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Yeni AKP hükümeti kuruldu!
AKP’nin “ustalık” kabinesiymiş!
Onlar soygun ve zulümde ustadırlar.

Soyguna ve zulme boyun eğmeyeceğiz!
İşte oligarşinin parlamentosu, işte hükümeti!
Yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, katliamcılık,
sömürü, zulüm, işbirlikçilik, it dalaşı, yalan,
dolan, asalaklık, hık deyicilik,
göz boyamacılık...

AÇIKLAYIN! Mavi Marmara’nın Ve
Filo’nun Gazze’ye Gidişini Neyin
Karşılığında Engellediniz?

info@yuruyus.com

Bu blok Ortadoğu halklarının baş düşmanıdır
Bu blok, Gazze kuşatmasının sorumlusudur
Bu blok, Gazze’ye yardım filosunu engelleyendir!

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin Meclisinde Değil,

Devrimdedir!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

DERSİM’DEKİ DİRENİŞ HEPİMİZİNDİR
Toplu Mezara Gömülen Şehidimiz ALİ YILDIZ’ı
O Çukurdan Çıkarmak İçin

Yitirdiklerimiz

Halkımızın özgür, vatanımızın bağımsız olması için savaşırken katledilip toplu bir mezara gömülen şehidimiz Ali Yıldız'ın ağabeyi ve
annesi, Dersim'de onlarca gündür açlık grevindeler.
Kardeşlerinin, oğullarının cenazesini istiyorlar.
Bu sorun yalnız onların sorunu değildir.
Bu talep yalnız onların talebi olarak kalmamalıdır.
Bu mücadeleye her yerde, hepimiz sahip çıkalım.
İstanbul'dan Mersin'e, İzmir'den Samsun'a, Antalya'dan Adıyaman'a, Bursa'dan Muğla'ya, Elazığ'dan Malatya'ya, Babaeski'den Gemlik'e, Ankara'dan Adana'ya, Dersim'den Avrupa'ya...
Tüm insanlarımız!
“Dersim'de toplu mezara gömülen Ali Yıldız'ın cenazesini ailesine verin. Bu zulme son verin.” Talebi ile her yerde başvurular, eylemler, yürüyüşler, gösteriler, açlık grevleri yapabiliriz. İmza ve bilgilendirme masaları açabiliriz. Adalet Bakanlığı, Dersim, Malatya Savcılıklarına faks, mail göndere-
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bilir, telefon edebiliriz.
Herkesin, her yerde yapabileceği bir şey mutlaka vardır.
Nerede ne yapabiliyorsak, onunla bu talebi ve direnişi yaymalıyız.
Bu talep, yalnız şehit ve tutsak yakınlarının değil, işçi, memur, köylü, öğrenci,
aydın, esnaf, işsiz, ev kadını, tüm halkımızın talebi olmalıdır.
Çünkü Ali Yıldız, tüm halkımız için savaştı ve şehit düştü. Bu uğurda mücadele ederken, oligarşi tarafından o alçakların
çukuruna gömüldü.
Onu oradan çıkarmak, hepimizin boynunun borcudur.
Sakine Yıldız 75 yaşında!
Bir ana, oğluna mezar istiyor. Faşizm
koşullarında bu haklı, meşru talebini açlığıyla savunuyor.
Onun direnişini sahiplenmek, insanım
diyen herkesin görevidir. Açlık grevinin
30'lu günlerindeki Hüsnü Yıldız'ın ve Sakine Yıldız'ın direnişini yayalım.
"ALİ BİZİM DE KARDEŞİMİZ,
ALİ BİZİM DE EVLADIMIZ" diyerek,
Her yerden sesimizi yükseltelim.
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Altan Berdan Kerimgiller

23 Temmuz - 29 Temmuz

HEPİMİZİN HER YERDE
YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VARDIR!
TOPLU MEZARA GÖMÜLEN ŞEHİDİMİZ ALİ YILDIZ İÇİN,
Ali'yi toplu mezardan çıkarmak için açlığa yatan
AĞABEYİ HÜSNÜ YILDIZ VE ANNESİ SAKİNE YILDIZ'ın direnişini desteklemek için
HEPİMİZİN HER YERDE YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VARDIR!
DERSİM'DEKİ DİRENİŞ HEPİMİZİNDİR. HAKLI, MEŞRU TALEBİMİZİ YAYALIM:
DERSİM'DE TOPLU MEZARA GÖMÜLEN ALİ YILDIZ'IN CENAZESİNİ
AİLESİNE VERİN!
BU ZULME SON VERİN!

"Ben sizlerin sıranızı almadım ki, çalım da
atmadım, aranıza da girmedim, sadece öne geçtim."

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

Hüsnü İŞERİ

Hatice
ALANKUŞ

Küçükarmutlu halkına karşı sürdürülen sayısız saldırılardan birinde, 23 Temmuz
1990’da halkla birlikte direnirken polis tarafından kurşunlanarak ağır yaralandı.
Hastahaneye kaldırılmasının polis tarafından geciktirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

TAYAD’ın ilk kurucularındandı; 12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yer alarak siyasallaştı. ÖZGÜRDER’in ve DEMKAD'ın kurucuları arasında yer aldı. Yakalandığı kanser hastalığı sonucu 25 Temmuz 2003’te aramızdan ayrıldı.
Sultan ÇELİK

∑1946 İstanbul doğumluydu. Mimardı.
Bir THKP-C taraftarı olarak mücadelenin içindeydi.
4 Mart 1972’de cunta tarafından tutuklandı. Gördüğü işkenceler sonucu hastalandı.
Hapishanede tedavisinin engellenmesi
sonucu, serbest bırakıldıktan kısa süre
sonra 24 Temmuz 1973’de şehit düştü.

Ali Rıza
KURT

20 Mart 1961 doğumluydu. Uzun yıllar
mücadelenin içinde yer aldı. 25 Temmuz 1992’de geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı.

17 Temmuz 1995’te Buca Hapishanesi'nden özgürlük eylemiyle tutsaklığına son vermesinden sonra 27
Temmuz’da İzmir’de kaldığı evde katledildi. 12 Eylül öncesinden hareketin bir sempatizanı olan Ali
Rıza, 1986’dan itibaren birçok görev aldı. 1989-1990
Atılım yıllarında İstanbul Dev-Genç’in yöneticilerindendi. 1990’dan itibaren farklı alanlarda görev aldı.

27 Temmuz 1980’de işkenceye karşı yürütülen bir
kampanyanın afişlerini asarken polis tarafından
kurulan pusuda katledildi. Kadıköy Dev-Genç’tendi.
Osman
SÜMBÜL

Ali Ekber
TURAL

da boş durmazlar. Eylemi planlayıp, istihbaratı iyice netleştirirler.
Arada bir de emlakçıya
uğrayıp, şüphe uyandırmamak için dostmuş gibi bir izlenim
yaratırlar. Hareketten
bekledikleri izin nihayet gelir. Ertesi gün,
sabah gidip hesabı bitireceklerdir.

İşkencecilerin cezalandırılması eylemine giderler. Silahlarını çekip ateş etmeye başlarlar. Halk düşmanlarının karşılık vermesi üzerine çatışma başlar. Hamiyet yaralanır. O, Hamiyet'i yaralı düşmana bırakmak istemez ve
götürmeye çalışır.

Emlakçı dükkanı açmış, masada oturmaktadır. Ali Rıza ve Hamiyet arka arkaya
girerler içeriye. İşkenceci her zamanki gibi
ayağa kalkıp ;

- Beni bırak sen git komutanım. Sen
halkımıza lazımsın, cevabını verir Hamiyet.

Anıları Mirasımız

İkisi de orada,
o yerde, birbirlerini yaşatmak için
canılarını verecek denli fedakardırlar
Ali Rıza Kurt; İstanbul'da başarılı birçok
eylemin içinde o da vardır. '91 yılında ise Eskişehir SDB Komutanlığına atanır. Yine aynı
yıl İzmir SDB komutanlığında görevlendirilir. Ali Rıza ve yoldaşları görev yerleri olan
İzmir'e yeni gelmişlerdir ve yerleşmeye çalışmaktadırlar. Önce ev tutmaları gerekir. Ali
Rıza ve Hamiyet bir emlakçıya giderler.
- Ev mi arıyorsunuz? Yeni evlisiniz galiba, diye sorar emlakçı. Onlar da bu senaryoyu devam ettirir. Ve emlakçıyla sohbet etmeye başlarlar. Sohbet uzadıkça uzar. Bir ara
emlakçı;
- Ben emlakçılık yapacak adammıydım
çocuklar. Eskiden polistim. Adamın biri
sorguda ölünce bu işi yapmak zorunda kaldık işte, diyerek işkenceci, katil yüzünü
açığa vurur. Bunun üzerine Ali Rıza belli ettirmeden sohbeti özellikle uzatmaya çalışır.
Polisin adını ve işkencede kimi katlettiğini
öğrenir. Polisin adı Ahmet Kaya'dır ve yoldaşımız Ömer Aydoğmuş'un katilidir. Önce
silahını çekip işkenceciyi cezalandırmayı
düşünür. Ama önce hareketi bilgilendirip,
onay almak gerekmektedir.
Hemen hareketten izin isterler. Bu arada

- O hoşgeldiniz, diye karşılar onları.
- Bu defa hoş gelmedik. Bu sefer eski bir
hesabı görmeye geldik işkenceci. Ömer'i
katlederken de böyle sırıtıyor muydun şerefsiz? Bugün yoldaşlarımızın hesabını sormaya
geldik, der ve basar tetiğe Ali Rıza.
O, bir yönetici, komutan ve savaşçıdır.
Halkın adaletini uygulayan ve hesap sorandır. 15 yaşında gözaltında direnirken, bu halk
düşmanına silahını doğrulturken onu belirleyen yan faşizme duyduğu kin, savaşma isteği ve inatçılığıdır. Bu yanları sonraki süreçlerde yaşamını ve olaylara karşı koyduğu
her tavrını etkileyen yanlarıdır.
Yine tarihe geçecek bir eyleme imza atacaklardır. Ve yine yanında Hamiyet vardır.

- Dayan Hamiyet, kendini bırakma, yaslan omuzuma, birlikte çıkacağız. Daha kaç
eylem yapacağız dayan. Sen ki onlarca faşiste meydan okudun hadi kalkmaya çalış
yoldaşım, der Ali Rıza.

Evet Ali Rıza bir komutandır. Savaşçıları ona güven duyar. Hamiyet, savaşı sürdüreceği inancıyla "git" der Ali Rıza'ya. Ali Rıza,
Hamiyet'i bırakmaz. Çünkü o yoldaşıdır ve
hareketinin kendisine emanetidir.
İşte bu, yoldaşlıktır. Bu, yoldaşını koruma, kollama isteğidir. İkisinin birbirlerine
verdiği bu cevapta yoldaş sıcaklığı, yoldaş
sevgisi ve vefa vardır. İkisi de orada, o yerde birbirlerini yaşatmak için canlarını verecek
denli fedakardırlar.
İşkenceci katiller Hamiyet'i katlederler.
Ali Rıza ise yaralı olarak yakalanır. Direnmemesi için ellerini arkadan kelepçelerler. Ama
o bu durumda bile zafer işareti yapacak kadar direngendir. Ali Rıza'nın bu resmi gazetelerde çıkar ve bu resim belleklere kazınan
bir direniş sembolü olur. Hemen yaralı haldeyken şubeye götürülür. İşkencede de Hamiyet'in direngen tavrına yine halkalar
ekleyerek direnişini sürdürür.
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Parlamenter Hayaller Temelsizdir, Çökmeye Mahkumdur

Halkın Kurtuluşu Devrimdedir
L

enin, “burjuva parlamentarizmin gerçek özü”nü miştir. Televizyon yayını sırasında küfürlerde ses kesilirken,
kavgalarda görüntü kesilir. Küfür ve kavgadan daha sık
şöyle tanımlar: “Belirli bir süre için parlamentoda
görülen davranış biçimi ise uyuklamaktır. Kimisi ceylan
halkı, yönetici sınıfın hangi bölümünün ayaklar altıderisi koltuğuna kimisi de önündeki masaya koyup kafasını,
na alacağına, ezeceğine... karar vermek.”
n demokratik cumhuriyetlerde bile bu böyledir der Le- alenen uyur. Bu tesadüfen ortaya çıkan bir sonuç değildir. Gerçekte, parlamenterlerin oradaki varlığının ne kanin. Kapitalizmde, faşizmde parlamenterizmin anladar gereksiz ve göstermelik olduğunu gösterir uyumaları.
mı budur. Bizi kim sömürsün, bizi kim ezsin sorusuna sanÇünkü aslında, el kaldırıp indirirken kararı veren KENdıkta verilen cevaptır.
DİLERİ DEĞİLDİR. Öyle gösterilse de aslında parlau çark, geniş kitlelerin bilinçlenmediği, düzenden kopmento ülkenin gerçek karar ve yasama organı değildir.
madığı, düzenin parlamentosundan beklentilerinin sür“Amerika'dan İsviçre'ye, Fransa'dan İngiltere'ye, Norveç'e
düğü ve henüz bunun dışında bir alternatif göremediği kovb. dek, herhangi bir parlamenter ülkeyi düşününüz; asıl
şullarda, dönmeye devam edecek olan bir çarktır. Devrim
"devlet" işleri hep kulislerde görülür; bu işler hep devlet
mücadelesi bir yerde, bu çarkı kırmak, kitleleri düzenin
daireleri, bakanlıklar, kurmay kurulları tarafından yüparlamentosundan ve partilerinden koparmak ve onları başrütülür. Parlamentolarda, yalnızca "'saf halk"ı aldatma
ka bir alternatifin varlığına ikna etmektir.
ereğiyle, gevezelikten başka bir şey yapılmaz.”
evrimciler on yıllardır bunu ortaya koyar: Çare seçim
enin’in de dediği gibi, burjuvazinin ahırında, halkı aldeğil, devrim... Geniş halk kitlelerinin sorunlarının olidatmak için uydurulan yalanlar yankılanır. Kürsügarşinin parlamentosunda çözülemeyeceğini, bağımsızlık
sünden dile getirilen bin türlü yalan dolan ile halkın gözve demokrasinin bu parlamento aracılığıyla gerçekleştirileri bağlanmaya çalışılır orada. O kürsüden Amerika başlemeyeceğini söylüyoruz. Geçmiş zaman, bir bakıma bizim
kanları bile konuşabilir ama halk konuşamaz. Orada IMF’si,
söylediklerimizin kanıtıdır da. Ancak tek başına söyledikAB’si, ABD’si ile emperyalistlerin istekleri, “ilahi emir”
lerimizin doğrulanmış olması yetmez. Kitlelerin düzenin pargibi karşılanıp ikiletmeden yerine getirilir. Böylesi zalamentosundan kopuşu, bununla sağlanamaz. Somut, kitmanlarda itişilip kakışılmaz, sadece eller havaya kalkıp
leleri kucaklayan ve güven veren bir alternatifin varlığı şartiner.
tır. Değilse, bugün kitlelerin önemli bir kısmı da parlamento
ligarşinin parlamentosunun durumu ve niteliği işte böygerçeğini şu veya bu ölçüde görmektedirledir. Ancak onun bu niteliğiyle, kitleler
ler.
için hala bir umut, bir işlevi olan bir siligarşinin parlamentosunda buyasal kurum olması farklı bir şeydir ve talunanlar, istisnalar dışında, burFaşizm altında
rihsel olarak ömrünü doldurmuş olan bu
juvazinin temsilcisidirler. Bu yüzden
demokratik anayasa
kuruluş, kitleler için henüz ömrünü tam
“burjuva
parlamentarizmi
projeleri yapılmakta,
olarak doldurmamıştır. İşte bu noktada,
‘ahır’ından” söz eder Lenin.
burjuva demokrasisi
parlamentolar, devrimciler açısından geurada siyasi bir tanımlama söz
rektiğinde kullanılabilecek, yararlanılasınırları
konusudur. Lenin, mizahın ve
bilecek kurumlardır. Ama NASIL, NE
içinde –demokrasicilik
formülasyonların keskin bıçağını
ZAMAN, HANGİ ÇERÇEVEDE kuloyunu içinde– iktidar
kullanarak burjuvazinin parlamenlanılacağı da devrimcilikle reformizmin
hayalleri kurulmaktadır.
tosunun üzerine giydirilen yalanları
ayrımını belirler.
Bunların hepsi temelsiz ve
kesip atıyor bu tanımla. “Burjuvaziurtuluşun yolu nereden geçiyor.
dolayısıyla çökmeye
nin ahırı”nda, burjuvaziye hizmet
Her
halkın, her devrimin, her siyasi
mahkum proje ve
esastır. Parlamenterler, hizmetlerihareketin temel sorularından biridir bu.
hayallerdir.
nin karşılığı olarak, düzenin arpaMücadele ve örgüt biçimleri, izlenecek
lıklarından yararlanırlar. Semirdikçe
Ancak devrimin çözebileceği
stratejik hat, bu soruya verilen cevaba
semirirler. Düzenin parlamenterlere
temel sorunlar için “çözüm
göre biçimlenir. Ayaklanma, Halk Savaşı
ve partililere peşkeş çekilen kurumyeri meclistir” dediğiniz
(ve onun 3. bunalım dönemine özgü bilarını “arpalık” olarak nitelendiren
çimi olarak Politikleşmiş Askeri Savaş
anda, artık parlamento, sizin
bizzat burjuvazinin kendisidir.
Stratejisi), Parlamentarizm, Cuntacılık,
için bir araç olmaktan
Burjuvazinin ahırında” sık sık iç
bu soruya tarih içinde verilmiş çeşitli ceçıkmış, amaç olmuş, bizzat
çatışmalar yaşanır. Yumruklar,
vaplardır. Ancak bunların içinde Sovyeçözümün yeri haline
tekmeler havada uçuşur. Hızını alatik ayaklanma ve Halk Savaşı dışında
gelmiştir. Burada devrim
mayan kimileri silah da çekerler.
halkları devrime, sosyalizme götüren
terkedilmiştir.
Küfürler, hakaretler olağan hale gelbaşka bir yol yoktur. Sovyetik Ayaklan-
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ma da bugün dünyanın yeni-sömürgeleri açısından mümkün olmayan
bir biçimdir. Dolayısıyla halklar açısından bugün mümkün tek kurtuluş yolu, silahlı mücadelenin temel olduğu bir strateji olan Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’dir. Parlamentarizm, çıkmaz bir sokaktır. Kitlelerin tarihsel özlem ve hedeflerinin düzen içinde boğulmasıdır.

K
P

itlelerin sorunlarının oligarşinin parlamentosunda çözülebileceği
umut ve beklentisini yaratan her politika, reformisttir, yanlıştır; devrime zarar verir; düzeni güçlendirir.

Onlar, Sömürü ve
Zulümde Ustalaşıyorlar!
Örgütlenme ve
Propagandada,
Direniş ve Savaşta
Ustalaşacağız Biz de!

Tayyip Erdoğan, 3’üncü iktidar dönemini
“ustalık dönemi” olarak ilan etti. Dünyanın merkezinde kendini gören Erdoğan’ın megalomanlığı (büyüklük hastalığı) en uçlara varmış durumda. Başta burjuva basın olmak üzere etrafındaki yalakaları da onu bu noktada pohpohlamakta hiçbir sınır tanımıyorlar.
“Sayın Başbakan... şimdi üzerinde çalışıyor...
Ben AK Parti hükümetlerinin 3 programının da
hazırlığında bulundum. Bu 4. program tam anlamıyla bir ‘ustalık programı’ olacak.” (Beşir
Atalay, Star, 1 Temmuz 2011)
Sözlük anlamıyla “usta”, ‘işinin eri, becerikli,
erek Kürt yurtsever hareketinde somutlanan reformizmin gemahir’
olmaktır.
rekse de onunla “blok” ve benzeri biçimlerde ittifak içinde olan
Peki bakalım; Tayyip Erdoğan hangi konuda
tüm reformist hareketlerin düzen içileştiği ve düzeni güçlendirdiği nokta da burasıdır. Ancak devrimin çözebileceği temel sorunlar işinin eridir? Hangi konuda beceriklidir?
için “çözüm yeri meclistir” dediğiniz anda, artık parlamento, siErdoğan’ın ve doğal olarak AKP’nin
zin için bir araç olmaktan çıkmış, amaç olmuş, bizzat çözümün yeri “usta”lığından söz edilecekse, bu halkın sorunhaline gelmiştir. Burada devrim terkedilmiştir.
larını sahiplenip, çözme konusunda bir “usta”lık
ligarşinin demokratikleşme manevraları ve demokrasicilik oyu- değildir. Onlar, işbirlikçilikte, vatan satıcılığınnunun biçimsel kurumları, küçük burjuva reformist kesimle- da, halk düşmanlığında “usta”dırlar. 9 yıldır halrin gözünü kamaştırmakta, bu noktada mesela pekala oligarşinin par- ka karşı sürdürdükleri savaşta, faşist terör ve komlamentosundan “demokratik bir anayasa” beklentisine girilebil- ploculukta “işinin eri” haline gelmişlerdir.
mektedir. AKP gibi bir hükümetin AB’ye uyum yasalarıyla burjuBunlar emperyalizme işbirlikçilikte, uşakva demokrasisini tesis edebileceği veya kontrgerillayı tasfiye ede- lıkta, tekellerin çıkarlarını korumakta uzmanbileceği gibi düşüncelere kapılınabilmektedir. Bu, seçimlerden par- laşmışlardır. Onlar, halka zulmetmekte, sömürlamentoya, kontrgerilladan anayasaya kadar düzenin kurumlarının mekte, baskıda, terörde “usta”dırlar. Onlar işçi
sınıfsal niteliğini görmezden gelmektir. Devlet, anayasa, devrim gibi düşmanlığında, yoksul halkın gecekondularını yıkkonularda Marksizm-Leninizmi terk edip burjuva siyasetin gö- makta, yoksul halka saldırıda “usta”dırlar.
züyle bakmaya başlamaktır. Buna bağlı olarak da faşizm altında deHerbiri, tekelleri palazlandırmakta, halkı almokratik anayasa projeleri yapılmakta, burjuva demokrasisi sınırdatmakta, emperyalist tekellerle işbirliğinde
ları içinde –demokrasicilik oyunu içinde– iktidar hayalleri kurul“usta”laştılar. Ortadoğu halklarını aldatmakta,
maktadır. Bunların hepsi temelsiz ve dolayısıyla çökmeye mahBOP politikalarında, “Van minut” şovlarında
kum proje ve hayallerdir.
“usta”laştılar.
alkın kurtuluşu, devrimdedir. Bu, tarihsel ve siyasal gerçeğe
Kurumları ele geçirmekte, açılım adı altında
uygun, bilimsel tek görüştür. Devrimden vazgeçip, parlahalkları aldatmakta, özlemlerini istismar etmekmentarizme yönelmek, buna paralel olarak geliştirilen “iktidarı hete “usta”laştılar. Kayıplardan, işkencelerden,
deflemeyen”, devleti yıkmayı ve ele geçirmeyi reddeden sivil topkontrgerilladan söz edip hiçbir şey yapmamaklumcu reformist teoriler, bilimin değil, emperyalizme karşı halkların
ta, sadaka dağıtmakta, oligarşi içi çatışmada
zafer kazanamayacağı umutsuzluğunun teorileridir. Emperyalist yeni
“usta”laştılar. “Usta”lıkları, zalimlik ve södünya düzeniyle ve oligarşik diktatörlüklerle uzlaşma teorileridir.
mürücülüktedir.
Ancak yine tarihsel, siyasal ve bilimsel olarak kesindir; sömürücü
Ama bilsinler, tek yanlı değil bu gelişme. Biz
egemenlerle uzlaşmada halkların kurtuluşu yoktur. Hiçbir halk böyde
ustalaşıyoruz
sömürü ve zulme direnmekte. Usle bir uzlaşmadan, kurtuluşa ulaşmamıştır. Hiçbir halk, sömücü egetalaşacağız
zaferler
kazanmakta. Ustalaşacağız
menlerin parlamentosundan kurtuluşa ulaşamamıştır. “Tek yol devdevrimi büyütmekte...
rim”, tarihin, siyasetin ve bilimin söylediğidir.
eki parlamenter mücadele tümüyle yanlış mı? Hiç mi başvurulamaz? Marksist-Leninistler açısından sorun açıktır. Haklıyız Kazanacağız’da şöyle özetlemiştik bunu: “Burjuva parlamentosu tarihsel olarak zamanını doldurmuş olmakla beraber, pratik
olarak (siyasal olarak) halen geniş kitlelerin umudu olmaya devam
ediyorsa, proletarya, burjuva parlamentosunu bir kenara atamaz.
... Burjuvazi, her zaman kendi çirkin yüzünü gizlemek ister. Proletarya ise, parlamentonun siyasal olarak ömrünü doldurmadığı koşullarda, parlamentoda yer alırken de, elbette burjuva demokrasisinin teşhirini ve sosyalist demokrasinin savunulmasını temel
alır. Aksi taktirde, objektif olarak burjuvazinin destekçisi konumuna
düşer.”
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Oligarşinin parlamentosu, bir karşı-devrim karargahıdır

Yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık, katliamcılık, sömürü, zulüm,
işbirlikçilik, it dalaşı, yalan, dolan, asalaklık, hık deyicilik,
göz boyamacılık... HEPSİ BU ÇATI ALTINDA!
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Oligarşinin parlamentosu, demokrasicilik oyununun vitrinidir.
Bu ülkeyi seçimlerde kullandıkları oylarla “halkın yönettiği” aldatmacasının, ülkemizin demokrasiyle yönetildiği yalanının en temel kurumudur.
Parlamento, sistem açısından son
derece önemli bir yere sahiptir. Seçimler ve parlamento, sistemin kendini kitleler nezdinde meşrulaştırmasının da temel aracıdır. Çıkarılan
yasaların meşruluğu da yine parlamento aracılığıyla sağlanır.
Parlamento, burjuva devlet anlayışında “yasama-yürütme-yargı” denilen üç temel kuvvetin “yasama” bölümünü oluşturur. Düzen açısından
temel görevi yasa yapmaktır. Yine düzenin yasalarına göre, hükümetler,
meclise sorumludur. Ama bakın bakalım, kim kime karşı sorumlu? Kim kimin üstünde, kim kime hesap veriyor?
Bütün bu aldatmacaların, vitrin ve
meşrulaştırma işlevinin ötesinde oligarşinin parlametosu nedir, ne değildir, birlikte bakalım:

*Parlamento halkın
iradesiyle oluşmaz! Milletvekillerini halkın seçtiği büyük bir aldatmacadan ibarettir. Milletvekilleri,
esas olarak düzen partilerinin liderleri tarafından seçilmekte ve “bunları seçeceksiniz” diye kitlelerin önüne konulmaktadır. Bırakın halkın iradesini,

6

partilerin kendi tabanlarının bile milletvekillerinin belirlenmesinde bir söz
hakkı yoktur.
Peki düzen partilerinin liderleri
milletvekillerini neye göre belirliyorlar? Onların tek ölçüsü, seçtiklerinin, emperyalizme, oligarşik sisteme ve kendilerine bağlı olmasıdır.

*Parlamentoda yasalar
nasıl yapılır? Hangi yasanın
meclis gündemine geleceğini belirlemede, milletvekillerinin hiçbir iradesi, inisiyatifi yoktur. Esasında
“meclis gündemi”ni belirleyen emperyalizm ve işbirlikçi tekellerdir,
onların ihtiyaçlarıdır.
Meclisin yasama görevinin en temel yanı ise, sınıf mücadelesini bastıracak yasal düzenlemeler yapmak,
varolanları güncelleştirmektir.
Düzenin parlamentosunun asli
işlevi, emperyalizmin, oligarşik diktatörlüğün, faşizmin dikte ettiklerini
yasallaştırmaktır.

*Oligarşinin
parlamentosunda
demokrasi var mıdır? Cevap,
tek kelimedir: YOKTUR! Yasalar,
parlamenterlerin iradesiyle çıkmaz
her şeyden önce. Tam tersine, her
konuda parlamenterlerin oyu parti
yönetimi, lideri tarafından belirle-

nir. Çok açık bir biçimde, parlamenterler, liderlerinin “kaldır indir!” talimatlarına göre oy kullanan
kuklalardır. Çoğu kez, oylanan yasanın içeriği hakkında bilgi sahibi
bile değillerdir.
Oligarşinin parlamentosunda “düzen partilerinin muhalefeti”nin de
bir rolü ve yeri yoktur. Muhalefetin
varlığı, tamamen göstermeliktir. Yasama faaliyetindeki tek “katkıları”,
emperyalizmin, faşizmin istediği yasalara destek vermekten ibarettir.

*Parlamenter
demokrasinin suç aklama,
örtbas etme ve oyalama
araçları: Komisyonlar...
Parlamentonun en önemli kurumlarından biri de komisyonlardır. Akla
gelebilecek hemen her konuda komisyonlar oluşturulmuştur. Bazıları
“araştırma, soruşturma”(!)larını yıllarca sürdürürler. Bazen, zaten oyalama amacıyla oluşturulmuş komisyonların varlığı bile unutulur. Herhangi bir sorunun komisyonlara havale edilmesi demek, “sümen altı”
yapmak deyimiyle özdeştir.
Komisyonlar, emperyalizmin ve
oligarşinin suçlarını örtbas etme,
kitlelerin tepkilerini yumuşatma ve
sorunları zamana yayarak unutturma
işlevi görürler.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Parlamento, her
zaman hırsızlar, katiller,
dolandırıcılar, köşe
dönmeciler koalisyonu
olmuştur... Bilindiği gibi, ülkemizde parlamenterlerin mutlak bir
dokunulmazlığı vardır. Ama bu dokunulmazlık, onların düşüncelerinden
dolayı değildir. Hırsızlık, yolsuzluk,
cinayet, dolandırıcılık, sahtekarlık, ne
yapmış olurlarsa olsunlar, hepsini
içeren bir dokunulmazlıktır. Ülkemizde egemen sınıfların hepsi, bu suçları her gün işlemektedir. Böyle olduğu içindir ki, hemen her dönemde
parlamentoya bu suçlardan yargılanan
yüzlerce milletvekili girmektedir.
2002 seçimlerinde parlamentoya giren AKP grubunda, 50’yi aşkın parlamenter hırsızlıktan, nitelikli dolandırıcılıktan, evrakta sahtekarlıktan
vb. hakkında soruşturma açılanlardan
oluşuyordu. Yürüyüş’ün bu sayısından itibaren yayınlayacağımız belge ve bilgilerde de görüleceği gibi,
yeni seçilen parlamentonun ve hükümetin de durumu farklı değildir.
On yıllardır bir türlü hiçbir partinin ve iktidarın kaldırmaya yanaşmadığı “dokunulmazlık”, bunun
için sürdürülmektedir. Hırsızlar, katiller, dolandırıcılar koalisyonu “dokunulmazlığını “sürdürüyor.

Tekellere günübirlik
hizmet! Genelde milletvekilleri
öyle seçilmiştir ki, iktidarlar, emperyalistlerin ve işbirlikçi tekellerin ihtiyaçları doğrultusunda meclisten yasa
çıkartmakta pek zorlanmazlar. Ama bazen yasal prosedürler, bazen iç çelişkiler nedeniyle tekellerin ihtiyaçlarına
cevap vermekte yetersiz kalabiliyorlar.
İşte bu noktada, parlamenter düzen,
onun da çaresini bulmuş, MECLİSİ
DEVRE DIŞI bırakıp HÜKÜMETLER doğrudan kendileri o ihtiyaçları
karşılamaya başlamışlardır. Bunun
için de hükümetlere “kanun hükmünde kararname” çıkarma yetkisi
verilmiştir. Aslında bu yetki, ülkenin
nasıl oligarşik bir diktatörlük tarafından yönetildiğini göstermeye yeter. Ne
parlamento, ne hükümet, başbakanın

Sanmayın ki bu kavgayı
“demokrasi” için, “milletin
çıkarları” için yapıyorlar!
Hayır! Onların kavgası,
tekellerin kavgasıdır, koltuk
kavgasıdır, kişisel çıkar
kavgasıdır. Onlar için bunlardan
başka kutsal olan hiçbir şey yoktur.
atacağı bir imzayla istenilen yasal
düzenleme yapılabilmektedir.

Parlamenterler, sistemi
meşrulaştıran kuklalardır!
Düzen savunucularının, düzen partilerinin yöneticilerinin yıllardır tekrarlayageldikleri demagojilerden biri
de “parlamenterlerin iradesi üzerine
kimsenin ipotek koyamacağı.. kimsenin onlara talimat veremeyeceği”dir.
Meclisteki işleyişin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Parlamenterlerin iradesi
diye bir şey yoktur.
Parlamenterler, tekellerin ve partilerinin liderlerinin kulu kölesidir!
Bakın düzen partilerine. Liderine
biat etmeyen tek bir milletvekilinin
barınması mümkün müdür? Arada bir
-sırtını yine oligarşi içi bir kesime dayayıp- pürüz çıkaranlar olsa da, hepsi liderlerine biat etmiştir. Çünkü kaderleri onların iki dudağı arasındadır.
Kendilerini seçen onlardır. Bu tablonun sonucunda da siyasi iradesi olmayan, kişiliksiz, yalaka, yanar döner
bir parlamenter tipi oluşmuştur.

Oligarşinin
parlamentosunda oligarşi
içi ‘it dalaşı’ hiç bitmez...
Parlamento, aynı zamanda oligarşi
içindeki çeşitli güçlerin mücadele
arenasıdır. Bu mücadelenin odağında
“demokrasi” varmış, “milletin çıkarları” varmış gibi gösterilir ama bu görünümün gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu sadece kitleleri kendi yanlarına
çekmenin bir biçimidir. Kavgaları
en çıplak haliyle, çeşitli tekel gruplarının, toprak ağalarının, tefeci
tüccar takımının, mafya gruplarının
kavgasıdır. Düzen partileri onların
temsilcileridir. Bundan öncekilerde
olduğu gibi, bu mecliste de yine birbirlerini yiyecekler, kendi çıkarları
için kıyasıya çatışırken, halkı soymak
ve halka zulmetmek için ORTAK kararlar alacaklar.

Bu mecliste konuşulan
hiçbir şeye inanmayın! Halka göstermelik olarak birbirlerini kıyasıya eleştiriyor gözükürler. Halkın
çıkarlarını savunuyor gözükürler.
Hepsi yalandır. Onlar bu ülkeyi satanlardır. Hali hazırda ülkemizi emperyalizme bağımlı hale getiren yüzlerce anlaşma vardır. Bir tekini bile iptal etmek gündemlerinde değildir.
“Milletin çıkarları” diye başlayan
tartışmalar yaparlar fakat, halkı soymak ve halka zulmetmekte, tüm çelişkilerini bir tarafa bırakıp işbirliği yaparlar. Emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçilerinin istediği tek bir yasayı bile çıkarmamazlık yapmamışlardır. Buna karşın, halkın taleplerini, işçilerin, memurların, köylülerin,
esnafın, emeklinin taleplerini gündemlerine bile almıyorlar. Sadece bu
bile “kime çalıştıklarını” yeterince
açık göstermiyor mu?
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İŞTE BUNLARDAN DOLAYI, oligarşinin parlamentosunda
adalet yoktur, eşitlik yoktur, özgürlük
yoktur, İŞTE BUNLARDAN DOLAYI, orada umut yoktur, çözüm
yoktur, gelecek yoktur. Oligarşinin
parlamentosu, sömürü ve zulüm düzeninin parlamentosudur. Sömürü ve
zulmün bir parçası olmayan üç beş kişinin oradaki varlığı, oligarşinin parlamentosunun niteliğini değiştirmez.
Her türlü adaletsizlik, sömürü, soygun, zulüm, yozlaşma orada meşrulaştırılırken, vatana ihanetin belgeleri oranın onayından geçerken, halkların oradan bir çözüm beklemesi için
hiçbir neden yoktur..

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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AKP’nin 61. Hükümet kabinesi
açıklandı:
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12 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ardından kurulan 61. hükümetin bakanlar kurulu açıklandı. Kabine 4 başbakan yardımcısı ve 21 bakanlıktan oluşuyor.
Kimdir bunlar?
Başbakan Erdoğan kabinedeki
isimleri açıklarken 'ustalık dönemi
kabinesi' diye adlandırdı. Ertesi gün
bütün burjuva basında “ustalık kabinesi” diye methiyeler dizildi.
Her birinin ayrı meziyetlerini keşfettiler. Oysa hepsi bilinen isimlerdi.
Ancak burjuva medyanın övgüsünü
almak için AKP kadrolarının özel bir
meziyetlerinin olması da gerekmiyor.
Burjuva medya hiçbir dönem olmadığı kadar AKP iktidarına yalakalık
yapıyor.
Kimdir burjuvazinin övgüler dizdiği 61. hükümette yer alanlar?

Refah Partisi’nde çeşitli görevler almış, 28 Şubat’tan sonra Refah Partisi’nden ayrılarak AKP’nin kurucu
kadroları arasında yer aldı.
2003’den 2007’e kadar AKP iktidarının ilk döneminde TBMM başkanlığı yaptı. Faşist AKP iktidarı boyunca papaz rolünü oynadı. Onun
meclis başkanlığı döneminde 25 devrimci AKP’nin tecrit politikaları sonucunda şehit düştü. 25 tutsağın katledilmesine ses çıkartmadı. Ancak 122
şehitten sonra bir avukat olan Behiç
Aşçı’nın ölüm sınırına geldiği bir aşamada papaz rolüne bürünüp tecritin
varlığını kabul ettiler. Ancak AKP iktidarının tecrit konusunda verdikleri
tahahhütlere uymamasının baş sorumlularından birisi de Bülent
Arınç’tır. Çünkü Arınç 60. hükümette de başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Başbakan yardımcısı
Bülent Arınç:

Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan:

O bir halk düşmanıdır. 1970’lerden beri “Milli Görüş”ün dinci-gerici kadroların içinde aktif olarak
yer almaktadır. 12 Eylül öncesi Milli Selamet Partisi (MSP) içinde yer almış ve Manisa İl Başkanlığı yapmıştır. Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta
devrimcileri, Alevi halkı katleden sivil faşist hareket ve dinci-gerici ittifakın başlarında yer almıştır.
12 Eylül sonrasında Erbakan’ın

Refah partisi döneminde burjuva
politikasının içine girdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih
Gökçek gibi hırsız, arsız, ahlaksız bir
kişinin başdanışmanıydı. AKP kurucularından ve onun en önemli meziyeti Amerikan Northwestern Üniversitesi’nde özel yetiştirilmiş sadık
bir Amerikan uşağı olmasıdır. ABD'de
finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir

şirkette çalıştı. Sonra gelip Devlet Bakanlığı yaptı. Ülkemizin Avrupa emperyalizmine pazarlanmasında AB
Başmüzakerecisi olarak görev yaptı.
60. Hükümet'te Dışişleri Bakanlığı’na getirildi. IMF politikalarının uygulanmasında, ülkemizin emperyalistlere peşkeş çekilmesinde birinci dereceden sorumluluğu olanlardandır.
Yolsuzlukların, hırsızlıkların üstünü örtenlerden birisidir. Mesela
“Deniz Feneri olayı basit bir mesele”
demişti. Elbette “basit bir mesele”
AKP’nin yolsuzluklarının tümü içinde devede kulak bile değildir.
Avrupa’daki bir toplantıda İslamcı Holdinglerin dolandırdığı işçiler
adına “1 milyon holdingzede var”
diye konuşan Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı’na “Vermeseydiniz siz de paralarınızı, ben mi verin dedim.” diyerek provokatörlükle
suçladı.
Halkı aşağılayan, azarlayan Babacan, Dışişleri Bakanlığı döneminde ABD Dışişleri Bakanı H. Clinton’la görüşürken emperyalist efendisinin talepleri karşısında “ABD’nin
Irak’tan çekilirken Türkiye’den her
desteği göreceğini” söyleyip şunu eklemişti. “Afganistan’da da farkımızı göreceksiniz.”
Babacan, emperyalizme kusursuz hizmetinden dolayı AKP içinde
sürekli ödüllendirilmiştir.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay:
Beşir Atalay, Erbakan döneminde partiye çağırılmış ancak öğretim
görevlisi olması nedeniyle Refah
Partisi’ne katılmayıp dışarıdan danışmanlık yapan “Milli Görüş” kadrolarındandır.
Atalay’ın “milli görüş”çülüğü
Ankara Hukuk’ta okurken başlamış
ve Milli Türk Talebe Birliği’nin temsilciliğini yapmıştır.
Kırıkkale Üniversitesi Kurucu
Rektörü’ydü. Ancak onun asıl referansı ABD Michigan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış olması ve ABD’den geçer notu
almasıdır.
Atalay, Ankara Milletvekili olarak
58 ve 59. hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı. Halka yönelik her saldırıdan, işkencelerden, gözaltılardan, katliamlardan, linçlerden doğrudan sorumludur.
Beşir Atalay, bütün AKP’liler
gibi yalancı, ikiyüzlü ve demagogtur.
Resmi kayıtlara göre 17 bin civarında faili meçhul olduğu söylenen,
500’ün üzerinde gözaltında kayıpın
olduğu, 1 Mayıs 1977, 16 Mart, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi gibi kitle
katliamlarının olduğu ülkemizde
“Necip Hablemitoğlu cinayetinin
dışında faili meçhul olay bulunmamaktadır. Türkiye faili meçhul olaylar ülkesi olmaktan çıktı.” diyecek
kadar yalancıdır. Beşir Atalay geçmişteki katliamların üstünü örttüğü
gibi AKP iktidarı döneminde işlenmiş
katliamların da soruşturulmasını engellemiştir.
Engin Çeber’in işkenceyle katledildiği günlerde “işkenceye karşı
büyük mesafe katettik” diyecek kadar gerçekleri gizleyen pervasız yalancıdır.
Yürüyüş dergisi bürosunun helikopterlerle basılıp, kapılarının balyozlarla kırıldığı, çalışanlarının işkenceyle gözaltına alınıp tutuklandığı,
60’ın üzerinde gazetecinin tutuklandığı ülkemizde “Türkiye, dünyanın

diğer demokratik ülkelerinde olmadığı kadar basın özgürlüğünün
olduğu bir ülke. Türkiye’de basın özgürlüğü, en ileri demokratik ülkelerinkinden daha ileri bir seviyede.”
diyebilmiştir.

Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ:
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Dinler Tarihi konusunda yüksek lisans yaptı.
AKP içinde yükselmesine neden
olan meziyeti dinci-gericiliğidir.
"Domuz bağı ve mezar evler"le tanınan Hizbullah örgütünün hapishanedeki yöneticilerinin serbest bırakılmasını sağlayan yasayı AKP Grup
Başkan Vekili imzasıyla sunan Bekir
Bozdağ'dır.
Fethullah Gülen’le ilgili Gazeteci Nedim Şenerin yazdığı "İmamın
Ordusu" adlı "basılmamış kitabı
imha operasyonu" üzerine meclisteki tartışmalarda AKP Grup Başkanvekili olarak Gülen'i övgüler dizerek
savundu.
AKP iktidarında 22. ve 23. dönem
Yozgat Milletvekilliği yapan 1965 doğumlu Bekir Bozdağ bu meziyetlerinden(!) dolayı AKP içinde yükselmeye devam edecektir.

Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu:
Davutoğlu AKP’nin dış politikadaki ‘akıl hocalarındandır.” Henüz
milletvekili seçilmeden önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a Dış Politika’da danışmanlık yapmıştır. 2009 yılından itibaren de meclis dışından
Dışişleri Bakanı olarak kabineye
girmiştir.
Onun en büyük meziyeti birincisi dinciliği, ikincisi Osmanlıcılığı ve
üçüncüsü; bu düşüncelerinin Amerikan uşaklığı yaparak gerçekleşeceğine inanmasıdır. Wikileaks belgelerine göre de ABD onun hakkında “Neo Osmanlı” diye sözetmektedir.

Başbakan Erdoğan’ın başdanışmanlığını yaptığı dönemde ABD’nin
Princeton Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada şöyle dedi: “ABD yönetimi ile Ortadoğu, Kafkas, Balkan,
enerji güvenliği gibi konulara yaklaşımımız neredeyse aynı, çok benzer. O yüzden, önümüzdeki işbirliğinde altın bir dönem olduğunu
umuyoruz.” Ki, Dışişleri Bakanı olduktan sonra da işbirlikçilikte “altın”
bir dönem yaşanmaktadır. Ahmet
Davutoğlu, Ortadoğu’dan, Afrika’ya,
Balkanlar’da Orta ve Uzakdoğu’ya
kadar ABD’nin memuru gibi ‘canla,
başla’ çalışıyor. Irak’ta, Afganistan’da halkların katledilmesinden
sorumludur. AKP iktidarı boyunca
bakanlık görevi olsun ya da olmasın
emperyalistlerle girilen her türlü ilişkiden sorumludur.

Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım:
AKP’nin ilk kurucularından birisidir. Onun en önemli “meziyeti” hırsızlığıdır. Onun içindir ki, hep Tayyip Erdoğan’ın en yakın çevresinde
oldu. Milletvekili olmadan önce İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü yaptı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan raporlarda, yolsuzluk yaptığı belirtiliyordu ve bunun üzerine görevden alındı.
58, 59 ve 60. hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. AKP kabinesinin ustalığı burada. Binali Yıldırım
61. hükümette de Ulaştırma Bakanı
oldu. Çünkü o, hırsızlıkta ustalaştı.
Milletvekili olmadan önce Genel
Müdürlüğünü yaptığı Almanya'daki
Santour GmbH firmasından
200.000 Euro ile çocuklarına İtalya'da bir gemi satın aldı.
Allah “yürü ya kulum” dedi. Çocukları Derin Denizcilik Gemi Taşşımacılık Sanayi ve Limited Şirketi’nin sahibi oldular. Ayrıca İstanbul Subaru’nun bir bayisinin de sahibi oldular.
Devlet Demir Yollarında Yol İnşaat Şube Müdürlüğü ve Hızlı Tren
Projesi'nde Ulaştırma Bakan'ı Yıldı-
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rım’ın danışmanlığını yaptığı söylenen Dilaver Korkmaz'ın ER-Dİ İnşaat adıyla şirket kurduğu meclis
gündeminde tartışılmıştır.
Öte yandan Binali Yıldırım; katıksız bir Amerikan işbirlikçisidir.
CIA’nın işkence uçaklarının ülkemiz
havaalanlarını kullanması ve 21 saat
havaalanında ne yaptığı sorusu üzerine şu cevabı vermiştir: “bildim bileli CIA uçakları bu ülkede tartışılır ama, ... isterse bir hafta kalsın. Ne
kadar çok kalırsa, havaalanı o kadar
çok para kazanır. Müşterilere en iyi
hizmeti vermekle mükellefiz.”
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
Deniz Feneri yolsuzluğunda adı geçen Sancakline adlı şirketin de yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır.
Binali Yıldırım, aynı zamanda
telefon dinleme olaylarından da doğrudan sorumludur. Dinlemeden dolayı
suçları açığa çıktığında o, pişkince
“konuşursanız dinlenirsiniz... yasadışı bir şeyiniz yoksa dinlenmekten
kaygılanmayın” demiştir.

17 Temmuz
2011

Adalet Bakanı
Sadullah Ergin:
Milli Görüş’ün Refah Partisi döneminden beri içinde olan kadrolarındandır. Refah Partisi Hatay İl başkanlığı yaptı. Daha sonra AKP Kurucu Üyeleri içinde yer aldı. 22. ve
23. Dönem Hatay Milletvekili oldu.
Onun da en önemli meziyeti hırsızlığıdır. AKP Grup Başkan Vekilliği yaptığı dönemde içinde yeraldığı Hatay'daki yolsuzluklar zinciri,
halk tarafından "ALİ DİBO" düzeni olarak adlandırıldı. Çorum, İstanbul, Samsun, Sinop, Ankara,
Kırklareli, Gümüşhane, Bolu, Afyonkarahisar, Adana ve Amasya.
"ALİ DİBO" düzeninin kurulduğu
başlıca illerdendi. "ALİ DİBO" düzeninin medyada sık sık yer alması
üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir AKP'li 10, 20, 50 milyarlık kamu ihalesine girse, o adam
yandı, Elinize, dilinize dursun ya, insaf, Yani AKP'li bu memleketin ev-
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ladı değil mi?"
“ALİ DİBO” düzeninin kurucusu Sadullah Ergin’in hırsızlık ve
yolsuzluktaki ustalığı Başbakan Erdoğan tarafından 60. hükümette ve
şimdi de 61. hükümette Adalet Bakanlığı’yla ödüllendirildi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı:
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)
çevresinde yetişti. AKP Kurucu Üyelerinden. Genel Başkan Avukatı ve
Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.
22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. hükümette Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığı yaptı. Onun en
büyük meziyeti gericiliği, devrimci ve
halk düşmanlığıdır. Öyle ki, Sivas’ta
33 kişiyi diri diri yakan yobaz katillerin avukatlığını yapmıştır.

Milli Eğitim Bakanı
Ömer Dinçer:
İmam Hatip orta birinci sınıftan
beri Erdoğan’ın arkadaşı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kadrolaşmadan sorumlu
danışmanıdır. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi
ve Politikası Bölümü'nü bitirdi. ABD
Drexel Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı.
Onun da en önemli meziyeti hırsızlığıdır. Milli Eğitim Bakanı yapılan Dinçer önce bilim hırsızlığı yapmıştır. “İşletme Yönetimine Giriş”
adlı kitabına “intihal” (aşırma) yapmaktan dolayı YÖK tarafından “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma”
cezası verildi.
Fakat Ömer Dinçer’in hırsızlığı
“aşırma”yla sınırlı kalmadı.
İstanbul Gaz Dağıtım AŞ. (İGDAŞ) yolsuzluğu davasında yargılanan 142 kişiden birisi de Ömer Dinçer’dir. Ayrıca Dinçer; nitelikli zimmet, sahte belge düzenlemek, ihaleye fesat karıştırmak, 4208 sayılı
Kara Para Aklamasının Önlenmesi Kanunu’na muhalefet etmekten hakkında dava açıldı.

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi Eker:
Başbakan Erdoğan’ın İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
döneminde Veteriner Müdürlüğü
yaptı. 59. ve 60. Hükümetlerde Tarım
ve Köyişleri Bakanı oldu. Eker de
göre- vi kötüye kullanmaktan yargılanan AKP’li bakanlardandır.

İçişleri Bakanı İdris
Naim Şahin:
Erdoğan’ın Büyükşehir Başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediyesi’nde personelden sorumlu Genel
Sekreter Yardımcılığı yaptı. İmam
Hatip orta birinci sınıftan beri Erdoğan’ın arkadaşı. Onun da hırsızlık,
zimmet, kamu taşıma biletlerinde
kalpazanlık, resmi evrak kayıtlarında sahtecilik ile cürüm işlemek
için teşekkül oluşturmak, ihaleye
fesat karıştırmak gibi meziyetleri
vardır. Ve bu meziyetlerinden dolayı yargılanmıştır.

Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu:
Milli Gençlik Vakfı çevresinde yetişti. Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye
Başkanlığı döneminde İSKİ Genel
Müdürlüğü, İSsTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İGDAŞ'da
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptı. BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN Yönetim
Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 60.
Hükümet'te Çevre ve Orman Bakanlığı yaptı. Nitelikli zimmet, sahte belge düzenlemek, Kara Para
Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na muhalefet, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmaktan yargılandı.
Bu işbirlikçi, halk düşmanı
Bakanlar Kurulu’nun diğer üyelerini tanıtmaya devam edeceğiz.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Oligarşinin
parlamentosunda
kimler var?

halktan
Bu parlamento
yana olabilirmi?
Bu başlık altında birkaç sayı boyunca isimler ve o isimlere dair
bilgiler okuyacaksınız. Soracaksınız;
bunlar mı çözecek halkın sorunlarını? Bunlar, halkın sorunlarını çözmek için değil, emperyalist ve işbirlikçi tekellerin sorunlarını çözmek
için bu koltuklarda oturuyorlar.
“Milli irade”ymiş; bunlar mı
milli irade? Milli değil, bunlar Amerikan uşaklarıdır.
“Demokrasi”ymiş; Bunlar mı
demokrat? Onlar burjuva anlamda bile
demokrat değillerdir. Onlar faşizmin
uygulayıcılarıdır.
Hakmış, adaletmiş! Bunlar sömürücü, patron ya da onların uşakları...
Böyle olduğunu görmek için
AKP milletvekillerinin kimliklerine
bakmak yeterlidir.
Amerikan işbirlikçileri, hırsızlar,
işkenceciler, katiller, katillerin avukatları, halk düşmanları, emekçi düşmanları... AKP milletvekillerinin arasında hepsi mevcut. Bu köşede, o koltuklarda oturan halk düşmanlarının
gerçek kimliklerini halka
anlatacağız...
***

getirildi. Her türlü hak arama eyleminin karşısına baskı ve terörle çıktı. İstanbul'u defalarca işgal eden, defalarca gaz bombalarına boğan, binlerce kişiyi gözaltına alarak 1 Mayıslar'ı teröre boğan bir valiydi. Halka zulmün ödülü, AKP milletvekilliği oldu.
AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu:
O bir emekçi düşmanıdır. Hak-İş Genel Başkanıydı. Ama o işçilerin
hakları için mücadele
Salim Uslu
etmedi. O, işçi sınıfını
AKP’ye karşı mücadelenin uzağında tutarak mücadelenin
önünde engel oldu. Uslu, işbirlikçi
bir sendikacıdır. İşbirlikçiliğinin,
emek düşmanlığının ödülü milletvekilliği olmuştur.
Kırıkkale Milletvekili Oğuz
Kağan Köksal: O da bir halk düşmanı. AKP iktidarında Emniyet Genel Müdürü olarak halka uygulanan
zulüm politikalarının başında yer
aldı. Halka yönelik her saldırıdan, sıkılan her gazdan, vurulan her coptan,
işkencelerden, komplolardan sorumlu olmuştur. Köksal’ın halk düşmanlığı AKP tarafından milletvekilliğiyle ödüllendirilmiştir.

Zonguldak Milletvekili Köksal
Toptan: Her devrin adamıdır... ZaMardin Milletvekili manında keskin laik... DYP'nin kadMuammer Güler: O bir rolarındandı.. Ama koltuk için dümeni
AKP'ye çevirdi... Köksal Toptan gibi
Muammer Güler halk düşmanıdır. AKP iktiomurgasızlar, kendi arkadaşlarını sadarında İstanbul Valiliği’ne
tanlar AKP tarafından ödüllendirildi. Köksal Toptan 2007
genel seçimlerinden sonra
TBMM Başkanlığı’yla ödüllendirildi. 2011 genel seçimFaili meçhulleri, katliamları aydınlatacağım lerinde ödülü Zonguldak mildiyen AKP, Sivas’ta 33 kişiyi yakan yobaz letvekilliği oldu.
katillerin avukatlarını da parlamentoya taşıdı.
İşte onlar: Gümrük ve Ticaret Bakanı Av.
Ankara Milletvekili YalHayati Yazıcı, Afyon Milletvekili Avukat Halil çın Akdoğan ve Gaziantep
Ürün, Tokat Milletvekili Avukat Zeyid Aslan Milletvekili Şamil Tayyar:
(Başbakan Erdoğan'ın da eski avukatıdır.)
bunlar da güya gazeteciydi.
İzmir Milletvekili Avukat Ali Aşlık
Ama kalemlerini halk için de-

Madımak Katliamcılarının
Avukatları da Bu Mecliste!

ğil, AKP iktidarına yalakalık yapmak
için kullandılar. Asıl işleri Tayyip Erdoğan'a akıl hocalığı oldu. Demagoji malzemesi sunmaktı. Kalemlerini,
klavyelerini, işbirlikçi, sömürücü bir
iktidarın ve onun faşist liderinin emrine vermişlerdi. Ödülleri, oligarşinin
parlamentosunda ceylan derisi koltuklar oldu...
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler:
Kiler Marketleri’nin sahibi. Bir patron. Bir sömürücü. AKP iktidarında
servetini hızla artıran tekellerden.
Kilerler’in olduğu meclisten nasıl
“emekten yana” kararlar çıkabilecek?
Giresun Milletvekili Nurettin Canikli:
O bir hırsız. Onun için
hırsızlar partisi olan
AKP’nin kurucuları
Nurettin Canikli arasında yer aldı. Albayraklar Grubu’nun
Mali Koordinatörlüğü’nü yaptı. Tayyip Erdoğan’ın en yakın arkadaşlarındandı. “Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, ihalelere fesat
karıştırmak ve cihat hazırlığı yapmak” iddiaları ile yargılandı. Milletvekili olarak elde ettiği dokunulmazlıkla yargılanmaktan kurtuldu.
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Afyon Milletvekili
Halil Ürün: İSKİ’de
başkan danışmanlığı
yaptı. Atatürk’e hakaret etmek suçundan
mahkum olan Ürün’ün
Halil Ürün
cezası Şartlı Salıverme
Yasası gereği ertelendi. Ürün hakkında da yolsuzluk soruşturması bulunuyordu ama o da vekil oldu.
Maraş Milletvekili Nevzat Pakdil: Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı
döneminde İETT Genel Müdürlüğü
yapıyordu. Refahyol iktidarı döneminde Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğü görevini de üstlenmişti.
İETT’nin reklam panosu ihalelerine
fesat karıştırdığı iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.
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Böyle bir meclisten “Kürt sorununa
çözüm”, “demokratik bir anayasa”
ve “demokrasi” beklenebilir mi? !
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Seçimler yapıldı, yeni bir meclis
oluştu. Emperyalizmin ve oligarşinin
ihtiyaç duyduğu yeni yasaların çıkarılması için hazırlıklar başladı. Düzen
partilerinin listelerinden seçilen milletvekillerinin “niteliğini” bilebilmek
için hepsini tek tek incelemek gerekmiyor. Hepsinin düzene, emperyalist dünya düzenine, oligarşik düzene ve partisinin liderine “sadık” kişiler olduğunu hiç tereddütsüz söyleyebilirsiniz ve yanılmış olmazsınız.
Kaldı ki, kapitalizmin
parlamenter düzeninde, parlamentoların
içinde yer alan tek tek kişilerin niteliğinden bağımsız olarak bir misyonu vardır; o misyon, birincisi, burjuvazinin (oligarşinin) azınlık yönetimini meşrulaştırmak ve ikincisi, sömürü ve zulüm düzeninin yasalarını
yapmaktır.
Ülkemizde meclisten farklı beklentiler içine girenler, bu temel sınıfsal
gerçeği unutuyorlar. O meclisi oluşturanların sınıfsal niteliğini unutuyorlar. Böyle bir meclisten halkın sorunlarına çözüm bulmasını bekleyebilir miyiz?
Ya da bizim olmayan, bizi temsil
etmeyen böyle bir meclisten
demokratik bir anayasa yapmasını
beklemek ne kadar doğru olacaktır?

Oligarşinin meclisi halkın
sorunlarına çözüm olamaz
Oligarşinin sözcülerinin,“çok partili demokrasi” diye nitelediği, sürekli
faşizm döneminin başladığı 1950’li
yıllardan bu yana, oluşturulan meclisler hep oligarşinin çıkarları temelinde oluşturulmuştur.
Aradan geçen 61 yılda, “seçilen”
hiçbir meclis, halkın temel sorunları
için, ülkemizin temel sorunları için çözüm olmamıştır. Bugün kü meclis de
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diğerlerinden farklı değildir.
Soralım ve cevabını arayalım: Bu
meclisin halkların ulusal, sosyal, sınıfsal sorun ve taleplerini, halkların
çıkarlarına uygun şekilde çözmesi
mümkün müdür?
Peki, halklarımızın ulusal, sosyal,
sınıfsal sorunlarının çözümü için ön
şart nedir? Emperyalizmden BAĞIMSIZLIK değil mi?
Bağımsız olmayan bir ülkede ne
demokrasi olur, Parlamenterlerin ne
halkın ekonomik sorunları çözülebilir!
Öyleyse sormaya devam ediyoruz:

Unutmayalım ki, bu meclis,
onlarca yıldır, asimilasyonu,
imhayı, sömürüyü,
işbirlikçiliği sürdüren bir
meclistir. Bu parlamentodan
yararlanma değil,
parlamentoya tabi olmaktır.
Halkın tüm umutlarını orada
tüketmektir. Halkı beklentiye
sokmak, meclisi halkın
gözünde bir umut haline
getirmektir.
Parlamenterlerin ezici çoğunluğunun, emperyalizm işbirlikçisi oldukları konusunda kuşku olmayan Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve
Devlet Bahçeli tarafından seçildiği bir
meclisten bağımsızlık sorununu çözmesi beklenebilir mi?
Böyle bir sorunun cevabı elbette
“mümkün değildir” olacaktır. Bu
meclisten bağımsızlıktan yana bir
tavır beklemek, dolayısıyla bu meclisin sorunları çözebileceğini düşünmek boşa kürek çekmektir. Böyle düşünmek, bu meclisin sınıfsallığını,

niye varolduğunu
görmemektir.
Bu gerçeklere karşın, yaşanan sorunları meclise havale etmek, bu gerçekleri kabul etmemektir. Oligarşinin
meclisinden beklentiye girmek, sözde, teoride ne denirse densin, düzeniçileşmektir.
Daha önce kendisine “sosyalist”
diyerek, bu mecliste çok şey yapacağı
iddiasında olanlar, yapa yapa meclisin kapanışında basit bir kravat şovu
yapmaktan öteye gidemediler.
Hatta, AKP’nin saldırıları karşısında bir kaç önerge verip, teşhir etmeyi bile beceremediler. Elbette meclis kürsüsü de kullanılabilir. Ama
oligarşinin politikalarını teşhir açısından o kürsüleri kullanabilmek için
meclis konusunda net bir bakış
açısına sahip olmak gerekir.
Bugün, umutlarını bu meclise
bağlayarak,
bu
meclisten
“demokratik bir anayasa” çıkarmaya çalışanlar, bir kez daha yanıldıklarını göreceklerdir.
Meclise dair beklentilere girerek,
“bir protokol yapılsın”, “bir ışık verilsin”, “somut adım atılacağına
dair açıklama yapılsın” diyerek adeta yalvar yakar olunmaktadır. Düzenin vitrininde demokrasi oyunu oynanırken, bu oyunun bir parçası olunmaktadır.
Unutmayalım ki, bu meclis, onlarca yıldır, asimilasyonu, imhayı, sömürüyü, işbirlikçiliği sürdüren bir
meclistir. Bu parlamentodan yararlanma değil, parlamentoya tabi olmaktır. Halkın tüm umutlarını orada
tüketmektir. Halkı beklentiye sokmak,
meclisi halkın gözünde bir umut haline getirmektir.

Bu meclis demokratik
anayasa yapamaz!
Bu meclisin demokratik bir anayasa yapacağını beklemek, bu ülke
gerçeğini gözardı etmektir. Halk düş-
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manı AKP’yi tanımamak, onun halk
düşmanı niteliğini atlamaktır.
AKP’nin halkın oylarının “yüzde
50’sini alması” bu gerçeği değiştirmez. AKP’nin bırakın halkın taleplerini karşılamasını, demokratik bir
anayasa yapmasını, halka daha çok
saldıracaktır. Halkın elinde, avucunda ne var ne yoksa almaya hazırlanmaktadır AKP. Kıdem tazminatı ilk
saldırıyı başlattığı alandır. Emekçilerin
haklarını bu kadar pervasız gasp
eden bir iktidarın “Demokratik bir
anayasa” yapabileceğini düşünmek,
“Kürt sorununu, demokratik bir şekilde çözebileceğini” düşünmek, büyük bir aymazlıktır.
Yeni saldırı yasaları, yeni hak
gaspları için hazırlık yapmaktadırlar.
Bunları hızla meclisten geçirerek,
tekellerin ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Nitekim Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın yetkileri artırılarak,
talan ve yağmanın sınırları genişletilmiştir. Yoksul halkın gecekondularını yıkmaya devam edecekler.
AKP, bu meclisten emekçilere

yeni saldırı yasalarını, hak gasplarını geçirecektir. Daha yeni kurulan bu
halk düşmanı hükümet ve meclis işçilerin kıdem tazminatını gaspetmeyi, taşeronlaştırmayı yaymayı, sendikasızlaştırmayı önüne hedef olarak
koymuştur AKP iktidarı. Bunun için
bu meclisten demokratik bir anayasa,
demokratik yasalar çıkmayacaktır.

İlerici bir meclis grubunun
neye hizmet edeceği, onun
temel tercihlerine bağlıdır
Bugün “solun birliği” gibi hayati önemde bir konuyu, “çatı partisi”
adı altında “parlamenter mücadeleye”
bağlayıp daraltanlar, ülkemizdeki demokratik mücadelenin geniş muhtevasını da yadsımaktadırlar. Parlamenter mücadeleyle sınırlandırılmış
bir demokratik mücadele, kendi kendini bir kısır döngüye hapsetmektir.
İkincisi, demokrasi mücadelesini
bağımsızlık mücadelesinden kopartanlar, bir başka çarpıklığın ve boşa
kürek çekmenin daha kapılarını açmış

İşkenceci polis, polise mukavemetten dava açtırdı

AKP’nin polisi yalan
söylüyor! Yalan belgelendi!
Engin Çeber’i, 8 Ekim 2008’de
katledenler, Engin Çeber, Cihan
Gün, Aysu Baykal ve Özgür Karakaya’ya da alay eder gibi “polise mukavemet etmek” ten dava açtılar.
Üstelik, Engin Çeber, Cihan
Gün, Aysu Baykal ve Özgür Karakaya’yı 28 Eylül 2008’de gözaltına
alan AKP’nin polisi, İstinye Polis
Merkezi ve Sarıyer İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nde de işkence yapmışlardı. Hem katlettiler, hem işkence
yaptılar, hem de tutuklattılar! Tüm
bunlar yetmedi, katledenler, işkence
yapanlar, tutuklatanlar, bir de haklarında dava açtırdılar.
Yaklaşık 2 yıl 10 aydır açılmış
olan bu dava sürüyor. 7 Temmuz’daki duruşmada AKP’nin polisinin yalanları bir kez daha belge-

lendi. Engin Çeber, Cihan Gün,
Aysu Baykal ve Özgür Karakaya
gözaltına alan polisler, “niye gözaltına aldınız?” sorusuna “GBT’sine
baktık,

olmaktadırlar.
Eğer parlamentoyu demokrasi ve
devrim mücadelesini geliştirmek için
bir “araç” olarak düşünüyorsanız,
evet, 30, 40 milletvekili önemli bir
güçtür. Düzeni teşhir etme noktasında, birçok şey yapabilirler. Ama siz
orayı “çözüm” yeri olarak görür ve
gösterirseniz, o zaman o milletvekilleri, düzene yedeklenip, düzeniçi çözümler peşinde koşan, halkın düzenden beklentilerini körükleyen dolayısıyla da, halkın kurtuluş mücadelesini geliştiren değil, engelleyen,
yanlış yöne sevkeden bir rol oynamış
olurlar.
Parlamenter mücadelede, meclisteki bir ya da daha fazla milletvekilinin haklar ve özgürlükler mücadelesini geliştirmeye, demokrasi mücadelesini geliştirmeye katkı sunabilmesi, tek bir koşula bağlıdır: Parlamenter mücadeleye devrimci bir bakış açısından bakmak. Parlamentoyu
devrimi geliştirmek için kullanmak.
Tersi, parlamentarizmdir, reformizmdir, düzeniçiliktir.
meye gönderilen cevap, İstinye Polis Merkezi’nin işkencecilerini yalanlıyordu.
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Gelen cevap, “Engin Çeber’in
GBT’sine bakılmadığı”nı belirtiyordu. Açıkçası, GBT kontrolü yapılmamış, yalan söylenmişti. Engin
Çeber, Cihan Gün, Aysu Baykal ve
Özgür Karakaya arandığı için değil,
Yürüyüş dergisi dağıttıkları için
AKP’nin işkencecileri tarafından
gözaltına alınmıştı.
AKP’nin polisi, Yürüyüş dergisi dağıtımını “suç” olarak görmüş,
dağıtımı engelleyerek, Yürüyüş dağıtımı yapanları gözaltına almıştı.

araması vardı, öyle gözaltına aldık” demişlerdi.
Oysa bu duruşma Sarıyer İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nden mahke-

Avukat Oya Aslan, mahkemeye
gönderilen bu yazının, Engin Çeber,
Cihan Gün, Aysu Baykal ve Özgür
Karakaya’nın keyfi ve haksız bir biçimde gözaltına alındıklarını kanıtladığını belirtti.
AKP’nin polisi, saldırıyor, gözaltına alıyor, işkence yapıyor. Sonra
da düzmece belgeler ve yalanlarla tutuklatıp, davalar açtırıyor.

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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Fırça, azar, inkar, bugün söylediğini yarın reddetme,
tutarsızlık, ayarsızlık, halka tahammülsüzlük...
"Ben ülkemi pazarlamakla
mükellefim." (16
Ekim 2005)
Vatan satıcı-
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lığının itirafı...
*
"Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş
başkanıyım... "
*
Aralık 2006
Muhalefet partilerinin erken seçim
talebi üzerine: "Bu nedir bu, hayatında iki koyun gütmemiş olanlar, artık diyorlar ki; erken seçim. Arkadaş,
demokraside, bu iktidarın vereceği
bir karardır. İktidarın böyle bir derdi yokken, size ne yahu!"
*
Yer: Berlin
İslami holdingler tarafından dolandırıldığını anlatmaya çalışan Muhammet Demirci'yi kastederek, mikrofonun açık olduğunu unutarak Ali
Babacan'a şöyle der:
"Ali, çağır şu sahtekârı derdi
neymiş sor "
*
Başbakan: "Sevsinler seni"
(Dubai Towers İstanbul projesi
hakkında olumsuz yorum yaparak
soru soran bir gazeteciye cevabı)
*
"Benim bakanım kendi döneminin faturasını değil, geçmişin faturalarını mı ödeyecek?" (Malatya'da çocuk yurdunda yapılan işkence hakkındaki yorumu)
*
Eylül 2006 - PKK ile çatışmada
ölen Asteğmen Zeki Burak Okay'ın
annesi: "Devlete hakkımı helal etmiyorum"
Başbakan: "Bunları mı dinleyeceğim ben?"
*
22.08.1995

Suudi Arabistan'da başları kesilerek idam edilen Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak: "Suçu bile bile işliyorlar. Cezalarını çeksinler. İdam
cezasına çarptırılanları kurtarmaya
çalışanların asıl amacı İslâma küfretmektir" (Milliyet, 23 Ağustos
1995
*
İşsizliğin, geçim sıkıntısının insanları nasıl çaresizleştirdiğini anlatmak için Erdoğan’ın mitinginde
"satılık organ" dövizi açan vatandaşa Başbakan’ın cevabı: "Burası
sakatatçı dükkanı değil!"
*
"Biz hazmettire hazmettire geliyoruz Allah’ın izniyle!”
*
"Cumhuriyetçiymiş, Laikmiş,
bunlar karın doyurmaz"
*

‘Lan’lı, ‘Artist’li,
‘Ana’lı Bir
Başbakan
Konuşması
11.02.2006
Vatandaş: Öldük, bittik sayın başbakan... Devletimin Başbakanı...
Başbakan: Terbiyesizlik yapma!
Vatandaş: Terbiyesizlik yapmıyorum. Lütfen hakaret etmeyin.
Başbakan: Artistlik yapma!
Vatandaş: Tarım bakanımızın anayasayı ihlal ettiğini biliyor musunuz?
Başbakan: Lan bana anayasayı
öğretme! Terbiyesizlik yapma!
Vatandaş: Lan mı???
Başbakan: Evet
Vatandaş: Benim mahsulüm öldükten sonra mı? 2 senedir anamız
ağladı. Suya muhtaç olduk...
Başbakan: Hadi ananı al git buradan.

Oğlunun işsiz olduğunu söyleyen
babaya Başbakan cevabı: "Senin
oğlun da işsiz kalsın, otur"
*
Erzurum'da çiftçilerin taleplerine
Başbakan cevap veriyor:
"Yahu, bu millet yatıp kalkıp
size mi çalışacak"
*
Halkına böylesine kinli, garezli,
öfkeli olan Başbakan işgalci Amerikan askerlerine duacı:
"Kahraman Amerikan askerlerinin az zayiatla eve dönmeleri
için duacıyız."
*
26.02.2010
Medya patronlarını, kendi istediği şekilde yazmayan köşe yazarları
konusunda uyarıyor: “Ne yapayım,
hâkim olamıyorum' diyemezsin. Sen
maaşını veriyorsun. ... o insanlara da
o kalemi teslim edenler; 'Kusura
bakma kardeşim, bu dükkânda sana
yer yok' demeli."
Basın özgürlüğü diye, daha doğrusu özgürlük diye bir kavramın kafasında olmadığının açık kanıtı.
*
21 Mart 2005... Kahramanmaraş’ta çiftçi borçlarına af isteyen
köylülere Başbakan’ın cevabı:
"Yok öyle 25 kuruşa simit"
*
Kürt sorunu hakkında fikrini soran Belçikalı gazeteciye:
“Bizim öyle bir sorunumuz yok.”
12 Ağustos 2005’teki Diyarbakır
konuşmasında: “Kürt sorunu hepimizin sorunudur”.
5 Ocak 2007 tarihli demecinde:
“Kürt meselesi değil terör meselesi
var.”
*
Yukarıdakileri bir daha gözden geçirin! Her kelimesi, halka, hakka, muhalefete tahammülsüzlük, düşmanlık,
kin, garez, nefret!

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Saflarımıza ideolojik olarak katılmamış olanların kafaları hala düzenin yozluklarının, yanlışlarının büyük kısmı ile doludur. "Proletarya
ideolojisini hep aynı hikâye" diye bakarlar. Oysa bilmiyorlar ki, bu hikâyeyi kavramak hiç de kolay değildir,
İKİ SINIF VARDIR.
KAVRATMALIYIZ.
İKİ İDEOLOJİ VARDIR.
Saflarımızın çoğu temiz ve dürüst
SINIFLAR ÜSTÜ 3. BİR
olduğu halde devrimci hareketi daha
İDEOLOJİ YOKTUR.
etkili bir şekilde geliştirecek, başarıİKİ İDEOLOJİ SAVAŞACAK;
mızı hızlandıracak ideolojik mücaBİRİSİ ÖLECEK,
deleyi SÜREKLİ KILMALIYIZ.
HANGİSİNİN YAŞAYACAĞINA,
Beynimizi burjuva ideolojisinin
köleliğinden, burjuva ideolojisinin
HANGİSİNİN ÖLECEĞİNE
esaretinden kurtarmazsak kişiliğiBİZ KARAR VERECEĞİZ.
mizdeki ideolojik dönüşümleri, devrimci dönüşümleri yaratamazsak,
3 çeşit ideolojik mücadele vardır.
ağırlıklarımızdan kurtulamayız.
1) Düşmanla ideolojik mücadele:
O ağırlıklar giderek bizi devrimTaraflardan birisi diğerini yok edene
den, devrimcilikten uzaklaştırır. Hakadar sürer. Dil ve hedeftalar devam eder. İnsanlarılerde buna göre seçilmelidir.
mızla iyi ilişki kurmanın, halkBİZ DEVRİMCİLER GÜÇLÜ BİR
la sıkı bağlarımızın olmasının
2) Dışımızdaki sol ile
tek yolu bu ağırlıklardan kurideolojik mücadele; BİRDÜŞMANA
KARŞI
SAVAŞIYORUZ
tulmaktır. Bir devrimci bunu
LİK- ELEŞTİRİ- BİRLİK
yapmazsa kendi kendini tecrit
temelinde ele alırız.
SAVAŞI ANCAK CİDDİYETLE
eder.
Teşhir- tecrit esastır.
ELE ALIRSAK KAZANIRIZ
Bu ağırlıklarla yaşamak bizi;
3) Kendi içimizdeki ideoideolojik,
lojik mücadele. Tartışmaeğitim- ikna üzerine kuruludur.
psikolojik,
Her
şeyle
savaşacağız.
İdeolojik mücadelede düzenin infiziksel olarak FELÇ eder.
Devrimi güçlendirmeyen her duysanlarımızın bilincinde yarattığı burBöyle bir "DEVRİMCİ" olmagu ve düşünce düşmanı güçlendirir,
juva kültürünün kalıntılarını yok etmalıyız.
devrimi güçlendirmek için savaşacameyi hedeflemeliyiz.
İDEOLOİK MÜCADELEYİ süğız.
Burjuva kültürünün insanlarımız
rekli kılacağız.
Düşman ne diyorsa tersini düşüüzerindeki her türlü etkisine, gevHiç bir şeyi atlamadan,
neceğiz.
şekliğe, aylaklığa, tembelliğe, kühiç bir aykırılığı masum görmeden
çük burjuva disiplinsizliğine, küçük
İşlerimizi örgütsel bakımdan, teksavaşacağız.
burjuva bireyciliğine, açgözlülüğe, konik pratik bakımdan yola koymamız
lektif çalışma konusundaki sorumAyakta kalmanın, devrimciliğiiçin önce ideolojik bakımdan yola
suzluğa karşı mücadele etmeliyiz.
mizi büyütmenin başka yolu yoktur.
koymamız şarttır.

Öğretmenimiz

DÜZEN VE DEVRİM TERCİHİNİ BİZ YAPARIZ. HAYAT
BİZE BU TERCİHİ DAYATIR.
YA BURJUVAZİNİN İDEOLOJİSİNE KARŞI SAVAŞACAĞIZ
YA DA TESLİM OLACAĞIZ.
DÜNYADAKİ TÜM OLAYLARI, SINIFSAL BAKIŞ AÇISI
İLE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ.
Faşizme karşı,
savaşarak yaşamayı öğreneceğiz.
Emperyalizme karşı bağımsızlık
için savaşarak yaşamayı öğreneceğiz.
Açlık- yoksulluk olağan hale gelmiş, ülkemiz kan kokuyor.
Bunun için savaşmak,
savaşarak yaşamak,
savaşarak ayakta kalmak zorundayız.
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ARMUTLU: Filmler Aynı Duyguda Birleştiriyor
Geçen hafta yıkımları anlatan
SULTAN adlı filmin gösterildiği Armutlu'da bu hafta ise ''UÇURTMAYI VURMASINLAR'' adlı film
gösterildi.
Direnişin kırılamayacağını anlatıyor bu filmler. Yıkarlarsa yeniden yaparız, hapsederlerse direnmeye devam ederiz... Bu duygu ve

düşünceler birleştiriyor filmi izleyenleri.
8 Temmuz Cumartesi günü akşam saat 21.00’de gösterilen filmden önce bahçede toplanan çocuklarla halaylar çekildi. Çocuklarımız, filmlerdeki çocuk kahramanları ilgiyle izlediler. Filmi 35
kişi izledi.
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DERSİM’DEKİ ON BİN YÜREK BÖYLE TOPLANDI:

EMEK, ISRAR, İNANÇ, COŞKU...
HER CEPHELİ AYNI ÇALIŞMAYI YAPABİLECEK

GÜÇTEDİR
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Grup Yorum, kitlesel konserlerine bir yenisini daha ekledi. Dersim’de 10 bin kişinin bir araya getirildiği bir konser düzenlendi. 10 bin
kişiyi toplamak için haftalardır Dersim ve çevre illerinde çalışma yürütülüyor. Bir örümceğin ağını örmesi
gibi, sabırla çalıştı Halk Cepheliler.
Kapı kapı dolaşmak, tek tek el ilanı
dağıtmak, afişleme yapmaktan başka
aracı yoktu konser çalışması yapanların. Halka ulaşmanın araçları değişmiyordu ama o aracı kullanan,
halka giden Cepheliler’in coşkusu
binlerce yüreğe yeterdi. Gözlerinde
inançla gittiler, emek ve sabırla yoğurdular inançlarını... Dersim’de de
kitleleri Grup Yorum’un türküleri altında toplamanın sorumluluğunu taşıdılar. Onların coşkusu bir çığ gibi
büyüdü ve 10 bin kişi toplantı stadyumda...

“SAĞIMA BAKIYORUM
AFİŞ, SOLUMA BAKIYORUM
BİLDİRİ, KAFAMI
KALDIRIYORUM PANKART”
Konser öncesi son güne kadar
çalışmalar devam etti. 5 Temmuz
Salı günü Dersim’in Munzur Mahallesi’nde 100 eve gidildi ve bildiriler
dağıtıldı. Gidilen yerlerde konsere katkı amacıyla kalem satışı da yapıldı.
Dersim’in her yerinde olduğu gibi halkımız burada da yine Halk Cepheliler’i yoğun ilgiyle karşıladı. Bir teyze önlük isteyerek, “Geleceğiz elbette
konserinize.” dedi.
6 Temmuz Çarşamba sabahı ise
Dersim merkezde afiş çalışması yapıldı. Yırtılan afişler yenilendi ve
yeni yerler de “Devrim Yürüyüşümüz
Sürüyor” afişleriyle donatıldı. Toplam
80 adet afiş yapıldı. Bir grup afişleme yaparken, diğer bir grup da bildiri
dağıtarak halkımıza konserin amacını ve gelmelerinin gerekliliğini anlattı.
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6 Temmuz’da yapılan çalışmalardan bir diğeri de Dersim’in dört bir
yanına asılan “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” pankartları oldu. Ovacık yolu üzerinde 2, Atatürk Mahallesi’nde 2, Esentepe’de 1 ve Cumhuriyet Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 6 tane bez pankart asıldı.
Aynı gün öğleden sonra da konser
çalışmalarına devam edildi. “Türküler Susmaz Halaylar Sürer’’ yazılı
Grup Yorum önlükleriyle ve DevGenç şapkalarıyla toplu şekilde merkezdeki esnafa gidildi. Konser bildirileri dağıtılırken, konsere katkı için
de kalem ve çakmak satışı yapıldı.
Yaklaşık 350 esnafın kapısı çalındı ve
çoğunun zaten haberdar olduğu görüldü. Yine de ayrıca yanlarına gidilmesinden memnun olan halkımızın
yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Konsere
geleceklerini belirtirken, çadır direnişini desteklediklerini ve kazanacağımıza olan inançlarını da dile getirdiler.
6 Temmuz akşamı ise Ölüm Orucu şehidi Veli Güneş’in köyüne gidilerek, biçilen otların patoza verilip saman yapılmasına yardım edildi.
7 Temmuz’da Dersim’in Atatürk
Mahallesi’nde de konser çalışmalarına
devam edildi.
Gidilmeyen yer, çalınmayan kapı
bırakmamak için tüm çalışmalar DevGenç coşkusuyla sürdürüldü. 16 kişiyle çıkılan toplu çalışmada yaklaşık
600 kapı çalındı. Bildiriler dağıtıldı ve
kalem satışları yapıldı. İlginin yoğun
olduğu çalışmada halkımız DevGenç’lilere taze sac ekmeği ikram etti.
Grup Yorum önlükleri ve şapkalarla saat 17.00’de başlayan çalışma
saat 20.30’a kadar sürdürüldü. Ve çalışma sonlandırılırken, mahalleden
“Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın DevGenç’liler” sloganlarıyla çıkıldı. Merkeze doğru toplu halde önlüklerle ve
marşlarla yola çıkıldı. Otobüs dura-
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ğında bekleyen Cepheliler’in yanına,
akrep adı verilen askeri bir araç geldi. Araçtan inen ve korkuları yüzlerinden okunan 3 sivil polis, şikâyet olduğunu söyledi. Korkudan konuşmayı bile doğru dürüst beceremeyen
polisler, “Konser çalışması yapıyor-

sunuz sanırız… Slogan atıyormuşsunuz ama görüyoruz ki bir problem
yok” diyerek arkalarına bakmadan kaçarcasına gittiler.
Minibüse binen Cepheliler, araçtaki insanlara da birer bildiri vererek

NİĞDE’DE 6 BİN KİŞİLİK GRUP YORUM KONSERİ

Grup Yorum, Temmuz ayı boyunca yapacağı turne kapsamında, 8
Temmuz Cuma günü Niğde Ulukışla
Belediyesi’nin düzenlediği “Ulukışla Toroslar Kültür Sanat Festivali”ne katıldı.
Çevre ilçe ve köylerden de gelen
yüzlerce Niğdeli, Grup Yorum’un

türkülerine coşkuyla eşlik etti. Gençler kadar Ulukışlalı aileler de konserin sonuna kadar meydandan ayrılmadılar, Yorum’un dillere dolanan
şarkılarını birlikte söylediler. Şarkı
aralarındaki konuşmalarda “Halkların kardeşliği, yoksulluk ve yozlaşma, emperyalizme karşı mücadele”den bahsedildi. Kızıldere şarkısından önce Mahirler anıldığında
meydan büyük bir coşkuyla inledi.
Devrim önderleri tek sesli bir koroyla anıldı. Yaklaşık bir buçuk saat
süren ve 6 bin kişinin katıldığı konser, marşlarla sona erdi. Yorumcular,
tekrar görüşmek sözüyle Ulukışla’dan, halk konseri verecekleri
Dersim’e doğru yola çıktılar.

merkezde indiler. Çadıra doğru slogan
atarak yürüdüler. Çadırdan da aynı şekilde alkışlarla karşılandılar.
Çadırı ziyaret eden bir Dersimli,
konser çalışmalarıyla ilgili izlenimlerini şöyle anlatıyordu: “Bu çocuklar canavar gibi çalışıyorlar. Sağıma
bakıyorum afiş, soluma bakıyorum
bildiri, kafamı kaldırıyorum pankart... Her tarafta ‘Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor’ çalışmaları. Haberi
olmayan kimse kalmadı.”
8 Temmuz Cuma günü, Erzincan
Gençlik Derneği tarafından afişleme
yapıldı. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde çeşitli yerlere 40 adet afiş yapıştırıldı. Halka konserle ilgili bilgi verildikten sonra afişleme sona erdi.
Afişleme, 7 Temmuz Perşembe
günü Erzincan Ulalar Beldesi'nde de
yapıldı. Belde girişinden itibaren afişleri asmaya başlayan Dev-Genç'liler, halka Grup Yorum'un yapacağı
konseri anlattı. Konserin ücretsiz
olacağı, Erzincan'dan konsere gitmek için araç kaldırılacağı söylendi.
26 konser afişi yapılırken 12 Yürüyüş
Dergisi de halka ulaştırıldı.

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

BURSA’DA HALK SOFRASI PİKNİĞİ DÜZENLENDİ
Bursa Halk Cephesi, “Gücümüz
Birliğimizdir Birleşelim Savaşalım
Kazanalım!” çağrısıyla, halk sofrası
pikniği düzenledi.
11 Temmuz günü sabahın erken
saatlerinde, Mudanya İlçesi’nin yolu
üzerindeki Geçit köyünde Balat piknik alanında hazırlıklar başladı. Pankartlar asıldı, ses düzeni kuruldu.
Gelen insanları, Halk Cephesi’nin;
“Biz bir dost sofrasında bir de harmandalında diz kırarız. HOŞGELDİNİZ! HALK CEPHESİ” ve “GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR BİRLEŞELİM SAVAŞALIM KAZANALIM! HALK CEPHESİ” pankartları
karşılıyordu.
Gemlik ve Bursa’dan insanlar
gelmeye başladıkça kahvaltı hazırlıkları başladı. Uzun bir kahvaltı sofrası kuruldu ve kısa bir açılış konuşması yapılarak kahvaltıya geçildi.

Sonrasında, tüm kitle toplanarak sohbet etti. Sohbette, güncel ve genel gelişmelerle, son dönemde yapılan saldırılar konuşuldu. Örgütlenmenin gerekliliğinden ve birlikten örnekler
verilerek, böylesi etkinliklerin dayanışmamızı güçlendirdiği ve herkesin yapabilecek bir şeylerinin olduğu
anlatıldı.
Sohbet sonrası salıncaklar kuruldu ve gençler top oynadı. Eğlenceli
geçen yarışmalar sonunda birinciler
tebrik edildi. Türküler eşliğinde çekilen halaylar, horonlar çevrede piknik yapan insanların ilgisini çekti.
Oyunların ardından, öğle yemeği
hazırlanarak görevliler tarafından dağıtımı yapıldı. Yemek sonrası, skeç
bölümü için sahne kurulup, halk davet edildi. Bu bölüm sonrası Grup Yarın sahneye çıktı. Birbirinden güzel
şarkılarla birlikte halaylar çekildi.

60 kişinin katıldığı piknik programı
Grup Yarın’la sona ererken, çevre temizliği ve eşyaların toplanması kolektif bir şekilde yapıldı.
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BİRLİK OLURSAK, İNANIRSAK GÜCÜMÜZE, YAPAMAYACAĞIMIZ
HİÇBİR ŞEY YOKTUR! ÇUKURUN DİBİNDE YATAN BİZİZ! ÇUKURUN
DİBİNE YATIRILAN İNANCIMIZ, UMUDUMUZ, ZAFERİMİZDİR!
ZAFER O ÇUKURUN DİBİNDEDİR ZAFERİ KAZANACAĞIZ!
O ÇUKURU AÇACAĞIZ, ALACAĞIZ ALİ’MİZİ!..
etrafında birleştireceğiz halkımızı.

“BEN ALİ’Yİ ALMADAN
HİÇBİR YERE GİDEMEM,
GİTMEZ AYAKLARIM.
HESABIN SORULMADAN
BİR YERE GİDİLMEZ”

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011
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Dost, düşman herkesin gözü Dersim’deki direniş çadırının üzerinde.
Tek bir şehidimizin, tek bir dişini bile
bırakmayacağız o çukurda. O çukuru açanların ve şehitlerimizi oraya gömenlerin ensesinde olacak nefesimiz. Bu öfkeyle açlık grevini sürdürüyor Hüsnü Yıldız, bu öfkeyle büyüyor direnişimiz.
Gözü üzerimizde olanlar biliyor ki,
biz baş koyduk mu bir yola, mutlaka
ulaşırız gideceğimiz yere. Varsa alacağımız bir şey, koparıp da alırız
çukurun en dibinden. Yoldaşımızın cenazesi için gerekirse canımızı veririz.
Şehitlerine sahip çıkmayanların geleceği de olmaz biliriz. Şehitlerimiz
bizim en büyük değerlerimizdir.
Dersim Sanat Sokağı’ndaki çadır, bizim için bir savaş alanıdır. Bir
irade savaşıdır bu. Toplu mezarlarla
korkutulmak, yıldırılmak istenen halkın, hesap sorma bilincinin geliştiği
yerdir. Şehitlerimizin toplu mezarlara gömülmesine izin vermeyeceğiz.
Gömdüklerini de bulup çıkartacağız.
Açlık grevi eylemi devam ediyor.
Ta ki cenazemizi alana kadar. Yarı yolda bırakmadık hiç bir yoldaşımızı, bugün de bırakmayacağız. Bu kararlılık

Dersim’deki açlık grevi çadırı 30’lu
günlerini geride bıraktı. Hüsnü Yıldız,
kardeşinin cenazesinden geriye kalanları toprak altından çıkartabilmek
için kendi canını öne sürdü. Bizim için
değerlerimiz bu derece önemlidir.
Direnişin 27. gününde, 3 günlük
destek açlık grevi yapan Ahmet abi,
Özgü ve Deniz bitiriyorlar. TAYAD’dan Hüseyin abi başlıyor açlık
grevine.

8 Temmuz günü, Erdoğan Emir,
söz verdiği şekilde dayanışma amacıyla gitar ve kemanı ile çadır önünde dinleti verdi. Metin Kahraman’ın
da gelmesiyle, çadırın yanındaki alanda daire şeklinde oturuldu. 300 kişi çadırın önündeydi bu sırada.

9 Temmuz’da, “Ali Yıldız Panosu” hazırlandı çadırda. Aynı gün
ABD’den, Jericho Hareketi’nden dayanışma mesajı geldi. Mesajda, “Bizler, Ali Yıldız’ın ailesine, oğullarının
cenazesini alma mücadelesinde olan
ailesine dayanışmamızı iletiyoruz.
Bir ailenin oğullarının cenazesini
gömme hakkını kazanmak için açlık
grevi yapmak zorunda olması, tam bir
vicdansızlıktır.” deniliyordu.
Direniş devam ederken, çadırı ziyaret edenlerin sayısı da gittikçe artıyor. Grup Yorum’un Dersim’de
konser vermesi nedeni ile bu hafta biraz daha farklı geçti. Halk savaşçısı
Ali Yıldız’ın abisi Hüsnü Yıldız ve annesi Sakine Yıldız, 10 Temmuz günü
Dersim Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen Grup Yorum’un “Devrim
Yürüyüşümüz Sürüyor” konserinde,
sahneye çıkarak konuşma yaptılar.
Hüsnü Yıldız, Dersim halkının
çadıra verdiği desteğe teşekkür ediyor
ve kardeşinin cenazesini o çukurdan
alacağımızın sözünü veriyor. Ne gerekirse, hangi bedelin ödenmesi gerekiyorsa ödeneceğini söylüyor.
Ali’nin annesi ise, oğlunu anlatarak,
“O hırsızlık yapmadı, o bu dağların
gülü olmayı seçti.” diyor, gururlanıyor oğlu ile.
Grup Yorum, konserin ertesi günü
çadıra ziyarette bulundu. Destek açlık grevinin gömleklerini giyen Grup
Yorum üyeleri, saz çalıp, türküler söylediler. Konser öncesinde de çadırı ziyaret etmişlerdi.
Çadır kurulduğunden beri her Pazartesi günü yapılan basın açıklaması 11 Temmuz günü yapıldı yine.
Gazeteler her gün tek tek taranıyor çadırda. Çadırla ilgili haberler dikkatle seçiliyor. Cumhuriyet gazetesi
çadırın haberini yapmış. Bugün, Güneş, Yeni Şafak, Hürriyet, Takvim gazetelerinin yazarlarına e-mailler atılıyor. Aydın, sanatçı, yazarlar aran-
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maya devam ediliyor.
1 2
Te m m u z
günü ise,
Ankara Temel Haklar’dan Burcu,
Serap ve Hakan’ın mektupları
geliyor. İstanbul’dan
4-C mağduru bir
Te k e l
işçisi
ile Ataşehir Pir
Sultan
Abdal Cemevi Başkanı arıyor. Direnişi desteklediklerini söylüyorlar.
Radikal gazetesinden Yıldırım
Türker’in 11 Temmuz'da yazdığı
"Hüsnü Yıldız Neden Aç" başlıklı yazıyı okuyup etkilenenler, Hüsnü Yıldız'ı arayıp, ne yapabileceklerini soruyorlar. Mesleği psikolog olan bir
kişi çadırı ziyaret ediyor. Daha önce
gelemedim kendimi suçlu hissediyorum, diyor. Hüsnü Yıldız'ın muayenesi için uzman doktor ve sağlıkçılarla geleceğini söylüyor. Bir çırpıda tansiyon aleti satın alıp getiriyor.
Avusturya’nın Inse şehrinden de
bir ağabey arayarak, başarı dileğinde bulunuyor.
Direnişe destek, dayanışma telefonları, mektupları, mesajları gelmeye devam ediyor. Bunlardan bazıları şöyle:
- Fransa Malhouse’den misafirler
geldi.
- Avusturya Melborn’dan bir anne
İNTERNET ÜZERİNDEN İMZA
KAMPANYASI
“Mezarlar Açılsın” talebine
destek vermek isteyen herkes, bulunduğu yerden imza föyüne
imza atabilir, imza toplayabilir
veya http://toplumezarlaracilsin.com/ sitesine imza verebilir.

ve kızı ziyarete geldi.
- Roj TV’den telefon edip, Hüsnü Yıldız’la canlı telefon bağlantısı
yaptılar. Açlık grevinin tehlikeli bir
noktaya doğru gittiğini söyleyip, nasıl bir yol izleyeceğini sordular Hüsnü Yıldız’a. Yıldız, talepler karşılanıncaya kadar vazgeçmeyeceğini
söyledi.
- Avusturya Anadolu Federasyonu telefon ederek desteklerini iletti.
- ABD’deki Jericho Hareketi’nden dayanışma mesajı geldi.
- Grup Yorum, Dersim’deki konseri öncesi ve sonrasında çadıra ziyarette bulundu.
- Ankara Temel Haklar’dan Burcu, Serap ve Hakan mektup gönderdi.
- İstanbul’dan 4-C mağduru bir
Tekel işçisi telefon etti.
- Ataşehir Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı telefonla aradı.
- Avusturya’nın Inse şehrinden bir
kişi aradı.

reddüdü olmasın bu ısrar ve kararlılığımızı günlere, aylara yayılan mücadelemizde göstereceğiz. Ve alacağız cenazemizi.” denildi.
“Ali Yıldız Ölümsüzdür! Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz! Cenazelerimizi İstiyoruz Alacağız! Katil
Devlet Hesap Verecek! Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” sloganlarının atıldığı eylemde, “Toplu Mezarları Yaratan Katilleri İstiyoruz-TAYAD’lı Aileler” pankartı açıldı. DHF
ve Partizan’ın destek verdiği eyleme
52 kişi katıldı. Açıklamanın sonunda, açlık grevi yaparak direnişe destek olan Grup Yorum elemanları
“Haklıyız Kazanacağız ve Bize Ölüm
Yok” marşlarını söylediler. Söylenen
marşların ardından açıklama sona
erdi.

TOPLU MEZARLARI
YARATAN KATİLLERİ
İSTİYORUZ!
Dersim’deki açlık grevi çadırında, 11 Temmuz günü, süresiz açlık
grevinin 32. gününde, her hafta pazartesi düzenlenen basın açıklamasının yenisi gerçekleştirildi. Eylem
öncesi önlükler giyilerek, megafon ve
bildirilerle basın açıklaması eyleminin duyurusu yapıldı.
Ali Yıldız’ın cenazesinin faşizmin
toplu mezarlarında bırakılmayacağının vurgulandığı açıklamada; “Alacağız! Ali Yıldız’ı oligarşinin kazdığı
toplu mezar çukurundan çıkaracağız.
İktidar toplu mezarların ‘üstünü örtme politikasını’ sürdürüyor. İktidarın
emrindeki bürokrasi, yasal engeller
çıkarıyor. Tıpkı hasta tutsaklar meselesinde olduğu gibi, toplu mezarlar konusunda da kendi ördükleri duvarda bir gedik açmak istemiyorlar.
O gediği açacağız. O gediği açmanın
yolu, Dersim’deki direniş çadırından
geçiyor. Direnmekteki ısrar, kararlılık ve sabırdan geçiyor. Kimsenin te-
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Basından
"SORARIZ
DEVLET BABA"

Yıldırım Türker
Yıldırım Türker’in, 11
Temmuz 2011 tarihli Radikal'de yazdığı "Hüsnü Yıldız Neden Aç?" yazısından
bir bölüm:
"Sorarız devlet baba
Sıksan kayıp ölüleri fışkıracak olan bu karışını kimselere vermeyeceğimiz vatanı toplu mezarlığa çevirirken
bir gün; ister 10 yıl, ister 100 yıl sonra ortaçağ vebalıları gibi topluca gömüp yok ettiğiniz ölülerin yakınlarının
karşınıza dikilip ölülerini isteyecekleri hiç aklınıza gelmedi mi?
Sizin gözünüzde fare sürüsü kadar değeri olmayan o
yüzlerce, binlerce insanı nasılsa kimse sahiplenmez, kaldı ki sahiplenmeye cesaret edemez diye mi düşünmüştünüz?

Yoksa nasılsa her şey unutulup aradan bin yıl geçtikten
sonra bir arkeolojik kazıda şimdiki ‘zamanın ruhu’ adına üzülüp, başlarını sallayıp hayretlerini belirtecek birkaç arkeologun ilgisini çekecek kemik yığını olarak mı
gördünüz ölüleri?
Onları diriden saymadınız, biliyoruz da ölüden de saymıyorsunuz. Ali Yıldız ismi tesadüfen kayda düşmüş şanslılardandı. Memleketin çeşitli yerlerinde devlet tarafından
katledilip doğanın şefkatine terk edilmiş, kuyulara atılmış, greyderlerle kazılan çukurlara gömülmüş yüzlerce
kimliksiz ölü yatıyor. Gelenekleri ve dini inancı konusunda
bu kadar hassas bir hükümetin devletin öldürmüş olduklarından hıncını alamayıp, onların ölülerini ailelerine teslim etmeyişini nasıl açıklamalı?
O toplu mezarlar açılmadığı takdirde tarih bu kıyımları yazmayacak mı?
Bu devletin kirli sırlar kasasında parselleri var o toplu mezarların. Ama artık topluca uğulduyorlar işte. Yaşadığımız bu toprakları bize zindan ediyor uğultuları. Sahipsiz ölülerle beslenen toprak bereketten kesiliyor. Tutulamamış yaslar zehirliyor bütün hayatımızı.
Ali Yıldız’ın anasıyla kardeşi de diğer binlerce kayıp
yakını gibi, sevdiklerini hayatta tutmayı başaramamış, onların ölülerine bile işkence yapmış devletten bu borcunu bir an evvel ödemesini talep ediyor."
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ARMUTLU'DA ZABITA VE POLİS MEŞALELİ
YÜRÜYÜŞLE PROTESTO EDİLDİ
Yıkımlara çok da yabancı olmayan Armutlu halkı, masaya
yoğun ilgi gösterdi.
Yürüyüşün yapılacağı gün ise, esnafı gezen gençler kahvedeki insanlara eyleme katılmanın Armutlu tarihine, şehitlere, burada kan dökenlere bir borç olduğunu anlattılar ve eyleme katılım çağrısında bulundular.

İstanbul Küçük
Armutlu'da 10
Temmuz günü saat
21.00’de, yıkım
hazırlığı yapan
AKP’nin polis ve zabıtasının tehditlerine karşı meşaleli
yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde mahallede çalışmalar yapılarak, halka çağrıda bulunuldu.
Öncelikle mahallede, eyleme çağrı yapan bildiriler ve
broşürler dağıtıldı. 8-9 Temmuz tarihlerinde Küçük Armutlu’nun meydanında masa açıldı ve halka, zabıtanın son
dönemde uyguladığı baskılar, yıkımlar anlatıldı. Bir abi
masaya gelerek, “Herkesin duyması gerekiyor bu eylemi,
benim aracımla sesli duyuru yapalım.” önerisinde bulundu.
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10 Temmuz akşamı yapılan meşaleli yürüyüşte, haftalardır ev ev gezerek insanları tehdit eden zabıta ve polis teşhir edildi. Her an yıkım tehlikesiyle karşı karşıya olan
Armutlu halkı, haftalardır yaşadığı baskıyı sloganlarıyla
dile getirdi. “Barınma Hakkımız Engellenemez, Kondumuzu Yıkanın Villasını Yıkarız...” sloganlarını atan halk,
yürüyüş boyunca yolun kenarında bekleyen, balkondan izleyen insanları eyleme, evlerine sahip çıkmaya çağırdı.
250 kişinin katıldığı meşaleli yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Gülistan Doğan, “Bizler bu evler için ter döktük, emek harcadık, bedeller ödedik. Armutlu’nun topraklarında, yıkıma karşı direnen Hüsnü İşeri’lerin kanları vardır. Daha 7 yaşında panzer tarafından ezilen Sevcanımızın o çocuk bedeni vardır.
Bizler bugüne kadar yıkıma direndik, saldırılarınız karşısında korkup kaçmadık, baskılarınız bizleri yıldıramadı. Bugünden sonra da bu böyle olacaktır.” dedi.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Emperyalizmin Savaş
Araçlarından Biri:

2
“Cesetler Önemsiz Kişilere
Aitse Bok Çukurlarına
Atıyorduk”
1980’li yılların sonlarında Perulu
subaylar ABD'de kurs görürler. Perulu subaylara, Arjantin cuntası tarafından da sorgulama teknikleri üzerine
eğitim verilir. Arjantin'de olduğu gibi,
aynı dönemde Peru'da da yüzlerce
kaybın gerçekleştirilmesi tesadüf değildir. Bu, ABD'nin Latin Amerika’daki temel “bastırma” yöntemlerinden biridir.
Kitle katliamları ve toplu mezarlar,
“bastırma”nın diğer temel yöntemlerindendi. Amaç, halkı sindirmek olduğu için, genç, yaşlı, çocuk, kadın hiçbir ayrım yoktur katliamda. Gerilla kılığına girmiş özel timler, girdikleri yerlerde terör estirirler. İşte katliamcılardan birinin kendi anlatımı:
"... sessizce köye giriyor, gerillaların yatakları olan evleri kuşatıyor,
usulen teslim olmaları çağrısını yaptıktan sonra önce lav silahlarıyla ev
duvarlarını havaya uçurup sağ kalabilen varsa çatışmaya girip öldürüyorduk onları. Cesetler önemsiz kişilere aitse bok çukurlarına atıyor;
önemli kişilerse yerlerde sürükleyip
köylüleri toparlayıp tek tek bunları tanıyıp tanımadıklarını soruyorduk."
((Peru’da Aydınlık Yol Deneyimi,
Belge Yayınları, syf: 35)
“Kurbanların çoğu gece yarısı ordu
devriyeleri tarafından evlerinden alınmıştı. ... 1984 Şubat'ına kadar 1500 'kayıp' vakasına bakıldı (1988'de 3200).
Her gün Ayacucho'da, Kızılderili anneler, bir oğul ya da kocadan haber alabilme umuduyla polis ya da savcı bürolarının önünde kuyruk oluşturuyorlardı. ... Aynı dönemde, parçalanmış, kafatasları kırılmış, boğulmuş, gözleri
bantlı, elleri arkadan bağlı cesetlerle
dolu toplu mezarlar bulunuyordu. Önce

Aydınlık Yol'a mal
edilen bir çok katliamın daha sonra
gerçekte güvenlik
güçlerinin işi olduğu ortaya çıkacaktı.” (age, syf: 121)

150 Toplu Mezara
100 Bin Ceset!
ABD 1950’lerde Kuzey Kore’yi işgal etmiş; işbirlikçisi Güney Kore ile
birlikte 100 bin kadar Kuzey Koreli
esiri infaz etmişlerdi. Güney Kore’de
iki yıl çalışma yürüten, “Hakikat ve
Uzlaşma Komisyonu” üyelerinden tarihçi Jung Byungjoon, Amerikalılar’ın
katliam sırasında fotoğraf çektiklerini ve rapor tuttuklarını açıklamıştı.
ABD Ulusal Arşivi’nde gizliliği kaldırılan belgelerden açığa çıkan bilgilere göre; “Kuzey Kore’li esirlerin infaz edilmesine onay verilmesi, Amerikan ordusunun genel olarak uyguladığı bir politikaydı. Aynı belgede,
infaz edilen Kuzey Kore’lilerin 150 kadar toplu mezara gömüldüğü” de
anlaşıldı.

“Bir Tankla Moloz Ve
Ceset Yığınını Düzlediler”
Nisan 2002’de Filistin’deki Cenin
Mülteci Kampı’nda İsrail siyonizmi
tarafından bir katliam yapıldı. Görgü tanıkları 200 Filistinlinin katledildiğini anlatmış; İsrail yönetimi ise 150 Filistinliyi katlettiklerini doğrulamıştı. Cenin’de katlettiklerini gizlice toplu mezarlara gömen İsrail’in gerekçesi şuydu:
“Filistinliler propaganda yapmasın.”
İsrail’in yaptığı bir katliamdı ve suçunu gizlemek için, emperyalizmin
verdiği desteğin de rahatlığıyla toplu
bir mezar kazdı ve 200 Filistinliyi buraya gömdü. Filistinlilerin, dini inançlarına göre gömülme haklarını ellerinden alarak, “propaganda yapmasınlar” gerekçesiyle açıkladı bunu.
Phil Reeves isimli bir gazeteci,
Cenin’deki katliamı şöyle anlatıyordu:
“Bizi yıkık evlerin kalıntıları arasında dolaştıran sessiz genç adam Kemal Anis, birden duruyor. Bir moloz tepeciğini göstererek, "burası bir toplu
mezar" diyor. Moloz tepesine bakıyo-

ruz. Burada İsrail askerlerinin, yarı yarıya yıkılmış bir evin yanında, 30 cesedi
üst üste koyup, sonra da binayı buldozerle cesetlerin üzerine yıktığını anlatıyor. Daha sonra bir tankla moloz ve
ceset yığınını düzlemişler. "Artık cesetleri göremiyorduk" diyor, "Ama kokularını duyabiliyorduk". Bir kaç gün
önce olsa, Kemal Anis'e inanmayabilirdik. Fakat Cenin Kampı’ndan kaçan
diğer mültecilerin hafife alınan hikayeleri, abartılı değildi. Anlattıkları,
beni gördüklerime hazırlamamıştı. Şimdi onlara inanıyorum.”
Reeves, faşizmin katliamlarını gözüyle görmeden inanmazken, İsrail
ordu sözcüsü Tuğgeneral Ron Kitrey:
“Bir kaç yüz Filistinli öldü, fakat Filistinlilerin iddia ettiği gibi bir katliamdan söz edilemez... Cesetleri gizleme
diye bir şey yok ama cesetleri toplayıp
gömme işine başlayacağız.” diyordu.
Filistin’deki toplu mezarların sadece bir tanesiydi bu.

Afganistan Çöllerinde
Toplu Mezarlar
Kabil’de gizlice çekimi yapılan ve
2002 yılında yayınlanan bir kaset, emperyalizmin Afganistan’daki katliamlarından birisini açığa çıkartmıştı. Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde İrlandalı belgesel film yapımcısı Jamie
Doran tarafından yapılan gizli çekimlerin sonucunda hazırlanan kaset, emperyalist katliamcılığın belgesi oldu.
Kasetin adı; Massacre at Mazar.
Yani “Mezarda Katliam.”
Kasette konuşan bir görgü tanığı, bir
Amerikan askerinin bir esirin boynunu
kırarak öldürdüğünü gördüğünü söyledi.
“Aynı tanığa göre, bir başka asker de
bir Taliban esirin üzerine asit döktü. Bir
başka tanık da, yüzlerce Taliban esirin,
zorla çöle götürüldüğünü ve ıssız bir
yerde hepsinin kurşuna dizildiğini belirtti. Bu sırada, 30-40 kadar askerin de
olayı kayıtsız bir biçimde izlediğini
sözlerine ekledi. İnfazın, bir Amerikalı komutanın emri üzerine yapıldığı da
kasette ifade ediliyor.”
Kaset, Mezar-ı Şerif’te binlerce Afganlı’nın nasıl kurşuna dizildiğini, onlara nasıl işkence edildiğini, gruplar halinde çöle götürülerek nasıl katledildiklerini, ardından da toplu mezarlara

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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gömüldüklerini belgeliyor. Zin Kalesi
ve Şibirgan Hapishanesi’ndeki işkence
ve infazlar sonucu öldürülenlerin toplam sayısının 3 bin civarında olduğu
tahmin ediliyor. Aleni bir katliam!
Afganistan’daki bir başka toplu
mezar ise Antropolog Bill Haglung tarafından bulundu. Haglung, Deşt-i
Leyli çölünde yaptığı araştırmalarla, etleri henüz çürümemiş insan kemikleri
ve esirlere ait özel eşyaların bulunduğu toplu mezarlar tespit etti. Mezarların bulunduğu bölgenin o süreçte Amerikan motorize güçler tarafından kontrol edildiği; buldozerlerle üzerlerinin
düzlendiği ortaya çıkarken, esirlerin
nakli sırasında ABD askerleri ile Raşit
Dostum birliklerinin birarada oldukları da görüntülerle belgelenmişti.

Toplu Mezarlar Dünyanın
Dört Bir Yanında
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* 2000 yılının başında, Angola’nın
Bie Eyaleti Valisi Luis Paulino Dos Santos, iki ayrı yerde toplu mezarlar bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Angola askerlerinin ele geçirdiği yerlerde bulunan toplu mezarlar, zamanında ABD’nin büyük desteğiyle örgütlenen karşı devrimci UNİTA’nın eseri. Toplu mezarların açığa
çıkmasından iki hafta önce de UNİTA’nın Camacupa civarında 100’den
fazla kişiyi katlettiği açıklanmıştı.
* 1994 yılında, BM tarafından işgal
edilen Ruanda'nın Kigali bölgesinde
yapılan katliamda 52 bin kişi katledildi ve toplu mezarlara gömüldü. Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, 2000 yılında düzenlenen törende, "Uluslararası
topluluğun Ruanda'daki katliamda büyük ve ağır bir sorumluluğu olduğu kesindir." deyip utanmadan "özür diliyorum" diye eklemişti.
* 2007 yılında Kolombiya’da bir
toplu mezar açığa çıkarıldı. Devrimci gerillaların uzun yıllardır oligarşiye karşı
savaştığı Kolombiya’da, ABD emperyalizminin de desteğiyle, devlet tarafından sivil faşist çeteler kurulmuştu.
ABD’nin finanse ettiği bu kontrgerilla
örgütlenmeleri, gerillalara karşı savaştıkları gibi, gerillaya destek veren köylüleri, sendikacıları, insan hakları savunucularını hedef yapıyorlardı.
Ülkenin güneyinde ortaya çıkarılan

Srebrenica

TOPLU MEZARLAR FAŞİZMİN BULUŞUDUR
Emperyalizm, ilerici-halkçı yönetimleri
devirmek istediğinde, kendi buluşu olan
toplu mezarları bu yönetimlerin üzerine
yıkmaya çalışmıştır. Bunun en bilinen
örneklerinden biri Romanya’dır.
Romanya’da Çavuşesku’nun iktidarda olduğu döneme ait olduğu ve 4 bin cesedin bulunduğu söylenen bir toplu mezar ortaya çıkartılmıştı. Timoşara'da, yanyana dizilmiş cesetlerin, "sosyalist" Çavuşesku yönetimi tarafından kurşuna dizilenlerin cesetleri olduğu
iddia edilmişti. Televizyon yöneticilerinin
planladığı "toplu mezarlık", tamamen sahte ve yutturmacaydı... Gerçek ise, yoksullar
mezarlığından çıkarılıp "doğal stüdyo"ya getirilen çürümüş kemiklerle, Çavuşesku’nun
devrilmeye çalışılmasıydı. Bu "olay" bir reyting harikası olarak "ekran tarihi"ne geçti.
Oysa, bir süre sonra, bu görüntülerin bir "sahneleme" olduğu anlaşılacaktı.
Kosova’da da, Ekim 1998’de toplu
mezarlar ortaya çıkarıldı. Bunlar medya tarafından yine, Sırplar’ın Arnavutlara yaptığı
katliamların belgeleri olarak sunuldu. Bu,
Belgrad üzerindeki baskıların artmasına
neden oldu. Yasal tıbbi incelemeler sonucu
bunların büyük olasılıkla 2. Paylaşım Savaşı’ndan kalma mezarlar olduğu belirtildi.
Kızıl Ordu, 2. Paylaşım Savaşı öncesi, Batı Ukrayna ve Batı Beyaz Rusya bölgesine girmiş, Polonya ordusundan da
önemli bir askeri gücü esir almıştı. Polonyalı askerler serbest bırakılırken, subaylar esir tutulmaya devam edilmiştir. Polonyalı subaylar, Kızıl Ordu'nun savaş esiri olarak tutulurken; 1941 yazında Alman
faşistleri Sovyetler Birliği’ne saldırarak işgale başladı. Alman faşistlerinin işgal ettiği bölgeler içinde Polonyalı savaş esirlerinin tutuklu olduğu bölge de vardı.
Sovyet halkına her tür zulmü uygulayan
faşistler, Polonyalı subaylara da saldırmaktan geri durmadılar. Binlerce Sovyet köylüsünü, işçisini katledip, toplu mezarlara gömen faşistler, bir süre sonra 10 bin subayı da
Katyn ormanlarında toplu mezarlara gömdüler. İşgalden iki yıl sonra, 1943 Nisan ortalarında, faşist şef Göbbels, Katyn ormanlarında bulunan Alman kuvvetlerinin, “Polonyalı subayların cesetlerinin olduğu bir çok
toplu mezar bulduklarını ve subayların
1940 Mart ayı içerisinde, yani yaklaşık üç
yıl önce, Ruslar tarafından öldürülmüş olduğu” yalanını yaydı.

bir toplu mezarda sivil kontrgerilla çeteleri tarafından katledilen 100 kişinin
cesedi bulundu.
* 6-8 Temmuz 1995’te, Sırp güçler Srebrenica’yı kuşattı. Srebrenica’yı
korumakla 600 Hollandalı asker görevliydi. Sırplar, Srebrenica’yı bombalamaya, halk kaçmaya başladı. Potocari’deki Hollanda üssüne sığınan
çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan mültecilerin sayısı 20 bini buldu.
Kente giren Bosnalı Sırp komutan
Ratko Mladiç, Hollandalı komutana
eğer silahlarını teslim etmezlerse Müslümanların öldürüleceğini söyledi. 12
Temmuz günü, kadın ve çocuklar
Müslüman bölgesine götürecek otobüslere bindirilirken, Sırplar 12-77
yaş arasındaki tüm erkekleri “savaş
suçu sorgusu” için ayırdı. 13 Temmuz’da silahsız halk, Kravitsa Köyü
yakınlarında katledilmeye başlandı.
BM Barış gücü askerleri, Potocari üssünde bulunan 5 bin Boşnak’ı
Sırplara teslim etti. Karşılığında Sırplar’ın esir aldığı 14 Hollandalı asker salıverilmişti. 16 Temmuz’da Hollandalı
askerler kentten ayrılırken; Bosnalı
Sırplar Srebrenica’yı ele geçirerek, beş
gün boyunca binlerce Bosnalı Müslüman erkeği katlettiler. Srebrenica’da
katledilenlerin sayısı 8 bin 106 olarak
açıklanmıştır. Halen 13 bin Boşnak erkeğin kayıp olduğu belirtiliyor. Toplu
mezarlar burada da çok yaygın bir şekilde kullanıldı. Tabii ki yine emperyalizmin bir planıydı...
* Yeni-sömürge ülkelerin emperyalizm işbirlikçisi faşist iktidarları tarafından daha pek çok katliam yapılmış ve cesetler toplu mezarlara gömülmüştür. Bizim yaptığımız bu çalışma, dünyadaki toplu mezarların sadece bir bölümüdür. Kaldı ki emperyalizm artık mezara bile ihtiyaç duymamaktadır. Son olarak, El-Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin’in cenazesini Hint Okyanusu’na atmışlardır. İşkence merkezi olarak uçakları
kullanma “yaratıcılığına” sahip emperyalistler ve işbirlikçileri, mezar
yeri konusunda da sınır tanımamaktadır. Türkiye’de de bunun örnekleri
var. Türkiye’deki toplu mezarları gelecek bölümde ele alacağız.
- sürecek-

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

“Örgütlenmek, daha çok
örgütlenmek ve halk kitlelerinin
doğrudan söz ve karar sahibi
oldukları halk örgütlerini
yaratmak ve halkı savaştırmak,
savaşı halklaştırmak bugünkü
vazgeçilmez sorunumuzdur.” (Dayı)

5
Yazı dizimizin 4. bölümünde halk
savaşlarının yaşandığı Çin ve üç Afrika ülkesi; Gine Bissau ve Cabo Verde Adaları ile Angola ve Mozambik’te
kır ve şehirlerde yaratılan taban örgütlenmeleri ve halk komitelerini ele
alarak, bunların adı geçen ülkelerin
mücadelesinde oynadığı rolü ortaya
koymaya çalışmıştık.
Bu sayımızda ise Vietnam, Batı
Sahra ve Filistin’deki Halk Komiteleri ve taban örgütlenmelerini anlatmaya çalışacağız...

***
Vietnam; işgale karşı halk
örgütlenmeleri ve direniş
1930'da Vietnam Komünist Partisi’nin, illegal olarak kurulması ile
mücadele de hızlandı. Daha sonra Çin
Hindi Komünist Partisi adını alacak
olan parti öncülüğünde çok çeşitli kitle örgütlenmeleri yaratıldı.
Bunların belli başlıları şunlardı:
Kızıl İşçi Birliği, Kızıl Köylü Birliği, Komünist Gençlik Birliği, Kadın
Özgürlüğü Birliği, Kızıl Yardım
Topluluğu, Anti-Emperyalist Birlik.
Bu örgütlerin varlığı, halkın çeşitli kesimlerini örgütleme iddiasının bir
ifadesiydi. Halk örgütlenecek, mücadele yükseltilecekti.
İşgal nedeniyle sendikalar ve Köylü Birlikleri de zorunlu olarak yeraltı örgütlenmesi durumundaydılar.
Yeraltı sendikaları, birçok fabrikada
örgütlenip, grevler gerçekleştirdiler.
Köylü Birlikleri’nden yola çıkılarak, Çiftçi Komiteleri ve Öz Savunma Birimleri oluşturulmuştu.
Bu örgütlenmeler, kitle örgütlenmesini tabana yayarken, silahlı örgütlenmenin de adımlarını attı. Köylü Birlikleri’nin halka çağrısıyla 1930’ların
başlarında ilk bölgesel ayaklanmalar
da başladı.
1932'de, parti, “legal olarak ör-

gütlenme ve mücadele” kararı alırken, Tarafsızlık ve Mücadele adlarıyla iki gazete çıkarıldı. Tüm örgütlenme ve propaganda araçlarıyla halka ulaşılmaya çalışıldı.
1936’da emperyalist Fransa’da
Halk Cephesi’nin iktidara gelişi ile
birlikte, koşullarda kimi değişimler

rüten şu örgütlenmeler ortaya çıktı:
Ulusal Kurtuluş İşçi Birliği,
Ulusal Kurtuluş Köylü Birliği, Ulusal Kurtuluş Gençlik Birliği, Ulusal Kurtuluş Kadınlar Birliği, Ulusal Kurtuluş Eski Halklar Birliği,
Ulusal Kurtuluş Asker Birliği, Ulusal Kurtuluş Rahipler Birliği...
Anti-emperyalist
mücadele ve Cephe
örgütlenmesi kitle
örgütlerinin sayısını artırırken, kitlesellik de giderek büyümeye başladı.
Halkın katılımının
artmasıyla birlikte
işgale karşı mücadele güçlendi.

Beşinci Bölüm:
Vietnam’dan Batı
Sahra’ya uzanan halk
örgütlülükleri
yaşandı. Parti bunu değerlendirerek,
yeraltı örgütlenmelerini de açığa çıkardı. Sendikalar ve Köylü Birlikleri, Yardım ve Dostluk Dernekleri’ne; Komünist Gençlik Birlikleri,
Çin Hindi Demokratik Gençlik
Birliği’ne; Kızıl Yardım Derneği,
Halk Yardım Derneği’ne dönüştürüldü. Ancak, legal olanaklardan yararlanma temelinde şekillenen bu
dönem uzun sürmeyecekti.
Fransa’da Halk Cephesi’nin iktidardan düşüşü ile parti yeniden illegaliteye geçerken, kitle örgütlenmeleri de yeraltına indi.
Vietnam’ın 2. Paylaşım Savaşı
döneminde Ja pon iş ga li ne uğ ramasıyla birlikte, anti-emperyalist
mücadele öne çıktı. İşgale karşı bağımsızlık yanlısı tüm güçlerin harekete geçirilmesi amacıyla bir cephe
örgütü olan Vietnam Bağımsızlık
Birliği (Viet Minh) kuruldu.
Cephe örgütlenmesinin kurulmasıyla birlikte, Parti’ye bağlı olarak kurulan örgütlenmeler de, yeniden Cephe örgütlenmesine göre oluşturuldu.
Değişik alanlarda çalışmalar yü-

“On Vietnamlı’nın bir
araya gelmesi” yasak!
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Köylülüğün devrimdeki rolü ve
kırsal bölgelerdeki mücadelenin önemi görülüp, kavrandığında buna göre
somut adımlar atılmaya başlanır.
Buradan hareketle, Çin sınırına yakın bölgelerde devrimci üsler oluşturuldu. Üs bölgelerinde Cephe’ye
bağlı yerel komiteler kuruldu. Kırsal
kesimde köylülüğün taleplerine sahip
çıkılarak, afyon, tuz, alkol tekellerinin kaldırılması, arazi vergilerinin
azaltılması, okuma yazma seferberliğinin sürdürülmesi, ağalardan el konulan toprakların yoksul halka dağıtılması gibi talepler doğrultusunda
adımlar atıldı.
Kuzey Vietnam’da sosyalizm inşaa edilirken, Güney Vietnam işgal altındaydı. Güney’de faşist Diem iktidarının halka saldırıları alabildiğine
artmıştı. Halk Diem yönetimi tarafından gerillayı tecrit etmek, halksızlaştırmak için yapılan stratejik
köylere hapsedilmişti adeta.

Meclisinde Değil, Devrimdedir

23

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

24

1959'da silahlı mücadele başlatılarak, silahlı propaganda için ekipler
oluşturuldu. 1960'ta Ulusal Kurtuluş
Cephesi (NLF) kuruldu. Cephe içinde, çok çeşitli kesimlerin temsilcileri vardı. Emperyalizmin kuklası işbirlikçi iktidara karşı çıkan çeşitli
partiler, çeşitli mezheplerin üyeleri,
kabilelerin temsilcileri, Köylü Birlikleri, faşist iktidarın baskılarıyla aranan, yasadışı ilan edilen kişi ve topluluklar yer alıyordu.
Cephe, önüne görev olarak; bir
yandan silahlı mücadeleyi geliştirmeyi, diğer yandan halk örgütlülüklerini yaygınlaştırıp, güçlendirmeyi
koydu. İşbirlikçi iktidarın, köylere
ajan yerleştirme faaliyetlerine karşı
sürdürülen cezalandırmalar halka güven verirken, halk örgütlenmelerinin
de önünü açtı.
Faşist iktidarın, “On kişinin bir
araya gelmesini yasakladığı”, halktan korktuğu ve halkın stratejik köylere hapsedildiği koşullarda, Güney
Vietnam'da kurulan ilk kitle örgütlenmeleri, Cenaze Kaldırma Derneği
veya Domuz Kesme Derneği gibi
dernekler olmuştur.
Cenaze Kaldırma Derneği halk
içinde dayanışmayı sağlamak amacıyla, biri öldüğünde cenaze giderlerini birlikte karşılamak için kurulmuştu. Domuz Kesme Derneği ise “bir
domuz bir aileye fazla gelir” düşüncesinden hareketle birkaç ailenin sırayla domuz kesip aralarında paylaşmaları biçiminde bir amaçla kurulmuştu.
Belki çok politik örgütler değillerdi bunlar. Ya da isimleri, işlevleri
sıradan görülebilir. Ama bu tür örgütlenmeler halkın birliğini sağlayıp dayanışma duygusunu güçlendirirken,
Cephe için de halkı bir araya toplamak, halkla bağ kurmak için uygun
zeminler oluşturuyordu. Derneklerde
yapılan halk toplantılarında Cephe’nin politikaları tartışılıyor ve halka
mal ediliyordu. Vietnam devrimcileri
en zor koşullarda bile halkla ilişki kurabilecek örgütlenmeler yaratabilmiştir.
Nitekim bu bağlar sayesindedir ki,
kukla iktidarın asker toplama, strate-

Vietnam
jik köyler gibi politikaları boşa çıkarılmıştır.
Stratejik köyler politikasının boşa
çıkarılması ve köylerin Cephe’nin denetimine geçmesiyle birlikte Cephe’ye bağlı Yerel Yönetim Komiteleri oluşturulmaya başlandı. Yerel
Komiteler de, halkın günlük ihtiyaçları doğrultusunda eğitimden halk
sağlığına kadar çeşitli alt komiteler
kurmuş, örgütlenmeyi genişletmiştir.
Bu örgütlenmeler, her evde yeraltı sığınağı yapılması, köyler arası haberleşme için siper ve tüneller kazılması, köylerin etrafına tuzaklar hazırlanması gibi güvenlikten, düşmana karşı koymaya kadar tüm işleri organize etmiştir.
Yukarıda sıralanan örgütlenmeler,
Vietnam’da oluşturulan onlarca taban
ve halk örgütlenmelerinin küçük bir
bölümüdür. Mücadelenin ihtiyaçlarına göre bunların dışında da daha onlarca örgüt kurulmuştur. Vietnam örneğini şu noktayı vurgulayarak bitirelim: Vietnam devrimi bütün halkın
savaştırılması açısından örnek alınacak devrimlerden biridir.

Filistin direnişini yenilmez
kılan, halk örgütlenmeleridir
On yıllardır işgal altında emperyalizmin ve İsrail siyonizminin saldırılarına karşı direnen, katliamlara
uğratılan ama yenilmeyen Filistin
direnişinin sırrı, hayatın her alanına, halkın her kesimine yayılmış
halk örgütlülüklerindedir.
Filistin’de halk örgütlülüklerinin
oluşturulmasında intifada bir dönüm noktası olmuştur.
O güne kadar örgütlerin askeri kolları, gerillaları Filistin dışında bir
çok Arap ülkesinde oluşturulmuş

kamplardadır. Bu ülkelerden biri de
Lübnan’dı. Uzun süre böyle devam
etmiş ancak, İsrail’in emperyalistlerin desteği ile 1982’deki Lübnan işgali ile birlikte bu örgütlenmeler dağıtılmıştır. Bu durum işgal altındaki topraklarda örgütlenme zorunluluğunu bir kez daha Filistinlilerin
önüne getirdi. Bu doğrultuda politikalar geliştirildi. Bunun sonuçları
da 1985-86’larda alınmaya başlandı.
İntifada bir yanıyla da bu örgütlenmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin halk örgütlenmeleri ile bütünleşmesi intifada öncesi ortaya çıkmıştır. Bu örgütlenmenin ilk somut biçimi, intifadanın ve halk örgütlenmelerinin Genelkurmay’ı olarak adlandırılan Yurtsever Birleşik Önderlik’tir (YBÖ).
YBÖ, İsrail işgali altındaki topraklarda mücadele içinde 1986 ortalarında yaratılan bir önderliktir. ElFetih, FHKC, FDHKC, FKP arasında bir güç birliği olarak düşünülen
YBÖ, önce kendisini “Uyum Kurulu” olarak tanımladı. YBÖ eylemlerde
halkı bir araya getirebilmek, güçlü eylemler örgütlemek amacıyla ilk adımlarını attı.

Filistin’de Halk Komiteleri
Halk Komiteleri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında var
olma savaşı sonucu olarak ortaya çıktı. İsrail siyonizminin herşeyi bir işkence ve baskı aracı haline getirmesine, işgali kurumlaştırmasına, onursuz dayatmalara, halkın onuruna yönelik saldırılara karşı, halkın kendini savunmak, birliğini pekiştirmek
amacıyla verilen mücadelede ortaya
çıktı.
Komiteler, Filistin halkının İsrail’e muhtaç olmadan yaşayabilmesi için hayatı örgütlüyor, halkın ihtiyaçlarını, direnişin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Komitelerin yayılması ve
kitleselleşmesinin nedeni burada yatmaktadır.
Başlangıçta iki türlü Halk Komitesi oluşturuldu.
Birincisi; İsrail siyonizmi ile sürekli karşı karşıya gelen, çatışma
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içindeki güçleri yönlendiren komiteler. İsimleri bazen, “Vurucu Güçler”
bazen “Gezici Maskeliler” oldu. Bu
komiteler, her an ve her türlü araç ile
eylem yapmaya hazırdırlar.
İkincisi; Filistin ayaklanmasını sürekli kılmak için gerekli olan toplumsal, ekonomik ve insani ihtiyaçlar
için oluşturulan komiteler...
Bunlar; Kadın Komiteleri, Tarım
Komiteleri, Beslenme Komiteleri,
İlk Yardım Komiteleri, Ticaret Komiteleri, Enformasyon Komiteleri,
Destek Komiteleri, Gözlem Komiteleri, Demirci Komiteleri, Nöbetçi
Komiteleri, Gönüllü İş Komiteleri,
Araştırma, Soruşturma Komiteleri
gibi isimler altında örgütlenmişlerdir.
Filistin direnişi, bu komiteler ve
halk örgütlülükleri ile halkın her kesimini kucaklayarak, her türlü sorun
ve talebe cevap vererek, bir yandan işgale karşı mücadele ederken bir yandan da yaşamı örgütlemişlerdir.
Direnme savaşındaki tüm kuşatmalara, gerilemelere rağmen, süreklilik, bu örgütlenmelerde somutlanmıştır.

Batı Sahra’da
Halk Komiteleri
Sırasıyla, Fransa, Portekiz ve İspanya’nın, sonra da Fas ve Moritanya’nın işgali altında kalan, çöllük
bir ülkede, Batı Sahra’da yürütülen
gerilla savaşı ve örgütlenen halk komiteleri herkesin ders çıkaracağı zengin derslerle doludur.
Batı Sahra’nın çöllük bir ülke olmasına, sürekli kuşatma altında tutulmasına, okuma yazma oranının
yüzde bir olmasına karşın, Polisario,
kitleleri, halk örgütlülükleri aracılığıyla örgütleyip mücadeleye katabilmiştir.
“Bu ülkede mücadele olmaz, bu
ülkede gerilla savaşı olmaz” diyenlere rağmen, işgale karşı kurtuluş
mücadelesini uzun yıllar, birçok işgalciye karşı sürdürmüşlerdir.
Halkın karnını doyurabilmesinin
sorun olduğu, kuraklık ve bombalamalar nedeniyle üretim yapmalarının
zorlaştırıldığı, aşiret kavgalarından başını kaldıramayan, cahil bırakılan bir
halktan kendi kaderi için savaşan bir
halk pekala yaratılabilmiştir.

Ulusal Kurtuluş Cephesi
halk örgütlenmeleri
Ulusal Kurtuluş Cephesi,
(NLF) sürdürdüğü mücadele sonucunda 1965'e gelindiğinde kitleselleşen, yaşamın her alanına müdahale
eden bir güç olmuştur. Güney Vietnam’ın dörtte üçü Cephe’nin denetimindedir. 80 bini aşan milisi ve halk
örgütlülükleri yanında, 30 bini aşan
gerillası ile Cephe asıl iktidar gücüdür.
Cephe’nin denetimindeki bölgelerde kurulan örgütlenmeler şunlardı:
“Cehalete Karşı Savaş Komiteleri” savaş koşullarında eğitimi örgütledi. Çocuklara tarlalarda, bahçelerde ya da barakalarda eğitim veriliyor, hava bombardımanına karşı da her
sıranın altına bir siper kazılıyordu. Savaş ve eğitim bir arada yürütülüyordu.
“Savaş var” gerekçesine sığınmadan

eğitim o koşullarda örgütlendi.
Halk Sağlığı Komisyonu, köylülerin salgın hastalıklara karşı korunması için kampanyalar düzenliyor,
halka hastalıklardan korunma yollarını
öğretiyordu. Komisyon ayrıca köylülerin yardımcı doktor, ebe, hasta bakıcı, hemşire olarak yetiştirildikleri
okullar kurmuştu.
Orman Atölyeleri (Halk Atölyeleri)’nde, silah üretimi ve tamiri,
bomba üretimi yapılmaktaydı. Bunun
yanısıra atölyelerde otomobil lastiklerinden hem halk hem de gerilla
için lastik ayakkabı üretiliyordu.
Avcı ve Balıkçı Mangaları, ağırlıkla çocuk ve yaşlılardan oluşturulmuştu. Halkın ve gerillaların yiyecek
ihtiyaçlarını karşılamak için avlanırlardı.

Filistin
Batı Sahra’daki mücadele bize
halkın, ne kadar geri, ne kadar önyargılarla ve yanlış yönlendirilmiş olursa olsun, örgütlenebilir ve dönüştürülebilir olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Sahra’daki mücadeleye önderlik
eden Polisario örgütü (Saguit el
Hamra ve Rio de Ora'nun Kurtuluşu İçin Halk Cephesi) bir açıklamasında, “Kitlelerin subjektif durumu
geri... ama tek kaynak yine kitleler!”
diyerek devrime hazır bir halkın olmadığını, ama bunu başarmanın zorunluluğunu vurgulamaktaydı. İşte
bu noktada Batı Sahra’da kitlelerin
subjektif durumunu değiştirmenin
temel aracı Halk Komiteleri olmuştur.
-devam edecek-
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Basım Evleri de Cephe’nin önemli kurumlaşmalarından biriydi. Buralarda Cephe’ye ve örgütlenmeye dair
tüm materyallar, dergiler, gazeteler basılıyordu. Yine çocukların eğitimi
için kitapların basımı da burada yapılırdı.
Topuzlar Ordusu, gönüllü kadınların katılımı ile oluşturulmuştur.
Daha çok kitlesel protesto gösterilerinde ön plana çıktılar. Yardıma muhtaç olanlara yardım toplamak, kimsesiz çocuklara bakmak, askerleri etkilemek, kimyasal savaşa karşı imza
toplamak Topuzlar Ordusu'nun çeşitli
faaliyetleri arasındadır.
Asker Anaları Örgütü, yaralılara bakmakla, savaşta çocukları şehit
düşen aileler ile igilenmekle, işgalcilere karşı gösteriler düzenlemekle
görevliydiler. Kukla ordu askerlerine,
halka karşı silah kullanmamaları için
ikna etmek, silah bıraktırmak da onların çalışmaları içindeydi.
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Sevgili okurlarımız merhaba. Bugünkü dersimizde Devrimci Okul’da
daha önce de üzerinde durduğumuz bir
konuyu farklı yönlerinden tekrar ele
alacağız. “Sonuç almak”, gerçekten de
devrimci faaliyetin en önemli yanlarından biridir. Harcadığımız bütün
emeğin, enerjinin, zamanın, göze aldığımız fedakarlıkların, risklerin bir
şeye değip değmemesi buna bağlıdır.
Oligarşi, halkın adaletsizliğe, yoksulluğa, zulme olan öfkesinin örgütlenmemesi ve halkın umudunu yok etmek için her gün çeşitli politikalar uyguluyor ve
saldırılar düzenliyor.
Mahalleler "terör yuvalarına operasyon" denilerek basılıyor, devrimciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Gençliğin
demokratik üniversite mücadelesi "marjinal" denilerek, polis zoruyla tecrit edilmek isteniyor. Hakları için direnen işçi ve
emekçilere "huzur bozucu" denilerek
saldırılıyor. Devrimci yayınların büroları, çeşitli demokratik kitle örgütleri kapılar kırılarak basılıyor ve içerideki
herkes gözaltına alınıyor...
Düzen, tüm güçleriyle devrimci hareketi kuşatmakta, halkın devrimden
umudunu kesmek istemektedir. Mücadelemiz, halkın düzene olan tepkisini örgütlemekle büyüyecek, kuşatmalar böyle yarılacak, saldırılar böyle etkisizleştirilecektir.
Her alandaki çalışmalarımız amaçlarıyla farklılıklar içerse de, hepsinin
ortak yanı oligarşinin umudu yok
etme saldırısına karşı bir cevap olmasıdır, umudu büyütme kararlılığıdır. Her çalışmayı bu perspektifle örgütlemek, her işi bu bakış açısıyla yapmak en başta oradaki yönetici arkadaşlarımızın sorumluluğudur.
Unutmayacağız ki; önderlik halkın
mücadelesini örgütleyebilmektir. Peki

somut olarak bunu
nasıl yapacağız,
nasıl hayata geçireceğiz? İşte burada karşımıza iki
nokta çıkıyor:
Birincisi; birleştirici ve topar-

layıcı olacağız.
İkincisi; sonuç alma kararlılığına
sahip olacağız.

 Neyi Nasıl Yapacağımız
Önce Kafamızda Net Olmalıdır
İster geniş bir kampanyayı örgütleyecek olalım, ister bulunduğumuz
alanda halkın herhangi bir sorunu için
bir çalışma örgütleyecek olalım; her
kampanyayı, çalışmayı, tüm işleri bü-

sonuç almak için asgari olarak nasıl bir
plan-program yapacağız? Tüm bunların cevabını öncelikli olarak sorumlu arkadaşlarımız düşünmeli ve düşündürmelidir.

 Çalışmanın İlk Adımı;
Kavramak, Kavratmak, Bilinç
Vermektir
Başlatacağımız bir kampanya öncesi ya da yapacağımız bir iş öncesi ve
devamında vereceğimiz eğitim ve bilinç; sonuç almayı, hedeflere varmayı sağlayan ilk adımdır. Tüm faaliyetler, tüm işler verilen eğitimle, verilen bilinçle yapılacaktır. Ne kadar bilinç verirsek o oranda emek ve sonuç
ortaya çıkacaktır.
Kampanya ya da faaliyet hakkında talimat vermekten, yapılacakları söylemekten ibaret bir
tarz, iki sonuç doğurur:
Bir, harcanan emeğin sıradanlaşması ve memur zihniyeti...
İki, yapmış olmak için yapıldığından hiçbir sonuç alınmaması...
Bu iki sonucun ve bunlara
bağlı olarak darlaşmanın, kısır
döngünün, moral- motivasyon yokluğu vb. sorunların doğması kaçınılmazdır. Çünkü sadece yapılacakları
söylemek, talimatlarla kampanya yürütmek; ne bilinci ne de emeği geliştirir. Bu çarpık tarz, çalışma boyunca tüm
insanların gerçek gücünün açığa çıkmasını sağlamayacağı; isteğini, coşkusunu büyütmeyeceği için çalışma verimsizleşir, sıradanlaşır, çalışmayı yürüten insanlarımızın örgütlülük bilinci
zayıflar. Artık böyle çalışmak bir alışkanlığa dönüşür ve asıl kötüsü, zaman
içinde bu tarz çalışma tüm birimi ya da
alanı sarar, statüko halini alır.
Bu çarpık tarzı aşmanın yolu, sorumlu insanlarımızın süreci kavrayarak,
yapılacak faaliyeti, kampanyayı ihtiyaç
haline getiren nedenleri, kampanyanın
hedeflerini bilince çıkarmasından ve insanlarımıza aynı bilinci taşımasından
geçer. Yönetici insanlarımız sorular sormalı ve sorulara insanlarımızla beraber
cevaplar bulmalıdır:
- Neden böyle bir kampanya ya-

YAPTIĞIMIZ
HER İŞTE
TEK SINIRIMIZ
SONUÇ ALMAKTIR
yük bir ciddiyetle, umudu büyütme iddiasıyla ele almalıyız. Böyle bir iddia,
beraberinde çalışmayı nasıl yapacağımızı ve hangi araçları kullanacağımızı da kafamızda somutlaştırmamızı
sağlar. Her kampanya ile en geniş kitlelerde bir bilinç yaratmayı ve umudun
öncülüğünde halkın mücadelesini büyütmeyi hedefleriz. Bu hedeflere varmak için doğal olarak neyi, nasıl yapacağımızı da düşünürüz.
Bildirilerimizin, afişlerimizin, pullarımızın içeriği nasıl olacak? Hepsinden ne kadar yapacağız? Nerelerde, nasıl dağıtacak, kimlerle dağıtacağız? İnsanlarla bire bir konuşurken
nelere vurgu yapacağız? Kimlere gideceğiz, kaç evin kapısını çalacağız?
Kaç kahvehanede, otobüste, vapurda,
trende, okulda, işyerinde konuşacağız?
Çalışmaya tüm insanlarımızı nasıl
katacağız? Olası engelleme, yasak,
baskılar karşısında neler yapacak, çalışmanın sürekliliğini nasıl sağlayacağız? Hedeflerimize varmak için,
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Sadece yapılacakları söylemek,
talimatlarla kampanya yürütmek; ne
bilinci ne de emeği geliştirir. Bu çarpık
tarz, çalışma boyunca tüm insanların
gerçek gücünün açığa çıkmasını
sağlamayacağı; isteğini, coşkusunu
büyütmeyeceği için çalışma
verimsizleşir, sıradanlaşır, çalışmayı
yürüten insanlarımızın örgütlülük bilinci
zayıflar.

pıyoruz?
- Kampanyanın amaçları
nelerdir?
- Hangi araçları, nasıl kullanacağız?
- Çevremizdeki insanları
faaliyetlere nasıl katacağız?
- Nerelerde faaliyet yürüteceğiz?
- Kampanya sürecinde
halkla ilişkileri nasıl geliştireceğiz?
- Kampanya boyunca önceliklerimiz neler olmalı?
- Olası saldırı, tutuklama olursa, sürekliliği nasıl sağlayacağız?

 Alanımız, Birimimiz,
Kendimiz İçin Hedeflerimiz
Nelerdir?
Bu ve benzeri soruları birlikte sormak, birlikte cevaplamak… faaliyeti
kolektivizm içinde planlamak, daha
baştan sorumluluk duygusunu, sahiplenmeyi, istek ve inancı, hedefe
ulaşma kararlılığını doğuracaktır.
Ortaya çıkardığımız bu ruh halini
çalışma boyunca hâkim kılmak, büyütmek önemlidir. Devrimci çalışma,
her şart ve koşulda devrimci bilinçle,
devrimci ruhla, moral-motivasyonla yapıldığında sonuç alıcı olur.

 Moral-Motivasyon, İstekle
Çalışmaktır
Halkımızın bir sözü vardır: "Aşk
ile çalışan yorulmaz" denir. Anlatılmak istenen gayet açıktır, tam bir inanmışlıkla, istekle çalışmanın mutlak başarı getireceği kesindir. Her faaliyetimizi, işimizi, istekle, coşkuyla, güçlü bir moral ile yapmak devrimci kişiliğimizi, yoldaşlık ilişkilerimizi güçlendireceği gibi, sonuç almamızı hızlandıracaktır.
Moral-motivasyon en genelde manevi değerlerdir. Kanla yazılan değerlerimizle donanmak, bu değerlerin
verdiği güçle çalışmak devrimci faaliyetin olmazsa olmazlarındandır.
Bağlılık, vefa, kararlılık, şehitlerimizin vasiyetleri, direniş destanlarımız, zaferlerimiz moral-motivasyo-

numuzun kaynaklarıdır.
Moral-motivasyonu, faaliyet yürüttüğümüz alan ya da birimde, bulunduğumuz yerde süreklileştirmek,
faaliyetleri bir bütün olarak ortak bir
ruhla yapmak, başta yöneticiler olmak
üzere her Cepheli’nin iradi çabasıyla,
kendini tam vermesiyle olanaklıdır.
Faaliyete başlamadan önce nasıl ki
ortak bir ruh oluşturuyorsak, faaliyet
sırasında da yapacağımız önerilerle,
düzeltmelerle işe yön vermek faaliyete
canlılık katacak, herkesin işini daha bir
istekle yapmasını sağlayacaktır.
Hızlı ve doğru karar vermek için ön
hazırlık yapacağız. Her durum için kafamızda alternatiflerimiz olmalıdır.
Bu bizim daha bir cüretle yürümemizi sağlayacaktır. İrademiz ve emeğimizle olmaz denileni başaracak, mutlaka bir yol-yöntem bulabileceğizdir. Bu, ihtiyacımız olan herşeyi yaratacak bir anahtardır bizim için.
Yapılan işe dair öneriler sunmak, beraber yapmak, işe dair duygu ve düşünceleri öğrenmek, başka birim ya da
alanlarla rekabet yaratmak, insanlarımızın emeğine değer vermenin mütevazı ifadesidir. Bunları yapmak aynı zamanda faaliyetin de denetimini yapmaktır. Denetim işi gözlemlemektir.
Faaliyet yürüten her insanımızın hangi duygularla, bakışla o işi yaptığını anlamak, yanlışlara, eksiklere yerinde müdahale etmektir. İş öncesi konuşmak,
işin yapılışında birlikte olmak, işi eksiksiz yapmayı getirecektir. Ayrıca,
sonraki işlerde nasıl davranılacağını da
öğrenmiş, öğretmiş olacağız.
Denetim sadece sorumlunun işi de
değildir. Faaliyet içinde olan her insanımız, en başta, faaliyet öncesinde
birlikte sorup birlikte cevaplar bularak yarattıkları ruh haliyle faaliyetin

planlı-programlı sürmesinden sorumludur. Bu sorumluluk tüm faaliyeti her
şeyiyle sahiplenmeyi, eksikleri bertaraf etmeyi sağlar. Çalışma öncesi bir bilinç oluşturmak, moralmotivasyon sağlamak, faaliyetin ilk adımıysa, denetim de bu adımları süreklileştirmektir, büyütmektir.
Başından sonuna belli bir plan çerçevesinde, neyi, neden ve nasıl yapacağını bilen, moral-motivasyonu sürekli
olan ve aşağıdan yukarıya, yukarıdan
aşağıya belli bir denetim mekanizması olan bir alanda veya birimde istenilen hedeflere varılmış demektir.
Bulunduğumuz yerde sayıca kaç
kişi olursak olalım, asıl olan bu bakış
açısıdır ve bu bakışa sahip Cepheli’nin
örgütleyemeyeceği hiçbir şey yoktur.
Tüm engelleri aşmak için militan bir
beyne sahip olacağız. Sonuç alana kadar defalarca düşüneceğiz, kesinlikle
vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmek, düşmanla uzlaşmaktır. Uzlaşmayacağız;
kendimizi ve düşmanı tanıyacağız.
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 Sonuç olarak;
Sonuç almak için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Kendimizden
önce halkın, örgütün çıkarlarını düşüneceğiz. Yaptığımız her işte halk
için, cephe için, devrim için diye bakacağız. Yanlış yapmaktan korkmayacağız. Yaptığı işi yeterli gören,
önüne ileri hedefler koymayan sağlamcılardan olmayacağız. Çünkü sağlamcılar zorluklar karşısında hemen
pes ederler, kendini tehlikeye atmazlar. Ki bu yüzden tehlikeler ve risklerle
dolu savaşta yenik düşerler.
Biz yenilmeyeceğiz.
Başaracağımıza inanacağız.
Başarmak için uzlaşmaz olacağız.
Yanlışla uzlaşmayacağız.
Militan düşünüp, cüretli kararlar
alacağız, kararlarımızı hayata geçirene kadar peşini bırakmayacağız.
Sevgili arkadaşlar, bu haftaki dersimizi de burada noktalıyoruz. Haftaya
görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
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Halk

Düşmanı

HER YIL 1 MİLYON TRAFİK KAZASI
OLUYOR, BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR!

Ulaşım hizmetlerinin halkın
ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesi gerekirken; tekellerin çıkarları doğrultusunda, halkın can güvenliğini dikkate almayan bir ulaşım politikası yürütülmektedir. Her yıl ortalama 1 milyon
trafik kazası yaşanırken, binlerce insan da trafik kazalarında hayatını
kaybetmektedir.
Resmi istatistiklere göre 2010 yılında ülke genelinde 4 bin 41 kişi trafik kazalarında öldü, 211 bin 34 kişi de
yaralandı. Önceki yıllara dair rakamsal bilgiler ise şöyle: 2009’da 4 bin 300,
2008’de 4 bin 236, 2007’de 5 bin 7,
2006’da 4 bin 633, 2005’te 4 bin 505
kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
Bu rakamlar sadece olay yerinde ölenleri kapsamaktadır. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra ölenler bu
rakamlarda yoktur üstelik.
2009 yılında 1 milyon 53 bin 346
trafik kazası yaşanmış. Bu kadar
kaza bir kader olabilir mi? Tesadüf ya
da şoförlerin dikkatsizliğiyle açıklanabilir mi? Düzen bize bu açıklamayı getirir, kişilerin hatalarıyla geçiştirmeye çalışır. Eğer ulaşım hizmeti,
tek tek insanların sorumluluğuna
yüklenirse, o zaman devlet ne için var
diye sormalıyız? Ulaşım Bakanlığı
hangi amaçla bulunmaktadır, ne yapar, sorumluluk alanı nedir?
Trafik kazalarında kaybettiğimiz
canlarımızın hesabını kime soracağız?
Allahtan deyip kabul mu edeceğiz?
Halkın ihtiyacı nedir? Bir yerden
başka bir yere giderken, hızla, güvenli
ve parasız gidebilmektir. Bunu sağlayacak olan da devlettir. Ulaşımın organize edilmesi, planlanması ve gerekli tüm önlemlerin alınması gerekir.
Ama halk düşmanı her iktidarda olduğu gibi, AKP iktidarında da bu önlemler alınmamıştır.
Üst geçitlerin, köprülerin, otobanların güvenliği değil, oralardan
elde edilecek kârlar hesaplanmıştır.
Kendi ülkemizin köprüsünden geçerken bile para vermek zorunda bırakılıyorsak, ulaşıma ticari bir mal gibi
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bakıldığı açıktır. Ticaretin olduğu
yerde ise halkın can güvenliği değil,
devletin bütçesi düşünülmektedir.
Bütçeden az para harcamak için de;
yetersiz trafik levhaları, yapılmayan
yollar, konulmayan trafik lambaları,
yapılmayan üst geçitler, alınmayan önlemler çıkar karşımıza.
Halkın parası halktan esirgenir. Ne
olur peki o halkın parası bütçede mi
kalır? Tabii ki hayır, o para tekellerin
cebine iner, o para AKP’liler ve onlar gibiler tarafından YAĞMA EDİLİR; ÇALINIR…
- Mart 2010’da Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Denis Tekin (15) ve İrem Dinçsoy
(16), okullarının önünde üst geçit
olmadığı için tramvay altında kalarak
hayatlarını kaybettiler. Bahçelievler
Kaymakamı Şevket Cinbir, “sinyalizasyon sisteminin olduğu yerden geçselerdi bu kaza yaşanmayabilirdi.”
diye buyurdu. Okulun önüne üst geçit yapmayan devletin yöneticisi, öğrencileri suçluyordu.
- Aralık 2010’da, Kütahya-Emet
karayolunun 4. kilometresinde 48
saat içinde iki trafik kazası yaşandı.
- 18 Şubat 2011’de Antalya’da,
dershaneye gitmek için evinden çıkan
14 yaşındaki Esra Demir, üst geçit olmadığı için, karşıdan karşıya geçerken öldü. Kazanın olduğu yerde 5 km.
boyunca bir tane bile üst geçit yoktu.
- Temmuz 2011’de Karaman Otogar kavşağında bir haftada 2 kaza
oldu, 6 kişi yaralandı.
- 22 Şubat 2011’de Muğla-Marmaris karayolunun Kızılağaç mevkisinde yarım saat içinde 3 ayrı trafik
kazası yaşandı, 5 kişi yaralandı.
- 2 Mayıs 2011’de Konya’da aynı
yolda meydana gelen 2 ayrı kazada 22

kişi yaralandı.
- Bursa’nın Nilüfer İlçesi İzmir
Yolu 100. Yıl Mahallesi yakınlarında
25 Kasım 2010’da servis minibüsünün çarptığı Didem Zeynep Çakar
ölmüştü. 6 Aralık 2010’da aynı yerde, bu kez beton mikseri 3 kişiye çarptı. 88 yaşındaki Fatma Kaya hayatını kaybetti.
- Şubat 2011’de, Bursa-Orhaneli
Karayolu Doğancı Barajı Misi Piknik
Alanı yanında 25 gün arayla 2 kaza
yaşandı. Daha önce de başka kazaların yaşandığı yerde, bariyerler konulmamıştı.
- 30 Haziran 2009’da, Fatsa’da
aynı yerde 15 dakika arayla 2 ayrı trafik kazası yaşandı.
- Mersin’in Çilek Mahallesi’nde,
tren raylarının üzerinde üst geçit olmadığı için 2 yılda 6 kişi öldü.
- 4 Kasım 2010’da Kocaeli’nin
Çayırova ilçesinde, üst geçit olmadığı için 16 yaşındaki Enfal Çiğil canından oldu.
Bu örnekleri sıralamamızdaki sebep, kazaların bir kader, insan hatası
ya da tesadüf olmadığını göstermektir. Aynı yerlerde peşpeşe trafik
kazaları yaşanıyor. Ve ısrarla önlem
alınmıyor. Önlem almayan devlet
halk düşmanıdır. Ulaşım, halk için bir
çileye ve soygun sistemine dönüştürülmüştür. Sağlık, konut, ulaşım
gibi temel altyapı sorunları çözülmeksizin, insanca bir yaşamdan sözedilemez.
Kapitalizmde insan yoktur. O yüzden yaptığı hiçbir iş halka hizmet etmez; sadece tekellerin karlarını büyütmeye hizmet eder.
Kapitalizmde program yoktur. Her
şey anarşistce ve programsızdır; beceriksizdirler. Bu yüzden en küçük sorunu bile çözemezler. Her şey çözümsüzleşir.
Amerika’nın şu andaki sadık işbirlikçisi AKP halk düşmanıdır, beceriksizdir, hırsızdır, katildir. “Canavar” olan trafik değil, bu sorunu yaratan, bu sorunu çözmeyen EMPERYALİZM ve İŞBİRLİKÇİSİ AKP’dir.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

HABERLERİ NASIL İZLEYECEĞİZ?
Haberleri izlemek bizim için çok
önemlidir. Gündemi takip etmek, oligarşinin politikalarını öğrenmek, halkımızın sorunlarını bilmek, devrimci
pratiğin haberlere nasıl geçtiğini görmek
açısından haberleri izlemek çok önemlidir. Halkın günlük sorunlarını bilmeden örgütlenme çalışması yapamayız.
Oligarşinin politikalarını bilmezsek,
haklarımızı nasıl çaldıklarını bilmeyiz. Gazete okumak gibi, haberleri izlemek de bu öğrenme faaliyeti içinde yer
alan önemli bir basamaktır.
Peki, haberler gerçekten bize yeterli
bilgi verir mi? Bunun cevabı tabii ki
HAYIR’dır. Burjuvazinin yayın organlarında halkın gerçek sorunları
yoktur. Olayların sebep-sonuç ilişkisi
yoktur. Burjuvazinin kullandığını söylediği 5N+1K formülü yoktur. Devrimci pratiğe dair bir bilgi yoktur. Hapishanelerdeki tecrit, işten atılan işçilerin ekmek kavgası, direnişler, grevler, köylünün ekecek tarlasının olmaması... Ve daha bir çok konuyu haberlerde görmemiz mümkün değildir.
Peki burjuvazinin televizyon kanallarındaki haberleri biz nasıl izlemeliyiz? Öncelike, burjuvazinin sınıf düşmanlığını bilerek, verdiği her haberi yalan diye düşünmeliyiz. Bazı konularda

gerçekleri veriyorsa da, bilmeliyiz ki tekellerin kendi arasında bir çıkar çatışması vardır, o yüzden bu gerçekler verilmektedir. Üstelik mutlaka yine halka anlatılmayan noktaları da vardır.
Yani Neden, Ne, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Kim? sorularını (5N+1K),
haberleri izlerken biz sormalıyız. Burjuvazi bu soruların cevaplarını vermeyecektir. Onun bıraktığı boşlukları biz tamamlamalıyız. Haberlere peşin peşin inanmamalıyız.
“Cinnet geçirdi, evini yıkmak isteyenlere karşı çocuğunun boğazına bıçak dayadı!” diye başlayan haberleri
çok sık duymuşuzdur. Ya da halk düşmanlarına karşı halkın bir tepkisi olduğunda, “Psikolojik sorunları varmış,
deliymiş...” diye haber yaparlar anında. Hastaneden rapor mu almışlardır,
hayır. Öyleyse canlı yayında verdikleri bir olayın kahramanını nasıl hemen
“deli” ilan edebiliyorlar?
Televizyon, burjuvazinin, halka
kendi propagandasını yapmak için
kullandığı temel araçlarından birisidir.
Bu yüzden de kendi düşüncesini halka vermeye çalışır. Kendisine yönelik
her tehditi ise, “yasak, yanlış, terör,
bunalım...” olarak gösterir. Böylelikle beyinlerimizde, devlete karşı çı-

Halkı cinnete sokan sizsiniz
Hemen her gün eşini, çocuklarını,
akrabalarını öldürenlerin haberleri yayınlanıyor. Bir gün içinde yaşananlardan sadece birkaçı:
“Samsun’da güvenlik görevlisi
Cem Şen, bir çocuk annesi Feride
Şen’i 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. ‘Cem Şen ifadesinde kredi kartı borcu yüzünden tartıştık” dedi.
"Eski koca vahşeti: İstanbul Bayrampaşa'da Şükrü Öksüzoğlu, 20 gün
önce boşandığı eşinin üzerine benzini boşaltıp ateşe verdi. Anne ve 11 yaşındaki oğlu öldü..”
“Ordu'da Aydın Özbay karısını
kafasından silahla vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına da ateş ederek intihar etti.”
Halk, birçok nedenlerle kendi arasında kavga eder. Adalet için silaha sarılır... ama hep koruduğu değerleri vardır. Bu olaylarda ise, dehşet, vahşet,

“cinnet” var. Sağlıklı hiçbir insan karısının üzerine benzin döküp yakamaz. Ya da karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldüremez. Evet, bu bir
“cinnet” durumudur.
Ama kim yarattı bu durumu? Bunların sorumlusu kim?
Burjuva basın bu olayları magazinleştirerek haber yapıyor. Zaten bir
ad da verdiler: “3. sayfa haberleri”... Ya da olayları bütün olarak ele almaktan uzak, “kadın cinayetleri” diye
yansıtılıyor. Bunlar gerçekleri gizlemekten başka birşeye hizmet etmez.
Hayır, mesele erkeğin kadın üzerinde egemenlik kurması meselesi değildir. Ortada bir çaresizlik, çözümsüzlük, bunalım vardır. Samsunlu Cem
Şen, ‘kredi kartı borcu yüzünden tartıştık’ diyor. İstanbul Bayrampaşa’da
çocuğuyla birlikte yakılan kadın, ko-

kanların ancak sorunlu tipler olabileceği izlenimi bırakılır.
Evinin yıkılmasına karşı direnme
hakkını kullanan bir babanın, neden o
hale düşürüldüğüne, kimin buna sebep
olduğuna değil; çocuğun boğazına dayanan bıçağa odaklanmamızı isterler.
Bazen bir protesto haberi verirler. İşçiler, AKP’yi protesto etmiştir. Ama biz
neden protesto ettiklerini öğrenemeyiz
haberlerden. Öğrendiğimiz şey, işçilere nasıl saldırıldığıdır. Yüreklerimize
korkuyu yaymak isterler çünkü. “Devlete baş kaldıranın sonu polis terörüdür.” Böyle bilmemizi isterler. Neden
direndiklerini öğrenmemiz mümkün olmamaktadır. Neden-sonuç ilişkisini
bize göstermezler.
Bize sundukları çerçevenin dışında
düşünmeliyiz. Sorgulayıcı olmalıyız.
Soru sormalıyız. “Acıklı” insan haberlerine, neden bu durum yaşanıyor diye
bakmalıyız örneğin. Futbol kulüplerine
yönelik operasyon mu düzenlenmiş.
Haberlerin verdikleriyle kalmamalı, aylardır takip edilen ve bilinen gerçekler
neden daha önce değil de, şimdi açığa
çıkartılmıştır diye düşünmeliyiz.
Nedenlerini sorarsak, diğer sorular da
peşinden gelecektir. Televizyonun, burjuvazinin propaganda aracı olduğunu
unutmamalıyız. Gözümüz açık olmalı,
bizi uyutmalarına izin vermemeliyiz.
casını işsiz olduğu için boşanmış.
Samsun’daki, Bayrampaşa’daki olayın sorumlusu bu düzendir. İnsanların
işsizliğini, açlık ve yoksulluğunu, yaşadığı sorunlar karşısındaki çaresizliğini
görmezlikten gelerek bu olaylar engellenemez. Bu olayları tartışırken herkes açlığı, yoksulluğu, işsizliği, sefaleti
görmek zorundadır.
Halkı cinnete sokan düzendir. Burjuvazi gazeteleriyle, televizyonlarıyla,
eğitimiyle sürekli yoz kültürünü aşılıyor
halka. Örgütlenmesin, hakkını aramasın
diye bencilliği, bireyciliği aşılıyor. Fuhuşla, uyuşturucuyla, yozlaşmayla insanları zehirliyor. Yozlaşmanın içinde,
bunalımlar, psikopatlık, her şey gelişiyor ve işte bu cinayetler çıkıyor ortaya.
Yani hiçbir şey kendiliğinden ve sebepsiz değildir; bunların sorumlusu
insanlığın tüm değerlerini tüketen, çürüten, on milyonlarca insanı aç, işsiz bırakan bu düzendir. Bu düzene karşı mücadele edilmezse, bu “cinnet”ler sürer...
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‘Şike operasyonu’ AKP’nin tasfiye,
kadrolaşma ve palazlanma operasyonudur!
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Fenerbahçe Başkanı’ndan başlayıp
geçen hafta “2. dalga” gözaltılarla süren şike operasyonu, AKP tarafından
bir “temizlik” operasyonu olarak sunulmaktadır. Tıpkı Ergenekon ve
benzeri davalar gibi.
AKP yağdanlıkçısı kesimler ve bu
düzenden beklentileri hiç bitmeyen ve
bu tür operasyonların “ulvi” amaçlarına kanmaya hazır kesimler de bu
doğrultuda yazıp konuşmaktadırlar.
Oysa, böyle bir operasyon karşısında sorulacak ilk soru şudur:
AKP dün iktidara gelmiş bir parti değildir. AKP bir iki yıl önce iktidara gelmiş bir parti de değildir. İktidarının 9. yılındaki bir partiden söz
ediyoruz.
O halde polis şeflerinden kahvehanedeki insanlara, gazetecilerden
politikacılara kadar hemen herkesin
bildiği şike olayı konusunda bugüne
kadar NEDEN bir şey yapmamışlardır?
Çünkü AKP’nin amacı bir suçu
önlemek değildir. Sporu temizlemek, “ahlaklı” hale getirmek değildir. Öyle olsaydı, suçu tesbit ettikçe
üzerine gider, bu kadar yıl beklemezdi. Ama AKP’nin amacı bunun
çok daha ötesindedir. Bunun için
güç biriktirmiş, dosyalar tutmuş,
zamanlama yapmıştır.
AKP’nin birbirine bağlı iki amacı vardır burada: Ekonomik amaç ve
siyasal amaç. Futbol alanında mevcut
kadrolaşmayı tasfiye edip, kendi yandaşlarına yol açmak, bu alanda örgütlenmek siyasal amacıdır; futbol
yağmasından elde edilen kârları da
yine kendilerine yakın tekelcilere ve
mafyacılara aktarmak ise, bu operasyondaki ekonomik yandır. Bu iki
yan da birbirini tamamlamaktadır.
AKP gibi, yağmacı, talancı bir
iktidarın, KİTleri, ormanları, suları,
yeraltındaki madenleri, hazine arazilerini, kısacası “hazır” her şeyi paraya
çevirmekte usta ve kendi yandaşlarını palazlandırmayı özel bir politika haline getirmiş bir iktidarın, futbol gibi
büyük ve kâr oranı yüksek bir piyasayı başkalarına bırakması mümkün

değildir.
Belli bir güce eriştiği, oligarşi içi
güçler dengesinin ‘uygun’ olduğuna karar verdiği anda, harekete geçmiştir.
*

Futbol klüpleri sadece
futbol klübü değil!
Futbol piyasasını ele geçirme savaşı açık olarak başlamıştır. Futbolun
ülkemizdeki şekillenişinin devamı

Şike nasıl ki “spor” için
değil, dolar için
yapılıyorsa, şike
operasyonu da sporda
temizlik için değil, yine
yeşil dolarlar için
yapılmaktadır.
olarak bu savaş öncelikle “üç büyükler”in ele geçirilmesine yönelmiştir.
Futbol, sadece futbol olmadığı
gibi, futbol klüpleri de sadece birer
spor klubü değildir. Futbol klüpleri, birincisi, büyük birer ticari işletmedir. İkincisi, milyonlarca taraftarıyla kitleler üzerinde belli etkisi
olan bir örgütlenmelerdir; üçüncüsü,
sahip oldukları ekonomik, sosyal
güçle aynı zamanda iktidarlarla pazarlık dahi yapabilen birer siyasi
güçtürler. TOBB (Tükiye Odalar ve
Borsalar Birliği) Başkanı Rıfat Hisarcıklığoğlu futbolun ticarileşmesini
şöyle anlatıyordu: “Şirketleri, tesisleri, çalışanları, hatta ihtiyatı var. Üstelik turizm, tekstil ve elektronik gibi
bir çok sektörü de doğrudan etkili-

yor.”
Dolayısıyla, futbol klüplerinin
bugüne kadarki tüm kongreleri, bu
gücü ele geçirmek isteyen kesimler
arasında “oligarşi içi bir çatışma”
şeklinde cereyan etmiştir. Bakın,
özellikle büyük klüplerin kongrelerinde, bu çatışmanın tarafları arasında sayısız bakan, tüm düzen partilerinin temsilcileri, hemen bütün büyük
mafya grupları ve bizzat tekelci gruplar vardır. Yani başka deyişle, bu büyük gücü ele geçirmek için burjuva
politikacılar, mafyacılar, tekelciler
sürekli bir savaş içinde olmuşlardır.
Şimdi AKP, bu çatışmayı en üst düzeye çıkardı ve doğrudan hükümet ve
devlet gücünü kullanarak sürdürüyor.
Operasyonun bir yanı budur.
Futbol taraftarları bu çatışmada
ekonomik, siyasi, sosyal olarak kullanılan ve istismar edilen güç durumundadırlar. Bazı klüplerde oluşturulan “profesyonel” taraftar grupları,
şovenizmin, sivil faşist hareketin,
kontrgerillanın örgütlenme zeminidir.
Ancak bunların dışında genel taraftar
kitlesi, cebindeki son kuruş çalınan
halktır. “Şikeden taraftar da sorumludur” tarzında yorumların gerçekle bir ilgisi yoktur ve sorunun asıl
niteliğini ve gerçek sorumlularını
örtbas etmekten başka bir anlama gelmez.
Hemen her konuda “hiçbirimiz
masum değiliz” türünden söylemlerle suç “anonimleştirilir”ken, asıl suç
ve suçlu da gizlenmektedir. Taraftarları suçlayan her yazı sonuçta buna
hizmet eder. Şikenin sorumluları ortadır. Yapanlar ortadadır. Kazananlar ortadadır. Taraftar, sömürülendir,
istismar edilendir.
Evet, bu noktada taraftarların,
yani geniş futbolsever halk kitlelerinin yapacağı bir şey elbette vardır:

TARAFTARLAR!
Profesyonel -yani aslında metalaştırılmış, ticarileştirilmiş, mafyalaştırılmış- futboldan elinizi ayağınızı çekin; iddaalar’dan, totodan, lotodan elinizi çekin. Kendi sporumuzu, kendi futbolumuzu, kendi örgütlülüklerimizle organize edelim.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir

CEPHELİ DİKKATLİ VE
ÖZENLİ İŞ YAPANDIR
Cepheli her işini aynı dikkat ve özenle yapar. Onun
için büyük iş-küçük iş, kolay iş-zor iş yoktur. Yaptığı tüm
işlerin halkta bir etkisi olacağını bilir ve bu bilinçle yapar
işlerini.
Cepheli, yaptığı işlerle halkta bir bakış açısı yaratmalıdır. Halkımız, işini yapış şeklinden tanımalıdır
Cepheli’yi. Yaptığı işlerde, “Bu pankart Cepheli’nin pankartı, bu yazılama Cepheli’nin yazısı, bu eylem
Cepheli’nindir...” gibi sözler söyletir Cepheli.
Bu sözlerde hem sahiplenme vardır, hem de beğeni ve
gurur. Cepheli bugüne kadar yarattığı kültür ile her işini özenerek ve düzgünce yaptığını göstermiştir halka.
Yaptığımız işlerdeki özenimiz, dikkatimiz, isteğimiz, işimizin sonucuna da yansır. Yaptığımız iş bizim imzamızdır.
Cepheliler yaptıkları özenli işlerle, aldıkları sonuçlarla
yer eder halkın hafızasında. Cepheli’nin kimliği, yaptığı özenli, dikkatli işleridir. Biz böyle bir kültürün yaratıcısı, savunucusuyuz. Hiçbir zaman baştan savmacı, üstün
körü iş yapan değildir, olmamalıdır.
Peki her zaman bu kimliğimize denk davranıyor
muyuz? Eksik yanlış yaptığımız olmuyor mu? Mutlaka
oluyor. Yaşamda da örnekleriyle karşılaşıyoruz bunun.
Mesela duvarlarda, aceleyle yazılan, imlâ hataları olan
yazılamalar görüyoruz. Ya da özensiz yazılmış pankart-

lar, özensiz öylesine asılan afişler, kapı altlarından atılıp
gidilen bildiriler...
Özensizlik, emek vermemektir. Yapılan işin sonucunun ne olacağını, önemini, bize ne kazandırıp ya da bizden ne götüreceğini göremeyenler özensiz olur. O zaman
öğreneceğiz, işimizin önemini kavrayacağız, emek vereceğiz, ısrarcı olacağız. Cepheli, nasıl yazılama yapılırı,
nasıl afiş yapılırı bilmiyorsa öğrenmelidir. Ve öğrendiklerini büyük bir dikkat ve özenle pratiğe geçirmelidir.
Yaptığımız işlere gösterdiğimiz özen, kendimize ve karşımızdakine olan saygımızın da ifadesidir aynı zamanda.
Cepheli yukarda saydığımız olumsuzlukların bizim
olmadığını fark eden ve bunları düzeltmek için mücadele
edendir.
Özensiz, gelişi güzel, dikkatsiz, kaba, küllemeci
yapılan her iş bizim gücümüzü zayıflatır, düzene güç verir.
Aldığımız her olumlu sonuçsa devrimimizi büyütür.
Tüm Cepheliler’in görevi devrimi büyütmektir.
En küçük- büyük iş ayrımı yapmadan tüm işlerin devrime hizmet ettiğinin bilincinde hareket etmeliyiz. “Sen
daha bunu yapmaya özen gösteremiyorsun gerillada nasıl
özen göstereceksin” diye… Burada cevap “orası başka,
burası başka” olur. Hayır, her Cepheli sürekli bir savaşçı gibi işinin ciddiyetinde olacaktır, işindeki özensizliğin
ortaya çıkaracağı sonuçların tutsaklıklara, ölümlere mal
olabileceğini bilecektir. İktidar bilinciyle hareket edecektir.
Emeğine yani onuruna sahip çıkacaktır, özensiz,
baştan savma yapılan işin kendi emeğine hakaret olduğunu bilecektir. Sonuç olarak, bir Cepheli; emeğine yani
onuruna sahip çıkmalı, yaptığı tüm işlerde aynı bilinçle;
Cephe için, halk için, devrim için diye bakmalıdır.

Engellilerin sorunu ‘ayıp’
kapatmakla çözülemez!
TBMM’nin açılışında, engelli milletvekili Şafak
Pavey, pantolon
yasağı nedeniyle,
meclise, protez
bacağı görünecek
bir biçimde etek
giymek zorunda
kalarak geldi.
AKP’liler bu durumdan “çok
etkilendiler”. Öylesine etkilendiler ki,
elbirliğiyle bu “ayıbı” kapatmak
için pantolon yasağını kaldırmaya
soyundular. Böylelikle Şafak
Pavey’in protez bacağı görünmeyecek! Ve ne büyük bir sorun çözülmüş olacak!!!

Oysa, engellilerin sorunları sıralamasında, haklar ve özgürlükler
sıralamasında meclisteki pantolon
yasağı sıranın en sonlarındadır. Bu
ülkenin hiçbir yerinde, kurumunda
hayatın ve yasaların düzenlenişinde
engelliler DİKKATE ALINMAMIŞTIR. ASIL SORUN BUDUR.
Her şey bir yana, bizzat TBMM’de
bile, özürlüler için tek bir alt yapı
yoktur. Özürlüleri aldatmak için
geçen dönem özürlü bir milletvekilini meclise sokan AKP, 9 yıl boyunca özürlüleri yok saymaya devam
etmiştir.
Şafak Pavey sorunun pantolon
yasağıyla sınırlı olmadığını söylüyor,
ama ona da kulak veren yok. Tıpkı,
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ülkemizdeki 11 milyona yakın özürlüye kulak verilmediği gibi.
Meclise özürlü bir milletvekili
seçtirmek gibi göstermelik yaklaşımlarla özürlülerin sorunları çözülemez. Ülkemizde neredeyse her 7
kişiden biri özürlüdür. Düzen onları yaşamdan koparmış ve evlere hapsetmiştir. AKP de bu anlayışı 9 yıldır sürdürüyor. Böyle ciddi ve boyutlu bir sorunun çözümü ya vakıfların
ya patronların “insafına”, “vicdanına”, “hayrına” kalmıştır.
Özürlüler sorunu, ne göstermelik
yasal düzenlemelerle ne de vicdanla, hayırseverlikle çözülemez.
Bu sorun, özürlüleri hayata, üretime katarak, onlara kendi ayakları
üzerinde durmalarını sağlayarak
çözülür ve bunu da sömürü düzeni
yapamaz. Bunu ancak ve ancak
Devrimci Halk İktidarı yapabilir.

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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 Riyakarlık açığa çıktı: Görünürde ve sözde, Filistin’den yana olan AKP,
önce Mavi Marmara’nın, sonra tüm filonun Gazze’ye gidişini engelledi!
 İşte Filo’yu Engelleyen Halk Düşmanı, Filistin Düşmanı Blok:

AKP-ABD-Siyonizm!
Ortadoğu halklarının düşmanı işbirlikçi AKP’nin gerçek yüzü bir
kez de Gazze’ye yardım götürecek filonun İsrail siyonizmi ile birlikte engellenmesi ile ortaya çıktı.
Her fırsatta Filistin halkının acılarını sömüren, Gazze’ye yönelik İsrail kuşatmasını kınayıp, Gazze’ye selamlar gönderen Tayyip Erdoğan ve
AKP iktidarı, sinsi bir biçimde, İsrail kuşatmasını destekleyip, Gazze’ye
gidecek yardım filosunu engellediler.

AKP’nin telkini!
“Mavi Marmara gitmesin”
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Aylardır halka, Türkiye-İsrail ilişkilerinin hep “kopma noktasına”
geldiği, AKP’nin İsrail’e “taviz vermediği”ne dair hikayeler anlatılmaktadır. Ama ne hikmetse, ilişkiler
bir türlü “kopmamakta”, tersine bir
çok alanda işbirliği ve halklara karşı
oluşturdukları koalisyon devam etmektedir.
İsrail Siyonizmi-Türkiye faşizmi
işbirliğinin devam ettiği, Gazze’ye
yardım için hazırlanan 2. filo karşısındaki tavırda bir kez daha görüldü.
Hatırlanacağı gibi, ilk Gazze’ye
yardım filosu 2010 Mayısı’nda yola
çıkmış ve 31 Mayıs’ta Siyonist katiller
filodaki Mavi Marmara adlı gemiye

İsrail Gazze’yi aç bıraktı!
İsrail askerleri, Gazze emekçilerinin sebze üretimi için kurduğu
seralardaki, bilgisayar teçhizatı, sulama boruları, su pompaları ve
plastik tentelerin hepsini çaldılar.
Amaç, Filistin halkının bu seraları kullanmamasıydı.
Seralar bir süre sonra tekrar
ekilmeye başlandı ama sınırdaki bir
çatışmanın ardından İsrail kamyonlara yasak getirince, taze mahsuller güneşte kavruldu. Seralar
kullanılmamaya başlandı.
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çıkartma yaparak gemide bir katliam
gerçekleştirmişler, 9 kişiyi katletmişlerdi.
Mavi Marmara bu anlamda, İsrail ambargosuna karşı mücadelenin,
Gazze’yle dayanışmanın sembolü
olmuştu bir bakıma.
Ve işte bundan dolayı da Siyonizmle Amerika, özellikle
Mavi Marmara’nın 2. yardım filosunda yer almamasını istiyordu.
AKP’nin ilk işbirlikçi müdahalesi
de bu noktada oldu ve Mavi Marmara’yı Gazze’ye göndertmedi. Bu
durumu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yalanlayamamış, tersine
üstlenmiştir.
Davutoğlu, ABD ve İsrail'in Mavi
Marmara’nın engellenmesi çağrılarına, “Telkinde bulunabiliriz ama
tümden önüne geçemeyiz” diyordu.
Peki neyi telkin ettiler Mavi Marmara’ya?
Gazze’ye gitmemesini!
Telkin “başarılı” oldu ve Mavi
Marmara gitmedi. Bu açıkça AKP’nin
engellemesidir! AKP, ABD ve İsrail’in
çağrılarını emir kabul etmiş, Mavi
Marmara’yı göndertmemiştir.
AKP Gazze’ye yardım götürmekten neyin karşılığında vazgeçti? Mavi Marmara’yı neyin karşılığında engelledi?
AKP ve Tayyip Erdoğan bu soruların cevabını halka vermelidirler.
Öte yandan, aylarca Mavi Marmara’ya yönelik İsrail katliamını anlatan İHH’lılar (Uluslararası İnsani
Yardım Teşkilatı), AKP’nin Mavi
Marmara gitmesin dayatmasını kabul
ederek , Mavi Marmara’da katledilenlerin anısını çiğneyip geçmişler,
AKP-ABD ittifakının dayatmasına
boyun eğmişlerdir. İşbirlikçi AKP’ye
karşı direnemeyenler, Amerika ve
siyonizme de direnemez. Bu bir kez
daha kanıtlanmıştır.
Bu tavırlarıyla kanlarını döken
Siyonizmi sevindirmiş, onların is-

Mavi Marmara’da siyonizmin
akıttığı kan hala ortadadır ve
işbirlikçilerle her uzlaşma, bu kanı
dökenlerle uzlaşma demektir.
teklerini yerine getirmişlerdir.
Öte yandan 12 Temmuz 2010’da
Almanya’da faaliyetleri yasaklanan
İHH’nin yasağı geçtiğimiz günlerde
Alman emperyalizmi tarafından koşullu olarak kaldırıldı. Emperyalizm,
besbelli ki, İHH uzlaşmacılığını ödüllendirmiştir; ama İHH bilmeli, ki,
emperyalizmin icazeti kimseyi büyütmez, büyütecek olan Gazze’yle
HERKESE VE HER ŞEYE RAĞMEN dayanışmayı sürdürebilmek,
Mavi Marmara’yı denizlere sürebilmektir.

AKP, Filistin halkının
yanında değildir!
AKP, İsrail Siyonizmi, Amerikan emperyalizmi ve Türkiye faşizmi blokunun bir parçasıdır. Bu
blok tüm Ortadoğu halklarının ve özel
olarak da Filistin halkının baş düşmanıdır. Bu blok, Gazze kuşatmasının doğrudan sorumlusudur.
Bu blok, kendilerine yardım eden,
Yunanistan ile birlikte Gazze’ye yardım filosunu engelleyendir!
İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın Gazze’ye gidecek filonun engellenmesiyle ilgili Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye’nin
“olumlu bir tutum” içinde olduğunu
açıklamış olması, bu işbirliğinin bir
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diğer kanıtıdır.
Her şey bir yana, yaşananlar işbirlikçi AKP’nin “Van Minut” şovlarının nasıl geriye döndürüldüğünü
herkese göstermektedir.
AKP gibi bir uşak, bir maşa, emperyalizm adına tetikçilik yapan bir
partinin dönüp dolaşacağı, geleceği
yer uşaklığa devam etmektir. Hem
uşak olacak hem de emperyalistlerin
çizdiği sınırların dışına çıkacak? Bu
mümkün değildir.
AKP o nedenle bu blokun dışına
çıkamaz, çıkmamıştır. Yine her fırsatta
İsrail’in çıkarlarını korumak için yapılan planlara tabi olmuştur.
O nedenle Mavi Marmara’yı engellemiş, o nedenle Gazze yardım filosuna yönelik kuşatmaya katılmıştır.
Tüm bu olup bitenlerden sonra
AKP’nin Gazze’nin, Filistin halkının
yanında olduğunu ifade etmesi ne kadar inandırıcıdır? Filistin halkı,
AKP’nin hangi dostluğuna güvenecektir? Tersine ortada dostluk yok,
düşmanlık vardır.

Her şey siyonizm için!
Yunanistan’ın Girit Adası’nda,
12 gündür bekletilen Kanada gemisi Tahrir’in limandan çıkışını
engellemek amacıyla bir sahil güvenlik botu, gemiye baskın düzenledi. Önce SAT komandoları su sıkarak gemiyi engellemeye çalıştılar.
Engelleyemeyince, gemiye saldırdılar.
Gemideki iki direnişçi, bir sahil
güvenlik botunu, kanoyla oyalayarak engellemeye çalışırken, diğer
direnişçiler de, balık ağlarıyla geminin çevresini sararak komandoları engellemeye çalıştılar. SAT
komandoları gemiye çıktıktan sonra, direnişçilerin kaptan köşküne
kurduğu barikatı kırarak içeri girdiler.
Direnişçiler, geminin ön tarafına geçip direnmeye çalıştı. Komandolar, gemiyi römorkörle limana çektiler.
Kısacası, Yunanistan devleti,
polisiyle, ordusuyla İsrail için seferberdi...

Yıllardır kuşatma
altında olan Gazze’ye
getirilecek olan ilaçların engellenmiş olması
açıkça Gazze halkına,
“hastalıktan, açlıktan
ölün!” demektir. Ve
şimdi diyenlerden biri
de AKP’dir.
Emperyalizme ancak devrimciler tutarlı bir tavır alırlar. Filistin
halkının gerçek dostları her zaman o
nedenle devrimciler olmuştur. Devrimciler çıkarsız bir dostluk sürdürmüştür.

Korkularının nedeni,
11 gemi değil, halkların
birlik ve dayanışma
duygusunun büyümesidir!
2. filonun gidişi, Yunanistan, Türkiye, Amerika, Siyonizm tarafından
engellendi. Filodakiler Yunanistan’da
bekletilen gemilere gelen Yunanlı
gazetecilere şu bilgileri veriyorlardı:
“Gazze'ye götürülecek olan ilaçlar
özellikle parkinson, kalp, şeker ve
yüksek tansiyon hastaları için hayati
öneme sahip ilaçlar...”dır.
“Gazze İçin Kanada Gemisi” Organizasyon Komitesi üyesi Stephan
Carriven, gemide halkların gönderdiği yardımlarla alınan 30 bin dolarlık ilaç olduğunu belirterek “İlaçları
alırken Gazzeli doktorların bize gönderdiği listeyi gözönünde bulundurduklarını... bunların Gazze'de temin
edilmesi imkansız olan ilaçlar olduğunu” vurguluyordu.
Yunanistan’da günlerdir bekletilen
ve Gazze’ye gitmelerine izin verilmeyen 11 gemide bu tür malzemelerin yanısıra, çeşitli milliyetlerden
350 kişi var.
Emperyalizmin ve İsrail siyonizminin Türkiye faşizmi ile birlikte
engellemeye çalıştığı topu topu 11
gemi ve 350 kişidir. Korkuları bu 11
geminin misyonundadır.
Yunanistan’daki limanda gemilerin çıkışını engellemek için önce
“gemilerde silah var” deyip, engelleme yaptılar. Gemilerde silah olma-

dığını yardım götürenler açıkladılar.
Kaldi ki, silah da götürebilirlerdi. Silah götürmeleri onların meşruluğunu
ortadan kaldırmaz. Filistin halkının
ekmek kadar silaha da ihtiyaçları
var.
11 gemi işbirlikçi ittifak tarafından
engellendi. Gazze’ye gidecek gemilerden Muğla Göcek limanında bekleyen MV Saoirse’ye ve Yunanistan’ın Pire limanında bekleyen Juliano isimli gemiye sabotaj yapıldı.
Yunan komandoları, Girit limanından engellemelere rağmen Gazze’ye gitmek için çıkan bir gemiye
saldırarak, zorla limana çektiler.
ABD’den gelen geminin kaptanı gözaltına alındı. Yani Siyonizm işbirlikçisi ittifak filonun Gazze’ye gidişini
engellemek için her şeyi yaptı.
Yunanistan, Gazze’ye gitmek isteyen Yunan ve yabancı bandıralı
tüm gemilerin Yunan limanlarından
hareket etmelerinin yasaklandığını
açıkladı. Yunan oligarşisi, İsrail siyonizminin isteklerini harfiyen yerine getiriyordu.
Aynı günlerde gazeteler Yunanistan ile İsrail burjuvazileri arasında
oluşturulan Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi'nin Temmuz ayında Kudüs'te toplanacağı ve enerji, turizm,
çevrecilik ve savunma gibi alanlarda
anlaşmalar imzalanacağını yazıyordu.
Yardımlarından ötürü Yunan oligarşisi ödüllendirilirken, Filistin halkına
karşı da işbirliği pekiştiriliyordu.
AKP’nin de aynı anlaşmalar içinde olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. AKP de Mavi Marmara’yı ve
filoyu engellemenin ödülüne, ya Siyonizmden ya da Amerika’dan alacaktır. Bu ödülen ne olacağı da pazarlıklarda belirlenmiştir; Ama AKP,
halkın önünde yine Siyonizme karşı
esip gürlemeye devam edecektir!

Meclisinde Değil, Devrimdedir

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011
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Röportaj

Torba Yasa’nın 166. Maddesini
Sendikalı İşçiler Anlatıyor:

‘TORBA YASA, BİZİM
İÇİN ÖLÜMDÜR!’
Torba Yasa’nın 166. maddesi, işçilerin kazanılmış tüm haklarını gasp
ediyor. Sendikalı-sendikasız bütün
işçilerin, iş güvenliği ellerinden alınıyor. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesi önünde engel olunmak isteniyor.
İşçi sınıfını, daha da ezerek, posasını çıkartmak istiyorlar.
Bu yasanın işçilerin hayatını nasıl etkileyeceğini, neden mücadele etmemiz gerektiğini DİSK’e başlı Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin kendi anlatımlarından okuyalım…

Sayı: 277

Yürüyüş

“İŞÇİ SINIFININ VE BÜTÜN
SENDİKALARIN TEK ÇATI ALTINDA MÜCADELE VERMESİ
GEREKİR.”

sası ile iş garantisi de maaş garantisi de yok.
Yürüyüş: Sendika buna karşı ne
yapmalıdır?
Z. Doğan: Sendikaların buna karşı büyük bir çaba sarf etmeleri gerekirdi. Bir takım sendikalar çaba sarf
edip, gayret gösterdiler. Ankara’ya kadar yürüdük. Bursa-Eskişehir-Ankara güzergâhında 3 gün boyunca DİSK
Genel-İş olarak bölgeleri gezerek
işçi arkadaşlarımızı, çalışanları bilgilendirdik. Ve Ankara yürüyüşünü
başlattık. Bu süreçler içinde diğer konfederasyonlar Türk-İş, Hak-İş ise hiç
bir çaba sarf etmedi. Ve de onunla bir
sonuç alınamadı ve yasa çıktı.

17 Temmuz
2011

Yürüyüş: Anayasanın 166. maddesi sizin için ne demek?
Z. Doğan: Bizim için bir kıyım ve
yıkım demek. Tekel işçilerinin yaşamış
olduğu 4-C kapsamına benzer bir kamuyu boşaltma operasyonu demek. İşçiler bundan hoşnut değil. Bütün haklarımızı elimizden almakta; 1980 cuntasında alınan haklarımız şimdi de ufak
ufak kıyıma doğru gitmektedir.

Yürüyüş: İş kolunuzdaki diğer
sendikaların yaklaşımları nasıldı
sizce?
Z. Doğan: Diğer sendikalar bu işe
sıcak bakmıyorlar. Daha işin gerçek
yüzünü görmediler. Biz kamu çalışanları görmemiz gerekenleri Tekel’de gördük aslında. Yavaş yavaş
kamuda taşeronlaştırma sistemi kurulmak istenmektedir. Yani devlet
tamamen kamuda çalışan işçileri tasfiye edecek. Karayolları başladı. Tekel başladı, şimdi de belediyeler boşaltılmaktadır. Bir takım sendikalarda
şimdi ufak ufak kıpırdanmalar var
ama basın açıklamalarıyla geçiştiriliyor.

Yürüyüş: İşçiler için en hayati
olan yanı neresidir?
Z. Doğan: İş garantisi olmamasıdır. İşçilerin istenildiği yere gönderilmesi, orada çalıştırılmasıdır. İşçilerin kendilerini işlerine göre adapte edip ona göre borca girmiş, belki
yeni evlenmiş ama bu çıkan torba ya-

Yürüyüş: Peki işçiler ne yapmalıdır sizce?
Z. Doğan: İşçiler kaynaşmalı ve
birleşmelidir. Bilinçlenmelidir, öğrenmelidir. Sendikaların almış olduğu kararlara bağlı kalmalıdır. Parti olarak düşünmemelidir. Emek, alın terine
sahip çıkmak için birbirlerine bağ-

Kartal Belediyesi Temizlik
İşleri İşyeri
Temsilcisi

Zeki Doğan:
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lanmalı. Çünkü bu süreçlerden sonra daha çok şeylerimiz gidecek. Ucuz
işçiliğe gidiliyor. Yaşam şartları gittikçe zorlaşıyor. Ne oluyor. İşçiler tamamen yoksullaşmaya ve aç kalmaya mahkûm ediliyor. Burada her tür
pislik, yozluk çıkacak. Aç çünkü insanlar. Şu an işçi sınıfı bunun bilincinde değil, o aldığıyla geçinip gidiyor. Ama nelerin gittiğini bilmiyoruz.
Yürüyüş: Ne eklemek isterseniz?
Z. Doğan: İşçi sınıfı silkelenip
kendine gelmeli, ayrımcılık yapılmaması lazım. Bizler mirasları yiyoruz. Onlara sahip çıkamıyoruz. Mücadelesiz hiç bir şey olmuyor. Sendikaların yapmış olduğu eylemler
ses getirmiyor. Kamuoyunda herhangi bir etkileyiciliği olmuyor. Ama
basın açıklamalarıyla değil de, kitlelerle çoluk çocuk sokaklara dökülürse, ancak öyle ses getirilir.
Yürüyüş: Diğer sendikalara çağrı yapıyor musunuz?
Z. Doğan: Bütün işçi sınıfının ve
sendikaların hepsinin tek çatı altında
mücadele vermesi gerekir.
“TAŞERONLAŞMANIN ÖNÜNÜ DAHA DA ÇOK AÇMAK İÇİN
ÇIKARTILAN BİR YASA”

Sarıyer Belediyesi
Baş Temsilcisi, Genel-İş
1 No’lu Şube Sekreteri

Aysun Güner
Davulcu:
Yürüyüş: 166. madde sizin için
ne demek?
A.G. Davulcu: Bizim için haya-

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

tımızın değişmesi demektir. Ailemizin, düzenimizin bozulması demektir. Çünkü çıkartılırken hiçbir şekilde kamu işçileri düşünülmeden çıkartıldı. Torba Yasası ile birlikte,
belediyelere gelen bilgiler doğrultusunda, belediye başkanları istedikleri
gibi 50 kişi-100 kişi, ne kadar olursa olsun başka bir yerdeki işe gönderebilecek. İşçi eğer 5 iş günü içerisinde yeni işyerine gitmezse, 5 gün
içerisinde tazminatsız iş hakkı feshi
kararı veriyorlar.

kilde yaklaşım yok. Yani zoraki kendini göstermelik bir iki kişiyle katılıyorlar ama hiçbir şekilde kesinlikle.
“TORBA YASA BİZİM İÇİN
SOSYAL GÜVENCELERİMİZİ
BOZMAK, BİZİ ORTADAN KALDIRMAK DEMEKTİR”
Genel-İş Fatih
1 No’lu Şube
Mali Sekreteri

Şentürk Şit:
Yürüyüş: İşçiler için en hayati
olan yanı neresi?
A.G. Davulcu: Hayati olan yanı
yuvalarının dağılması bence. Çünkü
insanların bir düzeni var. Herkes
yerleşmiş. Örnek veriyorum Sarıyer
Belediyesi’nde en az çalışan işçimiz
15 yıllık. 15 yıldır evini, barkını, çocuğunu, her şeyini düzenini kurmuş
bir insanın birden bire taşra teşkilatına gitmesi... Bu resmen insanlarla
alay etmek, haklarını elinden almak.
Torba Yasa’da deniliyor ki, sendikal
hakların önü açıldı. İsteyen iki sendikaya üye olabilir, isteyen üç sendikaya üye olabilir diye bir madde var
biliyorsunuz. O maddenin de ne kadar geçersiz olduğunu belki çevrenizde de görüyorsunuz. Bir insan bir
sendikaya üye olunca işten atılıyor ki
bırakın iki sendikayı. Resmen işçilerle
dalga geçmek. Başka bir şey değil
bence.
Yürüyüş: Sendika buna karşı
ne yapmalıdır?
A.G. Davulcu: Biz DİSK’e bağlı bir sendika olarak gerçekten sonuna kadar savaştık. Ama yanımızda hiçbir sendika olmadı. Ne bir Hak-İş’ten
ne Türk-İş’ten. Tam tersi hükümetten
yana tutum aldılar. Biz Ankara’ya kadar yürüdük, coplandık, gazlandık.
Hiçbir şekilde hiçbir işçiye destek vermediler. Kendi işçilerine bile, üyelerine bile destek vermediler.
Yürüyüş: İş kolunuzdaki diğer
sendikaların yaklaşımı nasıl?
A.G. Davulcu: Sıfır, hiçbir şe-

Yürüyüş: 166.
madde sizin için ne demek?
Ş. Şit: Bizim için geleceğimizi
yok etmek, bizim için ölüm demek,
bizim için sosyal güvencelerimizi
bozmak, bizi ortadan kaldırmak demek. Önceden kadro sayısına dokunmayacağız dediler, her geçen yıl
kadro sayısını azalttılar. Mesela Fatih Belediyesi’nin kadro sayısı 247
olarak geçer ama şu anki mevcudumuz bizim 204 kişi civarında. İşçi çalışan arkadaşımız var. Bununda yanına ekledikleri yasada bir madde ile
derler ki, biz bu Torba Yasa ile norm
kadro sayısının altındayız ama personel fazlalığı var. Ve bu gerekçeyle bizi taşra teşkilatlarına veya başka iş kollarına dağıtacaklar. Dağıtmasından ziyade, yine bizim için asıl
önemli olan bizim sosyal dengemizi bozması. Şöyle tarif edersek, mesela sizi buradan Yedikule’de bir liseye gönderdiler, gidip oradaki bir görevlinin aldığına denk ücretiniz olacak. Yani burada sosyal dengenizi bozarak, haklarınızı elinizden alarak,
normal bir taşeron çalışanının yanına koyarak, sizin kazanmış olduğunuz hakları gasp etme söz konusu.
Yürüyüş: Sizin için en hayati
yanı neresidir?
Ş. Şit: İşçilerin sosyal dengelerini bozmaları, işçilerin kazanmış oldukları haklarının ellerinden alınması,
işçileri burada taşeron işçiye çevirmeleri, iş çalışma kurallarını bozmaları, hatta sekiz saat iş kuralını boz-

maları, iş saatini 12 saate çıkarmaları... İşte bu tür şeyler işçileri derinden tedirgin etmektedir.
Yürüyüş: Sendika buna karşı
ne yapmalı?
Ş. Şit: DİSK Genel-İş sendikası
olarak, başta 1 No’lu Şube olmak
üzere, Genel-İş Başkanı Erol Ekici tarafından Fatih, Sarıyer ve Beşiktaş’ta işçilerle toplantı yaptık. Torba
Yasası’nın verdiği zararları işçi arkadaşlara anlattık. Bu yasanın bizim
için ölüm yasası olduğunu anlattık.
Bu yasanın çıkmaması için her yerde direnişler, eylemler yapmalıyız dedik.
Yürüyüş: İş kolunuzdaki diğer
sendikaların yaklaşımı nasıl?
Ş. Şit: Bizim ortak değerlerimizi
yok edenlere karşı hep beraber durup
mücadele etmemiz gerektiği, temel
ilke, temel şart olmalıdır. Oysa ki bu
arkadaşlarımızın, maalesef bırakın sokağa çıkmasını salon eylemini yaptığını dahi duymadık, görmedik. Artık bunlarda bu çalışanların alın terinden emeğinden ellerini çeksinler.
Çalışanlara da bir mesajım var. Çalışanlarda kendilerini bunların yanında tutmaktan vazgeçsinler. Davanın asıl muhatabı DİSK’tir.
DİSK’in yanına gelsinler, örgütlensinler, bütünleşelim bizim bu dengemizi bozanlara karşı taraf olup
topluca haykıralım.

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

Yürüyüş: İşçiler ne yapmalı?
Ş. Şit: İşçiler gerçeği söyleyeni
dinlemeli. Türkiye genelinde gelmiş geçmiş 15-16 Haziranları yaratan, DGM’leri durduran bir ruhun sahibi ve temsilcisi olan DİSK’in çatısı
altında birleşmeli. Artık o sarı sendikalara da yok deyip, onların altını
boşaltmalı, onları sandalyeleriyle
baş başa bırakmalılar diye düşünüyorum.
Yürüyüş: Peki şu anda ne gibi
çalışmanız var?
Ş. Şit: Biz şu anda iş yerlerinde

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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Devrimci İşçi
Hareketi

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

Torba yasa içinde çıkartılan 166.
Maddenin hedefinde bugün için kadrolu belediye işçileri var. Yaklaşık 51
bin belediye işçisi “ihtiyaç fazlası” denilerek, kazanılmış hakları gasp edilerek çeşitli şehirlere sürgün edilecek.
Direnmeden bu yasayı püskürtebilir miyiz? 166. Madde’ye karşı bir
şey yapmayan sarı sendikacılık, “konuşarak halledelim... kıdem tazminatlarını kurtaralım” diyerek işçiyi
oyalıyor.
Bu saldırıyı direnmeden püskürtemeyiz. Sürgüne gitmeyelim, kıdem
tazminatlarımızı alıp işten çıkarılmayı kabul edelim demek de çözüm değildir. Bu, köleleştirmeye, dayatmaya
boyun eğmektir. Bizden sonraki işçiler de aynı köleleştirme ve sürgün dayatmalarıyla yaşayacaklardır.
Onlar, yine bizim kardeşlerimiz,
oğullarımız, kızlarımız olacaktır.
KENDİMİZ İÇİN,
toplantılar yapıyoruz. Hatta ve hatta
bizim 1 No’lu Şube’ye işveren ve valilik tarafından bir yazı gönderilmişti. Demin dedim ya, personel fazlalığı var. Biz Genel-İş olarak, iş yerine
bunun karşısında olduğumuzu beyan ettik. Şu an herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor ama biz bunu her
gün anlatıyoruz. Yeter ki bir araya gelelim birleşelim. Sesimizi yükseltelim.
Torba Yasa bizim için ölümdür. Bu
ölüme dur diyelim.
Yürüyüş: Son olarak bir şey söyleyecek misiniz?
Ş. Şit: Biz çalışanlar yan yana gelmezsek, kapitalist düzene karşı savaşı
ortaklaştırmazsak bizim geleceğimiz
gerçekten de çok kötüdür. Yani bugün
beni sürgün edecek düzen, yarın da bir
başkasını sürgün edecektir bunu bilelim. Aynı sınıfın öğrencileriyiz,
aynı sınıfa emeğimizi satıyoruz. Gelin yan yana duralım, faşizme karşı
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Direnmeden
166. MADDE saldırısını
püskürtemeyiz!

TÜM EMEKÇİLER İÇİN,
YARIN AYNI İŞYERLERİNDE
ÇALIŞACAK OLAN
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
DİRENMELİYİZ!
Bilindiği gibi, mahalli idarelerde
çalışan işçiler, büyük ölçüde örgütlü,
sendikalıdır. Bizlere bu davranışı
yapabilirlerse, bizleri böyle hallaç pamuğu gibi sağa sola atabilirlerse,
örgütsüz, sendikasız işçilere neler
yapmazlar ki?
Direnişimizle, dayanışmamızla,
meydanın boş olmadığını iktidarlara,
belediye yönetimlerine göstermeliyiz.
MAL DEĞİLİZ, MARABA DEĞİLİZ! BU YOK SAYMAYA, MAL
YERİNE KONULMAYA DİRENMELİYİZ!
İkinci olarak bu zorbalığa, keyfiliğe fiilen de boyun eğmemeliyiz. Yaşamlarımızın alt üst edilmesini, sürgünleri, kabul etmemeliyiz.

Bu zorlu bir mücadele olacaktır.
Ama bu saldırıyı püskürtebiliriz. Bir
direniş geleneği yaratabiliriz. İşçi
sınıfının diğer kesimlerinin desteğini alabiliriz.
Direniş kazanacaktır.
Eminönü direnişini yaratan belediye işçileridir. Tek başına direnen ve
kazanan Türkan Albayrak’ın direnişi bize bunu söylüyor.
Direnmezsek kaybeden sadece biz
olmayacağız. Tüm işçi sınıfı, tüm halkımız kaybedecek.
Buna inanarak, bunu bilerek karşılarına çıkalım.
Devrimci, ilerici, demokrat sendikacılara, işyeri temsilcilerine büyük
iş düşüyor bu konuda. İşçilere tekrar
tekrar anlatmalıyız Torba Yasayı ve
166. Maddeyi. Direnmenin zorunluluğunu ve dahası mümkün olduğunu anlatmalıyız. Bu güveni vermeliyiz.

birlikte haykırarak bu yasaya karşı dur
diyelim.
TORBA YASA SÜRGÜN YASASIDIR

R. Uğurlu: Genel-İş başta olmak üzere, DİSK’e bağlı sendikalar
alanlarda biber gazı yiyerek, diğer
sendikaların ufak tefek katkılarıyla bir
sürü çalışmalar yaptı bu konuda.
Yani DİSK’e bağlı sendikalar elinden
gelen çabayı gösterdi. Ama özellikle
Türk-İş ve Hak-İş bu çabayı baltalamak için elinden geleni yaptı. Artık
Türk-İş, Hak-İş vs. tüm sendikalar
yattığı uykudan uyanmalı. Bütün
sendikalar birlikte hareket etmeli.
Çünkü bu yasa sadece bizleri ilgilendiren bir yasa değil, gelecekteki nesillerimizin yok edilmesi anlamını da
taşımaktadır.

Şişli Belediye
Çalışanı Fen
İşleri Baş
Temsilcisi

Remzi Uğurlu
Yürüyüş: 166. madde sizin için ne
demek?
R. Uğurlu: Biz aslında torba yasaya şöyle diyebiliriz; işçiler için bir
sürgün yasası. Yerel yönetimlerde
çalışan işçilerin tasfiyesini hedefleyen
yasa ile işçiler kendi iradeleri dışında Milli Eğitim, emniyet veya taşra
gibi yerlere sürülecekler.
Yürüyüş: Sendika buna karşı ne
yapmalı?

Yürüyüş: İş kolunuzdaki diğer
sendikaların yaklaşımı nasıl?
R. Uğurlu: İş kolumuzdaki diğer
sendikaları alanlarda göremedik ama
kısmi anlamda çok cılız bir destekleri
oldu. Genelde bu işin başını DİSK ve
DİSK’e bağlı sendikalar çekti.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Devrimci Memur
Hareketi

Kamu emekçilerinin mücadelesini büyütmenin,
sorunlarını çözmenin, örgütsüzleştirme saldırısını,
Torba Yasa benzeri saldırıları püskürtmenin tek yolu

KESK’i Devrimcileştirmektir!

1-3 Temmuz’da Ankara’da yapılan KESK 4. Olağan
Genel Kurulu’nda Devrimci Memur Hareketi’nden
kamu emekçileri, bir çok konuda önergeler sundular. Emperyalist uluslararası kurumlarla ilişkilerin kesilmesi, kadın sorunundaki çarpık bakış açısının terkedilmesi, kameraların yaşamımızı denetim altına alması, suyun ticarileştirilmesine, F tiplerindeki tecrite, tutuklamalara karşı mücadeleye daha köklü bir katılım gösterilmesi gibi
çeşitli konulardaki önergeler, esas olarak gerektiği gibi
tartışılmamıştır bile.
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu eylemlerine katılım, F tiplerindeki tecrite karşı mücadele doğrultusundaki önergeler –kimsenin itiraz edecek bir gerekçesi olamayacağı için– kabul edildi. Ama onun dışındaki haklı önergeler, reformizmin barikatına çarptı. Neden reddettikleri bile
belli olmaksızın reddedildi devrimci öneriler.
Reformizm, KESK üzerinde kendi tahakkümünü
kurmak istiyor. KESK içinde yar alan ÖDP çizgisindeki Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) ile BDP çizgisindeki Demokratik Emek Platformu (DEMEP), KESK
Genel Kurulu’nda önceden aralarında anlaşarak KESK
işleyişinde temel değişikliklere yol açacak tüzük değişikliklerini gündeme getirdiler. Bu Genel Kurul’da önerdikleri (daha doğru bir deyişle dayattıkları ve yangından
mal kaçırırcasına karara dönüştürdükleri) KESK Meclisi de bu reformist planın bir parçasıdır.
Yeni bir karar organı olarak KESK’e dayatılan bu
öneriye, daha Genel Kurul sürerken karşı çıktık. Bu önergenin geri çekilmesini ve kamu emekçileri kitlesinin katıldığı bir tartışma süreciyle şekillendirilmesini önerdik.
Reformizmin reddettiği bu önergeyi aşağıda sunuyoruz.

Bu önerge reddedilmiş ancak KESK’teki
devrimci demokratik mücadele
bitmemiştir. Sınıf mücadelesinden,
devrimci politikalardan uzaklaştırmak,
KESK’in ölümüdür. Bugüne kadarki
gerilemelerin nedeni de budur. Tüm
devrimci, ilerici, demokrat kamu
emekçileri, KESK’i devrimcileştirme
mücadelesinde Devrimci Memur
Hareketi’ne destek vermelidir. Çünkü
KESK’in geleceği sadece ve sadece bundadır.
Genel Kurul’da Verdiğimiz Önerge Metni:
KESK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME
ÖNERMESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR!

KESK tarihinde ilk kez ortak emekle yaratılan değerler
yok sayılarak, “Neyin ve kimin ihtiyacı” olduğu KESK kadroları ve üyeleri tarafından bilinmeyen ve hatta önerenlerin dahi savunamadığı bir tüzük değişikliği oldu bittisiyle
karşı karşıyayız.
“Delege çoğunluğum var” mantığıyla önerilen tüzük
değişikliği, KESK’in kadroları ve üyeleri tarafından tartışılamadığı gibi, hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığı da
örgütümüz tarafından bilinmemektedir. Tüzük değişikliği önergesini verenler KESK’in ortak hukukunu, ortak
değerlerini hiçe saymışlardır.

İki yüz bini aşkın üyesi olan örgütte yalnızca delege
sayısı üzerinden yapılacak bir tüzük değişikliği demokratik
olmadığı gibi örgütte yeni sorunlara neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Bedeller ödenerek yaratılmış tüm ortak değerler ancak ve ancak tüm bileşenlerin ortak tartışması, ortak ihtiyaçları ve ortak iradesiyle daha ileriye taşınabilir.
KESK, bir sınıf ve kitle örgütüdür, baskılara, sömürüye ve anti demokratik uygulamalara karşı sınıf bilinciyle mücadele eder, sınıfsal karakteri gereği meşru, fiili ve militan bir mücadele çizgisini esas alır.
Öngörülen tüzük değişikliği ile KESK’in bu nitelikleri ortadan kaldırmak istenilmekte, çağdaş sendikacılık
anlayışı hakim kılınarak sivil toplumcu bir çizgiye çekilmek istenmektedir. Böyle bir KESK, emek ve demokrasi mücadelesinde ezilenlere değil egemenlere yarayacaktır.
Değişikliği öngörenlere soruyoruz?
Mevcut tüzüğün hangi maddesi, fiili ve meşru mücadeleyi engellemektedir? Hangi maddesi, demokratik
bir işleyişi engellemektedir? Hangi maddesi, sınıflar mücadelesi önünde engeldir? (...)
Bugüne kadar ortaya konulan verili durumda sorunun
mevcut tüzük olmadığı tamamen bakış açılarından kaynaklandığı görülmektedir. Mücadeleyi büyüten daha
ileri tüzükler yazılabilir, eksikler tamamlanabilir ancak
tabanda ve kadrolarda tartışmak koşuluyla, demokratik
kural ve kurulların işletilmesi şartıyla.
Bugün KESK kadrolarının, üyelerinin ve hatta önerge sahiplerinin bile içeriğine hakim olmadığı ve bilmediği bir tüzük değişikliği önermesi ve tartışması KESK’in
ortak hukukunu ve değerlerini ihlal eden, yozlaştıran, anti
demokratik bir yaklaşımdır, bu önermeden vazgeçilerek
tüm bileşenlerin ortak iradesiyle önümüzdeki dönem bir
tartışma süreci başlatılmalıdır.
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHES İ
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Gençlik Federasyonu’ndan YAŞANAN DÜZENİN PİSLİĞİDİR,
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Geçtiğimiz hafta televizyonlarda,
gazetelerde boy boy haberler gördük.
“KPSS' de kopya çekilmemesi için
üst düzey önlemler alındı!”, “Adaylar ince ince arandı!” vs.
Yukarda okuduğunuz cümleler
size normal gelebilir. Öyle ya içeriye kopya sokmak ve diğer insanların
hakkını çalmak isteyen kişilere karşı önlemler alınmıştır. Kopyacı çeteler
hain planlarını artık tezgâhlayamayacak ve kopyaları nereye saklarlarsa
saklasınlar bulunacaktır. İşte “büyük
polisimiz” genç kızlarımızın iç çamaşırlarının içine kadar bu yüzden
aramıştır.
Öncelikle kameraların gözü
önünde polislerin içeriye giren kız öğrencileri iç çamaşırına kadar araması, bunun güvenlik önlemi diye insanlara kabullendirilmek istenmesi,
yaşadığımız düzenin pisliğini bir
kez daha gözler önüne sermiştir.
Bu yaşanan düzenin ahlaksızlığıdır.
Ağızlarından din, ahlak düşmeyen
AKP iktidarı bu durum karşısında tek
bir kelime etmedi. Aslında bazı insanlar için şaşırtıcı bir şey olabilir
ama devrimciler için değil. Zaten bu
tür düzenlemelerin önünü açan ve uygulamakta en çok ısrar eden AKP iktidarının kendisidir. Tabi ki bu konularda diğer düzen partileri de aynı
“hassasiyetle” seslerini çıkarma-

maktadır.
DÜZENİN AHLAKSIZLIĞIDIR
Yaşadığımız düYÖK sistemidir. Ülkemizde kopyazenin sahipleri bize her yerde kendi yalar, adam kayırmalar yıllardır olşam şeklini ve kendi ahlaksızlığını kamaktadır. Bu halkın da bildiği “göz
bullendirmek istemektedir. Toplumu
görmezse gönül katlanır” dediği bir
ayakta tutan ve onu yaşatan, düzene
olaydır. Ama sınav sistemi son 3-4
karşı mücadele etmesini sağlayan geaydır o kadar teşhir olmuştur ki,
lenekleri ve değerleri vardır. Kendi
YÖK ve ÖSYM böyle göstermelik
içinde yaşadığı bir ahlaki yapı vardır.
önlemler almaya gerek duymuştur.
Oysa düzen için önemli olan sadece
Ama bir tarafından akan pisliği kakendi yaşamı ve sömürü çarkının depatmak isterken, polis başka bir yerden
vamı. Buna her gün tanık olunuyor.
düzenin ahlakını yine göstermiştir.
Düzen kendi değer yargılarını
Kimse öğrencileri suçlu olarak
her şeyin önüne koyuyor. Ama bugösteremez.
Bu yaşanan tablodan
rada önemle durulması gereken şeyYÖK'ün
ve
ÖSYM'nin başındaki
lerden biri de halkın buna tepkisiz
insanlar sorumludur. Öğrenciler dükalmasıdır. Halk üzerinde uygulanan
zenin hem sınav salonlarında hem de
yozlaşma politikası insanları etkileokullarda dayattığı baskıları kabul etmekte ve normal olmayan şeyler
memelidir.
bazı maskeler altında insanlara norBunun yolu eğitim sisteminin
mal olarak sunulmaktadır. Yani dünasıl işlediğini öğrencilere iyi kavzen yavaş yavaş halkın direnen diratabilmek ve asıl suçlunun kim olnamiklerini teslim almak istemekte
duğunu gösteren bir pratiği ortaya
ve bunu kanıksatmaktadır.
koymaktan geçmektedir. ÖğrenciBuradan ikinci bir sonuca geleler kendi haklılığını bildiğinde ve
biliriz. “Neden bu kadar önlem var”,
kendi söz haklarının olduğu örgüt“Bu kadar önleme rağmen, gizli
lenmelere sahip olduğunda düzene ve
odalarda hazırlanan sorulara özel
onun dayatmalarına karşı sesini yükkorumalara, ahlaksız aramalara rağseltecektir.
men neden hala kopyalar var?” İşte
bu sorunun cevabı bize düzenin pisBize her yaşadığımız neden daha
liğini bir kez daha göstermektedir.
fazla örgütlenmemiz gerektiğini göstermektedir. Bize düşen bu görevi baTüm bunların suçlusu bu sınav
şarmaktır. BAŞARACAĞIZ!
sistemini yaratan düzen ve onun

Edirne’de Parasız Eğitim Davası Görüldü
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın parasız eğitim istedikleri için tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla, 6
Mayıs 2011’de Edirne'de açılan parasız eğitim çadırında gözaltına alınan Dev-Genç'lilere açılan dava 12 Temmuz’da görülmeye başladı.
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk
duruşmasına, haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen, tutuksuz yargılanan Soner Barut, Yılmaz Ferhat, Serkan Fikir, Murat Ulusoy, Diyar Çakıl ile Av. Barkın Timtik katıldı.
Dava, Dev-Genç'lileri gözaltına alan polislerin dinlenmesi için Ekim ayına ertelendi. Edirne Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, arkadaşlarına açılan bu hukuk dışı
davayı teşhir etmek için Adliye içerisinde eylem gerçekleştirdiler. Yapılan açıklamada, "... AKP hükümeti kendisine muhalif olan herkese zalimce saldırmaktadır. Bu
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tutumundan ise asla taviz vermeyecek, vazgeçmeyecektir. İşte bunun örneğini bugün burada bizlere ve bizim
nezdimizde aslında tüm
halkımıza açılan bu hukuksuz davada görüyoruz. Düzen
öyle pervasızca saldırıyor ki bunun üstesinden gelebilecek tek güç örgütlü güçtür. İşte bizler her zaman olduğu gibi yine emperyalist düzen ve ülkemizdeki işbirlikçilerine karşı başımız dik ve alnımız ak bir şekilde duruyoruz. Bizler her zaman meşruiyetimizi savunarak doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz." denildi.
Eylemde, "Baskılar Bizi Yıldıramaz!, Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız!, Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın!,
Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir!" sloganlarının atılmasıyla sona erdi.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin
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Gençliğin
Gündeminden

8 BİN 425 ÖĞRETMENİN
ATAMASININ YAPILMAMASI, AKP'NİN YALAN
POLİTİKALARININ SONUCUDUR!

5 Temmuz
2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen
atamaları gerçekleştirildi. Seçimler öncesinde binlerce işsiz ve ataması yapılmayan öğretmenlere çözüm bulacağını söyleyen AKP, seçimler sonrasında binlerce öğretmenin
atamasını yapmayarak bu vaatlerin yalandan ibaret olduğunu gösterdi. 12 Haziran genel seçimleri öncesinde 15
bin olarak açıklanan öğretmen atamalarından sadece 6 bin
575 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.
AKP'nin seçim öncesinde çözeceğini söylediği öğretmen
atamaları konusunda değişen, çözüm olarak getirilen hiçbir şey olmamıştır. Yaklaşık 9 bin öğretmenin yine atamaları yapılmamıştır ve yine öğrenciler mezun olmalarına rağmen mağdur durumdadır. Üstelik bu rakam AKP iktidarının söylediği, atamasını yapmak üzere söz verdiği öğretmen
sayısıdır. Bunun dışında toplamda 36 bin öğretmen atama
yapılması üzerine başvurmuştur. Bunlardan 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilse dahi 21 bin öğretmen yine
işsiz kalacaktır. İlk ve ortaöğretimde ise atama bekleyen 400
bin öğretmen var. Yani AKP çözümden çok çözümsüzlük
üretmektedir.
Ataması yapılmayan binlerce öğretmen olmasına rağmen, eğitim fakültelerinden mezun olan öğrenci sayısı her
yıl katlanarak artırılmaktadır. Mezun olan binlerce öğretmenin ataması yapılmadığı gibi, ataması yapılan öğretmenlerin birçoğu da kadrolu öğretmen olamamaktadır.
Diplomasını almış olan öğretmenlerde kadrolu olabilmek
için başta sınavlar olmak üzere bir dizi aşamadan geçirilmektedir. Son olarak gerçekleştirilen öğretmen atamaları buna örnek olarak gösterilebilir. Haziran ayında 30 bin
öğretmenin ataması yapılıyor ve bunlardan sözleşmeli po-

Bağış Adı Altında Diploma
Parası Uygulaması Sürüyor
Antalya’daki Atatürk
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden birincilikle mezun olan 18 yaşındaki İlker Yusuf Alkız
diploma almak için gittiği okulunda kendisinden
“diploma parası” olarak
100 lira istenmesine tepki gösterdi.
Alkız bağış adı altında hukuksuz bir şekilde
toplanan diploma parasına tepki göstererek okul-

ların yardıma ihtiyacı varsa bunu öğrencilerden ve
ailelerinden değil devletten alması gerektiğini ifade etti.
Okul birincisi olması
nedeniyle 50 liraya indirildiğini söyleyen ve
Mustafa Alkız küçük gibi
gösterilmek istenen bu
miktarları ödemekte zorlanan ailelerin varlığına
dikkat çekerek bu miktarı ödemek istemediğini
belirtti.

zisyonda kadroya geçirilenlerin sayısı 14 bin 277 ile kalıyor. Yeni atamalar ise 14 bin 209 kişi ile sınırlandırılıyor.
Emperyalizme ait bir kuruluş olan OECD (Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü )’nin değerlendirmelerine göre
bile; Türkiye'de öğretmen açığı 250 bin civarındadır. 380
bin civarında öğretmen de atama bekliyor. Sadece bu araştırma bile, ülkemizde eğitimin ne kadar vahim duruma geldiğini gösteriyor. Her yıl binlerce öğretmenin ataması yapılmamasına rağmen, bu konuda AKP iktidarının çözüm
olarak getirdiği hiçbir şey yoktur. Mevcut eğitim sisteminde
yaptıkları değişikliklerde sadece tekellerin, işbirlikçilerinin işine yaramaktadır. Öğrencilere, halkın çocuklarına sundukları işsizlik ve açlıktır. Bugüne kadar 24 öğretmen ataması yapılmadığı için intihar etmiştir. Binlerce öğretmen
ve öğrenci haklarını aramak için meydanlarda sayısız eylemler yapmışlardır. AKP iktidarı bunları görmezden
gelmek istese de, eğitimdeki bu sorunlar her yıl katlanarak artıyor. Bu sorunları AKP iktidarı çözemeyeceği
gibi, mevcut eğitim sistemindeki geçici değişiklikler de
çözmeyecektir. Sorunun tek çözümü eğitimdeki köklü bir
değişikliktir. Yani eğitimin ve bilimin halk için olmasıdır.
AKP yalanlarıyla binlerce öğretmene umut vaat etmiş,
fakat vaatlerinin hiçbirini yerine getirmemiştir. Seçim öncesinde verilen vaatlerin hepsi de oy kaygısıyla verilen vaatlerdir. Hepsi öğrencilerin ve öğretmenlerin haklarını aramamaları için yapılmıştır. Onlara çözüm olarak yine tek
yolun sandık olduğu gösterilmiştir. Ama bugün yaşanan,
öğretmenlerin atamalarının yapılmaması ve öğrencilerin
huzursuzluğu çözümün sandık olmadığını, tüm öğretmenlere ve öğrencilere göstermiştir.

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

Öğrencilerden-Öğretmenlerden
Şili’de protestolar
artacak
Şili’de eğitim sisteminin ticarileştirilmesine ve emperyalizmin
yeni-sömürgeci politikalarına karşı yükselen
eylem dalgasını “reform” yoluyla kesmeyi
hedefleyen hükümet
yeni bir taslak hazırlığı
yapıyor.
Başkan Sebastian
Piera eğitim konulu bir
taslak sunacağını açıkladı.

Resmi yetkililere
göre, öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini cevaplayacak olan başkanın açıklaması, radyo
ve televizyondan yayınlanacak.
Ancak 30 örgütü ve
çok sayıda üniversiteyi
temsil eden Şili Öğrenci Federasyonu'ndan
öğrenci liderleri, kökten değişimler hedeflenmediği müddetçe
protestoları artıracaklarını açıkladılar.

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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BİZ HEP BURADA OLACAĞIZ!
TALEPLERİMİZİ HER GÜN
DAHA DA GÜR HAYKIRACAĞIZ!
İzmir Liseli Dev-Genç'liler, 8
Temmuz Cuma günü yine Buca Forbes'te, “Parasız, Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz, Alacağız!” kampanyası dâhilinde masa açtı. 15.0017.30 saatleri arasında açılan masada, halkın haklı ve meşru talepleri dile
getirildi. 2,5 saat süreyle açık kalan
masada, 200'e yakın bildiri dağıtılırken 164 imza toplandı.
Halkımızın genelde yaşananlardan
haberdar olması, Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz'ın haksız yere 16 aydır
içerde oldukları anlatıldığında "Biliyoruz, biliyoruz." diye cevaplamaları, Liseli Dev-Gençli’lerin ne kadar
haklı ve meşru olduklarını bir kez
daha gözler önüne sermiştir.

Liseli Dev-Genç'liler, “Parasız,
Bilimsel, Demokratik Liseler İstiyoruz, Alacağız!”, “Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın”, “Öğrenciyiz HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ”, “Yaşasın DEV-GENÇ, Yaşasın DEVGENÇ’liler” sloganları ile eylemlerini tamamladı. Masada Yürüyüş dergisinin tanıtımını da yapan Liseli
Dev-Genç'liler, 2 dergiyi halka ulaştırdı.
Liseli Dev-Gençli’ler 9 Temmuz
Cumartesi günü de Konak'ta eski
Sümerbank önünde masa açtı. 15.3017.30 saatleri arasında açılan masada Liseli Dev-Genç'liler eğitimin tamamen ticarileştirildiğini, liselerde
yoz, bencil, bireyci, halkın sorunla-

rından tamamen uzak
yeni bir neslin yetiştirildiğini, tüm bunların planlı bir şekilde yapıldığını anlattı. 134 imza toplayan Liseli Dev-Genç'liler, parasız
eğitim istemenin suç olmadığını, parasız eğitimin anayasal bir hak olduğunu, bu yüzden Ferhat ve Berna'nın
hapishanede tutulmasının hukuk dışı
olduğunu anlattılar.
200'e yakın bildiri dağıtan Liseli
Dev-Genç'liler, halkın en meşru taleplerinden olan "Parasız Eğitim" talebini savunmaya devam edeceklerini gösterdiler.
Eylem, sloganlar ile tamamlandı.
Masada Yürüyüş dergisinin tanıtımını da yapan Liseli Dev-Genç'liler, 12
dergiyi halka ulaştırdı.
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HATAY'DA EVVEL
TEMMUZ HALK SOFRASI
Halk Cephesi'nin Hatay'da düzenlediği Evvel Temmuz Festivali'nin bu yılki ilk faaliyeti olan “Halk
Sofrası” 10 Temmuz Pazar günü Batıayaz’ın Çamlıdere Piknik Yeri’nde
yapıldı. Paylaşmanın, dayanışmanın
güzel örneklerinin sergilendiği pikniğe
200 kişi katıldı.
Geleneksel “Evvel Temmuz” kül-
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Dikmece Çerçur Tiyatrosu’nun, Ortadoğu halklarını ve vatan sevgisini
anlattığı Arapça oyun beğeniyle izlendi.
Grup Kızıl’ın sahne almasıyla,
ekmeği, sofrayı paylaşanlar bu sefer
de umuda dair ezgileri paylaştı. Yozluğa, bireyciliğin dayatılmasına karşı kardeşlik halayına duruldu.
Grup Kızıl’ın sunduğu ezgiler beğeniyle dinlendi. Saat 11.00’de başlayan piknik 5 saat sürdü.
Programın sonunda, Evvel Temmuz Festivali çerçevesinde 15 Temmuz günü Samandağ kumsalında yapılacak olan Grup Yorum konserine
davet çağrısı yapıldı.

türüne uygun olarak yapılan “Halk
Sofrası”, ortak bir şekilde yenilen yemekle başladı. Halk Sofrası’na katılanlara pilav, et ve fasulye ikram
edildi. Ayrıca halkın beraberinde getirdiği diğer yiyecekler de ortaklaştırılıp dağıtıldı. Piknik, “umudun çocukları”nın oluşturduğu grubun söylediği türkülerle devam etti. Ardından,

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

12 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MEZARLARI BAŞINDA ANILDILAR

ELİMİZDE 12 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN BAYRAĞI,
DEVRİM YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ!
Durmayacağız
Ağlamayacağız
Varsın
Kurşunlu yuvalar açılsın
göğüslerimizde
Eğer koyduysak adını
Bir kez çıktıysa ağzımızdan
söz
Bundan böyle
Her temmuzun on ikisinde
karanlığın
Cellatları ağlayacak bu ülkede
12 Temmuz 1991’de Devrimci
Sol’un atılım içinde olduğu bir sırada 12 yoldaşımız, vatanımızın 12
kurtuluş savaşçısı, halkın yüreğine
umut tohumları ekerek, onurlu ve savaşçı mücadele tarihimize yeni bir
halka eklediler. 10’u İstanbul’da 2’si
Ankara’da 12 devrimci, emperyalizme karşı bağımsızlığı, “sosyalizm
öldü” çığlıklarının atıldığı bir dönemde sosyalizmi savunurken; halkın
örgütlü mücadelesinin adım adım
yükseldiği, oligarşiyi rahatsız eden bir
düzeye eriştiği bir süreçte katledildiler.
Oligarşi bitirdik demişti. Sonunda rahat bir nefes alacak, vatan
topraklarını istediği gibi satacak, halka istediği zulmü rahatça uygulayabilecekti. Nasıl olsa örgütü “çökertmiş”, “yok etmiş”, “büyük darbe” vurmuştu.
Tarih 12 Temmuz 2011. Katliamın üzerinden 20 yıl geçti ve TAYAD’lı Aileler, Karacaahmet Mezarlığı önünde oligarşinin planlarını
tersyüz etmenin verdiği onurla, yeni
fidanları ile “Bize Ölüm Yok” diyerek 12 Temmuz şehitlerini anmak için
bir araya geldiler.
Saat 18.00’de toplanarak şehitlerin mezarına doğru flama ve şe-

Karacaahmet

hit resimleriyle yürüyüşe geçen aileler, “12 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür” pankartını taşıdılar. 17’sinden
50’sine 60’ına, analar oğullar hep bir
ağızdan “Bize Ölüm Yok”, “12 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar
savaş”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarını attılar. Coşkuyla
yürüyen kalabalık “Bize Ölüm Yok”,
“Varsa Cesaretiniz Gelin” ve “Gündoğdu” marşlarını mezarı hazır ölüm
mangalarını titrete titrete söylediler.
12 Temmuz şehitlerinin mezarları başında toplanan TAYAD’lı Aileler, saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından yapılan basın açıklamasında, “Bush için 12 devrimci katledilirken, oğlu Bush tüm dünya halklarını ‘ya benden yanasın ya benim
düşmanımsın’ diyerek tehdit ediyordu. Hepimiz bu tercihi yapmak zorundayız. Bu tercihin zorunlu sonucu olarak örgütlenmek, mücadala etmek zorundayız. Herkesin, her insanımızın yapabileceği birşeyler olduğunu bilerek direnmeliyiz. Devrimciliği büyütmek zorundayız. Devrimcilik bu köhne dünyanın tek temiz
kalmış değeridir. Halkımıza ait iyi ve

güzel olan ne varsa biz temsil ediyoruz, devrimciler temsil ediyor. Emperyalizmin halkımıza verebileceği
hiçbir şey yoktur. Emperyalizmin
yapabileceği tek şey sömürüyü, zulmü, işkenceyi büyütmek olacaktır.
Bize düşen de direnmek olacaktır. Direneceğiz. Onlar gibi direneceğiz.
Gücümüz tarihsel haklılığımızdan
gelmektedir. Meşru olan biziz. Biz bu
dünyada 6.5 milyarız. Bir avuç azınlık sömürücüye vatanımızı, dünyamızı
yağmalatmayacağız. Biz kazanacağız!” denildi.
Okunan şiir ve Grup Yorum
korosuyla birlikte söylenen türkülerden sonra şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. Aynı yerde bulunan şehitlerden, Mete Nezihi Altınay ve Cömert Özen’in mezarlarları da ziyaret
edildi.
Anmaya gelenlerin onlara
olan sevgilerini, özlemlerini, bağlılıklarını; mezar taşlarını öpüp, mezarlarını temizlerken, şehitlerimizin
yüreklerinde açan çiçeklere su dökerken görebilmek mümkündü. Faşist
devlet onları hiçbir zaman yok edemedi, yok edemeyecek. Devrim yürüyüşümüz şehitlerimizle daha da
büyüyecek…
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ENGİN’İN CİDDİYETİYLE
DERGİ SATIŞINA
DEVAM EDİYORUZ

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

Israrla dergimizi elden dağıtmaya, halka bizzat ulaştırmaya devam
ediyoruz. Yürüyüş bizim sesimizdir,
halkın sesidir. Biz halka gittikçe büyüyor umudumuz. Dergimiz elden ele
okundukça yazılar sese dönüşüyor.
Daha yüksek sesle söyleniyor devlete
yönelik eleştiriler. Israrla halka gitmek bizi de büyütüyor. Halkımızla birebir konuşup, tartışıyoruz. Gerçekleri anlatıyor, karşılığını da alıyoruz.
Bu yüzden Yürüyüş satışları bizim
için çok önemli. Dergi dağıtımını Engin’in (Çeber) ciddiyetiyle yapıyoruz.
Gerektiğinde, uğruna ölünecek bir
dergi dağıtımıdır bizim yaptığımız.
Bir eylemdir! Bu yüzden ciddiyetle
yapılıyor, bu yüzden ısrarcı olunuyor.
Yürüyüş sokak sokak, ev ev satıl-

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

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

Gemlik’te Yürüyüş Halka
Ulaşmaya Devam Ediyor!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 8
Temmuz Cuma günü, Dereboyu Caddesi ve Yeşilova Mahallesi’nde, Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışı
gerçekleştirildi. Megafondan yapılan
konuşmalar, tanıtımlar eşliğinde yapılan satışa 5 Yürüyüş okuru katıldı.
2 saat süren dağıtımda 24 dergi halka ulaştırıldı.

GEMLİK - BURSA

“Anne Mahir’in
Arkadaşları Geldi”
Adana’da 7 Temmuz Perşembe
günü Akdeniz Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin satışı yapıldı. 2,5 saat
süren dergi satışına 4 Yürüyüş dergisi
okuru katıldı. 34 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Okurların ilgisi ve özlemi belli oluyordu. İlköğretim düzeyindeki ortaokul öğrencisi iki kız
kardeş, “Özledik sizleri, gözümüz
yollarda kaldı.” diyerek sevinçle,
Yürüyüş okurlarının geleceği saati biliyorlarmış gibi merdivenin dibine
gözleri yolda bekliyorlardı. Havanın
sıcak olması nedeniyle, Yürüyüş
dergisini sürekli takip eden bir anne
ile kızları soğuk su ikram ettiler dağıtımcılarımıza. “Anne Mahir’in arkadaşları geldi.” diye annesine seslendi kızlardan birisi. Yapılan kısa
sohbette, her zaman beklediklerini
söylediler. Bir hamburger tekelinde
çalışan 2 genç ise, “Ülkedeki emperyalizmden nasıl kurtulacağız? Ailemiz gırtlağına kadar borç içinde,
eve haciz gelecek diye korkuyoruz
ama mecburuz orada çalışmaya...” diyordu. Umutlarını devrimcilere bağladıklarını belirttiler. Dergi satışı

AVCILAR - İSTANBUL
19.30’da sona erdi.

“Bu Sıcaklarda Senin
Çoktandır Mahallede
Dolaştığını Gördüm, Ben de
Bir Tane Dergi Alayım.”
Mersin’de, 8 Temmuz günü Toroslar ilçesinin Toroslar Mahallesi’ne gidilerek Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışlarına devam edildi. İlk
defa gidilen Toroslar Mahallesi’nde
yapılan tanıtım ve satışlarda, toplu
mezarların açılması için sürdürülen
direniş anlatıldı. Seçimlerin ve meclisin çare olmadığı, kurtuluş yolumuzu Mahir Çayanlar’ın Kızıldere direnişinin gösterdiği anlatıldı.
Halkımız, dağıtımcılarımızı sıcak
havada kapıda bekletmemek için evden parayı hızla getirmeye çalıştı.
“Bu sıcaklarda senin çoktandır mahallede dolaştığını gördüm, ben de bir
tane dergi alayım.” diyen oldu. Kimi
de fazla dergi alarak, “Arkadaşlarıma

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

da vereyim okusunlar” diyerek fazla
dergi aldı. Halkın yoğun ilgisi gözlenirken; 12.00 ile 18.00 saatleri arası
halka 40 adet dergi ulaştırıldı.

Her Cuma
Sakarya Caddesi’ndeyiz
Ankara Halk Cephesi de, 24 Aralık'tan beri tutuklu bulunan Yürüyüş
dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için kampanya başlattı. 15 Temmuz 2011 tarihinde saat 18.00’de Sakarya Caddesi’nde yapılacak olan basın açıklamasıyla başlayacak olan
kampanya dahilinde, her cuma günü
aynı yerde, aynı saatte basın açıklaması
yapılacağı duyuruldu. Kampanyaya
ilişkin hazırlanan bildiride, “...Dergimiz Yürüyüş'e ve derneklerimize sahip çıkacağız. Halkımızı, 24 Aralık
2010’dan beri tutuklu bulunan Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için başlattığımız kampan-

yada birleşmeye ve adalet talebimizi
büyütmeye çağrıyoruz.” denildi.

katillerini ‘zaman aşımı’ oyunu ile
kurtarmaya, davayı düşürüp, bu hesabı kapatmaya çalışıyor.” denildi.

Avcılar’da Eylem ve
Dergi Dağıtımı

AKP'nin yalancılığına vurgu yapılan açıklamada, 2 Temmuz’da Sivas’ta yapılmak istenen eyleme katılan binlerce kişiye polisin biber gazıyla saldırdığı anlatıldı.

Halk Cepheliler, İstanbul Avcılar’da, 3 Temmuz Pazar günü saat
16.30'da Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle eylem düzenledi. Eylem
de ayrıca Yürüyüş dergisinin satışı yapıldı.
Avcılar Marmara Caddesi girişinde yapılan basın açıklamasında,
“Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü Savunmaya Devam Edeceğiz Halk Cephesi” yazılı pankart açılarak
basın açıklaması yapıldı. Yapılan
açıklamada, “Sivas'ta Madımak Oteli’ndeki yangın, 18 yıldır devam ediyor. Madımak'ta 2 Temmuz 1993'te
yakılanlarımızın hesabı olduğu gibi
duruyor. 18 yıldır halkın adalet özlemi büyürken AKP'nin yargısı halkın

Eylemde ayrıca, Dersim’de bir
toplu mezara gömülen Ali Yıldız’ın
cenazesini almak için yürütülen direnişe ve bu direnişin zaferle sonuçlanacağına duyulan inanca değinildi.
“Yürüyüş Dergisi Susturulamaz,
Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Halkız Haklıyız Kazanacağız"
sloganlarının atıldığı açıklamaya çevredeki halk alkışlarla destek verdi.
Açıklamanın ardından Yürüyüş
dergisi dağıtımına geçildi. Dergi dağıtımına halkın ilgisi yoğundu. 15 kişinin katıldığı ve 2 saate yakın süren
dağıtımda 100 dergi halka ulaştırıldı.
Sayı: 277

Suriye’de kuşatmaya halkın cevabı;

ABD ve Fransız elçilikleri
halk tarafından kuşatıldı

Emperyalistler, Suriye’ye yönelik
kuşatmayı sürdürür, işbirlikçilere
desteklerini pervasızca ilan ederken,
Suriye halkı da emperyalist saldırılara
karşı sessiz kalmadı.
7 Temmuz’da, ABD’nin Şam Büyükelçisi Robert Ford ve Fransa'nın
Şam Büyükelçisi Eric Chevallier, Suriye hükümetinden izin almaksızın
kuklalarının faaliyet yürüttüğü Hama
kentine gitmiş, işbirlikçilerin hamisi
olduklarını bir kez daha ilan etmişlerdi.

Suriye, ABD ve Fransız emperyalistlerinin işbirlikçileri kışkırtmasına, Suriye halkına yönelik komplolarına karşı çıkarak, Hama’ya gidişi “içişlerine müdahale” olarak değerlendirmişti.
Emperyalistlerin, Suriye halkının
iradesini çiğneyerek, doğrudan karşı
devrimi örgütlemeye soyunmaları
karşısında Suriye halkı da 8 Temmuz’da protestolara başladı. 11 Temmuz’da ise emperyalist karargahları
kuşatarak, ABD elçiliğini işgal ederek emperyalistlerin oyunlarına izin
vermeyeceklerini gösterdi.
11 Temmuz’da ABD ve Fransız
emperyalistlerini Şam’da protesto
eden on binlerce kişi ABD ve NATO’yu protesto eden slogan ve pankartlarla emperyalistlerin karargahlarına doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

ABD ve Fransız Büyükelçiliklerini kuşatan, ABD elçiliğinin içine girip işgal eden halk, emperyalistlerin
bayraklarını yakarak, “Suriye’den
defolmalarını” istedi. Fransız büyükelçiliğinden halkın üzerine ateş
açıldı. Onlarca Suriyeli yaralandı.
İstemediği iktidarı değiştirmek
için her tür entrikayı çeviren, ülkeleri kuşatan, ambargolar koyan emperyalistler tek bir Amerikan askerinin olmadığı Suriye’yi de işbirlikçileri ile ele geçirmeye çalışıyor.
Suriye halkı, kuşatmaya, emperyalist saldırı ve yalanlara karşın, topraklarını savunuyor. Suriye halkı emperyalist karargahları kuşatarak, işgal
ederek emperyalistleri ülkesinde istemediğini gösterirken, tehditlere boyun eğmeyeceklerini de tüm dünyaya ilan etmiş oldular.

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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Çayan’da Direniş, Baskılara Karşı Sessiz Kalmamanın Adıdır

Çadırımız, Oligarşinin Saldırılarına Bir Barikattır
Barikatımızı Güçlendirelim

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011
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Çayan’daki direniş devam ediyor. 60’lı günlere yaklaşıyor çadır. Neredeyse iki aydır Hüseyin Aksoy Parkı’nda duruyor çadır. Günler boş
geçmiyor. Bir anıt gibi parkın ortasında duran çadırla, mahalle halkı, tutsaklarını sahipsiz bırakmayacağını
gösteriyor. Tutsaklara mektup gönderme, meşaleli yürüyüş eylemleri de
direnişin gücünü büyütüyor.
TAYAD'lı Aileler, 7-8 Temmuz
günleri tutsaklara yazdıkları mektupları toplu olarak postaladılar. Hüseyin Aksoy Parkı'ndan Nurtepe
PTT’ye kadar yürüyen TAYAD'lılar,
Bakırköy, Kandıra veEdirne F Tipi
hapishanelerindeki tutsaklara da mektup yollayarak, tutsaklarını sahiplenmeye devam edeceklerini vurguladılar.
7 Temmuz günü, sonraki gün yapılacak olan meşaleli yürüyüşün duyurusu yapılarak; açlık grevi ile Pazar günkü seminerin bildirileri dağıtıldı. Kaan Sokak, cadde üzeri ve Güzeltepe bölgesine de yapılacak eylemlere çağrı ozalitleri yapıldı.
8 Temmuz’da, açlık grevi direnişinin 54. gününde ise, Çayan Mahallesi’nde meşaleli yürüyüş yaparak
her hafta yaptıkları programlarına
devam ettiler. Saat 19.00’da mahalle
halkına yönelik sesli çağrılar yaparak,
düzenleyecekleri programa katılma
çağrısında bulundular.

Saat 21.00’de, “Biz Doğurduk Tecrite Ezdirmeyeceğiz/TAYAD’lı Aileler”
pankartı açarak meşaleli yürüyüş gerçekleştirdiler. Hüseyin Aksoy Parkı’ndan Dilan Kafe önüne yürüyüş yapan TAYAD’lılar “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!, Keyfi Tutuklama Zulmüne Son!, Sohbet Hakkı Uygulansın!” sloganlarını attılar.
Dilan Kafe önünde yapılan açıklamada, Dersim’deki direnişe de vurgu yapıldı. “Polisin mahallelerimizdeki saldırılarını püskürteceğiz. Halkımızı yozlaştırmak için uyuşturucu satıcılarını, fuhuş yaptıranları, kumar oynatanları değil; yozlaşmaya karşı mücadele edenleri gözaltına aldırıp tutuklatan polisin
saldırılarını boşa çıkartacağız. Dünyada hiçbir inanç ve dinin, yasanın karşı
koymadığı cenazemizi sahiplenmemizi engelleyen AKP iktidarının elinden
Ali Yıldız’ın cenazesini alacağız. Kararlıyız. 7 yıl süren büyük direniş, Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda 3 yıl süren
oturma eylemimiz bunun kanıtıdır.
AKP bizimle irade savaşı yapmaktadır.
Bize geri adım attırmaya çalışmaktadır.
Asla geri adım atmayacak ve biz kazanacağız” denilen açıklamanın ardından, yine kortej halinde sloganlarla
Hüseyin Aksoy Parkı’na yüründü.
Yürüyüşün ardından şair Ruhan
Mavruk şiirleriyle programa katılarak
desteklerini bildirdi. Sanatçı Vedat Baran da Türkçe ve Kürtçe türkülerle yer

aldı. Halaylarla saat 22.00’de sona
eren programın ardından önümüzdeki hafta da bir araya gelme çağrısı yapıldı.
HÜSEYİN AKSOY, ADININ
VERİLDİĞİ PARKTA ANILDI

Kimdiler?
Zeki Biter:
1964 Dersim doğumlu. Esnaflık
yapıyor. Hem emlak işleri hem de
kokoreç alım-satımı yapıyor.

Ne yaptılar?
Ailesi ile birlikte Nurtepe Çayan
Mahallesi’nde oturuyor. Çayan’da
halkın sorunlarına karşı duyarlılık
gösterdi. Bunun için yürütülen çalışmalara katıldı.
Nurtepe Haklar Derneği üyesidir. TAYAD’lı Ailelerin tecrit ile
ilgili eylemlerine katıldı.
Dersim derneklerinin düzenlemiş
olduğu Kadıköy mitinginde Halk
Cephesi kortejinde yürüdü.

Neden tutuklandılar?
Demokratik eylemlere katıldığı,
Çayan’ın yozlaşmasına izin vermedikleri, dernek üyesi olduğu için
“yasadışı örgüt üyesi olmak”la
suçlandı ve tutuklandı.
Mahkemeleri henüz başlamadı.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Çayan Mahallesi şehitlerinden
Hüseyin Aksoy, adının verildiği Hüseyin Aksoy Parkı'nda, ölümünün 32.
yılında anıldı. 14 Temmuz 1979'da
Kâğıthane Boronkay Fabrikası’nda
"Emperyalizme, Faşist Teröre, İşsizliğe, Pahalılığa Karşı Mücadele
Kampanyası"nın bildirisini dağıttıktan sonra fabrika müdürünün ihbarı
üzerine dönüş yolunda jandarma tarafından katledilen Hüseyin Aksoy'u,
ailesi ve yoldaşları anlattı.
“HÜSEYİN AKSOY’U
ANLATIYORUZ” SEMİNERİ
Çayan Mahallesi’ndeki direniş
çadırı önünde, 10 Temmuz Pazar
akşamı "Hüseyin Aksoy'u Anlatıyoruz" başlıklı seminer düzenlendi.
Hüseyin Aksoy'un annesi Hanım
Aksoy, ağabeyleri Yüksel ve Yunus
Aksoy'la birlikte, Nurtepe Haklar
Derneği'nden bir kişinin konuşmacı
olduğu seminer Hüseyin Aksoy nez-

dinde tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı.
Seminer başlangıcında Hüseyin
Aksoy'un fotoğrafının olduğu rozet
katılanlara dağıtıldı. Hanım ananın
tüm doğallığıyla oğluna, oğlunun
yoldaşlarına yönelik anlatımları duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
Nurtepe Haklar Derneği adına yapılan konuşmada, “Bugün bildiri dağıtabiliyorsak, dergi dağıtabiliyorsak,
Çayan Mahallesi diğer mahallelerden
farklıysa, yozlaşma buraya daha
uzaksa; bu şehitlerimizin ve Çayan'ın ilk şehidi Hüseyin Aksoy'un
emeği sayesindedir.” denildi.
Yüksel ve Yunus Aksoy ise, Çayan'ın kuruluş sürecini anlatırken,
Hüseyin Aksoy Parkı’nda fotoğrafları asılı bulunan tutsakların birer Hüseyin olduğuna vurgu yaptılar.
Bir saat süren seminer haftaya
aynı gün, aynı saatte yapılacak olan
"Çayan'ın Kuruluşu" seminerine katılım çağrısıyla sona erdi. Konuşmaların sık sık alkışlarla ve "Hüse-

yin Aksoy Ölümsüzdür!, Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür!, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez!" sloganlarıyla
kesildiği seminere 70 kişi katıldı.
DİRENİŞ ÇADIRININ
GÜNLÜĞÜNDEN:
Direniş çadırı genci yaşlısıyla
tüm mahalle halkına okul oluyor. Deneyimler paylaşılıyor, direniş kararlılığı anlatılıyor, bilmeyenler ilgiyle
dinliyor, öğreniyor. Yaşadıkları ortak
coşkuyu bizimle paylaşıyorlar:
53. gün; aydınları ve basın çalışanlarını arayıp çadırlarını ziyarete
çağırdılar. Mehmet Bekaroğlu il dı-
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Yürüyüş

Kimdiler?

Kimdiler?

Kimdiler?

Nevzat Özer:

Güven Demirci

Mirkan Halis Demir

1967 Ordu doğumlu. İnşaat işlerinde çalışıyor. Çevre düzenlemesi yapıyor. O nedenle sürekli iş
bulamıyor.

Ne yaptılar?
İstanbul Beykoz’da oturmaktadır. Beykoz Paşabahçe Kültür ve
Dayanışma Derneği’nin başkanıdır. Paşabahçeli emekçilerin örgütlenmesi, halk arasındaki dayanışmanın sağlanması için mücadele etti.
Emperyalist kurumların, başta
İMF’nin protesto edilmesine ve
Halk Cephesi’nin açıklamalarına
katıldı.

Neden tutuklandılar?
Demokratik eylemlere katıldığı,
emekçilerin sorunlarına sahip çıktığı
için “örgüt üyesi” olarak polislerce itham edildi.
Bunun için, bir itirafçının ifadelerini de gözönüne alarak, polislerce tutuklattırıldı.

1983 Sinop doğumlu. Erkek
kuaförü. Yaşamını çalışarak sürdürüyordu.

Ne yaptılar?
İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda
faaliyet yürüten, Gülsuyu Gülensu Haklar Derneğine gidip geliyor, çalışmalarına katılıyordu.
İşsizliğe, açlığa, yoksulluğa
karşı mücadele etti. Demokratik
eylemlere katıldı.
Yoksul halkın oturduğu mahallelerin yozlaştırılmasına karşı
mücadele etti. Yoksul halkın çocuklarının uyşuturucu ve fuhuş tuzağına çekilmesine karşı verilen
mücadelenin içinde yer aldı.

Neden tutuklandılar?
Demokratik eylemlere katıldığı, halkın yozlaştırılmasına karşı çıktığı için, “yasadışı silahlı örgüt üyesi” olmak iddiasıyla tutuklandı.

17 Temmuz
2011

1987 Elazığ doğumlu. Cep telefonu bayiinde çalışan bir emekçidir.

Ne yaptılar?
İstanbul Kartal Kurfalı’da oturmaktadır. Yoksul halkın yaşadığı sorunlara karşı duyarlı oldu.
İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda
faaliyet yürüten Gülsuyu Gülensu
Haklar Derneği’nin çalışmalarına
katıldı.Halkın güzel olan değerlerini
savundu.
19-22 Aralık katliamını protesto etmek için yapılan basın açıklamasına katılmak, 1 Mayıs’ta sancak
ekibi içinde yer almak, demokratik
eylemlere katıldı.

Neden tutuklandılar?
Mahallenin sorunlarına sahip
çıktığı, demokratik eylemlere katılıp, hakkını aradığı için “yasadışı
örgüt üyesi” olduğu gerekçesiyle
tutuklandı. Tutuklama ile amaç halka gözdağı vermekti.

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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TAYAD’lı iki ana, Alibeyköy’den
Şevket Abi, Marmara Üniversitesi’nden Sezgin, bir tutsak ailesi, Alibeyköy’den gençler geliyor. “Kasabanın Sırrı” filmini, çadırın komşuları,
direnişçiler ve komşularla 35 kişi
izliyor.
56. gün, TAYAD’lı Aileler’den
Yıldız abla ve Mehmet Amca ziyaretçileri arasında. Gebze’den motosikletli biri… ziyaretçileri bitmiyor.
57. gün Devrimci Alevi Komitesi'nden destek için 2 kişi geldi.

şında bulunduğunu, ancak döndüğünde muhakkak uğrayacağını söyledi. Nuray Mert ise yazılı bilgi istedi çadırla ilgili ve il dışına çıkmadan
önce uğramaya çalışacağını belirtti.
Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

54. gün TAYAD ve gençlik açlık grevindeydi.
55. gün Devrimci Memur Hareketi’nden memurlar açlık grevinde.

58. gün; Bugün 12 Temmuz...
Bundan tam 20 sene önce katletmişlerdi 12 canımızı birden. "Bize Ölüm
Yok" diye haykırmıştık katillerin suratına. Şimdi aileler, Karacaahmet
Mezarlığı'ndaki anmaya gittiler.
İlk ziyaretçileri çadırda yalnız olduğumuzu görüp de gelen komşumuz;
ilk defa gelip oturuyormuş direnişçilerle. Sohbet ediyorlar, sonra direnişçilerle, Bakırköy Hapishanesi'ne
mektup yazıp, gönderdiler. Daha
önce hiç mektup yazmamış, heyecanla
hapishaneden cevap bekliyor.
Her gelen ziyaretçi mektup yazdı.

Böylece 1 saat içinde 8 ayrı hapishaneye mektup yazıp, gönderilmiş
oldu. Karacaahmet Mezarlığı'ndaki
anmadan sonra Bağcılar, Esenler ve
Yenibosna mahallelerinden ziyaretçilerimiz oldu. Kısa bir süre oturduktan sonra burada bir kişiyi açlık
grevine bırakarak döndüler.
59. gün; İdil Kültür Merkezi'nden
aileler ziyarete geldi. Daha sonra ziyaretçiler direnişçilerin sesini duyurmak için çevredeki kondulara taşımak için aileleri ziyarete gidiyorlar.
Okmeydanı’ndan iki abi ziyarete geliyor. Ardından, Cumhuriyet gazetesinden foto muhabiri geliyor. Yarın gazetede haberlerinin çıkacağını fotoğraf çekmeye geldiğini söylüyor. Suzan Çıtakbaş, elinde telefonuyla geliyor. Bugün Edirne F Tipi Hapishanesi'nde yatan Rıza ağabeyin telefon
günüymüş. Direnişçilerle konuşmaya geliyor Rıza ağabeyleri. Sonra
Gençlik Federasyonu'ndan arkadaşlar
ziyaretlerine geliyor. Akşam saatlerinde ise Çağlayan’dan, Alibeyköy’den ve tabii ki Çayan Mahallesi'nden insanlar çadıra ziyarete geliyor. Çadırın dışına taşıdığımız masamız bir dolup bir boşalıyor.

CAFER ERÇAKMAK, DEVLETİN
KORUMASI ALTINDA ÖLDÜ!
AKP, önce tüm tepkilere rağmen
Sivas katliamının yapıldığı Madımak Oteli’ni “Bilim ve Kültür Evi”
yaptı. Ardından, “Bilim ve Kültür
Evi”nde katillerin isimlerini, katledilenlerle aynı yere astılar. “İnsani”
düşündüklerini söylediler.
Son olarak da, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas Madımak Oteli’nde
35 canımızı, yakarak ve dumandan
boğarak katledenlerden ve 18 yıldır
“aranan” gerici-faşistlerden Cafer
Erçakmak’ın Sivas’ta öldüğü ve yakınları tarafından gömüldüğü açığa
çıktı.
Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
Cafer Eçakmak’ın devlet eliyle korunması ile ilgili 11 Temmuz 2011 tarihli bir yazılı açıklama yaptı. DAK’ın

46

açıklamasında: “Düşünün, 18 yıldır
aranan bir katil, dünyanın hiçbir yerinde bulunamıyor. Ama cenazesi, suçun işlendiği yer, yani katliamın gerçekleştirildiği yer olan Sivas’ta ve üstüne üstlük şehir merkezinde, oğlunun
evinden çıkıyor. Bir de evin önünde
güvenlik kamerası var. Ne hikmetse
bu kamera kayıtlarına ölümünden
sonra bakılıyor.
...18 yıl boyunca iktidarlar, hükümetler değişti ama katilleri koruma
politikası değişmedi. AKP iktidarında da katiller korundu ve son olarak
da zaman aşımı ile dava kapatılmaya
çalışılıyor. Biz, birçok katliamda olduğu gibi, Sivas katliamında da, katledenleri de, katledenleri koruyanları da iyi biliyoruz. Bunun içindir ki,

2 Temmuz anma etkinliklerinde “Madımak’ta Katledenler Halkın Adaletine Hesap Verecek” dedik. Biliyoruz
ki; bu sistemin adaleti, halk düşmanlarını cezalandırmaz, aksine milletvekili veya bakan yapar, olmadı
‘üstün hizmet madalyası’ takar. Katillerden, halk düşmanlarından hesabı ise ancak halkın adaleti sorar.” denildi.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Emperyalist Saldırganlığa Karşı
Durmaya, Direnmeye Çağırıyoruz!
Emperyalistlerin işbirlikçisi AKP
iktidarı; Libya Temas Grubu’nun
dördüncü olağan toplantısına 15 Temmuz 2011 Cuma günü ev sahipliği
yaptı. Libya halkının katledilmesini,
yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin
talanını ve işbirlikçi-uşak bir iktidarın kurulmasını amaçlayan kararlar
alındı yine.
Emperyalizmin hala devam eden
saldırganlığını protesto etmek ve Libya Temas Grubu toplantısı sırasında
yapılacak geniş katılımlı eyleme çağrı yapmak amacıyla NATO ve Füze
Kalkanı Karşıtı Birlik 9 Temmuz
günü saat 17.00'de Taksim Tramvay
Durağı'ndaeylem yaptı.

70 kişinin katıldığı eylem; "Emperyalistler, İşbirlikçi-Uşaklar, Libya'dan, Suriye'den Elinizi Çekin",
"Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Mücadelemiz", "Katil ABD İşbirlikçi AKP" sloganlarıyla başladı.
Yapılan açıklamada; "Libya, alçakça, fütursuzca emperyalistlerce
bombalanıyor. Geride kaç kişinin öldüğüne, kentlerinin nasıl yerle bir olduğuna aldırmadan her geçen gün
daha fazla sayıda savaş uçağıyla
bombalanıyor. Katiller bellidir. Başta ABD olmak üzere tüm emperyalsitler, Libya halkının katilidir!(...)
Tüm bu gelişmelere CHP'sinden,
MHP'sine ordusuna kadar kimse sesini çıkarmamakta, onay vermektedir.

Bu utanç başta AKP iktidarı olmak
üzere tüm kurumlarıyla devletindir.
Bu utanca ortak olmamak, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı durmaktan, onlara karşı savaşmaktan
geçiyor.” denildi.
Libya Temas Grubu adı altında bir
araya gelen emperyalistler ve işbirlikçilerinin 15 Temmuz Cuma günü
İstanbul'da yapılacak 4. toplantısını
protesto eylemine katılım çağrısında
bulunulan eylem sloganlar eşliğinde
sona erdi.

Libya halkına dönük emperyalist saldırıya son!

"Libya Temas Grubu" ülkemizden defol!
Başını ABD, Fransa, İngiltere ve
İtalya'nın çektiği emperyalistler ve onların işbirlikçileri-uşakları, süreç içerisinde NATO’nun Libya işgaline
ilişkin 29 Mart günü Londra'da gerçekleştirdikleri Uluslararası Libya
Konferası'nda “Libya Temas Grubu” adı altında bir birliktelik oluşturdular. Bu işgalci koalisyon, kendileriyle işbirliğine can atan Kaddafi muhalifi isyancı güçlere başta para
ve silah olmak üzere geniş çaplı yardım yapma kararı alırken, işgalin
çok yönlü koordinasyonunu da sağlama görevi üstlendi.
AKP hükümeti eliyle emperyalist
saldırganlığa aktif taşeronluk etmek
için her türlü adımı atan oligarşi,
şimdi de Libya Temas Grubu toplantısının dördüncüsüne ev sahipliği
yapıyor. 15 Temmuz günü İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya, NATO, BM, AB,
Arap Birliği, Afrika Birliği temsilcileri ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, BAE, Ürdün, Fas,
Katar ve Türkiye'den dışişleri ba-

kanları düzeyinde temsilciler katılım
gösterecek. Böylece emperyalist haydutlar ve işbirlikçileri-uşakları, birkez
daha emekçi halklara dönük saldırı ve
yıkım planlarını masaya yatıracaklar.
15 Temmuz Cuma günü Beşiktaş
İskele Meydanı'nda Libya Temas
Grubu toplantısı protesto edildi. Saat
12.30 da toplanan kitle "Libya Halkına Dönük Emperyalist Saldırıya Son
- Libya Temas Grubu Ülkemizden
Defol " pankartı arkasında ellerinde
flamalarıyla "Yaşasın Halkların Kardeşliği, Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz, Yaşasın İşçilerin
Birliği Halkların Kardeşliği, Katil
ABD İşbirlikçi AKP, Emperyalizm
Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, Emperyalist, İşbirlikçi Uşaklar,
Libya'dan, Suriye'den Elinizi Çekin,
Emperyalistler İşbirlikçiler 6. Filo'yu
Unutmayın" sloganlarını atarak Çırağan Sarayı 'na doğru yürüyüşe geçerken kitle polisin müdahalesiyle
karşılaştılar. Bunun üzerine Cumhuriyet Anıtı'nın önünde basın açıklamasının yapılması kararı alındı. Oku-

nan basın açıklamasında "Emperyalist-kapitalist sistemde tek bildiği
daha fazla sömürü olan egemenler ve
bu amaçla tüm dünyayı kana bulayanlar bilsinler ki; karşılarında her zaman ezilen halkların örgütlü gücünü
bulacaklar. Dünyayı onlara bırakmayacağız. Dünya, üzerinde emperyalizmin istediği şekilde at koşturduğu
bir yer olmayacak! Her işgal ettikleri ülkede kabusları biraz daha büyüyecek! " denildi. Basın açıklamasının bitmesinin ardından SODAP'lılar
yolu keserek 'Ya Adalet Ya Kıyamet'
pankartını açıp bir konuşma yaptılar
, ardından Burger King ve Starbucks
Coffee 'yi taşladılar. İnisiyatifin müdahalesi ile eylemleri sona erdirildi.

Meclisinde Değil, Devrimdedir
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AKİT GAZETESİ VE HABER3 KOMPLO PEŞİNDE!
KOMPLOLARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ!

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
2011

Akit gazetesi ve Haber3 internet sitesi, 9 Temmuz
günü, “İhanete İmza” manşeti ile komplo amaçlı bir haber
yaptılar. Yener Dönmez-Ankara imzası ile yapılan polis kaynaklı haberle, Antalya Özgürlükler Derneği, Dernek Başkanı
Mehmet Ali Uğurlu, Dernek yöneticisi Muhammet Demir,
Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın
ve CHP milletvekili sanatçı Tolga Çandar hedef alındı.
Haberde, geçtiğimiz Haziran ayında yapılan Abdal
Musa şenliklerinde, Mehmet Ali Uğurlu’nun serbest bırakılması için açılan imza standında, Antalya Büyükşehir
Başkanı Mustafa Akaydın ve CHP milletvekili-sanatçı Tolga Çandar’ın konuya duyarlılık gösterip imza atmaları “İhanete İmza” başlığıyla verildi.
Antalya Özgürlükler Derneği, 10 Temmuz günü saat
14.00’te, Attalos Meydanı’nda basın açıklaması yaparak,
polis kaynaklı bu haberi protesto etti. Açıklamada, “Akit
gazetesi, Fettullah Gülen’in komplocu polisinden aldığı
bilgilerle, 7.5 aydır bir tutuklu olan Mehmet Ali Uğurlu’yu,
daha hiç mahkemeye çıkmadan, şeriat mahkemesinde hükmünü vererek, DHKP-C üyesi ilan etti. Yine aynı haberde dernek yönetim kurulu üyemiz Muhammet Demir ör-
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gütün Manavgat sorumlusu olarak gösterildi. Yine aynı
haberde, Derneğimiz “Özgürlükler Derneği” DHKPC ile bağlantılandırıldı. Madem öyle isek, biz 7.5 aydır bu konuda Antalya’nın göbeğinde imza masası açıyoruz. Derneğimizin adresi bellidir. Dernekler masasına kayıtlıdır. Neden müdahale etmediniz? Devrimcileri, devrimci-demokrat kurumları komplolarla,
yalanlarla tutuklatmak, basmak sizin ahlakınız, adaletiniz.” denildi.
Mehmet Ali Uğurlu’nun yine AKP’nin polisi tarafından buna benzer komplo ile tutuklandığını söyleyen Muhammet Demir, “7.5 aydır bu dosyanın üzerinde gizlilik kararı var ve avukatlar bile dosyayı görememişken, şeriatçı Akit gazetesinin muhabiri Yener
Dönmez hükmü veriyor.” dedi.
Açıklama şöyle bitirildi: “AKP’nin polisinin ve Akit
gazetesinin asıl olarak rahatsız olduğu, derneğimizin
ve insanlarımızın vatanımızın emperyalistlere peşkeş
çekilmesine karşı mücadele eden devrimci ve demokratlardan oluşmasıdır. Derneğimiz ve üyelerimiz
için vatanımızın bağımsızlığı, halkımızın özgürlüğü
ve değerlerimiz her şeyin üstündedir. AKP iktidarının
ve Akit gibi şeriatçıların tahammül edemediği de budur. Biz bu derneğin üyeleri olarak, derneğimize, başkanımız Mehmet Ali Uğurlu’ya ve Muhammet Demir’e sahip çıkıyoruz. Bu vatan bağımsız olup, halkımız özgürleşip adalet yerini buluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Akit gazetesinin
komplosunu boşa çıkaracağız!”
Eylem sırasında, “Komploları Boşa Çıkartacağız,
Komplocu Akit Gazetesi, Faşizmin Borazanı Akit Gazetesi, Mehmet Ali Uğurlu’ya Özgürlük, Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atıldı. Ayrıca basın açıklamasında “Komplocu Akit Gazetesi, Akit Gazetesi Kime
Hizmet Ediyor, Mehmet Ali Uğurlu’ya Özgürlük, Vatanını ve Halkını Sevdiği İçin Tutuklandı Serbest Bırakılmasını İstiyoruz, Düşüncelerimiz ve Özgürlüğümüz İçin
Mücadele Ediyoruz, Komploları Provokasyonları Boşa Çıkartacağız” dövizleri taşındı. Eyleme DHF ve Antalya Pir
Sultan Derneği de destek verdi.
Tolga Çandar ise, 10 Temmuz 2011 tarihinde, demokrat ve halk ozanı kimliğinden uzak, sanki kendisi kandırılarak imzası alınmış gibi bir açıklama yapmıştır.
Çandar, komplocu Akit gazetesinin ve AKP’nin polisinin,
Antalya Özgürlükler Derneği, Mehmet Ali Uğurlu ve Muhammet Demir ile ilgili yalanına inanarak, attığı imzanın
“çevre düzenlenmesi ile ilgili bir imza” olduğunu söylemiştir. Henüz yeni bir milletvekili olan Çandar bu tavrı ile
AKP’nin aydınlar üzerinde yarattığı baskıya karşı direnememiş, aydın tavrını koruyamamış, attığı bir imzanın
bile arkasında duramamıştır.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Sivas’ta Katledilen
33 Can, İzmir’in Doğançay
Mahallesi’nde Anıldı!
İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde 5 Temmuz 2011 tarihinde saat 21.00’de, Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Sivas’ta katledilenler için
anma düzenlendi. Anmada, “Sivas Katliamını Unutmadık, Aleviz Haklıyız Kazanacağız” pankartları ile katliamları ve şehitleri anlatan pankartlar açıldı.
Sivas’ta katledilen 33 şehit için saygı duruşuyla başlayan anma programında, dernek adına konuşma yapıldı. Konuşmada, “16. Yüzyıl'da Pir Sultan Abdal'ı asan ve
20. Yüzyıl'da Sivas Madımak Oteli'nde 33 canımızı yakanlar aydınlıktan korkan karanlığın efendileridir... Katliamcılardan gün gelecek hesap soracağız. Katliamları unutmak yeni katliamların yaşanması demektir.” denildi.
Konuşmada ayrıca halka seslenilerek, Sivas katliamının
sorumlusunun devlet olduğu ve bu yüzden de katillerden
hesap sormayacağı anlatıldı. Konuşmanın ardından Yamanlar Cemevi Semah Ekibi semah döndü.
Hazırlanan ortak sofrada pilav yenilmesinin ardından,
şiirler okundu ve son olarak Grup Günışığı sahneye çıkarak türkü ve marşlar söyledi. 250 kişinin katıldığı anma
saat 23.20’de sona erdi.

Park da, Reklam
Panoları da Bizimdir
Okmeydanı’nda, Sibel Yalçın Parkı’nın girişine Şişli Belediyesi tarafından iki adet reklam panosu kuruldu. Halk
Cepheliler, tekellerin reklamları için açılan bu panoları, şehitlerinin ve tutsaklarının büyük boy afişleriyle donattılar.
Halk Cepheliler, semtlerinde tutuklanan arkadaşlarını sahiplenmek, tutuklama terörünü protesto etmek ve tutuklamaların devrimcileri yıldıramayacağını, mücadelelerini engelleyemeyeceğini göstermek için, tutuklanan devrimcilerin resimlerinin olduğu “Keyfi Tutuklama Zulmüne
Son! Tutuklananlar Serbest Bırakılsın!” yazılı büyük boy
afişi Sibel Yalçın Parkı’nın girişindeki panolardan birine
astılar. Yanındaki diğer panoya da, parka ismini veren şehidimiz Sibel Yalçın’ın resminin de olduğu, “Sibel Yalçın Parkı” yazılı büyük boy afiş asıldı.
Cepheliler, düzenin her aracını devrimin aracı haline
dönüştürmeyi bilirler.

Sayı: 277

Yürüyüş
17 Temmuz
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TAYAD’lılar Sormaya Devam Ediyor:
“Hapishanelerde Tecrit Can Alıyor. Siz Neredesiniz?”
TAYAD'lı Aileler, 9 Temmuz Cumartesi günü
16.00-18.00 saatleri arasında Taksim Galatasaray
Lisesi önünde "Hapishanelerde Tecrit ve İşkence
Sürüyor. Sohbet Hakkı Uygulansın!" pankartı
açarak tecritin kaldırılması için imza topladılar. Tecrit işkencesini anlatan TAYAD'lılar, büyük bedellerle kazandığımız haklarımıza sahip çıkma ve onları koruma çağrısında bulundular.
Eylemde ayrıca, “Hapishanelerde Tecrit Can Alıyor. Siz Neredesiniz?” yazılı bildiriler dağıtıldı.

Tokat’ta ‘suçlu kimliği’ dayatması
Ercan Yıldız (Tokat T Tipi Kapalı Hapishanesi, 5 Haziran 2011)
“Dışarının yansıması 'içeriye'de oluyor elbette.
3 Haziran Cuma günü adıma koli geldiğini söylediler. Her zamanki gibi çıkıp teslim alacaktım ama
bu kez yeni bir dayatmayla koliyi almam engellendi.

Burada tutuklu-hükümlü kimliği denen bir
"suçlu kimliği" dağıttılar.
Koliyi teslim almak için
kimliği yanımızda taşımamız ve göstermemiz gerekiyormuş. 1 yıldır 10 kez
koli teslim aldık ve kimliğim konusunda hiç bir
şüpheleri yok. Hepsi, adımı soyadımı biliyor ama
yine de “illa kimlik taşıyacaksın, göstereceksin”
diye dayatmada bulunuluyor.
"Biz yaptık oldu. Uyacaksınız!" diyerek, zorla suçlu kimliğini takmamız isteniyor. Bu dayatmanın mantığı, amacı bellidir. Ve kabul edilemez.
Her zamanki gibi zulüm için kafa yoruyorlar ama
onların dayatmalarının irademiz karşısında hiçbir
hükmü yoktur.”
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Avrupa’da
İngiltere’de Anadolu Halk Sofrası
Pikniği’nin 9’uncusu Yapıldı
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Bu yıl çeteleşmeye, yozlaşmaya,
çürümeye karşı kardeşliği, gelenekleri, birlikteliği büyütmek için düzenlenen 9. Halk Sofrası Pikniği, 10
Temmuz Pazar günü, İngiltere’nin
Kent bölgesinde Manor Park’ta yapıldı.
Anadolu Halk Kültür Merkezi
(AHKM) bünyesinde çalışmalarını
yürüten Anadolu Gençliği’nin örgütlediği piknik, bireyselliğe karşı birlikteliği, bencilliğe karşı paylaşımı,
düzenin yoz kültürüne karşı halk
kültürünü yaymak bilinciyle aileleri,
gençleri ve çocukları buluşturdu.
Sabah 08.00’de AHKM önünde

toplanan 3 otobüs ve arabalarla
piknik alanına gidildi. 1 saat 20 dakika süren yol boyunca Grup Yorum’dan marşlar ve halk türküleri
söylenerek coşkulu bir yolculuk yapıldı.
Piknik alanına varıldığında
kahvaltı hazırdı. Hep birlikte yapılan kahvaltıdan sonra insanlarımızın kimi geziye çıktı, kimi de sohbet ederken bir yandan da davul-zurna eşliğinde halaya durdular.
Öğle yemeğinden önce yapılan
program saygı duruşuyla başladı.
Halk Cephesi, Anadolu Gençlik ve
AHKM’yi temsilen kısa birer konuşma yapıldı.
Devrim şehitlerimiz için saygı
duruşundan sonra, Halk Cephesi temsilcisi konuşma yaparak şunları söyledi: “Yine bir aradayız, yine soframızı, ekmeğimizi birlikte paylaşacağız. Bu yıl dokuzuncusunda buluştuğumuz pikniğimizin, gençlerimizin
emeği ile gerçekleştiğini bilmenizi istiyoruz. Bu pikniğimizi; bizleri kardeşçe ortak soframızı paylaşmamızı
sağlayan, bizleri bir araya getiren, değerlerimizi yaratan şehitlerimize adı-

Hollanda Anadolu Gençliği
İhsan Gürz İçin Bildiri Dağıttı
Hollanda’nın Beverwijk şehrinde
yaşamını sürdüren, Erzincan’a bağlı Molla köyünden olan 22 yaşındaki İhsan Gürz, 2 Temmuz 2011’de, bir
kafeteryada kavga ettiği gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına
alınmak istendi. Polise direnen İhsan,
dövülerek, elleri ve ayakları kelepçelenerek zorla gözaltına alındı.
Canlı bir şekilde gözaltına alınan
İhsan, sabaha karşı ölmüştü. Polis,
“yolda gelirken öldü” yalanını söyledi. İhsan’ın cesedini 3 ayrı hastaneye götürdüler ama hastaneler po-
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lisin istediği raporu vermeyerek, bu
“vaka”yı hastanelerine kabul etmeyeceklerini söylediler. Yoğun aramalar sonucunda ailesi, İhsan’ı morgta buldu. Polis tarafından sağ olarak
gözaltına alınan oğullarının, kafasında ve çene kemiğinde kırıklar,
göğüs kafesinde ve vücudunun değişik yerlerinde cop ve darp izleri
vardı.
Anadolu Gençliği, İhsan’ın öldürülmesiyle ilgili bir bildiri hazırlayarak, Hollanda’da dağıttı. Halka
yaşanan gerçekleri anlatan Anadolu

yoruz.”
12 Temmuz şehitlerinin ve Sivas
katliamında ölen 33 canın anıldığı piknikte, toplu mezara gömülen Ali Yıldız’ı oradan çıkartma kararlılığı vurgulandı. Konuşma, “Yine birken iki,
ikiyken dört,yüzler, binler olarak, zulmün karşına dikilmeye devam etmeliyiz. Herkesin bu onurlu mücadeleye omuz vermesini ve bu zaferde benim de payım var demesini istiyoruz.”
denilerek bitirildi.
Anadolu Gençliği’nin de, yozlaşmaya karşı mücadelenin önemini
anlattığı bir konuşma yaptığı piknikte, AHKM Çocuk Korosu marşlar
söyledi. Anadolu Gençliği’nin çalışmalarına yeni başlayan müzik grubu
da piknikte sahne aldı. Yemekten
sonra bir yandan davul-zurna eşliğinde halaylar çekilirken, diğer yandan eğlenceli oyunlar oynandı ve
yarışmalar yapıldı. Piknik alanına
kurulan kitap ve takı standına da ilgi
vardı.
Yaklaşık 400 kişinin katıldığı halk
sofrası pikniği, paylaşımın, örgütlülüğün, birlikteliğin coşkusuyla akşam
saat 20.00’de sona erdi.
Gençliği, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İhsan’ın katledildiği karakolda, 20 yıl önce Aksaraylı bir gencin,
2 yıl önce ise Emirdağlı bir gencin
katledildiğini anlatan halk, birlik
olalım diyerek tepkilerini dile getirdi. Anadolu Gençliği’ni de yürüttükleri çalışmadan dolayı destekledi,
Anadolu Gençliği, halkla olan sohbetlerinde dayanışmanın ve örgütlenmenin önemini anlattı.

Halkın Kurtuluşu Oligarşinin

Savaşan
Kelimeler
“Avrupa’nın Göbeğinde”
“Avrupa’nın göbeğinde” diye
başlayan cümleler genellikle olumsuz bir olayla biter. Çünkü şaşkınlık
ifade eden bu söz, Avrupa’nın göbeğinde görülemeyecek, duyulamayacak, yaşanamayacak bir olayın
olduğunu söylemektedir bize. Bunlardan bazıları şöyle mesela:
“Avrupa'nın göbeğinde dev işsiz
ordusu”
“Avrupa'nın göbeğinde ırkçılık”
“Avrupa'nın göbeğinde kızamık
korkusu”
“Avrupa'nın göbeğinde kölelik”
“Avrupa'nın göbeğinde Romanlar'ı kısırlaştırıyorlar.”
Bu başlıkları çoğaltmak mümkün.
Bu ifadenin içinde, Avrupa’nın “medeniyetin, demokrasinin merkezi”
olduğu, yaşanan kötü şeylerin ise istisna olduğu, Avrupa’ya yakışmadığı düşüncesi gizlidir.
Oysa gerçekte, çoğunlukla em-

peryalist ülkelerin bulunduğu Avrupa, zulüm ve işkencenin mimarlarıdırlar. G-8 olarak anılan zengin emperyalist ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya,
Avrupa ülkeleridir. G-8 listesinde
yer almanın anlamı da dünya ezilen
halkları için açıktır: Sömürü, katliam,
işkence, açlık, yoksulluk, yozluk,
ırkçılık, şiddet, tecrit...
Yüzyıldır sömüren, ülkeleri sömürgeleştiren, paylaşım savaşlarını
çıkaran, halkları bölüp parçalayarak
birbirine düşüren, pazarları ve hammadde kaynaklarını ele geçirmek
için ülkeleri işgal eden, milyonların
kanına giren onlardır.
1. Paylaşım Savaşı’nda 8 milyon
345 bini asker, 10 milyonu sivil 18
milyon 345 bin insan öldü. 20 milyon insan yaralandı. Savaşın yarattığı açlığı, sefaleti, tahrip edilen şehirleri de unutmuyoruz.

2. Paylaşım Savaşı’nda ise Avrupa’dan Afrika’ya kadar 50 milyon
insanın ölümüne sebep oldu Avrupa
emperyalizmi.
Hala da katliamcılığa devam ediyorlar. Son olarak Libya’yı bombalayanlar kimlerdi?.. Irak’ta Amerikan
emperyalizmine destek verenler kimdi?
Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin evlerini yakan hangi ideolojidir?
Çingeneleri yurtdışı eden “demokrasinin beşiği” Fransa değil mi?
Türkiye’ye silah satışında en
önde gelen ülke Almanya değil mi?
“Avrupa” faşizmin tam da göbeğidir. “Avrupa’nın göbeğinde...” diye
başlayan şaşkınlık cümlelerini kuran
Avrupa hayranları ise, bu gerçekleri görmezden gelirler. “Batı medeniyettir, özgürlüktür, eşitliktir...”
yalanını yayarlar.
Biz bunun böyle olmadığını çok
iyi biliyoruz. Bunun için Avrupa’nın
göbeğinde tutsaklarımızı sahiplenmeye devam ediyoruz. Bunun için
yozlaşmaya karşı mücadele ediyoruz.
Bunun için halkların enternasyonalist dayanışmasından yanayız.
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ABD’DE 6600 TUTSAK AÇLIK GREVİ YAPIYOR
ABD’nin Californiya Eyaleti’nde
bulunan Pelican Bay Devlet Hapishanesi’ndeki tutsaklar 1 Temmuz
2011 tarihinden beri süresiz açlık
grevi yapıyorlar. Eylem, hapishanenin “yüksek güvenlikli” bölümünde
tutulan tutsakların öncülüğünde yapılıyor. Eylemin amacı; insanlık dışı
koşulları protesto etmek.
Pelican Bay Devlet Hapishanesi’nde başlatılan süresiz açlık grevi eylemi, 13 hapishanede toplam 6 bin 600
tutsağın katılımıyla sürüyor. Tutsakların talepleri şöyle:
“- Toplu cezalara son
- İşbirlikçilik dayatmalarına son
- Uzun süreli tecrite son (Bazı tutsaklar 30 yıldır tecritte tutulmaktadır.)
- Yeterli beslenme sağlanmalıdır
- Haftada bir telefonla görüşme

hakkı
- Eşofman ve kalın giysiler alabilmek...”
Greve katılan tutsakların sayısının
her geçen gün artıyor olmasına rağmen, hapishane idaresi hâlâ tutsaklarla
görüşmeyi reddediyor. Ama direniş de
devam ediyor. Tutsakların taleplerinin kabul edilmesi için başlatılmış bir
de imza kampanyası var.
Uluslararası Tecritle Mücadele
Platformu (UTMP), Amerikan hapishanelerinde açlık grevi yapan tutsaklara gönderilmek üzere bir mektup
hazırladı. ABD'deki Jericho Movement üzerinden tutsaklara ulaştırılacak mektupta, tutsaklara seslenilerek
“...Ve sizler, şimditüm dünyadaki tutsaklara umut verebilecek bir başka örneği yaratmanınarifesindesiniz. Bu
insanlıkmücadelesindeyanınızda ol-

duğumuzu belirtiyor ve tüm dünyayı
çabalarınızdan haberdar etmek için
güçlerimizi kullanmaktan gurur duyuyoruz.” denildi.
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gencimizi karakolda
“Bizim Çocuklarımız”
öldürmüştü. Ailesi
yazı dizisinde bu hafta
inanmadı ölüm sebedüğünlerimizi yazacakbine ve Türkiye’de
tık. Avrupa’daki gençliğiotopsi yaptırmak istemizin en mutlu olduğu
BRAVO! BÜYÜK BİR ZAFER
di. Otopside beyninin
yerlerdir düğünler deyip
KAZANDINIZ!
..TEK
BİR
KİŞİYE
olmadığı görüldü. Albaşlayacaktık. Ama mutman polisi beynini allu anımızı anlatamadık.
KARŞI ONLARCA POLİS,
mış ve beyni olmaÇünkü Hollanda’da bir
dan göndermişti ceKATLETTİNİZ
İHSAN’I.
güzel çocuğumuzu daha
sedi. Neden? Gerçekkatlettiler.
HOLLANDA
POLİSİ
KATİLDİR!
ler ortaya çıkmasın
İHSAN GÜRZ, 4
diye tabii ki. Doğru
Temmuz Cumartesi günü
düzgün tek bir ses çıkken görülseydi, polis tarafından başı
bir büfeye patates kızartması almaya
madı bu ölümün örtbas edilmesiyle ilsıvazlanırdı.
gitti. Patates hazır olana kadar tuvalegili. Kimse ceza almadı. Onlar katHollanda’nın sokaklarında yürürte gitmek istedi. Üst kattaki tuvaleti
letmeye devam ediyor.
ken, kokain, esrar kokularını alırsınız.
kullanmak isteyen İhsan’a, büfe sahiİhsan’a ÖLÜM RAPORU VEUyuşturucu kullanma yaşı 12’ye
bi, alt kattaki tuvaleti kullanmasını söyRECEK
HASTANE BULUNAMAdüşmüştür. Uyuşturucu yasal olarak
ledi. Tuvalet yüzünden küçük bir tarDI Hollanda’da. Hani çok demokrakafelerde satılır. Bir devlet düşünün
tışma yaşayan İhsan sandalyeye tekme
tik bir ülkeydiniz? Hastanelerinizin
ki, kendi halkını kendi eliyle zehirattı. Bunun üzerine büfe sahibi polis çaödü kopuyor.
liyor.
ğırdı. Polisin gözaltına almasına direndi
Artık bu böyle gitmemeli! Daha
oğlumuz. “Neden” dedi ama onlarcaNeden yapıyor bunu Hollanda? İsbaşka İhsanlar’ın ölmesini istemisı üzerine çullanarak döve döve aldıtiyor ki beyinleri uyuşsun, istiyor ki
yorsak, mücadele etmeliyiz. Yarın
lar gözaltına. 12 saat sonra konulduğu
kimse ona karşı çıkmasın! Sürü gibi yöevinizin yakılmayacağının garantisi
karakolda ölü bulundu. Polis İhsan’ın
netebileyim, biraz para verip susturayok. Ya da polisin çocuğunuzu ölkalbinin durduğunu açıkladı.
yım halkı diye düşünüyor. Ama kimdürmeyeceğinin de… İhsan artık büse sormasın bu paralar nereden geliyor,
SANDALYEYİ TEKMELEMEtün Türkiyeliler’in çocuğu, kardeşi olbiz ülke olarak neden bu kadar zengiNİN CEZASI ÖLÜM!
malı. Onun katillerinin cezalandırılniz diye. Hollanda’nın fabrikaları yokİhsan hakkını aramak için katıldığı
ması için mücadele etmeliyiz.
tur. Yeraltı zenginlikleri yoktur. Peki nabir eylemde gözaltına alınsaydı ne yaBugün İhsan’ın annesi ağlıyor,
sıl ve nereden geliyor bu paralar?
parlardı acaba? DERİSİNİ Mİ YÜyarın bir başkasının ki ağlayacak. BuUyuşturucu ile anılan bir ülkedir
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nun da üstünün kapatılıp gitmesine
Hollanda.
Hollanda polisi katildir!
izin vermeyelim. Elimizden ne geliUYUŞTURUCU KULLANMA
yorsa yapalım. Yürüyüşler düzenleTek bir kişiye karşı bir devlet. PoÖZGÜRLÜĞÜ OLAN AMA SANyelim, Adalet Bakanlığı’na faks çelis demek, devlet demektir. Tek bir kiDALYEYE TEKME ATMA HAKKI
kelim, telefon edelim, hesap soralım.
şiye karşı onlarca polis. Güçlerini
OLMAYAN ÜLKE!
İhsan’ın öldürüldüğü karakola progöstermişler İhsan’ın üzerinde. KaraSiz
kendi
halkınızı
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kültürel
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kolda kaç kişi dövdünüz bilmiyoruz!
değerleri olmayan insanlar haline geAnadolu Gençlik sahiplendi İhBravo! Zafer mi kazandınız? O katirmişsiniz. Türkiyeli’leri de bu hale gesan’ı.
Çünkü onlardan biriydi İhsan.
dar aciz bir durumdasınız ki! Tek bir
tirmek istiyorsunuz. Vatanına, geleOnun katilleri ellerini kollarını sallakişiye karşı onlarca kişi. Sizin ahlakıneklerine, kültürüne yabancılaşmış
yarak gezemezler dedi ve protesto eynız budur işte. Korkaksınız aslında!
bir Türkiyeli gençlik istiyorsunuz.
lemleri düzenledi.
Niye direnmiş İhsan? Kuzu kuzu gitAma bunu başaramayacaksınız.
Bu sefer susmayalım. Çocuklarıse miydi? Ne suçu işlemiş İhsan?
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ana
dilimizi
mızı
bu kadar rahat öldürüp, bir çöp
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hale
torbası gibi atamamalılar bir kenara.
vurup öldürmek midir cezası? Döve
geldik
ama
konuşacağız.
Sizin
bencil
İhsan’ın ailesine Yürüyüş Dergisi
döve öldürdünüz! Hollanda polisinin
kültürünüzü asla benimsemeyeceğiz.
olarak başsağlığı diliyoruz. Onların
ilk vukuatı değildir bu. Daha önce de
Vatanımızı hep seveceğiz, vatanıçocukları bizim çocuğumuzdur. Ama
göçmen çocuklarını öldürdünüz!
mızdaki
olan
herşey
bizi
ilgilendirsakın vazgeçmeyin. Onun gözleri siAvrupa’da neredeyse her hafta
meye devam edecek.
zin üzerinizde, birlik olup bunu baböyle haberler okuyoruz artık, gençlerimiz sokak ortalarında öldüresiye
şabiliriz. Türkiye gibi bir ülkede baEvet, Avrupa’da gün geçmiyor ki
dövülüyor, diri diri yakılmak istenişardık biz bunu. AMA İLK ÖNCE
ırkçı bir saldırı olmasın. Daha geçen
yor. İhsan eğer uyuşturucu kullanırSİZ VAZGEÇMEYİN.
yıl Almanya polisi İhsan gibi bir
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Milletvekillerinden Ko¨s¸eyi
Do¨nmeler
Aylık iş ve ekonomi dergisi CNBC-e Business, 12
Haziran seçimleri öncesinde milletvekili maaşından
zengin olan milletvekillerini araştırmış.
En az dört dönem milletvekilliği yapan 34 ismi incelemişler. Bugüne kadar SADECE MİLLETVEKİLİ
MAAŞINDAN 1 milyon doların üzerinde para kazanan 6 milletvekili varmış.
Halkın parasını yiyerek semiren 6 millvetkelinin
isimleri ve kazandığı paralar şöyle:
1- Murat Başesgioğlu, MHP, 1 milyon 100 bin Dolar
2- Ali Er, AKP, 1 milyon 100 bin Dolar
3- Deniz Baykal, CHP, 1 milyon 42 bin Dolar
4- Köksal Toptan, AKP, 1 milyon 28 bin Dolar
5- Salih Kapusuz, AKP, 1 milyon 4 bin Dolar
6- Zeki Ergezen, AKP, 1 milyon 4 bin Dolar
1 milyon dolar sınırını geçememiş olanlar da var
malesef(!) Cemil Çiçek 966 bin 143 Dolar’la 7. sırada. Ardından, 966 bin 143 Dolar’la Abdülkadir Aksu
geliyor. Yeni Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, seçim
sonrasında milletvekili maaşına zam yapılması gerektiğini söylemişti. Bir yanda açlıktan ölenler; öte yanda, oturduğu yerden halkın parasıyla zengin olanlar...
Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner...

Çizgiyle

Bu Yemeklerin Suyu
Nereden Geliyor?
Çorbalar 50 kuruş.
Pilavlar 50 kuruş.
Mantı 2 TL.
Ankara tava, et sote,
kuzu şiş 4’er TL.
Köfteler 3 TL.
İç pilavlı piliç dolma 2
Lira 50 kuruş.
Kuru fasulye, patlıcan
musakka 1 TL 50’şer
kuruş.
Türlü güveç 1 TL.
Cacık 50 kuruş.
Yoğurt 75 kuruş.
Salatalar 50 kuruş.
Tatlılar 1 Lira 50 kuruş.
Ekmek + su kişi başı 50
kuruş.
Çay limitsiz, aylık 40
TL.
Bu ucuz yemeklerin nerede satıldığını merak ettiniz değil mi? Türkiye Büyük MİLLET Meclisi’nde...
Halk açken, Meclis’te
tok oturanların burnundan
fitil fitil gelecek bunlar,
getireceğiz!..

“Hocam Caiz M i? ”
Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un futbolcusu İbrahim Akın’a, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
maçında gol atmasın diye rüşvet teklif etmiş.
100 bin dolar teklif edilen Akın, meslek ahlakını satmak için sebep aramaya başlamış.
Kılıfını nasıl uyduracak? Hocanın birine telefon açmış, “Hocam bir şey sormam lazım.
Şimdi hafta sonu Fener’le maçımız var ya, demişler ki İbo gol atmasın; 100 bin dolar para
verelim..” demiş.
Hoca da “Caizdir, sakıncası yoktur...” diye
buyurmuş.
Hoca efendinin buyruğunu alan Akın, rüşveti isterim ama Dolar olarak değil Euro olarak demiş. Rüşvetin bir kısmı ile de kumar borcunu ödemiş.
Kulüp başkanından, futbolcusuna... Balık baştan kokmuş...

Ç ocuklara Ders mi
Veriyorsun? Al Sana Ceza
Ceren Candemir isimli öğretmen, tatil için
gittiği Fethiye Kayaköy Sanat Kampı'nda, 20
öğrenciye ders verir. Öğrenciler, “sayıları yetersiz olduğu” gerekçesiyle kapatılan okullarına gidemedikleri için eğitimleri yarım kalmıştır. Çocukların derslerinden geri kaldığını
öğrenen Candemir, kampın bahçesindeki bir
köşeyi, kapatılan okuldan getirttiği sıralarla sınıfa dönüştürüp, ders vermeye başlar.
Bunu duyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Ceren Candemir, Kayaköy muhtarı ve sanat
kampının işletme sahibi hakkında, Anayasa'nın eğitim öğretim hakkını düzenleyen 42.
maddesini ihlal etmek suçundan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunur.
Milli Eğitim Müdürlüğü, görülmemiş bir
HIZLA duruma müdahale etmiş! “20 çocuk
okulsuz kalabilir ama sen asla ders veremezsin!” demiş.
Haklılar tabii(!) Anayasa diyorsa uymak lâzım(!)
E peki sormak da lâzım:
Şifreli sınavlarla kaç çocuğun hakkını yediniz?.. Kaç çocuk öğretmen yüzü görmeden
okul bitiriyor?
Kaç çocuk yoksulluktan dolayı okula gidemiyor?.. Kaç çocuk sayıları yetmediği için
okulsuz kalıyor? Ceren öğretmene gücünüz yetiyor da, bunlar yaşanırken NEREDEYDİNİZ?

DHKP-C davasından tutsaktı.

Berdan
İlginç
KERİMGİLLER ÖZKESKİN

Yemliha
KAYA

Aygün
UĞUR

Müjdat
YANAT

Hüseyin
DEMİRCİOĞLU

Ayçe İdil
ERKMEN

Ali
AYATA

İlginç ÖZKESKİN
1961 İstanbul doğumlu.
1977’de mücadeleye katıldı. 12 Eylül koşullarında
da mücadelesini sürdürenler içindeydi. 1987’de tutuklandı. 1991 yılında Eskişehir tabutluğuna götürülenler arasındaydı. 4
Ocak 1996’da Ümraniye
katliamında yaralandı.
Katliamdan sonra getirildiği Bayrampaşa Hapishanesi’nde Ölüm Orucu direnişçilerinden biri olarak
ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.

Oligarşinin tecrit ve teslim alma politikalarına karşı tüm hapishanelerde
devrimci tutsakların ortaklaşa yürüttüğü ölüm orucu, 12 şehit verilerek zaferle sonuçlandırıldı. Şehitlerden beşi,
Cepheli tutsaklardı.

Müjdat YANAT
1959 İzmir-Urla doğumluydu. Genç yaşta mücadeleye atıldı. 1988 yılında
Yeni Çözüm dergisi İzmir temsilcisiydi. 1989’da 1 Ağustos Genelgesi’ni
protesto eyleminden tutuklandı. Tahliye olduktan kısa bir süre sonra tekrar
tutsak düştü. Tutsakları teslim almak
için saldıran oligarşinin karşısına bu
kez alnı bantlı bir direnişçi olarak çıkarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.

Berdan KERİMGİLLER
1968 yılında Tarsus’ta doğdu. Ankara
Üni. BYYO öğrencisiyken mücadeleye katıldı.
Değişik alanlarda görevler aldı. 1992
Eylülü’nde tutuklandı. Buca, Aydın,
Bayrampaşa hapishanelerinde kaldı.
Oligarşinin saldırısını en önde göğüsleyenlerden biri olarak Ölüm Orucu’nda şehit düştü.

Ayçe İdil ERKMEN
1970’de Kırklareli’nde doğdu. İstanbul
Üniversitesinde öğrenciyken mücadeleye katıldı. İYÖ-DER’liydi. 1990 yılında Ortaköy Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyetler içinde yer aldı.
1994’te gözaltına alınarak tutuklandı.
Ayçe İdil dünyanın ilk kadın Ölüm
Orucu şehidi olarak ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.

Tahsin
YILMAZ

Hicabi
KÜÇÜK

Osman
AKGÜN

1996 Ölüm Orucu Şehitleri
Her anı bir eylem olan bir direnişte
ölümsüzleştiler

Mehmet
TAYANÇ

25 Temmuz
1990’da Cenevre’de eskiden
Devrimci Yolcu
olan biri tarafından bıçaklanarak
öldürüldü.

Hayati
CAN

29
Temmuz 1980’de
İstanbul Süleymaniye’de
gericiler taraSalih BADEMCİ fından katledildi.

Vedat
DEMİRCİOĞLU

Yemliha KAYA
1968 Maraş-Elbistan doğumluydu.
1989’da işportacıların mücadelesine
öncülük yaptı. İŞPOR-DER yöneticisiydi. 1993’te yılında Halkın Gücü
gazetesinde çalışmaya başladı.
1994’de gözaltına alınıp tutuklandı.
Ölüm Orucu’nun 69. günü ölümsüzleşti.
DHKP-C davasından tutsaktı.
Aygün UĞUR
Ölüm orucunun 63. gününde 21 Temmuz’da şehit düştü.
TKP(ML) davasından tutsaktı.
Hüseyin DEMİRCİOĞLU
Ölüm orucunun 67. gününde 25 Temmuz’da şehit düştü.
MLKP davasından tutsaktı.
Ali AYATA
Ölüm orucunun 67. gününde 25 Temmuz’da şehit düştü.
TKP(ML) davasından tutsaktı.
Tahsin YILMAZ
Süresiz açlık grevinin 68. gününde 26
Temmuz’da şehit düştü.
TİKB davasından tutsaktı.
Hicabi KÜÇÜK
Süresiz açlık grevinin 69. gününde 27
Temmuz’da şehit düştü.
TİKB davasından tutsaktı.
Osman AKGÜN
Süresiz açlık grevinin 69. gününde 27
Temmuz’da şehit düştü.
TİKB davasından tutsaktı.
Hayati CAN
Ölüm orucunun bitirilişinde hastaneye
kaldırılırken şehit düştü.
TKP(ML) davasından tutsaktı.

Amerikan 6. Filosu’nu protesto eden
devrimci vatansever öğrencilere polisin
saldırısı sırasında polis tarafından İTÜ
Gümüşsuyu öğrenci yurdunun ikinci katından aşağı atıldı. Kaldırıldığı hastanede 24 Temmuz 1968’de şehit düştü.

