çekildi. Parkta

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011
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bulunan mahalle halkından da
katılanların olduğu küçük etkinlik, bir buçuk saat kadar sürdü.
Okmeydanı Sibel Yalçın Direniş Parkı’nda açılan stantlarda
bu tür etkinlikler yaz boyunca sürecek.

Küçükarmutlu Emrah Doğan’ı
sahiplendi
AKP’nin polisi tarafından, 10 Mayıs’ta
Okmeydanı'ndaki saldırılarda gözaltına
alınan 46 kişiden biri de Emrah Doğan'dı. O Küçükarmutlu'daki evinden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Emrah Doğan'ın serbest bırakılması
için mahallesi Küçükarmutlu'da başlatılan
kampanya dahilinde “Emrah Doğan'a
Özgürlük!”, “Halkını Vatanını Sevdiği
İçin Tutuklandı!” yazılı afişler mahallede çeşitli yerlere asıldı.

Hopa’da bir öğretmen
gaz bombasıyla katledildi!
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
Hopa ilçesindeki mitingi öncesinde,
AKP’yi protesto eden bir eylem yapan çeşitli ilerici grupların eylemine
polis saldırdı ve bir ilerici emekli öğretmen katledildi.
Devrimci, demokrat kitle 31 Mayıs günü, “Su haktır, satılamaz” pankartını da açarak protesto eylemini
sürdürürken, önce üzerlerinde polis
helikopterleri uçuruldu, ardından da
polis saldırıya geçti.
Polisin tazyikli su ve biber gazlarıyla gerçekleştiridiği saldırısına
kitle de kenetlenerek, kaldırım taşlarını polise atarak direndi.
Polis saldırısı sırasında biber gazından etkilenerek kalp krizi geçiren
emekli öğretmenMetin Lokumcu
katledildi.
*
Metin Lokumcu’nun katledilmesi, 1 Haziran’da bir çok şehirde yapılan eylemlerle protesto edilirken, Lokumcu’nun cenazesi de 1 Haziran’da

Artvin’nin Kemalpaşa Beldesi’ne
yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.
Hayatını kaybettiği alanda alkışlarla karşılanan Lokumcu için, “Metin Lokumcu devrimci yolumuzda yaşayacak” pankartı açıldı.
Metin Lokumcu, 12 Eylül öncesi TÖB-DER, sonrasında Eğitim Sen
üyesiydi. Ayrıca Derelerin Kardeşliği Platformu içinde de HES’lere
karşı mücadelede yer alıyordu.

Halkevi Üyesine
İşkence
Metin Lokumcu’nun katledilmesini protesto için 31 Mayıs’ta
Ankara’da AKP İl Başkanlığı önüne
yapılan yürüyüşe polis saldırdı.
Çeşitli siyasi hareketler ve demokratik kitle örgütleri tarafından yapılan eylemde, polis yine kitleye
karşı yoğun bir gaz bombası kullandı. Saldırıda, aralarında ÇHD’li avu-

katların da olduğu 60 kişi gözaltına
aldı. Oligarşi, “katledeceğim ama ses
çıkarmayacaksın” diyor.
Protesto eylemi sırasında polis
panzerlerinin üzerine çıkarak polisi
protestosunu sürdüren Halkevleri
MYK üyesi Dilşat Aktaş’a, eylemin
ardından işkenceci katil sürüleri tarafından kaçırılarak, işkence yapıldı.
İşkence sırasında Aktaş’ın kalça kemiği kırıldı. Aktaş, 6 ay “iş göremez“
raporu aldı.
Erdoğan Hopa’daki saldırıdan
sonra diyordu ki: “Eşkiya Hopa’ya
inmiş...”Ben Hopa’ya eşkiyaların
indiğini bilmiyordum.”
Oysa eşkiya, Başbakanlık koltuğuna oturmuş, her tarafta halka saldırıyı organize ediyor.

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Alibeyköy Karakolu’na giden avukatlar kan revan
içinde bir tablo ile karşılaştılar. 14 yaşından 65 yaşına
kadar insanlar feci halde dövülmüşlerdi. İnsanlar
karakolun bahçesinde yerlerde kıvranarak yatıyor,
polisler ise aldırış etmeksizin başka işlerle meşgul
oluyorlardı...
Tarih: 29 Mayıs 2001
Yer: AKP’nin yönettiği Türkiye
AKP’nin polisi, savcıları, yargıçları, Halk Cepheliler’e karşı işkenceden tutuklamalara kadar, ellerinden
gelen her yöntemle, baskı ve terör uyguluyorlar.
Son olarak Çayan Mahallesi’ne
yapılan saldırıda gözaltına alınanlar,
işkencelerden geçirildiler.
Engin Çeberler’in, hapishanelerde onlarca tutsağın tecrit işkencesi altında katledildiği bir ülke burası. Zulüm sürerken, “sıfır işkence” diyen bir
riyakarlığın iktidarda olduğu bir
ülke... Halkın Hukuk Bürosu tarafından 1 Haziran’da yapılan açıklama,
bir karakolu anlatıyor gibiydi ama aslında Türkiye’yi anlatıyorlardı; zulmün Türkiye’sini.
*
İşkence sokakta, gözaltında, hapishanede.. devam ediyor. 29.05.2011

Çarşamba gecesi MHP konvoyunu
taşladıkları gerekçesi ile onlarca insan gözaltına alındı. Bu, sıradan bir
gözaltı değildi. Çevik kuvvet ekipleri ile beraber sivil giyimli polisler
ağızlarından salyalar akıtarak yakalanan kişileri bekliyorlardı. Yakalananları akrep olarak bilinen araçlara götürdüler ve öldüresiye dövdüler.

Alibeyköy Karakolu’na giden
avukatlar kan revan içinde bir tablo ile karşılaşmıştılar. 14 yaşından 65
yaşına kadar insanlar yakalanmış ve
feci halde dövülmüşlerdi. İnsanlar Alibeyköy Karakolunun bahçesinde yerlerde kıvranarak yatıyor polisler ise aldırış etmeksizin başka işlerle meşgul
oluyorlardı.
65 yaşındaki İbrahim Göçebe’nin yüzü morluklar içindeydi ve
başına aldığı darbeler sonucu bilinci gidip geliyordu. Cihan Gürbey’in gözleri aldığı darbeler neticesinde açılmaz hale gelmişti. Aynı şekilde özellikle
başına vurup tüm vücudunu
morluklar içinde bırakmış- “Örgüt üyesi olmadığını bize ispat et; lardı. Emrah Kaş’ın yüzüne
ayakları ile basmışlar vü- Kelime-i şehadet getir”
cudunda vurulmadık yer bı- Örgüte küfredersen sana inanırız’ rakmamışlardı. Aynı şekil-

İşte AKP’nin polisi!

“Sıfır işkenceciler, bakın
nasıl sorgu yapıyor?

de Zeynel Ertürk ve Hüsnü Kaplan’ı
da kanlar içinde bırakmışlardı.
Ardından 18 yaşın altındaki çocukları Üsküdar Çocuk Şubesi’ne
büyükleri ise Terörle Mücadele Şubesi’ne götürdüler... Gözaltı kararı olmaksızın hukuka aykırı bir şekilde tutulan müvekkiller geceyi ağrılar içinde gözaltında geçirdiler.
İşin kaba tarafı bitmiş ince tarafı
başlamıştı artık. Sıra psikolojik işkencede idi. Avukatlarını değiştirmeleri için baskı gördüler. Yoksa tutuklanabilirlerdi. Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak itirafçı olmaları istendi. Defalarca avukat olmaksızın 3. kattaki odalara götürülerek
yasadışı ifadeleri alınmak istendi.
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İşkencenin diğer bir yönü insan
onurlarının hedeflenmesidir. Müvekkillerimiz, birlikte gözaltına alındıkları arkadaşlarından birine; “Örgüt üyesi olmadığını bize ispat et; Kelime-i şehadet getir” ve “örgüte küfredersen sana inanırız’ gibi sözler
söylediklerine tanık oluyorlardı. Gözaltı boyunca bu psikolojik baskı devam etti.
Emrah Kaş, Hüsnü Kaplan ve Cihan Gürbey çıkarıldıkları Nöbetçi
Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklandılar. İşkence izlerini onlarla beraber
hapishanelerin karanlık hücrelerine
gönderdiklerini sananlar ise fevkalade yanılıyorlar. Gücümüz yettiğince
bu zulmü ve işkenceyi anlatmaya
devam edeceğiz.
Çünkü biz, onlar gibi yaşadığı
dünyayı değersizleştiren, yozlaştıran, insan onurunu on paraya satanlar karşısında insanlık onurunu savunuyoruz.
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Uzlaşmacılar kendilerine güvenmezler. Halka
güvenemezler.
Sömürüsüz bir dünya
için mücadele etmek gibi
bir inançları yoktur.
Dolayısıyla kıyasıya
bir mücadeleye girmeyi
hiçbir zaman göze alamazlar. Eylem yaptıklarında kendi
varlıklarını tehlikeye atmadan savuşturabileceklerine inandıkları noktada uzlaşıp, bir çırpıda vazgeçerler.

Öğretmenimiz
Haklarımızı emekle büyüttük
Söke söke aldık
Tabii ki cüretle de savunacağız.
Neden eylem yaparız?
Buna en kısa cevap "haklarımızı ve özgürlüklerimizi
korumak için" diyebiliriz.
Peki, korumak yeter mi?
Korumak ve geliştirmek
için, daha fazla hak kazanmak için eylem yaparız.
Korumak ve geliştirmek
için ne gereklidir?
Yeni değişik, orjinal eylem biçimleri mi, değil elbette. Geliştirmek için yeni gelenekler yaratmalıyız.
Eski yarattıklarımızı ısrarla korumalı, mevzilerimizi savunmalıyız
ve yeni gelenekler yaratmalıyız.
En sıradan bir demokrat bile; düzenin baskı ve sömürüsüne karşı
haklarına sahip çıkmak, korumak
ve daha fazla haklar elde etmek için
mücadele etmesi gerektiğini bilir.
Biz devrimciler de haklarımıza sahip çıkmak ve büyütmek için bir
araç olarak da derneklerimizi, demokratik kitle örgütlerimizi kurar, geliştirir, koruruz. Bu nedenle derneklerimiz bizim mevzilerimizdir. Onları
cüretle savunacağız.
Eylem kararını inanarak,
"kazanana kadar" mücadele
etme kararlılığıyla
almalıyız. Bu bir Cepheli tarzıdır.
Ankara’da Dev-Gençliler’in en
son çadır eylemi bunun güzel bir örneğidir.
Uzlaşmacı,
işbirlikçi çizgi demokratik mücadelede önümüzdeki en büyük tehlikedir. Asla buna izin vermemeliyiz.

Ama esas olan yaptığımız eylemlerin halka verdiği umut, bizim direncimizi arttırması önemli iki noktadır.
Bu iki noktayı sıkı tutarak,
bu iki noktada sağlam durarak,
eylemlerimizin çok daha kitlesel
ve güçlü olmasını sağlamalıyız.
Halka umut vermek çok önemlidir.
Halkın katılımı çok önemlidir.
Mücadelenin uzun vadeli çıkarları
açısından, halkın önyargılarını kırılabilmesi
önemli bir kazanç olacaktır.
Kitleselleşmemize
de hizmet edecektir eylemlerimiz.
Bu zamanda devrimcilere de şimdi çok
daha geniş kitlelere seslenebilme, onlarla tanışma ve tartışma olanağı da sağlamaktadır.
Tüm halk içinde çalışma yapma
ve herkese ulaşmayı hedeflemeliyiz.
Örneğin; bildirilerimizi gericifaşistlerin etkisi altındaki halka da rahatlıkla dağıtabilmeliyiz. Onlarla
bizi anlayabilecekleri bir üslupla tartışabilmeliyiz.
Mahallerimizi helikopterlerle basanları, mahallemizin gençlerine işkence yapanları halktan hiç kimse savunamaz.
Hangi siyasi eğilimden olursa olsun hemen hemen tüm halk hükümetin emekçilerden, halktan yana bir
hükümet olmadığı, IMF nin talimatlarıyla hareket ettiğinin farkındadırlar.
Bunu yaşayarak, görerek, sezgileriyle fark etmektedirler.
Sorun bu fark edişi çok daha bilimsel temellere oturtmak, kitlede bir
bilinç sıçrayışı sağlayabilmektir. Bu
bilinçlendirme sadece tek yol devrim,
kurtuluş sosyalizmde gibi altı doldurulmadığında kitlelere soyut gelen
sloganlarla sağlanamaz.

HAKLARIMIZI
EMEKLE BÜYÜTTÜK,
CÜRETLE
SAVUNACAĞIZ.
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Ya başlangıçtaki taleplerden gerileyerek tavizler verilir, ya da bir uzlaşma noktası bulunur ve bu alınabilecek en iyi sonuçmuş gibi yansıtılır. Ya da keskin laflar edilir, esilir,
gürlenir. Belki eylemler, mitingler,
gösteriler de yapılır, ama sonuçta yaratılan karamsarlık, yayılan umutsuzlukla birlikte artık yapabilecek bir
şey kalmadığına önemli bir kesim
ikna edilir. Elimizden daha fazlası
gelmez, ne veriliyorsa kabul edelim
bir dahaki sefere daha iyisini elde
ederiz denilerek, taleplerin çok gerisinde bir noktada uzlaşmaya razı
olunur.
Haklarımızı korumak için biz direnmeliyiz.
Yeni gelenekler yaratmak için, var
olan haklarımızı cüretle savunmalıyız.
Uzlaşma noktası aramak değil,
haklarımızı korumak ve geliştirmek
için eylem yapmalıyız.
Direnişi nereye kadar sürdürebiliriz?
Ne yapmalıyız?
Tabii ki bunları da değerlendirmeliyiz.

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Elbette bu tür sloganlarımız, pankartlarımız, çağrılarımız da olur. Ama asıl olan kitlelere yaşadıkları sorunların, saldırıların, sömürünün sadece şu ya da bu hükümete, düzen
partilerinin tutumuna bağlı olmadığını, bunun
bir sistem sorunu olduğunu kavratabilmektir.
Bu düzen içinde neyin ne kadar yapılabileceğini de yapılamayacağını da gösterebilmeli, önüne çözümler koyabilmeliyiz.
Halk sorunlarının bu düzen içinde çözümünün mümkün olmadığını, düzen değişikliliğinin, bir devrimin gerekliliğini kavradıkları, devrime ihtiyaç duydukları ölçüde sloganlarımız etkili olacak, kitleler tarafından benimsenecektir.
Bu şüphesiz bir günde sağlanabilecek bir
şey değildir. Uzun, sabırlı bir çalışmayı, kitleleri eğitebilmeyi gerektirir.
Kitleleri hem bilinçlendirmek, hem de
yaşanacak bir saldırı karşısında büyük hayal
kırıklığına, umutsuzluğa düşmelerini engelleyip, mücadelenin sürekliliğini sağlamak
için baskı ve sömürüyü anlatıp teşhir etmeliyiz.
Ne istediğimiz konusunda, haklarımızdan taviz vermememiz gerektiği noktasında
netleşmeyi sağlayabildiğimiz ölçüde, kitleler
kendine daha güvenli olacaktırlar.
Muhalefetteki düzen partilerinin de hükümettekilerden farkı olmadığını, hepsinin
IMF’nin talimatlarıyla hareket ettiklerini ve hükümete geldiklerinde onların da bunun dışında
hareket edemeyeceklerini, bağımlı yeni-sömürge bir ülkede düzeni ayakta tutabilmek için
bundan başka şansları olmadığını, IMF ve emperyalizm ile halkın sofrasındaki ekmek, toplumdaki yozlaşma, talan vurgun arasındaki
bağı bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.
Milliyetçisinden sosyal demokratına, İslamcısından MHP lisine kadar her kesime
söyleyebileceklerimiz vardır.
Halka çıkarlarının birlikte mücadeleden
geçtiğini gösterebildiğimiz, birleştirici olabildiğimiz, mücadelenin önünde yer alabildiğimiz ölçüde burjuvazinin ve işbirlikçilerinin bölüp parçalama, yönetme
ve düzen içinde tutma oyunları da bozulacak,
gelişip güçlenme zemini bulacağızdır.
EN KIRINTI HAKKIMIZI BİLE EMEKLE BÜYÜTTÜK CÜRETLE SAVUNMALIYIZ.

Savaşan
Kelimeler

Ötekileştirme
“Kürtleri ötekileştirmeyelim”, “Alevileri ötekileştirmeyelim”, “Çingeneleri ötekileştirmeyelim” demek ne Kürt halkının ne Alevi halkın ne de Çingene halkın yaşadıklarını açıklamaktadır.
Tersine, bu tür tanımlamalarla sorun içinden çıkılmaz, anlaşılmaz bir hale getirilmektedir.
Bu örneklerden yola çıkarak, şunu sorabiliriz, nedir ötekileştirme?
“Bizden biri” olmaktan çıkarıp, öteki yapma, karşımıza alma,
“düşman olarak görme mi” dir ötekilileştirme? Ya da ötekileştirip, baskı altına alma, dilini, kültürünü yasaklamak mıdır?
Bu soruları çoğaltabiliriz. Bir kavram bu kadar çok soru sorduruyorsa, bu kadar tanıma muhtaç ise o kavramın kullanılmasında bir sakınca vardır.
Tıpkı bugün kullanıldığında, sorunun adını açıktan koymuyorsa, adını koymaktan kaçıyorsa, muğlak ve anlaşılmaz hale
getiriyorsa o kavram bizim kullanacağımız bir kavram olamaz.
Ötekileştirme sorunun adını koymadığı için kullanılmamalıdır. Yine halkın dostlarını, halkın düşmanlarını net olarak anlatmadığı, “kim yapıyor” sorusunu cevapsız bıraktığı için de
net bir kavram değildir.
Oysa bugün Kürtlerin, Alevilerin, Çingenelerin yaşadığı sorunlar bellidir. Halklar on yıllardır egemen sınıfların zulmüyle karşı karşıyadır. Ulusal ve sınıfsal baskı altındadırlar. Bu nedenle kimlikleri, inançları baskı altındadır.
On yıllardır asimilasyona uğratılmış, ezilmişlerdir. Sorunun
adı ulusal baskı, asimilasyondur. Ama ötekileştirmede bunlar
yoktur. Belirsizdir. Sorunu tanımlamada yaşanan bu belirsizlik
çözüm de de vardır. Daha doğrusu çözüm yoktur.
Ötekileştirme karşısında ne yapılacaktır? Ötekileştirme söyleminin sahiplerinin çözümleri “ötekileştirmeyin, empati yapın”dır. Yani sadece onların yerine kendimizi koyacağız ve bir
çırpıda yüzyılların sorunları çözülecektir. Bu kadar basit yani!
Bu çözümde ne faşizm, ne ulusal baskılar, ne de emperyalizm vardır. Herşeyi yerle bir eden çarpık anlayışlar vardır ortada.
Başka bir teorileri ise “sevgi herşeyi çözer”dir. Yani onlara kalırsa biraz empati yaptık mı, biraz da sevdik mi, ne Kürt,
ne Alevi, ne Çingene sorunu kalır. Ne de başka bir sorun.
Ötekileştirmede ne sınıfsallık, ne sınıflar, ne de politikaları vardır. Ne haklar ve özgürlükler için mücadele, ne ulusal kurtuluş mücadelesi kalır geriye o zaman.
Sınıfsallığın reddi vardır ve herşeyi, sosyolojik, psikolojik
açıklamalar ile çözmeye kalkmak, bilimin reddedilmesidir.
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Halkı sömürenler, halkın
sorunlarını çözemezler!

Sayı: 271
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12 Haziran seçimlerine günler
kala, bir kez daha şu soruyu soruyoruz: “65 yılda yapılan 15 genel seçimde ne değişti? Halkın hangi temel sorunları çözüldü?”
88 yılda kurulan 60 hükümetten
hiçbiri bugüne kadar halkın temel sorunlarını çözmüş değildir. Tersine
halkın yaşadığı yoksulluk, açlık, işsizlik, sağlık, barınma, eğitim gibi en
temel konularda yaşadığı sorunlar
adeta katlanarak sürmüş, kangren
haline gelmiştir.
Halk neredeyse doksan yıldır sorunlarının çözümünü beklemektedir.
Bu tabloya sonuçtan bakacak olsak bile görürüz ki, bu tabloda halkın
sorunlarını çözme gibi bir düşünce, bir
niyet, bir çaba yoktur.
Oysa, konut, eğitim, sağlık gibi sorunlar bugünün teknolojisi ve ülkemizin güç ve imkanlarıyla çok kolay
çözülebilir.
Mesele tercih sorunudur. Kaynakların kimin için harcanacağı, hal-

Yoksulluğun sorumluları
ÇÖZEMEZ!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2009 yılındaki bir
araştırmasında;
En yoksul ile en zengin arasındaki gelir farkı iyice açıldı. Arada
uçurumlar oluştu.
Halkın yüzde 37.8’i evinin ısınma ihtiyacını karşılayamıyor. Yoksulluk nedeniyle ısınmasından kısıyor.
Yeni giysiler alamayanların oranı ise yüzde 43.9
Halkın yüzde 42.2’si konut açısından insanca yaşam imkanlarından yoksundur. “Sızdıran çatı,
nemli duvarlar, çürümüş pencere
çerçevesi v.b.” gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Halkın yarısı sağlıklı bir konuttan yoksundur.
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kın ihtiyaçları için mi yoksa emperyalist tekeller, işbirlikçiler için mi seferber edileceğinde yatmaktadır tüm
sorular. Eğer bugüne kadar halkın temel sorunlarının çözümü için her
imkan seferber edilseydi, bugün mesela barınma sorunu diye bir sorun,
sağlık sorunu diye bir sorun olmazdı.
Ama oligarşi bu sorunları çözemez. Sorunları yaratanlar, sorunları
çözemezler.

Sorunların kaynağı
emperyalizm ve
oligarşidir
“Buna karşın özellikle 1970'lerden
başlayarak, sosyal sınıflar arasındaki uçurumun derinleşmesi, çelişkilerin keskinleşmesi ve oligarşinin
bunalımdan bunalıma sürüklenmesi sonucu her geçen gün emekçi sınıflar üzerindeki baskı ve sömürü arttırılmıştır.” (Haklıyız Kazanacağız)
Emperyalist sömürü ve yağmanın,
bağımlılığın sonuçları özellikle
1970’lerden başlayarak işsizliğin artması, yoksulluğun yayılması, köyden
şehirlere göçlerin artması, sınıflar
arasındaki derin uçurum biçiminde ortaya çıktı.
Nitekim 1970’lerden günümüze
aradan geçen 40 yılı aşkın bir zamanda ortaya çıkan tablo yoksul halk
açısından çarpıcıdır. Bu tabloda 10
milyon aç, 40 milyon yoksul vardır.
Emperyalist tekellerin karları, işbirlikçi tekellerin “büyüme rakamları”, özelleştirme adına yağmalama,
halkın yoksulluğu, açlığı demektir.
Onlar büyürken, zenginleşirken, şirket “evlilikleri” yaparken, yeni yalılar, yeni villalar alırken halk aç, yoksul ve işsizlik kuşatmasındadır.
2010 Aralık ayı verilerine göre yeşil kart kullananların sayısı 9 milyon
395 bin 185’tir. Sadece bu rakam ül-

kemizde yoksulluğun boyutlarını göstermeye yeter.
Hükümet adına Mecliste bir soru
önergesine verilen cevap, köylerdeki,
kasabalardaki halkın yoksulluğunu da
gözler önüne sermektedir:
“2002 yılında yüzde 19,86 olan
kırsal kesimde (ki) yoksulluk oranına karşılık gelen nüfus 5 milyon 430
bin kişi, 2009 yılında yüzde 34,20
olan orana karşılık gelen nüfus ise
7 milyon 455 bin kişidir.”
Yani 2002’de kırsal kesimdekiyoksulların sayısı 5 milyon 430 bin
iken, 2009’da 7 milyon 455 bin’e çıkmıştır.
Aşağıdaki şu bilgiler de, ülkemizdeki yoksulluk tablosunun göstergeleridir (Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2010 yılı rakamlarına göre):
* Her 100 hanenin 60’ı borçludur.
30 hanenin borç yükü ise çok ağırdır.
* Her 100 gencin 21’i işsizdir.
* Meslek liselerini oligarşinin
ucuz işgücü ihtiyacını karşılamak
için açtılar. Meslek lisesi mezunu
332 bin kişi iş arıyor.
* 2010 yılında 100 kişinin 60’ı
yoksullaştığı için daha az ve daha
ucuz ürün tüketmeye başlamıştır.
* 100 kişinin 27’sinin geliri azalmıştır.
Bu tablo emperyalizme bağımlılığın, sömürü ve yağmanın sonucudur.
Seçim meydanlarında, konuşan
düzen partilerinin liderlerinin söylediklerinin bu nedenle bir anlamı yoktur.
Türkiye gerçeği budur. Yağma ve
talan altında inim inim inletilen milyonlar vardır. Meydanlardaki seçim
konuşmalarının hiçbirinde bu gerçekler yoktur. Tersine bu tablo özellikle gizlenmeye çalışılmaktadır.
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Gizlenmeye çalışılan bu büyük
yoksulluğun sorumlusu ise emperyalistler ve işbirlikçi oligarşidir.
İşte bu nedenle emperyalizmi ve
oligarşiyi hedeflemeyen, onlara tavır
almayan hiçbir hareket, yoksulluk
sorununu çözemez.

16. genel seçimlerde de
halk açısından değişen bir
şey olmayacaktır
12 Haziran’da 16’ncısı yapılacak olan genel seçimler sonucunda
kurulacak hükümet de halkın temel
sorunlarınının hiçbirini çözmeyecektir. O yanıyla seçimler halkın mücadelesine yeni bir şey katmayacaktır.
Seçime katılan düzen partilerinin halkın sorunlarını çözme doğrultusunda bir iradeleri yoktur. Öyle
bir programa da sahip değillerdir.
Düzen partilerinin liderlerinin
meydanlarda yalanlarından, birbirleriyle sürdürdükleri savaşlardan ve
kasetlerden arta kalan zamanlarda
halka vaat ettikleri bazı şeyler de var.
Vaatlerine neden olan sorunların
kendi savundukları, iktidara geldiklerinde hayata geçirdikleri politikalardan kaynaklı olduğunu bile bile vaatlerde bulunmaya devam eder düzen
politikacıları.
Hemen herkes düzen partilerinin
seçim meydanlarında söylediklerinin
tersini yaptığını, yapmak zorunda olduğunu deneyleriyle de olsa bilir.
Onun için düzen politikacılarına
güvenmez halk. Onların hep yalan
söylediğini, hiçbir sorunu çözmediklerini haklı olarak söyler.
Bu gerçekte de böyledir. İşsizlik,
açlık, yoksulluk, kapitalizmin, İMF
politikalarının, bağımlılığın sonuçlarıdır. AKP iktidara geldiğinde bağımlılığı pekiştiren, derinleştiren politikaları izlemeye başlamış ve bugünkü tabloyu yaratmıştır.
O nedenle AKP’nin bir yandan
İMF politikalarını uygulayıp, diğer
yandan da işsizliği, açlık ve yoksulluğu çözeceğini söylemesinin bir
kıymeti yoktur.

Yalan, düzen politikacılığının
gıdasıdır. Burjuva
politikacılarının her biri
sorunları çözemeyeceklerini
bildikleri için, yalan
söylerler. Bunun dışına
çıkmanın yolu bellidir:
Halkın örgütlenmesi...
Halkın savaşı...
Halkın iktidarı
Ortada bu yanıyla koca yalanlar
vardır. Ve her AKP’li milletvekili de
bu yalanları bilir. Söylediklerini yapmayacaklarını bilir. Bilir ama bile bile
de yalan söylemeye devam eder.
Sorunları seçim değil, devrim çözecek derken sözünü ettiğimiz gerçek
budur. Hiçbir düzen partisinin sorunları çözemeyeceği konusundaki
düşüncelerimizin temelini bilimsel
gerçekler oluşturmaktadır.
Hem bugünkü sorunları yaratan
düzeni savunacaklar, hem “iktidara
geldiklerinde tüm sorunları” çözebileceklerini savunacaklar; bu çözümü imkansız büyük bir çelişkidir. Onlar çelişkiyi SÖZLERİNİ TUTMAYARAK çözerler!
Aralarında biçimsel farklar olsa da,
ifade ettikleri farklı gibi görünse de,
ya da düzenin sağında, solunda da olsalar, sonuçta iktidara gelen her düzen partisi emperyalizmin ve oligarşinin isteklerini yerine getirecek, bugünkü çarpık düzeni sürdürecektir.
Bugünkü düzende ise halka verebilecekleri yeni bir şey yoktur. Oligarşi, halkın elindekini avucundakini, son lokmasını alırken, hala düzen
partilerinden umut beklemek, doğru
değildir.

Düzeni değiştirmeyi göze
alamayanlar halkın
sorunlarını çözemezler
Peki “koca koca parti liderleri”
başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, il başkanları... halkın yüzüne baka
baka neden yalan söyler?
1946’dan, 2011’e kadar bu hep
böyle olmuş, halka hep yalan söylemişlerdir.

Yalan, düzen politikacılığının gıdasıdır. Yalan olmazsa burjuva politikacıları yaşayamazlar. Tabii sorun sadece yalan söylemeleri de değildir. Burjuva politikacılarının her
biri sorunları çözemeyeceklerini bildikleri için, yalan söylerler.
60 yıldır emperyalizme bağımlılık
nedeniyle, ülkemiz emperyalist tekeller tarafından talan edilmiştir.
Tüm zenginliklerimiz emperyalist
tekellere ve yerli işbirlikçilere sunulmuştur.
Bu halkın taleplerinin karşılanmaması ve haklı talepler için mücadele eden halkın kanının dökülmesi
demektir.
Bu daha çok sömürü, daha çok faşist terör demektir. Depremde çadır istediği için Bingöl’de halkın üstüne
panzerlerin sürülmesi, ateş edilmesi
ve halkın kanının dökülmesi demektir. Ulucanlar Hapishanesi’nde boş koğuş istedikleri için tutsakların katledilmesi demektir. İstanbul Gazi Mahallesi halkını teslim alamayan oligarşinin katillerinin halkın kanını
dökmesi demektir. 19-22 Aralık
2000’de olduğu gibi, düşüncelerini savunan teslim alınamayan devrimci tutsakları katletmek demektir. 1 Mayıs’ı
kutlamak için meydanlara çıkan
emekçileri katletmek demektir.
Bu tabloyu değiştirmeyecek, faşizmi yıkmayacak, emperyalistleri bu
ülkeden kovmayacak hiçbir çözüm, çözüm değildir. Seçim meydanlarında
halka nutuk atanlar, faşizme karşı olmadıkları, emperyalizme karşı olmadıkları, halk için demokrasiyi ve tam
bağımsızlığı savunmadıkları için sorunları çözemezler.
Emperyalizme bağımlılık devam ettikçe, sömürü de, faşist terör de, halkın
sorunları da devam edecektir. Ve bu düzende hiçbir seçim halkın sorunlarını
çözmeyecek, halkın sorunlarını kendi
devrimci iktidarı çözecektir.
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Eskiyen ve çürüyen kapitalizm, yıkılacaktır.
Emperyalistler, bu asalak sistemin
ömrünü olabildiğince uzatmaya çalışıyorlar; ancak bu tarihsel olarak bir
yere kadar mümkündür. O “yer”,
devrimlerdir.
Devrimler, bugün hemen mümkün
olup olmamasından bağımsız olarak, zorunludur ve kaçınılmazdır.
Dünya ve Türkiye halklarının sorunları, seçimlerle değil devrimlerle
çözülebilecektir. Bunu kesin olarak biliyoruz. Kapitalizmin hüküm sürdüğü yüzlerce ülkenin pratiğine baktığımızda hepsinde bunun kanıtlarını
görüyoruz.
Halkların temel sorunları, dünyanın hiçbir burjuva parlamentosunda,
parmak kaldırıp indirerek çözülmedi.
Kapitalizmin kangrenleştirdiği tüm
sorunların çözümüne açılan kapı,
parlamento kapısı değil, devrimdir.
Devrimle, ekonomik sorunlardan
Kürt sorununa, inanç özgürlüğünden adaletin yerini bulmasına
kadar tüm sorunların ÇÖZÜM
ZEMİNİ oluşmuş olur.
Neden? Çünkü devrim, emperyalizmin kovulması, oligarşik diktatörlüğün yıkılmasıdır. Emperyalizmin kovulması bağımsızlık, oligarşik diktatörlüğün yıkılması devrimci halk iktidarı demektir. Nasıl ki,
mevcut düzende tüm sorunların ekonomik, siyasi, sosyal temeli emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar ise,

sorunların çözümünün
ekonomik, siyasi,
sosyal temeli
de bağımsızlık ve
devrimci
halk iktidarı olacaktır.
Bakış açımızla, programımızla
bu ülken i n
sorunlarını çözebilecek birikim ve iddiaya sahibiz. Programımız halkın temel sorunlarını çözecek kadar donanımlıdır. Ancak var olan tüm bu
programları da yine halkın katılımıyla geliştirmek esastır. Halk işin
içinde olmadıkça sorunlar çözülmez.
Burjuvazi çözemiyor. Biz çözmeye talibiz ve yıkıp yapacağız! Sorunlar reformlarla çözülemeyecek kadar derindedir; bu yüzden de ancak devrimle
sonuç alınabilir. Aslında çözümler çok
zor değildir. Bebek ölümlerinden barınma sorununa, eğitimden işsizliğe
kadar tüm sorunların çözümü imkansız değildir. Zorlaştıran, imkansızlaştıran mevcut sömürü sistemidir!

Kendi devrimimizi
yaratacağız
Devrime gebe bir ülkede Marksizm-Leninizm’i doğru kavrayan ve
doğru uygulayan bir hareket, devrim
yapabilir. Ama hiçbir devrim bir başkasının kopyası, şablonu olamaz.
Öyle yapmaya kalkanlar devrimi
kendi elleriyle boğmuş olurlar. Çünkü ülke koşulları ve halkların durumu
birbirine çok benzese dahi yine de
bunlar arasında ayırt edici birçok
özellik bulunur.
Birçok hareket geçmişte bu yan-

lış yolda ilerledi ve kendine
de, ülke devrimine de zarar
verdi. En büyük zarar, devrimin zaferinin belirsiz zamana ertelenmesidir.
1960’lı, ‘70’li yıllarda,
sırtını sosyalist ülkelerden
birine dayamak revaçtaydı. Sovyet, Çin, Arnavutluk, Küba, Bulgaristan devrimlerinden birinin modelini alıp onu savunduğunda, devrimci politika o oluyordu. Bu şablonculuğa karşı biz ise Türkiye devriminin
kendi rotasında ilerleyeceğini ve tarihi, ekonomik, siyasi, sosyal özgünlükleriyle devrimimizin Türkiye halklarının eseri olacağını belirtiyorduk.
Bugün şabloncuların esamesi
okunmamaktadır. Kalanların ise, sınıflar mücadelesinde kayda değer
bir varlığı yoktur. Kimisinin şablon
yaptığı, kimisinin kendine adeta kabe
bellediği sosyalist ülkeler yok şimdi.
Ama devrimci çizgi hala yerinde ve
tarihi geçerliliğini koruyor.
Devrim bir başka ülkeden ithal
edilemez; başka halkların ve devrimci örgütlerin deneylerinden sonuna kadar yararlanılmalıdır; kendi devrimini kendi toprağında kendi beyninle şekillendirmelisin sonuçta. Zafer yalnızca bu devrimci çizgidedir.
Birçok ilerici hareket belli ülkelerin komünist partilerine “Kabe” gibi
bakarken, bizim gözümüz her zaman
Marksizm-Leninizm’in ışığında ve o
ışıkta bayraklaşan Kızıldere yolunda
oldu. Bizim devrimimiz bu topraklarda ve halkımızın eseri olacak. Farklı
ülke devrimlerinde göz kamaştıran
yaratıcılık örnekleri ve kahramanlıklar görebiliriz. Onları oradan alıp getirme ve yeniden yaşama geçirme koşulu olmaz. Sonuçta yaşanmış olaylar
sinema filmi değildir, tekrar tekrar her
tarafta oynatılsın. Ama efsanelerinde,
kahramanlıklarında onlar gibisini de ve
daha da görkemlisini de burada halkımız yaratabilir.
Sovyet, Çin veya Küba devrimlerinde izlenen çizgiyi, ülkemizde uygulamaya kalktığımızda bu çizgi ülkemize denk düşmeyecektir. Deneyip
yanılmaya gerek yoktur. Çünkü sayılan herbir ülkenin koşulları farklı-
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dır; sosyal, siyasal, ekonomik koşulları bizim ülkemizdeki gibi değildir.
Olmadığından dolayı da bu ülkelerin
devrim stratejisini, modelini ülkemizde birebir uygulayamayız. Elbette onlar da bir örnek teşkil ediyorlar
ve onlardan öğreneceklerimiz var.
Fakat bu esas olarak bir ders çıkarmadır; aynısını almak şablonculuktur.
Marksizm-Leninizm bir eylem
kılavuzudur; önderimiz Mahir Çayan’dan beri böyle kavradık bunu. O
zamanlar kimileri, bizim söylediklerimizi “Marksizmde, Leninizmde böyle bir şey yok” diye eleştirdiler. Çünkü Marksizm-Leninizm onlar için
bir kalıplar yığınıydı. Ve şimdi, bir uçtan öteki uca savrulan reformist, revizyonist kesimler, dünkünden tamamen farklı olarak bizi “hala”
Marksizm-Leninizmi esas almakla
eleştiriyorlar. Biz ise, şablonculuktan,
mekaniklikten, inkarcılıktan uzakta,
Anadolu'da devrim yapmaya çalışıyoruz. Devrimimizi, bir gün, bir hafta bir saat öne çekerek, halklarımızın
yaşadığı acıları azaltmaya çalışıyoruz.
Devrimimizin yolunu aydınlatacak ışık, Marksizm-Leninizmde vardır; stratejik, taktik olarak eğer sorunlarımızın çözümünü oralarda bulamazsak, kendimiz bulacağız. Gerekirse icat edeceğiz. Ama her ne olursa olsun zaferin yolunu açacağız.
Çünkü başarmak zorundayız. Çünkü,
devrimden başka bir kurtuluşumuz
yok gerçekten.

Sosyalizm sihirli bir değnek
değildir; ama o, tarihin
tanıdığı en güçlü
değiştiricidir
1917’de Rusya’da, Çarlık hapishanesindeki halkların ayaklanmasıyla devrim yapıldı. Dünyanın ilk emekçi iktidarı kuruldu. Artık, sorunların
çözümü için tarihsel, toplumsal zemin
hazırdı. Emperyalistler, devrimi boğmak için ellerinden geleni yaptılar,
Ama Sovyet halkı, devrimine sahip
çıktı. Ülkenin adını değiştirerek başladılar ilk önce. Onlarca farklı ulustan ve milliyetten halkları birleştiren
bu yeni sosyalist devletin adına Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-

Sosyalist ülkelerde yaklaşık
70 yıllık bir zaman dilimi
içerisinde gerçekleştirilenler
sosyalizmin ve insanlık
tarihinin en parlak
sayfalarını oluşturur. Bu
parıltı asla sönmeyecektir.
ği dediler.
Sovyet halkı, sosyalist sanayinin
inşasına dört elle sarıldı. Stalin'in
"on yılda yüz yıllık yolu kat etmeliyiz" sözünü yerine getirmek için büyük bir coşkuyla sosyalizmin inşasına katıldı. Sosyalizmden başka hiçbir
sistem, "on yılda yüz yıllık yolu kat
etme" gücünü gösteremez; bunu hayal bile edemez. Nitekim, Stalin’in
çağrısıyla 5 yıllık planlarda konulan
hedeflere, iki-üç yılda ulaşılmaya
başlandı. 1930'ların sonlarına gelindiğinde Sovyetler Birliği ekonomik
alanda çok büyük bir atılımı başarıyla
gerçekleştirerek tarımda, ağır sanayide, eğitimde, sağlıkta büyük
ilerlemeler sağladı. Halkların yüzlerce
yıllık çözümsüz bırakılmış sorunları
bir bir çözülüyordu işte.
Sosyalizmin inşasında büyük ilerlemeler kaydeden 1930’ların Sovyetler Birliği’nde, hiç kimse iş arama,
iş bulma sorunu yaşamıyordu. Çünkü, çalışabilir durumda olan herkesin çalışabileceği bir işi vardı. Sosyalist devlet, bütün vatandaşlarına iş
bulma yükümlülüğündeydi.
Sağlık hizmeti tamamen ücretsiz
hale getirildi sosyalist Sovyetler
Birliği’nde. Devletin sağlık kuruluşları bütün halka açıldı.
Eğitim her kademede ve her
aşamada ücretsiz yapıldı. Devlet
okul çağındaki tüm çocukların, gençlerin eğitim masraflarını karşılamak
zorundaydı. Ve bu zorunluluk yerine
getiriliyordu. Okul çağındaki çocukların çalışması yasaklanmıştı. (Unutmayın ki, bugün emperyalist dünya
sistemi kapitalizm, 218 milyon çocuğu ücretli kölesi olarak çalıştırıyor.)
Devlet herkese iş bulduğu için,
üniversiteye salt bir işe girmek için değil, bilmek, öğrenmek, kültürel yönden gelişmek için gidiyordu.
Ulaşım hizmetleri ücretsizdi.

Sosyalist devlet tüm vatandaşlarının konut sorununu çözmeyi üstlendi ve çözdü. Hiç kimse artık kirasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmek zorunda değildi. Kimse evsizlik nedeniyle sokakta kalmadı.
Kimsesiz insanlar devletin barınma yurtlarında yaşamının sonuna
kadar yaşama hakkına sahipti.
Tatil merkezlerinden, ülkemizde
ve diğer kapitalist ülkelerde olduğu
gibi parası olan değil, tüm Sovyet vatandaşları eşit koşullarda yararlanma
hakkına sahip oldu.
Halkın katılımını esas alan demokratik mekanizmalar geliştirildi;
anayasanın yapılmasından toplumsal
yaşama dair çeşitli sorunlara kadar her
konuda halkın en yaygın biçimde
katıldığı kolektif karar alma süreçleri
işletilmeye başlandı.
Sovyetler Birliği'nde sosyalist sanayide büyük atılımlar yapıldı; bu
gelişmeye bağlı olarak bütün Sovyet
vatandaşlarının iş, sağlık, eğitim,
barınma gibi temel sorunları kısa sayılacak bir dönemde çözüldü. Sovyetlerde, 1930’larda, 40’larda sosyalizmin güvencesi ve önderliği altında halka güzel bir gelecek inşa edilirken, emperyalist devletlerde, sömürgelerinde yeni bir krizin ve beraberinde gelen büyük işsizlik, açlık
gibi sorunlarla uğraşılıyordu.
Sosyalizmin çözüm gücü, hiçbir
toplumsal sistemle karşılaştırılamayacak kadar devasıdır. Yukarıda birkaç paragrafta özetlediğimiz tablo, sadece kapitalizmi tanıyan insanlar için
biraz abartılı gibi, hatta “rüya gibi”
görünebilir. Abartı yoktur, tüm dünyanın tanık olduğu bir başarıdır bu.
Ama evet, “bir rüya gibi”dir. Diğer
rüyalardan tek farkı, bunun gerçekleşebilir ve gerçekleşen bir rüya olmasıdır. Bu rüyayı biz de dünyanın
Türkiyesi’nde gerçek kılacağız.
Sosyalist Sovyetler Birliği’nde
sosyalizm bu zaferleri kazanırken, Avrupa’da Hitler faşizmi iktidara gelmişti. Faşizm, tüm Avrupa’yı işgal etmeye giriştiğinde, ikinci adımda hedefi sosyalizmdi. Sovyetler’di.
Dünyanın ilk sosyalist devletinin
halklar için yarattığı bu olumlu örnek
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sona ermeliydi. Bu yalnız Hitler’in değil, tüm emperyalistlerin hedefiydi ve
bunun için de Hitler orduları Sovyetler’i işgal ederken, tüm emperyalistler seyrediyordu.
Başta Hitler Almanyası olmak
üzere tüm emperyalistler Sovyetler
Birliği’ni yok etmek istiyorlardı; çünkü dünyanın altıda birinin emperyalist sömürünün dışına çıkmasını kabul edemiyorlardı. İkincisi, Sovyetlerin sosyalizmin inşasında gösterdiği başarının, halkın kazanımlarının diğer ülke halklarına örnek olmasını engellemek istiyorlardı.
O örneği yok edemediler. Bakın,
o örnek, bu sayfalardan hala yolumuzu aydınlatan bir ışığa, bir hedefe dönüşüyor.
O örneğin yok edilmemesi için
Sovyet halkı, bugüne kadar dünya tarihinin kaydetmediği büyüklükte fedakarlıklarda bulundu. II. emperyalist
paylaşım savaşında, elli milyon insan
öldü. Bunun yirmi milyonu Sovyet
emekçileriydi. 20 milyon Sovyet
emekçisi, bağımsızlıklarına, kendi
geleceklerine sahip çıkmak için bedel
ödemekten çekinmedi. Kadın-erkek
milyonlarca insan gönüllü olarak askere yazılıp, cephe hatlarına koştu. Bu
gönüllülük, esas olarak iki temel nedene dayanıyordu; birincisi, sosyalist vatanı savunmak ve ikincisi, sosyalizmin yarattığı değerlere sahip
çıkmaktır.

Devrimi gerçekleştirebiliriz,
sosyalizmi inşa edebiliriz,
kendimiz yönetebiliriz!
Yüzyılllardır halk olarak yönetemeyeceğimizi söylüyor sömürücü
egemenler. Dilimize, kültürümüze
yerleştirdikleri "biz adam olmayız","bu milletten adam olmaz" gibi
deyişler de bu düşünceyi pekiştiriyor.
Yoksulsanız, açsanız, işsizseniz, sebebi kendi tembelliğiniz, kafasızlığınızdır! Dilimize, beynimize bunu
yerleştirenler, yoksulluğumuz için
bizi suçlayanlar, sorunlarımızı çözemezler. Bu düzen sorunlarımızı
çözemez. Halkı hor gören, köylüyü,
işçiyi, emeği küçümseyen, kendinden
utandıran, çalıp çırpmayı, iş çevir-
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Tüm sorunların
ekonomik, siyasi sosyal
temeli emperyalizm ve
işbirlikçi iktidarlar;
sorunların çözümünün
ekonomik, siyasi, sosyal
temeli de bağımsızlık ve
devrimci halk iktidarıdır.
meyi, dostuna kazık atmayı, servetine servet katmayı maharet, akıl ve erdem sayan bu düzenin sahipleri ancak
kendi çıkarlarını, emrinde oldukları
emperyalist tekellerin hizmetini görmeyi düşünürler.
Sorunu biz yaşıyoruz, çözüm de
elimizdedir. Bunu fiilen gerçekleştireceğimiz günden korkuyorlar. Çünkü o gün, kimsenin kölesi olmayacağımızı, sömürüyü sona erdirdiğimizi ilan edeceğimiz gün olacaktır. O
gün, kendi iktidarımızı kurup, yeni bir
ülkenin, yeni bir hayatın inşasına
başlayacağımızı ilan ettiğimiz gün
olacaktır. O gün eşitlik ve adalet, bağımsızlık ve demokrasi için ayağa kalkacağımız gündür. O gün sosyalizme
yürüyeceğimiz gündür!
O gün, işte bu yüzden, onların kabusudur.
Bugün ülkemizde işsizlikten, yoksulluktan, açlıktan, sömürü ve zulümden bahsediyorsak, bunun ekonomik, sosyal ve siyasal temeli ülkemizin emperyalizmin yeni-sömürgesi
olmasıdır. Bağımsızlık gerçekleştirilmeden hiçbir sorun çözülemez. Devrim emperyalizmi ülkemizden kovmanın tek yoludur ve sosyalizm bağımsızlığın tek garantisidir.
Bizim sosyalist iktidarımız, sömürücü sınıflarla bir uzlaşma peşinde olmayacak, doğrudan onların ortadan kaldırılmasıyla varlık bulacaktır. Emperyalizmin, tekellerin, toprak
ağalarının ekonomik egemenliğine
izin vermeyeceğiz.
Dünyanın sömürülen yoksul ülkelerinde açlık, yoksulluk, tedavi
edilebilir hastalıklar, kirli su gibi sebeplerle her yıl on milyonlarca insan
ölüyor. Bu yoksul ülkelerde her yıl 11
milyon çocuk ölüyor. Her yıl 600 bin
yoksul kadın doğum yaparken ölüyor. Ölüm, dünyanın yoksullarını

teslim almış.
Ülkemizde bebek ölüm oranı bin
de 39. Avrupa'da bu oran binde 10 civarında.
Ülkemizde ve dünyada çocuklar
ölüyor ve bu ölümlerin yüzde 95'i tedavi edilebilir hastalıklardan, kirli sudan, besinsizlikten, yani açlıktan
kaynaklanıyor. Bu çocukların yaşam
hakkı yok mu? Emperyalizm bu hakkı tanıyor mu?
Küba sosyalizm sayesinde bugün
sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte
dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır.
Ve, insanlarının ortalama yaşam süresi, 80 yılı aşmıştır. Küba'da bebek
ölüm oranı dünyanın "en gelişmiş"
sanayi ülkelerinin çoğundan daha
düşüktür. Ve Küba tüm dünyaya göğsünü gere gere devrimlerinin insanlarının ömürlerine ömür kattığını söylemektedir. Devrimden önce
Amerikan burjuvazisinin fuhuş ve kumar merkezi olan Küba'da yoksul halkın ortalama ömrü, 59'du. Bu demektir ki sosyalizm halka, yirmi yıldan fazla ömür hediye etmiştir. Devrimden önce binde 50'ye dayanmış
olan bebek ölüm oranı bugün binde
5'e geriletilmiştir. Sosyalizm Küba'da 46 yıldır 400 bin bebeğin hayatını emperyalizmin ellerinden
işte bu oranı düşürerek kurtarmıştır.
Yeryüzünün, nüfusuna oranla en
çok okulu ve öğretmeni olan; ilkokuldan üniversite sonuna dek eğitimin her insanın doğal hakkı sayıldığı; kişi başına en çok doktor düşen;
çocuk ölümlerinin en aza indirilmiş
olduğu; tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz karşılandığı; halkına konutlarda kira, su, elektrik, gaz, telefon hizmetlerinin neredeyse ücretsiz (tümü
için ücretlerin % 5'i yetmektedir)
sağlandığı ülke...
Sömürücü sınıfın insafına, vicdanına terkedilmemiş bir ülke, işte böyle gelişebilir. Sosyalizm, Sovyetler
Birliği ve sosyalist blok ülkeleri nezdinde alternatif olduğunu göstermiştir. Yaklaşık 70 yıllık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilenler sosyalizmin ve insanlık tarihinin en parlak sayfalarını oluşturur. Bu parıltı asla
sönmeyecektir.
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Emperyalist sermaye neden gelir,
neden korkar, neden kaçar?
Bugün geliyorlar... Çünkü iktidarda işbirlikçiler var...
Yarın arkalarına bile bakmadan kaçacaklar... Çünkü biz geliyoruz!
Yılın ilk üç ayında ülkemize giren
emperyalist sermaye miktarı 13.4
milyar dolar. Bu miktar geçen yılın
ilk üç ayına oranla yüzde 78 artış demektir. Yılın ilk üç ayında ülkemize
giren emperyalist sermaye, işbirlikçi
tekel sermayesi ve kayıt dışı sermayenin toplamı ise 26 milyar dolardır.
Bu rakam da geçen yıla oranla yüzde 138’lik bir artıştır.

Emperyalist tekeller bir
ülkeye hangi koşullarda
yatırım yapar?
Birincisi; en kısa vadede en fazla kâr yapmaları durumunda yatırım
yaparlar. Bunun koşulu ise en fazla sömürünün olmasına bağlıdır.
AKP iktidarında sömürü katlanmıştır. Ülkemiz emperyalist tekeller
için cennet haline getirilmiştir. Emperyalistlerin AKP’ye verdikleri destek boşuna değildir. AKP iktidarında
kapitalist sömürünün önündeki engeller iyice temizlenmiştir. Bakmayın
AKP’nin sürekli TÜSİAD’la çatışıyor
görünmesine. Emperyalist ve işbirlikçi
tekeller en büyük kârlarını AKP iktidarında elde etmişlerdir. Tekellerin her
şeye rağmen AKP’ye destek vermelerinin nedeni budur. AKP iktidara
geldiğinde 6 olan milyarder sayısı
2010 yılında 38’e çıkmıştır.
AKP, seçim sloganı olarak “İstikrar sürsün Türkiye büyüsün” diyor.
AKP’nin “büyüyen Türkiye”si tekellerin büyümesidir. Emperyalist
sömürünün büyümesidir. Daha ucuz işçilik, daha çok işsizlik, daha çok açlık,
daha çok yoksulluk ve sefalettir.
AKP milli gelirin 10 bin dolara dayandığını söylüyor. Asgari ücretin
630 lira olduğu, 10 milyon 519 bin
kayıt dışı işçinin hiçbir sosyal güvencesi olmadan asgari ücretin de altında çalıştığı ülkemizde kim alıyor

10 bin doları?
Emperyalist sermayenin ülkemize gelmesinin nedeni budur.
Tekeller, Erdoğan iktidarına güveniyorlar tabi ki. Çünkü AKP onlara her türlü imkanı, kolaylığı sağlamaktadır. Gerekirse onlar için bütün
yasaları çiğneyebilmektedir. AKP iktidarıyla tekeller hiçbir sınırlamaya
tabi olmadan büyük karlar ve rantlar
elde etmektedirler.
İkincisi; emperyalist tekeller yaptıkları yatırımın güvencede olmasını isterler. Yatırdıkları sermayenin herhangi bir nedenle riske girmesini istemezler. AKP, bu açıdan da ülkemizi emperyalist tekeller için “dikensiz
gül bahçesi”ne çevirmek istemektedir.
12 Eylül’den sonra en çok grev
yasaklayan iktidardır AKP. Örgütsüzlük en alt noktaya inmiştir. Sürekli
baskı ve terörle emekçilerin hak alma
mücadelesi engellenmektedir.
AKP iktidarının her eyleme gaz
bombalarıyla saldırıp terör estirmesi
boşuna değildir. AKP iktidarı halkın
her kesimine azgınca saldırarak emperyalist tekeller için en “elverişli” ortamı yaratmaktadır. İstikrar denilen
şey, emperyalist tekeller ve işbirlikçileri için sömürünün sorunsuz sürmesi demektir.
Halk güçlerinin örgütsüzlüğü,
devrimci mücadelenin zayıflığı emperyalist tekeller için şimdilik “istikrarlı” bir ortam yaratmaktadır.
Ancak bu tekelci sermaye için asla
mutlak bir güven değildir. Oligarşik
diktatörlükler halkı baskı ve terörle
sonsuza kadar yönetemeyeceklerini de
bilirler. Ülkemizde de yönetemeyeceklerdir. Tekelleri korkutan devrimci mücadeledir. Çünkü, devrimcilerin birinci hedefi emperyalist sömürüye son vermek ve emperyalist-

leri topraklarımızdan kovmaktır.

AKP, ülkemizi tekellerin
kara para aklama
merkezi yapmıştır
Ülkeye giren sermaye miktarı
içinde en çarpıcı ve esas izaha muhtaç olan, kayıt dışı sermayeye ilişkin
rakamlardır. Son ekonomik krizin
başlangıcı olan Ekim 2008 ile Mart
2011 arasındaki 30 ayın 22’sinde ülkemize büyük miktarda kayıtdışı
para girmiştir; bu paranın net olarak
miktarı 23.1 milyar dolardır.
Ne demek kayıt dışı para? Kaynağı belli olmayan paradır. Söz konusu olan elbette çok büyük bir miktardır.
Çillerler’den bu yana başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere gayrımeşru işlerden elde edilen paranın
Türkiye Cumhuriyeti bütçesini “dengelemekte”, krizleri hafifletmekte
kullanıldığı bilinmektedir. Sayısız
uluslararası rapor bu gerçeği ortaya
koymuştur. AKP uyuşturucudan insan
kaçakçılığına, nükleer malzeme ticaretinden fuhuşa kadar bu mekanizmayı sürdürmektedir.
Ülkemizden geçen uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı trafiği rakamsal olarak o kadar devasa boyuttadır ki, devletin ve iktidarın bilgisi
dışında olması mümkün değildir.
Tayyip Erdoğan “kriz teğet geçti”
diye seçim meydanlarında böbürlenmektedir. Halkları zehirleyen uyuşturucuyla, halkları yozlaştıran fuhuşla, insanların çaresizliğini istismar
eden insan kaçakçılığıyla, ekonominin çarkları döndürülmekte ve bununla da utanmadan övünmektedirler.
AKP’nin ahlaksız, dünya halklarına düşman, faydacı yüzü bir kez
daha açığa çıkmıştır.
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Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011
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Milliyetçilik DİYE DİYE, milli
ve manevi değerler DİYE DİYE...

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011
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Faşist MHP’nin çok sayıda yöneticisi hakkında internette yayınlanan görüntüler, onyıllardır “milliyetçi”, ”muhafazakar”, “dinci”, “mukaddesatçı”, “milli ve manevi değerleri üzerine titreyen” görünüm altında siyaset yapan düzen politikacılarının gerçek yaşamlarının ne kadar ahlaksızca, riyakarca olduğunu ortaya
serdi.
AKP, sanki bu ahlaksızlıkların ve
riyakarlıkların dışındaymış gibi bunları seçim meydanlarında kullanıyor.
Esasında burjuva politikasının özü
de budur. Hiçbirinin birbirinden farkı yoktur. Hiçbirinin inandıkları bir
değerleri, bir ahlakları yoktur. AKP de
ahlaksızlıkta MHP’den geri kalmaz.
Çoğunun eşlerinin dışında ahlaksız
ilişkileri vardır.
Bu ahlaksızlık burjuvazi tarafından
“özel hayat” diye meşrulaştırılırken
AKP, MHP gibi dinci, milliyetçi muhafazakar kesimler tarafından “imam
nikahı” adı altında meşrulaştırılmıştır.
Gerek MHP gerekse AKP, ikisi de
aile değerlerini, maneviyatı dillerinden düşürmeyen partilerdir. On yıllardır halka bu değerler üzerinden propaganda yapmışlardır. Kendilerini
milli, manevi, ailevi değerlere çok
saygılı gösterirken devrimcileri, sosyalistleri, genel olarak solu ise karalamış, iftiralar atmış, sosyalizmi “ananın-bacının tanınmadığı bir düzen”
olarak tanıtmışlardır.
Oysa gerçekte her türlü ahlaksızlığı yapanlar onlardır. Sola yönelik
hayasızca yalan ve karalamaları,
kendi riyakarlıklarını gizlemek
içindir.
Bakın ülkemizin haline: Fuhuş,
kumar, uyuşturucu ve benzeri her türlü ahlaksızlık ta dünya ülkeleri arasında en ön sıralarda yer almaktadır.
Ülkemizi bu hale getirenler kimlerdir?
1950’lerden beri ülkemizi yöne-

tenler onlardır. En milliyetçi, en muhafazakar geçinenler yönetmiştir ülkemizi.
1950’lerde Demokrat Parti’den
başlayarak, Adalet Partisi’ne,
MHP’sinden, MSP’sine, ANAP’dan
DYP’ye, RP’den AKP’ye kadar ülkemizi, milliyetçiliği, muhafazakarlığı dilinden düşürmeyen bu partiler
yönetmişlerdir.
İstisnasız hepsi de milliyetçiliği
kimseye bırakmazken hepsi Amerika’yla işbirliğini geliştirmekte birbirleriyle yarışmışlardır. Ülkemizi
Amerika başta olmak üzere, emperyalistlerin üssü haline getirdiler.
Durmaksızın ahlaktan, manevi
değerlerden söz edip ülkemizi kumarın, uyuşturucunun, fuhuş batağının içine düşüren bu iktidarlardır.
Aynı zamanda ikiyüzlüdürler. Sanki
bu ülkeyi yöneten devrimcilermiş
gibi her zaman solu suçlamışlardır.
Bugün de AKP, kendi dışında kalan
tüm kesimleri ahlaksız, kendilerini
sütten çıkmış ak kaşık”gibi göstermeye çalışıyor.

Ülkemizi uyuşturucunun,
fuhuşun merkezi haline
getiren milliyetçi,
muhafazakar
iktidarlardır
Hayır, bu ülkeyi bu hale getiren
sizlersiniz. 1950’lerden beri milliyetçilik, milli değerler, maneviyatçılık diye diye yaptınız bunları.
AKP’nin başbakan yardımcılarından Bülent Arınç sahtekarca şöyle konuşuyor: Ben eski bir siyasetçiyim. Birisi benim eski kasetlerimi bulduğu zaman çok sevinirim. Çünkü onlardan seks değil, konferans konuşmaları çıkıyor...
Oysa gerçek bu değildir. AKP’lilerin de metres ilişkilerini nasıl din kılıfıyla meşrulaştırdıkları biliniyor.
Özellikle dinci partiler yozlaş-

manın temel nedenini “dini değerlerden ve muhafazakârlıktan uzaklaşmak” olarak göstererek kendi sorumluluklarının üstünü örtmektedir.
Uluslararası Göç Örgütü’nün raporlarında Türkiye’nin “kadın ticareti ve fuhuşta merkez üs haline geldiği” ortaya konuluyor.
Dünyada, pornografik sitelere giriş yapan ülkeler arasında Türkiye en
ön sıralarda yer almaktadır. Ve bütün
bunlar dinci muhafazakar AKP iktidarında olmaktadır. Türkiye “uyuşturucu kaçakçılığının da merkezlerinden biri” durumundadır. Uyuşturucuda, cinsel sapkınlıkta, kumarda,
tecavüzlerde, hırsızlıkta, dolandırıcılıkta artış ve yaygınlık, islamcılığıyla övünen AKP iktidarında oluyor.
İçki yasakları getirerek göz boyayan
AKP iktidarının işbaşında olduğu, Fethullahçıların polisten bürokrasiye
kadar devletin her kademesinde kurumlaştığı bir dönemde yaşanıyor
bunlar.

Nasıl olabiliyor bu?
Neden oluyor?
Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki,
emperyalizmin çürümüşlüğünün, yozluğun yanı sıra bu milliyetçi, muhafazakar dinci kesimlerin kadına bakış
açıları ahlaksızcadır. Onlara göre kadın “şeytan”dır. Erkeğin girdiği ahlaksız ilişkiler en fazla “şeytana uymak”tır. Her türlü ahlaksızlık bu anlayış içinde meşrulaştırılır.
Tarikat şeyhlerinin 8-10 yaşlarındaki kızları kendilerine “eş” yapmalar, Ali Kalkancı, Hüseyin Üzmez
gibi ahlaksızların bazı dinci muhafazakar kesimler içinde meşru görülmeleri bu kesimlerin sapkın zihniyetlerini ortaya koymaktadır.
Şu sözler ahlakı, namusu, manevi
değerleri dilinden düşürmeyen Başbakan Erdoğan’a aittir. Diyor ki Erdoğan; “Zina yasası eşitsizliği giderecek. Kutsal aile kurumumuzu yıp-
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ratmamak için bir adım atmak gerekiyor. Eğer, aldatma varsa, şikayete
bağlı olarak burada bir ceza var.
Alan razı, veren razı ise o zaman zaten hiçbir şey yok” diyor. Şimdi
bunu söyleyen bir Başbakan, MHP’lilerin ahlaksız ilişkileri karşısında ne
demeye hakkı vardır. O ilişkilerden
“alan razı, veren razı” ise ahlaksızlık
olmuyor mu? Bu kesimlerin ahlak konusunda, namus konusunda diyebilecek sözleri yoktur.
AKP iktidarı da “ahlak, manevi
değerler” diye diye dinci anlayışlarının ahlaksızlıklarıyla, sapkınlıklarıyla emperyalizmin yozluğunu 9
yıllık iktidarında toplumun en geniş
kesimlerine yaymaktadır.
Yasal fuhuşun adı olan genelevler
veya muta nikahıyla meşrulaştırılan
devlet gözetimindeki fuhuş, kapitalizmle islamcılığın birleştiği noktadır.
Yozlaşma bu dönemde de yaygınlaşarak devam ederken AKP’nin
bu politikalarına karşı mücadele eden

Yozlaşmaya karşı olan
sadece devrimcilerdir
Emperyalizme bağımlı olanların “milli”, “manevi” değerleri olamaz. Olursa da yüzeysel kalır.
Emperyalizme bağımlılık ilişkileri it içindeki hiçbir iktidar,
emperyalist kültürün yozlaştırıcı etkilerine karşı direnemez.
Böyle olunduğu için, iktidarda
devrimcilere karşı ise terör estirilmektedir. Bu saldırılarda yüzlerce
devrimci tutuklanmıştır.
Tablo açıktır; yozlaştıranlar ve
yozlaşmaya karşı mücadele edenler
ortadadır. Yozlaştıran, çürüten, kokuşturan, ahlaksızlaştıran “sağ”dır.
Bunun karşısında ise tek bir güç vardır, tek bir güç: Devrimciler.
Emperyalizme bağımlı olanların
“milli”, “manevi” değerleri olamaz.

hep kendilerine muhafazakar diyenler olmasına karşın emperyalizmin yoz kültürü, kapitalizmin tüketim kültürü, topluma
“batıdan” empoze edilen sapkınlıklar almış başını gitmiştir.
Olursa da yüzeysel kalır.
Emperyalizme bağımlılık ilişkileri
içindeki hiçbir iktidar, emperyalist
kültürün yozlaştırıcı etkilerine karşı
direnemez. Böyle olduğu için, iktidarda hep kendilerine muhafazakar diyenler olmasına karşın emperyalizmin
yoz kültürü, kapitalizmin tüketim
kültürü, topluma “batıdan” empoze
edilen sapkınlıklar almış başını gitmiştir.
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Diyanet İşleri Başkanı
sında ilişkilere ilişkin yeteri kadar bilgi ve belge mevcutMehmet Görmez, 27 Matur. O arşivler, devletin kurumları ve temsilcileri aracılıyıs’ta İstanbul Erikli Baba
ğıyla Alevi halka nasıl tuzaklar kurulduğunun örnekleriyKültür Derneği ve Cele doludur.
mevi’ni ziyaret etti. Bu ziyaBu tarih Alevi halka şunu söylüyor: Osmanlı’da oyun
ret burjuva basın-yayında
çoktur. Devletten gelen her şeyden şüphe duyun.
‘Cumhuriyet tarihinde bir ilk’
Bakın, “lokmanızı paylaşmaya” geliyor ama Alevi düşdiye verildi. Evet ziyaret bir ilkti. Ama Alevi halk için bu “ilk”
manlığı o kadar büyük, o kadar köklü ki, hala geldiği yene ifade ediyor? Osmanlı’dan bugüne yüzyıllar boyunca
rin,
cemevinin adını dahi telaffuz edemiyor. Diyanet İşAlevi halkı devlet tarafından hep “çıban başı” olarak görülmüş
leri
Başkanlığı, 'Sizi ziyaret etmek ve lokmanızı paylaşve on binlercesi katledilmiştir. Cumhuriyet döneminde de
mak istiyoruz' demiş ziyaretini kabul ettirmek
Alevi halkı kimliğiyle, inançlarıya, kültürüyle
yok sayılmıştır. Devlet tarafından hep asimile
Koca Yunus Hacı için. Cemevi’nin adını bile söyleyemeyenle neyi paşlaşacağız? Mehmet Görmez giedilmek istenmiştir. Bu politika günümüze kaBektaşi Veli
bilere, ve onların devletine inanmayın! Kandar da sürdürülmüştür ve Diyanet İşleri
Dergahı’na girmek mayın! Aldanmayın!..
Başkanlığı da asimilasyonun başını çeken kuiçin tam 40 yıl
rumlardan biridir. Peki, Mehmet Görmez’in
Bektaşi felsefesi “eğri odun”u bile derdoğru odun
Cemevi ziyareti, bu asimilasyon politikalarının
gahına sokmaz. O dergah doğruların dergabittiğini mi gösterir?
taşımıştır.
hıdır. Koca Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli
Dergahı’na girmek için tam 40 yıl doğru
Erikli Baba Cemevi Başkanı Metin TarO dergah, yol
han, “Ziyaret... Aleviler ve devletin ilişkileri
odun taşımıştır. O dergah, yol geçen hanı degeçen hanı değil.
açısından, çok önemli bir hafıza ve arşiv
ğildir. Milyonlarca Alevi’nin değerlerini temMilyonlarca
oluşturdu” dedi.
sil ediyor. Katledilen on binlerce Alevi’ye sayCemevi Başkanı Metin Tarhan “arşiv”e Alevinin değerlerini gının gereği her geleni o dergaha almayın.
temsil ediyor.
Hele ki, Alevi düşmanlarını hiç almayın.
iyi baksın: O arşivde devlet ile Alevi halk ara-
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Erdoğan: ‘Sizin niye bayrağınız yok?’
Dün devrimcilere karşı birlikte linç yapanlar,
bugün birbirlerine karşı linçler örgütlüyorlar
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Erdoğan: Hakkari’ye gittin, mitinginde Türk bayrağı yoktu!
Kılıçdaroğlu: Bayrak üzerinden
siyaset yapma... Sen kim, o bayrağı diline almak kim?
Tayyip Erdoğan, Hakkari mitinginde Türk bayrağı yoktu diye,
CHP’ye karşı şovenist bir tahrik kampanyası başlattı. Aradan günler geçtikten
sonra da meydanlarda
“mitinge katılanların
eline Türk bayrağı veremediniz değil mi... cüret ister değil mi...” diye
höykürüp duruyordu.
*
Şimdi bu sözleri bir yana koyup,
başka bir sahneyi hatırlayalım.
Sahne, linç saldırılarının yaşandığı
hemen her şehirde tekrarlanmıştır.
Linç güruhu, o sırada bir basın toplantısı yapmakta olan gruba yaklaşır...
Gruptakiler TAYAD’lılar veya DevGenç’lilerdir veya Halk Cepheliler’dir.
Linç güruhunun önündeki bir kaç
kışkırtıcı,
- Hani sizin niye Türk bayrağınız
yok!
- Niye bölücülerin pankartını taşıyorsunuz?
sözleriyle ilk tahrikleri başlatır.
O eylemin amacının, konusunun
ne olduğu, öyle bir basın toplantısında
niye Türk bayrağı olması gerektiği
gibi “mantıklı” sorular, linç güruhunu ilgilendirmez.
Göstericilerin Türk bayrağı açmadıkları, PKK bayrağı açtıkları söylentisi, kışkırtması bir anda yayılır güruh içinde ve saldırı başlatılır.
*
Tayyip Erdoğan, TBMM’de bir
koltuk daha fazla kazanabilmek için
her şeyi yapabilecek karakterde bir
burjuva politikacısıdır.
Geçen hafta CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakkari’de
yaptığı konuşmayla, Kürt sorununda

AKP ile CHP adeta rolleri değiştiler.
Daha önce AKP “Kürt sorunu benim
sorunumdur!” derken, CHP Erdoğan’ı “bölücülerle işbirliği yapmakla”
suçluyor ve CHP, MHP’lileşiyordu.
Şimdi de CHP’nin bazı demagojik söylemleri karşısında AKP,
MHP’lileşiyor.

... Ama linçlerde, hep
birlikte, AKP’si, MHP’si ,
CHP’si, hep birlikte
devrimcilere karşı “bayrak
siyaseti” yapıyor, linç
güruhlarını bayrak
asmadılar diye devrimcilere
karşı kışkırtıyorlardı.
*
Tahrikte, kışkırtmada bir ölçü sınır yok. Düşünün, Erdoğan, yüz binlerce kişinin katıldığı “bayrak mitinglerini” örgütlemiş bir partiyi bayrak asmamakla suçlayıp linç güruhlarına hedef gösteriyor. Düzen içinde
birbirlerine karşı bu kadar kışkırtıcı,
linçlere davetiye çıkaran bir tutum
içinde olanların, devrimcilere karşı neler yapabilecekleri herkesin tahmin
edebileceği bir şeydir.
Nitekim onlarca linç saldırısı örgütlediler devrimcilere karşı.
Bu saldırıları kimin, kimlerin örgütlediği “vatandaş hassasiyeti”
söylemleriyle hep muğlaklaştırılmaya çalışıldı.

Linçleri böyle
örgütlediler!
Erdoğan’ın “bayrak yoktu... bölücülerle işbirliği yaptılar...” söylemlerinin ardından kışkırtma devam etti.

Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununda
“özerklik de olabilir” demesi üzerine
bu kez AKP yöneticilerinden Suat Kılıç sahneye çıktı ve “Rize’de büyük infial var” açıklamasını yaptı... Birkaç
saat sonra da Rize’de Kılıçdaroğlu’na
yumurtalı saldırı gerçekleşti.
*
Saldırı AKP tarafından hemen sahiplenildi. AKP’li Devlet Bakanı Hayati Yazıcı saldırı
üzerine şu açıklamayı yaptı: “Bu
tür olayları şık,
doğru bulmuyorum... Ama bir
yerde insanlar
tahrik ediliyor. ...
Kılıçdaroğlu İnsanların tolere edemeyeceği... rahatsız edici boyutta
sözcükler kullanıyor. ... dolayısıyla ölçüyü tutturamayan bir kısım vatandaşlarımız tepki göstermişler.”
*
Tüm linç saldırıları buna benzer
sözlerle üstlenildi bugüne kadar. Bu
sözler, bu açıklamalar, bugüne kadarki linç saldırılarının kimin eseri olduğunu da açıkça ortaya koyuyor.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu tıpkı
linç saldırılarında bize yaptıkları gibi,
“Hakkari’de ellerinde bayrak yoktu”
diye suçlamaya başladı.
Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na “niye
ellerine bayrak vermediniz?” sorusuyla, linç gruplarının başındakilerin
sorduğu “- Hani sizin niye Türk bayrağınız yok!” sorusunun kimin sorusu olduğu açığa çıkmıştır.
Soru, şovenizmin sorusudur.
Bu soruyu bugün Tayyip Erdoğan
sormuştur. Bahçeli de sorabilirdi,
Kılıçdaroğlu da. Çünkü kafaları aynıdır. Nitekim işin çarpıcı yanı şudur
ki; dün liç güruhlarında AKP’li,
MHP’li, BBP’liler, devrimcilere aynı
soruyu birlikte soruyor ve birlikte
saldırıyorlardı.
Şimdi linç güruhu ikiye bölünmüş oldu; AKP’li güruh, liderlerinin
öncülüğünde CHP’lilerin, MHP’lilerin üstüne yürüyor...
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AKP, haklar ve özgürlüklerin, demokratik açılımların,

Halk

çözümlerin, karanlıkları aydınlığa çıkarmanın partisi değildir

AKP

AKP, rant projelerinin partisidir

Düşmanı

“Bir tanesi de kalp
krizinden mi ne ölmüş. İsmini bilmiyorum. İlgilenmiyorum da.”
Ölen, bir emekli öğretmen. İsmi
Metin Lokumcu. Öldüğü yer haklı,
meşru, yasal bir protesto eylemi.
İlgilenmeyen, bilmek de istemeyen bu ülkenin başbakanı... AKP
Genel Başkanı Tayyip Erdoğan.
Metin Lokumcu onun için “bir tanesi”! Kimdir, ne yer, ne içer, niye
öldü diye sorma gereği duymadığı
“bir tanesi”...
Engin Çeber de onun için bilmediği, ilgilenmek de istemediği biriydi. Kevser Mırzak da.
Başbakan, kendi polisinin sokak
ortasında katlettiği Çağdaş Gemik’in,
Feyzullah Ete’nin isimlerini de bilmiyordu muhtemelen.
AKP iktidarında tecrit altında
katledilen 25 tutsak da AKP için bilmek istemedikleninin içindeydi. Sadece onlar mı? AKP iktidarı en ilgili gözüktüğü, en çok telaffuz ettiği
olaylarda bile gerçekte Metin Lokumcu’ya duyduğu sorumluluktan
fazlasını duymamıştır.
Gazi katliamından çok söz etmiştir. Ergenekon davasının gerekçelerinin biri haline getirmiştir. Ortada tek bir katil yoktur. AKP için katliamların nasıl sadece kullanılacak,
istismar edilecek, basit birer olay olduğu son Sivas katliamıyla ilgili or-

taya attıkları senaryoyla bir kez daha
açığa çıktı. Katilleri açığa çıkartacaklarına her şeyi bir kat daha bulanıklaştırıyorlar.
AKP’den kayıpları, infazları, faili meçhulleri, Yeşil’i, JİTEM’i açığa
çıkarmasını bekleyenler, bu konuda
en küçük bir umuda kapılanlar,
AKP’nin en son Sivas senaryosuna
bakın; ne bekleyip ne bekleyemeyeceğinizi görün: AKP’nin son ortaya
attığı senaryoya göre kırsaldan gelen
göstericilerin arasına katılan 4
PKK’linin eseriymiş. Kanıt mı? Belge mi? Yok... Ama, AKP’ye gerekmiyor. AKP’ye bir “gizli tanık” yetiyor. Karanlıklara bir karanlık daha
ekliyor. Ama o karanlıkta bizim gördüğümüz açıktır.
Gördüğümüz, AKP’nin, oligarşik
devletin katliamlarını akladığıdır.
Dahası AKP, katliamcılığın sürdürücüsüdür.
Hapishanlerden Hopa’ya, karşımızda katil bir iktidar var. Kan içinde bir iktidar var. Kanın azlığı çokluğu önemli değildir. Esas olan kan
dökücülüğüdür...
Karşımızda işkenceci bir iktidar
var. Daha evvelki hafta Okmeydanı’nda gözaltına aldıkları 14-15 yaşlarındaki kızlarımıza neler yaptıklarına bakın fazlası gerekmez.
Evet, bunların hiçbiri AKP’nin

gündeminde yoktur. Kanal İstanbul
projesi vardı AKP’nin gündeminde,
Ankara’ya, Van’a, Diyarbakır’a, İzmir’e yapılacak yeni devasa şehirlerin, yolların projeleri vardı. AKP’nin
seçim gündeminde inşaat tekellerine
ne kadar yatırım alanı açılacağı vardı. Yatacak yeri bile kalmayacak olan
yoksullar yoktu. AKP’nin gündeminde “şunu çözdük, bunu çözdük”
iddiaları ve buna karşı en küçük bir
hak istemine tahammülsüzlük vardır.
Bu seçim dönemi AKP’nin kimin,
neyin partisi olduğunu hiç tartışma götürmeyecek bir şekilde tekrar göstermiştir. AKP, rant projesinin partisidir.
AKP’nin bu seçimlerde tekellere yeni
yatırım ve rant alanları sağlayacak projelerden başka hiçbir şeyi yoktur. Sekiz milyonu hatta, on milyonu aşan işsizlikle ilgili tek bir cümle kurmadı.
Hapishanelerin dolup taşmasıyla ilgili
tek bir şey söylemedi. Hapishanelerde kendi iktidarında ölen tutsak sayısının 1758’e ulaşması hiç gündeminde değildi. AKP mantığı ölenlerin sayısının 30 olduğunu kanıtlamakla
meşguldü.
İşte tüm bunlardan dolayı;
halkın tek bir ferdinin dahi, halktan yana tek bir kişininin dahi, ilerici demokrat tek bir kişinin dahi, tek
bir vatanseverin dahi, hakka ve adalete inanan tek bir müslümanın dahi,
AKP’ye oy vermesi mümkün değildir. Doğru değildir, ahlaki değildir.
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madan geri dönmeyeceklerini
açıkladılar.
Toprağı savunmak, doğayı
savunmak, çevreyi savunmak da direnmektir. Emperyalizmin işgalinin olduğu yerde hiçbir şey emperyalizme ve
işbirlikçi iktidarlara karşı direnmeden savaşmadan savunulamaz. “Büyük Anadolu Yürüyüşçüleri” şimdi bu gerçekle yüz yüzeler. Ankara’nın girişinde kamu emekçileri
çok direndiler, çok çatıştılar. Tayad’lılar, Gençlik Federasyonu üyesi Dev-Genç’liler çok direndiler, çok çatıştılar. Tüm emekçilere başkentin kapısında direnmeyi öğrettiler. Şimdi başkentin kapılarında direnme sırası, Anadolu’nun yağmasına direnenlerde...

Anadolu’yu Vermemek Direnmektir
AKP’nin doğa katliamına
yağmaya ve talana karşı “Anadolu’yu vermeyeceğiz” sloganıyla Türkiye’nin on bir ayrı noktasından hareket edip Ankara’ya
yürüyen gruplar, Ankara’ya sokulmadı. Kendilerini “Büyük Anadolu Yürüyüşçüleri” diye adlandıran gruplar polisin Ankara’ya sokmaması üzerine şehir merkezine 30 kilometre kala Gölbaşı ilçesinde oturma eylemine başlayarak, başlangıçta amaçladıkları gibi manifestolarını oku-
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çok sesliliğin savunucusu kesilen burjuvazi, bütün dünyada halkların kültürünü tektipleştiriyor. Giyim tarzı bir örnek. Moda adı
altında milyarlarca insana tek tip
giydiriyor. Aynı şeyleri yedirip, aynı
müzikleri dinletip, aynı tür filmleri
seyretmeye zorluyor. Kültürel zenginliğimizi yok ediyor. Müzikte halklara ait ne varsa yozlaştırıyor. Fast foodla, yemek programları şarlatanlıklarıyla yemek kültürümüzü katlediyor. Halkın "eline, beline, diline sahip olmayı”, “özü sözü bir” olmayı,
erdemli, ahlaklı olmayı öğütleyen gelenekleri yerine "her koyun kendi
bacağından asılır" anlayışını yaygınlaştırmak istiyor. Köşe dönmeciliği hayatımıza yerleştirmeye çalışıyor, ahlaksızlığı, onursuzluğu, erdemsizliği körüklüyor.
Halk kültürü, halkın özünden gelir. Tarihinden gelir. İsyanlarından,

dökülen kanından gelir.
Geleneklerimizi korumak için
emperyalist burjuva kültürüne karşı
hep mücadele halinde olmalıyız.
Burjuvazi moda adı altında bizi bir
kalıba sokmak istiyorsa, buna karşı
çıkmalıyız. Halkımızın görgü kurallarını, giyim kuşamdaki ahlaki
anlayışını aşağılayarak yoz bir kültürün giyim tarzını dayatıyorlarsa
karşı çıkacağız. Pratiklik adına, gerçekte sağlığa zararlı olduğu da defalarca kanıtlanmış bir yemek kültürünü
dayatıyorlarsa, reddedeceğiz... Yozlaşmış, bireyci bir kültür, kesinlikle
halkların binlerce yıllık güzel geleneklerinin yerine alamaz.
Onların gelenek, görenek, kültür
anlamında bize öğretebileceği hiçbir
şey olamaz. Burjuvazinin geleneklerimizi yozlaştırmasına, bizi olumlu geleneklerimizden kopararak yoz
düzenlerinin bir parçası yapmalarına
izin vermeyelim. Halk, gelenekleriyle, geleceğe inancıyla ve geleceği yaratma iradesiyle güçlüdür.

lan konuşmalarda “sol” söylemler daha çok kullanılmaya başlandı. Seçimler yaklaştıkça solculaştılar demek yanlış olmaz.
Nitekim CHP’nin Diyarbakır
mitinginde de Kürt sorunundan, hasta tutsakların serbest bırakılmasına, işkenceden, Diyarbakır Hapishanesi’ne, hapishaneler sorunundan hak ve
özgürlüklere kadar birçok konuya değinildi.
Hapishaneler sorununu ağzına
almayan, 19 Aralık katliamında
katillerle suç ortaklığı yapan CHP
“gitmiş” yerine sözde “yeni bir
CHP” gelmişti. Dolayısıyla seçim
sürecinin son haftasında sola ait
sözleri, sloganları, vurguları daha
çok duyuyoruz CHP’den.
Hatta bu durumdan etkilenip,
“yeni CHP”den söz edenler bile
çıkıyor. Mesela şöyle diyor biri:
“Bu eski partide nizam yeni. Fikren solda. Partinin rotası çağdaş
sosyal demokrasiye. Bunu AKP
dahi gördü. CHP değişime dümen
kırıyor.” (Koray Çalışkan, Radi-

kal, 31 Mayıs 2011)
Kuşkusuz, CHP tüm bunlarla
eskinin kamburunu üzerinden atmak istiyor. Bir düzen partisi
olarak sahte bir umut yaratmaya
çalışıyor.
Ama “ağızları ile kuş tutsalar”, akşamdan sabaha devrimden
söz etseler unutmayalım, CHP
bir düzen partisidir. Gerçek olan
budur!
Unutmayın! Karıştırmayın!
CHP’nin bir düzen partisi olduğunu, 1970’li yıllarda aynı
yolu Bülent Ecevit’in de izlediğini
unutmayın! O yıllarda köylüye
toprak vaat eden, “demokrasiyi
savunan” Ecevit halkın ve devrimcilerin kanını akıtmaktan, faşist katillere karşı mücadeleyi
engellemekten öte bir şey yapmadı.
Aklınızdan çıkarmayın!
CHP bir düzen partisidir. Halkın değil, düzenin partisidir. O bir
düzen partisidir.Yapacaklarının
tümü bu düzen için olacaktır.

Geleneklerimizi yaşatalım
Halkı halk yapan en önemli özelliklerinden biri, kültürüdür. Gelenekler bu kültür içinde belirleyici bir
yere sahiptir.
Burjuvazi, sömürüyü artırdıkça,
baskıyı da artırır. Ancak halkın mücadelesini boğma ve yok etme saldırıları, sadece “zor” yöntemlerinden
ibaret değildir. Halkı geleneklerinden,
değerlerinden koparmak da, saldırı
yöntemlerinden biridir. Burjuvazi,
dayanışmacı, paylaşımcı, direnişçi geleneklerimizi yok ederek, bize
bencil, bireyci, teslimiyetçi, asalak,
yoz bir kültürü dayatıyor. Bunu yaşamımızın her alanına girerek yapıyor. Halkın dayanışmasını, aralarındaki birliği, paylaşımcılığı parçalayarak kendi ömrünü uzatmaya çalışıyor burjuvazi.
Lafa gelince çok kültürlülüğün,
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Aklınızdan çıkarmayın:
CHP düzen partisidir!
CHP, 29 Mayıs’ta bir “demokrasi raporu” açıkladı. Raporu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de örtülü bir olağanüstü hal yaşandığı”nı belirterek, hapishanelerin tıka basa doldurulmasından, demokrasiye kadar birçok konuda CHP’nin görüşlerini açıkladı.
“İleri demokrasi değil, tutuklu demokrasi”nin yaşandığını
belirterek “demokrasi” vaat etti.
Kılıçdaroğlu “CHP’nin çok daha
özgürlükçü bir parti haline geldiği”ni de söylemeyi ihmal etmedi.
Gerek CHP’nin 29 Mayıs’ta
açıkladığı “demokrasi raporu”
gerekse CHP mitinglerinde yapı-
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Ders: Kin!
Sevgili okurlarımız merhaba!
Bir savaştan söz ediliyorsa orada
tarafların, bir diğer ifadeyle düşmanların olduğu tartışılmazdır. Biz
Marksist-Leninistler “şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi sınıf
savaşımlarıdır” derken sadece tarihten değil, bugünden de söz ediyoruz. Bir savaşın içerisindeyiz ve de
tarafız. Tarihi sınıf savaşımları tarihi olarak ele almak, aynı zamanda gelişmelere, olay ve olgulara bu
açıdan bakmak anlamına
gelmektedir.
Bu gerçeğin farkında olmak, sınıf
bilincine, sınıf kinine sahip olmaktır. Ve bunlar sınıf savaşında tarafların silahlarıdır. Sınıf bilincine ve kinine sahip olmak, diğer tüm silahları etkili biçimde kullanmanın ön koşuludur.
Bu nedenle tüm sömürücü egemen sınıflar, sömürdükleri ve baskı
altında tuttukları milyonları sınıf kininden, sınıf bilincinden uzak tutmak
istemişlerdir. Tarihsel bir gerçektir ki
sınıf bilincine-kinine sahip olma
noktasında, egemenler, ezilen-sömürülen sınıflardan daha ileridirler.
Egemen sınıflar, dinle, felsefeyle, milli ve dini duygularla... bütün bunlardan oluşan bir ideolojik kuşatmayla
sömürülenlerin sınıf bilincini, dolayısıyla kinini geriletebilmiştir.
Emekçilerin mücadelesi, -zor ve
şiddetin yanında- bu yolla da boğulmak istenmektedir.

rü gibi kelimelere de tam tersi anlamlar yüklenir. Ancak bunların böyle algılanmasını, böyle değerlendirilmesini sağlayan, yine sömürücü
egemen sınıflardan başkası değildir.

su olmayacak.
Biz yapalım, edelim, ama kimse
kin duymasın, unutsunlar diyor burjuvazi. Hatta bize, sömürücülere,
katillere sevgi duymamızı öğütlüyorlar. Kinden nefretten “arındırılmış”, katillerini, sömürücülerini bile
“sevebilen” bir kitle, hiç kuşkusuz,
onlara boyun eğen bir kitle olur ve
egemenlerin istedikleri budur.

Burjuvazi kindardır.

sınıf kiniyle hareket eder
Sömürücü egemen
sınıflar tarih boyunca
sevgiden, hoşgörüden
bahsetmişlerse de, yukarıda belirttiğimiz üzere bu söylemleri bir aldatmacanın, ezilen-sömürülen sınıfları ehlileştirmenin aracıdır. Biz
hem tarihten hem de yaşadığımız çağdan biliyoruz ki egemen
sınıflar güçlü bir sınıf bilincine, iktidar bilincine ve bunun sonucu olarak da sınıfsal kine sahiplerdir. Burjuvazinin sevgiyi ve hoşgörüyü “bayrak” yapmasında da bir tutarlılık
yok, riyakarlık vardır. Burjuvazi sevmesini de bilemez. Ve burjuvazi,
asla hoşgörü sahibi değildir. Tersine
sistemine karşı işlenen suçlarda çok
vahşi, kan dökücü ve intikamcıdır.
Burjuvaziyle aynı içerikte savunacağımız hiçbir değer yoktur. Sevgi, hoşgörü, erdem, sadakat... Bu,
benzeri her kavram için geçerlidir.
Ahlak için, namus için, onur için...
Sömürücü egemenler sevgiye yabancıdır. Onlar sadece ve sadece iktidarlarını, sermayelerini, kârlarını
severler. Bunlara zarar verecek her
şeye ise, büyük bir kin duyarlar. Ve
kin duydukları her şeyi yok etmek isterler. Bu anlamda da insana, halklara,
devrimcilere, muhalif her şeye düşmandırlar. Düzenlerini tehlikede hissettikleri anda, halk onlar için varlığına dahi tahammül edemeyecekleri bir olgudur. Düzenlerini tehlikede
hissettiklerinde öylesine vahşileşirler
ki, öylesine sevgiyle alakasız soğukkanlı bir katil halini alırlar ki, şa-

Sınıf kini olmadan
sınıflar savaşı

Sınıf kini zorunludur,
yokluğu boyun eğdirir
Kin, nefret gibi kelimeler dile getirildiğinde, bunlar çoğu kez olumsuz
kavramlar, olumsuz duygular olarak
anlaşılır. Buna karşın sevgi, hoşgö-

sürdürülemez
Herkes için ve her yerde aynı anlamı ifade eden bir sevgi, bir kin kavramı olabilir mi? Sınıf savaşı gerçekliğiyle bakılmadığında “sevgi sevgidir, kin de kindir” diye düşünülebilir. Ama bu düşünce de, burjuvazi
tarafından bu konuda yaygınlaştırılan
çarpık düşüncelerden biridir.
Ne salt bir sevgi vardır, ne de kin.
Egemen sınıfların bu kavramlara
yaklaşımı daima politik olmuştur.
Sevgiyi “yüceltirken”, nefreti olumsuzlarken amaçladıkları, sınıf bilincinden, politik bakış açısından uzak
kitleler yaratmaktır. Kendilerine karşı gelişecek ve de gelişmesi zorunlu
sınıf kinini törpülemek, sınıfsal tepkileri ve mücadeleyi engellemektir.
Sömürücü sınıflar, bunu başarabildikleri ölçüde, ezilenleri ehlileştirmiş, denetim altına almış olacaklardır.
Özcesi egemenler halkları ehlileştirmek, teslim almak ve böylece
sömürü düzenlerini korumak için
başvururlar bu yola. Onlar sömürecekler, onlar zulmedecekler, katledecekler, diri diri yakacaklar ve fakat kimsede onlara karşı bir nefret olmayacak! Kimsede intikam duygu-
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Burjuvazinin sevgiyi hoşgörüyü
‘bayrak’ yapmasında tutarlılık değil,
riyakarlık vardır. Burjuvazi
sevmesini bilemez. ve burjuvazi, asla
bir hoşgörü sahibi değildir. Tersine
sistemine karşı işlenen suçlarda çok
vahşi, kan dökücü ve intikamcıdır.
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şar insan. En çok da küçük
burjuvalar şaşar. Burjuvazinin -uygarlıkları inşa
eden(!) burjuvazinin- o
kadar sevgiden, insanlıktan
yoksun bir hal alabileceğini aklı almaz.
Burjuvaziyle halk arasında sevgi değil, nefret,
hoşgörü değil, kin vardır.
Halkı aşağılamaları, hor görmeleri
bundandır. Mümkünü olsa burjuvazi lüks ve sefalet içindeki yaşamını
halklar olmadan sürdürmek ister.
Böyle olsa halkları yok etmekten geri
durmaz ama mümkünü yoktur. Düzenin devamı için sömürülecek halklara ihtiyaç vardır. Halkları yok edemeyeceğine göre zararsız hale getirmelidir. Egemenlere karşı kin ve
nefretleri yok edilmelidir.
Burjuvazinin ya da bir bütün olarak tarihten günümüze egemenlerin
kindarlıklarını ispat etmeye gerek
var mı? Bakın tarihe; katliamlarla, zulümlerle doludur. Dünyanın her köşesinde halkların kanını döken emperyalizme bakın. Ülkeleri işgal eder,
halkları sömürür ve düzenini sürdürmek için de durmaksızın hapseder, işkence yapar, katleder. Yakar yıkar. Akıttığı kan ve gözyaşı, kininin
ve düzenini devam ettirebilme çabasının sonucudur.
Halklara kin ve düşmanlık duymayan Hiroşima ve Nagazaki’ye
atom bombası atabilir mi? Milyonları
tek seferde katledebilir mi? Ya da Hitler, Mussolini, Franko faşizmlerini
düşünün. Faşizmin işgallerini, katliamlarını Hitler’in, Mussolini’nin kişiliğine, psikopatlığına indirgeyenler
burjuvazinin sınıf kininin üzerini
örtmektedirler. Hitler faşizminin yaptığı her şey tekellerin çıkarları doğrultusunda ve halklara olan kinleriyle gerçekleşmiştir. Birinci ve ikinci emperyalist paylaşım savaşları,
burjuvazinin asla ve asla sevgiden,
hoşgörüden bahsedemeyeceğinin tarihsel kanıtlarıdır. Burjuvazi, birincisinde 10 milyon, ikincisinde 50 milyonu aşkın insanın katledilmesine yol
açan sınıftır. Sevgiyi, hoşgörüyü,
ağzına bile alamaz. Ona ancak vah-

şet gibi kavramlar yaraşır. Nitekim,
bugün de, dünya halklarına barıştan,
sevgiden, diyalogdan, “şiddetsiz”,
“barış ve sevgi dolu” bir dünyadan
bahseden emperyalizm, 1 milyar insanı açlığa mahkum halde yaşatmaktadır.
Egemen sınıfların kin, nefret,
sevgi, hoşgörü gibi söylemlerinde bir
aldatmaca hedefi güttüklerini görmek
için halklara yaşattıkları bu acıları
görmek ve göstermek yeterlidir.
Kendi aralarındaki iktidar mücadelelerinde de kan dökücülüklerinin
birçok örneği vardır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu... Düşünün ki
“devletin bekası” denilerek taht kavgalarını önlemek adına, kardeş katli meşrulaştırılmıştır. Sarayda yeni doğan bebekler boğdurulmuştur. 600 yıl
boyunca halkları kıyımdan geçirerek
ülkeleri işgal eden, halklara zulmeden Osmanlı, işgal ettiği ülkelerde büyük bir hoşgörüyü hayata geçirdiğinden sözedebiliyor.

Kin çatıştırır,
savaşma gücü verir
Düşmanına kin duymayan bir sınıf, bir halk savaşamaz. Savaşı sonuna dek sürdüremez. Yenilir ya da
boyun eğer. Oysa sınıf bilinciyle şekillenen bir kin duygusuyla hareket
eden halklar, emperyalizme karşı
sayısız zaferler yazmışlardır tarihe.
Sovyet halklarının vatan savunması, vatanlarına duydukları sevgiyle ve faşizme duydukları öfkeyle,
kinle zafere ulaşmıştır. Vietnam halkı Fransız emperyalistlerini, ardından
ABD emperyalizmini sınıfsal ve ulusal bilinçleriyle, işgalcilere duydukları kinleriyle, çok güçlü onur, namus, adalet duygularıyla altedebilmişlerdir. Anadolu halkları yedi

düvele karşı Anadolu’nun
bağımsızlığını “gavura
alerjileriyle”, yani emperyalist düşmanına duyduğu kinle kazanmıştır.
Bakın ulusal ve sosyal
kurtuluş mücadelelerine;
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ellerinde bulundurdukları güçlere bakın! Bir de
halklarınkine... Böyle dengesiz bir
tabloda, bırakın zafer kazanmayı,
halkların savaşmayı tercih etmeleri
dahi zor görülebilir. Ancak düşmana duyulan kin, savaşma gücü verir.
Bunun böyle olduğunu emperyalizm de çok iyi bilmektedir. Tarihin
her döneminde olduğu gibi, emperyalistler, halklardaki öfkeyi, tepkiyi,
tarihsel olarak oluşmuş kini, başka
yönlere, başka kanallara yönlendirmeye çalışmaktan da hiç vazgeçmiyorlar. Bunun en bilinen en kaba yolu
daf, halktaki kin ve nefret duygularının milliyetçilikle, şovenizmle saptırılması, başka hedeflere yöneltilmesidir.

Kin duymayan sol

“sol” olmaktan çıkar,
düzen içileşir
Emperyalizm, attığı her adımda sınıf çıkarlarını gözetirken, güçlü bir sınıf kinine sahipken ve de “kin” duygusunu halkların mücadelesini zayıflatmak için kullanıyorken, emperyalist sisteme karşı mücadele
edenlerin sınıf kininden yoksun olmaları, emperyalizmi güçlendirir.
Çünkü “kin”den yoksunluk, savaş,
düşman gibi savaşın temel kavramlarını bir yana bırakmayı getirir.
Emperyalizm kin, nefret, sevgi
gibi kavramlara yönelik politik yaklaşımıyla yalnızca halkları güçsüz kılmayı hedeflemiyor. Halkların mücadelelerine önderlik etme iddiası taşıyan devrimcileri, ya da bir bütün
olarak solu da eritmek, sistem açısından zararsız hale getirmek için uğraşmaktadır. Sınıfsallıktan, sınıf bilincinden ve bu paralelde sınıf kininden arındırılmış bir sol, adı, sıfatı ne olursa olsun emperyalizm için
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Evet, biz Marksist-Leninistler kindarız.
“makul sol”dur. Emperyakının acılarını unutmaya
Katı ve sarsılmaz bir kin duygusunu
lizm ve işbirlikçileri için
hazır olmak! Bu anlayışın
her koşul altında savunuruz. Bizim
bu tarz bir sol, zulüm ve söuzlaşmaya, düzen içileşkinimiz sınıf kinidir... burjuvaziye,
mürü düzenlerini demokmeye götürdüğünü görrasi perdesi altında süremperyalist sisteme duyduğumuz
mek için dünyadaki birçok
dürmek için gerekli ve fayörneğe bakmak yeterlidir.
kindir. Bu kin olmadan bir devrimci
dalıdır da!
savaşamaz. Savaşmayan bir devrimci
Burjuvazi, özellikle
Kin duymayan
devrimci kalamaz. Ölür!
‘80’li yılların sonlarından itisevemez
baren
başlattığı
ve
ve savaşamaz
SSCB’nin yıkılışıyla yopolitik özden uzak şekilde tanımlağunlaştırdığı ideolojik saldırısında,
Şöyle formüle etmemiz mümmaya başlamış; suçların nedenlerihalkları ideolojik anlamda da silahkündür: Halk ve vatan sevgimizin
nin ve sorumlularının belirsizleştirilsızlandırmayı hedefledi. Barış, dibüyüklüğü, emperyalizme olan öfmesine ortak olmuştur. 12 Eylül Ameyalog, sınıfsallığı reddetme, intikemizin ve kinimizin büyüklüğürikancı Faşist Cuntasından ve onun
kamdan, kinden, zordan, silahlı
nü de belirler. Halkı ne kadar çok
“sivil” devamcılarından hesap sormak
mücadeleden uzaklaşma, bu ideoseviyorsak, emperyalizme kinimiz
için mücadele etmek yerine, “yakın talojik saldırının en önemli boyutlao kadar büyük olur. Emperyalizme
rihimizle yüzleşmeliyiz” çağrıları yarından biriydi.
kin duymayanların, kinle savaşmapan bir sol mevcuttur. Öyle ki, cunEmperyalizm öne sürdüğü teoriyanların halkı ve vatanı sevdikleri tartanın işkencehanelerinde katledilen
lerle sınıf mücadelelerinin devrinin
tışmalıdır.
devrimcilerin yakınları ve kimi sol
kapandığını, tarihin sonunun geldiğini
Feda savaşçısı Didem Akman façevreler, “kin duymuyoruz, intikam
ilan ediyordu ‘90’lı yılların başında.
şizmin mahkemelerinde eylemini
gütmüyoruz” diye açıklamalar yapSınıflar yoktu onun teorisine göre ve
savunduğu “yargılama” sürecinde,
maktadırlar. O zaman siz sol değilsisınıfların olmadığı yerde sınıf kini de
burjuvazinin devrimcileri “sevgiden
niz. O zaman siz, adaleti savunma cüolamazdı. Bu safsatalara karşı Markmahrum sorunlu insanlar” olarak
retinden bile yoksun siyasi korkaksizm-Leninizmi savunmakta ısrar
göstermeye yönelik saldırılarına şöylarsınız. Neden kin duymuyorsunuz?
edenler ise burjuvazi ve onun soldale cevap vermişti:
Hesap sormak, gerçek anlamda adaki uzantıları tarafından kaba, doglet istemek bu duygular olmadan
“Öfkemizin büyüklüğü sevgimizin
matik, dinazor olmakla suçlanıyordu.
mümkün değildir. Cuntacılara işkenbüyüklüğüdür.” Akman, sevgi, nefBurjuvazi ideolojik olarak zararsız
ce
yaptıran,
halka
ve
devrimcilere
yöret, kin, öfke... gibi değerler üzerinhale getirdiği solu, Yeni Dünya Dünelik
tüm
zulüm
ve
baskı
uygulamaden burjuvazinin yürüttüğü idelojik
zeni’nin uyumlu bir parçası yapmalarını yaptıran sınıfsal politikalarıdır;
saldırılara da cevap vermiştir aslınyı amaçlıyordu. Bunun için devrim,
sınıf
kinleridir.
Bunlara
sahip
olmada. İnsanları sevmenin, sevginin gersilahlı mücadele, sınıf, proleterya
yanlar,
cuntalara,
onun
devamcılarına
çek ve tam anlamına burjuvaziye, emdiktatörlüğü gibi kavramlar terk
karşı mücadele edemezler.
peryalist-kapitalist sisteme kin duedilmeliydi.
yularak ulaşılabilir. Kin ve öfke olSıklıkla duyuyoruz; sol adına,
Emperyalizmin bu doğrultudaki
madan sevgi tek başına yaşanabiyurtseverlik, devrimcilik adına, “Bu
çabaları solun bir çok kesiminde
lecek bir duygu değildir.
ülkede
kinin
ve
nefretin
son
bulönemli etkilerde bulundu. Solun çemasını” amaç edindiklerini söylüSınıflı bir toplumda duygu ve
şitli kesimlerinde sınıfsallıktan, devyorlar.
Sömürü
ve
zulüm
böyle
perdüşüncelerimizden kin duygusunu atrimci dilden uzaklaşmış, parlamenvasızca sürerken, nasıl ve niye son
mak, öfke duygusunu kaybetmek, asterizmi ve sivil toplumculuğa göbulduracaksınız
kini
ve
nefreti?
Delında insanlığımızdan birçok şey
mülmüş düzeniçi tablosu, emperyaniyor
ki,
“17.000
faili
meçhulü
unutkaybetmektir. İnsanı insan yapan
lizmin bu saldırılarının yarattığı somaya hazırız”, deniyor ki, Diyarbaonur duygusu, adalet duygusu, namus
nuçtur.
kır’daki işkenceleri unutmaya hazıduygusudur. Haksızlığa, adaletsizliEmperyalizmin etkisi altında, çarrız,
deniyor
ki,
12
Eylül
yargılansın,
pık, içi boş bir hümanizmden (inğe, onursuzluğa öfke duymayan,
ama intikam peşinde değiliz... Bunsancıllıktan), sevgiden, barıştan söz
bunlara neden olanlara kin duymalar sınıflar mücadelesinde iktidar idederken sınıfsallıktan her geçen gün
yan toplumsal anlamda ne kadar indiasından,
adalet
için
dişe
diş
bir
mübiraz daha uzaklaşmıştır sol. Öyle bir
sandır?
cadele anlayışından uzaklaşmış, dünoktaya gelmiştir ki işbirlikçi oligarElbette biz Marksist-Leninistler
zeniçileşmiş talep ve söylemlerdir.
şinin katliam ve işkence suçlarını
açısından halk için, işçi ve emekçi“toplumsal utanç”, “vicdanımızı yaler için söylediklerimizden çok daha
Sınıf kininin yokluğu ya da zaralayan olaylar” gibi sınıfsallıktan ve
fazlasını ifade etmektedir kin duyyıflığının geldiği noktadır bu. Hal-
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gusu.
Evet, biz Marksist-Leninistler
kindarız. Katı ve sarsılmaz bir kin
duygusunu her koşul altında savunuruz. Bizim kinimiz sınıf kinidir.
Halklarımızı sömüren, emeğimizi,
alınterimizi çalan, katleden, zulmeden burjuvaziye, emperyalist sisteme
duyduğumuz kindir. Bu kin olmadan
bir devrimci savaşamaz. Savaşmayan
bir devrimci devrimci kalamaz. Ölür!
Kin duymuyorsa halkını ve vatanını gerçekten sevmiyordur. Halkına
ve vatanına, dünya halklarına bunca
zulmü yaşatan emperyalizme kin
duymuyorsa tüm iddialarının altı

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

34

boştur ve bu durumun ortaya çıkması
uzun sürmez. Kin, savaşma nedenidir. Kinini yitirenin uğruna savaşacağı
bir değeri kalmaz.
Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm için mücadele ediyoruz. Burjuvazinin tarafsızlık safsatalarına, sınıf bilincimizi,
sınıf kimizi köreltmeye yönelik çarpıtmalarına, ideolojik saldırılarına
karşı, beynimizi ve yüreğimizi Marksizm-Leninizm’in bilimsel ışığıyla,
düşmanlarımıza duyduğumuz sınıf
kinimizle ve halkımıza duyduğumuz sevgimizle doldurmalıyız.

siz, plansız düşünceler peşinde koşturup durduğunun farkına varır.
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Oysa bir insanın
beyni en değerli haziCepheli, Düşünendir
nesidir. Kitapların kitabı,
fabrikaların
fabrikası, üniSık sık söylediğimiz bir şey var:
versitelerin üniversitesidir. EtrafıDüzen düşünmeyen, sorgulamayan
mızda -doğa dışında- görüp görebibir gençlik, hatta bütün olarak düleceğimiz her şey insan beyninin
şünmeyen sorgulamayan bir toplum
ürünüdür. Ve bir insan beynini kulyaratmak istiyor. Bu amacında belli
lanabildiğinde artık büyük bir güce
bir yol katettiği de gerçektir.
sahiptir. Beyni kullanmak, düşünÖyleyse, düşünmek, düzenin bir
mekle başlar.
politikasını da boşa çıkarmaktır. Ama
Düzen, düşünen, beynini kullanan
düşünmek, elbette bunun da ötesinhalkın neleri yapabileceğini iyi bilir.
de hayati bir zorunluluktur.
Burjuvazi tarihte bunun “acı” tecrüÇoğu insan için düşünüp düşünbelerini defalarca yaşamıştır. Bunun
mediğini sorgulamak bile abestir.
içindir ki düşünmeyen, sorgulama“Düşündüğünü” sanıyordur. Fakat
yan, kendine sunulanla yetinen bir
aslında çok da düşünmüyordur. Yütoplum yaratmaya çalışır. Burjuvazeyseldir. Sorgulamaktan, nedenlerini
zinin eğitim sisteminden iletişim
anlamaktan uzaktır. İlk akla gelen
araçlarına, empoze ettiği kültüre kadar her şey bu amaca yöneliktir. Düsöylenir, düşünmeden konuşulur geşünmemek, hiçbir şeyi sorgulamanelde. Oysa biraz üzerinde durup dümak, kendine sunulanla yetinmek,
şünüldüğünde ilk söylenenden çok
baştan düzene boyun eğmeyi kabul
daha farklı sonuçlara varmanın da
etmektir.
mümkün olduğu görülür.
Düşünmeyen kendi gücünün
Bazen de, “hayalcilik”le düşünfarkına varamaz.
menin birbirine karıştırıldığı olur.
“Elbette düşünüyorum” denir ama
Cepheli düşünür! Bu yanıyla da
şöyle bir durup bakıldığında, aslında
düzenin karşısında alternatiftir, düzenin asla fethedemeyeceği bir kaledüşünmediğinin, bütün gün sadece
dir. “Her şey beyinde başlayıp biter”.
“kurduğunun”, beyninin boş, hedef-

Halk ve vatan sevgimiz büyüdükçe, kinimiz, kinimiz büyüdükçe
de, savaşımız büyüyecektir.
Yıllar önce bir yazımızda dediğimiz gibi “Kin duyulmadan yürütülen bir kavga, kuru sıkı doldurulmuş bir silah kadar etkisiz olacak,
mücadeleyi daha başından kaybetmemize yol açacaktır. Kin duymamak, düşman karşısında esnemek,
yumuşamak, ne yapacağını bilmemektir.” (Kurtuluş, 2 Eylül 1995,
Sayı: 8)
Sevgili okurlarımız, bu haftaki
dersimizi de burada noktalıyoruz. kinimizi ve sevgimizi daha da büyütmemiz dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

Cepheli için de asıl eylem alanı asıl
mücadele alanı her şeyden önce beynidir. Düşünmek, savaşmaktır.
Düşünmemenin sıradanlaşmak
demek olduğunu, yozlaştıracağını,
çürüteceğini biliriz. Düşünmek, kafa
yormak ise, bir çok şeyi başarmak
için önemli bir adımdır. Düşündüğümüzde mutlaka bir yol buluruz. En
olmaz denileni yaratırız. Yanlışlarımızı, hatalarımızı düşünerek bulur,
dersler çıkarırız. Eksikliklerimizi
görür gideririz. Ufkumuz genişler düşündükçe...
Bu yanıyla Cepheli için düşünmek
iradidir. İlk aklımıza geleni söylemeden, plansız bir adım atmadan
önce, bir karara varmadan, bir işi yapmadan önce, mutlaka en az otuz saniye düşünmeliyiz. Bunun ötesinde
ise, düşünmek asıl olarak bir eylemdir, bir faaliyettir, devrimci faaliyetin uyanık olduğumuz her dakikasında devam eden bir parçasıdır.
Cepheli düşünür, beynini kullanır.
Cepheli bunu yaptığında, yenilmezdir. Emperyalizm asla insan beyninden daha gelişkin bir silah bulamayacaktır.

Cepheli düşünür, beynini
kullanır. Cepheli bunu
yaptığında, yenilmezdir.
Emperyalizm asla insan
beyninden daha gelişkin
bir silah bulamayacaktır.
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Röportaj

‘Bizim çocuklarımız çok güzeller’
“Padişahım çok yaşa demedikleri için içerdeler.”
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Roman
Çalıştayı’nda
“Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız” yaHayat Tüzer
zılı bir pankart
açan ve 14 ayı
aşkın zamandır
tutuklu olan Gençlik Federasyonu
üyelerinden Ferhat Tüzer’in annesine sorduk. Anne Hayat Tüzer anlattı:
Yürüyüş: Ferhat’ın görüşüne gidiyor musunuz? Görüş kabinine
ilk girdiğinizde ne yapıyorsunuz?
Hayat Tüzer: Kabine girer girmez, Ferhat’ı görür görmez telefona
sarılıyorum. Hal hatır soruyorum. Arkadaşlarını soruyorum. Ne yaptığını
bir haftanın nasıl geçtiğini soruyorum,
bunları konuşuyoruz. O dışarda neler olduğunu merak ediyor, kim ne
yapıyor onları merak ediyor. Arkadaşlarını soruyor, kendine yakın olan
çevreleri soruyor. Mahalleden arkadaşlarından. Onlara dergi gidiyor, dergiden sorular soruyor. Benim okuyup
okumadığımı kontrol ediyor. Hangi
kitabı okuduğumu çok merak ediyor.
Özellikle bana kitap isimleri veriyor.
Ben zaten soracağım şeyleri unutuyorum. Konuşamıyorum ki...

Hayat Tüzer: Ferhat hep esprili
şeyler yazıyor. Hep espri yapıyor. Ne
kadar zor şartlarda yaşasa da zor koşullarda olsa da bana yansıtmamak
için espriler yazıyor. Orada yaşadığı
en zor anları bile espri olarak yazıyor
bana. Koşullardan bahsediyor. Aramalardan, yemeklerin kötü olmasından bir de onları özellikle ben soruyorum o cevap veriyor. Yemekleri genelde kötü çıkıyormuş. Koğuşlardaki aramalarda sürekli problem
yaşıyorlar. Ayakkabı araması dayatıyorlar. Onlardan bahsediyor. Bunlara karşı oldukları için sürekli soruşturma açıldığını anlatıyor. Telefona, görüşe çıkarken, revire giderken soruşturma açılıyormuş. Şu anda
zaten açık görüşe gidemiyorum.
Yasak Ferhat’a açık görüş. Yasağın
nedeni de iyi halli olmadığından
yani onların deyimiyle emre itaatsizlikten. Hücre cezası alan kişiye
açık görüş cezası veriliyor. Ferhat da
hücre cezası almıştı 1 ay kadar önce.
Bu yüzden açık görüş cezası verdiler. Hücrede yattıktan sonra da açık
görüş cezası başladı. Bana artık açık
görüşe çıkarmayacaklarını söyledi.
Ferhat bana şöyle anlattı. İyi halli olmadığı için böyle bir ceza veriyorlar.
Görüşlerde onursuz arama dayatabiliyorlar. Örneğin ayakkabısız getirmeye çalışıyorlar. Ferhat da bunu kabul etmiyor. Kafalarına göre keyfi cezalar veriyorlar.

Yürüyüş: Görüş kaç saat?
Hayat Tüzer: 1 saat veriyorlar.
Ama 1 saatin ben nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ben dalıp ona bakıyorum. Neresinde ne var diye. Çünkü
Ferhat Terkirdağ’da özellikle çok
zor günler geçirdi. Her gittiğimde
acaba dayak izine rastlayacak mıyım
diye merak ediyordum. Korkuyordum. O Tekirdağ’da iken çalıştığım
için 3 haftada bir gidiyordum. Şimdi Kandıra’da.

Yürüyüş: Siz neler yazıyorsunuz ona?
Hayat Tüzer: Ben evdeki olan
şeyleri yazıyorum. Kardeşlerinden,
akrabalardan, arkadaşlarından haberler yazıyorum. Kendisi de dışardaymış gibi haftaya düğün var, düğüne gel yazıyorum mesela. Olumsuz hiçbir şey yazmamaya çalışıyorum çünkü yeterince olumsuz şeyler
yaşıyorlar orada.

Yürüyüş: Peki mektuplaşıyor
musunuz Ferhat’la, neler yazıyor
Ferhat?

Yürüyüş: Peki akrabalarınız,
komşularınız bu olaya nasıl yaklaşıyorlar?

Hayat Tüzer: Akrabalarımız da
komşularımız da tabiki önceleri ateş
yanmayan yerden duman çıkmaz
edasıyla yaklaşıyorlardı. Daha sonra televizyonlarda, haberlerde izleye
izleye haklı olduklarını düşünüyorlar. Halk sahiplenince onlar da halk
gibi doğru, haklı bu çocuklar, demeye
başladılar. Önceden vardır muhakkak
bir şeyler, boşuna gidip kendini yaktı, ailesini üzdü gibi şeyler konuşuyorlardı.
Yürüyüş: Bugün görüşlerini ifade ettikleri için yüzlerce insan tutuklu, onların ailelerine ne söylemek
istersiniz? Berna’nın ve diğer tutsakların ailesine mesela.
Hayat Tüzer: Ben her zaman
söyledim; ben oğlumla gurur duyuyorum. O aileler çocuklarının yanında
olsunlar çünkü onlar yanlış, kötü
bir şey yapmıyorlar. Elbette ki, herkes hakkı olan ya da haklı olduğu bir
şeyi dile getirmek için bir yerlerde konuşur. Ben şu anda haklı olduğum bir
konuyu medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyorum. Diğer aileler de
çocuklarını yalnız bırakmasınlar,
destek olsunlar istiyorum.

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Yürüyüş: Halk Cepheliler tutuklamalara karşı bir kampanya
başlattı. Çadırlar kuruldu. Bu kampanyayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayat Tüzer: Bu kampanyayı
başından beri destekliyorum. Bizim
çocuklarımız çok güzeller. Onların
hepsiyle gurur duyuyor ve çok seviyorum. Yanlarında olmaya gayret
gösteriyorum. 3 ay boyunca çadırlar
açık olacak. Açlık grevi olacak. Halk
destek veriyor.
Yürüyüş: Çocuğunuzun arkadaşı olan Dev-Gençliler’le görüşüyor musunuz?
Hayat Tüzer: Hepsiyle olmasa da
bazıları ile görüşüyorum. Onlar ba-
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zen buraya geliyorlar, ben de onları görüyorum.
Çadır açtıkları sırada gittim ziyaretlerine. 1,5 yıldan beri onlar beni hiç yalnız bırakmadılar.
Yürüyüş: Onlar mesela Anadolu’nun her
yanında açlık grevi çadırları açıyorlar, parasız eğitim talebi ve Ferhat’la Berna’nın serbest bırakılması için ama saldırılara uğruyorlar. Ne düşünüyorsunuz?
Hayat Tüzer: Kararlı olmalarını çok benimsiyorum. Güzel bir şey, haklı olan bir şeyin üzerine kararlı olmak çok önemli. Ama zarar görüp
eziyet çekmelerine de yüreğim dayanmıyor. Gözaltılara ve benzeri yüreğim dayanmıyor. Onlar da
benim evlatlarım. Hepsi çocuklarımız. Onlara bir
şey olduğu zaman ben çok üzülüyorum.

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Yürüyüş: Savcının beraat ve tahliye istemesine rağmen hakim tahliye etmedi, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
Hayat Tüzer: Ben sadece Tayyip Erdoğan’ın
inadı diye değerlendiriyorum. Kendi savcısı bile
dedi ki; "bu çocuklar demokratik haklarını kullanmışlar her vatandaş gibi böyle eylemlere katılabilirler. Suç unsuru yok." İncirlik Üssü
Kapatılsın, ABD Defol Bu Vatan Bizim, işçilere
destek gibi eylemler ve 1 Mayıs’a katılmakla suçlanıyor. Bunlar demokratik eylemler, herkes katılabilir. Basın açıklamalarına da öyle. Ama Ferhatlar konusunda emir büyük yerden olunca...
Padişahım çok yaşa demedikleri için içerdeler.
Demezsek böyle zindanlara atılırız.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Hayat Tüzer: Her zaman oğlumun yanında
olacağım. CNN-Türk ile röportaj yayınlandı.
Orada 15 dakika konuştuk ancak 3 dakikasını vermişler. Orada bu böyle devam etmez dedim, adalet istiyorum çocuğumu versinler çocuğum katil değil, hırsız değil, kimsenin namusuna dil uzatmadı. Benim çocuğum parasız eğitim
istedi. Bu bütün öğrencilerin sorunu, yalnız Ferhat’ın değil, dedim. Bunun üzerine biraz duygulandım, ağladım özellikle o kareyi vermişler. Aslında rica da ettim bu kareyi yayınlamayın diye.
Ama özellikle o kareyi vermişler.
Bir daha da onlara röportaj vermeyeceğim. Ben
anneyim duygulanıyorum elbette biz daha önce
Ferhat’la konuşmuştuk. En kötü ihtimale hazırlan anne demişti, adalet mi arıyorsun, adalet
arama demişti duruşmadan önce. Mahkeme salonuna girdik. Savcı beraat isteyince ister istemez
tamam alıyoruz çocukları bugün diye umut ettim.
Kararı duyunca şok olduk. Avukatlar izleyenler
herkes şok oldu. Mahkeme 6 Ekim’e ertelendi...
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Basından

Paralı eğitime
dokunma, yanarsın

Mehmet ALTAN
Star, 26 Mayıs 2011
Çocuklar neler yapmışlar, neler...
Bir kere, (...) Başbakan Erdoğan’ın
konuşma yaptığı sırada, “parasız eğitim
istiyoruz, alacağız” içerikli “Gençlik
Mehmet ALTAN
Dernekleri Federasyonu” imzalı pankart açmışlar... Hayatlarını sonsuza kadar karartmak için böyle bir “affedilmez suç” yetmez mi? Tabii ki yeter...
Nitekim “pankart mı açtın, demek ki gizli örgüt üyesisin” mantığı hemen devreye girmiş ve iddianameyi hazırlayan savcılık üç
zanlının örgüt üyesi olarak nitelenmeleri gerektiğini buyurmuş...
Ve “kelleleri vurula” türü, Ferhat Tüzer, Berna Yılmaz ve Utku
Aykar’ın “DHKP/C terör örgütü üyesi olma” ve “terör örgütü
propagandası yapma” suçlarından 6 ile 15’er yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmiş...
(...)
Önceki günkü gelişmeler daha da korkunç...
Önceki gün, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz ile tutuksuz sanık Utku Aykar katıldı.
Savcının beraat istemine rağmen, pankart açmayı “örgütlü
suça” sokarak ufacık çocukların tüm yaşamını karartmak isteyen bir zihniyet ve ilgisiz kalan bir kamuoyu...
Demek ki 2011 yılında... Türkiye’de “parasız eğitim istiyoruz”
diye pankart açmak, çok büyük bir kısmı tecritte olmak üzere, en
azından yirmi ay hapis demek... Cumhurbaşkanı, siyasal iktidar,
muhalefet, sivil toplum örgütleri bu görüntüye razı mısınız?
Değilseniz, nerelerdesiniz?

Olmaz olsun böyle
demokrasi!
Zeynep Oral (Cumhuriyet,
27 Mayıs 2011)
Bu mu hukuk, bu mu demokrasi?!
Eğer buysa, istemem sizin olsun! Belki bin
Zeynep ORAL
kez yazıldı! Ancak bin kez daha yazmalı! Bu köşenin okurları Berna Yılmaz ve
Ferhat Tüzer adlarını iyi biliyor. Hani “Parasız eğitim istiyoruz alacağız” pankartı açtılar diye 14 aydır hapisteler. Tutuklular. Hükümsüz tutuklu. Altı ayda bir mahkemeye çıkıyorlar.
İki gün önce yine duruşma vardı. Bu kez her nasılsa savcı da mahkemenin tutuksuz devam etmesini istedi. Ama hayır. Hâkim tutukluluğun devamına karar verdi…Bundan sonraki duruşma ne
zaman? Yanıt 6 Ekim 2011! Yani bugünden dört buçuk ay sonra! Ah be çocuklar! Siz de şu pankartı Başbakan’ın görmeyeceği
bir yerde açamaz mıydınız yani! O zaman sıyıracaktınız! İş bunca inada binmeyecekti!

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Ferhat ve Berna’nın tutukluluğu, ‘delil durumu, kuvvetli suç
şüphesi, suçun niteliği?..’ bahanesiyle 5 ay daha uzatıldı...

Erdoğan’ı Protesto Edersiniz Ha!
Parasız Eğitim istemek
suç değildir!
Berna ve Ferhat suçlu
değildir! Şüpheli değildir!
Berna ve Ferhat’a
Özgürlük İstiyoruz!
14 aydır tutuklu olan Ferhat ve
Berna’nın 25 Mayıs’ta görülen mahkemesinde savcı, tahliye edilmelerini istedi.
Mahkeme savcısı ortada bir suç
yok diyordu. İşte savcının mütalaası aynen şöyle: “Silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü,
önceden izin alınmadan yapılabilir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, düşünceyi açıklama ve dernek kurma hakkını düzenliyor. Haklarında kapatılma ve yasaklama
kararı olmayan dernek ve örgütlerin eylemine katılan sanıklara, sırf
katılmaları nedeniyle sorumluluk
yüklenemez. Bu anayasal hakların
etkin bir şekilde kullanımının önüne geçer. Sanıkların eylemleri, anayasal düşünceyi açıklama ve ifade
etme sınırları içindedir. Sanıkların
şiddet içeren eylemlere başvurmadıklarının anlaşıldığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerini ve tahliyelerini istiyorum”
Fakat mahkeme uymadı savcının bu isteğine.
“Kuvvetli suç şüphesi, delil durumu ve
suçun niteliği” gerekçeleriyle TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA karar verdi ve
mahkemeyi 6 Ekim tarihine, 5 ay sonraya erteledi.
Hangi yasalara göre

yargılıyorsunuz Ferhat ile Berna’yı?
Başka bir delil yok, hepsi bu. Eylem ortada. Üzerinde yasal bir sloganın yazıldığı pankartın açılmasından başka bir eylem yok. Ancak
buna rağmen “kuvvetli suç şüphesi”nden bahsediliyor.
Ne şüphesi? “Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız” yazılı bir pankart
açmak suç mu?
Yapılan başka eylem mi var?
Hayır!
Bir pankarttan başka delil mi
var? Hayır!
Ortada ne başka bir eylem ne de
mahkeme dosyasında eksik olan bir
delil var. Ama bu düzenin adaleti öylesine adaletsiz ki, öylesine keyfi ki,
hiçbir yasa hukuk tanınmadan iki üniversite öğrencisi 14 aydır F tipi tecrit hücrelerinde tutulmaktadır.
Ve son mahkemeyle çok daha büyük bir hukuksuzluk, çok daha büyük
bir keyfiyet örneği sergilenmiştir.
Burada hukuk, adalet yok artık.
Bu Tayyip Erdoğan hukukudur. Mahkemeler kendi yasalarına göre de hareket etmiyor. Tayyip Erdoğan’ın
keyfine göre hareket ediyor ve karar
alıyor.
Ferhat ile Berna’nın oligarşinin
hukukuna göre de bir “suçu” yoktur.
Ve tutukluluklarının sürmesi “anayasal hakların etkin bir şekilde kullanımının” engellenmesidir. Yani
oligarşinin hukukuna göre, Ferhat ile
Berna’nın tutukluluklarının sürdürülmesi suçtur.
Ortada bir suç yok. Keyfiyet var.
Sen misin Tayyip konuşurken pankart açan?... Bundan daha büyük
“suç” mu olur?
Tayyip, Roman halkımızın karşısında istediği gibi atıp tutacaktı. Ferhat ile Berna, Tayyip’in foyasını
açığa çıkarttı. Bundan daha büyük suç
olur mu?
Hem kim, nasıl cüret edebilir
koskoca Başbakanı protesto etmeye!

Romen halkının karşısında “Kasımpaşalılık” yerle bir oldu.

Bu ceza Tayyip cezası
Tayyip Erdoğan konuşurken protesto etmek kimin haddine! Çekecekler “ceza”larını. Başkalarına da
ders olsun. Her önüne çıkan parasız
eğitim isterse, iş isterse, aş isterse,
sağlık hakkı iterse, konut hakkı isterse, evim yıkılmasın derse... bunun
sonu mu gelir!
Hem Tayyip kime ne gerekiyorsa verir. Okullar açıldığında çocuklar sıralarının üstünde bedava kitap
bulmuyorlar mı? Kim vermiş bugüne kadar bedava kitabı?... Herkes üniversite okuyacak, herkese iş bulunacak diye bir şey yok. Amerika’da
da işsizlik var. Amerika’da da eğitim
parayla. Parasız eğitim mi olur? Olsaydı Tayyip zaten verirdi... Bu ne
had bilmezlik? Koskoca Başbakan
konuşurken; pankart açmak ha! Parasız eğitim istemek ha!..

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Evet, Ferhat ve
Berna’nın suçu bu:
Parasız eğitim istemek
Parası olmadığı için eğitim hakları ellerinden alınan milyonlar için
eğitim hakkı istemek.s
Bundan daha büyük suç olur mu?
Tayyip ilköğretimde okuyan öğrencilerin (babalarının değil) annelerinin
hesabına şu kadar lira, Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin annelerinin
hesabına bu kadar lira para yatırmıyor mu?
Bunun sonu nereye varır sonra?
milyonlarca işsiz; çalışmak hakkımızdır, iş istiyoruz derse... Milyonlarca aç, ekmek istiyorum derse;
milyonlarca evsiz konut istiyorum
derse; milyonlarca kişi bedava sağlık istiyorum derse... Milyonların
sonu gelir mi?
Ferhat ve Bernalar’ın suçu büyük!
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Sahipleneceğiz,
sahiplendireceğiz
Ferhat ile Berna 14 aydır faşizmin
tecrit hücrelerindeler. Ve faşizmin
adaleti yok, hukuku yok. Faşizmin
mahkemeleri, faşist düzenin geleceği için halka karşı var. Yasalar demokrasicilik oyunun gereği yetersiz
mi kaldı: O da kaldırılır rafa... Keyfiyet başlar ve faşizmin hükmü sürer.
Sürüyor faşizmin hükmü. Berna
ile Ferhat milyonlarca yoksul halk çocuğu okuyabilsin diye, parasız eğitim istedikleri için faşizmin hücrelerinde tutuklular. 14 ay sonra çıktıkları 3. duruşmada da tutukluluklarının devamına karar verildi. Oysa
kendi yasalarına göre de Ferhat ile
Berna’nın tutukluluklarını gerektirecek bir eylemleri yok. Fakat bütün
bunlara rağmen faşizmin mahkemeleri böyle bir kararı verebiliyor.
Buna şaşırmıyoruz. Çünkü bu faşizmin hukuku! Halkı ezmekte yetersiz kaldığında, kendi yasalarını çiğnemekte bir an bile tereddüt etmez.
Ve Ferhat ve Bernalar’ın mahkemesinde olan da budur. Fakat bu durumu asla kabullenmiyoruz. Artık bu bir
irade savaşıdır. Ferhatlar tutuklandığından bu yana Ferhat ve Berna’ya

özgürlük talebiyle parasız eğitim talebini birlikte gündeme getirdik.
Bıkmadan, usanmadan ülkemizin
dört bir yanında parasız eğitim ve
Ferhatlar için özgürlük istedik. Yüzlerce eylem yapıldı. İmza masaları
açıldı. İmza masalarımız yurdun her
yerinde meşruluğunu kabul ettirdi.
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız’ kampanyasıyla imza masalarına
yeni bir mevzi daha ekledik: Direniş çadırları. Bir kaçı dışında açtığımız tüm çadırlara saldırdı polis. Çadırlarda tam bir irade savaşı sürdürdük. Liseli Dev-Genç demokratik
mücadele konusunda tarihine yeni direnişler ve gelenekler ekledi. Kar kış
demeden, AKP polisinin saldırıların
boyun eğmeden her koşulda istedikleri yere direniş çadırı kurulabileceğini gösterdiler. Evet, çadırlarımızın kurulması bir irade savaşıydı.
Haklılarla haksızlar arasında bir savaş. Yaşları ortalama 15-16 olan Liseli Dev-Gençliler ile AKP’nin polisi
arasındaki bir savaş. Haklılık ve
meşruluğumuzun gücüyle direndik ve
kazandık.
Parasız eğitim çadırlarımızı Ana-

dolu’nun dört bir yanına yaydık. Daha önce imza masası
açtığımız için linç saldırısına
uğradığımız Edirne’de bir hafta
boyunca direniş çadırı kurduk. Elbette
bu da AKP iktidarının komplo ve linç
saldırıları karşısında ayrı bir kazanımdı.
En son Ankara’da kurulan çadırlarımız bu savaşın boyutunu göstermektedir. AKP’nin polisi tam 5 kez
saldırdı çadırımıza ve biz ısrarla 6.
kez çadırımızı kurduk. Sonunda kazanan devrimci irade oldu.
Bu mücadelemizle Parasız Eğitim
talebimizi, Ferhat ile Berna’ya özgürlük isteğimizi çok geniş kesimlere
taşıdık.
AKP’nin parasız eğitim talebimize saldırısı ve Bernalar’ın tutuklanması çok geniş kesimler tarafından mahkum edildi. AKP, irade savaşını kaybetti fakat pervasızca saldırmaya devam ediyor.
Ferhatlar’ın özgürlüğü için yapılacak şey açıktır. Ferhatlar’ı daha çok
anlatacağız. Taleplerimizi daha geniş
kesimlere ulaştıracak ve daha geri kesimlerin Ferhatlar’ı sahiplenmesini
sağlayacağız ve BİZ KAZANACAĞIZ!
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Gençlik Federasyonu’ndan

Aman dilemiyor,
adalet istiyoruz!
Bu düzen adeletsizlikler üzerine
kurulu bir düzendir. Bunu yaşadığımız bu düzenin her yanıyla somut
olarak görmek mümkündür.
İşçisinden, köylüsünden, esnafından, öğrencisinden, memuruna
kadar halkın her kesimi bir yanıyla
bu adaletsiz sistemden payını fazlasıyla almaktadır!
Peki nedir? Bu sistemi adaletsiz kılan sebepler!
Adaletsiz bir düzende yaşıyoruz, çünkü sömürü var!
Bir avuç azınlık, bir avuç asalak,
bu ülkenin bütün servetini kendi ellerinde tutmakta ve kendi sistemelerini ayakta tutabilmek içinde milyonlarca yoksul emekçiyi azgınca sömürmektedirler!
Bu öyle bir sömürüdür ki milyonlarca insan “açlık sınırında”
yaşarken bu ülkedeki 17 tekel hergün
emekçi halkımızın kanını emerek
servetine servet katmaktadır!
Bu öyle bir sömürüdür ki Büşra
bebekler “açlıktan” yaşamını yitirirken, bu ülkedeki 17 tekel, milyon
dolarları sadece bir gecede düzenledikleri partilerde, resepsiyonlarda
harcamaktadır!
İşte böyle bir düzende, böyle bir
sistemde yaşamak dayatılmaktadır
halkımıza!
Yıllardır özellikle de devrimci
mücadelenin ivme kazandığı yıllarda ve bugün de, “gençliğin kanının
deli aktığı”, “hayalperest” olduğu,
“maceracı” bir ruha sahip olduğu,
üzerine işbirlikçi iktidarlar tarafından
sürekli olarak ağızlarda sakız edilen
bir demogoji vardır!
Yıllardır akılları karıştırmak ve
beyinleri uyuşturmak için söylenen
bu sözler koca bir yalandan ibarettir!

Büşra bebeklerin, bir parçacık
canı üzerinden hesaplar yapanların
egemen olduğu bu aşağılık sistem,
biz devrimcilerin varoluş sebebidir! Bunu görememek ya da bunu
görmemezlikten gelmek sadece ve
sadece siyasi ahmaklıktır!
Parasız eğitim istediği için tutuklanan Ferhat ve Berna'nın 14 aydır tecrit işkencesiyle hücrelerde tutulmalarına sebep olan işte budur!
Bu ülkenin gençleri okuyabilmek için can verirken, bu ülkenin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
çocukları yurtdışında dünyanın sayılı
okullarında özel eğitimler almaktadır!
Bu, yaşadığımız topraklardaki
adaletsizliğe küçük bir örnektir sadece!
Bu koşullarda mücadele etmek,
temeli adeletsizliğe dayalı olan böyle bir ülkede adalet istemek, Ferhat
ve Berna gibi aylarca keyfi bir şekilde tecrit işkencesiyle tutuklu kalmanıza neden olabilir!
Bu ülkenin aydınlarına, demokratlarına, devrimcilerine karşı alınan
bütün kararlar siyasi kararlardır!
Hiç kimse bizi “yargının tarafsız
olduğu” gibi safsatalarla kandırmaya çalışmasın!
Bu demogoji ancak ve ancak
Amerikan işbirlikçisi iktidarların
geliştirmiş olduğu bir burjuva teorisidir ancak.
Bu ülkenin devrimcileri sadece
bir basın açıklamasına katıldığı için,
şehit mezarları başında önderlerini
andığı için ya da Ferhat ve Berna gibi
milyonların talebi olan “parasız eğitim” istedikleri için tutuklanıp bedel
ödüyorsa, burada T.C mahkemelerinin halka adalet dağıttığını söylemek koca bir yalandır!

Şahidimsin
Şahidimsin
Dağında şahan
Damında hapis
Darında Deniz olduğum
Canım memleket
Şahidimsin ki
Kara zulmün
Beyaz tahakkümüne karşı
An be an
Gün be gün
Yıllar boyu
Onurumun abidesi
Umudumun destanı
O büyük açlığımla
Feda ateşi
Gelecek aşkı
Zafer hasretiyle
Yüreğim / Yumruğumla
Sokağım / Meydanımla
Kömür beden / Ela göz ile
Çoluk çocuk / Genç yaşlı
Cümle canım cananımla
Zalimin zulmüne
Sansürün suskusuna
Dostun gülüne
Yalana, yılgına karşı
Yürüdüm
Öldüm
Yandım
Yakıldım
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Şahidimsin
canım memleket
Yek kere eğilmedi başım
Bahtiyarım...

ÇÜRÜYEN YOZLAŞAN, DEVLETİNİZİ YIKACAĞIZ

39

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
Paralı eğitim yüzünden ölen
öğrenciyi sahiplenmek bile suç
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Paralı eğitim yüzünden okuyamayıp harç parasını
çıkarmaya çalışırken inşaattan düşerek ölen Muğla Üniversitesi öğrencisi Ömer Çetin ve paralı eğitim yüzünden ölen öğrenciler adına Muğla Üniversitesi öğrencileri tarafından meçhul öğrenci anıtı dikilmek istendi. Öğrenciler parasız, bilimsel, eşit eğitim isterken
bir yandan da çalışmak zorunda kalıyor. Sigortasız hiçbir güvencesi olmayan işlerde çalıştırıldığı için iş cinayetlerinde katlediliyorlar. Ömer Çetin'de olduğu gibi.
Ömer Çetinler’i sahiplenen öğrenciler ise okul tarafından soruşturma terörüne maruz kalıyor. İşte Muğla Üniversitesi’nde yaşananlar buna örnektir.
Muğla Üniversitesi’ndeki öğrenciler Ekim ayında
üniversite rektörlüğüne anıt için başvuruda bulunuyor
ama rektörlükten herhangi bir yanıt gelmiyor. Anıta
olumsuz bakıldığını öğrenen öğrenciler bunun üzerine sanatçılardan, aydınlardan, öğrencilerden ve Muğla halkından 2 hafta içerisinde 5 bin imza toplayarak,
Rektörlüğe bir yürüyüş gerçekleştirdi ve senato toplantısına davet edildiler. Senato toplantısına katılan öğrenciler 6 saatlik senato toplantısında sadece 5 dakika
konuşturuldu. Verdikleri dosyanın ise yüzüne bile
bakmadılar. Bir de toplantı da anıt talebinde bulunan
öğrencilere; “o zaman benim de anıtım dikilsin” gibi
ciddiyetsiz, lakayt cevaplar verildi. Toplantıdan sonra öğrenciler büstü üniversiteye getireceklerinden
bahsediyorlar.
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan büst okula getirildiğinde
okulda polis, jandarma ve özel güvenlik birimleriyle
karşı karşıya geldiler. Bunun üzerine akademisyenlerle
birlikte basın açıklaması yapıldı. O yüzden yığıdılar
kolluk güçlerini üniversiteye. Sonra Rektör Harmandağ basına demeç vererek “Ömer’in anısına ormanlık
oluşturulacak, her yıl sosyal etkinliklerle anılacak ve
ailesine para yardımında bulunulacak” dedi. Bu açıklamanın ardından da üniversite yönetimi hazımsızlığını
150 öğrenciye soruşturma açarak gösterdi. Maskeleri
de böylece soruşturmalarla düşmüş oldu. Parasız eğitim için verilen mücadeleye karşı baskılar halen sürüyor. Ferhat ve Berna’nın hala tutuklu olmasından da anlaşılacağı gibi eğitim hak olarak görülmüyor. Ama rektör Harmandağ gibilerine verilecek cevap her zaman
hazırdır. İkiyüzlülük yapanlara karşı mücadele vermek
yıllardır olduğu gibi yine öğrencilerin boynunun borcudur.

gençliğin
tarihinden
10 Haziran 1997 Marmara Üniversitesi'nde faşistler 10 Haziran'da öğrencilere saldırdı. Aynı gün
içinde öğrenciler Marmara Üniversitesi'ndeki faşist
terörü protesto amaçlı eylem yaptılar.
8 Haziran 1987- ODTÜ'lü öğrenciler, devrimci öğrencilerin yurtlardaki mücadele ve örgütlenmesini engellemek için yurtlardan atılmasını amaçlayan “ODTÜ Yurtlar Yönetmeliği” ni protesto etti.
Sonraki gün ise protestolar yemek boykotu ve Yurt
Müdürlüğü önünde oturma eylemi şeklinde devam
etti.
5 Haziran 1997- 22 Mayıs günü İ.Ü'nde çıkan
çatışma sonucu “Zafer Yolunda Devrimci Gençlik”
dergisinin yazı işleri müdürü Bülent TEGÜN, katil polisin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı.
Gelişen olaylar üzerine 5 Haziran’da TÖDEF/İYÖDER'li öğrenciler Sultan Ahmet Adliyesi önünde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Kahraman Türk polisi”
kitap okuyan iki “şüpheliyi” yakaladı
Bravo Türk polisine! Geçen hafta kendinden beklenen bir ‘kahramanlığa’ imza attı. Otobüste kitap okuyan bir ‘haini’ suç üstü yakaladı. Küçükarmutlu’ya giden bir otobüsün içinde kitap okuyan “şüpheli”yi göz
ucuyla daha yakından ‘mercek altına” alan ‘kahraman
polis’ ‘suç üstü’ yaptı. Çıkartıp kimliğini, polis olduğunu
söyleyip “çatanızda arama yapacağım” dedi iki DevGençliye. Ancak bu gençler emre itaatsizlik yapıyor:
Davranıyor kahraman Türk polisi telefonuna. Terörle mücadelesi arıyor. En yakın karakoldan takviye ekipler çağırıyor. Takviye geliyor. Otobüsün önü kesilip Başeğmeyen Kadınlar adlı ikitabı okuyan iki “şüpheli” zorla otobüsten indirilerek gözaltına alınıyor. Otobüstekiler kitap okuyanları sahipleniyor. Vermek istemiyorlar
polise. Polise “şerefsiz” diye hakaret edenler oluyor.
Gençlere sahip çıkan iki kişi de diğerlerine gözdağı olsun diye gözaltına alınıyor.
Gözaltında gençlere soruyorlar: “siz okuduğunuz
kitabın ne olduğunu biliyor musunuz?” Cevap veriyor gençler: “Evet biliyoruz...” Bu sorunun cevabı
“emre itaatsizlikten” anlaşılmıyor mu? İşgüzar çok bilmiş polis: İki Dev-Gençli’yle tanışmış oldu. Baş eğdirilemeyen gençler aynı gün gözaltındaan serbest bırakıldı.
Kitaba düşmanlık “kahraman Türk polisi”nin karakteristik özelliğidir.
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Dev-Genç’lilerden
Dev-Genç’lilerden
Dayanışma Paneli
“Bağımsızlık Mücadelemizde Umudun Bayrağını Dalgalandırmaya Devam Edeceğiz”. Dev-Genç'liler 25
Mayıs’ta İdil Kültür Merkezi'nde “Bağımsızlık Mücadelesinde Gençliğe Yönelik Saldırılara Karşı Dayanışma
Programı” düzenlediler. Programda İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinden katılan lise ve üniversiteli öğrencileri bulundukları illerde karşılaştıkları sorunları, ele alan
bir de panel yapıldı. Panelde Kocaeli, Çanakkale, Elazığ,
Ankara ve İstanbul Gençlik Derneği'nden öğrenciler
katıldı. Panelin ardından Dev-Genç'in tarihinin anlatıldığı
sinevizyon gösterildi, şiirler okunup türküler, marşlar söylendi. 65 kişinin katıldığı program saat 20:00' de sona erdi.

Antalya’da Liseli
Gençlik Piknik
Yaptı
19 Mayıs’ta Antalya’daki
liseliler Aspendos’ta piknik
yaptılar. Saat 12.00’ye doğru
piknik alanına giren liseliler
burada Manavgat ilçesinden
gelen arkadaşlarıyla buluştular. Sabah kahvaltısından sonra çeşitli sportif faaliyetler ve yarışmalar yapıldı. Yarışmalardan birisi de Gençliğin ve ülkemiz gençlik hareketlerini ve devrim tarihini konu alan bilgi yarışması idi. Sonrasında ise herkes
beklentilerini ve neden bir arada olmak ihtiyacı hissettiğini anlattı. Son YGS adaletsizliğinin yarattığı öfke
ve tepkiler büyüktü. Türküler ve marşlarla oldukça
coşkulu geçen pikniğe 34 kişi katıldı.

Dev-Genç’lilerden Grup
Yorum DVD’si tanıtımı
Dev-Genç’liler 28 Mayıs’ta Galatasaray Lisesi önünde Grup Yorum 25. Yıl DVD’sinin tanıtımını yaptı.
Dev-Genç’liler aylardır parasız eğitim talebiyle açtıkları imza masasını bir kez de Grup Yorum için açtı. 5 saat
boyunca halka 10 Mayıs’ta Okmeydanı'nda aralarında İdil
Kültür Merkezi' nin de bulunduğu demokratik kurumlara yapılan baskınlar anlatıldı. Grup Yorum türkü ve
marşlarının da çalındığı masada 16 adet DVD ve 10 adet
Yürüyüş dergisi satıldı.

Samsun’da Halk
Sofrası Pikniği
Samsun’da
Karadeniz
Özgürlükler Derneği tarafından
SAMSUN
birincisi düzenlenen Halk Sofrası
Pikniği 29 Mayıs’ta yapıldı.
Toptepe Meşe Tesisleri’nde yapılan pikniğe tutsak aileleri de katıldı.
Öğle yemeğinden sonra Karadeniz Özgürlükler Derneği’ni tanıtmayı ve amaçlarını anlatan bir yazı okundu.
Yarışmalar ve ödüllerinin verilmesinden sonra türküler, marşlar ve halaylarla piknik sürdü. Çekilen halaydan
sonra Karadeniz’in ‘olmazsa olmaz’ı horonu ve Kürtçe ve
Hemşince türkülerle devam etti.

Divriği Kültür Derneği’nden
Şenlik
Sivas Divriği Kültür Derneği tarafından 29 Mayıs’ta
İstanbul Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Piknik Alanı’nda Divriği Kültür Derneği Pilav ve Kültür Şenliği yapıldı.
Standların açıldığı, konserlerin verildiği şenliğe 4 bin
kişi katıldı. Yürüyüş dergisi, TAYAD ve İdil Kültür Merkezi de açtıkları standlarla ürünlerini halka ulaştırdılar. Tutsak ürünlerinin sergilendiği TAYAD standı ilgiyi en fazla gören stand oldu.Tutsakların ürünlerini sergileyen
TAYAD’lılar tutsakların sesini şenlik alanına taşıdı.
Pınar Sağ, İrfan Dolaş ve Sabahat Akkiraz türküleriyle katıldı şenliğe. Grup Yorum sahneye çıkınca platformun
önü bir hayli kalabalıklaştı. Grup Yorum türküleriyle halaya duran kitlenin coşkusu görülmeye değerdi.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından ÇHD İstanbul
Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay da “Hukuk ve Mücadele” üzerine bir konuşma yaptı.
Şenlik konserlerden sonra bitirildi.
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Küçükarmutlu’da film
gösterimi
28 Mayıs akşamı Küçükarmutlu PSAKD Sarıyer Şubesi bahçesinde Zübük filminin gösterimi yapıldı.
Film başlamadan önce, yapılan sohbette seçimlerin birer
aldatmaca ve çözüm olmadığı, düzen partilerinin Küçükarmutlu’ya girmesine bu nedenle izin verilmediği belirtildi.

Dersim Özgürlükler Derneğine
pankart
Dersim'de Özgürlükler Derneği’ne “Seçim Çare
Değil, Çare Devrim -Halk Cephesi” yazılı büyük
bir pankart asıldı. Seçimin çözüm olmayacağını seçimin alternatifinin devrim olduğunu pankartlarıyla
da anlatıyor Halk Cepheliler.

ÇÜRÜYEN YOZLAŞAN, DEVLETİNİZİ YIKACAĞIZ

41

SATILIK BİR MAL GİBİ
Burjuva partiler pazarda!
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Burjuva partiler pazarda! Gel
vatandaş gel! Koş vatandaş koş!
Düzen partilerinin durumunu
ancak yukardaki sözler açıklayabilir.
Onların yaptıklarını başka türlü izah
etmek mümkün değildir.
Düzen partilerinin çıkarları için
yapmayacağı bir şey, girmeyeceği
kılık yoktur. Bunun en son örneğini
burjuva partilerin pazara düşmelerinde gördük.
Halkı aldatmak, daha çok oy
almak için her şeyi yapacak durumda olan burjuva partiler bir süredir
televizyon ekranlarında yalanlar,
dolanlar eşliğinde partilerinin reklamlarını yayınlatıyor.
Burjuva partiler pazarda! Gel
vatandaş gel! Koş vatandaş koş!
Televizyon reklamlarının nere-

deyse tümü milyonlarca insana, reklamı yapılan bir ürünü, bir eşyayı, bir
yiyeceği satabilmek için vardır.
Tıpkı bir deterjan, bir buzdolabı
yeni bir sucuk çeşidi gibi ya da sakız,
bisküvi gibi. Burjuvazi ürettiklerini
reklamlarla daha çok satmayı düşündüğü için reklamları kullanıyor.
Burjuva partilerin “satılık bir
mal” gibi televizyon ekranlarından
partilerini “satışa” sunmaları tükenişleridir. Bu klasik anlamda savunulacak bir propoganda biçimi değildir. Klasik anlamda propagandayla
hiçbir ilgisi yoktur yaptıklarının.
Bu düzen partilerinin, parti olarak
tükenişlerinden başka bir şey değildir.
Reklamlarla ayakta duracak hale gelmiş, reklamlardan medet umar olmuşlardır. Öylesine tükenmiş, çürümüşlerdir. Halka anlatacak tek bir cüm-

Kalemini katliamcı iktidarların hizmetine
veren hiçbir gazeteci iflah olmaz!

Bir gazeteci konuşuyor: ‘30 Kişi
Ölmüş, O da Standartlara Uygun!’
Burjuva
islamcı
basında, tam bir AKP
yalakası gazeteciler
ordusu oluşmuş durumda. Gazeteciliğin klasik
geleneklerinin, kurallarının zerresi yok bunlarda. AKP’yi savunmak
için her türlü yalanı söyleyebilmekte, yalanları,
komplo senaryolarını hiç sorgulamaksızın manşetlere çıkarabilmektedirler.
Onlardan biri de Star Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Mustafa
Karaalioğlu’dur. Geçen hafta, onu
ekranlarda pervasız bir katliam
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savunucusu olarak gördük.
31 Mayıs 2011 akşamı NTV'de
yayınlanan Oğuz Haksever yönetimindeki programda gazeteciler,
Kılıçdaroğlu’nun
Diyarbakır
konuşmasını değerlendirdiler.
Karaalioğlu, Kılıçdaroğlu'nun
kayıplar, infazlar, hapishanelerdeki
ölümler hakkında verdiği bilgilere
itiraz ederek sadece bir faili meçhul olduğu - Necip Hablemitoğlugözaltında kayıp olmadığı, infaz
olmadığı, hapishanelerde de ölüm
sayısının öyle denildiği gibi
200’leri geçmediğini, sadece 30
kişinin öldüğünü, onun da Avrupa
standartlarına uygun olduğunu

leleri yoktur.
Burjuva partiler pazarda! Gel
vatandaş gel! Koş vatandaş koş!
Durumlarını bu sözler açıklayabilir
ancak düzen partilerinin. Reklamlara
düşecek kadar, zavallı bir hale gelmişlerdir. Bakmayın siz onların seçim
meydanlarında öyle esip gürlediklerine. Kofturlar.
Reklamlara düşen düzen partileri
bir başka gerçeğe daha işaret etmektedir. Burjuva partileri halktan kopmuş, tükenmiştir. Herbiri bugüne
kadar yalanlarla ayakta durmaya
çalışmıştır.
Halkla bir ilgileri kalmayanlar bu
kez halkı yalanlarla, aldatmalarla
oyalayarak oy almaya çalışıyorlar.
söyledi.
Karaalioğlu’na o rakamların gerçeğini anlatacak değiliz. Çünkü onun
sorunu gerçeği bilmemek değil.
Hapishanelerdeki katliamları aklamaya çalışan o tutumun gazetecilikle
uzaktan yakından en küçük bir ilgisi yoktur. Sorun bir değerlendirme,
yorum farklılığı da değildir.
Karaalioğlu’nun yaptığı, iktidarın
emrindeki bir polis şefi gibi, bir
general gibi, bir hapishane müdürü
gibi, Ali Suat Ertosunlar gibi,
Oktay Yıldıranlar, Adnan Özbeyler gibi, katliam savunuculuğudur.
De ki, bu katliam savunuculuğunla bir koltuk daha yukarı çıktın:
de ki bir gazetenin veya televizyonun
daha yönetimini sana verdiler. De ki
milletvekili yaptı Tayyip Erdoğan
seni! Üç kuruş daha fazla para alırsın, biraz daha lüks içinde yaşarsın,
ama hiçbir koltuk, hiçbir mevki seni
bir halk düşmanı olarak, kan içinde
boğulmaktan kurtaramaz.

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Devrimci Memur
Hareketi
12 Haziran’da yapılacak genel seçimlere az bir zaman kala düzen partilerinin dalaşı sürüyor. Birbirinden farkı olmayanlar, kimin daha iyi uşak olacağına, tekellerin karını artıracaklarına, daha fazla özelleştirme yapacaklarına dair kavga yürütüyorlar.
Bu meydanlarda emekten demokrasiden yana vaatler havada uçuyor.
Herkes emekten demokrasiden yana,
bu ülkede faşizmi kimin uyguladığını bilmeyen yok. Halkımıza emekçilere yapılan baskıların sorumluları
ortada yok.Herkes suçsuz, herkes temiz. Sivas, Çorum, Maraş katliamlarını yapanlar, F tiplerinde yüzlerce
tutukluyu katledenler kendileri değilmiş.Kürt halkının taleplerini yok sayanlar halka zulüm edenler bu iktidarlar değil. Seçim yarışı yapan düzen
partileri yıllarca bu ülkede iktidar oldular. Hiçbiri ne bu halk için nede bu
vatanın bağımsızlığı için politika ürettiler. Onlara iktidar yolunu açanlar tekeller, emperyalistlerdir. Bu ülkedeki
açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin
sorumlusudurlar.
Kamu emekçilerine grev ve toplu sözleşme hakkını vermeyenler,
ücretsiz sağlık , ücretsiz eğitim hakkımızı elimizden alanlar,halkın hastanelerini özelleştirenler bu halkın
emekçilerin temsilcisi olamazlar..
Kamu emekçilerine dayatılan
4/B,4/C sözleşmeli çalıştırmayı, Esnek ve Güvencesiz çalıştırmayı, Performans Esaslı Yönetim Modelini

ÜLKEMİZDEKİ SEÇİM SANDIĞI
EMPERYALİZME HİZMET ETME YARIŞININ
BİR ARACIDIR

yaygınlaştıran, iş güvencesini ortadan
kaldıranları emekçiler iyi tanımalıdırlar.
1 Mayıs alanlarında faşizmin bütün kinini emekçilere, devrimcilere
kusan siyasal iktidarları mücadele
tarihimizden biliyoruz. Alanlardan
tanıyoruz. Bugün bütün bunları yapanlar kendileri değilmiş gibi, emekçilerden, halkımızdan oy istiyorlar. Faşizmin iktidar olduğu bir ülkede seçim yapılıyor. Demokrasi kendileri
için var.Bütün alanlar, sokaklar kendilerine açık, devletin bütün olanaklarını sonuna kadar kullanıyorlar.
Yoksul halktan, esnaftan, emekçiden topladıkları vergilerle seçim çalışması yürütüyorlar. Emekçiler kendi talepleri için sokağa çıktığında
bütün alanlar yasak.
Kamu emekçileri demokratik talepleri için sokağa çıktığında gözaltılar, işkenceler katliamlar tutuklamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Elmas
Yalçın’ları unutmadık. Sendika yöneticileri, üyeleri hala tutuklular.
Bunları bize reva görenler bizim sorunlarımızı, taleplerimizi çözemezler.
çözmezler.
Seçim meydanlarında anlattıkları
ekonomik programlar IMF‘nin Dünya Bankası gibi emperyalist kurumların politikalarıdır. Bu uygulamalardan emekçilerin paylarına düşen
yoksulluk sınırının altında ücret, sefalet ve açlıktır. Hiçbir siyasal iktidar
işbirlikçiliğinden taviz vermiyor. Var-

Petrol-İş üyesi 6 bin işçiden
1 saat iş bırakma
Petrol-İş Sendikası üyesi kamu işçileri Türk-İş’in
kamu toplu sözleşme sürecini iyi yönetememesi ve hükümetin işçileri ciddiye alan bir adam atmamasını protesto etmek için 1 saat iş bıraktı. TPAO, BOTAŞ, ETİ
MADEN, MAKİNA KİMYA, AFYON ALKOLOİD işyerlerinde çalışan Petrol-İş üyesi 6 bin 250 işçi 30 Ma-

lık koşulları ülkemizdeki sömürü
çarklarının dönmesine bağlıdır. Emperyalist kurumların temsilcileri izin
vermediği sürece hükümet olmaları
mümkün değildir. Bağımsız bir ülke
istemenin, ücretsiz eğitim istemenin, yıkımlara karşı çıkmanın, konser
düzenlemenin, örgütlenmenin suç olduğu bir ülkedeki seçim kimseye
hizmet etmez.
Seçim çare değil, aldatmacadır.
Kamu Emekçilerinin sorunlarını
sandık değil fiili meşru, demokratik
mücadele çözer. Sandığa gidip düzen
partilerini ve onların politikalarını
meşrulaştırmak yerine, sokağa çıkmak, işbirlikçi politikalarını teşhir etmek gerçek yüzlerini açığa çıkartmak
emekçilerin görevi olmalıdır
Milyonlarca emekçi kitleleri örgütlenmeyi bekliyor. Seçim çalışmalarının peşinden koşmak yerine kendi taleplerimiz, haklarımız için örgütlülüğümüzü büyütmeliyiz. Demokratik mücadeleyi büyütmeli bu iktidarlardan hesap sormalıyız. Bu düzenin bir parçası olmayı reddetmeliyiz.
Bizi kendilerini seçmeye zorlamalarına izin vermemeliyiz. Ülkemizdeki değerleri yaratanlar biz emekçileriz. Biz onlardan daha güçlüyüz.
Yıllarca bize alanlarda bomba,
gaz yağdıranlar, işimize ekmeğimize
göz koyanların seçim oyununa gelmeyelim. Sandığa gitmek düzene
hizmet etmektir.
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yıs sabah işe bir saat geç başladı.

İşçilerin taleplerinin bazıları şöyle: “Kazanılmış
hakların korunması ve 4857 sayılı yasanın esnek çalışmaya ilişkin hükümlerinin toplu iş sözleşmelerinde yer
almaması, düşük ücretlerin iyileştirilmesi ve iş yerlerindeki
ücret dengesizliklerinin giderilmesi, iş yerlerinde ilk giriş ücretlerinin en düşük memur maaşları da gözetilerek
1500 TL’den az olmayacak şekilde belirlenmesi, ücret
zamlarının birinci yıl için yüzde 20 oranında, ikinci yıl
için gerçekleşen enflasyon artı 4 puan olması.
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“DİSK EMEKLİ-SEN’İN 8. OLAĞAN GENEL
KURULU’NUN MEŞRULUĞU YOKTUR!”
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DİSK’e bağlı Tüm EmekliSen 8. Olağan Genel Kurulu, 21
Mayıs günü anti-demokratik bir
dayatmayla toplandı. Genel Merkezin tasfiyeci politikalarını protesto eden çok sayıda yönetici ve
delege, genel kurulun meşruluğunun olmadığını söyleyerek genel
kurulu terkettiler.
Genel Kurul, divanın oluşturulmasıyla başladı.
DİSK Genel Başkanı Tayfun Görgün’ün Divan Başkanı seçildiği genel
kurulda, şube genel kurulları sayılmayan Beyoğlu, Kadıköy, Kocaeli, Keçiören şube delegeleri genel kurul divanına bir önerge vererek, “iptal edilen
şube kongrelerinin tanınmasını, iptalin
ardından yapılan ikinci şube kongrelerinin yok sayılmasını” istediler.
Demokratik, meşru bir genel kurul için divanın öncelikle bu önergeyi oylaması gerekirken önerge yok sayılarak gündeme geçildi. Bu anti-demokratik, gayri meşru yaklaşıma tepki gösteren Emekli-Sen üye ve delegeleri kürsüyü işgal ederek, genel kurulun işlemesini durdurdular.
Bu durum karşısında kongreyi
yönetemeyen divan, emeklilere tehdit savurarak “burayı bir dakika içinde terk etmezseniz hepinizin isimlerini kaydedeceğim” dedi. Emekliler
de cevap olarak “Buradan gitmeyeceğiz, tabanın iradesiyle seçilmiş yönetimler olarak temsil hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” diyerek eylemlerini devam ettirdiler.
Divan işgalinin sürmesi üzerine divan başkanı Görgün, divan, muhalif
delegeler ve genel merkezden katılacak 3’er kişilik bir heyetle sorunu
görüşüp çözme önerisi getirdi.
Muhalif emekliler bu öneriyi kabul ederken, Emekli-Sen’in tasfiyeci Genel Merkezi kabul etmedi. Divan başkanlığının bu durumda kongreyi ertelemesi gerekirken, Tayfun
Görgün bunu yapmadı.
Toplantıya genel merkez yetkili-

lerini katılımını sağlayamayan divan başkanı Tayfun Görgün bu kongrenin ne pahasına olursa olsun yapılacağını söyleyerek “herkesi dışarı çıkartırım, delege kartı olmayanları
da içeri aldırmam” diyerek genel
merkezin dayatmasına boyun eğdi.

DİSK’in anti-demokratik
yönetimi
Kendi önerisine sahip çıkmayan
divan başkanı Tayfun Görgün, açıkça muhalif emeklileri tehdit etti.
Bu tehdite karşılık emekliler de divan başkanının yanlı davrandığını
belirterek “biz buradan haklarımızı
almadan çıkmıyoruz, polis mi kimi çağırıyorsan çağır” diye cevap verdiler. Görüşmelerin tıkanması üzerine
kürsüyü işgal eylemlerini sürdüren
muhalif emeklileri kürsüden indiremeyeceğini anlayan Tayfun Görgün
ve divan heyeti divanı boşaltarak salondan çıktılar.
Kısa süre sonra Tayfun Görgün’ün
alt katta bulunan bir başka salonda kongreyi toplamaya çalıştığını gören devrimci, demokrat delegeler hep birlikte alt kata inerek sorunun emeklilerden
kongreyi kaçırarak değil hakların verilmesiyle çözüleceğini söylediler.
İyice sıkışarak alt katta da kongreye devam edemeyeceklerini anlayan
Görgün ve ekibi tekrar yukarı kata çıkarak kongre delegelerini kürsü işgalini sürdüren devrimci demokrat
emeklilerin üzerine kışkırtmaya çalıştı. “Sizler aşağıda 150 kişisiniz
20 kişilik küçük bir grup kongrenizi
engelliyor isteseniz bu sorunu çözersiniz” diyerek sorunu çözmek yerine karmaşayı daha da büyüten,

açıkça delegeleri kışkırtan Tayfun
Görgün bu kışkırtmadan beklediği desteği bulamadı.
Bu gelişmeler üzerine divan
kongreyi bitirmiş olmak için maddelerin görüşülmesini bile gerçekleştirmeden geçiştirmeye çalıştı. Bunun karşısında kendi aralarında kısa bir değerlendirme yapan devrimci demokrat emekliler de
kürsü işgali eylemini bitirme kararı aldılar. Şubelerin genel başkan adayı
olan Hasan Kaşkır’ın bu kararı açıklamak istemesi karşısında devrimci
demokrat emeklilere düşmanlığını
burada da gösteren Tayfun Görgün
“sana mikrofonu vermiyorum” diyerek Hasan Kaşkır’ın açıklamasını
duyurmasını engellemeye çalıştı.
Kendi buldukları mikrofonla salonda kalan delegelere Devrimci
Mücadelede Emekliler adına konuşan Hasan Kaşkır, divan başkanının
hazımsızlığını da delegelere teşhir
ederek DİSK genel başkanlığını vekaleten sürdüren Tayfun Görgün’ün
taraflı davranışları nedeniyle yapılması düşünülen kongrenin kongre
olmaktan çıktığını ve meşruluğunu yitirdiğini bu kongrenin devam ederek
seçimlerini yapsa bile seçilen yönetimin hiçbir grup ve şube tarafından
tanınmayacağını Tayfun Görgün’ün
bu hukuk dışı anti-demokratik tavrıyla
Emekli-Sen örgütüne daha büyük
zarar verdiğini söylemesiyle devrimci demokrat emekliler de sloganlarla kongre salonunu terkettiler.
Bu koşullar altında ikinci gün yapılan şeçimlere katılması gereken
250 delegeden sadece 109’u katıldı.
Veli Beysülen ve listesi bu delegelerden de 99’unun oyunu alabildi.
Bu sonuç, Tüm Emekli Sen 8. Olağan Genel Kurulu’nun delegelerin çoğunluğu tarafından meşru görülmediğinin kanıtıdır; Devrimci Mücadele
Emekliler, bu anlamda bu genel kurulu meşru kabul etmiyor ve genel kurulun yenilenmesini talep ediyorlar.

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

“Yıkımlara Karşı Mücadele Kurultayı” yapıldı...
Yıkımları engellemek örgütlü mücadeleden geçer
Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada + İvme dergisinin düzenlediği
“Yıkımlara Karşı Mücadele Kurultayı” 28-29 Mayıs’ta İstanbul’da
Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
yapıldı.
Kurultaya, TAYAD’lılar, ÇHD’li
Avukatlar, yoksul mahallelerden
emekçiler, Halk Cepheliler, halkın
mühendis, mimar ve şehir plancıları,
gençlik, basın emekçileri, bilim adamları katıldı.
Kurultay günü TAYAD’lılar tutsak
ürünlerinin sergilendiği masalarını açtılar.Yine kurultaya
tutsakların seslerini de taşıdılar.
Yoksul gecekondu bölgelerinden İstanbul Gülsuyu’ndan çekilmiş fotoğraflar
sergilendi. Yoksul mahallelerin
yaşamını çarpıcı bir biçimde
veren fotoğraflarda bir başka
gerçek daha vardı.Yoksul evlerin hemen yanıbaşında plansız bir biçimde büyüyen, koca
koca binalar vardı.

gütlü bir şekilde hareket ederek mümkün olabileceğine değindi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Hatice
Kurtuluş Brezilya’daki yıkımlara
karşı mücadeleden bahsederek kendi ülkemizdeki örgütlülüğün yetersizliğine değindi.
Şehir plancısı Engin Bozkurt
Türkiye’de kentleşmenin ekonomipolitiği hakkında bilgi vererek tarihsel süreciyle, Türkiye ve dünya genelinde kentsel dönüşümü anlattı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İn-

Öğleden sonra yapılan 2.oturumda Yerinde Islah mı, Kentsel
Dönüşüm mü konusu tartışıldı.
Bu oturumda gecekondu mahallelerinden yoksul halkın temsilcileri
vardı. İstanbul Küçükarmutlu’dan
Zeynep Bektaş, Ayazma’dan Kazım
Aydın, Ankara Mamak Mahallesi’nden Hüsnü Akkuş, Yakup Abdal
Mahallesi’nden Bayram Önel ve
Av. Özgür Yılmaz (Ankara ÇHD)
konuştu.
1. günün son oturumunda ise konu
“Kentsel Dönüşüm ve Basın” dı.
Konuşmacılar ise Gazeteci-Yönetmen Metin Yeğin,
Gazeteci Alper Turgut, Gazeteci Ayşe Düzkan’dı.

Yıkım varsa
direniş de var

“Yıkımlara Karşı Mücadele Kurultayı” 2. gününde de devam etti. Yıkımlara
dur demek evlerimizi yıktırtmamak ve halka bu süreci
anlatmak için düzenlenen kurultaya
Kentsel dönüşüm
şaat Mühendisliği Bölümü Araş. Gör.
bir çok mühendis katıldı.
Ozan Demirel kentsel dönüşüme
yıkımdır
3 oturumda gerçekleşen kurultayın
mühendis ve mimarların bakışını an+İvme adına kurultayın açılış koilk oturumunda mahallelerden gelen
latarak konuşmasını sürdürdü.
nuşmasını yapan Gülcan Kırca, kentyoksul halkın temsilcilerinin nasıl bir
Çağdaş Hukukçular Derneği’nden
sel dönüşüm projelerinin halk açıev, nasıl bir mahalle istedikleri ya da
Avukat Oya Aslan barınma hakkı ve
sından her yönüyle olumsuz sonuçları
gecekondularda yaşayan insanların
kentsel dönüşümün hukuksal boyuolacağını, tarihinin, kültürünün ve
yaşadıkları sorunlar tartışıldı.
tunu anlattı.
komşuluk ilişkilerinin de ellerinden
İlk oturumda Ankara Mamak’tan
alınacağını belirtArif Kandemir konuşti.
tu. Bahçelievler Haklar
Kurultay halkın bir kazanımıdır!
Açılış konuşDerneği’nden Köse
malarının yapılKurultay için halkın mühendisleri, mimarları, şehir plancıları yokmasının ardından sul mahallelerin çamurlu yollarını çok çiğnediler. Böyle bir kurultaya Arslan ise yoksul mahallelerin devrimciler
I. oturuma geçil- yoksul mahalleleri, halkın çeşitli kesimlerini katabilmek önemliydi.
önderliğinde nasıl kudi.
Kurultay, çeşitli başlıklar altında bir çok konuyu tartışırken, bir ba- rulduğunu anlattı.
Mimar Sinan kıma yıkımlara karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğinin de cevabını veKurultay, AKP iktiÜniversitesi Güriyordu. Yapılan tartışmalarda, yıkımlara karşı mücadelenin örgütlü oldarının yıkım saldırılazel Sanatlar Famaktan geçtiği belirtilerek, örgütlülüğe vurgu yapıldı. İhtiyaç da örrına halkı hazırlamaya
kültesi Öğr. Gör.
gütlülüktür.
çalıştığı bir dönemde yıDr. Şükrü Aslan
Kurultay bu ihtiyaca bir kez daha parmak basmış, kurultayı yapmakla kımlara karşı mücadeyıkımlara karşı
mücadelenin ör- da yıkımlara karşı mücadeleyi güçlendirmiştir.
leyi güçlendirecektir.

ÇÜRÜYEN YOZLAŞAN, DEVLETİNİZİ YIKACAĞIZ

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

45

Yine bas¸aramayacaksiniz. Is¸te yine kars¸inizdayiz.

Necla Can ve Gülsüm Yıldız Serbest Bırakılsın!
AKP’nin polisi,
24 Aralık 2010 gecesi Yürüyüş dergisinin
teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık’ın kapısına balyozlarla dayanmıştı.
Elektrikleri keserek,
kapıları kırıp içeri girmiş ve hemen her şeyi
Necla Can
yerlere saçmış, kırmış ve talan etmişlerdi. Kitapları, arşiv malzemelerini, bilgisayarları gasp
etmişlerdi.
Aralarında Yürüyüş Dergisi Yazı
İşleri Müdürü Halit Güdenoğlu’nun
da olduğu 8 kişi işkencelerle gözaltına alınmış, 5 Yürüyüş çalışanı tutuklanmıştı.
AKP iktidarı, saldırarak, talan
ederek, gözaltına alıp tutuklayarak,
dergimizi çıkarmamızı engellemeyi

hesap ediyor, bize BOYUN EĞDİRECEĞİNİ sanıyordu.
Tüm saldırılara karşın, bedeller
ödeyerek, o saldırıdan günümüze kadar aradan geçen 5 ayda tek bir gün
olsun Yürüyüş’ü halka ulaştırmakta
gecikmedik.
Biz yolumuza devam ediyoruz.
Onlarsa yeni saldırılarla, önümüzü
kesmeye çalışıyorlar.
24 Aralık gecesinden 5 ay sonra bu
kez Ozan Yayıncılık'ın sahibi Necla Can Ankara Savcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ankara Savcılığı, 5 ay sonra Ozan
Yayıncılık’ın saldırıya uğrayıp, talan
edildiğinin “yeni farkına varmış” olmalı ki, 5 ay önce Necla Can hakkında tek bir delil bulamayanlar, 5 ay
sonra “delil” yaratıp, Necla Can’ı tutuklattılar.

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
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Yürüyüş çalışanlarına ve iki
devrimciye

Gülsüm
Yıldız
Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Musa Kurt,
Cihan Gün, Remzi Uçucu,
Mehmet Ali Uğurlu, Necla Can
ve Gülsüm Yıldız’a

ÖZGÜRLÜK
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Necla Can ve Gülsüm
Yıldız tutuklandı
Yürüyüş dergisinin teknik hazırlıklarını yapan Ozan Yayıncılık'ın sahibi Necla Can, 26 Mayıs’ta İstanbul Sanayi Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Aynı gün ve saatte BES İstanbul Şube Yöneticisi Gülsüm Yıldız da gözaltına alındı. Necla Can
ve Gülsüm Yıldız’ın gözaltına
alınma gerekçesi olarak, Ankara
Savcılığı'nın talimatı gösterildi.
Necla Can ve Gülsüm Yıldız
27 Mayıs’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından haklarında tek bir
somut delil olmadan tutuklandılar.

“Başaramayacaksınız!”
Necla Can’ın gözaltına alınmasından sonra, Yürüyüş dergisi
26 Mayıs’ta yaptığı açıklamada,
Necla Can’ın serbest bırakılmasını
istedi.
Yapılan açıklamada;
“Bu gözaltı keyfi ve hukuksuzdur. Necla Can, Ozan Yayın-

cılık’a 26 AraGülsüm Yılmaz
lık 2010 tariiçin yapılan eylem
hinde yapılan
baskından
sonra savcılığa giderek
suç duyurusunda bulunarak baskının nedenini
sormuş, kendisine bu davada adının geçmediği belirtilmiştir. (...)
Basılan yerin Ozan Yayıncılık olduğu Ankara Savcılığı'nın aklına 5 ay
sonra mı geliyor?
5 ay önce Necla Can'ın dosyada
adı geçmezken, 5 ay sonra nasıl geçiyor?
Saldırı Yürüyüş dergisini susturma saldırılarının bir devamıdır. Kendine muhalif hiçbir sese katlanamayan AKP iktidarının saldırganlığı
yine kendisini göstermiştir. Çünkü
Yürüyüş halkın sesidir, devrimin sesidir. Çünkü Yürüyüş halkın bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm talebini
yazmaya devam ediyor.
AKP iktidarına sesleniyoruz:
Yine başaramayacaksınız. İşte
yine karşınızdayız. Her sayısı için bedeller ödediğimiz dergimizi yine çıkartmaya devam edeceğiz. Yine zulmünüzü yazmaya, yine gerçekleri
yazmaya devam edeceğiz.”

Mersin ve
Gemlik’te
Yürüyüş tanıtımı
Mersin’de Yürüyüş okurları bu
hafta, çoğunlukla Kürt halkının
yaşadığı gecekondu mahallesi
Demirtaş’ta halka gerçekleri anlattı.
Dağıtım sırasında 30 dergi halka
ulaştırıldı.
Gemlik’te 27 Mayıs’ta Yürüyüş
okurları, megafonları ve önlükleri ile
Gemlik Haklar Derneği önünden
başladılar satışa. Yapılan tanıtımda 2
saatte 28 dergi halka ulaştırıldı.
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Gülsüm Yıldız'ın Tutuklanması
Sendikaların Meşruluğuna Saldırıdır

İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez’inde görev yapan Büro
Emekçileri Sendikası BES İstanbul 1
Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm YILDIZ 26 Mayıs’ta
saat14.30’da işyerine giden polisler
tarafından Ankara 12. Ağır Ceza
Mahkemesi talimatıyla zorla gözaltına alındı ve tutuklandı.
24 Aralık2010’da Ozan Yayıncılık’a yapılan baskın ve çalışanlarına
kurulan komploya davrimci bir sendikacı Gülsüm Yıldız’da dahil edildi.
Gülsüm Yıldız’ın tutuklanması
sendikalara yönelik sıradan bir saldırı
değildir. Bu saldırı AKP’nin dev-

rimci, demokrat, AKP politikalarına
yedeklenmeyen, boyun eğmeyen
KESK’e bağlı, KESK içinde de en dinamik sendikalardan birinin yönetimindeki devrimci, ilerici bir sendikacıya yönelmiştir.
Gülsüm Yıldız’ın gözaltına alınışından AKP polisinin niyetleri ortaya çıkmaktadır. Gülsüm Yıldız’ın
ikamet adresine polis’in her zaman
normal koşullarda ulaşması mümkün
ken bunu yapmamıştır. Kitlelerin
gözünde gayrı-meşru göstermek için
işyerine gidip oradan gözaltına almışlardır. Amaç, BES İstanbul 1
Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm Yıldız ve sendikayı gayrımeşru göstermektir.
AKP’nin bu saldırısı sendikaların
meşruluğuna saldırıdır. AKP’nin polisi komplolarla devrimci, ilerici sendika ve yöneticilere boyun eğdirmek
istiyor. Polis bu saldırısını Gülsüm

Yıldız üzerinden sürdürüyor.
Devrimci, ilerici sendikalar ve
sendikacılar AKP’nin bu tehditlerine boyun eğmeyecek.
Gülsüm Yıldız’ın tutuklanması
üzerine Büro Emekçileri Sendikası
(BES) İstanbul 1 No’lu Şube bir
eylem yaptı. 1 Haziran Çarşamsa
günü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi önündeki yolu trafiğe kapatan
BES üyeleri yöneticilerinin tutuklanmasını portesto etti. Eylemde
"Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ Serbest Bırakılsın"
pankartı açıldı. BES İstanbul 1 Nolu
Şube Başkanı Dursun DOĞAN basın metnini okudu.
Eylemde "Baskılar Bizi Yıldıramaz, Gülsüm Yıldız Serbest Bırakılsın, Gülsüm Yıldız Onurumuzdur,
Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız"
sloganları atıldı.
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Gaz bombasının göze, yüze kullanımı işkencedir
Polisin 10 Mayıs’ta Okmeydanı’ndaki devrimci kurumlara yönelik baskında kullandığı, niteliği
bilinmeyen gaz bombasıyla ilgili
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Patoloji ve Adli Tıp Uzmanı Dr. Ümit
Ünüvar ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
Yürüyüş: Okmeydanı'nda kullanılan gaz ne tür bir gaz olabilir?
Dr. Ümit Ünüvar: Gaz bombası
olarak bilinen bu kimyasal ajanlar
dünyada gösteri kontrol amacıyla
kullanılıyor. 15’in üzerinde kimyasal
madde kullanılabilmektedir. En yaygın kullanılanlar; chlorobenzylidenemalononitrile (CS), chloroacetophenone (CN), chlorodihydrophenarsazine (DM) ve oleoresin capsicum
(OC)’dur. Bu kimyasallar içerisinde
Türkiye’de hangi maddenin kullanıldığına dair bir açıklama 2008 yı-

lında Sağlık Bakanı tarafından yapılmıştı ve biber gazı (OC) olduğu bildirilmişti. Okmeydanında kullanılan
bu madde OC (biber gazı) ya da diğerleri olabilir, yetkililerden bilgi
edinme hakkı çerçevesinde açıklama
istenmelidir.
Yürüyüş: Bu tür gazların kullanımıyla ilgili sağlık ve hukuk alanında nasıl bir prosedür söz konusudur...
Aşağıdaki anlatım aleni işkence tanımı içine girmiyor mu?: "Özellikle
teni yakan bir bomba attılar, dokunduğu yeri yakıyordu, ellerimizi onlarca kez yıkadığımız halde geçmedi".
Dr. Ümit Ünüvar:Bu kimyasallara maruz kalındığında hızla göz, deri
ve solunum sistemi bulguları ortaya
çıkar. Maruz kalınan maddeye, süreye, yoğunluğuna ve kişisel özelliklere göre semptomlar değişebilir. OC’de
maruz kalınan ortamdan uzaklaşıldığında bulgular yaklaşık 30 dakika

sonra kaybolmaya başlarken, CN ve
CS’de semptomlar birkaç saat sürebilir. Hemen ortamdan uzaklaşmak,
temiz havaya çıkmak ve gazla bulaşık elbiselerden arınmak önemlidir.
Derinin bol ve akan suyla bolca yıkanması da çok işe yarar. Ancak
CS’ye maruz kalındığında su ile temas deri bulgularını önce arttırabilir.
Burada da “ellerin defalarca yıkanmasına rağmen bulguların geçmediği” ifade ediliyor dediniz, evet bunu
Vakfımıza başvuran olgularımız da
söylemişti. Bu ifade ile etken madde
belki de CS olabilir.
Gösteri kontrol ajanlarının kontrol
amacıyla değil de kasten cezalandırmak amacıyla, kapalı ortam içine
atılması, direk yüze göze kullanımı elbette ki işkence yöntemlerinden biridir. Birçok hukukçu da bunun böyle olduğunu söylemektedir.
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Röportaj

“O sırada Ozan Yayıncılık’ta
olmasaydık tutuklanmayacaktık!”
Dergimizin tutsak
Yazı İşleri Müdürü Halit
Güdenoğlu ile tutuklanHalit GÜDENOĞLU ması ve tecrit süreciyle ilgili yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz. Önümüzdeki sayıda
Kaan Ünsal ile röportajlarımıza devam edeceğiz.
Halit Güdenoğlu, 24 Aralık
2010’da gözaltına alındı ve tutuklandı.
***
Halit Güdenoğlu (Yürüyüş
Dergisi Yazı İşleri Müdürü)
“Gerçekleri yazmanın, söylemenin de bir bedeli olduğunu biliyoruz.
Bu bedeli de yıllardır ödüyoruz.”

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Yürüyüş: Ne zamandan beri
tutuklusunuz?
Halit Güdenoğlu: 24 Aralık 2010
gecesi Yürüyüş dergisinin teknik işlerinin yapıldığı Ozan Yayıncılık polisler tarafından basıldı ve gözaltına
alındık. Bir gün sonra Ankara’ya getirildik. Burada 28 Aralık günü çıkarıldığımız mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesine getirildik.
Yürüyüş: Saldırı nasıl oldu?
Halit Güdenoğlu: Yürüyüş haftalık çıkıyor. Perşembe ve Cuma
günleri en yoğun çalıştığımız günler.
Bu günlerde dergi son halini alıyor.
Cumartesi günü de matbaada oluyor.
Bu günler sabaha kadar çalıştığımız
günlerdir yani. Biz yine dergiyi baskıya hazırlıyorduk.
Binanın komple elektriğini kesmişlerdi. Apartman boşluğunu gören
pencerelerden baktığımızda da ışık
görülmüyordu. Dışarıdan sadece koşturma sesleri geliyordu. Polislerin
geldiğini anlamakta gecikmedik. Direk kapıyı kırmaya çalıştılar. Balyoz
sesleri kesildi. Arkasından kapıyı
kesmeye çalışıyorlardı.
Mutfak duvarını yıkmaya başlamışlardı. Oradan da girdiler. Son za-
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manlarda demokratik kurumlara havadan helikopterlerle baskınlar yapmayı kural haline getirmişlerdi.
Gözaltındayken polislerden biri
alınma gerekçesini “baskın sırasında Ozan Yayıncılıkta bulunmak”
şeklinde açıkladı. O sırada orada olmasaydık tutuklanmayacaktık.
Yürüyüş: Yürüyüş’e yönelik saldırı ve düşmanlıklarının nedeni nedir?
Halit Güdenoğlu: Bu saldırıyı bir
dergiye ya da bir yayınevine saldırı
olarak değerlendirmemek lazım. Evet
pratikte böyle gönünüyor olabilir.
Kaldı ki bu da suçtur. Fakat Yürüyüş’e yapılan saldırı devrime, devrimciliğe, halkların bağımsızlık, de-

Baskın ve tutuklanmamız
Yürüyüş’e yapılan
ilk saldırı değil.
Anadolu’nun birçok
ilinde dağıtımcılarımız
gözaltına alındı,
işkenceler gördüler.
Basılan yasal derneklerde
bulunan dergilerimize
el konuldu ve delil olarak
gösterildi. Engin Çeber,
Ferhat Gerçek bu
bedelleri ödedi.
mokrasi ve sosyalizm mücadelesine
yapılan bir saldırıdır.
Yürüyüş: Neyle “suçlandığınızı”
biliyor musunuz?
Halit Güdenoğlu:Düşünün yasal
bir derginin teknik bürosu basılıyor ve
yasalarını bile çiğneyerek bürodaki
tüm malzemelere el koyuyorlar.
Biz hem tutuklandık hem de dosyamız hakkında gizlilik kararı verildi. Niye yargılandığımızı bilmiyoruz.
Açıktır ki polis ve savcılık mahkeme
koruması altında aleyhimize delil
üretmekle meşguller. Mahkemeye

ne zaman çıkacağımız bile belli değil.
Bilgisayarlar, cd film ses arşivimiz, hatta kitaplarımız 3 bine yakın
kitaba el koymuş durumdalar. Hukuksuzluk demek durumu anlatmaya
yetmez, bu bir terördür.
Yürüyüş dergisi 25 senelik devrimci basın geleneğinin temsilcisidir.
Yüzü her zaman halka dönük olmuştur. Hiçbir zaman tarafsız olmadık. Tarafsızlık diye bir şeyin olabileceğini de
kabul etmedik. Ya egemenlerin tarafındasınız ya da halkın tarafındasınız.
Tarafsızlık bilerek ya da bilmeyerek
ezenlerin sömürenlerin tarafında olmaktır. Bu yüzden devrimcilerin, sosyalistlerin tarafsız olmak gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yürüyüş halkın tarafında, halkın basınıdır. Halka
yapılan zulmü, açlığı, yoksulluğu yazıyor, bunların nedenlerini ve çözüm
yolunu gösteriyoruz.
Bu terör, savcı talebi ve mahkeme
kararıyla uygulanıyor. Ancak tutuklayarak bu hukuksuzluğu, terörü sürdüyorlar. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kararlara göre gizlilik kararı verilen
bir dosyada tutuklama yapılamaz.
Ya da tutuklama yapılırsa gizlilik
kararı verilemez.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Halit Güdenoğlu: Devrim, sosyalizm mücadelesi veriyoruz. Bedellerini ödüyoruz. İktidar kendine muhalif bütün sesleri bastırmak istiyor.
Bize saldırılırken sessiz kalanlar, saldırılar kendilerine yönelmeye başlayınca Alman papazını anımsatan yazılar yazmaya başladılar. Halkların kurtuluşunun sosyalizmle mümkün olacağını haykıran sesimizi hiçbir baskıyla
kesemezler. Gerçekleri yazmaya, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.
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İtalya'da Kızıl
Tugaylar üyesi
olma iddiasıyla
tutuklu
bulunan siyasi
tutsak Luigi
Fallico tutuklu bulunduğu
V i t e r b o
Hapishanesi’nde
23 Mayıs 2011 sabahı ölü bulundu. Luigi Fallico
hasta olmasına rağmen muayene ve tedavisi yapılmayan,
geciktirilen bir tutsaktı. Bu
nedenle Luigi Fallico'yu öldüren kalp krizi değil, tecrittir.
Tıpkı
Tekirdağ
F
Tipi
Hapishanesi’nde kalp krizi geçirerek şehit düşen Salih Sevinel gibi.
Salih Sevinel de kalp krizi belirtilerine rağmen revire çıkarılmamış,
saatler sonra çıkabildiği revirden de
ağrı kesici ilaç verilerek gönderilmiş
bir tutsaktır. İtalya'da da aynı şey
olmuş, siyasi bir tutsak kalp hastası
olmasına rağmen doğru dürüst muayene ve tedavisi yapılmamış, doktora çıkarılmamış, kalp krizi geçirerek
ölmüştür.” Eylemde “Hapishanelerde
1758 Ölüm...Tecrit Can Almaya

Tecrit her yerde

öldürüyor
TAYAD’lı Aileler, tecrite karşı
mücadelelerine devam ediyorlar. 31
Mayıs’ta Çayan Mahallesi Hüseyin
Aksoy Parkı’nda saat 14.00’te beyaz
kefenleriyle açıklama yapan
TAYAD’lı Aileler, tecrit işkencesinin
Türkiye’de de, İtalya’da da öldürdüğüne vurgu yaptılar.
Yıllardır tecritin öldürdüğüne dikkat çeken TAYAD’lılar adına Hüseyin
Kaşkır tarafından okunan açıklamada şöyle denildi: “Tecrit Türkiye
hapishanelerinde de, Avrupa Birliği
hapishanelerinde de öldürüyor.

Devam Ediyor. Siz Neredesiniz?”
pankartı açıldı.

Mecidiyeköy’de
imza masası
TAYAD'lı Aileler, hapishanelerde
1758 ölüm yaşandığına dikkat çekerek tecrite karşı mücadelenin hayati
önemini anlattılar.
27-28
Mayıs
günlerinde
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı önünde masa açıp bildiri dağıtımı yapan
TAYAD'lı Aileler, bir yandan tecrit
işkencesini anlatırken öte yandan da
tecritin kaldırılması ve sohbet hakkının uygulanması için imza topladılar. 16.00-18.00 saatleri arasında
imza masası açan TAYAD'lılar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdiler.

Bunlar suçsa hangi yasaya göre suç, açıklayın

Keyfi tutuklama zulmüne son
TAYAD'lı Aileler 27 Mayıs günü saat 20.00'de açlık
grevinin 11. gününde Hüseyin Aksoy Parkı'nda, direniş çadırında bir araya geldiler. “Keyfi Tutuklama
Zulmüne Son” pankartı açarak parktan Dilan Cafe önüne sloganlar atarak yürüyüş yaptılar.
TAYAD'lılar adına bir basın açıklaması okuyan
Lerzan Caner şöyle dedi: “Tutuklananların suçu ne açıklayın! Suçları dünya halklarına açlık, yoksulluk getiren IMF'yi protesto etmek mi? Suçları tüm dünyada kutlanan işçilerin, emekçilerin mücadele günü olan 1
Mayıs'a katılmak mıdır? Yoksa bu ülkenin emperyalizme
bağımlı olmaması için mücadele eden ‘Bağımsız
Türkiye’ uğruna hayatını feda eden Mahirler’i anmak
mı? Eğitimin parayla satıldığı bu ülkede parasız eğitim
istemek mi? Tüm bunlar suçsa hangi yasaya göre suç,
açıklayın!”
Açıklamanın ardından kortej halinde Çayan
Mahallesi’nin içinde de yürüyüş yapan TAYAD'lılar

parkta açlık grevinin 11. gününde bir program düzenlediler. Ahmet Kulaksız'ın konuşmasıyla başlayan programda Sanatçı Ercan Aydın türküleriyle, Şair Ruhan
Mavruk şiirleriyle katıldı. Grup Yorum da bir konser
verdi. 500 kişinin katıldığı program halaylarla, marşlarla
saat 20.00'de sona erdi.
Programa katılanlara Çayan'da her cuma saat

20.00'de eylem olacağı duyurusu yapıldı.

ÇÜRÜYEN YOZLAŞAN, DEVLETİNİZİ YIKACAĞIZ

49

Avrupa’da
Devrimci tutsaklar Şadi Özbolat’ın ve Ünal Düzyar’ın mahkemeleri 26 ve 27 Mayıs’ta devam etti.
26 Mayıs’taki duruşmanın ilk saatlerinde, Ünal Düzyar’ın dosyasını
hazırlayan tanık dinlendi. Bunlarla ilgili kimi işlemler yaptı mahkeme.
Şadi Özbolat’ın açıklama yapacağı
söylendi. Ve bunun için beklendi.

Mahkemeye çevik kuvvet
yığınağı

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

Saat 14.00'te başlaması gereken
duruşma başlamayarak mahkemeye
çevik kuvvet yığınağı yapıldı. Demokrasilerinin sınırı buraya kadardı.
Çevik kuvvet yığarak, tehdit ederek, gözaltına aldırarak, devrimci
tutsakların sahiplenilmesini engellemeye çalışıyor Alman emperyalizmi.
Çevik kuvvet yığınağı, duruşmaya katılacak dinleyicilereydi aynı zamanda.
Yaklaşık 60 kişinin katıldığı duruşmada hakim önce dinleyicileri
tehdit etti. Şadi Özbolat’ın yapacağı açıklamadan sonra slogan atılması ve alkışlanması durumunda müdahale edileceği ve cezai işlem yapılacağı hatta tutuklanabilineceğini
söyleyerek duruşmaya katılanlara
gözdağı verdi.
Sonra sözü Şadi Özbolat’a bıraktı.
Şadi Özbolat açıklamasında, Alman
emperyalizminin terör demagojilerine cevap verdi. İddianamenin sosyalizme ve DHKP-C’ye ilişkin temelsiz
iddialarını ele aldı. Hatta iddianame-

Şadi Özbolat
davasında saldırı!
nin daha iyi anlaşılması için
DHKP’nin programının okunmasını
istedi. Tecrit koşullarını anlatarak, emperyalizmin tecrit politikasını teşhir
etti.
Şadi Özbolat’ı yargılayamayacaklarını anlayan mahkeme heyeti ne
yapacağını bilmez bir durumda iken,
izleyiciler açıklama biter bitmez aniden ayağa kalkarak zafer işaretleri yaparak hızlı bir şekilde kapıya yöneldi.
Mahkeme heyetinin saldırgan tavrını protesto eden tutsak yakınları,
Halk Cepheliler, Anadolu Federasyonu üyeleri çıkışta saldırıya uğradılar.
Devrimci tutsakların sahiplenilmesini hazmedemeyen, kukla mahkeme heyeti, çıkarken bir kişinin
slogan atmasını gerekçe göstererek
polise saldırı emrini verip herkesi hedef gösterdi.
Saldırıya hem tutsaklar, hem tutsak yakınları, Halk Cepheliler,
Anadolu Federasyonu üyeleri direnerek ve sloganlarla cevap verdiler.
İşkenceciler mahkeme salonunda
kendilerine yakışır bir biçimde saldırıp
üç kişiyi gözaltına aldı.

Saldırı DİRENİŞ’le boşa
çıkarıldı
Polis avlunun kapısını kapatarak
kimseyi bırakmadı ve çembere aldı.
Buna karşı oturma eylemine geçen
tutsak yakınları, Halk Cepheliler,

Alman Konsolosluğu önünde protesto
İngiltere’nin başkenti Londra’da, 27 Mayıs’ta, Almanya’daki mahkeme salonu içinde yaşanan saldırı ve gözaltıları protesto için Özgürlük Komitesi
tarafından Alman Konsolosluğu önünde protesto eylemi yapıldı.
Eylemde, tutuklu ve hükümlü devrimci tutsakların resimlerinin ve “Devrimci
Tutsaklara Özgürlük” sloganının yer aldığı pankart açıldı. Bildiriler dağıtıldı, sloganlar atıldı.
Açıklama da, “... Alman devleti Türkiyeli devrimcilere yönelik tecrit işkencesine ve saldırılarına son vermelidir.” çağrısı yapılarak eylem bitirildi. Alman emperyalistleri, devrimci tutsakların yanlız olmadıklarını, saldırılarının mahkeme salonlarında gizlenemeyeceğini bir kez daha gördü.
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Anadolu Federasyonu üyeleri sloganlar ve marşlarla yaşanan baskıları protesto ettiler.
Polis o kadar acizdi ki yaşanan bu
işkenceyi belgelemek için çekilen
fotoğraflara dahi el koydu. Oturma eylemi marşlarla, sloganlar ve halaylarla
sürdü. Gözaltına alınan üç kişiden ikisinin bırakılmasından sonra, kapılar
açılarak alkışlar ve sloganlarla dışarı çıkıldı.
Üçüncü kişi ise polise mukavemetten emniyet müdürlüğüne götürüldü ve ertesi gün serbest bırakıldı.
27 Mayıs’taki duruşmada Şadi
Özbolat söz alarak bir gün önce yaşanan polis saldırısı ile ilgili olarak;
“Dün yaşanan saldırıyı kınıyor ve
protesto ettiğimi bildirmek istiyorum. Yaptığınız saldırı ile ne kadar demokrat, düşünceye ne kadar değer
verdiğiniz ve insan haklarını ne kadar savunduğunuzu göstermiş oldunuz. Sizin gerçek yüzünüz işte budur.
İnsanların düşüncelerini açıklamalarına dahi tahammül edemiyor ve
saldırıyorsunuz...”
Teşhir edilmelerine tahammül
edemeyen hakim ve savcı mikrofonu
kapattırarak Şadi Özbolat’ın konuşmasını engellediler.
Savcı daha da ileri giderek, tutsakların sahiplenilmesi durumunda
“terörist muamelesi yaparak” dava
açacaklarını söyledi. Bu tavrı avukatlar tarafından protesto edildi. Korkuları direnişin sahiplenilmesidir.

Şadi Özbolat ve Ünal
Düzyar’ın duruşma
günleri:
Haziran:
9, 10, 16, 17, 21, 22, 30
Temmuz:
1, 8, 14, 15, 21, 22

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Savcı, “biz Türkiye ile
anlaştık, ceza hazır” diyor!
Alman emperyalizminin savcısı,
bu duruşmada itiraf etti. Bir kez daha
görüldü ki, devrimciler ile ilgili açılan davaları, verdikleri ağır cezaları,
ihaleler ve çıkarlar karşılığında Türkiye oligarşisi ile anlaşarak alıyorlar.
Faruk Ereren, Alman emperyalizminin hukuku tarafından, savunma
hakkı elinden alınarak, 4 yılı aşkın bir
zamandır tutsaktır. İki yıldan fazla bir
zamandır da kendisinin ve avukatlarının birçok talebi reddedilerekmahkemesi devam etmektedir.
25 Mayıs’taki duruşmada dilekçe veren savcı; “2003 yılında Almanya ve Türkiye Devletleri arasında Terörle mücadelede anlaşma

yapılmıştır ve bu açıdan bakıldığında
bu dava daha fazla önem arzetmektedir ve artık sona gelinmelidir”
Savcı açıkça, elde delil olmasa da,
bu dava düzmece iddialarla açılmış
olsa da “BİZ TÜRKİYE’YE BU
DAVA İÇİN SÖZ VERDİK.
CEZA VERECEĞİZ. BU DAVA
BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELİDİR” diyor.
Neyin karşılığında Faruk Ereren’e ceza verecek Alman emperyalizminin yargısı?
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Alman emperyalizmi Türkiye’den
alacağı 3-5 ihale için devrimcileri po-

lis takibi altında tutuyor, düzmece
operasyonlar yapıp, davalar açıyor.
Faruk Ereren davasında olduğu
gibi savcı, saklama gereği duymadan
“bu dava önemlidir” diyor. Ve pis
anlaşmalarını açıklıyor.
Peki hukuk neresindedir bu davanın? Faruk Ereren’in tanıklarını kabul etmeyen mahkeme, oligarşinin işkencecilerinin bulduğu itirafçıların
kurgularını delil kabul ediyor.
Alman emperyalizminin hukuku
bir kaç ihale ile kolayca satışa çıkarılan bir hukuktur. Tarih önünde hükmü yoktur.

AVRUPA’dakiBİZ
Şadi Özbolat’ın
26 Mayıs’taki duruşmada
yaptığı savunmasıdır:
“Hakkımda hazırlanan iddianameyi okudum. İddinamede DHKP-C
nin aşırı tehlikeli bir “terör örgütü“ olduğu, benim de bu örgütün üyesi olduğum yazılıyor. Bu iddia gerçek
dışı ve ayakları havadadır. Bugüne kadar halkımın mutluluğu, vatanımın bağımsızlığı için mücadele ettim. Dünya haklarının tek kurtuluş umudu
olan sosyalizm düşüncesini taşıdım.
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi’nin de aynı düşünceleri savunuyor
olması benim üyesi olduğum anlamına gelmez ama bugüne kadar savunduğum bu düşüncelerden dolayı
bana karşı getirilen bu iddialar ancak
benim mutluluğum olur.

Kim terörist?
Kim terör örgütü?
Dünya halklarına karşı bir suç
örgütü olarak kurulan, ülkeleri işgal
eden milyonlarca insanı katleden,
ikiyüzlü ve alçakça katliamlar yapan
NATO’dur en büyük terörist.(...)
Devrimciler ise hem kendi halkları-

nın hem de dünya halklarının özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan; açlığı, yoksulluğu, sefaleti ve savaşları bitirerek, tüm halkların eşit ve
mutlu yaşamasını isteyen SOSYALİSTLERDİR.

BAŞARAMAZSINIZ
Tutuklandığım tarihten beri ağır
tecrit koşullarında tutuluyorum ve bu
uygulama halen devam ediyor. Mektuplarım keyfi bir şekilde engelleniyor aylar sonra el konuldu deniyor;
kitaplarım verilmiyor; ziyaretlerim engelleniyor; saz istiyorum, saz geliyor
ama teli yasak; traş olmam için geçen
haftaya kadar intihar edersin gerekçesi
ile jilet verilmedi.
Demek ki 129 yasasının getirdiği
uygulamaların intihara yol açacağını
sizler de biliyorsunuz! Ama "hayır
ölemezsin" diyorsunuz. Zaten bu koşullara sosyalistlerin dışında kimse dayanamaz ve intihar eder. Sizin de amacınız bizleri tecrit koşullarında tutarak insanlıktan çıkartıp ve ölmeye de

izin vermeyip sosyalizm düşüncesini teslim alarak, mahkemelerde teşhir etmek ve sosyalizm düşüncesini
bitirmek istiyorsunuz.

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011

BAŞARAMAZSINIZ!
Bizler sizin tecrit koşullarınıza
Anadolu halklarının direngenliğinden
aldığımız güçten ve Sosyalizme olan
inancımızla DİRENİYORUZ. Yeryüzünde işgaller, adaletsizlikler, açlıklar olduğu sürece direnenler de her
zaman olacaktır. Bizim üzerimizde
kullandığınız o sınırsız yetkilerinizi,
Afrika'da ve Ortadoğu'da açlığı ve işgalleri bitirmek için kullanırsanız
işte o zaman Alman Halkının onurunu kurtarmış olursunuz. Bunun dışında yaptığınız her şey İKİYÜZLÜLÜKTÜR.
Deniyor ki “DHKP bir terör örgütüdür”, ben burada Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi progamının tamamının okunmasını talep ediyorum.
Okunduğunda görülecektir ki
DHKP’nin programı dünya halklarının çıkarınadır. Bu programa karşı
çıkmak için kişinin ya CAHİL ya da
HALKLARIN ÇIKARINI düşünmüyor olması gerekir”...

ÇÜRÜYEN YOZLAŞAN, DEVLETİNİZİ YIKACAĞIZ
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) “Kurban olurum ben
sana”

NATO’nun bombaları
Afganistan’da kadın ve
çocukları katletti

Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011
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Emperyalistler, Afganistan’ı, Irak’ı
işgal ederken “demokrasi” ve “uygarlık” götürdüklerini iddia ettiler.
Afganistan ve Irak halkı işgalcilerin zulmünü tanımakta gecikmedi.
İşgalciler yüz binlerce insanı katlettiler. İşkence, yağma, tecavüz, “yanlışlıkla” bombalamalar sonucu katledilen kadınlar, çocuklar zulmün en
somut yanlarıydı.
İşgal ettikleri Afganistan’da
NATO savaş uçakları, 30 Mayıs’ta ülkenin güneybatısındaki Helmand vilayetinde iki evi bombalayarak, 14 kişiyi katletti.
6 kişinin de yaralandığı saldırıda,
katledilen 14 kişiden 2’sinin kadın,
5’inin kız ve 7’sinin erkek çocuklar
olduğu açıklandı.
Akıllı bombaları, teknolojileri ile
övünen emperyalistler, katlettikleri kadınlar ve kundaktaki çocuklar olunca “yanlışlık” la vurduklarını açıklıyor, bir özür dileyerek geçiştiriyorlar. Bu kez de öyle oldu. NATO
adına yapılan açıklamada özür dileyip “yanlışlık”tan söz ettiler.
Gerçekte ise ortada bir yanlışlık
yoktur. Emperyalistler, savaş uçakları
ile bombaladıkları yerlerin neresi olduğunu bilmeden değil, bilerek bombalıyorlar.
Bilerek, kadınları, çocukları ve
halkı katlediyorlar. Katlediyorlar çünkü, onlar bütün halklara düşmandırlar. Bütün halklar onların düşmanıdır.
Ve düşman, “bombalanır”!
NATO, bunu kanıtlıyor işte.
Halkın öfkesini biliyorlar ancak.

Berlin’de 24 Mayıs’ta Kreuzberg
halk pazarı önüne kurulan standa,
pankartlar asıldı. Teypten 1,5 saat
boyunca Grup Yorum türküleri çalındı. Bildiriden yüksek sesle bölümler
okundu. Tutsakların tecritine karşı
imzalar toplandı. Türkçe -Almanca
200 civarında bildiri dağıtıldı.
Cengiz Oban’ın teyzesi, Cengiz'in
resimini görünce “kurban olurum
ben sana” diyerek önce imzasını attı,
sonra gururluca “bu benim yeğenim
olur” diyerek kendini tanıttı.

) Duisburg'da

provakasyon
girişimini halk bozdu

Almanya’nın Duisburg kentinin
Köning-Heinrich meydanında 27 Mayıs’ta Özgürlük Komitesi çalışanları
imza standı açarak bildiri dağıttı.
28 Mayıs’ta Anadolu Federasyonu Duisburg çalışanları Hamborn
semtine Cumartesi günleri kurulan
Halk pazarına “Tecrite Yüzbin Kere
Hayır” imza standını açtılar.
Bildiriler dağıtılırken bir serseri
provokasyon yaratmaya çalıştı. Almanca küfürler edip Türkçe de “temizleyeceğiz” demesiyle stand görevlileri emperyalizme ve ülkemizdeki
faşizme karşı mücadele ettiklerini anlattılar. Provakasyon yaratmak isteyen
kişiyi uyardılar.
Daha sonra tekrar stant etrafına gelip Almanca bağıran serseriyi çevredeki halktan insanlar uyardılar ve
standtakileri sahiplendiler. Halkın Federasyon çalışanlarını sahiplenmesiyle serseri uzaklaşırken, Federasyon
çalışanları da bunun provokasyon girişimi olduğunu teşhir ettiler.

) Berlin’de Naziler’e
Karşı Yürüyüş
Almanya’nın başkenti Berlin’de 21
Mayıs’ta, Naziler’i ve polisi protesto yürüyüşü düzenlendi.
100 kadar Neonazi’nin polis korumasında yürüyüşünü haber alan, 800 ka-

dar antifaşist Naziler’i yürütmedi.
Naziler’in yürüyüş yaptığı yerde işyeri olan bir Halk Cepheli, Nazilerin
sloganlarına karşı “Kahrolsun Naziler Yaşasın Devrim” sloganı atmaya
başlamış, Nazilerden önce polis Halk
Cepheliyi itekleyerek, müdahale etmiş,
“onlara Nazi diyemezsin, onlara
aşırı sağcı diyebilirsin” diyerek, sözde uyarı yaptı.
Berlinli antifaşist gruplar 21 Mayıs’ta
bir protesto yürüyüşü düzenlediler.
Yaklaşık 2.5 saat süren yürüyüşe
Türkiyeli göçmenlerin yanısıra Berlin
Halk Cepheliler de katıldı.

) “Ben de faşizmin

gerçek yüzünü
gördüm”

Wuppertal’da 28 Mayıs’ta imza
toplandı ve bildiriler dağıtıldı. Şehir
merkezine daha yakın bir yere açılan
masaya ilgi yoğundu. Yaşlı bir Alman: “Ben tecriti çok iyi tanıyorum.
Ben de faşizmin gerçek yüzünü gördüm. İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler için askerlik yaptığımda dayanamayıp kaçtım ve kaçtığım için
beni gözümden vurdular…” diyerek
yaşadıklarını paylaştı ve destek olmak
için imza attı.
İki saatte 40 imza toplandı ve çok
sayıda bildiri dağıtıldı.

) Yunanistan’da

IMF’ye protesto

IMF’nin dayatmasıyla “kemer sıkma” politikalarını halka dayatan Yunan Hükümeti, on binlerce emekçinin
protestolarıyla karşı karşıya.
25 Mayıs’tan itibaren her akşam
saat 18:00’den gece 24.00’e kadar, Yunan Meclisi önündeki Sintagma Meydanı’nda tencereleri ve davullarıyla bir
araya gelen on binlerce insan, sloganlarla ve türkülerle hükümeti ve
IMF politikalarını protesto ediyor.
Sintagma Meydanı’nda kitlesel
protestolar sürerken, 28 Mayıs’ta Atina’nın Omonia Meydanı’nda toplanan
PAME (Radikal İşçi Cephesi) üyeleri hükümetin halkı yoksullaştıran politikalarını protesto ettiler.

DÜZEN PARTİLERİNE OY YOK!

Her Koşulda Okumalıyız

Okumanın
her insan için
zorunlu bir ihtiyaç olduğu konusunda kimsenin farklı birşey söylemeyeceği açıktır. Ancak bunun pratikteki karşılığı öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu konuda türlü gerekçeler
duymak mümkündür. “Zaman bulamama, pratiğin yoğunluğu, okuma
alışkanlığının olmaması, kendini verememe, okuduğunu anlayamama”
gibi bahaneler sıralanır. Ancak tüm
bunlar başta belirttiğimiz gibi “gerekçe”, ya da daha tam söylersek bahane olmaktan öteye gitmez. Okumak
herkes için bir gerekliliktir, devrimciler için ise hayati bir ihtiyaçtır.
Tarihimizi, halk gerçeğimizi, bilimsel düşünmeyi ve sosyalizmi öğrendiğimiz zaman kendimize, bununla beraber çevremize çok daha yararlı olacağımız açıktır. Birçok sorunun cevabını kitaplarda buluruz. İnsanlığın, tarihin birikimlerine onlar
aracılığıyla ulaşırız. Kuşkusuz birçok
sorunla ilk defa biz karşılaşmıyoruz.
Hemen her konuda, her sorunda tarih içerisinde yaşanmış örnekler vardır. Okumak yani başka deyişle tarihten ve bilimsel teoriden öğrenmek,
olumsuzluklara tekrar düşmemek,
zaferlere, başarılara açılan yolları
öğrenmektir. Bu deneyimlerden ve
onların tarihsel derslerinden öğrenmezsek, hatalar tekrarlanacak, olumsuz sonuçlar tekrar yaşanmış olacaktır. Ve zaferler, başarılar, çözümler hep uzağımızda kalacaktır.
Neden okumamız gerektiğinin
cevabı tam da buradadır. Daha fazla
bilgi ve deneyime sahip olmak için
okumalıyız. Sahip olduğumuz devrimci düşünceleri billurlaştırmak ve
kitlelere de daha iyi kavratmak için
okumalıyız. İstediğimiz sömürüsüz
toplumu yaratmak için okumalıyız.
Ancak, çok okumak gerek derken
kastettiğimiz, önümüze çıkan her
kitabı okumak değildir. Beynimiz
çöplük değildir. Basitten
karmaşığa, kendimizde
en çok eksikliğini hissettiğimiz konularda, pratiğimize en çok yararlı olacak tarzda seçme yapma-

mız, daha yararlı bir okuma faaliyeti olacaktır.
Okuma, okutma, eğitim, bütün
örgütlerin, bütün toplumların gelişiminde temel öneme sahip olmuştur.
Bilinçli, bilgili ve bilinçlendiği
için örgütlü olan bir halkın büyük bir
güç haline geleceğini iyi bilmektedir
burjuvazi. Bu nedenle halkları cahil,
bilinçsiz bırakmaya çalışır.
Mesela Çin’de Mao önderliğindeki
komünist parti ve Kızıl Ordu, halktan
yüz milyonlarca kişiye okuma-yazma
öğretmiştir. Savaşın en kızgın dönemlerinde bile halkın ve gerillanın
eğitimi sürdürülmüştür. Tahtanın olmadığı yerde toprak, yazı tahtası olarak kullanılmıştır. Oturup çalışmaya
zaman olmadığı, gerillanın dağlarda
gezmek zorunda kaldığı anlarda bile
her gerillanın çantasında bir kitap
bulundurup onu okuması zorunluydu.
Küba’da devrimden sonra öncelikle ele alınan sorunlardan biri eğitimdir. Çok kısa sürede halkın büyük
bir kısmına okuma-yazma öğretilmiştir. Kitap okumak ve okutmak için
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Mesela, puro fabrikasındaki işçiler puro
sararken bir kişi de onlara kitap
okur...
Okumanın amacı, devrime yürürken devrim için savaşan, devrim
sonrası ise yapılan devrimi sahiplenen bir halk yaratabilmektir. Hedefimiz de bu şekilde olmalıdır.

***
Okumak büyük bir savaşın bir
parçasıdır. Bu savaşın adı ideolojik
savaştır. Okuyan o savaşa donanımlı girer. Okumayan, bu savaşta
cephanesiz savaşçıya benzer..
Emperyalizm ve oligarşi, halklara sadece askeri güçleriyle değil
aynı zamanda ideolojik olarak da saldırmaktadır. Devasa propaganda aygıtları, okulları, basın yayın organları,

kitapları, filmleri,
müzikleri, bu savaşta, halka doğrultulmuş birer silah
gibidir.
Bunların her biri bizi bilgisiz bırakmaya, bildiklerimizi çarpıtmaya
hizmet eder. Bunu önlemenin tek
yolu okumaktır.
İdeolojik savaşta, birincisi bize
karşı kalemlerinden kan damlayan
satırlar yazan düşmanlar vardır; bir de
dost görünümlü kalemler... Sınıfsal bakış açısından tamamen kopmuş bu
dost görünümlü kalemler de aslında
doğru bilgiyi saklayan, çarpıtan, muğlaklaştıran bir rol oynarlar.
İşte bu noktada okumada seçici olmak, kitaplara örgütlü bir kafayla
bakmak, büyük önem taşır. Karşı-devrim rüzgarları altında umutlarını kaybetmiş, inançsızlaşmış yazarlar, düzen
tarafından bize önerilir, “bunları okuyun” diye reklamı yapılır, hatta adeta dayatılır. Bu da halkı bilinçsiz bırakmanın başka bir biçimidir.
Burjuvazi halk kitlelerinin, gençlerin kitap okumasını, bilinçlenmesini
istemez. Ama der burjuvazi, okuyacaksanız da şunları okuyun! Okuyun
dedikleri ise, direnmeyi, savaşmayı
sosyalizmi, devrimi reddeden, inançsızlığı, umutsuzluğu, değersizleşmeyi ve yozlaşmayı yayan kitaplardır...
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte ise, yüzeysel okuma ve yüzeysel bilgilenme tarzı gelişmiştir. Öyle
uzun uzun okumalar, incelemeler
yerine “özetlenmiş” ama çoğu zaman
özet adına yüzeyselleştirilmiş bir
bilgiye mahkum edilmek isteniyoruz.
Tüm bu halk düşmanı politikalar,
planlar, dayatmalar karşısında, beynimizi burjuva ideolojisine kapatmalı, bilime, okumaya ve devrimci düşüncelere açmalıyız. Bilmek için, sorularımıza cevap bulmak için, yanlışları ayırdetmek için, kendimizde yeni bir kişilik yaratmak için, iddiamızı
büyütmek için okumalıyız;
daha çok okumalıyız. Ve
bütün bunlar için de okumayı
daha iradi disiplinli bir şekle dönüştürmeliyiz.
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Sayı: 271

Yürüyüş
5 Haziran
2011
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Yeni geleneklerin
yaratıcılarından Uğur Türkmen
Mersin’de anıldı
Hazreti Eyüp sabrının, “yol”u için çile çeken
Yunus’un adanmışlığının, “dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan” diyen Pir Sultan’ın kararlılığının temsilcisi oldu Uğur Türkmen.
Dışarda “yaprağın kıpırdamadığı” koşullarda
tahliye olduktan sonra ölüm orucunu evine taşıdı. O yanıyla yeni geleneklerin yaratıcısı oldu. 204 gün boyunca
sürdürdüğü direnişini, 27 Mayıs 2001’de şehitliğiyle taçlandırdı.
Devrimin kahramanlarından Uğur Türkmen Mersin’de, şehit düştüğü evinde anıldı. Tahliye olduktan sonra dışarıda ölüm orucunu sürdüren ilk direnişçi olmuştu. Ailesinin şehitliğinin yıldönümü nedeniyle
verdiği yemekte ailesi, yoldaşları, ve sevenleriyle ev doldu taştı.
Saygı duruşu ile başlayan anmada, şehit düştükten sonra Vatan
dergisinde onunla ilgili çıkan yazılar okundu. Türküler söylendi.
Sohbetlerin ardından anma sona erdi.

Devrimin önderlerini anmaktan
vazgeçmeyeceğiz!
THKP-C’nin önder kadrolarından
Hüseyin Cevahir Dersim Halk Cephesi
tarafından mezarı başında anıldı.
Şehit düşüşünün 40. yılında, 1
Haziran günü Dersim'in Mazgirt İlçesi'ne
bağlı Yeldeğen Köyü'ne (Şöbek) giden
Halk Cepheliler “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” yazılı pankartı açarak sloganlarla Hüseyin Cevahir'in mezarına yürüdü.
Saygı duruşuyla başlayan anmada Hüseyin Cevahir’in mücadele dolu yıllarını anlatan bir metin okundu. Anmada “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”ve “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür” sloganları atıldı.
Hüseyin Cevahir'in ailesinin de katıldığı anma “Bize Ölüm Yok”
marşı ile bitirildi.

PSAKD’dan Ankara Yürüyüşü
PSAKD üyeleri “Madımak Oteli'nin Utanç Müzesi Olması”
talebiyle 5 Haziran’da dört koldan Ankara'ya yürüyüş başlatacaklar.
İstanbul’dan başlayacak yürüyüş için Taksim Tramvay Durağı’na
yürünecek ve orada oturma eylemi yapılacak.
Yine aynı biçimde Gaziantep, Samsun ve İzmir’den de Ankara’ya
yürünecek.
PSAKD üyeleri 7 Haziran günü de Ankara Kurtuluş Parkı’ndan
toplanarak Kültür Bakanlığı önünde yapılacak olan eylemle taleplerini iletecekler.
Aleviler, AKP’nin sürdürdüğü açılım yalanları yerine Sivas katliamının yaşandığı Madımak Oteli’nin bir “Utanç Müzesi” haline
getirilmesini istiyor.

54

Devrimci tutsaklar 12
Eylül cuntasının teslim
alma, itirafçılaştırma
saldırısına, 1984 yılında Ölüm Orucu direnişiyle cevap verdiler.
Abdullah
Haydar
MERAL
BAŞBAĞ Yeni gelenekler yaratarak devrimcilerin
teslim alınamayacağını
gösterdiler.. 11 Nisan
1984’te başlayan direnişte; Abdullah Meral
14 Haziran’da, HayFatih
Hasan
dar Başbağ ve Fatih
ÖKTÜLMÜŞ
TELCİ
Öktülmüş 17 Haziran’da, Hasan Telci
24 Haziran’da şehit düştüler. Direniş 75 gün
sürdü.
Abdullah MERAL, 1952 Balıkesir’in Manyas
ilçesine bağlı Kalebayır köyü doğumlu.
1975’lerden itibaren mücadeleye katıldı. Tutsak
düştüğü 1980 Temmuzu’nda işkencede ve kaldığı hapishanelerde direnişiyle örnek oldu. Mücadelede ve yaşamda hep örnek bir DEV-GENÇ’li
oldu.
Haydar BAŞBAĞ, 1956 Dersim doğumlu. Mücadeleye 1974 yılında Elazığ’da başladı. 12 Eylül öncesi işkenceler, tutsaklıklar yaşadı. Yılgınlığın kol gezdiği 12 Eylül cuntası koşullarında
dışarıdaydı, cuntaya karşı direnişi örgütledi.
1982 Haziran ayında tutsak düştüğünde işkencelerde ve kaldığı hapishanelerde direnişini kararlılıkla sürdürdü.
Fatih ÖKTÜLMÜŞ, 1949 Trabzon doğumlu.
1968’den beri mücadelenin içindeydi. ODTÜ öğrencisiyken mücadeleye katıldı. 1971’de ilk kez
tutsak düştü. TİKB davasından yargılandı. Örgütünün merkez komite üyesi ve önderlerindendi.
Hasan TELCİ, 1957 Bursa Mudanya ilçesi doğumlu. Mudanya’da sırt hamallığı yapan bir
emekçiydi.. 1977 yılından itibaren, Mudanya ve
Bursa’da devrimci hareket saflarında örgütlü
olarak mücadele etti. Anti-faşist mücadelede kararlılığıyla öne çıktı. 1980’de tutuklandıktan
sonra, kaldığı hapishanelerde direnişçi tavrıyla
örnek oldu.
1958 doğumlu. Malatya’da anti-faşist mücadelenin “yükünü” taşıyan
devrimcilerden biriydi. Çalışkanlığı,
örgütleyici niteliğiyle öne çıktı. Çeşitli sorumluluklar aldı. Malatya’da
15 Haziran 1980’de polis tarafınMehmet Ali
dan gözaltına alındı ve işkencede
KARASOY
katledildi.

