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Li̇seli̇yi̇z! Mahallemi̇ze, Kültürümüze,
Geleceği̇mi̇ze Sahi̇p Çıkıyoruz!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 Eylül-9 Eylül
Uğur, 1 Şubat 1976, İnebolu-Kastamonu doğumludur.
İlk, orta ve liseyi Bartın’da okumuştur. 15 yaşından itibaren
çeşitli işlerde çalıştı.
1996’da mücadele saflarına katıldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. 19 Aralık 2000 katliamında Bartın HapishaneUğur BÜLBÜL si’ndeydi. Yaralandı ve Sincan F Tipi’ne sevk edildi. Ölüm
orucu gönüllüsüydü. Direniş sürecinde tahliye edildi. Tahliye edilmesinin ardından, 10 Eylül 2001’de İstanbul Gümüşsuyu’nda Çevik Kuvvet’e yönelik gerçekleştirdiği feda eyleminde öfkenin ve adaletin
temsilcisi olarak ölümsüzleşti.
Dersim Mazgirt’e bağlı Darıkent beldesinde, Kürt milliyetçi hareket tarafından, öğretmenlere yönelik yanlış eylem
çizgisi sonucu 11 Eylül 1994 yılında öldürüldü. Mücadele
okuru bir öğretmendi.
Karslı, Azeri milliyetinden, demokrat ve yoksul bir ailenin
Vedat İNAN çocuğu olan Vedat, okumayı seven, düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen, devrimci hareketi destekleyen, dürüst, gelişmeye açık bir insandı. Yakınlarının başka yere tayin olması yönündeki baskılarına rağmen, Kürt halkına olan sevgisi nedeniyle bunu kabul etmemişti.
Mücadele okuru olduğu için özel tim tarafından defalarca tehdit edilmişti, tüm çevresi onun demokrat bir insan olduğunu biliyordu.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşı anlatıyor: «Rıfat Yok mu?»

Halkımızın bayramını kutluyoruz
Halkımızın Ramazan bayramını kutluyor, onurlu,
mutlu, inançlarımızın özgür olduğu bir ülkede yaşama dileğimizi ifade ediyoruz.
Emperyalistler, işbirlikçi oligarşiler ve yerli işbirlikçileri bugün Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiler. Bütün Ortadoğu ve Afrika halklarını daha çok sömürmek
için Libya ve Suriye’de halkları birbirine kırdırıyor-
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lar. Ortadoğu halklarının inançlarını, kültürlerini,
bayramlarını özgürce yaşayabilmeleri için emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaşmaktan başka
yolu yoktur.
Bayramın ezilen, zulüm altında inleyen dünya
halklarının acılarını hissetme vesilesi olmasını
diliyoruz.

www.yuruyus.com
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/Nederland
ISSN: 1305-7944
Baskı: Ezgi Matbaacılık-Sanayi
Cad. Altay Sok. No: 10
Çobançeşme / Yenibosna / İST.
Tel: (0-212) 452 23 02

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

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

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

Rıfat üniversiteye geldiğinde ev arkadaşları ile birlikte
parası oldukça içki içen, kahveye giden birisiydi. TÖDEF'le
tanıştıktan sonra bu alışkanlıklarından vazgeçti.
Bir dönem Mücadele bürosunu O çekip çeviriyordu.
Sivas’ta mücadeledeki kararlılığıyla, kendini yenilemesiyle
örnek bir devrimci olmuştu. Onu mücadeleye katmada
emeği geçenlerin bile bıraktığını ve mücadele kaçkınlığının
yoğun olduğunu düşündüğümüzde inatçı, kararlı kişiliğini
çok iyi görebiliyorduk. Birçok kez gözaltına alındı. Kısa
süreli cezaevleri süreçleri oldu. Tüm bunlara rağmen mücadelede hep kararlı oldu.
Öğrenci eylemlerinde, mahalledeki çalışmalarda görev
almasını bildi. Madımak otelinde 35 ilerici aydın insanın
katledilmesine karşı tepkileri örgütlemede yine onun yoğun
çabaları vardı. Bu nedenle gözaltına alındı. Çok hareketli
yapısı vardı. Büroda fazla kalmaz, genelde birilerini bırakıp
ilişkilere giderdi. İlçelerde, il içinde birçok ilişki yaratmıştı.
Çabaları nedeniyle polis sürekli Sivas'tan gitmesi, temsilciliği bırakması için baskı yapıyordu. Gerillaya giderken yine
yerine birilerini bırakmıştı. 2 Temmuz sonrası birçok arkadaşıyla birlikte gitmişti.
İnsanlarla kolay ilişki kurabiliyordu. Sıcak neşeli,
karşısındakini incitmekten korkar gibi konuşurdu. Kendisini
sevdirirdi. Bu yüzden büroya gelenler hemen "Rıfat yok

'Zafer bize mahkûm, yenilgi
düşmana!'
Hamide ÖZTÜRK
Ümüş, 1969 yılında Yozgat'a bağlı Şefaatli ilçesinin
Halaçlı köyünde doğdu. Lise
yıllarında devrimcilere sempati duymaya başladı.
1992’de örgütlü mücadele kaÜmüş
ŞAHİNGÖZ tıldı.
Örgütlü olduktan sonra,
önce köyünde, Yozgat’ta mücadele etti.
Ardından değişik yerlerde görevler üstlendi. Artık onun için aslolan mücadeleydi.
1997 Martı’nda gözaltına alınarak tutuklandı. Önce Kocaeli, sonra Sağmalcılar ve
en son Ümraniye Hapishanesi’nde kaldı.
330 gün boyunca açlığa, zulme, katliamlara, işkencelere direndi. 330 gün boyunca,
rüşvetleri, düzenle uzlaşmayı elinin tersiyle itti. Onun için yalnız direniş, yalnız zafer vardı.
Ümüş Şahingöz, ölüm orucunu sürdürdüğü Armutlu’da 14 Eylül 2001’de şehit
düştü.

mu?" diye sorardı. Büroya gelen ailelerle, köylülerle yakından ilgilenirdi.
Grup Yorum konserine hazırlandığımız bir dönemde
DLMK'lı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Polisin yönlendirmesiyle aileler büroya kızmaya gelmişlerdi. Geldiklerinde
beklemedikleri bir dostluk, yakınlık buldular. Rıfat bunda
çok başarılıydı. Sonunda liselilerden birinin babası ikna
oldu, çayımızı içti. Giderken "ben en iyisi gideyim, yoksa siz
beni de devrimci yapacaksınız" demişti.
Hareketimizin herhangi bir eylemi olduğunda hemen
insanlara anlatırdı. Bir seferinde hareketin yeni yeni eylemleri oluyordu Sivas'ta. Birçok yere pankartlar asılmıştı. Rıfat
beni durakta yakalayıp hemen eylemleri anlatmaya başladı.
"Devrimci Sol artık burada" diyordu. Eylemleri anlattıkça
coşuyordu. Moral, motivasyon yaratmada ustaydı. Ondan
etkilenmiştim.
Birgün şehitlerimizden öğretmen olan Nihat Şahin faşistlerin saldırısına uğradığı için köylülerle birlikte büroya gelmişti. Eğit-Sen'in basın açıklaması yapması için epeyce
uğraşmıştı. Rıfat köylülerin her biriyle özel olarak ilgilendi.
Köy hayatını, ürünlerdeki verimi vb. her konuyu sorardı
köylülere. Onlara kendi elleriyle büroda yemek yapıp yedirdi.
Sivas'ta her olayda, gelişmede fedakârca çalışan, coşkulu, sıcak, mütevazı bir yoldaşımızdı. Hataları söylendiğinde
kendini dayatmazdı. Gerektiğinde bir konser organizasyonunda, gerektiğinde şehitlerimizin anmalarında, öğrenci
eylemlerinde, büroda haber yazarken vb. her konuda görev
alıp uygulayandı. Gerillaya gittiğinde yokluğu hissediliyordu. Şehit düştüğünde bile direnişiyle örnekti.
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“90’ların terörü” ülkemizden hiç eksik olmadı

AKP, halk düşmanlığına
devam ediyor

A

KP’nin “törörle mücadelede yeni stratejisi” üzerine
gazeteciler Başbakan yardımcısı Beşir Atalay’a
“90’lara geri mi dönüyoruz?” diye sordular. Atalay;
“Asla geri dönüş olmayacak” dedi. Daha önce de Başbakan Erdoğan; "Açılımlarla terörle mücadeleyi birlikte
sürdüreceğiz"demişti.
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irincisi; “90’lara geri mi döneceğiz” sorusu AKP’nin
9 yılını aklayan, “demokratikleşiyoruz”, “iyi şeyler
de oluyor”, “yetmez ama evet” diyerek gerçekte yaşananlara gözlerini kapatanların söylemleridir. Gerçekte bu
kesimler kayıpların, infazların, işkencelerin, köy yakmalarının, köy boşatmalarının en yoğun olduğu 90’lı yıllarda da oligarşinin terörüne karşı çıkmamışlardır. Devlet onlarca devrimciyi katletmiş, “devlet katliam yapıyor” diyememişlerdir. “Devlet işkence yapıyor, devlet köyleri
yakıyor, yıkıyor, göç ettiriyor” diyememişlerdir. Susurluk gibi bir olay yaşandı. Devletin tüm pislikleri ortaya saçıldı. “Susurluk devlettir”, “kontrgerilla devlettir” diyememişlerdir. “Devlet içine çöreklenmiş çeteler” diyerek
ortaya saçılan pisliklerin üstünü örtmüşler ve kontrgerilla devletini aklamaya çalışmışlardır.

kincisi; 90’larda kontrgerilla devletini aklamaya çalışanlar
bugün “90’lara geri mi döneceğiz” diyerek işbirlikçi, faşist AKP iktidarını aklamaya çılşmaktadırlar. AKP’nin işkencelerinin, katliamlarının, infazlarının, halkın tüm kesimlerini hedef alan terörünün üstünü örtmektedirler.

Ü

çüncüsü; AKP’nin 9 yıllık iktidarı boyunca ‘90’ların terörü ülkemizden hiç eksik olmamıştır. AKP iktidarı da halka karşı her türlü terörü uygulamaştır. Eğer AKP
dönemi ‘90’lı yıllarla bire bir aynı değilse bu, AKP’nin demokrakitliğinden değil, mücadelenin mevcut durumundan
ve oligarşi içi çatışmalardan kaynaklanmaktadır.

9

0’lı yıllar boyunca asker cenazelerinin en fazla olduğu
dönemlerde bile linç saldırıları sayılıdır. Ama AKP iktidarında devrimci, demokrat muhalefeti sindirmek, hak alma
mücadelesini engellemek için linç saldırıları politika olarak uygulanmıştır ve uygulanmaktadır. “90’lara geri mi döneceğiz” diye soranlar AKP’nin linç politikalarını görmezlikten gelmişlerdir. Linç güruhunun saldırılarına “vatandaşın
hassasiyeti” diyerek linççileri meşrulaştırırken saldırıya
uğrayanları ise ‘provakatör’ diye suçlamışlardır.

‘9

0’lı yıllardan farkı nedir AKP iktidarının? Süleyman
Demirel, “karakollar şeffaf olacak” demişti ‘90’lı yıllarda; Recep Tayyip Erdoğan “işkenceye sıfır tolerans”
dedi 2000’li yıllarda. Birtan Altunbaş ve daha onlarca devrimci demokrat, halktan insanlar ‘90’lı yıllarda işkencede katledilirken, Engin Çeber ve daha onlarca devrimci,
demokrat halktan insan AKP’nin iktidar olduğu 2000’li
yıllarda işkencede katledildi. Tek fark rakamlardadır.

4

‘90’lı yıllardaki işkence ve katliam sayısı 2000’li yıllardan biraz daha fazladır, hepsi bu kadar. ‘90’lı yılların infazları, gözaltında kayıpları, hapishanelerde devrimcilerin katledilmesi AKP’nin iktidar olduğu 2000’li yıllar boyunca da sürdü.
ğer AKP iktidarında bazı demokratik haklar kabul edilmişse bunlar da birincisi, şehitler pahasına yürütülen
mücadelenin soncudur. İkincisi; oligarşi bunları da faşist
terörünü maskelemek için kullanmaktadır. Örneğin devrimciler on yıllardır DGM’lerin kapatılması için mücadelele etmiştir. Oligarşi bu kadar teşhir olan faşizmle özdeşleşmiş DGM’leri kapatmıştır. Ancak bu “demokrasicilik oyunu” için tabela değiştirmekten başka bir şey değildir. Yine
Kürt halkının anadil, Kürtçe yayın gibi demokratik talepleri vardı. Oligarşi TRT ŞEŞ’i kurarak Kürtçe yayın talibinin
meşruluğu karşısında geri adım atarken TRT ŞEŞ’i yine Kürt
halkını asimile etmek, düzen içine çekmek ve mücadelesini
bastırmak için kullanmaktadır.
nun için “demokratikleşme, hak ve özgürlükler” adına da AKP döneminin 90’lı yıllardan özünde bir farkı yoktur.
aşizm AKP iktidarı tarafından riyakarca sürdürülmektedir. Başbakan Erdoğan’ın "açılımlarla terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz" dediği gibi. “Açılım” politikalarının ne olduğu geçtiğimiz yıllar içinde görülmüştür. Devrimcilere, halkın her kesimine karşı faşist
terör sürerken “açılım” halkı oyalama ve AKP’ye yedekleme politikasıdır.

S
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onuç olarak “90’lara geri mi dönüyoruz” sorusu,
AKP’nin faşist terörünü aklayan, gizleyen bir sorudur.
AKP iktidarında 90’ların faşist terörü hep devam etmiştir.

KP, “yeni stratejisi”yle emperyalizmin desteğini de
arkasına alarak halka karşı terörde daha da pervasızlaşmakta ve terörünü yaygınlaştırmaktadır. Halkın en
sıradan talepleri terörle bastırılmak isteniyor.

H

alka karşı savaşta polis çok daha geniş yetkilerle donatılıyor. Halkı katletmek için çok daha ağır silahlarla
donatılıyor. Valilere tanınan yetkilerle 90’lı yıllarda sadece Kürdistan’da ve bazı illerde geçerli olan olağanüstü hal(OHAL) uygulamaları 81 ilde de uygulamaya koyuluyor. Ülkemizin tamamında olağan üstü hal uygulamaları geçerli olacak.
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KP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik “terörle mücadeledeki yeni dönem”i şöyle tarif ediyor: "Devlet sokaktaki vatandaşa güvercin, dağdaki teröriste şahin olacak."
u söz, tüm halka yöneltilen bir tehdittir. Bakmayın
“dağdaki”, “terörist” denmesine... AKP için tüm
halk teröristtir. Gerek duyarsa bir örgüt uydurup ona da

Eğer AKP iktidarında
bazı demokratik
haklar kabul edilmişse
bunlar da birincisi,
şehitler pahasına
yürütülen mücadelenin
soncudur. İkincisi; oligarşi
bunları da faşist terörünü
maskelemek için
kullanmaktadır.

üye yapıverir.
KP diyor ki, “bana karşı çıkarsanız ben en acımasız şahin olurum. Benim politikalarımı destekler, yanımda yer alırsanız en uysal güvercin
olurum.” Efendileri Amerika’nın politikalarını uyguluyorlar: “Ya benden
yanasınız ya da teröristsiniz” diyorlar.
KP’nin bu pervasızlığının arkasında emperyalizmden aldığı destek var. Emperyalizmden aldığı destekle
saldırıyor AKP. İçerde en küçük bir muhalefete tahammülü
yok. Emperyalistler AKP’yi Ortadoğu’da maşa gibi kullanıyor. Bu ilişki Libya ve Suriye’de çok daha açık olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, Başbakan
Erdoğan’ı ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu Amerika adeta kendi memuru gibi kullanıyor. Emperyalizmin elinde,
bir maşa gibiler. Emperyalistler ne derse onu konuşuyorlar.
Artık herkes biliyorki, Gül, Erdoğan, Davutoğlu konuştuğunda emperyalistler adına konuşuyordur. Emperyalistlerin postacısıdırlar. Bunlar da kendilerini o kadar kaptırmışlar ki, verilen görevi canı-gönülden yerine getiriyorlar.
Türkiye devletinin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri bakanı olarak değil Amerika’nın görevli memuru olarak konuşuyorlar. Emperyalistler adına Suriye’yi, Libya’yı
tehdit ediyorlar. Erdoğan hangi ülkenin başbakanı olduğunu unutuyor. Esad’a "Silahsız insanları öldüren rejim
ayakta kalamaz" diyor. Abdullah Gül, "Esad'ın da
sonu gelecek, adım atmak için artık çok geç” diyor. Peki
neyle tehdit ediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Elbette emperyalizmle tehdit ediyorlar. Kurdukları cümleler kendilerine ait cümleler değildir.
e AKP iktidarı topraklarımızı sonuna kadar emperyalizmin her türlü kullanımına açtı. Libya Temas Grubu diye adlandırdıkları işbirlikçiler toplantılarını hep bizim
ülkemizde yaptılar. Emperyalistler ve işbirlikçileri Kaddafi
iktidarını devirdiler, şimdi Esad’ı devirmek için “muhalefet” diye çıkarttıkları işbirlikçileri açıktan destekliyorlar. Türkiye işbirlikçilerin yatağı oldu. Suriye'de muhalefeti temsil ettekilerini söyleyen işbirlikçiler 30 Ağustos’ta Ankara'da
yaptıkları bir toplantıda "Geçici Ulusal Konsey"i kurdular. İşbirlikçi Konsey halka ‘Esad'a karşı eylemlerin yükseltilmesi’ çağrısı yaptı. Yani topraklarımız Suriye’nin nasıl parçalanacağının, nasıl yağmalanacağının planlarının yapıldığı emperyalizmin karargahı haline getirildi.
şte Libya’da olanlar ortadadır. Kaddafi iktidarının
devrilmesinin üzerinden haftalar geçmeden emperyalistler Libya halkını Kaddafi’nin ‘zulmünden’ kurtarmak
gibi ‘ulvi’ amaçlarını bir kenara bırakıp Libya’nın nasıl
yağmalanacağını tartışıyorlar. Bu yağmalamanın adına da
“Yeni Libya’nın İnşası” gibi yine ‘ulvi’ bir anlam yüklemişler. İşte emperyalistlerin ‘ulvi’ amacı: Libya’da işbirlikçi Temas Grubu’nun açıklamasına göre NATO saldırısının başladığı günden bugüne geçen 6 aylık süre için-
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de 50 bin kişi öldürüldü. Bu sürede
emperyalistler milyarlarca dolarlık silah sattılar.
şbirlikçinin ruh haline bakın: Libya’nın yağmalanması için emperyalistler 1 Eylül’de Faransa’da “Libya Zirvesi” yaptı. Başından beri
Fransa’nın Libya’daki rolünden rahatsız olan AKP, emperyalist kampta kendi başına söz sahibi olamıyor,
tam bir uşak ruh haliyesi içinde efendisine yanaşıyor. Libya zirvesinin
Fransa’da Sarkozy’nin başkanlığında değil, New York’ta
Obama’nın başkanlığında yürütülmesini istiyor.
şbirlikçi uşak AKP iktidarı. Hadlerini biliyorlar. Neden
zirvenin Türkiye’de Başbakan Erdoğan’nın başkanlığında yapılmasını teklif etmiyorsunuz? Hani ‘Ortadoğu’nun
Lideri’ydi Erdoğan? Libya’yı Suriye’yi yıkmak için
“muhalefet” denilen işbirlikçiler Türkiye’de toplanıyor,
ama yıktıktan sonra yağmalamaya gelince emperyalizmin
taşeronu olduğunuz gerçeği önünüze konuluyor. Ancak
efendinizin arkasında bir uşak olarak o yağmadan payınızı alabilirsiniz.
una rağmen emperyalizm oligarşiyi Ortadoğu’da kullanırken bir engelle karşılaşmak istemiyor. Oligarşinin
halka karşı teröründe emperyalizmin desteğini arkasında
bulmasında bu uşaklığın payı vardır. Onun için AKP hiçbir muhalefet istemiyor. Halka karşı terörünü bütün ülke
sathına yayıyor.
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rdoğan’ın Esad için"Silahsız insanları öldüren rejim ayakta kalamaz" diye açıklama yaptığı gün ülkemizin durumunu göremek için dergimizin kapağındaki resme tekrar bakın. Genelkurmay’dan da aynı gün bir
açıklama yapıldı: “Sınır ötesi operasyonlarda 160 kişi öldürüldü” deniyor açıklamada.

İ

çişleri Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Terörle mücadele için ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.
“90’lara geri mi dönüyoruz” diye soranlara tekrar hatırlatırız Genelkurmay’ın açıklamasına bakın, İçişleri
Bakanı Yılmaz’ın açıklamasına bakın: “Ne gerekiyorsa”
sözünün içinde cevabı bulursunuz. Kapaktaki resim Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan’ın resmidir. Silahsızdı, demokratik yasal bir eylemde katledildi. AKP’nin polisi cenazesine de
saldırdı. Şimdiye kadar infazlar, kayıplar, işkenceler,
toplu mezarlar yaşandı ülkemizde. AKP iktirdarında mezarlığın yakıldığına da tanık olduk.
aşırmıyoruz. Faşizmin iktidarında nelerin olabileceğini biliyoruz. Onun için AKP’den demokratikleşme
beklemiyoruz. Barış hayalleri kurmuyoruz. Biliyoruz ki,
barış da, demokrasi de faşizmin iktidarını yıkmadan gelmeyecektir. Kimse hayal kurmasın. AKP’nin terörüne karşı direnmekten ve savaşmaktan başka halklarımıza kurtuluş yoktur. KURTULUŞA KADAR SAVAŞ...

Ş
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AKP’nin “yeni terörle mücadele konsepti”,
tüm ülkeyi OHAL’e çevirmektir!
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Yandaki resim her şeyi anlatıyor.
AKP’nin “terörle mücadelede yeni
konsepti” konuşulurken 28 Ağustos’ta “sınır ötesi operasyonların durdurulması için “canlı kalkan” olarak
sınıra yürüyüş yapan kitleyi askerler
Çukurca’ya 10 kilometre kala durdurdu. Canlı kalkanlar askerlerin
yolu trafiğe kapatması üzerine geceyi jandarma barikatı önünde geçirdi.
Sabah saatlerinde takviye gelen askerlerlerin barikatı kaldırmaması üzerine oturma eylemine başlayan canlı kalkanların üzerine askerler gaz
bombalarıyla azgınca saldırdı. Bu saldırıda canlı kalkan olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van İl Genel
Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan, göğsüne çarpan gaz bombasıyla katledildi.
Yanda gördüğünüz resim AKP'nin
"sivil" ağırlıklı denilen "Yeni Terörle Mücadele Konsepti"nin fiili olarak
hayata geçirilmesinin ürünüdür. Bu
resim aynı zamanda AKP’nin "yeni
konsept"i için "90'lara mı dönüyoruz"
diye soranlara da bir cevaptır. Bu resimler aslında ülkemizde hiç eksik olmadı. Burjuva basın yayını izleneyenler bu resimden yine haberdar olmadılar. Onlar emperyalizmin servis
ettiği Suriye’den cep telefonuyla çekilmiş, nereye ait olduğu belli olmayan resim ve görüntüleri izletmekle
meşguller.
Diktatör Esad, tüm dünyanın uyarılarını dikkate almayarak “sivil halkın” üzerine ateş açtırması sonucunda üç kişi ölmüş. Başbakan Erdoğan
ve Cumhurbaşkanı Gül olayla ilgili
düşüncelerini açıkladı. Libya Lideri
Muhammer Kaddafi’yi kastederek
"Esad'ın da sonu gelecek, adım atmak
için artık çok geç olduğu bir safhaya geldiğimizi görüyoruz...” dedi.
Erdoğan; "Silahsız insanları öldüren rejim ayakta kalamaz" dedi.
Biz de diyoruz ki; sizin de sonunuz gelecek. Halka zulmeden, aç bırakan, ülkemizi emperyalizme peşkeş
çeken sizin işbirlikçi faşist iktidarınızın da sonu gelecek.
Cumhurbaşkanı Gül ve Başba-

kan Erdoğan bu açıklamaları yaptığı gün ülkemizde bir
korucu, üç asker ve yandaki
resimde boylu boyunca uzanan BDP Van İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan olmak üzere toplam 5 kişi öldürülmüştü. Ve Genelkurmay
aynı gün PKK’ye yönelik sınır ötesi hava saldırısının ‘bilançosunu’ açıkladı:160 Ölü...
***

İşte AKP’nin bütün ülkeyi
Olağanüstü Hal bölgesine
çeviren yeni stratejisi:
- Terörle mücadelede idare ve talimatları mutlaka sivil idare verecek;
asker uygulayacak.
- İdare ve talimatlar siviller tarafından verilecek,
- Emirlerin uygulanmasını siviller
denetleyecek.
- Polis, jandarma bölgelerinde de
askerden izin almaksızın vali izniyle operasyon yapabilecek.
- Jandarmanın sevk ve idaresinde
Vali en yetkili kişi olacak.
- Valiler, Kara Kuvvetlerine verdiği 3 ayda bir tekrarlanan operasyon
yetkisini, profosyenel askerlerin riskli bölgelerde göreve başlamasıyla
birlikte (1-1,5 yıl) vermeyecek. Böylece Kara Kuvvetleri 'terörle mücadele'den peyder peyi çekilecek.
- MİT, Emniyet ve Jandarma arasında "aktif" istihbarat değişimi sistemi kurulacak. İllerde Vali'nin koordinasyonunda istihbarat hızla paylaşılacak.
- İstihbarat edinimi için teknolojik cihazlar alınacak.
- Polise ağır silahlar alınacak.
- Polise insansız hava aracı alınıp
kullanılacak.
(Bundan böyle tüm katliamlardan
doğrudan AKP sorumludur. Halka
karşı terörün komuta merkezinde artık AKP bulunmaktadır. Tüm emirler AKP tarafından verilecektir.)

Polis ağır silahları kime karşı kullanacak?
“90’lara mı döneceğiz” diyenler
bu maddelere iyi baksınlar. ‘90’lı
yıllarda bunlar sadece Kürdistan ve
bazı iller ile sınırlıydı. AKP bu yetkiyi
81 ilin valisine tanıyor. 81 il, yani ülkenin tamamı Olağanüstü Hal yasalarına göre AKP’nin valileri tarafından yönetilecek.
Polis ağır silahları elbette Kürt halkına, PKK’ye, devrimcilere ve tüm
halka karşı kullanacaktır. Bu halka
karşı açılmış bir savaştır.
Bu savaşta, savaşın psikolojik boyutu da unutulmamış.

“Yeni konsept” in
psikolojik savaş boyutu
AKP’nin "Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" tarafından hazırlanan Strateji ve Eylem Planı’nda
“teröre” karşı alınacak ‘sivil önlemler’ (yani psikolojik savaş) de şöyle
sıralanıyor:
- Müsteşarlık koordinasyonundaki İstihbarat Değerlendirme Merkezi
kısa süre içinde faaliyete geçirilecek.
İstihbarat burada toplanacak ve stratejik analizi yapılacak.
- Terörle mücadelede vatandaşları bilgilendirmeye yönelik spot filmler hazırlanacak. Teröre karşı kapsamlı bir propaganda çalışması yürütülecek.
- Terörden doğrudan etkilenen illerde kanaat önderleri, aydınlar,
akademisyenler, bağımsız araştırma-

cılar ve yazarlarla görüşülerek toplantılar yapılacak.
(Kanaat önderleri dedikleri imamlar, tarikat şeyhleri... Aydın dedikleri Mümtaz Türköne gibi AKP yalakası
faşistlerdir... Keza akademisyen dedikleri, yazar dedikleri de çıkarları için
AKP yalakalığını kimseye bırakmayan sağdan soldan omurgasız kişiler
olacaktır.)
- Newroz ve terör örgütlerince istismar edilen hassas günlerin etkin bir
şekilde değerlendirilmesine yönelik
analiz yapılacak.
- Terör örgütlerinin yurtdışı faaliyetlerinin izlenmesine yönelik yurtdışı araştırma ve inceleme ziyaretleri yapılacak.
- Etkili yabancı dergi ve gazetelerde Türkiye'deki terörle mücadelenin doğru yansıtılması amacıyla isim
araştırması yapılarak, bu kişilerle
yakın temas kurulması.
- Terörle mücadelede benzer deneyimler yaşayan yabancı ülkelerdeki sosyal, siyasal, ekonomik, kültürelve demomokratik alanlarda atılan

Halk

Düşmanı

AKP

adımlar incelenecek.
- Başta ABD ve AB ülkeleri olmak
üzere ulusal, bölgesel ve küresel bazda yayınlanan terör raporları takip edilerek Türkiye'yi ilgilendiren konularda
gündem analizi yapılacak.
- Avrupa Konseyi terörizmin önlenmesi sözleşmesi, Türkçe ve İngilizce kitap haline getirilecek.
***
Bundan böyle tüm katliamlardan
doğrudan AKP sorumludur. Halka
karşı terörün komuta merkezinde artık AKP bulunmaktadır. Tüm emirler AKP tarafından verilecektir.
Ancak şu da unutulmasın ki, zulümle, terörle bir düzeni sonsuza kadar sürdüremezsiniz.
Biz bu zulmü, bu terörü ilk kez
görmüyoruz. Anadolu halkları ilk
kez zulümle karşılaşmayacak. Zulüm
bu topraklardan hiç bir dönem eksik
olmazdı.
Aynı zamanda Anadolu topraklarından direnişler hiç eksik olmadı.
AKP’de ilk kez teröre başvurmayacak. Biz devrimciler oligarşinin te-

rörüyle hep karşı karşıyayız. Evet,
AKP daha çok devrimcilere karşı
uyguladığı terörünü tüm ülke sathına
yaymak istiyor. Bu da zaten AKP iktidarın güçsüzlüğünün sonucudur.
AKP seçimlerde aldığı yüzde 50 civarındaki oya rağmen güçsüzdür. Terörü daha da artırması güçzüzlüğünün
sonucudur. Çünkü AKP’nin oy aldığı kitle aynı zamanda açlığıyla, yoksulluğuyla, işsizliğiyle, AKP’nin mağdur ettiği bir kitledir. AKP açılığın, işsizliğin sorumlusudur. Onun için
AKP’ye oy vermiş de olsa o kitle
AKP’nin potansiyel olarak düşman
gördüğü kitledir. Ve onun için de
AKP’nin korkusu halktır. Terör uygulamalarını sadece devrimcilerin
örgütlü olduğu yerlerde değil bütün
ülke çapında yaygınlaştırıyor.
Halktan korkulması ve halka karşı terörünü yagınlaştırması dışında
AKP’nin “yeni stratejisinde” yeni
olan bir şey yok. Devrimciler bu
topraklarda var olduğu sürece
AKP’nin terörü işe yaramayacaktır.
Halkı teslim alamayacaktır...
kemizin kaynaklarını “babalar
gibi satarım” diyen AKP, hastaneleri özelleştiriyor, nehirlerimiz sattı, satmaya devam
ediyor; köprüler ve otoyolları
özelleştirmeye başlıyor; başımızın üstüne bir milyon evimizi yıkıyor.Hakkımızı almaya gidiyormuş. Bizleri içi boş laflarla, Somali’ye yardım şovlarıyla
oyalarken AKP, Sabancı Holding bu
yılın ilk 6 ayında 1.1 milyar TL net
kârı olduğunu duyurdu. İşte AKP’nin
hizmet götürdüğü alan budur sermaye.
Altı ay önce Afşin Elbistan’da Termik Santrali’nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilere
halen ulaşılamadı. Toprak altında kalan işçilerden H. Mehmet İpek’in
ablası, kardeşinin cenazesini isterken
“orada kömür olsaydı maddi yönü için
çıkarırlardı” diyerek AKP gerçeğini
bir kez daha, gösteriyordu. Altı ayda
toprak altındaki işçisini çıkartamayan
devlet, tekellere, holdinglere milyonlar kazandırmaya devam ediyor.
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AKP Halka Düşman
Sermayeye Dosttur

Somali’ye gidip şov yapan AKP, açlıktan ölmek üzere olan
çocukları bile kendine rant için kullanabiliyor. Oraya yardım etmek
için gitmediğini, gidiş şekli de, giderken götürdüğü ekibi de açıklıyor
bize. En yüksek miktarda bağış yapanlar gitti, TOKİ gitti, Somali’de de
yatırım yapacaklarmış. Yiyecek ekmeği, içecek suyu olmayan bu halka
yapılanın adı yardım değildir. Gidip
yerinde yatırım yapacakları alanları
tespit ettiler, o haldeki insanları bile
soymanın planlarıyla geri döndüler.
Kapitalizm böyle insana düşmandır.
AKP, çıkarı olmayan hiç bir şeyde adım atmaz.
Davutoğlu, Libya’ya gitti, özel koruma ekibiyle ülkeye girdi ve 100 mil-

yon dolar götürdü, bir o kadar daha
verecekmiş. Ayrıca 100 milyon dolarlık da ilaç vb. gönderilecek. Kapitalizmin doğasına aykırıdır, çıkarı
olmadan parmağını oynatmaz. Bu
AKP için de kuraldır. Ki, fazla zaman
geçmeden ilk açıklama Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’dan geldi. “Biz
ganimet için değil, petrol ve müteahhitlikte kazanılan haklarımız için gidiyoruz” dedi. Evin kırık penceresinden girecek olan “hırsızın eline geçirdiğini götürmesi helâldir” fetvasıdır bu sözler.
Libya topraklarından bizim olanı
almaya gidecekmiş. Yalan. Libya
topraklarındaki zenginlikler Libya
halkınındır, sen kimsin ki; “hakkımızı
almaya gidiyoruz” diyorsun. Bizim ül-
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Halka Terör Uygulayanların
Korkuları Hiç Bitmeyecek
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Oligarşi düzenin güvenliği için her gün yeni
kararlar alıyor, yeni politikalar belirliyor. Halka
karşı savaşta yeni bir stratejiye gideceklerini açıklayalı çok olmadı. Aldıkları önlemlere yenilerini
ekliyorlar.
27 Ağustos tarihli gazetelerde "emniyete özel
bölge" haberleri yayınlandı.
“Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapan hükümet Emniyet Genel
Müdürlüğü’ne yalnızca MİT'e tanınan
istisnai bir hak verdi. Değişiklikle emniyet bina ve tesislerinin çevresinde
400 metreye kadar ‘Özel Güvenlik
Bölgesi’ oluşturulabilecek. Bu bölgeler kamulaştırılacak.
Resmi Gazete’nin 26 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan düzenlemede, yönetmeliğin 21’inci maddesi şu şekilde değiştirildi: “Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait bina ve tesislerin çevresinde Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği’nce lüzum gösterilmesi ve Genelkurmay
Başkanlığı’nın uygun görmesi kaydıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
ait stratejik değeri haiz bina ve tesislerin çevresinde İçişleri Bakanlığı’nca lüzum gösterilmesi ve Genelkurmay Başkanlığı’nın uygun görmesi
kaydıyla, bu maddenin diğer hükümlerine tabi olmaksızın, özel güvenlik
bölgesi kurulabilir veya kaldırılabilir.”
Oligarşi ‘önlem’ üstüne ‘önlem’
alıyor. Aldıkları önlemlere bir yenisini daha böylece eklemiş oldular.
Polise özel yetkiler, ateş gücü
yüksek yeni silahlar, özel timin sayısının iki katına çıkartılması vb. vb...
Oligarşi önlemlere doymuyor,
korkuyla yatıp korkuyla kalkıp kendimizi halktan nasıl koruruz diye

- Zırhlı Personel Taşıyıcılar
(ZPT),
- Havanlar,
- Uçaksavarlar,
- Roketatarlar,
- Law,
- Silahlı helikopterler
- Cobra,
- Shortland,
- Kameralı Shortland,
- Dragon panzer,
- TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)
- Zırhlı personel otobüsleri
düşünüyorlar...
Elbette faşist düzen devam ettikçe bu önlem ve kararlarının sonu gelmez. Neden gelmez? Çünkü bu önlemler, bu politikalar, bu silahlanma
halktan duydukları korkunun ürünüdür.
Halk korkusu, devrimcilerden
duydukları korkudur bu önlemleri
aldırtan... Halkı sömürmenin, halka
zulmetmenin, işkencelerin, kaybetmelerin, katlemelerin korkusudur
bunlar... Tekeller korkuyor, kendilerini yüksek güvenlikli sitelere hapsediyorlar. Halkı soymanın, sömürmenin, aç bırakmanın korkusudur

bunlar. Halkın açlığından,
açların öfkesinden korkuyorlar.
Tekeller daha çok kar
etsin diye halka zulmeden,
terör estiren tekellerin bekçisi polisler de korkuyor.
Onlar da şimdi kendilerini
"yüksek güvenlikli" karakollarına hapsediyorlar. Sömürüleri, zulümleri arttıkça
korkuları daha da büyüyor.
Korkuları gibi bu önlemleri, yeni güvenlik tedbirleri de bitmeyecektir. Belki bir hafta belki bir ay sonra yine benzer haberlere yer verecektir
basın.. yeni korunma yöntemleri,
yeni silahların keşfi.. halka terör uygulamanın aslında eski ama çaresizlikten yeni diye sarıldıkları binbir çeşit yöntemler bulacaklardır...

Yeni silahlar, yeni önlemler
her şey kendi güvenlikleri
içindir
Kendi güvenlikleri… Sömürü düzeninin güvenliği. Tekellerin güvenliği, emperyalizmin güvenliği…
Bir devlet kendi vatanını, halkını
emperyalist işgal ve saldırılardan korumak ve düşmanı yok etmek için
böyle silahlanıp önlemler alabilir ancak. Ancak halka dayanmayan, ülkesini emperyalizme peşkeş çekmiş
işbirlikçi bir yönetim bunun tersini yapacaktır. Emperyalizme yani Amerika’ya göbekten bağımlı bir ülke durumuna getirildik bir avuç zengin tarafından. Sorun emperyalizmin ve bu
bir avuç asalağın çıkarıdır. Bu çıkarlar sömürü üzerine kuruludur ve sömürüyü sürdürmenin tek yolu baskı
ve terördür. elbette bu sömürü onlar
açısından sorunsuz, "kafasına vur
ekmeğini al" gibi olmuyor.
Sömürü direnişi doğuruyor. Direniş devlet terörünü. Sorunsuz bir sö-

mürü istese de bu hayaldir
işbirlikçi hükümet için.
Bu yüzden terör uygulamak zorundadır. Yukarda
sayılan önlemler, silahlar
efendileri emperyalistlerin ve kendi güvenlikleri
içindir.
Ve her önlem, bu önlemler için yapılan tüm
harcamalar halk için daha
fazla katliam daha fazla
yoksulluktur.

Hiçbir önlem, baskı ve
zulüm, halkın direnişini
bastırmaya
yetmeyecektir
Dünyada ve ülkemizde halkın direnişi, yaratıcılığı binlerce kez göstermiştir ki tüm önlemleri, en ağır baskı koşullarını aşmış, faşist önlemleri tuzla buz etmiş ve halkın adaleti
halk düşmanlarına ulaşmayı başarmıştır.
Halkın adaletini uygulamanın önüne geçememiştir bu önlemler.
Tarih, şöyle bilgileri kaydetmiştir
sayfalarına;
"26 Nisan 1991 - Özal'ların Düğününe Bomba; Devrimci Sol Silahlı
Devrimci Birlikler sömürüye, zulme,
haksızlığa ve adaletsizliğe dayanan bu
düzenin sahiplerine bir uyarıda bulunmak amacıyla, halkımızın emeğinden, kanı, canı pahasına ürettiklerinden çaldıklarıyla padişahlara
özgü bir düğün yapan Özal ailesinin,
düğünü yaptığı Swissotel'in salonuna ve yerleşim alanına dört adet
bomba yerleştirdi. Devrimci Sol bu
eylemiyle can kaybını hedeflemediği için, saat 21.00-21.05 arası İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, otel güvenlik sorumlularına ve basına telefon ederek salona ve yerleşim alanına bomba yerleştirildiği bildirildi ve
salonun boşaltılması istendi."
Bu sadece bir örnektir ülkemizde
ve yeterlidir bu örnek sanırız.
Yine Vietnam’dan çarpıcı bir örnek;
"Başlangıçta, Dien Bien Phu'da sa-

dece on düşman müfrezesi vardı.
Fakat bizim taarruzumuzla baş edebilmeleri için giderek takviye edildiler. Biz saldırıya geçtiğimizde, düşman kuvvetleri toplam olarak, Avrupalı ve Afrikalılar’dan oluşan on
yedi müfreze ve on bölükten oluşuyordu. Ayrıca, kampın üç topçu müfrezesi, bir istihkam müfrezesi, bir zırhlı bölüğü, ikiyüz kamyonluk bir ulaştırma birliği ve on iki uçaklık daimi
bir filosu vardı. Toplam insan mevcudu 16200'dü.
Kuvvetler, birbirlerini destekleyen
ve kırk dokuz kuvvetli noktadan oluşan, üç alt istihkama dağılmıştı. Her
biri kendi savunmalarını kendileri
yapıyordu: Birkaç tanesi, hareketli
kuvvetlerle, topçuyla donatılmış olan
ve hendeklerle, yüzlerce ayak kalınlığında dikenli tellerle çevrili «birleşik savunma merkezleri» içinde gruplandırılmıştı.
Fakat en önemlisi, Dien Bien
Phu'nun başlıca kasabası olan Muong
Thanh köyünün ortasındaki, merkez
alt istihkamı idi. Garnizon kuvvetlerinin üçte ikisi burada toplanmıştı. Burada, kumandanlık karargâhını, topçu ve levazım üssünü ve aynı zamanda hava alanını koruyan, birbirlerine bağlı, birkaç tane savunma
merkezi birden bulunuyordu. Doğuda, iyi bir mevkide bulunan tepeler,
alt istihkamın en önemli savunma sistemini oluşturuyordu. Dien Bien Phu
düşman tarafından, saldırılamıyacak
ve zaptedilemiyecek bir kale olarak
görülüyordu.
(...)
Taarruzumuzu başlattığımızda,

Dien Bien Phu'nun paraşütçü birlikleri tarafından
işgalinin üzerinden üç ay
geçmişti. Bu zaman zarfında, düşman savunma
sistemini sağlamlaştırmak, takviye toplamak,
yeni hendekler kazmak
ve tahkimatını kuvvetlendirmek için elinden
geleni yaptı.
(...)
Dien Bien Phu'da,
16200 düşman askerini,
1 general, 16 albay, 1749 subay ve ast
subay olmak üzere bütün kamp erkanını saf dışı ettik, her cinsten 62 uçağı düşürdük veya tahrib ettik, düşmanın bütün silahlarını, cephanesini,
30.000 paraşüt de dahil olmak üzere
bütün teçhizatını ele geçirdik." (Halk
Savaşının Askeri Sanatı – V. N. Giap)
Vietnamlı savaşçılar, işgalcilerin
hiçbir gücün ulaşamayacağını düşündükleri bir üssü, ellerinde doğru
düzgün silah bile yokken tamamen
yok etmeyi başarmışlardı. Ellerindeki
tek silah vatan sevgisi ve bunun getirdiği yaratıcılıktı. Öz olarak düşmanın devasa fiziki gücü, son teknoloji ürünü silahları, duvarları, halkın örgütlü gücü karşısında yok olmaya mahkumdur. Bizim ülkemizde
de böyle olacaktır.
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Bu önlemler bu hezeyan yeni değildir bu ülkede. Her dönem devrimci
mücadeleyi yok etmek, iktidarını
sağlamlaştırmak için üst boyutta önlemlere başvurmuştur oligarşi. Ama
devrimci hareket girilmez denilen
yerlere girmiş, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşmıştır. Yine ulaşacak.
Emniyet binalarının binlerce metre çevresini onlarca kat güvenlik
çemberi ile donatsalar da nafile...
Korkuları hep büyüyecek, hep daha
fazla önleme ihtiyaç duyacaklar...
Şu an zaten gettolarda yaşıyorlar.
Bundan sonra da gettoların içinde yeni
gettolar oluşturmak zorunda kalacaklar, halkımızın böylesi durumlar
için çok güzel bir sözü vardır; “KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR" Korkunuzu hep büyüteceğiz.
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AKP yalakası Fatih Altaylı, hücreleri meşrulaştırdığı yetmiyormuş gibi şimdi de

‘kelle avcılığı’na soyundu
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Burjuva medyanın kalemşörlerinden Haber Türk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı bir süredir yazılarında AKP’ye yalakalıkta elinden geleni yapıyor. AKP’nin halka yönelik
tüm saldırı politikalarından övgüyle
bahsediyor. Kürt halkına yönelik saldırıları, katliamları, gözaltılarını övüyor, hatta yeterli bulmuyor akıl veriyor: “daha fazlasını, daha fazlasını”
yap diyor.
Oligarşinin onca katliamı, onca
infazı, yakılan yıkılan köyleri herkesin bildiği bir gerçek iken Altaylı; oligarşiyi “demokrat”, Kürt halkını ise
“faşist” ilan ediyor.
13 Ağustos tarihli yazısında şöyle
diyor Altaylı: “Onca kan revan arasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok
önemli işler yaptı. En cesur adımları atan da Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Buna rağmen sorun çözülemedi. Çünkü ortada sorun yok, (Başbakan Erdoğan Kürt sorunu yok dedi
ya) sorun üreten bir yapı var. Bu yapı
“Kürt faşistleri.”
14 Ağustos 2011 tarihli yazısında
ise Erdoğan’a şöyle akıl veriyor Altaylı: “ ‘Türkiye ya küçülür ya büyür.
Irak’ın kuzeyini, Suriye’yi de içine
alarak federatif şekilde büyür’ dedik.
Eleştirileceğini baştan biliyordum da
ama böylesini beklemiyordum. ‘Başbakan’ın kafasındakileri yazmak sana
mı kaldı’ diyen de oldu, ‘ABD uyuyan
ajanlarını uyandırıp beynimizi yıkamaya başladı’ diyen de. Başbakan
böyle mi düşünüyor bilemem. Ama
böyle düşünüyorsa iyi yapıyordur”
Amerikan uşağı AKP’nin son Suriye politikalarına yağ çekerek “Suriye’yi, Kuzey Irak’ı işgal edin” diyor.
Fatih Altaylı yalaka olduğu kadar
küstahtır, ahlaksızdır, sapıktır. Aynı yazısının devamında pervasızca, şu yorumu yapıyor: “Elbette ki, ayrılmayı,
bölünmeyi aklımızdan bile geçirmiyoruz. Ama bunu hayata geçirmeyi düşünen Kürt faşistlerinin ayağının yere
basmasını istiyorum. Türkiye’ye dik-

lenip duruyorsunuz. Ciddiye alınmadığınız için de fazla üzerinize gelinmiyor. Olacak iş değil ama dediğiniz
gerçekleşirse gidip Barzani’nin kucağına oturursunuz. Bakalım orada,
buradaki kadar rahat olur musunuz!”
Fatih Altaylı 28 Ağustos tarihli yazısında ise, AKP’nin bir numaralı
Amerikan uşağı olmasından kabul
göreceğini düşünerek AKP’ye Amerika
gibi “kelle avcılığı” yapmasını önererek şöyle diyor: “ABD terör örgütlerinin liderlerini yakalamak için ödül
koyuyor. Biz niye PKK’nin lider kadrosu için bir kaç milyar dolarlık ödül
koymuyoruz.”
Fatih Altaylı’yı konuşturan var.
Kaptırmış gidiyor. Erdoğan’ı ikna etmek için “Ödüller de benden” diyecek. İyi yapıyorsunuz diyor. Daha
fazlasını yapın. Daha fazla katledin, liderlerinin başına ödül koyun, kelle avcılığına çıkın, diyor.
Gazetecilik bunun neresinde? Şu
sözlere bakın, Altaylı devam ediyor
akıl vermeye: “Kellesini alamasak bile
paronoya hali yaratır, çevresindekilerle ilişkisine güvensizlik yayarız” diyor. Gazeteci değil, psikolojik savaş danışmanı.
AKP dalkavukluğu yapacağım
diye kendini paralama Fatih Altaylı. Altaylı’nın yaptığının gazetecilikle, yazarlıkla bir ilgisi yok. İş takipçiliği yapıyor. Patronu Ciner’in işlerini kovalıyor. Ancak AKP dalkavukluğu Altaylı’ya bir şey kazandırmaz. AKP’nin
etrafı dalkavuklarla dolu. Bu konuda
AKP’nin senin aklına ihtiyacı yoktur.
AKP ki, “ejdadımız Osmalı” diye Osmanlı’ya öykünen bir partidir. AKP’liler entrikaların, katliamların her türünü bilirler. İktidar olmak için kendi çocuklarını, kendi kardeşlerini katletmeyi
“vacip” gören Osmanlı’nın torunlarıdır onlar. Onbinlerce Anadolu Alevisi’ni katleden Yavuzlar’ın soyundan
geliyor onlar.
“Vurun kellesini” demeleri yeterlidir: Kadı mahkeme istemez.

Fatih Altaylı; Haftalardır
kaleminden kan damlıyor.
Bırak sen kelle avcılığını. AKP gelmiş
geçmiş iktidarların en Amerikancısı, en
işbirlikçisi, en uşağıdır. Kelle avcılığını
da Amerika’dan alacaksa alır. Senin aklına ihtiyacı yok AKP’nin.
Fatih Altaylı; sen gerçek niyetini
söyle. Neyin peşindesin? Patronun
AKP ile hangi ihale pazarlıklarının
içinde. Bırak Kürt halkına saldırmayı.
Bırak PKK liderlerinin nasıl yakalanacağını. AKP’ye yaranmak istiyorsan
başka bir taktik dene. Onlar parayı seçer. Doğrudan rüşvet verin mesela...
Bu sözlerinden dolayı kendisini
eleştiren BDP illetvekili Bengi Yıldız’a
“Burası Türkiye, arkanı illegal bir örgüte dayadın diye bizi tehdit edemezsin. Edersen hesabını yargıya verirsin”
diyor.
Demek, “burası Türkiye, burda
adalet var” öyle mi? Hem de AKP’nin
adaleti öyle mi?
Söyle bakalım Altaylı; senin arkanda kim var? Sen arkanı kime dayayarak pervasızca konuşabiliyorsun?
Çok “cesur” olduğun için mi bu pervasızlığın? Hayır, hiç sanmıyoruz.
Sen sadece sırtını iktidarlara dayayarak patronunun çıkarları için konuşan bir kiralık kalemlerdensin.
18 Mart 2002’de yaptığı bir radyo
programında İnsan Hakları Derneği
(İHD) Başkanı Eren Keskin için;
“Keskin’i ilk gördüğüm yerde cinsel
tacizde bulunmazsam namerdim” diyen namertsin. Ahlaksızsın.
Bugün AKP’ye “akıl” veriyor. Dün
de F Tiplerini açın, devrimcileri katledin, diye Hikmet Sami Türkler’e akıl
veriyordu.
16 Aralık 2000’de Hürriyet’teki köşesinde, “Bilinsin diye yazıyorum,
bir şey yapılsın diye değil. Zaten yapılacağı da yok. Bugü nlerde medyada
ne kadar “devletini seven” varsa
“mü dahale edin” dediklerini yazdı
Fatih Altaylı. Belirttiği gibi onu söy-

leyen sadece o değildi. Ama devlet talimatı vermişti nasıl yazmaları konusunda. Onların görevi yapılacak katliamı meşrulaştırmaktı. Ve üç gün
sonra 19 Aralık’ta katliam saldırısı gerçekleşti.
Fatih Altaylı 20 Aralık’ta henüz
daha katliam saldırısı sürerken şu satırları yazacak kadar alçağın tekidir.
Şöyle yazmıştı Altaylı: “Devlet belki
de yıllar önce yapması gerekeni yaptı. Cezaevlerine girdi. Ben bu yazıyı yazarken, henüz cezaevlerine hákim olamamıştı, ama operasyon mutlaka tamamlanacak. Geri dönüşü olmayan
nokta aşıldı. Hele hele güvenlik kuvvetlerine cezaevi içinden açılan Kalaşnikof ateşiyle 2 güvenlik görevlisi
şehit olmuşken. Cezaevinde boş yere
can veren ve alçakça can alan militanlar bilsin ki, yanlarında halk desteği yok. Hangi sosyal gruba mensup
olursa olsun, sokaktaki vatandaş devleti haklı buluyor. Türkiye'yi her konuda haksız bulan Avrupa, devleti
haklı buluyor...”
Evet Fatih Altaylı. Katliamın üzerinden 11 yıl geçti. Şu yazdıklarının tek
kelimesini savunabiliyor musun? Bugün katliamın sahipleri dahi tek başlarına katliamı üstlenmemektedirler.
Yazdığın her kelimeyi tarih yalanladı.

AKP VATANI SATMAKTA
USTA OLDUĞU KADAR,
GÖZALTILARA KEYFİ
GEREKÇE BULMAKTA
DA USTA!
Hatay Özgürlükler Derneği üyeleri
olan Semir Sahillioğlu ve Ali Keremoğlu iş yerlerine gelen sivil polisler
tarafından, 20 Ağustos Cumartesi
günü gözaltına alındılar. Keyfi gerekçelerle gözaltına alınan dernek
üyeleri, üç saat gözaltında tutulduktan
sonra serbest bırakıldı. AKP iktidarı
kendine muhalif, sorunlarına sahip çıkan herkesi gözaltına alarak gözdağı
vermeye çalışıyor. AKP hükümeti
bilmesi gerekiyor ki ne baskıları ne de
gözaltıları Cephelileri haklı mücadelesinden vazgeçiremez.
Cepheliler halka gerçekleri anlatmaya devam edecek.

Katliama ilişkin bildiğin hiç bir şey olmamasına rağmen devletin dikte ettiklerini kelimesi kelimesine yazdınız.
Güvenlik güçlerine içeriden kim ateş
açmış. Kim katletti iki askeri? Bunların hepsi artık biliniyor. Biz değil, devletin belgeleriyle kanıtlanmıştır. Hapishanelerde “alçakça can alan”ın
devlet olduğu açığa çıkmıştır.
Sen Fatih Altaylı; bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra gazetecilik sorumluluğuyla, “yanlış yazmışız, devlet tarafından kandırılmışız” dedin
mi? O gün hakaret ettiklerinden özür
diledin mi? Hayır! Ne yaptın? Alçakça devletin katliamını meşrulaştıran yazılar yazmaya devam ettin. Katliamı,
katliamcıları aklamaya çalıştılar. Altaylı
5 Ocak 2001 tarihli Hürriyet’teki köşe
yazısında ise devletin ölüm orucundaki
tutsaklara direnişi bıraktırmak için
zorla tıbbi müdahale işkencesini meşrulaştırmaya çalıştı. Adalet Bakanı
Hikmet Sami Türkü’ün kelimeleriyle
şöyle yazdı Altaylı: “Ölü m sınırına
yaklaşın mahkumların ‘gerçek’ yakınları, Adalet Bakanlığı’na başvurarak, çocuklarına ‘tıbbi mü dahale’ yapılmasını talep etmişler.” Bu tür sorumsuzca yazılan yazılarla zorla müdahale işkencesi meşrulaştırıldı. Zorla tıbbi müdahale işkencesiyle onlar-

ESRAR-EROİN SATAN,
YOZLAŞMAYA İZİN
VEREN HERKES
ER YA DA GEÇ
CEPHELİLERİN
ADALETİYLE
KARŞI KARŞIYA
KALACAK
Küçük Armutlu Mahallesi'ne, 25
Ağustos gecesi esrar satıcılığı yapılan bir mahalleden alışverişe gelen 2
kişi cezalandırılarak mahalleden atıldı. Ayrıca motorlarının tekerleri kesildi. Burnu kırılan esrarcılardan birinin polise haber vermesi üzerine mahalle abluka altına alındı. Bunun üzerine Cepheliler, gruplar halinde sokak
ararlına dağılarak esrarcıları aramaya
devam ettiler. Bu arama sonucunda
yine 2 kişi esrar almış giderken yakalanarak cezalandırıldılar. Ellerindeki

ca tutsak katledildi. Yüzlercesi sakat
bırakıldı.
Evet Fatih Altaylı, 19 Aralık katliamında ve sonrasında kalemini nasıl
kullandığını biliyorduk. Şimdi de kelle avacılığına mı soyundun?
Söylediğimiz gibi; AKP’nin halka,
devrimcilere, PKK’ye karşı savaşta senin aklına hiç mi hiç ihtiyacı yoktur.
Onlar Beyazıtlar’ın, Kuyucu, Muratlar’ın, Yavuz Sultan Selimler’in, mirasçılarıdır. Halka zulmetme, katletme,
“kelle vurma” konusunda senin ve senin gibi dalkavukların aklına ihtiyaçları yoktur.
Daha açık ol. Neyin peşindesin?
Patronun adına hangi ihale için yatırım
yapıyorsun? Dalkavukluk yapmana
gerek yok. Bunun için de devrimcilere, PKK’ye, Kürt halkına saldırma.
AKP’liler para için her şeyi yaparlar.
Hangi ihalenin peşindeyseniz açıktan
para teklif edin. Aldığınız ihaleden Erdoğan’a ‘yüzde’ vermeyi taahhüt edin.
Sen patronunun işlerini takip et.
Kimseye akıl vermeye kalkışma. Hele
ki, devrimcilere dil uzatma. Pis işlerinize devrimcileri, halkı karıştırma!
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ota el konuldu.
Gece 24.00 gibi
yaşanan bu olayda kâğıda sarılmış
bir ot esrar ele geçirildi.
Bugün bu tür
uyuşturucu maddelerle gençler pisliğe sürüklenmektedir.
Bunun sorumEsrar
lusu devlettir.
Bunun sorumlusu mahalleye bu
pisliği sokan ve daha çok yaygınlaştıran polistir.
Cepheliler yıllarca bedellerin ödendiği, kanların döküldüğü, şehitlerin verildiği bu mahalleye, kendi kurdukları
Küçük Armutlu Mahallesi'nde uyuşturucunun satılmasına, yaygınlaştırılmasına İZİN VERMEYECEKLER.
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Çürüyen Düzen
Yıkılmaya Mahkumdur
 Her yere kontrolsüz mayın
döşedik.
 Emir komuta birliği
sağlayamıyoruz.
 Çatışma anında tim
komutanlarımız mevziye
silahını bırakıp kaçıyor.
 Eğitim zaafiyeti nedeniyle
terörist diye masum erimizi
kendimiz vurduk.
 Sınır karakollarımız hatalı
yapılmış. Hantepe de hatalı.
Halimiz kepazelik.
 İnsansız hava aracı sıkandalında, teşkilat yapımızın
yanlış olduğu anlaşıldı.
 Terörle mücadelede hiç
kimsenin talimatına
ihtiyacımız yok.
 Operasyonlarda artık son
bir yıldır mantıklı iş yapmaya
karar verdik.
 Her şeyi yasal zemine
oturtmak zorundayız.
Herkesin gözü üzerimizde.
Teknik imkanları
kullanamıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Orgeneral
Işık Koşaner'in ses kayıtları basında yer
almaya başladı. Birinci ses kaydı,
ikinci ses kaydı vb. diyerek basına sızdırılan ve gizli dinlemelerle elde edilen ses kayıtları ülkemizdeki ordu ve
devlet gerçeğini ve nasıl bir çürü-
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müşlük içinde bulunduklarını da tüm
çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Daha sonrasında kayıtlarda yer
alan sözlerinin bir özeleştiri olduğunu söyleyen Koşaner'in itirafı da dinlemeler ile elde edilen bu bilgilerin teyit edilmesi şeklinde olmuştur.
Neler yok ki Koşaner'in konuşmalarında... Ölen askerlere ve asker
ailelerine nasıl yaklaşmaları gerektiği, kaçan komutanları, panik halleri ve
tüm güçlü görünümlerine ve bu konuda böbürlenmelerine rağmen ne kadar da kof bir yapıda oldukları ayan
beyan ortaya çıkmaktadır.
Hesapta "NATO'nun ikinci büyük ordusu" ve en büyük övünç kaynakları da bu şişinmeleri oluyor. Ama
gelin görün ki yaşananlar bunların hiç
de gerçeği yansıtmadığını ortaya sermektedir. "Koskoca ordu"da yaşananlar hiç de sıradan olaylar değildir.
Ve bu ordunun en tepesindeki adam
"özeleştiri" diyerek bunları anlatıyor. Ama ortaya çıkan gerçekler bir
özeleştirinin ötesindedir. Kendi içinde bulundukları durumun bir yakınmasıdır. Çürümenin, kokuşmanın
hangi boyuta vardığının itirafıdır.
Bir ordu düşünün ki, kendi askerini vurur, kontrolsüzdür, emir komuta
zincirinde zaafiyet içindedir, komutanları korkak birer kaçkındır, askerlerini kullanılacak bir robot gibi
görmektedir... Bu ordu için söylenecek tek şey ordu özelliğini yitirmiş ve
çürümüştür. Bunun olması ise kaçınılmazdır. Kendi halkına karşı savaşan ve haksız bir savaşın tarafı olan
bir ordunun başka bir türlü olması zaten mümkün değildir...
İşte itiraflardan ordunun hali pür
melali...
"Her yere kontrolsüz mayın döşedik" diyor Koşaner. Ve bu mayınlara kimi zaman kendileri gidip basıyorlar, kimi zaman da halk bunlara
basıyor ve katlediliyor. Ama basına

televizyona bunların yansıtılışı hiç de
öyle olmuyor. Hem beceriksiz ve ne
yaptığını bilemez durumda hem de
buna karşılık suçunu örtbas etmek için
en yalancı durumunda...
"Emir komuta birliğini sağlayamıyoruz" diyor ordunun genel komutanı... Kendi iç düzenini bile sağlamaktan aciz olan "en büyük
ordu"nun hali gözler önüne seriliyor.
Halkın parasıyla trilyonlar verilerek
askeri malzemeler alınıyor ve bunlar
yine halka karşı kullanılıyor. Ancak
bunları kullananların hali ise tam bir
komediden ibaret. Daha kendi iç düzenini sağlayamamış, bir ordunun
en temel kuralı olan emir komuta zincirinde sorunlar yaşıyor ama emperyalist tekellerin çıkarları ve halk düşmanlığının sonucu olarak en gelişmiş
silahları almaktan da geri durmuyor.
"Çatışma anında tim komutanlarımız mevziye silahını bırakıp kaçıyor." "Kahraman ordu" böbürlenmelerinin gerçeği işte budur. Askerlerini
çatışma alanında bırakıp kaçan komutanlar ordusu... Onlar nasılsa halk
çocuğu, ölseler de olur. Ama komutanın ölmesi olmaz, onun canı tatlı, o kaçacak. Sonra da bunların nasıl pişkin
pişkin dolaştığını anlatıyor Koşaner.
Ordunun büyük bir kısmı bunlardan
oluşuyorsa ve sen bunlara muhtaç
durumdaysan bunların da pişkin olmaması için bir neden yok demektir.
Halkımız der ya "balık baştan kokar"
diye... NATO’nun ikinci büyük ordusu"nun durumu da budur gerçekte...
"Terörist diye masum erimizi kendimiz vurduk." Evet, kendi erlerini
kendileri vurmuşlardır. Kimini şehit
diye kimini ise ailesine tazminat bile
ödememek için intihar, eğitim zayiatı
olarak yansıtmışlardır. Kimi zaman
dağlarda kendi kendilerine ateş ederek birbirlerini vurdukları da geçmişte
çokça basına yansıyan bir durumdu.
Ordunun bu hallerinin ilk defa en üst
düzey bir komutan tarafından bu şe-

kilde ortaya konulması, ordu
gerçeğini ve ordu içinde yaşanan ve halka hep yalan
söylenen konuları da ortaya
çıkarmaktadır.
Bu şekilde veya herhangi
bir çatışmada ölen askerlerine ve asker ailelerine yaklaşım konusunda da nasıl bir
ikiyüzlülük ve kullanma mantığı içinde olduklarını da yine Koşaner'in
itiraflarından çok açık olarak görebiliyoruz...
Ses kayıtlarını teyit eden açıklamasında Koşaner; "En büyük üzüntüm, her zaman büyük kıymet verdiğim, acılarını daima yüreğimde hissettiğim şehitlerimizin ve onların değerli ve kederli ailelerinin bu vesileyle
istismar edilmesidir." diyor... Ancak
gerçek istirmacının kendisi olduğu
yine ses kayıtlarında ve pratikte yaptıklarında oldukça açıktır.
Bir çatışma sonrasında ölen askerin cenazesini ve ailesini tam bir istismar malzemesi olarak kullanan,
şehit edebiyatı arkasında ölen askerin
kendisini ve ailesini hem duygu sömürüsü yaparak şovenist düşünceleri
yaymak için sonuna kadar kullanan
Koşaner ve ordusunun onlara bakışı ses
kaydındaki şu cümlelerinde açıktır:
" Gazilere, şehit yakınlarına ilgide kusur ediyoruz. Arasıra telefonla
da olsa da yakın temas devam etsin.
Yağmasak da gürleyelim. "
Evet, onların askerlerine ve yakınlarına verdikleri değer işte bu kadardır. "Yağmayıp gürleme" tavrıdır.
OYAK ve diğer tüm olanaklarıyla halkın elinde neyi var neyi yoksa sömüren asalaklar ordusunun halkı ve
halkın çocuklarını sahiplenmesi elbette beklenemez. Onlar sadece ve sadece istismar konusu olabilir ve öldüklerinde cenazeleri bu amaçla sonuna kadar kullanılır. Ondan sonra ise
unutulup bir kenara atılırlar. Sakat kalanlar ise bir maaş alabilmek için bile
kırk takla atmak zorunda kalırlar.
Komutanlarının ve ordunun bu konudaki yaklaşımı ise evet her zaman
olduğu ve olacağı gibi "gürleme"
tavrı biçiminde olacaktır. Çünkü onların tüm varlıkları bu yaygaraya ve

demagojiye dayanmaktadır.
Koca bir ordu olma yaygarası da,
asker ailelerine ve kendi gazilerine
yaklaşımı da işte "gürleme" diye tabir edilen göz boyamaya dönük bu
yaygaradan ibarettir.
Gerçek bunun her zaman tam tersidir. Ve bugün artık bu gerçekler iyice ayaklarına dolanmış olduğundandır
ki genel komutan feveran etmekte, gürlemeyi bile elden bıraktınız, en azından buna devam edin, demektedir.

Kendi gerçeklerini de
kendi pisliklerini de en iyi
kendileri bilmektedirler
"Herkesin gözü üzerimizde. Erleri kullanma işini yavaş yavaş kaldıralım. Yoksa kaldırtacaklar. Baka kalacağız böyle... Hangi subay, general,
amiral her neyse köpeğini itini bilmem nesini askere gezdiriyor. Evini
badana ettiriyor. Hiçbir şey artık gizli değil."
Askeri kendi kapıkulu gibi çalıştırdıklarının itirafı. Bunu yapmayalım
diyor, fakat böyle söylemesinin nedeni
yaptıklarını yanlış olarak görmekten
kaynaklanmıyor: Herkesin gözünün
üzerilerinde olması ve eğer kendileri bunu kaldırmazsa, it dalaşı nedeniyle başkalarının kaldırtacağı ve
bunun da forslarını bozacağını düşünmeleri nedeniyledir. İşte bu bir
mantıktır, bir bakış açısıdır. Emperyalizmin eğitiminden geçmiş, burjuva ahlak kurallarına sahip olan bir ordunun bundan başka türlü düşünmesi elbette mümkün değildir.

Evlere şenlik orduya kim
kulak kabarttı
Dinlemenin nasıl gerçekleştiği,

kimler tarafından yapıldığı
ve nasıl sızdığı konusu da
ayrı bir tartışma konusu
oldu. Koşaner gibi ordunun en tepe noktasında olan
birini kim neden ve nasıl
dinler, bu nasıl bir zaafiyettir
diyerek gerek basın yayın
organlarında ve gerekse de
burjuva siyaset arenasında
epeyce tartışıldı.
Bu konuda en çarpıcı açıklama da
iktidar partisi olan AKP'den geldi. Bu
açıklamanın ne anlama geldiğinin
sorulması ve “yabancı istihbarat kaynaklarının dinlediğini söylüyorsunuz” denilmesi üzerine “hayır öyle değil” diyerek açıklamasına açıklık getiren AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: "Bu tür dinlemeleri teknik olarak herkesin yapabileceğini çok
iyi biliyoruz. İç ya da dış kaynaklı olabilir. Bu tür dinlemeler çok zor şeyler değil " diyerek aslında yine aynı
açıklamayı yaptı.
Hale bak! Bu nasıl bir devlet ve
nasıl bir ordudur ki bunu herkes dinliyor? Dinlemeler artık çocuk oyuncağı haline geldi, “herkes herkesi
dinliyor” diyerek bunu açıklamak
gerçeklerden kaçmaktır.
O zaman sorarlar siz nasıl bir devletsiniz ki en önemli ve en hassas olan
kurumunuzu herkes dinliyor ve hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyor.
Yoksa ordunun en üst kademesinin bu
tür konuşmalarını dinlemek sıradan bir
olay mıdır, vakayi adiyeden midir? Sen
ki iktidar partisisin ve bu tür bir dinleme gerçekleştirilmişse en başta senin bunun nereden ve nasıl çıktığını
tespit edip kendi devletinin güvenliğini
alman gerekmez mi?
Hayır gerekmiyor demek ki. Çünkü onların kendi içlerinde olsun, emperyalist istihbarat örgütlerinden olsun kaçıracakları, gizleyecekleri, saklayacakları bir şey yoktur. Yeter ki
halk bilmesin, halk duymasın. Ondan
her şey gizlenmeli, saklanmalı, onun
gerçekleri bilmemesi için bu gerçekler her türlü yalanın ve demagojinin ardına iyice saklanmalıdır. Ve bunun için "gürleme" politikası her
daim canlı tutulmalıdır. Ama yaban-
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cı bir istihbarat örgütünün bunları bilmesinde bir sakınca yoktur. Zira bu ülkede cirit atan istihbarat örgütlerinin
hepsi ile ortak çalışılmakta, onlarla
birlikte Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında dünya halklarına karşı saldırılar gerçekleştirilmekte, emperyalizme boyun eğmeyen her güç dize
getirilmeye çalışılmaktadır. Ve zaten
bunlarla aynı meşrepten olmaları nedeniyle de birbirlerinin kirli çamaşırlarını bilmelerinde bir sakınca görülmemektedir.
Bu nedenledir ki devletin en gizli kaynaklarına yabancı istihbarat
güçlerinin sızmasını normal görmektedirler. AKP'nin uşaklık politikasının olayları basitleştirme anlayı-
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şının bu şekilde ifadesini bulması da
bu yanıyla şaşırtıcı değildir. Kendi iç
dalaşlarında biat etmeyen veya zorluk
çıkaran generalleri dize getirme hamlesinde her şey mübah ve açıklaması da işte bu denli evlere şenlik olabilmektir.
Kendi içinde bu denli birbirine
düşmüş ve ipliği pazara çıkmış bir
devletin ve onun ordusunun gerçeği
Nazım'ın şiirinde söylediği "Çürüyen
diş, dökülen et" gibidir. Ve elbet bir
gün yok olmaya mahkumdur.
Tüm gösterilerine, görkemli nutuklarına ve böbürlenmelerine rağmen
içinde bulundukları bu çürümüşlük ve
kofluk durumu her geçen gün daha da
derinleşmekte, neresinden tutsalar

AKP’nin Polisi Sibel Yalçın Adına
Tahammül Edemiyor
BELEDİYE SALONLARINDA DEĞİL;
HALKI VE VATANI İÇİN
TEREDDÜTSÜZ YAŞAMINI FEDA
EDEREK İSMİNİ YAZDIRDI!
NE PARKTAN, NE HALKIN
BELLEĞİNDEN,
NE DE TARİHTEN SİBEL'İN KANLA
YAZILAN ADINI SİLEMEZLER!
Bir süredir Okmeydanı sokaklarını ablukaya alan
AKP’nin polisi, her seferinde Sibel Yalçın Parkı'nın yanında bulunan reklam panolarındaki yazı, resim ve afişleri yırtarak mahalleliye gözdağı vermeye çalışıyor.
Panolardaki Sibel Yalçın Parkı yazısını, resimlerini ve afişleri yırttıktan sonra, her seferinde yeniden yapılmış olduğunu görüp bir sonraki ablukada tekrar söküyor.
Fakat ne kadar sökerse söksün yeniden yapılacağını, Cepheliler’in kararlılığını bildiği için çareyi AKP’nin polisi reklam panosunu söktürmekte bulmuştur.
AKP’nin polisi acizliğini kabul etmiş ve bu acizliğine Şişli Belediyesi’ni de ortak etmiştir. Şişli Belediyesi de hiç geç kalmamış hemen ertesi
gün gelip reklam panolarını sökmüştür.
Peki neden takıldı reklam panoları?
Düzenin çürümüş,
yozlaşmış, çirkinleşmiş yüzünü, pembe
yalanlarını anlatmak
için mi?
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ellerinde kalan bir hale gelmektedir.
İşte en son Koşener'in ses kayıtları ile
bunlara ilişkin AKP'nin durumu kotarma açıklamasının ortaya çıkardığı
tam da bu gerçektir.
Tutulacak hiçbir yerleri yoktur
ve yıkılmaya mahkumdurlar. Bugün
dayandıkları tek bir "güç" varsa o da
halkın örgütsüzlüğüdür. Halkın örgütlü olmaması ve yaşanan sömürü ve
zulme karşı güçlü bir mücadele yürütmemesi onların şu anki varlık koşuludur.
Halkın örgütlenmesi ve mücadelesiyle tüm çürümüşlükleri ve kokuşmuşluklarıyla yıkılacaklardır. Bu
tarihin ve yaşananların doğal ve zorunlu sonucudur.

Polisin tahammülsüzlüğü reklam panolarına değil elbette. Parkın ismini hazmedemiyorlar. Her seferinde parkın ismini sprey boyayla karalıyorlar. Bunu sürekli tekrarlayan AKP'nin polisine Cepheliler tarafından hemen cevap veriliyor ve yine parkın adı Sibel Yalçın diye yazılıyor.
Sibel Yalçın adından bile öyle korkuyorlar ki; Cepheliler akrep diye tabir edilen araçlara müdahale edip mahalleden kovmak ve onları bu mahalleye sokmamak için
taşlarken bile karşılık vermeden hızla parka inip 3-5 keleşli
katil nöbet tutmaya diğeri de korka sıkıla yazıları karalamaya çalışılıyor. Altına da kuru kafa (boş kafa) ve TC yazıp araçlara binip kaçıyorlar. Bu karalama işlerini yaparken
o kadar tedirgin oluyorlar ki birkaç dakika bile sürmüyor.
O parkın adı belediye salonlarında verilen kararlarla yazılmadı ki kolayca silinsin. Sibel Yalçın, adını o
parka direnişiyle yazdı. AKP’nin polisinin gücü silmeye yetmez. Sibel Yalçın adı ve kavgası hep yaşayacak. Siz
yok olacaksınız.
Sibel Yalçın hak ve özgürlükler mücadelesinde; vatanı, halkı ve yoldaşları için yaşamını tereddütsüz vermiş
18 yaşında bir halk kurtuluş savaşçısıydı.
"Asıl siz teslim olun halkın adaletine" diyerek tek başına yüzlerce polise karşı çatışarak şehit düşerken yeni
Sibeller’e çağrı oldu.
İşte egemenlerin
tahammülsüzlüğü,
korkusu bundandır.
Halk kurtuluş savaşçılarının adaletinden,
yeni Sibellerden korkuyorlar.
Korkularını büyüteceğiz!
Katil Polis Mahalleden Defol!

Motivasyon gerektirir.
Sabır gerektirir.
Dikkat gerektirir.
Yazı insanlığın ölüme bulduğu, bulabildiği tek çaredir.
Yazılan ölmez. Yazan ölmez.
Ne okuyacağız, tabii bu önemli ama bu yazının
Okuduklarımızın
kalıcı olması için 5 şart:
konusu değil.
1. İnceleme: Bir kitabı elimize aldığımızda önce inceBu yazının konusu nasıl okuyacağız olacak.
lemeliyiz.
DELİ GİBİ okuyacağız.
- Konu başlıkları
Evet, deli gibi okuyacağız.
- Siyah (bold-itaÖğrenmeye doylik)
yerler
mayacağız.
Resimler- resim
Öğretmekten bıkaltı
yazıları
okumalımayacağız.
yız.
Her gün öğrenci
Önsözü mutlaka,
olmalıyız.
ama mutlaka okumaSürekli okumalılıyız.
yız.
Ön ve arka kapaÖlene
kadar
ğı okumalıyız.
öğrenmeliyiz.
2. Sorgulama:
Hayatın sorunlaOkuyucu 5N 1K
rını çözen bir devsoruları sormalıdır.
rimci olmak için,
Bu sorularla kitabı
tanımalıdır. Hangi ülkede geçiyor, hangi yıllarda geçmiş
İlkemiz; öğrenmeye doymamak, öğretmekten bıkmamak olsun.
3- Okuma: Çıkardığımız, öğrenmek istediğimiz sorulara cevap ararız. Bu kitaptan ne öğrenmek istiyoruz, ne
Okumayan, eğitmeyen ben bilirimcidir.
arıyoruz?..
Cepten yiyenlerin pratiği de ve vardıkları son nokta
Cevap anahtarı çıkardığımız sözcüklerdir.
da düzendir.
Kelimeler, satırlardır.
Yeni şeyler öğrenmenin hazzını duyan bir devrimci hep
daha güçlü durur, o bir ömür boyu öğrencidir. O hep daha
4- Hatırlama: Okumanın her aşamasında gerçekleştirilir.
fazlasını öğrenmek ister. Devrimciliğin, özü sözü bir
olmaktır.
- İşaretler koymalıyız okurken.
Devrimcinin teorisi ile pratiği bir olmak zorundadır.
- Hatırlama notları almalıyız.
Hani denir ya; kuşun iki kanadı olmadan uçamaz devGerekirse özet çıkartmalıyız.
rimcinin birbirini destekleyen bu iki yanı olmazsa yol ala5- Tekrarlama: Okuduğumuz bilgiyi tekrarlamazsak
maz, tökezleyip durur ve nihayetinde YOLDAN ÇIKAR,
yaşamımız boyunca bizim olmaz.
kaybolur gider.
Unuturuz...
Emek vermeden,
Tekrarlama olmadan bilgi hafızaya kazınmaz.
iddialı olmadan,
Notlarımızı tekrarlamalıyız.
istekli bir öğrenci haline gelmeden, okumadan, kenVe unutmamak için öğrendini eğitmeden, kitleleri eğitmediklerimizi
hayatımıza uyguladen devrimcilik yapılamaz.
DELİ GİBİ okuyacağız.
malıyız.
Yolu devrimci teori ile aydınTüm bunları yapsak ta unuEvet, deli gibi okuyacağız.
latılmayan pratik karanlıkta el
turuz kitabı.
yordamı ile yürür.
Öğrenmeye doymayacağız.
Ama bir kitabı unutmamanın
Bu nedenle okumalıyız.
tek
yolu hayatta karşılığının
Öğretmekten bıkmayacağız.
Deli gibi okumalıyız. Öyle
olmasıdır. Yani orada yazılanlar,
uslu uslu değil, doymak bilmeyen
Her gün öğrenci olmalıyız. hayatın kendisi olduğunda, bizim
bir açlıkla okumalıyız.
hayatımıza ışık tuttuğunda unutSürekli okumalıyız.
mayız.
Okumak önemli bir iştir;

Öğretmenimiz

Yazı İnsanın Ölüme Bulduğu
Tek Çaredir!
Okumalıyız; Devrimciliğimizi
Ölümsüzleştirmek İçin,
Ömür Boyu Devrimci
Kalmak İçin Okumalıyız!
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AKP BİZDEN KORKUYOR;
ÇÜNKÜ BİZ AÇLIĞI VE YOKSULLUĞU YAZMAKLA KALMIYORUZ!

BİZ AÇLIĞIMIZIN VE YOKSULLUĞUMUZUN SEBEBİNİN;
ABD VE İŞBİRLİKÇİ AKP İKTİDARI OLDUĞUNU YAZIYORUZ...
YAZMAKLA DA KALMIYORUZ;
HALKI MÜCADELEYE, ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!
9 aydır tutuklu bulunan dergimiz
çalışanlarının serbest bırakılması için
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” sloganıyla başlatılan
kampanya kapsamında Ankara Halk
Cephesi 25 Ağustos Cuma günü saat
18.00’de Kızılay Sakarya Caddesi'nde bir eylem gerçekleştirdi.
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” yazılı dövizlerin ve
“Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü Savunmaya Devam Edeceğiz"
yazılı pankartın açıldığı basın açıklamasında; “Neyle suçlandıklarını
bile bilmeden, tamamen keyfi bir
şekilde tutuklu bulunan Yürüyüş der-

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

gisi çalışanları aylardır F Tiplerindeki tecrit hücrelerinde tutuluyorlar.
Her fırsatta demokrasiden, özgürlüklerden ve basının özgürlüğünden
bahsederek faşist yüzünü gizlemeye
çalışan AKP iktidarı yarattığı korku
imparatorluğuyla kendisine rahat bir
hareket alanı açmaya çalışıyor. Bunun
için kendisine muhalefet eden ve
eleştiren, hak arayan tüm kişi ve kuruluşlara saldırıyor. Tüm basını susturarak, kendisine yedekleyerek işbirlikçiliğini pervasızca sürdürmeye
çalışıyor.” dendi.
Sık sık; “Baskılar Bizi Yıldıramaz!", "Yürüyüş Dergisi Çalışanları
Serbest Bırakılsın!", "Yürüyüş
Halktır Susturulamaz!", "Adalet
İstiyoruz!" ve "Halkız Haklıyız
Kazanacağız!” sloganların atıldığı açıklamanın ardından Ankara Halk Cephesi'nin “Yürüyüş
Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” başlıklı bildirisi ve
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

AKP iktidarı takkiye
yapıyor

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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Antalya Özgürlükler Derneği Başkanı Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için
26 Ağustos Cuma günü, Antalya Kışlahan Meydanı'nda eylem
yapıldı. Saat 19.30’da yapılan
açıklamada “Yürüyüş Dergisi
Çalışanları Serbest Bırakılsın!",
"Mehmet Ali Uğurlu Serbest
Bırakılsın!", "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!", "Tecriti Kaldırın Ölümleri Durdurun!" ve "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz!” sloganları atıldı.
Eylemde yapılan açıklamada son zamanlarda hapishane-

lerdeki saldırılardan bahsedildi. Antalya’nın Alanya ilçesindeki L Tipi hapishanesinde iki siyasi kadın tutsağa;
Gülay Efendioğlu ve Fadime Özkan’a slogan attıkları gerekçesi ile onlarca gardiyan tarafından saldırısı da
halka anlatıldı. Gülay Efendioğlu ve
Fadime Özkan’ın can güvenliği ile ilgili endişe edildiği belirtilirken, avukatlarına faks gönderemedikleri ve
saldırının tespiti için tutsakların doktora çıkarılmadığı söylenerek yapılanlar teşhir edildi. Bu tür saldırıların
sadece Alanya hapishanesinde yaşanmadığı Mehmet Ali Uğurlu’nun da
8,5 aydır hastalığıyla baş başa bırakıldığı, yaralarından alınan biyopsi sonuçlarının dahi kendisine verilmediği söylendi. Hapishanede tutsaklara,
dışarıda halka karşı adaletsizliğin
çok yoğun yaşandığı bu günlerde
Başbakan Erdoğan’ın Libya, Suriye
devlet başkanlarına demokrasicilik
akılları verirken kendi halkının celladı
olduğu vurgulandı. Antalya belediyesinin verdiği iftar yemeğine katılan
halkında ilgisini çekti.
Eylem yine sloganlar eşliğinde bitirildi.

Bizim görevimiz
dergimizihalkla, gerçek
sahibiyle buluşturmak!
Yürüyüş okurları görev
başında!
25 Ağustos Perşembe günü Adana Akdeniz Mahallesi'nde iki Yürüyüş okuru dergilerini halka ulaştırdı.
Dört saat süren dergi tanıtımında 26
dergi halka ulaştırıldı. 27 Ağustos Cumartesi günü ise bir araya gelen üç
Yürüyüş okuru Meydan Mahallesi
halkı ile buluştu. Bir saat süren dergi tanıtımında 18 dergi halka ulaştırıldı.

TKMP, F TİPİ HAPİSHANELERDEKİ AĞUSTOS AYI HAK
İHLALLERİ RAPORUNU AÇIKLADI:

TECRİT EN ACIMASIZ İŞKENCE YÖNTEMİDİR!

Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), her ay olduğu gibi bu ay da, F tipi hapishanelerdeki hak ihlallerini bir rapor halinde kamuoyuna duyurdu.
27 Ağustos 2011 Cumartesi günü saat 12.30 Taksim
Tramvay Durağı önünde bir araya gelen platform bileşenleri, “Tecrite Son!”, “Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz!”, “Devrimci Tutsaklar Yalnız Değildir!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!” sloganlarını atarak basın açıklamasını başlattı. Okunan açıklamada
özetle şu görüşlere yer verildi.
“TKMP, hapishanelerde devrimci tutsaklara yapılan
tecrit işkencesine karşı içeride verilen devrimci mücadeleyi, direnişi dışarıya taşıyarak hapishanelerde yaşanan
hak ihalelerini, tecriti ve işkenceyi kamuoyuna anlatmak
için mücadele etmektedir.
Tecrit en acımasız işkence yöntemidir. Bir saldırı ve
teslim alma aracıdır. F Tipi hapishanelerde tecrit kat-

merleşerek devam etmektedir. Saldırılarla kimliksizleştirmek, biat ettirmek, kişiliksizleştirmek istenen yalnız devrimci tutsaklar değil aynı zamanda tutsaklar nezdinde tüm
toplumdur. (...)
Tecrite karşı, bu ülkede yaşayan aydın-sanatçı-bilim
adamı, kendine insanım diyen herkesi bu mücadeleye destek olması için çağrıda bulunuyoruz. Bu amaçla platform
bileşenleri olarak emekten yana tüm kurum ve kuruluşları birlikte hareket etmeye, tecrite karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.”
Açıklamanın ayrıca, müebbet hapis cezası almış tutsaklara uygulanan ağır tecrit koşullarını ortadan kaldırmak için F Tipi hapishanelerde verilen ortak mücadelenin şimdilik sona erdiğine ve tutsakların bu yönde kamuoyuna açıkladıkları taleplerini içeren açıklamaya yer
verildi.
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TAYAD’LILAR
TUTSAKLARIN SESİ OLMAYA
DEVAM EDİYOR
TAYAD'lı Aileler, 26 Ağustos Cuma günü Taksim
Galatasaray Lisesi önünde "Hapishanelerde Tecrit ve
İşkence Sürüyor. Sohbet Hakkı Uygulansın" pankartı asarak "Hapishanelerde Tecrit Can Almaya Devam
Ediyor" bildirilerini dağıttılar. 16.30-20.30 saatleri arasında açılan masada tecritin ne olduğu anlatıldı.
Ayrıca açılan masada Halk Sofrası Pikniği’nin de
el ilanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.
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KEYFİ TUTUKLAMA
ZULMÜNE SON!
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Yürüyüş: Neden böyle bir kampanya düzenlemeye ihtiyaç duydunuz?
Özlem Kütük: Kağıt üzerinde
birçok hakkımız var ama iş bu haklarımızı kullanmaya geldiğinde devletin terörüyle yüz yüze geliyoruz. Örneğin örgütlenme hakkımız, düşüncelerimizi yayma hakkımız, dernek
kurma hakkımız var. Resmi olarak durum bu. Pratikte ise bu hakların hiçbiri halk için, bizim için geçerli değil.
Demokratik eylemlerimize saldırılarak, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi veren arkadaşlarımız gözaltına alınıp tutuklanarak düşüncelerimizi yayma hakkımız elimizden alınıyor. Derneklerimizi basarak, derneklerimize gidip gelen insanları, ailelerini tehdit ederek örgütlenme hakkımızı kullanamaz hale
getirmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda derneklerimizde çalışan, demokratik faaliyetlerimize katılan insanların hiçbir meşru gerekçe olmadan gecenin bir yarılarında evleri
basıldı, gözaltına alındılar tutuklandılar. Neredeyse şimdi sıra hangi
dernekte, hangi evde diye düşünmeye başladık. Kampanyanın ana sloganının özetlediği gibi, keyfi bir tutuklama zulmü uygulanıyordu. Keyfi tutuklamaları teşhir etmek için örgütlenme, düşüncelerimizi yayma
hakkımıza sahip çıkmak için bu kampanyayı başlattık. Çünkü bu ülkede işler kağıt, hukuk üzerinden yürümüyor,
istediğin kadar haklı ol, sesini güçlü
bir biçimde çıkartmazsan dikkate

alınmıyorsun.
Yürüyüş: "Keyfi tutuklama zulmüne son" kampanyasının hedefi
neydi?
Özlem Kütük: Son bir yılda yüzlerce ev basıldı, yüzlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı. Örneğin Çayan Mahallesi sadece bir operasyon
da yaşamadı. Aralık ayındaki dernek
ev baskınlarından sonra, nisan, mayıs aylarında da mahallede onlarca ev
basıldı, derneğe gelip giden, devrimcilere selam veren insanlar dahi
keyfi tutuklamalara maruz kaldı.
Halkta tedirginlik yaratmak istediler.
Yine seçim öncesi MHP konvoyunun
taşlanmasını bahane eden polis işkenceyi sokaklara taşıdı, çocuklarımızdan 65 yaşındaki amcamıza kadar
polisin şiddetiyle karşılaşmayan kalmadı. Hedefimiz AKP’nin polisinin,
yargısının örgütlenme hakkına yönelik
saldırısının meşru olmadığını, amaçlarının halkla devrimciler arasına bir
duvar örmek olduğunu duyurmak, bu
konuda bir bilinç yaratmaktı. Mahallelerimize, örgütlenmelerimize sahip çıkmaktı. AKP iktidarının hukuksuzluğunun, saldırganlığının sadece medyanın yansıttıklarından ibaret olmadığını, bu saldırganlığı bizzat
mahallelerimizde, evimizde iş yerimizde, sokaklarımızda yaşadığımızı,
tutuklanan, baskı gören insanların
bizim insanlarımız olduğunu anlatmak
ve böylece bir sahiplenme yaratmaktı.
Yürüyüş: Kampanyanın daha ilk
günlerinde saldırılara uğradınız.
Polisler çadır kurmanızı engellemek istedi. Çadırınıza defalarca saldırdı. Tutuklama zulmüne son dediniz ama bu süreçte yeni gözaltılar,
işkenceler, tutuklamalar oldu. Kontrgerilla yöntemleriyle devrimciler kaçırıldı. Bu süreçte yaşadıklarınızı özet
olarak anlatır mısınız? Kaç kez saldırıya uğradınız, kaç kişi gözaltına
alındı, tutuklandı?... AKP'nin polisi ne yapmak istedi, siz ne yaptınız?
Özlem Kütük: Dediğiniz gibi tut-

saklarımızı yeni tutsaklar vererek sahiplendiğimiz bir dönem yaşadık. Yaşadıklarımız istisna, tek tük olaylar olsaydı saldırıları bir çırpıda saymak kolay olurdu. Fakat öyle değil, irili ufaklı birçok saldırı, gözaltı yaşadık. Polis
saldırısı nedeniyle çadırımızı iki kez
yeni baştan kurmamız gerekti. 29 Mayıs’ta ve 26 Temmuz gecesi gerçekleşen saldırılar dışında birçok kez çadırımızın etrafı, mahalle polis ablukasına alındı. Hatırladığım kadarıyla
20 kişi gözaltına alındı ve Sevgi Daylan, Yasemin Karadağ, Yusuf Aslan,
Emrah Kaş, Hüsnü Kaplan, Cihan
Gürbey, Ogün Öztürk tutuklandı. Ben
de bu dönemde sokak ortasından kaçırılarak gözaltına alındım, pekçok
arkadaşım gibi bende tutuklanabilirdim. AKP’nin polisi bizi sindirmek, direnişimizi engellemek istedi. Çünkü
kendi zulmünün duyulmasından rahatsız. Bir yanda Ergenekon’la, kontrgerilla ile mücadele ediyor görünürken
biz bu kampanyamızla AKP hükümetinin yüzündeki demokrasi maskesini indirdik. Çayan’da özellikle
29 Mayıs’taki polis saldırısının ardından yaşananların gösterdiği gibi,
halka saldıran ve halkın direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalan
AKP’nin polisi vardı. Susmak, boyun
eğmek yerineher saldırıya direnişle cevap verdik, yine çadırımızı kurduk, halka gittik, yaşadıklarımızı onlarla paylaştık.
Yürüyüş: Çadır direnişi temizlik
işçisi Türkan Albayrak'ın direnişiyle öne çıktı. Sonra Dev-Genç’lilerin "Parasız Eğitim İstiyoruz"
kampanyasıyla Anadolu'nun dört
bir yanına yayıldı. Yine Hüsnü Yıldız'ın ölüm orucu direnişi var. Çadır kurmak direnişle özdeşleşti. Polis de ısrarla çadırlara saldırdı, kurdurmak istemedi. Çadırın direnişte
nasıl bir etkisi vardı?
Özlem Kütük: Çadır direnişinde
öncelikle bir süreklilik var, bir yerde basın açıklaması eylemi yapıp sonra ortadan kaybolmuyorsun. 24 saat kesin-
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tisiz bir biçimde, meydanlarda, alanlarda olarak varlığınla zulmü teşhir ediyorsun, dolayısıyla eyleminin duyulmasına engel olamıyorlar. İktidarın
klasik demagojisidir, bir olay olur, bir
eylem yapılır marjinal gruplar diye bahseder. Çadır kurduğunda seni hiç tanımayan, hakkında bir fikir sahibi bile olmayan insanlara kendini, taleplerini, yaşadığın haksızlıkları anlatabiliyorsun.
Hiç de halktan uzakta değilsin, zaten taleplerin, isteklerin bu halkın özlemlerini yansıtıyor. Polisin direniş çadırlarına yönelik tahammülsüzlüğünü buna
bağlıyorum. Genel olarak taleplerini,
teşhirini bir eylemle, açıklamayla duyurmak istersin, gazeteler televizyonlar için senin yaptığın her zaman bir haber değeri(!) taşımaz ve o 10-15 dakikada eylemini yaptığın yerdeki insanlara seslenirsin. Çadır direnişiyle, halkın bulunduğu yerlerde çadırımızı açtığımızdan halka ulaşmak için burjuva
medyanın eylemimize değer biçmesine ihtiyacımız yok, ne söylemek istiyorsak doğrudan söylemiş, anlatmış
oluyoruz. Çadırlara yönelik bu tahammülsüzlük, yine kampanya devam ederken yaşadığımız gözaltılar
AKP iktidarının teşhirinden başka bir
işe yaramadı.
Yürüyüş: Tutsakların sahiplenilmesinin onların yakınları aileleri ve mahalleli üzerindeki etkisi nasıl oldu?
Özlem Kütük: İnsanlara moral ve
güç verdi, sahipsiz olmadıklarını,
yalnız olmadıklarını gördüler. Bizi yakından tanıdılar,
Yürüyüş: Çadır direniş boyunca
kaç kişi açlık grevi yaptı?
Özlem Kütük: Açlık grevi dönüşümlüydü, kimi birer gün kimileri üçer günlük açlık grevi yaptı, toplam 120 kişi açlık grevi yaptı. Bu kadar insanın önemli bir kısmı hayatlarında ilk defa açlık grevi yaptılar.
Yürüyüş: Diğer alanların eyleminize desteği nasıl oldu. Her hafta çeşitli etkinlikler ve eylemler de yapıyordunuz. Eylemlerinize, etkinliklerinize kimler katılıyordu, nasıl
destek oldular?
Özlem Kütük: Diğer alanlar çadırımızı ziyaret ederek, çadırda nöbet
tutarak, açlık grevine katılarak dire-

nişe destek oldular. Her cuma akşamı yapılan yürüyüşlere ve çadır önündeki programlara ağırlıklı Çayan Mahallesi halkı olmak üzere, diğer mahallelerden insanlar, tutsak, şehit aileleri, üniversiteli, liseli gençlik, devrimci sanatçılar, işçiler, memurlar
katıldı. Yine duyarlı sanatçılar, aydınlarda her cuma yaptığımız programlara katıldılar, kurduğumuz sahneden direniş mesajları verdiler.
Yürüyüş: Ayrıca sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Özlem Kütük: Çayan Mahallesinde Direniş Çadırı 90 gün açık kaldı. Bu süre içinde her saldırının ardından mahalle halkı örnek bir sahiplenme ve dayanışma gösterdi. Gece nöbet tutan, kimse yoksa açlık grevcilerinin önlüğünü giyen mahalle halkıydı. 7’sinden 70’ine tüm halkın desteğini gördük. Bizleri tanıdıkça güvendiler, evlerini açtılar. Zaten devrimcilerin kurduğu zaman zaman zayıflasa
bile devrimcilerle bağlarının sürekli olduğu bir mahalledeydik. Bizimle birlikte üzüldüler, bizimle birlikte sevindiler. Gözaltına alındığımızı, saldırıya uğradığımızı duyduklarında çadıra koştular, gelişmeleri sordular. Bırakıldığımızda halay çektiler. O sahiplenmeyi yaşayarak gördük, aynı sahiplenmeyle tutsaklarımızı da zulmün elinden alacağımıza inanıyorum.
***
Yürüyüş: Merhaba. Öncelikle
kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Kenan Gül: İsmim Kenan Gül.
Çayan Mahallesi’nde oturuyorum.
Eşimle beraber torunlarımla beraber
burada oturuyorum. Bende Çayan’da
bir halkım.
Yürüyüş: Sizce "Keyfi tutuklama
zulmüne son" kampanyasının amacı neydi?
Kenan Gül: Amacı tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması. Gizlice tutuklanıp işkencelerine son verilmesi. Biz bunları istiyoruz.
Yürüyüş: Direniş boyunca polis
defalarca çadıra saldırdı. İnsanları
gözaltına alıp mahalleleri gündüz
gözüyle basıp insanları kaçırdı. Polisin bunları yaparkenki amacı neydi? Direnişe nasıl bir etkisi oldu? Siz

bu süreçte neler yaptınız?
Kenan Gül: Polisin amacı buradakileri yani çadırdakileri susturmak. Biz de susmayacağımıza göre
onlar yıktıkça bizlerde yapmak zorundayız, yapıyoruz. Çünkü düzenin
ne olduğunu herkes biliyor. Hükümetin anayasayı kendi yapmasını,
faşizmin yerleşmesini yobaz olmalarını... Saldırdıklarında ilk gaz bombası
elime çarpıtı, iki yaşındaki torunum
etkilendi. Ona bir şey olsaydı bunun
hesabını kim verecekti? Polis bundan
zevk alıyor. Çayan Mahallesi’nde
birini yakaladıkları zaman sanki dünya onların oluyor. E artık hükümetten
hesap sorulmayacağına göre biz kendimiz direniyor ve kendi hesabımızı
kendimiz soruyoruz. Ve bizim boyun
eğmeyeceğimizi bunlar burada bilsinler.
Yürüyüş: Tutsakların sahiplenilmesinin onların ailelerinin üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Bu
konuda neler düşünüyorsunuz?
Kenan Gül: Onların oğullarının,
kızlarının yalnız olmadığını anladılar.
Ve onlarda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü evlatları hiçbir zaman yalnız kalmadı ve kalmayacaklar. Aileleri bunları biliyor.
Yürüyüş: Çadır direnişinin mahalle halkı üzerinde nasıl bir etkisi
olmuştur? Sizin üzerinizde nasıl bir
etkisi olmuştur? Bu süreçte neler hissettiniz? Sizi en çok neler etkiledi?
Kenan Gül: Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Ama çadır kurulduktan sonra mahallede ilk önceleri pek bir şey olmadı. Ama bu 3 ay
içerisinde mahalleli bizim çadıra yaklaşmaya başladı ve herkes yardım etmeye çalıştı. Böyle direnişlerin olmasını her zaman isteriz. Biz her zaman da yanlarındayız.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Kenan Gül: Bizim halka yanaşmamız lazım. Yani halka burada bizim büyük etkilerimiz olmuştur. Yalnız tam anlamıyla halkla diyalog kuramadık. Belki bizim de yanlışlarımız
vardı. Bir dahaki sefere daha da iyi olmalıyız.
***

Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011

19

2. Geleneksel Kürdistan Yaz Kampı Sona Erdi
HER ANI EĞİTİCİ, HER ANI ÖĞRETİCİ;
DOLU DOLU GEÇEN BİR KAMP...
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Dersim Özgürlükler Derneği, Malatya Haklar Derneği ve Elazığ Haklar Derneği olarak 24 Ağustos 2011
Çarşamba günü başlattığımız 2. Geleneksel Kürdistan Yaz Kampı’mız 30
Ağustos 2011 Salı günü sona erdi.
24 Ağustos günü Elazığ ve Malatya’dan gelecek olanlar akşam 20.00
civarı Dersim merkeze geldiler. Hiç
zaman kaybetmeden Dersim’in Ovacık ilçesine doğru yola çıkıldı. Kiminde ilk kez katılıyor olmanın heyecanı, kiminde ise 2. kez katılmanın
sevinci vardı. Yola çıkar çıkmaz tüm
bu duygular yolculukta marşlara döküldü ve Dersim’in yemyeşil dağlarında yankılanarak yerlerini buldu.
Araçlardan iner inmez misafirlerine ilk hoş geldiniz diyen Munzur’un gürül gürül akan sesi ve Ovacık’ın akşam soğuğu oldu. Kamp
alanına varıldığında bir gün önceden
çadırları kurmak için gidenler köylülerle birlikte bizleri karşıladılar.
Saat gece yarısına varmak üzereydi.
Çadırlar kurulmuş, ateş yakılmış,
tüm hazırlıklar yapılmıştı. Akşam
yemeğinden sonra bir yandan çaylar
yudumlanırken diğer yandan program,
görev dağılımı ve nöbet listesi belirlendi. Yatış saati geldiğinde kimsenin
uyumaya niyeti yoktu. Ancak hem ertesi gün dinç olabilmek için, hem de
saatin belirlenmiş olmasından kaynaklı nöbetçi arkadaşa iyi nöbetler denilerek çadırlara geçildi.
Kalkış saatimiz 07.00 idi. Her
gün bu saatte kalkıyor ve günlük
programımızı hayata geçirmeye başlıyorduk. 07.30 spor, 08.00 kahvaltı,
09.00’da kitap okuma programımızla güne başlıyoruz. Kitap okuma
programımız da bittikten sonra hazırlıklarımızı yapıp köylere gezi ve çalışma yapmaya sıra geliyordu. Öğlen
yemekleri köylerde yeniliyordu. Gittiğimiz, kapısını çaldığımız her ev bizi
içeri davet ediyor, çay ve yemek ikram ediyordu. Halkımız sohbetlerimizde bizlere bizim savaşçılarımızı
anlatıyordu. Halkını vatanını sevdiği
için bu toprakları kanlarıyla sulayanları.
Kamp süresi boyunca Ovacık

merkeze ve Kızık, Kızılcık, Yeşilyazı, Pardi, Kedek, Ziyaret köylerine gidildi. Gidilen köylerde Halk Cephesi ve Yürüyüş önlükleriyle dergi dağıtımı yapıldı ve toplam 250 adet dergi halka ulaştırıldı. Ovacık merkezde
gerçekleştirilen dergi dağıtımında
halkın yoğun ilgisini gören polis ortamı provoke etmek için resim çekmeye kalkıştı. Çekmelerine izin verilmedi. Korkudan titreyen AKP’nin
işkenceci polisi, kameraya “çekmedik,
bakın isterseniz” diyerek göstermeye
çalıştı. Ve onları oradan kovduk. Onlar da arkalarına bile bakmadan yanımızdan uzaklaştı. Daha sonra merkezi terk etmeden önce orda bir düğüne topluca gidildi. Düğün çıkışı halkımız bizleri yolcu etti ve diğer köylere doğru yola koyulduk.
Köy gezilerinden sonra yüzme
programımızı hayata geçirdik. Ve
kendimizi Munzur’un buz gibi suyuna
bıraktık. Akşamları kampa dönüşte
nöbetçi arkadaşlarımızın hazırlamış
olduğu yemekte bir araya geliyoruz.
Yemekten sonra da ateş başında çaylarımızı yudumlayarak her gün yaptığımız belli bir konusu olan sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani gün
boyu hem birilerine bir şeyler öğretiyor hem onlardan yeni şeyler öğreniyorduk. Aynı zamanda kişisel eğitimimizi de gerçekleştiriyorduk. Bazı
akşamlar sohbetimizden sonra film
gösterimi yapıyor, bazı akşamlar da
bilgi yarışması, halat çekme, çuval ve
sessiz sinema gibi yarışmalarla günümüzü sonlandırıyorduk. Her gün
mutlaka ziyaretçilerimiz oluyordu.
Sohbetlerimizi ediyor dertlerini, sorunlarını paylaşıyorduk. Hepsi sistemden, kan emici asalaklardan yakınıyordu. Bizler de onlara umuda,
kurtuluşa giden yolu anlatıyorduk.
30 Ağustos Salı günü çadırımızı el
birliğiyle kaldırdık. Halktan gideceğimizi bilenler bizleri yolcu etmeye
geldi. Hepsi “yine bekleriz, mutlaka
gelin” söylemleriyle bizlerle vedalaştı.
Bir teyze “ne güzel komşu olmuştuk,
önce kendinize alıştırıyorsunuz” sonra da gidiyorsunuz” diyerek küçük
ama sevgi dolu sitemlerde bulunu-

yordu. Ve bizlerle “mutlaka tekrar gelin” diyerek vedalaştı.
Gideceğimiz aracı beklerken hep
birlikte oturduk ve kampımızın değerlendirmesini yaptık. Ve her anı eğitici, öğretici, dolu dolu geçen kampımızı sonlandırdık. Dönüş yolunda
kahramanlarımızın mezarlarını da
ziyaret ettik ve öldüler ama yenilmediler şiarını tekrar haykırdık.
İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu
kampımızla düzenin tatil anlayışına
alternatif olduğumuzu bir kez daha
göstermiş olduk. Düzen özellikle
gençliği eğlence adına kıyı kentlere turistik bölgelere çağırıyor. İnsanlar
oralardaki yoz yaşama özendirilmeye çalışılıyor. “Dinlenin, beyninizi
boşaltın” propagandası yaparak tatil
yapmak mutlaklaştırılıyor. İnsanlara
bireyciliği, bencilliği aşılamaya çalışıyor. Bizlerse bireyciliğin karşısına
kolektivizmle, bencilliğin karşısına
paylaşımla, yabancılaşmanın karşısına
dayanışmayla çıkıyoruz.

KRİZLER BİTMEZ
DEVRİM KAÇINILMAZDIR!
"Dünya Piyasaları Alarmda..."
"Avrupa'daki borç krizi ve
ABD'nin kredi notunun düşürülmesi
dünya piyasalarını sarstı."
"Avrupa’da yaşanan ve birkaç ülkeyi iflasın eşiğine getiren mali kriz
piyasaları karıştırmışken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Standard and Poor’s’un Amerika Birleşik Devletleri’nin notunu AAA’dan
AA’ya düşürmesi küresel ekonomiyi
allak bullak etti."
"Çalkantı ilk olarak Ortadoğu piyasalarını salladı."
"Haftaya ilk başlayan Asya borsalarında da son yılların en keskin düşüşleri yaşanıyor."
"Dünya borsalarında işlem gören
şirket hisseleri trilyonlarca dolar değer kaybetti."
Bu başlıklar son günlerde basında ve TV'lerde öne çıkan haberlerdir.
Haberlerden de anlaşılacağı gibi
dünya piyasaları, dünya ekonomisi
ABD'den Japonya'ya, Avrupa'dan Asya'ya büyük bir krizin eşiğinde. Ülkeler iflas ediyor.
Bu kriz yeni bir kriz değildir.
Tekrarlanan, sürekli bir krizdir.
"Kapitalizm tekelci aşamayla birlikte sürekli ve genel bunalımlar dönemine girmiştir. Aşırı üretim ve -artık bölüşülecek pazar kalmadığından-pazar darlığı emperyalizmin yapısal bunalımlarının kaynağıdır. Bu
nedenle her bunalım üretimin kısıtlanmasına, pazar alanı bulamayan
muazzam miktarda metanın yok edilmesine, fabrikaların, tersanelerin, işletmelerin kapatılmasına yol açar.
Örneğin 1929-1933 bunalımının üç
yılı içinde ABD’de 92, İngiltere’de 72,
Almanya’da 28, Fransa’da 10 yüksek
fırın söküldü. Tarım alanında bunalımın yıkıcı etkisi sonucu ABD'de
1926 ile 1937 arasında 2 milyondan
fazla çiftlik borç yüzünden zoraki açık
artırmayla satışa çıkarıldı. 1933 yılında 10.4 milyon acre (1 acre:
4046.9 metrekare) pamuk ekili toprak
alt üst edilerek imha edildi ve 6.4
milyon domuz satın alınarak yok

edildi. Amerikan imalat sanayiinde
çalışan işçilerin sayısı yüzde 38.8, ücretleri ise yüzde 57.7 düştü. Yine Brezilya'da 22 milyon torba kahve ve
Danimarka’da 117.000 hayvan imha
edildi. (Bkz. Politik Ekonomi, Cilt1, Syf:303)

"Emperyalistler arası
uzlaşmaz çelişkilerin had
safhaya çıkması, ancak
bu çelişkileri yeniden
paylaşım savaşı ile
geçici olarak
çözümleyememeleri ve
zorunlu olarak
entegrasyona gitmeleri
kapitalizmin krizinin en
öldürücü aşamayı
yaşaması demektir."
"Bunalımlar, kapitalizmin doğuştan gelen kalıtımsal hastalıklarıdır.
Ama bu hastalık tekelci aşamayla birlikte onu yatağa düşürür. 1900-1903
ardından 1907, 1920-21, 1929-1933,
1937-38 gibi belirli tarihsel süreçlerde
doruğa çıkarak koma haline sokar."
Emperyalizm bunalım demektir.
Emperyalistler bunalımlarını çözmek için dünyayı yıkıma götüren
büyük savaşlara yol açmışlardır. 1. ve
2. Paylaşım Savaşları... Ancak bu savaşlar emperyalizmin krizlerini çözmek, hafifletmek bir yana daha da büyütmüştür.
2. Paylaşım Savaşı sonrası nükleer
silahların varlığı, olası bir savaşın dünyayı ortadan kaldırma riski, savaşların emperyalist kapitalist kamptan ko-

puşları meydana getirmesi karşısında
emperyalistler kendi aralarındaki çelişkileri çözme yöntemi olarak savaşlara başvurmayı bırakmak zorunda kalmışlardır. Emperyalistlerin buldukları yöntem, entegrasyondu.
Türkiye devrimci hareketinin önderi, önderimiz Mahir Çayan bu
durumu şöyle ifade etmektedir:
"Emperyalistler arası uzlaşmaz çelişkilerin had safhaya çıkması, ancak
bu çelişkileri yeniden paylaşım savaşı
ile geçici olarak çözümleyememeleri ve zorunlu olarak entegrasyona gitmeleri kapitalizmin krizinin en öldürücü aşamayı yaşaması demektir."
(Mahir Çayan, Bütün Yazılar, syf.
382)
İşte kapitalizm öldürücü krizlerinden birini daha yaşıyor.

Krizlerin Nedeni Nedir?
Krizlerin nedenini anlayabilmek
için kapitalizmi, emperyalizmi kavramak gerekir.
Ekonomik bunalımlar, kapitalizmin kalıtımsal bir hastalığıdır dedik.
Kapitalizm pazar için üretimdir. Ve
kapitalizmin temel yasası kardır.
Kâr etmek için, kapitalist, işçilerine olabildiğince az ücret vermek zorundadır. Diğer yandan üretilen ürünleri satmak için de, işçilerin alım
gücünün yani ücretinin olabildiğince
yüksek olması zorunludur.
İkisi birden olamaz. Düşük ücret yüksek kar sağlar, ama aynı zamanda alım gücünü düşürür, mal
talebini azaltır ve karı olanaksız yapar. Kapitalizmin çözümlenemez
bir çelişkisidir bu.
Kapitalist sistem çerçevesi içinde
çıkar yol yoktur. Bunalım, depresyon
kaçınılmazdır.
"Sanayinin olağanüstü gelişmesi
ve üretimin gitgide daha büyük işletmeler içinde son derece hızlı yoğunlaşması süreci, kapitalizmin en belirleyici özelliklerinden biridir." diyor
Lenin.
Burada Lenin'in ifadesiyle kapitalizmin bir başka özelliği ortaya çı-
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kıyor: Birleşme. Rekabet tekellere dönüşür. Çünkü rekabet karı düşürmektedir. Kapitalistlerin amacı kar olduğuna göre rekabete gerek yoktur,
birleşmek iyidir. Birleşmek karı da büyütüyor.
Bu ne demektir? Bu, üretimin
artması, sömürünün yoğunlaşması
dolayısıyla sermayenin de yoğunlaşması demektir. Tabii belli ellerde
yoğunlaşmasıdır. Kapitalizmin emperyalizm aşamasına geçtiği 1900'lerin ilk yıllarında ABD'de ülkedeki toplam üretimin hemen hemen yarısı,
toplam işletmelerin yüzde-biri tarafından yapılmaktadır!
Banka ve sanayi sermayesinin
birleşmesi sonucu ortaya dev şirketler çıkar. Ve bu dev şirketler sanayinin bütün kollarına hakim olurlar.
Ekonomik gücün birkaç elde toplanması demek olan tekeller ortaya çıkar.
Yani kapitalizm en yüksek aşamasına ulaşır: Emperyalizm aşamasına.
Ve kapitalizmin emperyalizm aşamasıyla birlikte kronik hastalık kapitalizmi
tümüyle yatağa düşürmüştür.
Tekeller sahibine büyük karlar
getirdi. Aşırı kar. Aşırı bir sermaye birikimi. Ve satamadıkları, kullanamadıkları üretim fazlası.
Bunun için pazara ihtiyaç vardır:
Yeni pazarlara.
Tekeller ellerindeki sermayeyi,
malları ihraç edemediklerinde bunalıma girerler. Ki bu bunalım sürekli
bunalımdır.
Lenin, emperyalizmi çürüyen, can
çekişen kapitalizm diye nitelemiştir.

Yaşanan Savaşlar, Yıkım,
İşsizlik, Açlık
Emperyalizmin Krizinin
Sonuçlarıdır
Emperyalist tekellerin doymak
bilmez açgözlülüğü, doymak bilmez
kar hırsı yaşanan savaşların, yıkımların, işsizliğin, açlığın da nedenidir.
Emperyalist tekeller ellerindeki
sermayeyi ve malları pazarlayamadıklarında bunalıma girerler dedik. Bu
bunalıma çözüm pazar alanı bulmaktır. Oysa dünya pazarı emperyalistler arasında paylaşılmıştır. Em-
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peryalist devletler arasındaki eşitsiz
gelişim birbirlerinin pazarlarına göz
dikmeyi getirir. Bu ise kaçınılmaz olarak savaş demektir.
Emperyalizm savaşa yol açar. Ancak savaş da hiç bir şeyi kesin olarak
çözemez. Tekelci kapitalizm, mal ve
sermaye fazlası için alan bulmak zorundadır ve tekelci kapitalizm var oldukça savaşlar sürecektir.
Sermaye fazlasını eritmenin bir
başka yolu da ekonominin askerileştirilmesidir.
"Temel yasası daha çok kâr olan
tekelci burjuvazi silah sanayiinin sürekli pazar niteliği, yüksek teknolojinin sağladığı tekelcilik hakimiyeti, kâr
oranının yüksekliği gibi nedenlerle
elindeki sermaye fazlasını, ekonomisini askerileştirerek eritmeye çalışıyordu. Böylece sermaye dolaşımının emekçilerin tüketim sorunuyla bağının ortadan kaldırılmasıyla, doğrudan devletler düzeyinde bir pazara yönelmiş oluyordu. Bu durum, II.
savaş sonrası en büyük sermaye fazlasına sahip olan ABD'nin, hummalı silahlanma gayretinde kendini en
yalın biçimde ortaya koymaktaydı.
Sovyet Bilimler Akademisi bulgularına göre ABD II. Paylaşım Savaşı
sonrası, tüm kapitalist ülkelerin yaptığı silah harcamasının ortalama
3/4'ünü yapıyordu (Ekonomi Politiğin
Temelleri). Bu ise, devletin silah ve askeri malzeme üretimiyle, ABD yatırım
malları sanayiinin toplam üretiminin
%20-50'si oranında bir pazar yaratarak, ekonomik dalgalanmaları hafifletmeye çalışmasından başka bir şey
değildi." (Haklıyız Kazanacağız, Cilt
1, syf. 160)
Emperyalist ekonominin askerileştirilmesi 2. Paylaşım Savaşı sonrası
öne çıkan bir durumdur. Ve emperyalist tekeller bu sayede karlarını
büyütürken dünyayı da bunalıma,
yok oluşa sürüklüyorlardı.
Emperyalist ekonominin askerileştirilmesi ve sonuçlarına ilişkin Fidel CASTRO'nun şu çarpıcı sözlerinden de bir fikre varabiliriz: “Silahlanma yarışının doğrudan maliyeti
II. Dünya Savaşı'ndan beri en inanılmaz tutarı, 6 trilyon doları aştı. Bu,
pratikte 1975'teki dünya toplam brüt

ulusal ürününe eşittir. BM verilerine
göre, 1980'de dünya askeri harcamaları, Afrika ile Latin Amerika'nın
o yılki toplam brüt ülke içi ürününe
ve bütün dünya ürün ve hizmet üretiminin %6'sına eşit oldu.” ('Dünya
Bunalımı', syf. 213)
Silahlanma, silah sanayiinin geliştirilmesi de daha çok savaş demektir, savaşların körüklenmesi demektir.
Açık ya da gizli, "soğuk" ya da sıcak, işgallerle ya da içten teslim
alma... emperyalistler için hiç fark etmez. Onlar için önemli olan silahların tüketilmesi ve yeni pazarların ele
geçirilmesidir.
Öncelikli hedef emperyalist-kapitalist kamp dışında kalan pazarlardır.
1980'li yıllara gelindiğinde sosyalist ülkeler ve sosyalist bloğun
varlığı koşullarında ayakta kalmaya
çalışan ve görece bağımsız davranan
ülkeler emperyalizmin iştahını kabartan pazar alanlarıydı.
1990'lı yıllarda sosyalist bloğun
dağılması, sosyalist ülkelerde yaşanan
geri dönüşler, bu ülkelerdeki karşı
devrimler ve kapitalist restorasyonla
birlikte emperyalist tekeller büyük bir
nefes aldılar.
Bu durumun emperyalizmin bunalımına çare olacağı söylendi. Büyük
bir yalandı. Tıpkı bu durumun savaşların nedenini ortadan kaldıracağı, artık dünyada açlığın, yoksulluğun
kalmayacağının söylenmesi, emperyalizmin "değiştiğinin" söylenmesi
gibi büyük bir yalandı.
Sosyalist bloğun dağılması, sosyalist ülkelerin birer birer yıkılması ve
kapitalist restorasyon, emperyalizmi değiştirmişti, evet. Bu değişim emperyalizmin daha da vahşileşmesi,
pervasızlaşması, katliamcı, sömürücü yüzünün tümüyle açığa çıkmasıydı.
Dünyanın hemen her köşesi savaş
alanıydı. Emperyalistler hem silahlarını satmak hem de pazarlarına
yeni pazarlar katmak için ülkelere
açıktan müdahale etmekten, iç karışıklıklar çıkarmaya, halkları birbirine düşürmekten darbeler tezgahlamaya kadar her yöntemle halklara sal-

dırdılar.
Latin Amerika'da, Afrika'da,
Irak'ta, Afganistan'da, Avrupa'nın göbeğinde; Yugoslavya'da emperyalist
saldırılarda yüz binlerce halk katledildi. Emperyalist saldırganlık şimdi
Libya ve Suriye üzerinden devam ediyor.
Emperyalizm sadece savaşları
üretmiyor. Aynı zamanda açlık da üretiyor. 1990-1992 arasında 842 milyon
aç insan olduğu varsayılıyor. 20032005’te bu sayı 848 milyona çıktı.
2008 yılında aç insan sayısı yaklaşık
915 milyona yükseldi. Ve 2011'e gelindiğinde aç nüfus 1 milyarı aştı.
Emperyalizm işsizler ordusu da
yaratıyor. İşsizler ordusu sadece yeni
sömürge ülkelerde değil emperyalist
metropollerde de artıyor.

Emperyalizmin Krizi
Tekelleri Değil
Halkları Vuruyor
O halde neden bu yaygaraları yapıyorlar?
"Dünya Piyasaları Alarmda...",
"... dünya piyasalarını sarstı.", "Mali
kriz ... küresel ekonomiyi allak bullak etti.", "Çalkantı ilk olarak Ortadoğu piyasalarını salladı.", "Şirket hisseleri trilyonlarca dolar değer kaybetti."
Piyasaların sallanması, sarsılması, çalkalanması, hisselerin değer
kaybetmesinin emperyalistler için,
halk için anlamı nedir?
Ne olur kriz dönemlerinde, neler yaşanır?
- Şirketler "daralmaya giderler",
"üretimleri düşürürler". Bazı şirketler,
bazı işyerleri kapanır.
- Ücret ve sosyal haklar düşürülür.
- Alım gücü düşer.
- Sosyal harcamalar, kamu yatırımları düşer.
- İşsizlik artar.
- Yoksulluk büyür. Hayat şartları
daha da zorlaşır.
- Zenginle yoksul arasındaki uçurum büyür.
- Küçük işletme ve şirketler iflas
ederken büyük işletme ve şirketler

lerdir.
Kriz dönemlerinde sömürü daha
da yıkıcı olur. Sonuçları, bedelleri
daha da ağırlaşır. Biraz daha yoksullaşır halklar.

"Sanayinin
olağanüstü gelişmesi
ve üretimin gitgide
daha büyük
işletmeler içinde son
derece hızlı
yoğunlaşması süreci,
kapitalizmin en
belirleyici
özelliklerinden
biridir."
daha da büyürler ve piyasaya hakim
olurlar.
- Emperyalist tekeller kar edemezse ölürler. Oysa ölen açlıkla,
yoksullukla, savaşlarla, iş cinayetleriyle, "afetlerle" halklardır.
- Krizin faturası yoksul halka çıkartılır.
İngiliz Times gazetesi, tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 küresel krizinde olduğu gibi, yaklaşmakta olan
ikinci dalgada da faturanın yine sıradan halka kesileceği ve yaklaşmakta
olan durgunlukta yine halkın büyük
bedeller ödeyeceğine dikkat çekerek,
“Doğru kararlar alınmazsa insanlar
işlerini kaybedecek, tasarruflar, emeklilik fonları eriyecek, sıradan insanlar büyük bedeller ödeyecek” uyarısını yapıyor.
Peki "doğru kararları" kim alacak?
Emperyalist tekeller mi? Onların
iktidarı hükümetler mi? IMF, Dünya
Bankası gibi emperyalist kurumlar mı
alacak doğru kararları?
İyi ama bu yaşanan krizin nedeni
IMF'si, Dünya Bankası ile emperyalist kurumlar, emperyalist tekellerin
politikasıdır. Dolayısıyla kriz varken de yokken de sömürülen, yoksullaştırılan halklardır. Kazanan, karlarına kar katan emperyalist tekel-

Emperyalistler Kendi
Krizlerini de Yeni
Sömürgelere
İhraç Ederler
Dünya "yeni ekonomik kriz kapıda", "ülkeler iflas edecek", "Amerikan imparatorluğunun sonu" diye
çalkalanırken Başbakan Tayyip Erdoğan bizde "kriz teğet bile geçmeyecek" diye açıklamalar yaptı.
Hatırlanır, 2008 krizinde Tayyip
Erdoğan "kriz bizi teğet geçecek"
demişti. Şimdi dünya yeni bir krizin
eşiğinde "teğet bile geçmeyecek" diyor.
Büyük bir yalan. Büyük bir aldatmaca. AKP'nin klasik politikası.
Sömürüyü, sömürgeciliği, işbirlikçiliğini gizlemek istiyor Tayyip.
Ülkemiz emperyalizme bağımlı
yeni sömürge bir ülkedir. Emperyalizm ve yeni sömürgecilik gerçeği ortaya koyar ki emperyalistler krizlerini de yeni sömürgelere ihraç ederler.
Bu şu demektir: Krizin faturasını
asıl olarak yeni sömürge ülkeler ve
onun halkları öderler.
Emperyalizm, tek tek ulusal ekonomileri yıkarak, dünya ekonomik
zincirinin birer halkaları durumuna
getirmiştir.
Emperyalizm ve yeni sömürgecilik gereği emperyalist ülkelerde yaşanan her gelişme doğrudan sömürge ülkelere yansır. Bilinen deyimiyle emperyalistler hapşırsa yeni sömürgeler nezle olurlar.
1991 ekonomik krizinin ardından ülkemizde 2008 yılına kadar 3 büyük kriz daha oldu. 1994, 1998-1999
ve 2001 krizleri.
1994 tam bir felaket yılıydı sonraki yıllarda olduğu gibi.
1994 yılındaki krizden çıkmak
için 1994 yılında Çiller-Karayalçın
Hükümeti ekonomik program açıkladı. 5 Nisan Paketi dedikleri “ekonomik paket”le krizin faturası yoksul
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halkın sırtına yüklendi.
Şimdi de IMF'nin, Dünya Bankası’nın, emperyalist tekellerin emrindeki AKP iktidarı krizin faturasını halka çıkarmaya hazırlanıyor, çıkartıyorlar da...
- Var olan kamu kurumları da
özelleştiriliyor.
- Topraklarımız emperyalist tekellere satılıyor.
- Sadece İstanbul'da 1 milyon evi
yıkıp büyük bir rant oluşturuyorlar.
- Çılgın projelerle yeni yağma
alanları açılıyor.
- Torba yasalarla emekçiler soyularak biraz daha yoksullaştırılıyor.
- Emekçinin hakkı kıdem tazminatının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Kriz geldi, kriz gitti, kriz "teğet
geçti", kriz "teğet bile geçmeyecek"
denilirken emekçiler bazen sessiz
sedasız, bazen açık açık, göstere göstere sömürülüp soyulmaya devam
ediliyor. Gerçek olan budur. Gerisi yalan ve demagojidir.

Emperyalizm de Krizleri de
Tarihin Çöplüğüne
Atılacaktır
Bir dönemin moda söylemi yapılan,
kapitalizmin mutlak ve tek dünya sistemi olduğu, emperyalizmin değiştiği
yalanları artık kimseyi inandırmıyor.
İnandırmaması bir yana tekrarlanan
krizler emperyalizm gerçeğini bir kez
daha gözler önüne seriyor.
Kapitalizm-emperyalizm gerçeği
bir başka gerçeği daha gözler önüne
seriyor: Devrim gerçeğini.
Devrimler bir tercih değil, zorunluluktur diyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu tarih söylüyor.
Emperyalizm değişmemiştir. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel tüm
yanlarıyla varlığını sürdürmekte ve
dünya halklarını azgınca sömürmeye
devam etmektedir. Tarihin ve toplumun gelişim yasaları da değişmemiştir. Marksizmin daha 19. yüzyılda bilimsel temelleriyle ispat ettiği yasalar da geçerliliğini korumaktadır.
Sosyalizm kapitalizmin tek alterna-

Savaşan
Kelimeler
KONUŞURKEN KENDİ
CÜMLELERİMİZLE
KONUŞMALIYIZ
Ağzımızdan çıkan her söz, her konuşma bizim eylemimizdir. O zaman konuşmalarımıza, yapacağımız
konuşmaların hazırlığına eylem titizliğiyle, özverisiyle
yaklaşmalıyız.
Konuşmalarımızın etkili, akılda kalıcı olmasını istiyor ve anlattıklarımızla kitlelere bir şeyler taşımak istiyorsak o zaman konuşmalarımızı klişeleşmiş cümlelerle kurmayacağız.
Çünkü bu cümlelerle kurduğumuz konuşmalarımızda ne fikrimiz, ne düşüncemiz canlılığını korur. Orada
doğallıktan, sadelikten söz edemeyiz. Klişeleşmiş,
basma-kalıp kelimelerle kurduğumuz cümlelerimiz her
ne kadar akıcı olsa da, bu konuşma yüzeysel bir konuşmanın ötesine gidemez. Çünkü orada devrimci ruh
yoktur. Devrimci ruh yoksa o konuşmada emek yoktur,
coşku yoktur, heyecan yoktur... Çünkü daha önceden
yapacağı konuşma hakkında düşünmemiş, eksiklerini
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tifidir ve kaçınılmazdır.
Bunun önünde hiçbir şey duramayacaktır.
Dünyanın Türkiye’sinde “Tek Yol
Devrim” demeyi, “Kurtuluşa Kadar Savaş” demeyi sürdürüyoruz.
Sosyalizmi dün de bugün de aynı
inanç ve kararlılıkla savunuyoruz.
Varsınlar Cepheliler’i hayalcilikle
suçlasınlar. Varsınlar düzenin meclisinde, düzende çözüm arasınlar. Varsınlar barıştan, uzlaşıdan söz etsinler.
Gerçekte hayal olan barıştır, uzlaşıdır, düzende çözüm aramaktır.
Gerçek olan yoksulluğumuzdur. Gerçek olan 1 milyarı aşkın aç insandır.
Gerçek olan her gün binlerle ölen çocuklarımızdır. Gerçek olan emperyalizmin Irak’ta, Libya’da, Afganistan’da halkların tepesine yağdırdığı
bombalardır. Gerçek olan halkları
biraz daha yoksullaştıran krizleridir.
Ve gerçek ve zorunlu olan devrimin ta kendisidir. Türkiye halkları
devrimcilerin arkasında bu onurlu
yolda yürüyecektir.

gidermemiş, hitap edeceği kesime, kişiye
göre nasıl konuşacağını düşünmemiştir.
Düşünmediği için de doğal olarak, konuşma
kitlelere öğretmekten uzaktır. Yaratmak istediğimiz etkiyi böyle bir konuşmayla yaratamayız. Kafamızı yormadan, var olan cümlelerle konuştuğumuzda ne kitlelere hedefimizi öğretebiliriz, ne de
kendimiz öğreniriz.
Bundan dolayı, konuşmalarımızla kitleleri hedefe
taşımayı düşünüyor, amacımızı anlatıyorsak cümlelerimiz kendimizin olmalı. Yani üzerinde düşünüp, kurduğumuz kendi cümlelerimiz olmalı. Böyle olduğu taktirde konuşmalarımızla da olsa kit-lelerle aramızdaki o
mesafe kalkacaktır. Konuştuklarımız anlaşılacak ve
kitleler ağzımızdan çıkan her cümlede kendini görecektir.
Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini...
Düşünmeye başlayacak ve kendi düşüncesini de söyleyecektir. Sorunun kaynağını ve çözümünün nasıl olması gerektiğini görecektir. Güven, sevgi, saygı, bağlılık
oluşacaktır.
Kendi cümlelerimizle kurduğumuz her konuşmamız daha anlaşılır olacaktır. Daha sade olacak ve halka
öğretecek aynı zamanda öğreneceğizdir. Her şeyden
önce konuşmalarımıza kattığımız devrimci ruh bizi
başarıya götürecek olan anahtardır.

İşbirlikçileştirdiler, Sömürdüler, Katliamlar Yaptırdılar...
Şimdi de Ülkemiz Emperyalist Tekellerin
Çöp Deposu Oluyor...
Ülkemize emperyalist tekellerin
kimyasal çöplüklerini boşaltacakları
bir alan kuruluyor. Hem de Yalova'da
ve hem de deprem fay hattının üzerinde...
Geldi, geliyor, gelecek diye yıllardır tartışılan ve bilimsel olarak
geleceği kesin gözüyle bakılan Marmara depremine karşı hazırlıklar yapılıyor, bu nedenle depreme dayanıklı
olmayan bölgelerin imarının değiştirilmesi ve yeniden yapılandırılması
konusunda bir dizi nutuklar atıyor
AKP iktidarı... Ve bunun eşliğinde
yoksul halkımızın gecekondularını ellerinden alıyor ya da başlarına yıkıyor...
Gerçekte deprem konusundaki
söyledikleri her şeyin yalan olduğu
defalarca kanıtlandı, onlar için varsa
yoksa rant elde etmek idi.
İşte şimdi deprem konusuna yaklaşımlarının bir demagojiden ibaret olduğunun yeni bir kanıtı daha...
Yalova’ya yapılmak istenen kimyasal depolama sahası, dünyanın en
büyük depolama sahası olacak. Burada tehlikeli 39 çeşit kimyasal atık,
kimyasal madde, bitkisel yağ ve petrol ürünlerinin atıkları depolanacak.
Ve bu deponun deniz kenarında 26
hektarlık bir alana kurulması planlanıyor. Kimyasal ağırlıklı maddeler,
Yalova’ya kurulacak 750 metrelik
limana tanker gemilerle taşınacak. Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, bir
kaza durumunda kimyasalların atom
bombası etkisi yapacağını ve tüm
Marmara’yı etkileyeceğini söyledi.
1999’da meydana gelen deprem sonrasında Yalova’da AKSA’ya ait benzer bir depolama alanında meydana
gelen kazada insanlar dağlık alanlara kaçmış, tarım arazileri zarar görmüştü. Yeni kurulacak bu depolama alanı 150 tank ve 710 bin metreküp depolama sahası ile AKSA’nın depolama alanından en az 50 kat daha büyük.
Bunların dışında Radikal Gazete-

sinden Serkan Ocak’ın 5 Ağustos
2011 tarihli haberine göre Hollanda
kökenli Royal Vopak, Yalova’nın
Çiftlikköy ilçesi Denizçalı Köyü
mevkiinde kimyasal madde depolamak için, bir zamanlar AKSA’ya ait
Elyaf Fabrikası’nın bulunduğu 26
hektar araziyi Kasım 2008’de satın
aldı. 2016'da tamamlanacak. Yani
AKP iktidarı ülkemiz; emperyalizmin
kimyasal atıklarının depolandığı çöplüğü haline getirmiş.
Halkın yaşamı hiçbir zaman onların umurunda olmamıştır. Onlar
sadece ve sadece kârlarına, çıkarlarına
bakarlar. Çıkarları için yapmayacakları şey yoktur.

İşbirlikçilik ve
Katliamcılık Onların
Tarihidir
Ülkemizi on yıllardır NATO üsleri
için sonuna kadar açan, bölgedeki emperyalist savaşlarda başrolü oynayan ve halkların tepesine yağan
NATO bombalarından bu haliyle
doğrudan sorumlu olan oligarşinin,
tüm iktidarları gibi AKP iktidarı da
emperyalizmin bir dediğini ikiletmeme tavrını aynı şekilde sürdürmekte, hatta kendisinden önceki iktidarlara rahmet okutacak kadar da
pervasız olabilmektedir. Emperyalizme uşaklığı bugün ülkemizi emperyalizmin çöplüğü haline getirme
aşamasına vardırmıştır AKP iktidarı.
Emperyalizmle ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde emperyalistlere yaranmak ve onların oluşturduğu birliklerde yer alabilmek için deyim
yerindeyse kırk takla atan oligarşinin
iktidarları, bunun için emperyalizme
kiralık katil olmaktan bile geri durmamışlardır.
1950 yılında Kore'ye asker göndererek emperyalizm adına Kore halkının kanını döken ve insanlarımızın
emperyalistler için kurşun sıkarken ölmesine neden olan oligarşi için önem-

li olan emperyalistlerin kendilerini
NATO'ya almasıdır.
Bunun diyeti, Kore'ye gönderilen
askerlerin emperyalistler adına yaptığı savaşta 721 ölü, 175 kayıp 2147
yaralı, 234 esir, 346 hasta vermesi
oldu... Ve Kore'de döktükleri kanın
karşılığı olarak da emperyalist efendileri tarafından NATO'ya alınarak
ödüllendirildiler!.. Ödül halkların kanını döken askeri gücün katliamlarına ortaklık ödülünden başka bir şey
değildir.
Ve bundan sonrası, emperyalist tekellere ve onun askeri gücü olan
NATO'ya kapılar sonuna kadar açılarak ülke toprakları efendilere peşkeş çekildi ve onların askeri üssü haline getirildi.
1966'da üslerin sayısı 112, kapladığı alan ise 35 kilometre karedir. Ve
buraya TC bakanları dahil izinsiz
girmek yasaktır. 1976'da ve 12 Eylül
darbesinden sonra yapılan anlaşmalarla 12 üssün NATO adına ABD tarafından kullanılması kabul edildi.
Yine son yıllarda bilinen üslerin dışında 7 gizli üssün olduğu da söylenmiştir.
Bu üsler defalarca halkların katledilmesi için kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor...
Sadece bununla da sınırlı değildir
oligarşinin ve AKP'nin işbirlikçiliği
ve halkların katliamına ortaklığı...
Balkanlarda Yugoslav halklarının
katledilmesinde de başrolü oynayan
oligarşi, Somali'ye ve Afganistan'a da
emperyalistlerin çıkarları için asker
göndermiştir... Ve oralarda da emperyalist tekeller adına halkların kanlarını dökmüştür.
Emperyalistlerin tatlı karları ve
kendilerine bundan kalacak kırıntılar
için yapmayacakları şey yoktur.
Ve işte en son yaptıkları da bunun
devamıdır... Öyle bir çöplük yaratılmaktadır ki, deprem durumunda kimyasal bir silah gibi patlayıp bölgedeki tüm insanların katledilmesine ve
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gelecek nesiller için ise bin türlü
hastalığın oluşmasına yol açacak.
Çöplük alanı haline getirilecek
bölgeye her türlü kimyasal atık depolanacak.
Ama emperyalistler ve işbirlikçileri için halkın katledilmiş olması,
kimyasal atıklardan zehirlenmesi
veya fay hattı üzerine kurulu bir atık
deposunun deprem sırasında patlayarak atom bombası etkisi yaratması ve yüz binlerce insanın bu nedenle ölmesi çok da önemli değildir.
Çünkü onlar için insanları öldürmek sıradan bir olaydır...
Çünkü cellatlık onların asıl mesleğidir. Kar için, daha fazla sömürü
için yapmayacakları şey yoktur.
Bunun için, tüm dünyada savaş
kışkırtıcılığı yaparak milyonlarca insanın ölümüne neden olurlar.
Bunun için, kendilerine boyun
eğmeyen ülkeleri dize getirmek için
ambargolar uygulayıp, milyonlarca
çocuğun açlıktan ve ilaçsızlıktan ölmesini gözlerini bile kırpmadan iz-

Hayatın
Öğrettikleri

lerler.
Bunun için boyun eğmeyenleri
dize getirmek amacıyla Irak'ta, Libya'da olduğu gibi işgale girişip çoluk
çocuk demeden halkların tepesine
bombalar yağdırıp milyonlarca insanı katlederler ve sanki bir film izleniyormuş, doğal ve seyirlik bir olaymış gibi bunu tüm dünyaya da utanmadan izletirler.
Çünkü ülkemizdeki AKP iktidarı,
ülkemizi "küçük Amerika" yapma
sözüyle emperyalizme pervasızca
peşkeş çeken Menderes iktidarından
bu yana gelmiş geçmiş en pervasız işbirlikçidir.
Bu kimyasal çöp atıklarını depolama sistemi, bölge için başlı başına
bir cinayettir. Depolama alanı çevresindeki tüm canlıların katledilmesi demektir. Hele hele bu depolama tesisinin bir de fay hattının üzerine yapılacak olması, en küçük bir doğal
afetin AKP iktidarı tarafından nasıl bir
faciaya dönüştürüldüğünün göstergesi
olacaktır. İşte Kütahya’daki Eti Gümüş Maden işletmesi: Etrafına zehir

YÜRÜYÜŞ’LE AÇILMAYACAK
KAPI YOKTUR

2009 yazında haftanın her
günü Batıkent’te Gençlik’in dergi dağıtımı oluyordu. Yaz
tatilini memlekette geçirdikten sonra Ağustos sonunda
döndüm ve bu dağıtımlara katılmaya başladım. Dağıtımlar
kalabalık oluyordu.
Gençlik olarak toplanıp, gruplar halinde Batıkent’e gidiyorduk.
Bir gün bir sitede kapı kapı dolaşıyoruz, bu sitedeki
evlerin hepsi iki katlı küçük evlerdi.
Bölgede sık yaşanan hırsızlık olayları halkı iyice korkutuyordu. Komşuluk kültürünün neredeyse yok olduğu
bu tür yerlerde aynı zamanda insanlar, kapılarını-pencerelerini, hatta belki bacalarını bile son derece güvenliklileştiriyordu.
Dağıtım esnasında birçok insan kapısını açmamış, hatta kapının önüne kadar gelip ya delikten bakıp dönmüş
ya da kapının ardından “kim o” diye seslenmekle yetinmişti.
İşte düzen dışarıda insanları böyle tecrit ediyordu.
Çok sık karşılaşıyorduk. Ama ısrarla konuşup kendimi-
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saçıyor. Ama iktidarın umurunda değil. "Yok dersen yok olur" anlayışını
savunanların "olmaz dersen olmaz"
idealizmiyle halkı kandırmaya çalışacakları ve kendi çıkarları için gözü
dönmüş caniler gibi hareket edecekleri artık sır değildir.
Buna karşı örgütlenmeden ve ciddi bir mücadeleyi gerçekleştirmeden
bunları engellemek mümkün değildir.
Bu ülke ve bu ülkenin tüm kaynakları
bizimdir. Bizim olanın emperyalistlere peşkeş çekilmesine ve bize de
buna karşılık ölümün ve sağlıksız bir
yaşamın dayatılmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz.
Bunun için gerektiğinde en radikal
eylemler yapılmalı, 2016 yılında biteceği söylenen atık depolama tesisini daha temel aşamasında yıkıp temellerini emperyalist şirkete ve işbirlikçisi AKP iktidarının eline verecek bir
mücadele hayata geçirilmelidir.
Bu topraklar, bu vatan bizimdir.
Emperyalistlerin ve işbirlikçisi uşakların onu talan etmesine ve çöplük haline getirmesine izin vermeyelim...

zi anlatmaya çalışıyorduk. Çoğunda başarısız olup kapının
önünden ayrılıyorduk.
Böyle devam ederken bir kapıyı çaldık. İlk önce bir
hareketlilik yoktu, tam “kimse yok, ayrılalım” derken, içeriden hareketlenmeleri işittik ve durduk. Az sonra orta yaşlarda bir abla kapının arkasından seslendi. “Kim o!” Biz
de Yürüyüş’ü anlattık. İlgilendi ve kapıyı araladı. Biraz
sohbet ettik. Maksadımızı anlayınca, o üstüste kilitlenmiş bulduğumuz çift çelik kapıyı ardına kadar açık bıraktı
ve evin sağında-solunda harıl harıl 1 lira aramaya başladı.
Telaşını görünce “Abla yoksa önemi yok, tekrar geliriz
sohbet ederiz, o zaman verirsin” dedik. Dinletemedik. Bizi
boş çevirmek istemediği belliydi. Kapısına kim bilir nice
zamandır devrimciler gelmiyordu. En sonunda getirdi ve
görüşmek üzere selamlaşıp ayrıldık.
İnsanların devrimcilere bunca güvenmesi, coşkumuzu ve sevincimizi arttırıyordu.
Aynı sitedeki olumsuz tecrübeleri unutturuyordu ve
o insanların da güvenini kazanabileceğimizi öğretiyordu
bize.

UŞAKLARI "SARAYLARI YAĞMALARKEN"
EMPERYALİST EFENDİLER TÜM LİBYA'YI
PAYLAŞIP YAĞMALIYORLAR!
Geçtiğimiz günlerde NATO destekli işbirlikçiler başkent Trablus’a
girdi. Emperyalistler ve işbirlikçileri bayram ederken burjuva medyada
zafer haberleri vardı.
6 aydır tam bir haydutluk örneği
sergileniyordu. 6 aydır dünya halklarının düşmanı, emperyalist haydutların askeri gücü NATO Libya
halkları üzerine bombalar yağdırıyordu. Kendi yasalarını dahi çiğneyip
başka bir ülkenin iç işlerine karışma
hakkını kendilerinde gördüler.
Askeri hedefleri bombalıyoruz
diyerek halkı bombaladılar, katlettiler.
Askeri hedefleri ortadan kaldırma
yalanı kısa sürede söndü. NATO işi
açıktan müdahaleye döndürdü.
Aralarında çelişkiler olan, iktidar kavgaları olan, memnuniyetsiz
olan kesimleri Kaddafi iktidarına
karşı birleştiren emperyalistler Libya
halklarını, Libya vatanını böldüler ve
emperyalist yağmaya açık hale getirdiler.
Daha Kaddafi iktidarı devam ederken Libya’yı kendi aralarında nasıl
yağmalayacaklarının hesaplarını yapmaya başladılar. Adeta leş kargaları
gibi Libya’nın üzerine üşüşmüşler, bir
yandan halkı katlederken kendi aralarında da pay kapma mücadelesine
başlamışlardı.
Bu haydutluğu, bu kural tanımazlığı, bu hukuksuzluğu, bu gayri
meşruluğu gizlemeliydiler. Üzerini kapatmalıydılar. Neyle? Yalan ve demogojilerle.
Gerçek ise ortadaydı ve tüm dünyanın gözleri önündeydi. Emperyalistler NATO şemsiyesi altında "sivil
halkı" Kaddafi'den korumak için denizden ve havadan müdahale kararı almışlardı. Geçen 6 aylık sürede açıklanan rakamlara göre NATO bombardımanı sonucunda çoluk, çocuk,
yaşlı 20 bin kişi katledildi. Kaddafi'nin
devrildiğinin açıklandığı ilk günden
itibaren emperyalistler leş kargaları

gibi Libya'yı nasıl paylaşacaklarını konuşuyorlar.
"Sivil halkın ölümü"ymüş, "diktatörlükler"miş... hepsi yalan, hepsi emperyalist sömürünün maskesidir. Gerçek olan ise Ortadoğu'nun,
Kuzey Afrika'nın emperyalistler
tarafından leş kargaları gibi yağmalanmasıdır.
Yalan ve demogojinin bir biçimi de kendi ahlaksızlıklarını, kendi kültürlerini, kendi şatafatlarını
kendi dışlarında göstermekti. Sanki kendileri çok temiz, sade, mütevazı, gösterişten uzak bir yaşam sürüyormuşcasına.

Hep Aynı Senaryo;
Lüks İçindeki Yaşam!
Burjuva medya Libya’ya saldırının başından itibaren emperyalist
saldırının önemli araçlarından biri
oldu. Yalan ve demogojik haberlerle
emperyalist saldırganlık meşrulaştırılmaya, haklı gösterilmeye çalışıldı.
Halkları yalan bombardımanına tutmakta ustaydı burjuva medya. Bu konudaki tecrübeleri büyüktü.
Emperyalizmin kural tanımazlığı
gibi burjuva medya da yalanlarda kural tanımazdı. Onlar diriyi ölü, ölüyü
diri gösterirlerdi. Onlar yalanı doğru,
doğruyu yalan gösterirlerdi.
Burjuva medya maharetlerini bu
kez de Libya’da sergiledi. NATO
destekli işbirlikçilerin Kaddafi’nin
denetimindeki Trablus’a girmeleri,
Kaddafi’nin karargahının düşmesiyle birlikte burjuva medyanın ideolojik, kültürel bombardımanı da hız kazandı.
En önemli araç, Kaddafi’nin ve yakınlarının nasıl lüks içinde yaşadıkları, nasıl şatafatlı bir hayat sürdükleriydi.

İşte bazı haberler:
“Muhaliflerin Trablus'u ele geçirmesiyle Kaddafi ailesine ait birçok

mekana da girilmiş oldu. O mekanlardan biri de Kaddafi'nin kızı Ayşe
Kaddafi'ye ait 'Fravun Sarayı' olarak
adlandırılan saraydı.”
…
“Trablus’un uluslararası havalimanında Muammer Kaddafi’nin özel
jetini ele geçiren isyancılar lüks döşemelerde ve uçağın merdivenlerinde birbirlerine poz verdi.”
…
“İçinde Kaddafi'nin öldürülen kızının mezarı, şatafatlı bir yüzme havuzu, altın silah ve hayvanat bahçesi bulunan karargâh büyük duvarlarla çevriliydi. Muhaliflerin buraya
girmesiyle birlikte sıradan insanlar da
Kaddafi ve ailesinin yaşadığı yere ilk
defa girme fırsatı buldu. Babül Aziziye karargâhındaki duvarların da
tablolarla süslü olduğu görüldü.”
…
“Kaddafi 25 ton altınla kaçtı.”
Burjuva medya bu haberlerde
sunduklarıyla kendi yaşamını, kendi
kültürünü, kendi ahlakını ortaya koyuyor aslında.
Sormak lazım, tekelci burjuvalar;
Rokefellerler, Koçlar, Sabancılar…
nasıl bir yaşam sürüyorlar acaba?
Soğan ekmek mi yiyorlar? Gecekondularda mı yaşıyorlar? Onların yaşadıkları yerlere halkımız elini kolunu sallayarak girebiliyor mu?
Değil girebilmek halk onların nerede yaşadığını dahi bilmez. Onlar
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lüks villalarındadır. Yüksek güvenlikli
gettolarda yaşarlar. Onlar halkın sırtından geçinirler. Halk açlık ve yoksulluk çekerken onlar günlerini gün
ederler.
Hele AKP medyası hiç laf etmesin. Onların övündüğü ecdatları Osmanlı padişahlarının, vezirlerinin yaşadıkları saraylar bilinmiyor mu?

Asıl Yağmayı
Emperyalistler
Yapacaktır
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“Kaddafi'nin Trablus'ta muhalifler
tarafından girilen karargâhı muhalifler tarafından yağmalandı. Sarayda fotoğraf çektiren halk, Kaddafi'ye hediye edilen altın silah ve kupaları, tabloları yağmaladı. Kaddafi'nin özel
fotoğraf albümü de alındı.”
“Kaddafi’nin kızının evi yağmalandı.”
“Kaddafi'nin sarayı ve dünya liderlerini ağırladığı ünlü çadırı muhaliflerin eline geçti. Sarayın içindeki değerli eşyalar ve Kaddafi'nin oğluna ait lüks otomobiller yağmalandı.”
Bu yağma zengin bir ziyafetin artıklarını köpeklerin önüne atmaya
benzer. Emperyalist efendiler etleri sıyırıp mideye indirmişler, kemiklerini ise uşaklarının önüne atmışlardır.
Uşaklar bunları yağmalarken, emperyalistler Libya’nın tüm zenginliklerini şimdiden paylaşmış, yağmalamaya hazır hale getirmişlerdir.
Libya’nın zenginlikleri emperyalistlerin iştahını kabartmaktadır. Libya’ya emperyalist müdahalenin asıl
amacının da bu olduğu ortadadır ve emperyalistler de bu gerçeği çoğu kez saklama gereği dahi duymamaktadırlar.
İşbirlikçinin önde gidenlerinden
Tayyip Erdoğan, “NATO, yeraltı zenginlikleri için Libya’ya girmemeli” diyordu saldırı sürecinin başlarında.
Pişkin işbirlikçi. İşgali masumlaştırıyor. Adeta halklarla alay ediyor.
Kendisini zeki, halkı aptal yerine
koyuyor. Peki ne için girecek NATO?
NATO’nun girdiği her yerde kan,
gözyaşı, katliam, yıkım oldu. Libya’da da olan bunlardı.

Emperyalist saldırganlığın arkasındaki asıl niyet Libya’nın yeraltı
zenginlikleridir. Diğer yandan Libya
henüz emperyalist pazara tümüyle
açılmamış, doymamış durumdaki
yeni bir sömürü pazarıdır. Ve buna
NATO bombalamaları altında tahrip
olan boru hatları, rafineler, yollar, limanlar, şehirlerin alt yapısı, binalar ve
tesislerin yeniden inşaasını da – ki bu
inşaanın yaklaşık 100 milyar dolarlık
bir pazar oluşturduğu söyleniyoreklediğimizde Libya şu haliyle iştah
kabartan bir durumdadır.
“… Kaddafi’nin durumunun netlik kazanmamasına karşın, Batılı ülkeler arasında petrol rekabeti başladı. Libya’nın petrol üretimi küresel
petrol talebinin yaklaşık yüzde 2’sini karşılamasına rağmen Libya petrolünün kalitesi batılı ülkelerin iştahını kabartıyor. Sülfür (kükürt) oranının düşüklüğü nedeniyle ‘tatlı’ olarak nitelenen Libya petrolü, kolay ve
ucuza rafine ediliyor. Avrupa’daki rafinerilerin çoğu sadece bu ‘tatlı’ ham
petrolü rafine edebildiği için İtalya
başta olmak üzere Avrupa ve
ABD’den şimdiden Libya’nın petrolü için sesler yükselmeye başladı.”
(Basından)
Dünya petrolün en kalitelisinin Cezayir ve Libya’dan çıktığı söyleniyor.
Emperyalist saldırganlık Libya’nın
petrol altyapısına da büyük zarar
verdiği için, ülke büyük oranda yatırıma ihtiyaç duyuyor. Libya’da daha
savaş sona ermeden emperyalist petrol tekelleri de sömürü ve yağma taarruzuna geçmiş durumda…
Bir yanda lüks, şatafatlı yaşam diyerek yağmalanan saraylar. Bir yanda sarayların ardında gizlenen asıl
zenginlik “petrol”. Ve emperyalistlerin yağmalama rekabeti.

Emperyalizme Karşı
Halkların Mücadelesi
Meşrudur
Yoksulluğumuz, açlığımız, sefaletimiz, hayatlarımız pahasına zenginliklerimizi yağmalıyorlar, çalıyorlar.
Kenenin canlıların kanını emmesi gibi, halkların kanını emiyor
emperyalistler.

IMF’si, Dünya Bankası, NATO’su
ile girdikleri her yere yıkım getiriyorlar. Ülkeleri iflasa sürükleyip,
doğmamış çocuklarımızı borçlandırıp,
halkları birbirine kırdırıp, açlar, işsizler ordusu yaratıp zenginliklerine
zenginlikler katıyorlar.
Bunalımlarını, krizlerini halkların
sırtına yüklüyorlar.
İşte aç, yoksul, zenginlikleri tüketilmiş, iklimin değil emperyalizmin
kuraklaştırdığı Afrika. İşte emperyalist sömürü ve baskının laboratuvarı
haline getirilmiş yoksul Latin Amerika. İşte kanı çekilmiş Asya halkları. Dünya halkları, emperyalizmin
hakimiyeti altında azgınca sömürülüyor.
Emperyalizm büyük bir pişkinlikle
ve pervasızlıkla, haydutluğunu, sömürüsünü, zalimliğini meşru gösteriyor. Kendisine, kendi düzenine karşı kurtuluşları için savaşan halkları ise
“terörist” olarak niteliyor.
“Emperyalizm değişti” diyenler
yaşanan hayasızlığı görmezden gelemezler. Bunlarda emperyalizmin
halklara karşı işlediği suçların pay sahibidirler.
Kendini halktan yana niteleyip
“emperyalizm değişti” diyenler, emperyalizmin sömürüsüne, ideolojisine, kültürüne, boyunduruğuna teslim
olmuş olanlardır. “Emperyalizm değişti” diyenler emperyalizmi yenilmez
görenlerdir, kendi gücüne, halkların
gücüne güvenmeyenlerdir.
Emperyalist sömürü gerçeği değişmemiştir. Emperyalist tekeller
doymak bilmez hayvanlar gibi kendisine yeni pazarlar aramaktadır. Bu
onun doğasıdır. Emperyalizm pazar
kavgasıdır. Dün dost, müttefik gördüğünü, dün sahip çıktığını bugün
diktatör ilan ederek yıkmak isteyecek
kadar açgözlü ve doymak bilmezdir.
Gerçek terörist emperyalistlerdir.
Dünya halklarının düşmanı emperyalizme ve onun düzenine karşı savaşmak dünyanın en meşru hakkıdır.
Bu sadece bir hak olmanın ötesinde
görevidir. Emperyalizme boyun eğmeyen, halkların gücüne inananlar savaşıp kazanacaklardır.

Somali’ye yardım riyakarlığı
yeni şovlarla devam ediyor
AKP iktidarı tam bir riyakarlık
içinde Somali’deki açlığa karşı “yardım kampanyası” adı altında, halkımızın duyarlılıklarını alçakça sömürüyor. Yardımdan daha çok reklamını yapıyor. Libya’da, Suriye’de Amerikan taşeronluğunu Somali’ye yardım
şovuyla örtmeye çalışıyor. Ortadoğu
ve Afrika halkları nezdinde prestij kazanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta
bakanlarıyla, eşleriyle, patronlarla
ve Ajda Pekkan gibi pop müzik “sanatçılarını” da yanına alarak bir Somali şovu yaptılar. Halk açlıktan
gözlerinin önünde ölürken Somali’nin bir grup ‘seçkin’iyle “göbek” attılar.
Ve AKP’nin “yardım” şovu devam
ediyor. AKP, Somali’deki insanları o
kadar çok düşünüyorsa bıraksın halktan para toplayarak şov yapmayı.
Her gün binlerce çocuk ölüyor deniyor. Ki ölüyor. Libya’daki muhalif dedikleri emperyalizmin işbirlikçilerine Libya halkını katletmesi için 300
milyon dolar devlet bütçesinden vereceğine acil olarak Somali’ye göndersin. Ama hayır! Somali’deki açlık
şov için gerekli. Onun için ACİL deniyor ama ACİL YARDIM YAPAN
KİMSE YOK. Emperyalistler “acil”
çağrıları yaparken, AKP’liler Somali’de “göbek atma” şovu yaparken bebekler ölmeye devam ediyor.
Yardım şovları ülkemizde dincilerin on yıllardır yaptıkları riyakarlıktır. Sahtekarlıktır. Halkı kandırma,
dolandırma, halkın duygularını, inançlarını sömürme aracıdır. Somali’ye
“yardım”da bunlardan birisidir.
AKP’nin “Somali’ye yardım şovları farklı biçimlerde sürüyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin Somali’de açlıktan ölen
çocukların Türkiye’ye evlatlık verilmesi için binlerce talebin olduğunu ve konuyu Somali’li bakanlarla
görüştüklerini ve bunun altyapısını hazırlayacaklarını açıkladı.
AKP’nin riyakarlığına bakın. Aile

ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin hangi ülkede yaşadığını unutuyor herhalde. Sanmıyoruz unuttuğunu. İşte riyakarlık da bu ya; kimsesiz, evsiz, barksız sokaklarımızda
yaşayan on binlerce çocuk sanki bizim ülkemizde yaşamıyor.
Onbinlerce uyuşturucu, tiner,
bally bağımlısı çocuk bizim ülkemizde yaşamıyor.
Sanki on binlerce bebeğin daha
doğum esnasında öldüğü, bebek
ölümlerinin en yüksek olduğu ülkelerden birisi bizim ülkemiz değil.
Sanki binlerce çocuğun kaçırılıp
yıllardır kayıp olduğunu unutmuş
ya da bilmiyor Fatma Şahin. Organ
nakli için çocukların kaçırıldığı bir ülkenin bakanı olduğunu unutuyor.
Ama hiç sanmıyoruz; AKP’nin Bakanı Fatma Şahin bunları ne unutmuştur, ne de bilmiyor değildir. İşte
Somali “yardım şovları” bu gerçeklerin üstünü örtmek içindir.
Devletin güvencesi altında Çocuk
Esirgeme Kurumundaki çocukların
yataklara zincirlenip işkence yapıldığı,
tacize, tecavüze uğradığı görüntüler
unutuldu mu sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz; biz unutmadık. Halkımız
unutmadı, tekrar yazalım.
AKP, Somali’deki aç çocukları evlatlık edinerek sahip çıkacakmış. (!)
AKP insanların “muhtaç olma” durumunu kullanıyor.
Analar, babalar, halkımız... kanmayın bu riyakarlara... inanmayın
bu sahtekara...
Aşağıda aktaracaklarımız AKP’nin
9 yıllık iktidarında yaşamış ve yaşanmakta olan gerçeklerdir.

AKP iktidarında ülkemiz
anne ve bebek
ölümlerinde en çok ölüm
ile ilk sıralardadır
AKP’nin Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, 5 yaş altı ölüm hızlarının

İtalya’da binde 4,
Yunanistan, Fransa
ve Almanya’da
binde 5, İrlanda’da binde 9,
Letonya’da binde 13, Sırbistan-Karadağ’da
binde 14, Bulgaristan’da
binde 15, Romanya’da
binde 20
olurken Türkiye’de bu oranın binde 37 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Bakanın açıklamasına göre anne
ölüm oranı ise şöyle: “Yüz bin
canlı doğumda anne ölüm oranları İrlanda’da 4, İtalya, Finlandiya, İspanya’da 5, Almanya’da 9, Polonya,
Slovakya ve Yunanistan’da 10, Fransa’da 17, Estonya’da 38, Türkiye’de
ise 49.2”
Çocuklarını daha dünyaya gözlerini açmadan öldüren devlet, gözlerini
açtıktan sonra da onlara mutlu, güvenli, özgür bir gelecek sağlamayacaktır. Onları bekleyen açlık, yoksulluk, hastalıklar, sokaklar, sömürü,
işkence, zulüm olacaktır.
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AKP, çocukları değil
sapıkları korur
AKP, 2007 yılında imzalanmış
olan Avrupa Konseyi “Çocukların
Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Ko run ma sı
Söz leş me si”ni
TBMM’den geçirmek için tam 3 yıl
bekledi. Somali’nin aç çocuklarını evlat edinerek sahip çıkacaklarını söyleyen Fatma Şahin’e soruyoruz: AKP
bu sözleşmeyi 3 yıl boyunca neden
imzalamadı? İmzalamaz çünkü
AKP’nin iktidar olduğu ülkemizde her
yıl 7.000 çocuk tecavüz ve tacize uğramaktadır. Bu alçaklıkları gerçekleştiren Hüseyin Üzmez gibi sapıkların,
iktidarın, Adli Tıp’ın, mahkemelerin
el ele vermesiyle hapishaneden çıka-
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rıldığı bir ülkedir.
AKP çocukların değil, Hüseyin
Üzmez gibi çocuklara taciz, tecavüz
eden sapıkların koruyucusudur. Ve
AKP zihniyetinde binlerce Hüseyin
Üzmez vardır.
Dünyanın neresinde olursa olsun
“aç”lar için yüreğimiz sızlamalı ve ne
kadar yoksul olursak olalım onlarla
imkanlarımız ölçüsünde yardımlaşma
ve dayanışma içinde olmalıyız elbette.
Fakat AKP’nin yaptığı halkımızın
bu duyarlılığını kullanmaktır. AKP
yardım değil işin şovundadır.

AKP’nin iktidar olduğu
ülkemizde on binlerce
çocuk sokaklarda yaşıyor
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Telefon kulübelerinde, Bankamatik kabinlerinde, bina boşluklarında,
sur diplerinde, sokaklarda, parklarda
evsiz barksız, kimsesiz uyuşturucu bağımlısı on binlerce çocuk bizim çocuklarımızdır.
Kasım 2003 sonu itibariyle Emniyet'e getirilen toplam 0-18 yaş çocuk sayısı 88 bin 313. Ülkemizde
SEKSENSEKİZ BİN ÜÇYÜZ
ONÜÇ çocuk sokaklarda yaşamak zorunda. Bu çocukların yü zde 44'ü
madde bağımlısı. Uyuşturucu bağımlısı çocuklar sıralamasında ülkemiz, dü nya dördü ncü sü dür.
Peki AKP’nin bunlara çözümü
nedir? AKP sokak çocuklarının sorununu çözmüyor. Onlar için, “sokak
çocukları halkın huzurunu kaçırıyor.
Onları Yassıada’ya götü rü p eğitime
tabi tutturacağım” diyebiliyor. Yani
AKP, “halkın huzurunu kaçıran” sokak çocuklarını toplama kamplarına
koyuyor.

lerden dolayı eğitimden yoksun, sağlıksız koşşullarda 'ucuz işçi' olarak çalıştırılıyor. Bu oran 15-19 yaş grubunda yü zde 43,3'e ulaşıyor. Tü m çalışanlar içindeki çocuk işçi oranı ise
yü zde 18’dir.

Yüzbinlerce çocuğunu
okutmayan sistem
Somali’nin çocuklarını
nasıl koruyacak?
Kayıp Çocuklar Araştırma Komisyonu’nun raporuna, göre 20092010 ögrenim yılında ilköğretim çağında olup okula gitmeyen çocuk sayısının 326 bin 513. Bunlardan 139
bin 691’inin kayıt altına alındığı belirtilirken 186 bin 822 çocuğun halen
okula kayıtlı olmadığı belirtildi.

Çocuklarına işkence
yapan, hapishanelere atan
AKP iktidarının yaptığı
şov değil de nedir?

AKP iktidarı çocukları
koruyan değil, çocuk
emeğini sömüren,
çocukları köle gibi
kullanan iktidardır

2006 yılı rakamlarına göre, Türkiye'de çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı 2672’ye ulaşmıştır ve Türkiye, en
fazla çocuk tutuklu-hükümlü sıralamasında dünyada üçüncü sırayı alıyor.
Ki ülkenin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ülkemizde çocuklar katledilmiştir.
Başbakan Erdoğan’ın “kadın da
olsa, çocuk da olsa güvenlik güçlerimiz gerekeni yapacaktır” diye talimat vermiş ve bu talimat üzerine 3,
6, 8 ve 9 yaşındaki Fatih, Enes, İsmail ve Abdullah adındaki çocuklar
katledilmiştir. “Kadınları ve çocukları da vurun” anlamına gelen bu söz
üzerine, 28 Mart 2006’da Diyarbakır’da polis tarafından katledilen 11
kişinin 7’si çocuktur.
Ülkemiz, en fazla çocuk tutukluhükümlü sıralamasında dünya üçüncüsüdür. Somali’li çocuklara da bizim çocuklarımıza baktığınız gibi
mi bakacaksınız?

6-17 yaş arasındaki 1.6 milyon çocuk sokakta ya da tarım alanlarında
çalışıyor. Uluslararası Çalışma Örgü tü
ILO’nun raporlarına göre, Tü rkiye'de
4 milyon çocuk, ekonomik neden-

Sonuç olarak AKP iktidarı her
şeyi kendi çıkarları için kullanmayı
“mübah” sayarken “Somali’ye yardım” şovu altında Somali’nin çocuklarını bile kullanmaktadır.

Ali Suat Ertosun Hayat Sizi Tekzip Etti:

Tescilli bir devrimci düşmanı olduğunuzu söyleyin.
Devrimcileri diri diri yakmanın hesabını vereceksiniz!

Ali Suat Ertosun’un en iyi yaptığı şeylerden birisi hakkında yazılan
yazılara mahkeme kararıyla “tekzip”
yayınlatmak.
“Tekzip”in kelime anlamı “yalanlama” demektir. Oligarşinin en yalancı bürokratlarından birisi olan Ali
Suat Ertosun, hakkımda yazılan yazılar yalan diyor. Ve ‘düzeltme’ yazıp
mahkeme kararıyla yayınlatıyor. Hangi yazılar bunlar? Tabi ki 19 Aralık
katliamında, Ali Suat Ertosun’un
sorumluluğuna ilişkin eleştiri yazılarıdır.
Sizin suçunuz sabit Ali Suat Ertosun. Hayat sizi çoktan tekzip etti. 19
Aralık’a ilişkin söyledikleriniz, her
şey yalandı. Sansürünüz, yasaklarınız,
zulmünüz, zorbalıklarınız işe yaramadı, yaramıyor.
Tehditlerle, sansürle yalanlarla
ilelebet gerçekleri saklayamazsınız,
saklayamadınız. Gerçekler o kadar
güçlü ki, tarih içinde kendini dayatır.
19 Aralık katliamına ilişkin gerçekler
de öyledir. Bugün artık yalanlarınızı
kendiniz de sahiplenemiyorsunuz.
Yalanlarınız işe yaramıyor. Hayat
sizi tekzip etti. Kendi kendinizi tekzip etmelisiniz. Suçlusunuz. Yaptıklarınızı, söylediklerinizi asla savunamazsınız. Ve inkar ediyorsunuz.
Korkuyorsunuz. Hezeyan içinde her
eleştiriye “hedef gösteriliyoruz”
diye bir tekzip yolluyorsunuz.
Ertosun, Umur Talu’nun 2010 yılında yazdığı “Dipsiz Kuyu” başlıklı yazısına 27 Ocak 2011’de mahkeme kararıyla tekzip yayınlattırıyor.
Umur Talu, Ertosun’un tekzipini 28
ve 31 Ocak 2011 tarihli iki yazısıyla eleştirdi. Ali Suat Ertosun bunlara
da 28 Ağustos 2011’de yine mahkeme kararıyla bir tekzip yayınlattı.

Neye yarar bu tekzipler? Ali Suat
Ertosun’un suçlarını gizleyebilir mi?
Diyor ki Ertosun; “27 Ocak 2011
tarihli tekzibimde özetle Hayata Dönüş Operasyonunun, üst düzey bir siyasi karar sonucunda alınıp uygulandığını, bu konuda benim tek başıma karar veremeyeceğinin bilinmesi
gerektiğini’ belirtmiştim.”
19 Aralık katliamından sonra böyle konuşmuyordunuz. Hepiniz de
“büyük dağları ben yarattım” havalarındaydınız. Hepiniz de cansiperane katliamı savunuyordunuz.
Elbette böyle bir vahşetin tek sorumlusu siz olamazsınız. Katliam
“üst düzey bir siyasi karar”dır. Hem
de Amerika’nın, Avrupa’nın emperyalist karargahlarında alınan bir karardır.
Sizler alınan o “üst düzey bir siyasi karar”da birer tetikçi gibi kullanıldınız. Siz devletin bir bürokratısınız sadece. Ama bu da sizin katliamdaki rolünüz için hafifletici neden
olamaz. Siz tescilli bir katliamcısınız.
Siz sadece bir emri “görev icabı” yerine getiren devletin bürokratı değilsiniz. Siz ideolojik olarak da devrimcilerin düşmanısınız.
Şimdi tüm katliamcılar inkar ediyor. Sorumluluk üstlenmiyor. Katliamın bir “devlet politikası” olduğunu
söylüyor.
Şimdi inkar ediyor Ali Suat Ertosun: “Bu proje yapılacak. Biz bu ülkede bu düşünceyi yok etmek istiyoruz. Biz bu düşünceyi her ne pahasına olursa olsun ortadan kaldıracağız”
şeklinde sözler söylenmemiştir, diyor.
Bu ülkede “o düşünceyi” yok
edemediniz Ali Suat Ertosun. Hafızanızı mı yitirdiniz? Şimdi hatırla-

mıyor musunuz Ertosun? Biz hatırlatalım:
Devletin sıradan bir bürokratıydınız ama sıradan bir bürokratlık
yapmadınız. Devrimcilere karşı savaştınız. Savaştınız devrimcilerle.
Yalanlarınızla gerçekleri ters yüz ettiniz, halkı kandırdınız.

Katliamın hemen arkasından
söylenen şu yalanlara bakın:

- “Kurtarma” yalanı:
19 Aralık sabahı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı
Hikmet Sami Türk şu açıklamayı
yaptılar: “Ölüm orucundakileri örgütün elinden ve ölümden kurtarmak
için bugün hapishanelere müdahale ettik.” Nasıl bir kurtarma bu? Tam
28 devrimci tutsak vahşice katledildi. Bugün bu yalana kim inanıyor?
Şimdilerde yıllarca katliamı savunan Hikmet Sami Türk de “operasyonun devlet politikası” olduğunu söylüyor. Neye yarar ki? Yukarıdaki sözleri söyleyen birisi için “operasyonun devlet politikası” olduğunu söylemek tarih önünde suçunu hafifletir mi Hikmet Sami Türk’ün?
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- Ölüm orucu,
açlık grevi sona erdi:
Başbakan Bülent Ecevit, 22 Aralık tarihli açıklamasında “Böylelikle
bütün Türkiye’de ölüm eylemi ortadan kalkmış oluyor”demişti. Tam 7
yıl sürdü direniş.
- Hapishanelere

girile-

miyordu:
Adalet Bakanı Hikmet Sami Tü rk,
“9 yıldır giremediğimiz hapishane-
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niz, tabutluklara koyacakmışsınız sorusuna şöyle cevap vermişti: “Haşa...
ıslah programına uyarlarsa kütüphane, iş yurtları ve benzerine gidebilirler.” F Tipi hü crelerinde işkence,
baskı, dayak, yasaklar, işte bu “ıslah”
için 24 saat sü rdü rü lü yor.

- Ertosun F Tiplerini
neden istediğini de şöyle
itiraf etmiştir:
ler vardı...” 19 Aralık katliamını
onun için yaptık diyor. Oysa bunun
yalan olduğunu kanıtlayan hapishane
idarelerinin tutanakları, sayım belgeleri, arama tutanakları Adalet Bakanlığındadır. İnfaz koruma memurlarının, eski savcı ve adalet bakanlarının açıklamaları ortadadır... Bunlar
belgeleriyle kanıtlanmasına rağmen bu
yalanlar söylenmeştir.

- Açlık grevi yapmıyorlar,
besleniyorlar:
Sayı: 284
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“Besleniyorlarmış.. Besleyici ilaçlar, vitaminler alıyorlarmış...” dediler. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan
“Cezaevinden alınarak hastanelere
getirilen mahkumların çoğunun ölüm
orucunda olmadıkları yapılan sağlık
muayenelerinden anlaşıldı.” dedi.

- Kendi arkadaşlarını
yaktılar:
Yine Tantan, “Kendisini yaktıkları söylenen mahkumlar da, cezaevlerinde örgüt liderleri tarafından verilen emirle arkadaşlarınca yakıldı.”
Televizyon haberlerinde “Çanakkale
hapishanesi’nde Fidan KALŞEN’in
arkadaşları tarafından yakıldığı...”
söylendi. Oysa Fidan Kalşen devletin
katlliam operasyonunu durdurması
için kendini bir meşaleye çevirerek
feda etmişti.

- “Örgüt baskısı”yla Ölüm
Orucu yapılıyor:
Direnişi bitirememenin çaresizliği içinde bu yalan yedi yıl boyunca
söylenen bir nakarata dönüştü. F Tiplerini açıp direnişçileri tek kişilik
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hücrelere koydunuz. Hangi örgüt baskısından bahsediyorsunuz? F Tiplerini
o baskıyı yok etmek için açmamış
mıydınız? Tarih sizi tekzip etti.

- “Cephanelik gibi ağır
silahlar vardı”:
Kanal 7’nin, 24 Aralık ana haber
bülteni şöyle: “Ümraniye’den, bir askeri birliği donatacak kadar silah çıktı.” Belli ki, akıl, izan tatile çıkmış!
Yeni Asya’dan Ahmet Said AKGÜL
ise 24 Aralık’taki yazısında şöyle
yazmıştı: “Bir çok hapishanede neredeyse tüm kontrol mahkumların eline
geçmiş. Adamların ağır silahlarla
güvenlik güçlerine karşılık vermesi bile bunu çok açık gösteriyor.”
Bu haberleri yaptıranlar elbette ki
Ertosun gibilerdi. Biz bunların yalan
olduğunu ilk günden söyledik. Ve görüldü ki, tutsaklardan askerlere doğru tek bir silah atışı olmamıştır.
F Tipleri bunun gibi onlarca yalanla açıldı. Ve Ali Suat Ertosun Ceza
ve Tevkif Evleri Genel Müdürülğü süresince bu yalanların hepsini tekrarladı durdu. Yalanların üretildiği ve icra
edildiği makamda o “düşünceyi” yok
etmek için elinden gelen her şeyi yaptı.

- Ertosun F Tiplerini,
tecriti, işkenceyi hep
savundu, yalanlarıyla
meşrulaştırmaya çalıştı:
Daha F Tipleri açılmadan 10
devrimci tutsağın katledildiği Ulucanlar katliamını savunmuş ve gündemde olan F Tipleri için Mehmet Ali
Birand’ın 32. Gün programında Birand’ın tusakları tecrit edecekmişsi-

"3 kişinin yaptığı eylem ayrı,
1000 kişinin yaptığı eylem ayrı.
Oda (yani hücre) sisteminde nerede kaynama var, oraya girebilirsiniz. Bunlar 'oda'nın iyiliğini ve güzelliğini gösteren veriler." (26 Ekim
2000, Cumhuriyet) Bu sözler hücrelerle nelerin amaçlandığının itirafıydı.
19 Aralık katliamının hemen arkasından F Tiplerine “hücre” diyenlere “hücre değil oda” dedi. “Hücre”
kelimesi fiilen yasaklandı. “Tecrit
yok” dedi Ertosun Ortak kullanım
alanları var, dedi. 19 Aralık katliamı
sonrasında 5 Ocak 2001’de yine
Mehmet Ali Birand’la yaptığı bir röportajda “Ölüm Orucu ve açlık grevlerini bırakırlarsa ortak kullanım
alanlarına çıkartacağız” dedi. Tutsakları direnişi bırakmaya, teslimiyete
zorladı.
Kendisiyle görüşen tusak ailelerine bü yü k bir utanmazlık örneği göstererek, ailelere, “Çok şey istiyorlar,
ölüm orucunu bıraksınlar tartışalım.” demiştir.

- 19 Aralık katliamını
eleştirmeyi gazetecilere
yasakladı:
Radikal gazetesinin 20 Temmuz
2001 tarihli ‘Adli Tatil Bugü n Başlıyor’ başlıklı haberinde ‘Hayata
Dönü ş Operasyonu’ aşağılandığı
gerekçesiyle ilanlarının kesilmesi
için Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvuru yaptı.
Ertosun hem “üst düzey bir siyasi karar sonucunda alınıp uygulandı” diyor, hem de hala “operasyon kararı da uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalmasından haklı ve zorunlu ne-

denlerle alınmış ve uygulamaya konulmuştur” diyor.
Yalan söylemeye devam ediyor. Oysa artık bugün bu yalanların hiç bir hükmü yoktur. Devletin katliama maketler üzerinde 1 yıl boyunca tatbikat yaparak hazırlandığını bizzat İçişleri Bakanı
Sadettin Tantan tarafından
itiraf edilmiştir. Ki, katliamdan haftalar önce katliam için hazırlanan
özel birlikler İstanbul’a getirtilmişti.
Katliam her halukarda yapılacaktı.
Görüşmeler ise halkı kandırmaktan,
oyalamaktan başka bir şey değildi. Ertosun da bunları çok iyi bilmektedir.
Onun için sıradan bir bürokrat değildir Ertosun. Devrimcilerin düşmanıdır.
Ertosun 28 Ağustos’taki tekzibinde yalan ve devrimci düşmanlığını devam ettiriyor. “Bazı cezaevlerinde devlet hakimiyetinin kaybedilmesi; bu cezaevlerinin militan yetiş-

tiren ve ölüm talimatları verilen eğitim merkezleri haline gelmesinin nedenleri ve sorumlularından birisi olan
bu konuyu çözen kişilerin ısrarla afişe edilmesi karalanması ve hedef
gösterilmesi, maksatlı ve gerçeklerden uzak” diyor. Bu sözlerin hepsini
tarih tekzip etmiştir. Bunların yalan olduğu belgelerle de kanıtlanmıştır.
Ali Suat Ertosun; çabalarınız boşunadır. Mahkeme kanallarıyla gönderdiğiniz tekziplerin, hiçbir yalanın,
hiçbir demagojinin tarihin hükmü
karşısında anlamı yoktur. Tarih sizleri
çoktan tekzip etti.

Sizin övgüyle anlattığınız F
Tiplerinde tecrit tam 122 can
aldı. F Tiplerinde tutsaklar hala
tecrit işkencesiyle karşı karşıya. F Tipleri hala tutsakları
katletmeye devam ediyor. Ama
gerçek olan şu: Onca tecrite,
onca işkencelere, onca keyfiyete, onca katliamlara rağmen
F Tiplerinin hücrelerinde O
DÜŞÜNCELER yaşamaya
devam ediyor. Yok etmek istediğiniz
ÖRGÜT YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR. 19 Aralık sonrasında katliamları savunan tüm katliamcılara şimdi,
katliam “üst düzey bir siyasi karar sonucunda alınıp uygulandı” dedirten
budur. O düşüncenin korkusudur.
Her eleştiriye mahkeme kararıyla
bir tekzip göndermeniz boşunadır. Tarih çoktan hükmünü verdi. Ve tarihin
hafızası çok güçlüdür. Tarihe yazılanlar yalanlarla, demagojilerle değiştirilemez. Halkımız şimdi hükmün yerine getirilmesini istemektedir.
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rattılar.
Bize korkuyla yaşamayı dayatıyorlar. Daha
doğrusu; sömürüye, zulme, yozlaşmaya boyun eğmemizi,
teslim olmamızı istiyorlar.
İşten atılmaktan korkacağız ve sömürüye, kölece çalışmaya itiraz etmeyeceğiz. Ne sendikaya üye olacak,
örgütleneceğiz, ne de greve, eyleme
cesaret edeceğiz.
Korkacak ve işimize, evimize,
sağlık, eğitim hakkımıza sahip çıkmayacağız. Düzen istediği zaman işten atacak, evimizi yıkacak, eğitim
hakkımızı elimizden alacak.
İşte düzenin korkuyla amaçladığı budur. Korktuğumuz için direnemiyor, örgütlenemiyor, haklarımızı
sahiplenemiyor, mücadele edemiyoruz. Mahallemizde, kapımızın
önünde uyuşturucu satılıyor, sokağımızda kumarhane işletiliyor, fuhuş
yapılıyor biz korkuyoruz deyip mü-

Korku İle Yaşamak
Her gün daha çok sömürülüyor,
daha çok haksızlığa uğruyor, daha büyük adaletsizlikler yaşıyoruz. Kelimenin gerçek anlamıyla düzen hiç
durmadan üstümüze üstümüze geliyor ve hayatımızı cehenneme çeviriyor. Ve elbette bize cehennemi yaşatan egemenler bizi sömürmeleri sayesinde kendileri cenneti yaşıyorlar.
Bu sömürüye, haksızlıklara, bütün değerlerimizi yok eden yozlaşmaya "DUR" diyemememizin, ses çıkaramamamızın ve daha önemlisi direnip mücadele edemememizin temel
nedenlerinden biri korkumuzdur.
Egemenlerin en güçlü silahları uçakları, tankları, akıllı bombaları, orduları değil halkların beyinlerinde yarattıkları korkudur. Bu korkuyu, binlerce yıldır sürdürdükleri katliamlarla,
zulmün, baskının her çeşidiyle ya-

dahale etmiyoruz. Polis mahalleyi basıyor, terör estiriyor, insanlarımızı işkenceyle gözaltına alıyor, tutukluyor
ve daha çok korkup düzene teslim olmamızı, boyun eğmemizi istiyor.
Bu korkuyla cehenneme çevrilen
yaşamı, teslimiyeti reddetmeliyiz.
Tüm haklarımızı, onurumuzu, değerlerimizi yok etmelerine izin vermemeliyiz.
Korkunun kaynağı bilgisizlik ve
örgütsüzlüktür. Bunun için öğrenmeli ve örgütlenmeliyiz... Öğrenmeliyiz;
bu düzen, bir avuç asalağın gayrı
meşru düzenidir. Güçleri koftur. Sömürü ve zulüm üzerine kurulu bir düzenin, halk düşmanı bir düzenin hiçbir geleceği yoktur... Haklı olan, meşru olan ve güçlü olan halktır, biziz.
Hayatımızı, haklarımızı savunmak, emeğimize, geleceğimize sahip
çıkmak için önce korkularımızın
üzerine gitmeliyiz. Onlar korkuyla
herşeyimizi elimizden alıp bizi insanlıktan çıkarmadan biz korkularımızı yıkmalı ve mutlaka örgütlenmeliyiz. Örgütlenmek düzen karşısında güç olmanın tek yoludur.
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Ders: Tarihimiz
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Sevgili okurlar merhaba
Hiç tek başına karar almak zorunda kaldınız mı? Elbette kalmışsınızdır.
Hepimiz kendi pratiğimiz, ilgili olduğumuz alanla ilgili kararlar almışızdır. "Acaba doğru olanı mı yapıyorum" sorusunu da kendimize sayısız defa sormuşuzdur.
İşte bu tür durumlarda uyguladığımız tek bir yöntem vardır:
Daha önce bize aktarılan deneyimleri ve mutlaka TARİHİMİZİ düşünürüz. Bizden
öncekilerin yaptıklarından sonuç çıkarmaya çalışırız. Şehitlerimizin yaşamları ise bitmeyen bir hazine gibidir. Her
şeyi öğretirler.
Evet, biliriz ki eksik olanı tamamlamak, zayıf olanı güçlendirmek için
doğru yöntemi bulmak gerekir.
Sorun yöntemdedir.
Doğru yöntemlerle hareket ettiğimizde zayıflıklarımız üstünlüğe, edilgenliklerimizi insiyatife dönüştürebiliriz.
Nasıl?
Tarihimizi, şehitlerimizi, deneylerimizi inceleyerek...
Belki her defasında her duruma
denk düşen hazır yöntemler bulamayabiliriz. Ama en azından ilk olmadığımızı, bizden öncekilerin bir
yol bulduğunu KESİNLİKLE görebiliriz.
Tarihimiz, geleneklerimiz, değerlerimiz biz kimiz sorusunun cevabıdır. Diğer bir deyişle tarihimiz boyunca yarattığımız gelenek ve değerlerimiz bizi biz yapmıştır. Bugün
örgütlediğimiz eylemlerden yoldaşlarımızla olan ilişkilerimize, düşman
karşısındaki tavrımızdan yazdığımız
bir bildirinin içeriğine kadar hayatın
her alanındaki pratiğimizi tarihimiz-

den öğrendiklerimiz belirlemektedir. Tarihimiz boyunca
yarattığımız gelenekler bizim
için her zaman
birer yol gösterici, örnek ol-

muşlardır.

Nasıl Bi̇r Tari̇hi̇mi̇z Var?
Kızıldere'den bugüne kanla yazılan bir tarihe sahibiz. Mahir Çayan ve
arkadaşlarının Kızıldere'de yarattıkları direniş, devrimci hareketin tarihindeki ilklerdendir. 30 Mart 1971 de
Kızıldere de on devrimci düşmanın

reniş geleneklerini sürdürmüş, "bize
ölüm yok" "yoldaşlar bizi aşın" şiarlarını kendilerinden sonrakilere devretmişlerdir. Yine 16-17 Nisan 1992 de
devrimci hareketin önder kadroları bulundukları üslerde kuşatılmışlardır.
Düşmana cevapları şehit düşene kadar
çatışmak olmuştur. Kuşatıldıkları
evde, ellerinde silahlarıyla, sloganlarıyla düşmana meydan okumuş, çatışma anında pencerenin önüne astıkları orak-çekiçli bayrakları ve "Bayrağımız Ülkenin Her Tarafında
Dalgalanacak" sloganlarıyla yeni
bir direniş geleneği yaratmışlardır.
30 Nisan 1992 de bulundukları
evde kuşatılan devrimcilerse direniş
geleneğinin sürdürücüsü oldular. Canlarını feda ederken umudun adını
kanlarıyla duvara yazarak yeni
bir direniş geleneği yarattılar ve
fiziken yokedilseler de kazananın devrimciler olduğunu
gösterdiler. Onlardan teslim
alınan direniş geleneği Sibel’in
düşmana meydan okuyan "Asıl
Siz Teslim Olun" sloganında hayat bulmuştur. Ölüm orucu savaşçılarımızın düşmanın saldırısına
karşı bedenlerini siper edişleri bir feda
geleneğinin, teslim olmama geleneğini halkalarıdır.
Tüm bu direnişlerdeki inanç ve kararlılık düşmanın yenilgisini sağlamıştır. Devrimciler fiziken yokolurken bırakılan direniş mirasıyla devrimci hareket büyümüştür.
Düşmanın devrimcilere saldırırken
asıl hedefi devrimci harekettir. Ancak
devrimciler yarattıkları direniş, gösterdikleri cüret ve kararlılık, düşmana
bir kez olsun bile boyun eğmeyişleri
devrimci hareketi büyütmüş, kitlelerin
inancını ve güvenini arttırmıştır.

TARİHİMİZ,
GELENEKLERİMİZ,
DEĞERLERİMİZ
"teslim ol" çağrılarına "Biz Buraya
Dönmeye Değil Ölmeye Geldik"
sloganlarıyla cevap verdiler. Canları
pahasına savaşacaklarını ama asla
teslim olmayacaklarını gösterdiler.
O gün Kızıldere'de devrimci hareketin önder kadroları fiziken yokoldular, ancak canlarını feda ederek direnme cüretleri, teslim olmayışlarındaki kararlılık, mücadelelerinin haklılığını ve meşruluğunu kitlelerin gözünde ispatlamıştır. Kızıldere direnişi, üzerine yeni direniş gelenekleri eklenerek büyümüştür.
Kızıldere den bugüne, düşman
devrimci harekete defalarca saldırmış,
devrimcileri katletmiştir.
Düşman her saldırıdan, her katliamdan sonra "bu sefer bitirdik" "bellerini kırdık" demiş ancak devrimci
hareket her saldırıdan daha da büyüyerek tarihine yeni direniş gelenekleri
ekleyerek çıkmıştır.
Düşman 12 Temmuz 1991 de devrimci hareketin önder kadrolarını katletmiştir. Bu katlimda devrimciler
teslim olmamış, şehit düşerken dahi di-

Yaratılan Gelenekler
İdeoloji̇k Netli̇ği̇n
Sonucudur
Tarihimiz boyunca yarattığımız
tüm gelenekler "ideolojik netliğin" sonucudur.
Cüretin kaynağı da ideolojik netliktir.
"Zulmün karşısında asla boyun

Düşmanın devrimcilere saldırırken asıl
hedefi devrimci harekettir. Ancak
devrimciler yarattıkları direniş,
gösterdikleri cüret ve kararlılık, düşmana
bir kez olsun bile boyun eğmeyişleri
devrimci hareketi büyütmüş, kitlelerin
inancını ve güvenini arttırmıştır.

eğilmeyecektir" "bir tarafta
zulüm varsa diğer tarafta da
direniş olacaktır" Bu tarihsel
bir gerçektir.
Her alanda ve her koşulda bu gerçeği kendimize hatırlatacağız. Düşmanın karşısına bu bilinç ve kararlılıkla
çıkacağız. Yaptığımız her şeyin halkın çıkarları için olduğunu ve halka
zulmedenlere karşı direnmenin en
meşru hakkımız olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Bu bilinci
kaybettiğimizde yalpalarız, nasıl tavır alacağımızı, nasıl davranacağımızı
bilemez hale geliriz.

İdeoloji̇k Netli̇ği̇
Nasıl Sağlayacağız?
Tek başına kaldığımız anlarda
dahi yalnız olmadığımızın bilincinde
olmalıyız. Bizi orada vareden güç örgütümüzdür. Örgütlü bir kafa yapısıyla düşünürsek altından kalkamayacağımız hiçbir güçlük yoktur. Kendimiz gibi değil hareket gibi düşüneceğiz.
Kendimize, hareket şu an ne yapardı diye soracağız. Bunun cevabını tarihimizde bulacağız.
Birincisi, tarihimizi çok iyi öğrenmeliyiz. Nasıl yapacağız bunu?
Tarihimizle ilgili pekçok yayına
sahibiz. Kitaplar, dergiler, bildiriler....Bunları okumalıyız. Bir okuma programı çıkarmalıyız. Kızıldereden bugüne, cunta yılları, hapishane direnişleri, ölüm oruçları, umudun
kuruluşu gibi...
İkincisi, soracağız. Tarihimizin
çeşitli dönemlerine ait bilgiler olan sayısız insanımız var. Onlar bu tarihin
canlı tanıklarıdır. Onlardan öğreneceğiz. Pekçok arkadaşımız şehitlerimizi tanımış, onlarla birlikte mücadele
etmiştir. Şehitlerimizi anlattıracağız,
şehitlerimizi yoldaşlarımızdan dinleyeceğiz.
Üçüncüsü, Öğrendiklerimizi başkalarına aktarmalıyız. Tarihimizi, şehitlerimizi, geleneklerimizi öğrendikçe bunu etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız. Gururla anlatılacak, direniş destanlarıyla, kahramanlıklarla

dolu bir tarihimiz var. Bu tarihi halka anlatacağız.
Özellikle devrimciler tarafından
kurulan, devrimcilerin emeğiyle büyüyen mahallelerimizde halka o mahallenin tarihini anlatacağız.
Dimitrov kadro olmanın kıstasları olarak şu dört maddeyi söyler:
"1- Bağlılık...Devrim davasına
bağlılık ve inanç.
2- Halkla bağlılık. Kadro örgütle
halk arasındaki en dolaysız bağdır.
3- Tek başına yolunu bulabilme
yeteneği ideolojik netlik.
4- Disiplinli olma."
Bunların hepsi birbiri ile kopmaz
şekilde bağlıdır. Tek başına devrime
inanç ve vatan sevgisi yetmez. Yalnızken doğru düşünüp doğru kararlar
verecek bilgi birikimine sahip olmak, ideolojik olarak yetkinleşmek ve
kendini SÜREKLİ EĞİTMEK gerekir.
Eğitim kadar önemli olan bir diğer özellik ise disiplindir. Disiplin bir
devrimcinin kendini ve örgütünü her
türlü düşman saldırısından koruduğu
silahıdır.

Tari̇hi̇mi̇zi̇
Gelenekleri̇mi̇zi̇
Prati̇ği̇mi̇zle Yaşatacağız
Tarihimizi öğreneceğiz ve öğreteceğiz. Bu tarihimize, geleneklerimize
sahip çıkmanın yalnızca bir yoludur.
Tarihimize, gelenek ve değerlerimize
pratikte uygulayarak sahip çıkacağız.
Sahip olduğumuz tarihsel misyonu
asla aklımızdan çıkarmayalım. Nereden ve hangi koşullar altında olursak
olalım, hareketimize, şehitlerimize layık olacağız. Hiçbir zaman tek başımıza olmadığımızı, halkın bizim her
yaptığımızı gördüğünü, duyduğunu
ve bizi bunlara göre yargıladığını unut-

mayacağız. Şehitlerimizin
halka verdikleri güven duygusunu, onlarda uyandırdıkları sevgi ve saygıyı asla
zedelemeyeceğiz. Halkın
gelenek ve göreneklerine
saygılı olacağız, kültürüne
sahip çıkacağız. Oturuşumuzla kalkışımızla, giyim kuşamımızla geleneklerimize ve değerlerimize
sahip çıkacağız. Burjuva kültürün dayattığı her türlü yozluktan uzak duracağız.
Devraldığımız mirası büyüterek,
yeni direniş gelenekleri yaratarak bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Mücadelemizin devrime kadar süreceğini, yeni gelenekler yaratarak, direniş
geleneklerine yenilerini ekleyerek mücadelemizi büyüteceğimizi unutmayacağız.

Gelenekleri̇mi̇zden
Bazıları:
-Teslim olmamak, boyuneğmemek: Hiçbir koşulda asla düşmana teslim olmayız. Kızıldere, 12 Temmuz, 17
Nisan, Çaytaşı direnişi, 7 yıl süren 122
şehit verdiğimiz Büyük Direniş...Tarihimiz teslim olduğumuz tek bir an bile
yazmaz. Düşmanla karşı karşıya geldiğimiz en küçük bir durumdan en büyük çatışmalara kadar bu her yerde böyledir.
- Gözaltı tavrı: Düşman, devrimcileri gözaltına almaya çalıştığı her durumda direnişle karşılaşır.
Devrimciler gözaltındayken bedenlerini ve beyinlerini silaha dönüştürerek, Mahirlerden miras aldıkları açlık grevi direnişine başlarlar. Düşmanın devrimcileri teslim alma, boyun eğdirme politikasına karşı açlık grevi yapma ve her türlü yaptırıma karşı direnme tavrı alırlar.
- Barikat: Barikatlar demokratik
kurumlarımızda teslim olmama geleneğimizin bir parçasıdır. Düşman kurumlarımıza her defasında ağır silahlarla saldırmış ancak devrimcilerin direnişiyle karşılaşmıştır. Barikat direnişlerimiz oligarşinin keyfiliğine ve demokratik kurumlarımızı baskı altında
tutma çabasına verdiğimiz cevaptır.
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- Halka karşı sorumluluk: Devrimcilerin yaptığı hiçbir eylem halka zarar vermez. Devrimciler halk için mücadele ederler. Düzenlenen demokratik bir eylemden silahlı bir eyleme kadar her yerde temel ilke öncelikle halkı korumak, halkın canına veya malına zarar gelmesini önlemektir.
Yanlışlıkla halkın malına zarar verilmesi durumunda zararın daha sonra
karşılanması bu geleneğin bir halkasıdır.
- Yoldaşlarımızı sahiplenme: Devrimciler yoldaşlarını hiçbir koşulda
asla yarı yolda bırakmazlar. Düşmanın
elinden yoldaşlarını canları pahasına çekip alırlar.
Yoldaşımız Ali Yıldız 'ın cenazesini

Kendini Geliştirmeyen Düzeni
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re yapılan taşlı sopalı saldırılara, linç
girişimlerine rağmen yürüyüşe devam
edilmiş ve Ankaraya ulaşılmıştır. Düşünün birkere; İlk linç saldırısından
sonra yürüyüşe devam edilmeyip
geri dönülseydi düşman linç saldırısıyla sonuç almış olur ve bir daha yürüyüşler imkansız hale gelirdi.
Tüm bu süreçlerde yeni mevziler
yaratılmıştır.
Bundan sonra da hiçbir zaman
yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz.
Sevgili devrimci okul okurları; bu
haftaki konumuzu "tarihimizden aldığımız güç ve inançla yeni direnişler yaratacağız" diyerek bitiriyoruz.
Haftaya başka bir konuyu işleyeceğiz.
Hoşçakalın...

rimcilikten uzaklaşması olduğunun bilincinde hareket eder.
Geliştirir
Bu yüzden yoldaşına
sahip çıkarken, aslında kendi devrimciliğine de sahip çıktığını bilir...
Kalıcı, ömür boyu
devrimciliğin bundan geçtiğini bilir. Bir göz ağlarken, diğer göz gülemez. İşte her Cepheli hep bunun bilincinde ve sorumluluğunda olur.
Cepheli hassastır. Çünkü bir tek
insanımızın dahi saflarımızda hata
yapmasının, yanlışa zaafa düşmesinin burjuvaziyi güçlendirdiğini bilir.
İşte bu bilinçle, sabırla eğitir. Emek
harcar, yoldaşının eksikliğini düzeltmek için. Savaşın bu cephesini de
boş bırakmaz.
Nedir emek harcamak? Emek
harcamak paylaşmaktır, sahiplenmektir. Yoldaşını tanımaktır. Yoldaşının neye gülüp, neye ağladığını,
neye öfkelendiğini bilmektir. Yani
her anına, duygusuna, düşüncesine
vakıf olmaktır. Her türlü eksik ve zaafını bilmektir.
Yoldaşının eksiklerini ve zaafını
bilmeyen değiştiremez, dönüştüremez. Cepheli, yoldaşını ezmek, kırmak, küçük düşürmek ya da dalga

geçmek için değil, yanında olduğunu, yalnız olmadığını hissettirmek
için tüm bunları öğrenir. Bu yüzden
bir cephelinin eleştirileri, uyarıları, kırıp döken değil, yoldaşımızı yeniden
ayağa kaldırandır. Cephelinin söyledikleri yoldaşına güç verir. Her kelimesi yoldaşını motive eder, güvenini arttırır, coşkusunu ve heyecanını diri tutar, sevindirir. Zaaflarını hoş
görmez, ince, özenli ve hassastır.
Cephelinin eli, yoldaşının omzundadır. Paylaşmasını da, eleştirip düzeltmesini de bilir.
Cepheli, yoldaşlarına böyle emek
harcadığı için vefalıdır, sahiplenendir, fedakârdır. Bu yüzden cepheli canını yoldaşları için feda etmekten çekinmez. Nerede olursa olsun, yoldaşını canı pahasına korur.
Cepheliler, yoldaşlığın en güzel
örnekleriyle dolu bir tarihe sahiptir.
Bugüne kadar taşınan bu değerleri şehitlerimizden öğrenmiştir. Ali Rıza
Kurt’tan, Sibel Yalçın’dan, Adalet
Yıldırım’dan, Gültekin Koç’tan, Günay Öğrener’den, Selma Kubat’tan,
Eyüp Beyaz’dan, Şengül Akkurt’tan
ve nice şehitlerimizden öğrenmiştir.
Cepheli işte böyle bir yoldaşlığın
filizlendiği, kök saldığı bir hareketin
parçasıdır. Bu gelenekler, sonsuz bir
yoldaşlık sevgisi ve güçlü bir bağ olmadan yaratamaz.

CEPHELİ'NİN ELİ HER DAİM
YOLDAŞININ OMZUNDADIR!
“Yoldaş ki
Hayata şen omuz
Omuz üstü candır
Yoldaş ki
Paylaşmaya değer
Hakikatli sevgidir”
Yoldaşlık gerçek sevgidir, paylaşımdır, omuz üstünde candır ve sevgimiz öyle büyük ve sonsuzdur ki,
Cepheli bu sevgiyi yoldaşlarına hassasiyetle gösterir.
Mücadele içerisinde birçok eksiğimiz, zaafımız olur. Bir yandan
kendi eksik ve zaaflarımızla mücadele
ederken, bir yandan da yoldaşlarımızın eksik ve zaaflarını görüp düzeltiyoruz. İşte Cepheli yoldaşına
büyük bir hassasiyetle emek harcar ve
eğitir.
Cepheli, eğer yoldaşı kötüyse
kendisinin iyi olmayacağını bilir...
Yoldaşının devrimcilikten uzaklaşmasının aslında kendisinin de dev-
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almak için yaratılan mücadele, ölüm
orucuna dönüşen direniş bu geleneğin
devamıdır.
Güler Zere'nin zulmün elinden çekilip alınması için büyük bir mücadele verilmiş ve yoldaşımızı alınana kadar mücadeleden vazgeçilmemiştir.
Tutuklama terörüyle karşı karşıya
olduğumuz bu süreçte Emniyet Müdürlüğü önünde başlatılan oturma eylemleri, dört yanda açtığımız açlık grevi çadırları yoldaşlarımıza yapılan
zulme asla sessiz kalmayacağımızın,
boyuneğmeyeceğmizin kanıtıdır.
Tutuklu TAYAD lıların serbest
bırakılmasi için İstanbuldan Ankaraya yapılan yürüyüş bir başka örnektir. Bu yürüyüş sırasında devrimcile-

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

KAYIT DÖNEMLERİNDE
YAPILANLAR BASKI, SÖMÜRÜ
VE SOYGUNDUR!

Üniversite kayıtları bu yıl 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ancak
kayıt yaptıracak öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da
bir dizi sorun bekliyor.
Üniversitelerdeki soygun düzeni ve rant sistemi artarak
devam etmekle birlikte, okulun kayıt günlerinde de
kendini göstermektedir. Kayıt esnasında gün boyunca bekleyen öğrencilere 'zorla kimlik kartı çıkartma' dayatması yapılmaktadır. Yani öğrenciler ilk günden, kazandıkları üniversiteye girebilmek için öğrenci kartı almak
ve 20-50 lira arasında 'kimlik ve dosya parası' adı altında paralar ödemek zorunda bırakılmaktadır. Öğrenci
kimlik kartı olarak kullanılan bu kartlar aynı zamanda kredi kartı olarak da kullanılmaktadır. Bu şekilde öğrenciler doğrudan okulun anlaştığı bankaya müşteri durumuna getirilmektedir. Öğrencilerin 'Öğrenci Kimlik
Kartı' nı almama gibi hakları olmasına rağmen okul içindeki tüm işlerin kartla yapılır hale getirilmesinden dolayı, öğrenciler kartı almak zorunda bırakılmaktadır. Yani
kimlik kartı uygulamasıyla üniversitelerde yapılan soygun meşrulaştırılmaktadır.
Öğrenciler; har(a)ç parası, 'öğrenci kimlik parası', kitap parası vb. gibi çeşitli uygulamalarla kayıt gününde bir
düzine para harcamaktadır. Üniversiteler, öğrencilerin bilimsel eğitim gördüğü yerler olması gerekirken, bir ticarethane gibi çalışmaktadır. Öğrenci kayıt dönemlerinde okulun öğrencilerine masa açma hakkı tanınmazken,
tekellere, holdinglere, reklam şirketlerine masa açma izni
verilmektedir. Gerici, faşist öğrenciler üniversitelere
alınırken, onlara her türlü çalışma imkanı verilirken devrimci-demokrat öğrencilerin tüm mücadele alanları kapatılmaktadır. Cemaat yurtlarından gelen öğrenciler rahatlıkla üniversiteye girerek, çaresiz kalmış ve parası olmayan öğrencileri yurt ile ya da öğrenci evleriyle kandırmaktadır.

gençliğin
tarihinden
5 Eylül - 12 Eylül
8 Eylül 1992 : Yıldız Üniversitesi, İTÜ Ayazağa
Kampüsü, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ndeki polis noktaları Seher Şahin'in katledilmesinin anısına bombalanarak tahrip edildi.

8 Eylül 1993 : AÜÖD'lü öğrenci Atay Engin Eskişehir'de gözaltında sekizinci kattan aşağıya atıldı. Atay
Engin ağır şekilde yaralandı.

Üniversitelerde reklam şirketlerin açtığı masaların yanında siyasi şube de masa açmaktadır. Siyasi şubenin masa
açmasının sebebi üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere
gözdağı vermek ve onların devrimci-demokrat öğrencilerle tanışmasını engellemektir. Siyasi şubenin okulda
masa açması, polislerin öğrencileri ve aileleri korkutmaya
çalışması bizzat polis-idare işbirliği ile yapılmaktadır.
Devrimci-demokrat öğrenciler okullara alınmıyor!
Devrimci-demokrat öğrenciler kayıt günlerinde dahi
okula gelerek öğrenci arkadaşlarına üniversitenin sorunlarını anlatıp yol göstermektedir. Yapılan hukuksuz ve
adaletsiz uygulamaları anlatmaktadır. Devrimci-demokrat
öğrenciler varken rahat soygun yapamayan okul yönetimi ise soruşturma açarak bu öğrencileri okuldan uzaklaştırmaktadır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde dönem başında tam 54 öğrenci, demokratik faaliyetler yürüttükleri için okuldan uzaklaştırılmıştı. Üniversitelerde
her yıl açılan tanışma masaları, devrimci öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasının sebebi olmuştur. Geçen yıl Yıldız Teknik Üniversitesi' nde bir Dev-Gençli Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası açtığı için 1 hafta okuldan uzaklaştırılmıştı.
Üniversitelerde kayıt dönemlerinde yaşanan sorunların
benzeri liselerde de yaşanmaktadır. Liselerde kayıt paraları,
bağış paraları vb. gibi kayıt döneminde alınan paralar öğrencileri zor durumda bırakmaktadır. Liselerde kayıt genelde öğrencilerin oturduğu yerlere yakın liselere yapılmaktadır. Fakat bazı liseler yer kalmadığını bahane
ederek öğrenci kaydı yapmamaktadır. Bunun üzerine öğrenciler yaşadıkları bölgeden uzak yerlerde liseye gitmek
zorunda bırakılmaktadır. Böylece okul yönetimleri anlaştığı okul servis şirketlerine müşteri kazandırmaktadır.
Ayrıca bu liselere kayıt olan öğrenciler 40-50 kişilik sınıflarda, sağlıksız koşullarda ders görmek zorunda kalmaktadır.
Sonuç olarak, üniversitelerde ve liselerde yozlaşmış,
bireyci, bencil, halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen, yaratıcılıktan uzak ve düşünmüyen, üretmeyen bir gençlik yaratılmak istenmektedir. Bunun ilk adımları da kayıt dönemlerinde atılmaktadır. Bu nedenle okulun kayıt günlerinde okullarımızda olmalı ve öğrenci arkadaşlarımızı
yalnız bırakmamalıyız. Ülkemiz gençliğini baskı, sömürü
ve soygun düzeninden kurtarmak bizlerin ellerindedir.
Bunu da ancak örgütlenerek, örgütlü olarak başarabiliriz.
"Örgütlü Halk Yenilmez" gerçeğiyle hareket ederek, demokratik üniversite ve lise mücadelemizde örgütlülüğümüzü büyütmeliyiz.
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Röportaj

Dev-Genç’liler:
"GİRMEDİK EV, ÇALMADIK KAPI
BIRAKMAYACAĞIZ!"
Dev-Genç’liler
ile “Mahallemize,
Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz"adıyla başlattıkları kampanyası üzerine yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.
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Dev-Genç’liler:
"GİRMEDİK EV, ÇALMADIK
KAPI BIRAKMAYACAĞIZ!"
Dev-Genç’lilerle; "Mahallemize,
Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz" diyerek başlattıkları kampanya hakkında konuşup, başlattıkları kampanyayı bir de kendilerinden
dinlemek istedik.
Haydar Ay
20 yaşında
öğrenci
Yürüyüş: Neden böyle bir kampanya başlattınız? Neyi amaçlıyorsunuz?
Haydar Ay: Kampanyamızın
amacı zaten adı üzerinde “Liseliyiz,
mahallemize, geleceğimize, kültürümüze sahip çıkıyoruz” Bugün yozlaştırılmaya çalışılan gençlik üzerinden mahallelerdeki yozlaşma, kendi kültürüne yabancılaşmaya karşı değerlerimizi korumak ve yaşatabilmek
için mahallelerdeki birlik ve beraberliği sağlayabilmek için.
Yürüyüş: Kampanyanızın talepleri nelerdir?
Haydar Ay: Doğrudan bir talebimiz yok. Açtığımız çadırlarda kurslarımıza kayıt alıyoruz. Bu vesileyle oradaki insanlarla tanışıyoruz. Tanıştığımız insanlara halk kültürünü
anlatıyoruz. Yoz kültüre, popüler
kültüre karşı insanları bilinçlendiriyoruz. Alternatif olduğumuzu gösteriyoruz. Kurslarımızda okuma-yazma
kursu, LYS, SBS’ye hazırlık, gitar,
halk oyunları kurslarımız var.

Yürüyüş: Kampanyanızın hedefi nedir? Ne kadar insana ulaşmayı düşünüyorsunuz? Derbent
ve Okmeydanı ile mi sınırlı kalacak
yoksa, Parasız ve Bilimsel Eğitim
İstiyoruz Alacağız" kampanyasında olduğu gibi çadır direnişini diğer mahallelere taşıyacak mısınız?
Haydar Ay: Biz çalışmamızı
“girmedik ev, çalmadık kapı bırakmayacağız” diyerek başlattık. Bugün
daha çok Okmeydanı ve Derbent’te
yaptığımız bir çalışma ama biz gençlik olarak girdiğimiz her mahallede
açmaya çalışacağız çadırımızı. Açıkçası bu birazda o mahallelerin özgün
koşullarına bağlı.
Yürüyüş: Kampanyanızın programı nedir? Kampanya kapsamında neler yapacaksınız?
Haydar Ay: Okmeydanı’nda masamız açılıyor, Derbent’te çadır kurduk gece gündüz oradayız. Gün boyunca uyguladığımız programlarımız oluyor. Örneğin; sabah erken kalkıyoruz. Kahvaltımızı ve temizliğimizi yaptıktan sonra kapı kapı dolaşıyoruz. Çadır da veya masa açtığımız yerde etkinlikler yapıyoruz.
Mesela geçenlerde Derbent’te film
gösterimi yaptık. Bayramda tiyatro,
skeç gibi programlarımız olacak.
Bayramdan sonra Grup Yorum gelecek.
Yürüyüş; Mahalle halkının
kampanyaya yaklaşımı nasıl?
Kampanyanızın amacını anlatınca
nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz?
Haydar Ay: Bu sorunuza şunu
anlatarak cevap vereyim: Derbent’te
faşistler tarafından ufak çaplı bir
saldırıya uğramıştık. Sonrasında polis gelmişti. Polisler bizi gözaltına almak niyetindeydi. Orada halk bizi
öyle bir sahiplendi ki biz orada po-

lislerle tartışamadık. Çünkü polislerle
tamamen kendileri tartıştılar. Oradaki faşistlere karşı, polislere karşı büyük bir tepki koydular. Bu tepkiden
sonra polis korktu ve geri çekilmek
zorunda kaldı. Yani polisleri görüp gelen teyzeler, amcalar bizden şikayetçi
olmadıklarını, bizlerin pırıl pırıl tertemiz gençler olduğumuzu anlattılar.
Yürüyüş; Ayrıca sizin eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
Haydar Ay: Açtığımız çadırlarda masalarda, biz Dev-Genç’liler
olarak mahallelerde uyuşturucuya, fuhuşa yani genel olarak yozlaşmaya ve
yakımlara karşı halkın birliğini ve beraberliğini sağlamaya çalışıyoruz.
Halkımızı biz Dev-Genç'lilerin açtığı çadır ve masalarımızı sahiplenmeye çağırıyoruz.
Melis Ciddioğlu
23 Yaşında
öğrenci
Yürüyüş; Merhaba
Melis Ciddioğlu: Merhaba
Yürüyüş: Neden böyle bir kampanya başlattınız neyi amaçlıyorsunuz?
Melis Ciddioğlu: Amacımız mahallelerde örgütlenmeyi sağlamak.
Öncelikle liselilere yönelik bir çalışma yapıyoruz. Liselilerin ayrı bir
yeri var. Çünkü onlar hem mahalleli hem öğrenci olmalarından kaynaklı.
Üniversitelerde daha farklı oluyor, o
yüzden liselilere yönelik bir kampanya başlattık. Asıl olarak genel anlamıyla tamamen örgütlenme amacı
ile bu kampanyayı başlattık.
Yürüyüş: Kampanyanızın talepleri nelerdir?
Melis Ciddioğlu: "Mahallemize,
kültürümüze ve geleceğimize sahip

çıkmak için" sloganı ile başladık bu
kampanyayı. Mahallelerimizdeki yozlaşmayı durdurmak için, özellikle
genç arkadaşlarımız bundan çok etkilenen kesimleri. Bunun karşısında
durabilmek içinde örgütlenmek gerekir.
Yürüyüş: Kampanyanın hedefi
nedir?
Melis Ciddioğlu: Biz Okmeydanı ve Derbent’te bu kampanyayı
sürdürüyoruz.bu kampanya sadece
İstanbul üzerinde. Okmeydanı’nın
her hafta değişik yerlerine masa açıyoruz. Böylelikle her insana ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca kapı kapıda dolaşarak insanlara kampanyayı anlatıyoruz.
Yürüyüş: Kampanyanız Derbent ve Okmeydanı'yla sınırlı mı
kalacak?
Melis Ciddioğlu: Kampanyanın
gidişatına ve sürece bağlı şimdilik buralarda sürdüreceğiz.
Yürüyüş: Kampanyanın programı nedir?

Melis Ciddioğlu: Bir aylık
kampanya, bu süre
içinde film gösterimi yapmayı düşünüyoruz, kampanya bitiminde
Grup Yorum konseri yapmayı duşünüyoruz. Derbent ve Okmeydanı halkını birleştirip büyük bir konser yapmayı hedefliyoruz. Piknik vb. şeylerde yapabiliriz.
Yürüyüş: Mahalle halkının
kampanyaya yaklaşımı nasıl? Kampanyayı anlatığınızda nasıl bir tepki ile karşılaşıyorsunuz?
Melis Ciddioğlu: İlk önce ailelere anlatığımızda, ailelerin tepkileri
yozlaşmayı çok açık gördükleri için
olumlu oluyor, yani kendi zamanlarına kıyasladıklarında onlar da bize hak
veriyorlar. Zaten bizi bu mahallelerde
tanıyan çok. Devrimcileri tanıyorlar

özellikle Okmeydanı halkı. Kendi çocuklarını da devrimciler gibi olmasını isteyen çok aile ile karşılaşıyoruz.
Olumsuz olan pek yok.
Yürüyüş: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Melis Ciddioğlu: Bu kampanya
sadece gençliğe yönelik bir kampanya. Gençliğin üzerinde devletin uyguladığı yozlaşma politikası gerçekten çok etkili oluyor. Sorunlarımız ortak bunun içinde örgütlenmeye çağırıyoruz gençliği.

HUKUKSUZLUĞU BOŞA ÇIKARACAK,
AİLELERİMİZİ TEDİRGİN ETMELERİNE İZİN
VERMEYECEĞİZ!
8 Mart 2011 Salı günü Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
aralarında Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi öğrencilerininde bulunduğu yaklaşık 200 kişi Bankalar
Caddesi’nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar bir yürüyüş
düzenlemiş yürüyüş sonrasında bir
miting gerçekleştirmişti. Yürüyüş
güzergahının yasaklı olduğu iddiasıyla polis yürüyüşe katılan 200
kişiden 80 kişiye ön soruşturma başlatmış, hazırladığı listedeki kişilerin
karakola gidip ifade vermelerini istemişti.
Fakat hiçbir resmi belge olmaksızın, tebligat göndermeksizin sadece yürüyüşe katılanların bazıları-

na bu soruşturmayı açmasıyla hukuksuzluk örneği sergileyen, Çanakkale polisi yaptığı hukuksuzluklara
bir yenisini ekleyerek yaz tatilini fırsat bilip bu hukuksuzluğa karşı karakola ifade vermeye gitmeyen Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi
öğrencilerinin ailelerini tek tek arayarak tedirgin etmeye çalışmıştır.
Yapılan yürüyüşü ailelerin gözünde terörize etmeye çalışmış, konuştuğu bazı ailelere çocuğunuz ifade
vermeye gelmezse tutuklarız şeklinde
konuşmuş bazı ailelerden ise çocuklarının ifade vermeye ne zaman
gideceği konusunda gün pazarlığı
yapma hesaplarına düşmüştür.
Bu duruma karşı yazılı bir açı-
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klama yapan Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi açıklamda;"8
Mart’tan okul kapanana kadar Çanakkale’de bulunan öğrencilere o tarihe kadar hiçbir resmi duyuru yapmayan polis neyin peşindedir?
Bizler Çanakkale Gençlik
Derneği Girişimi olarak polisin her
türlü hukuksuzluğunu boşa çıkaracak, ailelerimizi tedirgin etmesine
izin vermeyeceğiz. üniversitelerde ve
liselerde 42 yıldır sürdürdüğümüzbağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
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Gençlik Federasyonu’ndan
lemin unutulması bunun
en küçük örneğidir. En çok
yaşanılan şeylerden biri
kaybolma veya ne yapacağını bilememe sorunudur.
Fırsatçılara karşı insanların
ve öğrencilerin yanında olmalıyız.
Her imkanı değerlendirmeliyiz. Onlara neyi nasıl yapabileceklerini anlatan küçük rehberler bile oluşturabiliriz. Masalarımızda öğrencilere
kayıt sırasında lazım olacak her türlü şeyi bulundurmalıyız. Bunun için
her Dev-Genç'li kafa yormalıdır.
Üniversite kayıtları cemaatlerin,
şirketlerin, polislerin uğrak yeri haline getirilmek isteniyor. Çünkü düzen gençliğin mücadelesinden ve
örgütlenmesinden korkuyor.
Her şeye rağmen üniversiteye
gelen her öğrenciye ilk biz "Merhaba!" diyebilmeliyiz. Her koşulda
üniversitelerin önünde, öğrencilerin
yanıbaşında olmalıyız.
Düzenin yozlaştırma politikasını
ve faşist baskılarını üniversitelerimizden silmek için, şehitlerimizin
bize bıraktığı mirasa, gençliğin onuruna ve geleceğine sahip çıkmak
için Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masalarını büyütelim ve
yaygınlaştıralım!

ÜNİVERSİTELERİ 'SEHER' YELİ
OLUP SARALIM!
Her Dev-Genç'liyi bir heyecan
kapladı. Bir yandan da telaşlıyız! Yaz
boyunca mahallelerimizde halkımızın içinde sürdürdük mücadelemizi.
Bir yandan da yeni başlayan Lise
kampanyamızla liseli öğrencilere
ulaşmak ve onları Dev-Genç'le tanıştırmak için kapı kapı, sokak sokak
geziyoruz. Şimdi ise yeniden kampüslerimizi Dev-Genç ruhuyla doldurma, bir adım daha ileri atma zamanı.
Yeni kayıt dönemi başlıyor. İstanbul'da ve Türkiye'nin çoğu yerinde
5 Eylül'de üniversiteler öğrenci almaya başlayacak.
Dev-Genç'lilerin önünde duran en
önemli gündemi de bu dönem oluşturuyor.
Sayı: 284
İşsizliğin, yoksulluğun başını alıp
Yürüyüş
gittiği ülkemizde üniversiteler birer
4 Eylül
kurtuluş yolu olarak görülüyor. Hem
2011
öğrenciler bu kurtuluşa ulaşmak için
hem de aileler çocuklarının kendileri gibi zorluk çekmemeleri için üniversite okumalarını ve bir meslek sahibi olmalarını isterler.
Oysa öyle bir ülkede yaşıyoruz ki,
üniversite bitirmiş öğretmen, ataması yapılmadığı için işsiz. KPSS'ye
yedi kere giren memur adayları işsiz.
Avukatlık, doktorluk, öğretmenlik,
mühendislik gibi bölüm mezunlarından da her geçen yıl işsizler çoğalmakta. Her çıkan yasayla kazanılan haklar gasbediliyor ve insanlar
mesleklerinden oluyorlar.
Devlet ise bu yüzünü tamamen
gizliyor. Liseli öğrenciler tüm torpiller, şifreler ve adaletsizlikler ayyuka çıkmasına rağmen hala umudunu sınavlara bağlıyor ve dersanelere binlerce lira yatırıyorlar.
Bu tabloyla birlikte üniversitelerde hakim kılınmaya çalışılan toplumun sorunlarından, halktan kopmuş
yozlaşmış, ezberlediği derslerden
başka birşey düşünmeyen üniversi-
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teli tipi halka kabullendirilmeye çalışılıyor.
Tüm bu saldırıların arasında gençlere umut olmak, alternatif olmak ellerimizdedir.
Seher Şahin, keskin bakışlı, çabuk
kavrayan kendini hızla geliştiren bir
Dev-Genç'liydi. 3 Eylül 1991'di tarih. İstanbul Fındıkzade'deki Mimar
Sinan Üniversitesi'nde TÖDEF’li
öğrenciler, öğrenci gençliğe bir çözüm sunmak için Rehberlik ve Dayanışma masası açtılar. Seher Şahin
o masanın başında duruyordu. Polisler o gün Dev-Genç'lilerin öğrencilere ulaşmasını hazmedemedi. Rehberlik masasına saldırdılar. Seher'i
üniversitenin üçüncü katından aşağı
attılar. 5 gün komada kaldı Seher yoldaşımız ve 8 Eylül'de şehit düştü.
İşte bu tarihten itibaren o, tüm
Rehberlik ve Dayanışma masalarının
başına geçti. O masalar her açıldığında ona ruhunu veren Seher yanıbaşımızda, beynimizin ve yüreğimizin tam ortasında yerini aldı.
1993'te masalarımıza Seher Şahin
Rehberlik ve Dayanışma Masaları adını verdik. O günden beri bu
isimle açıyoruz masalarımızı. O günden beri sayısız kez saldırıya uğradı
masalarımız. O günden beri bu mirasımızla gurur duyuyoruz. Seher
gibi direnmeye devam ediyoruz.
Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masaları gençliğin onurudur,
geleceğidir. Masalar bizim alternatifimizdir. Öğrencilerle ve velilerle tanıştığımız yerlerdir. Yeni kayıt döneminde öğrencilere bir çözüm sunmak için örgütlü olduğumuz her
yerde, her üniversitenin kapısında bu
masaları açmalı ve bu mirasımızı
gençliğe taşımalıyız.
Yeni kayıt yaptıran öğrenciler
özellikle büyük illerde şehre yabancı oldukları için irili, ufaklı sorunlar
yaşarlar. Bir kırtasiye ihtiyacı, bir ka-

Faşist polis yine
saldırdı
Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen ataması
yapılmayan öğretmenlere polis
saldırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda
gerçekleştirilecek olan öğretmen
atamalarını protesto etmek için çeşitli illerden Ankara'ya gelen öğretmenler Güvenpark'ta toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen öğretmenlere polis, kalkanlar
ve joplarla saldırdı. Her fırsatta
emekçilere yönelik saldırılarını arttıran AKP hükümeti yüz binlerce öğretmeni hem mağdur ediyor hem de
hak taleplerini dile getirmelerine
tahammül edemiyor.
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Derbent

Derbent

Dev-Genç’liler Meşruluklarını Ve Coşkularını
Gittikleri Yerlere de Taşıyor! Mahalleli Evladı
Bildiği Devrimcilere Sahip Çıkıyor!

"Sabah 7'de
kalkıyoruz her
sabah. Yatış saatimizde çok bir
netlik olmuyor,
çünkü mahallenin abileri, ablaları, amcaları, gençleri gece geç saatlere kadar sohbete kalabiliyorlar.
Gecekondu mahallelerindeki insanlar için de gün sabah saat 06.00'da
başlıyor, erkenden yollara düşüyorlar.
Çadırımız yanından geçerken selam
vermeden hal hatır sormadan geçmiyorlar.
Kalkar kalkmaz çadırlarımızı ve
battaniyelerimizi toplayıp temizlik
yaptıyoruz. Sonrasında genellikle
karşıdaki evlerden ablalarımızın, teyzelerimizin getirdiği kahvaltımızı yapıyoruz...
Gün içinde hem mahalledeki ablalarla hem de mahallenin gençleriyle sohbetimiz oluyor. Aslında bizleri dergi satışlarından tanıyorlar ama
alışılagelmişin dışında bir şey yapınca
acaba diye düşünüyorlar. Kafalarında soru işareti varken bile ihtiyaçlarımızı soruyor, karşılıyorlar da... İşte
halk kültürü böyle bir şey...."
Dev-Genç’lilerin günleri böyle
geçiyor... Ya kapı kapı dolaşıp kendilerini, niye burada olduklarını anlatıyorlar, ya da mahalleli çadırlara gelerek sohbetlerde beynindekileri, yüreğindekileri paylaşıyorlar. "Yozlaşmaya karşı, birlik olmak için, birliği
ve beraberliği güçlendirmek için buradayız" diyorlar.
Kocaeli'nde tutuklanan arkadaşlarının mahkemesi olduğundan 4.
gün çadırda 2 kişiyle ağırlıyorlar sü-

rekli gelen ziyaretçilerini... Gelenlerden biri de Türkan Albayrak. Devrimci İşçi Hareketi'nden (DİH) iki kişiyle ziyaretlerine geliyor.
5. günü akşam Anadolu'nun Kayıp
Şarkıları belgesel filmini izleyip,
üzerine konuşuyorlar.
6. gün ise hava epey soğuk ve yağışlı... Ama Dev-Genç’liler gün boyu
süren çalışmalar ve akşam hep bir
ağızdan söyledikleri türkülerle ısınıyorlar.
Bir abimiz bu duruma bile aldırmayıp "Ben de sizler gibi olmak isterim" diyor. Dev-Genç’lilerin haklımeşruluğu ve o coşkusu yanlarında
kim varsa alıp beraberinde götürüyor.
Ramazan olduğu için halkımızın
inançlarına saygı gösteren DevGenç’liler yeme-içmelerine özen gösteriyor.
Yemeklerini mahalleliyle birlikte
iftar vaktinde asıl yerken, mahalleliyle
yine aynı bayram coşkusunu paylaşıyorlar. Bayrama özel etkinlikler
planlıyorlar. Skeçler, müzikler. Çadırlarının komşusu teyzemiz ise bayram için 1 tepsi baklava da evlatları
bildiği Dev-Gençli’lere yapacağını
söylüyor.
29 Ağustos Salı arife günü ise
gençliğin 9. günü. Herkes gibi onlar
da bayram hazırlığı yapıyorlar.

"Sivaslı bir teyze de baklava ve
yaprak sarması yapmış, bize de getirdi.
Akşama doğru gelen giden de artıyor. Elazığ Karakoçanlı bir amca bize ayran ve ekmek
arası kavurma getirdi. Oturduk, sohbet ettik. 6. Filo eylemini, '76 ve 77
1 Mayıs'ını anlattı bize. Son 1 Mayıs'a
da gelmiş. 34 yıl sonra o alana girmek
çok duygulandırmış onu.

Derbent bir gecekondu mahallesi
ama neredeyse her gecekondunun
önünde de bir araba var. İşte bu durum bir çok arkadaşı şaşırtıyor. Acaba "Derbent halkı yoksul değil mi?"
tartışması oluyor. Akşam çadırımıza
gelen amasyalı abimizle de bu konuyu tartışıyoruz. Sonunda bir refah gibi
görünen bu durumun aslında refah olmadığı sonucuna bağlıyoruz. Çünkü
“arabamız var ama onu çalıştıracak
benzinimiz yok, telefonumuz var
ama birini arayacak kontörümüz yok.
Bu ancak nispi refahtır” diyoruz.
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Halkımız, burjuvazinin tüketim
kültürüyle kuşatılmış. İşte biz, bizim
olmayan bu kültüre karşı buradayız.
Biz tüketen bir gençliğin yerine paylaşan, üreten bir gençliği savunuyoruz."
Bir taraftan çadır yıkılmaması
için sağlamlaştırma çabalarında bulunup, bir taraftan mahalleli gençlerin desteğiyle de gece tutulan nöbetler, sabaha kadar mahallelilerle süren
sohbetler ardından Dev-Genç’liler
yeni bir güne başlayacak...
Yapacak işleri çok...
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Geleceğimize Sahip Çıkmanın
Yolu Örgütlenmekten Geçiyor!

Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011

42

Dev-Genç’liler
“Liseliyiz Mahallemize, Kültürümüze,
Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” kampanyasının 4. gününde kapı kapı dolaşarak insanları
kurslara katılmaya davet etti. Bugün
Dev-Genç’liler 150 evi dolaşak mahalle halkına, mahallelerde gençler
üzerine uygulanan yozlaştırma politikasına karşı alternatif olarak ücretsiz olan kurslar yaptıklarını anlattılar
ve kurs öncesi kayıtlar aldılar. Girilen konfeksiyon atölyesinde çalışan
bir abi gerçekleşecek olan kurslar için
“Ben de çocuğumu bir kursa yazdırmak istiyorum. Hangi kurs olduğu farketmez, böyle şeylere tabii ki çocuğumu katmak isterim” diyerek kampanyaya destek oldu. Anadolu Kahvesi Parkı' nda da masa açıp, insanları kurslara çağıran Dev-Genç’lileri kardeşi Ali Yıldız' ı gömüldüğü toplu mezardan almak için 66 gün ölüm
orucunda kalan ve zaferi kazanan
Hüsnü Yıldız ziyaret etti. Masaya gelen bir kız bildiri alarak “Ben kardeşlerimle beraber halk oyunları kursuna geleceğim” dedi. Dev-Genç’liler ise gün içerisinde 1500 bildiriyi
halka ulaştırırken masaya gelen insanların gösterdiği ilgiyle daha da coşkulandılar.

gençler değil, masaya gelerek "Bağlama kursu almak istiyorum" diyen
abilerimiz de ilgiliydi. Yaptığımız
sohbette yaşlı bir amcamız da "Halkların hepsi ancak birlik olarak kurtulabilir" diyerek emperyalizme karşı halkların birliğini sağlamanın ne kadar önemli bir sorun olduğunu anlattı. Masaya uğrayan başka bir amca
"Uyuşturucuya fuhuşa karşı mücadele
etmek gerekir" demesi üzerine biz de
bunların hepsinin özellikle lise önlerinde yapıldığını, bunların düzen tarafından liseli gençlerimizi yozlaştırmak için yapıldığını, aslolarak
bunu yaptıran düzene karşı mücadele etmemiz gerektiğini anlattık. Çünkü yozlaşmak, bencilleşmek, daha rahat sömürülecek insan demektir. Yozlaştırma politikalarının her alanda
uygulandığı, uyuşturucu kullanım
yaşının sürekli düştüğü bir ülkede bu
durumdan dem vuran burjuva basın,
gerçek sebeplerini anlatmasa da biz
her koşulda bunun gerçek sebeplerini anlatmaya, gençlerimizin yozlaştırılmasına izin vermemeye bunun için
de mücadele etmeye Dev-Genç’liler
olarak devam edeceğiz.

5. GÜN... Bugün 30 ev dolaştık ve
150 bildiriyi halka ulaştırdık."Çocuklarım evde yok, gelince biz size
ulaşırız" diyen aileler de oldu, "Ailemle konuşup size ulaşırım" diyen
gençler de... Kampanyamızla sadece

6.GÜN... Sabah 11.00'de açılan
masada Dev-Genç’liler birçok insana kurslar hakkında bilgi verdiler ve
sohbet ettiler. Halkımızın yoksul mahallelerdeki sorunlarını dinlediler.
Halkımızın en çok yakındığı sorun-

lardan biri de eğitimin paralı olması
ve bu yüzden çocuklarını okutamamaları ya da dershaneye gönderememeleri oldu. DevGenç’lilerin yanına gelen bir amca
"mahallemizde okuma-yazma bilmeyen birçok insan var. Bu kurslar sadece öğrenciler için değil, yaşlı insanlar içinde olmalı!" dedi. Bunun
üzerine Dev-Genç’liler kursların sadece öğrencileri değil, tüm halkımızı kapsadığını anlattılar. Grup Yorum
müzikleri eşliğinde kampanyanın bildirilerini dağıtan Dev-Genç’liler, 9
saatin sonunda 250 bildiri halka ulaştırdılar. Masada 3 kişi kurslar için kayıt yaptırdı ve birçok insan kurslara
katılacaklarını söyledi. Dev-Genç’liler 20.00'da, bir sonraki gün masayı
açmak üzere kapattılar.

7.GÜN... Dün el ilanımızı verdiğimiz bir abi gelip daha geniş bilgi alıyor. Ona yozlaşmayı ve eğitimin ticarileşmesini anlatıyoruz. Oğlunu
kursa yazdırıyor. İkiye bölünüyoruz.
Her gün mahallenin belli bölgelerine
evlere çıkıyoruz, kampanya duyurusu yapıp kayıt alıyoruz. İki arkadaşımız evleri gezmeye gitti. Evlerden
çoğu insan parkta da bizi gördüklerini
söylüyorlar. Bazıları liseli bir çocuğu
olmadığını söylüyor. Olsun diyoruz
belki sizin değil ama komşunuzun, akrabanızın var. Onlar oğlunu dersanelere gönderebiliyor mu rahat rahat.
Doğru söylüyorsunuz bir çevremize
soralım diyorlar. Tanıdığımız insanlar geliyor selam veriyorlar oturup bi-

Ülkemizde Gençlik
raz sohbet ediyoruz. Bir üniversiteli
bizi ziyarete gelmiş. Onu da buyur
ediyoruz. Aramızda üniversiteli olan
arkadaşlar da var. Liselerde de üniversitelerde de aynı rant düzeni. Bugün rüzgar her şeyi yıkarcasına esiyor. Pankartımız üç kere koptu yeniden daha sağlam bir şekilde bağladık.
Dönen arkadaşlar 75 tane evi gezdiklerini söylüyorlar. Gün boyunca
yaklaşık 400 bildiriyi halkımıza ulaştırdık. 8 tane kayıt aldık.
8.GÜN... Bugün masamızı 7 gündür masa açtığımız Anadolu Parkı'ndan
Cemal Kamacı durağı’nın yanına taşıdık. Masamıza gelenlere ve oradan
geçenlere ücretsiz kurslarımızdan bahsederek kampanyamıza destek olmalarını istedik. Birçok liseli ve üniversiteli öğrenciyle tanıştık. Kayıt yaptıranlar oldu. Anne babalarında ilgisi yoğundu. Ücretsiz SBS ve LYS kurslarımızdan bahsettiğimizde var olan eğitim sisteminden yakınarak en çokta eği-

timin paralı olmasına sitem ettiler.
Çocuklarını göndereceklerini ve çevresindeki insanlarıda bu ücretsiz kurslara yönlendireceklerini söylediler. El
ilanı dağıttığımız sırada ilanı okuyan bir
teyze “Aaa Dev-Genç’liler!” diyerek
yanımıza geldi. Sohbet ettik. Kurslarımız hakkında bilgi verdik. Bizimle tanıştığına çok memnun olduğunu, eşine bizi anlatacağını ve eşinin bunu duyunca çok mutlu olacağını söyledi. Çocuğunu mutlaka kursa göndereceğini
belirterek kayıt yaptırdı. Gün boyu el
ilanları dağıtarak oradan geçenlerle
sohbet edip kayıtlar aldık. Her gün olduğu gibi saat 11.00'de açtığımız masamızı saat 20.00'da kapattık. Ayrıca bugünkü masamızda 600 el ilanı dağıtıldı ve 4 Yürüyüş dergisi, ve 2 kitap da
halka ulaştırıldı.
9.GÜN... Bayram öncesi kalabalık olan Okmeydanı Cemal Kamacı
Durağı yanında açtığımız masamızda insanları başlatacağımız kursları-

İZMİR'DE
BAYRAMI
ŞEHİTLERİMİZLE
KARŞILADIK
“Şehitlerimizin mezarlarında ot bitmeyecek” dedik ve sözümüzü her daim
tuttuk. Halkımız ve bizim için özel günler de soluğu onların yanında, yanıbaşında
aldık. Neşemizi ve acımızı onlarla paylaştık. Onlara insanın emeğiyle, onuruyla
yaşadığı günlerdeki bayramların sözünü
verdik her gidişimizde. Sözümüzü tutmak
için çalışıyoruz ve bunu şehitlerimiz de,
şehit ailelerimiz de görsün, bilsin istiyoruz.
İzmir Halk Cephesi de bayram arifesi
29 Ağustos günü İzmir Buca Yeni Mezarlık’taki şehitlerin mezarlarını ziyaret
etti. Kalabalık olan mezarlıkta; şehitlerimizden GÖKHAN ÖZOCAK, GÜRSEL AKMAZ, ÜMİT DOĞAN GÖNÜL, MÜJDAT YANAT’ın mezarlarına
gidildi ve mezarları temizlendi, çiçeklerle
süslendi. Şehitlerin mezarı başında tüm
devrim şehitleri adına saygı duruşunda
bulunuldu.

İŞÇİNİN
KIDEM
TAZMİNATINA
DOKUNMA!
İzmir’de 23 Ağustos Çarşamba
günü DİSK’e bağlı sendikalar kıdem
tazminatının kaldırılıp fona çevirme
yasasıyla ilgili eylem yaptılar.
12.15’te İzmir Kemeraltı girişinde
toplanan kitle kortejler oluşturarak,
sloganlarla Konak İletişim Bürosu
önüne geldi. Burada açıklamayı
okuyan Naci Çetin, açıklamada;
“Ülkemizde her ekonomik kriz döneminden sonra, önlem diye işçi sınıfının çalışma koşulları esnekleştirildi. Devletin istediği, işçileri
burjuvazinin kölesi haline getirmek. İşçilerin kıdem tazminatına bu
kadar duyarlıysanız kıdem tazminatı
vermemek için işçi çıkartan işverenleri engelleyin. Şimdi 1000 TL
brüt ücret alan bir işçi 1 yıl sonra çıkarıldığı iş yerinden 1000 TL kıdem
tazminatı alacaktır. Devletin önerdiği

mıza davet ettik. Masamızda gelip geçen insanlara özellikle mahallemizde
polis eliyle gençler üzerinde yürütülmek istenen yozlaştırma, ahlaksızlaştırma politikasına karşı kurslar
açacağımızı ve böylece apolitik değil,
bilinçli, sorgulayan bir gençlik yaratma hedefimiz olduğunu anlattık.
Özellikle gençler masaya gelerek
kurslar hakkında bilgi aldılar. Ve
kursa gelmek isteyen gençler kayıt
yaptırdılar. Masada çalınan Grup Yorum türkülerini duyup gelen 2 arkadaş Grup Yorum' u çok sevdiklerini
Grup Yorum korosuna girmek istediklerini söylediler. Çevredeki esnaflarda yanımıza gelerek kampanyamızı desteklediklerini ve yanımızda olduklarını söylediler. Masamıza
çay getirenler oldu ve gelip geçen insanlarla sohbetlerimiz gün boyu sürdü. Gün içinde masamızda 1000 bildiri halka ulaştırıldı, bunun yanında
6 kitap ve yürüyüş dergisi satışı yapıldı.
fon kurulduğunda fona
işveren tarafından, yüzde 3 prim yatıracak. İstedikleri ya da
yapacakları
ne işçiye ne
de işçinin çıkarlarınadır. 1000 TL ücret alan işçinin 1 yıllık biriken primi toplam
350 TL olacak" dedikten sonra; sürecin takipçisi olunması gerektiğine,
kendilerinin de bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
500 kişinin katıldığı eyleme; ayrıca grevde olan Sosyal-İş Sendikası
üyeleri ve Devrimci İşçi Hareketi de
katıldı.
Kıdem Tazminatıma Dokunma
Yanarsın pankartının taşındığı ve sık
sık Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!",
"Kıdem Tazminatıma Dokunma Yanarsın!" ve "AKP Al Yasanı Başına
Çal!” sloganlarının atıldığı eylem
saat 13.00’te sona erdi.

İzmir
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“Halk Sofrası”na
Çağrılar Sürüyor
Halk Cepheliler Halkı
Pikniğe Çağırıyor
Haftalardır Küçüarmutlu’da 4
Eylül'de düzenlenecek olan Halk
Sofrası Pikniği’nin çalışmasını yapan
Halk Cepheliler, 29 Ağustos günü;
Armutlu Meydanı'nda saat 18:00 ile
20:00 arasında masa açarak pikniğe
çağrı yaptılar. Bayram vesilesiyle
kalabalık olan meydan Yorum türküleriyle daha da hareketlendi.

Afişlerimiz Yine Duvarlarda
Halk Cepheliler, 4 Eylül'de
Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacak olan 8. Geleneksel Halk Sofrası
Pikniği'nin afişlerini astılar. 25 ve 29
Ağustos günlerinde MecidiyeköyŞişli'de 200 afiş asıldı. Ayrıca
Mecidiyeköy'de pikniğe çağrı pankartları da asılarak pikniğin çalışması yapıldı.
Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011

Gülsuyu Ve Kadıköy'de
Pikniğe Davet
Halk Cephesi'nin 8.’sini düzenlediği Geleneksel Halk Sofrası Pikniği
çalışmaları sürüyor.
24 Ağustos Çarşamba günü
Gülensu Mahallesi’nde Çarşamba
Pazarı girişine piknik duyurusu için
stant açıldı. Saat 12.00’de açılan
stant 18.30’a kadar açık kaldı.
Yüzlerce bildiri dağıtılarak Gülensu
halkı pikniğe davet edildi. Birçok kişi
daha önceki pikniklere geldiğini ve bu
pikniğe de gelmeye çalışacaklarını
söyledi.
25 Ağustos Perşembe günü ise

piknik standı bu kez Kadıköy’deydi.
Kadıköy Balıkçılar Çarşısı’nın alt
tarafında saat 15.00 ile 18.00 arası
açık kalan standa insanların ilgisi
yoğundu. Araçların nereden kalkacağı
sorularak pikniğe geleceklerini söylediler. Müzik yayını için kurulan ses
sisteminin elektriği ise çevredeki
Grup Yorum dinleyicisi olan bir
esnaftan alındı.
60 yaşlarında bir teyze, çalışma
yapan Halk Cepheliler’e kim olduğuklarını sorunca, karşılık olarak
aldığı “Halk Cephesi”ni anlamayınca Halk Cepheliler; Mahirlerden bu
yana kesintisiz mücadele ettiklerini,
onlarca yıldır ülkenin bağımsızlığı için
çalışmalarına aralıksız sürdürdüklerini anlattılar.

Her hafta olduğu gibi 11 Ağustos
Perşembe akşamı da mahalle halkı
Halk Cepheliler’le birlikte izleyecekleri film için yerlerini aldılar.
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ŞİŞLİ

Cepheliler Sabah Akşam
Sokakta, Piknik
Çalışmasında!
Halk Cepheliler toplu olarak 28
Ağustos günü, saat 17.00'de 4
Eylül’de yapılacak olan Halk Sofrası
Pikniği’nin el ilanlarını dağıttılar.
İlk olarak Taksim Tramvay
Durağı'nda başlayan el ilanı dağıtımı,
daha sonra Taksim Anıtı civarında,
İstiklal Caddesi boyunca Şişhane’ye
kadar ve en sonunda Galatasaray
Lisesi önünde devam etti.
Dağıtıma başlamadan önce resmi
bir polis otosu gelerek Halk
Cepheliler’e kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak Halk Cepheliler
polisin bu keyfi tutumunu kabul
etmeyerek kimlik göstermeyi reddettiler. Bir süre devrimcilerle tartı-

SADECE FİLM İZLEMİYORUZ,
SORUNLARIMIZI DA PAYLAŞIYORUZ!
Adana'nın Akdeniz Mahallesi'nde
film gösterimleri sürüyor.

TAKS İM

Bu hafta Halk Cepheliler’in film
gösteriminde "Hacivat ve Karagöz
Neden Öldürüldü" filmi vardı. 20
kişinin bir araya gelip, çaylar eşliğinde izledikleri film dünden bugüne ezilen halkın egemenler tarafından
gördüğü zulümden bir kesitti. Ayrıca

ÇAYAN

şan polis, Halk Cepheliler’in kararlı
tutumu sonrası istediğini alamayacağını anlayınca oradan uzaklaştı ve
ardından Halk Cepheliler de pikniğe
çağrı bildirilerini dağıtmaya başladılar.
Grup Yorum ve Halk Cephesi
önlüklerinin giyildiği dağıtım boyunca sık sık “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer" sloganı atılarak halka yönelik
sesli çağrılar yapıldı. Halkla konuşularak piknik hakkında ayrıntılı bilgi verilip, pikniğe davet edildi.
Bir buçuk saat süren ve 27 kişinin katıldığı toplu el ilanı dağıtımında, çok sayıda el ilanı halka ulaştırılarak dağıtım 18.30'da sonlandırıldı.
haftaya tekrarlanacak olan gösterimin
duyurusu yapıldı.
Film sonrasında buldukları bu
ortamı değerlendirmek isteyen
mahalleliler, mahallede can alıcı
sorun olan Atık Su Arıtma
Tesisi'ndeki koku ile ilgili bir heyet
oluşturulup önümüzdeki hafta Adana
Büyükşehir Belediyesi ile görüşme
gerekliliği üzerine de sohbet etti.

Halkımız Gibi En Mutlu Günlere,
Şehitlerimizi Anarak Başlıyoruz...
Ankara'da bayram arifesinde devrim şehitlerimizin mezarlarını ziyaret
ettik ve mezar temizliklerini yaptık.
Yarın bayram, halkımızın geleneğidir,
en mutlu gününe önce yitirdiklerini
anarak başlar. Çevremize bakıyoruz,
yüzlerce insan yitirdiği sevdiklerini anıyor, kimi çiçeklerle beziyor mezarını,
kimi su döküp yıkıyor. Kimi ağlıyor,
kimi dua ediyor. Her biri kendi inançları doğrultusunda anıyor sevdiklerini. Biz de işte bu yüzden şehitlerimizin baş ucundayız bugün. Yarın şehit
anaları geldiğinde mezarları temiz
bulacak, bir de üstünde kırmızı karanfillerimizi görecek. “Yoldaşları gelmiş”
diyecek. Ne mutlu bize.
Önce Mahir Çayan'ın mezarına
gidiyoruz, temizleyip karanfil bırakıyoruz. Resmi polis arabası geliyor
önümüzden yavaş yavaş geçiyor.
Biraz ötemizde durup bekliyorlar.
Ölülerimizden bile korkuyorlar.
Gelseler yanımıza alacaklar cevaplarını. Korkaklar, halkın kalabalık
olmasından korkuyor, yaklaşamıyorlar. Ulaş'ın mezarına yöneliyoruz.
Sokağına girince bir abla hangi parseli aradığımızı soruyor. L-16 diyoruz, “Ulaş Bardakçı'ya mı gidiyorsunuz” diye soruyor. “Evet” diyoruz,
“desenize kan çekiyor” diyor.
Yüzünde bir gülümsemeyle tarif edi-

yor mezarı. Sonra Denizler’in mezar
başına gidiyoruz. Temizliyor su döküyoruz, çiçekler koymuş halkımız,
bayram şekerlerini paylaşmış
Denizler’le. Biz oradayken iki teyze
geliyor, eğilip öpüyorlar mezarlarını.
“Onlar bizim çocuklarımız, katledenler, insan değil. Allah da onlara
öyle ölüm versin” diyorlar. Biz de
adaletin halkın ellerinde olduğunu
anlatıyoruz. "Biz uygulayacağız adaleti" diyoruz, doğruluyorlar, ama bir
yandan da "Allah da katillere versin"
diyerek gidiyorlar. 60 yaşındaki teyzeler eğilip öperken mezarları, taşlarına elini sürerken öyle yürekten ki,
"halktan adam olmaz diyenlere cevap"
diyoruz içimizden. İşte halkımızın
vefası.
Zeynep Eda Berk'e sonra da Yusuf
Topallar'a gidiyoruz. Bakıyoruz, 18
yaşında şehit düşmüş Yusuf Topallar.
Mamak'ta SARI diye anlata anlata
bitiremez halkımız şehidimizi. 18
yaşında bu kadar saygı ve sevgi kazanabilmiş, şaşırıyoruz. Kısacık yaşamlarında büyük bir yaşam bırakıp gidiyor karanfillerimiz.
İrfan Ortakçı'nın yanına gidiyoruz,
Feda şehidinin yanına. Yalnız değil
iki yanında da siper yoldaşları yatıyor
Ali İhsan Özkan ve Cafer Tayyar
Bektaş. Onların da mezarlarını temiz-

leyip karanfil bırakıyoruz.
İsmet Kavaklıoğlu'nun yanına
gidiyoruz. O da yalnız değil iki yanında siper yoldaşları var, Mahir
Emsalsiz ve Önder Gençaslan'la yan
yanalar. "Tüm Devrim Şehitleri
Bizimdir" diyoruz, karanfillerimizi
koyuyoruz üzerine.
Ümüş Şahingöz'ün, Melek Birsen
Hoşver'in gülüşleri karşılıyor bizi.
Tüm şehitlerimize yoldaşlarından selam
iletiyoruz. “Öldüler Ama Yenilmediler”
Şehitlerimizi anlatan ne güzel bir söz
diyoruz. Onlara verdiğimiz sözümüzü
bir kez daha yeniliyoruz.
Karanfillerimiz boynu bükük kalmıyor, mezarları üzerinde yazan slogan yaşamın anlamını ifade ediyor
zaten. “KAHRAMANLAR ÖLMEZ
HALK YENİLMEZ!”
Halkımızın değerleri bizim için bir
zenginlik kaynağı oldu hep bugüne
kadar. Bayramda dayanışmayı, kardeşliği örgütleyen kültürümüzün
takipçisiyiz. Ama biz de halkımız gibi
en mutlu günlerde yitirdiklerimizi
anmadan başlamıyoruz gülmeye.
Sarıldık, bayramlaştık Devrim
Şehitleri’yle.
DEVRİM ŞEHİTLERİ
ÖLÜMSÜZDÜR!
ANKARA TAYAD'LI AİLELER

Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011

Düşüncelerimizden vazgeçmeyeceğiz!
Güzel, doğru ne varsa halkla
paylaşmaya devam edeceğiz!
Trakya Kültür Merkezi kurulduğu günden bu yana sahip
çıktığı halk kültürü ve değerlerini yaşatmak için faliyetlerini sürdürürken AKP iktidarının, onun polisinin baskı
ve saldırısının her türüyle sürekli karşı karşıya kalıyor.
En son olarak 18 Ağustos Perşembe günü, saat 14.00'te
bir arama hukuksuzluğu yaşanmış, bu kez de AKP nin polisi "Yürüyüş dergisinin 281. sayısındaki toplatma kararını" kültür merkezini arama gerekçesi yapmıştı.
Trakya Kültür Merkezi de, AKP iktidarı ve onun poli-

sinin kültür merkezine yönelik bu keyfi aramayıbasın açıklamasıyla halka
anlattı.
25 Ağustos Perşembe günü, saat
13.00'de Babaeski Belediyesi önünde
yaptığı basın açıklamasıyla "arama
hukuksuzluğunu" halka teşhir etti.
Trakya Kültür Merkezi üzerinde yoğunlaşan polisin
baskı ve saldırısının nedenlerine değinilirken, amacı;
güzel, doğru olan ne varsa halkımızla paylaşmak olan kültür merkezinin bu düşüncesinden vazgeçmeyeceği ifade
edildi. Açıklamada ayrıca sık sık; "Kitap Okumak Suç
Değildir", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Halkız Haklıyız
Kazanacağız", "Kahrolsun ABD İşbirlikçi AKP", "Susma
Sustukça Sıra Sana Gelecek" sloganları atıldı.
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DÜŞMAN YENİLMEZ DEĞİLDİR
YENİLMEZ OLAN HALKLARDIR

Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011
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Radikal Gazetesi’nde, Murat
Karayılan’la yapılan röportajlar yayınlandı. PKK liderlerinden Karayılan’ın
sözleri bazı gerçekleri bir kez daha tartışma gündemine getirmesi bakımından önemlidir.
Hiç kuşkusuz Karayılan'ın röportajda dile getirdiği şu ifade temel tartışma noktalarından biridir:
"Biz de devleti yenemeyiz.
Yenişememe durumu söz konusu.
Çözüm bu temelde kendisini dayatan
bir gerçekliktir. Uzarsa karşılıklı
kayıplar daha fazla olur. "
Ne devlet bizi, ne biz devleti
yenemeyiz, PATA(yenişememe) durumu var, diyor.
Burada dile getirilen bir gerçeklik
değildir, bir umutsuzluk halidir.
"Devleti yenemeyiz" diyerek bir
kesinlik ifade edilmektedir. O halde
bu nasıl bir savaştır? Bir savaşa kazanamayacağım diye girilir mi? Elbette
savaşta yenmek de yenilmek de vardır. Bu da savaşın bir kuralı, gerçeğidir. Savaşın politik, askeri gerekleri
yerine getirilmediğinde yenilebilirsiniz ancak savaşa daha baştan "kazanamayız" diyerek umutsuz girmek
savaşı daha başından yitirmek demektir. Umutsuz girilmiş savaş, savaş
değil, ölümdür.
Oligarşi ile Kürt milliyetçi hareketi arasında süren savaşı değerlendiren pek çok siyasi harekette şu
kanı hakimdir: “Böyle giderse bu
savaş kesinlikle ve hiç bitmez” ve ya
bu savaşın bir kazananı ve kaybedeni olmaz... Hayır her savaşın kazananı
ve kaybedeni olur, vardır.
Peki neden? Böyle düşündürten
nedenler nedir? Savaş hiç bitmez
mi? Ve nasıl biter?
Dünyada hiçbir sosyal ve ulusal
kurtuluş savaşı yoktur ki bedelsiz
olsun... Ve hiçbir baskıcı, sömürücü
sınıf yoktur ki iktidarını gönüllü
bıraksın. Savaş ve şiddet doğaldır ki
kendi karşıtını da doğurur. Ve şiddet
boyutlanarak devam eder. Bu savaş-

ta pekçok zorluk gibi tek başına kalmak da olasıdır. Tüm bunlar bilinerek
savaşa girilir. Ve savaş bir kere başladı mı yolu yok o savaş zaferle
sonuçlanmalıdır.
Devleti yenemeyiz düşüncesi
umutsuz bir düşüncedir ve bu düşüncenin kaynağı tarihsel haklılığına ve
meşruluğuna inanmamaktır. İdeolojik
zayıflıktır.
Her şeyden önce böyle bir düşmanın en başta tarihsel, siyasal, ideolojik olarak yenilmiş olduğunu bilmeliyiz. Ezilen, sömürülen halklar
tarihsel ve siyasal açıdan bu savaşı
kazanmış durumdadırlar. Bu tarihsel
haklılıktır, tarihsel zorunluluktur. Bu
sınıflar savaşının, MarksizmLeninizm biliminin yasasıdır.
Büyük ustalar "tarihin tekerleği
geri çevrilemez" derler. Tarihin tekerleği hep ileriye doğru döner. Bu gerçek
şunu işaret eder; sömürücüler ne kadar
güçlü olurlarsa olsunlar tarihin çöplüğüne atılacaklardır. Elbette bu durum
asla kendiliğinden olmayacaktır.
Sömürücüleri tarihin çöplüğüne göndermek halkların haklı savaşlarıyla
olanaklıdır. Bu savaşta halklar tarihin
kendilerinden yana olduklarını bilirler,
tarihsel haklılıklarını bilirler. Bunun
gücüyle savaşırlar ve kazanırlar.

Düzenden çözüm
beklemek de düzeni
tercih etmek de
kaybetmektir
Karayılan’ın sözlerinde ifadesini
bulan çözümün kendisini dayatmasını bu "yenişememe" durumuna bağlamak ve savaşın uzamasının kayıpları arttıracağını ifade etmek de büyük
yanılgıdır.
Kayıpların artmasının, ölümlerin
olmasının oligarşi ve emperyalizm
açısından bir caydırıcılığı, bir önemi
yoktur. Emperyalizm ve oligarşi iktidarını her türlü aracı kullanarak
devam ettirmeye çalışır. Onlar ikti-

darlarını korumak için hiçbir bedelden çekinmezler. Karşısındaki gücün
kendisini yenemeyeceğini düşünen bir
düşman hele ki iktidar elindeyse böyle bir savaşı onlarca yıl sürdürebilir.
İktidarı almaksızın bir çözüm
düşünmek de başka bir yanlış ve
yanılgıdır. Ulusal ve sınıfsal kurtuluş
iddiasında olanların iktidarı almaksızın bir çözüm beklentisinde olmaları düzen içi bir beklentidir ve ulusal, sınıfsal kurtuluş sağlamaz. Çünkü
çözüm iktidardakinin çözümü olacaktır. Yani emperyalizm ve oligarşinin çözümü olacaktır. Bu çözüm
düzenin çözümü olacaktır ve halklar
için kurtuluş olmayacaktır.
Ezilen, sömürülen, ulusal baskı
altına alınmış halklar, ulusal ve sınıfsal özgürlüklerini kazanmak için düşmanlarına karşı savaşmak, özgürlüklerini elde etmek için iktidarı
almak, halkın iktidarını kurmak
zorundadırlar.
Halklar açısından umutsuz bir
savaş olmayacağı gibi savaşmaktan
başka bir umut olmadığını da bilmeliyiz.
"Bir başbakan dese ki, 'Biz bu kardeşlerimizi yıllarca inkâr ettik, dilini yasakladık, bu temelde Türk uluslaşmasını yaratmak istedik ama o da
olmadı. Bu hatadan ötürü trajediler
yaşandı, kardeşler birbirini vurdu,
kem gözlerle bakıldı, şimdi öyle bakmayalım. Yeni bir neden var, bu
nedenle bir toplumsal uzlaşma dönemini başlatıyoruz, yasal değişiklikleri
yapıyoruz.' Öyle dese batı alkış tutar.
Rant hesabı olmayanlar bunu sevecektir."
Karayılan bunları söylüyor.
Halkların baş düşmanı emperyalizmin
has adamından, emperyalizmin işbirlikçisinden, Ortadoğu’da emperyalizmin taşeronu haline gelen, bunun
gönüllü savunucusu bir başbakandan
oligarşinin bugüne kadar ki politikasını
çiğnemesini
bekliyor.
Başbakandan yapamayacağı şeyleri
istiyor Karayılan. Kürt halkı için
çözüm getirmeyecek, kurtuluşu getirmeyecek şeyleri ortaya koyuyor
Karayılan.
Toplumsal uzlaşma denilen şey

Kürt ve Türk halkları arasında bir
uzlaşmaysa eğer, açıktır ki, halklar
arasındaki düşmanlığın kaynağı ve bu
düşmanlıktan beslenenler emperyalistler ve onların işbirlikçileridir.
Türk ve Kürt halkları arasında bir
uzlaşmazlık yoktur. Uzlaşmazlık
Türk ve Kürt halkları ile emperyalizm ve oligarşi arasındadır. Bu
uzlaşmazlığın çözüme kavuşturulması devrimdir ve halkların kurtuluşunu sağlayacak olan budur.
Ulusal sorun - Kürt sorunu- yasal
değişikliklerle çözülemeyecek kadar
köklü ve "rant hesapları" içinde
değerlendirilemeyecek kadar temel bir
devrim sorunudur. Elbette düzeniçi,
emperyalizm ve oligarşinin istediği bir
çözüme Karayılan'ın dediği gibi "Batı
alkış tutabilir". Ancak halkların kurtuluşunu esas alan devrimci bir çözüme Batı’nın alkış tutmak bir yana boğmaya çalışacağı açıktır.

Yorgunluğu besleyen
umutsuzluktur
Karayılan'ın ağzından ifade edilen
umutsuz savaş hali, yorgunluğu da
doğurmaktadır.
Yorgunluk politikasızlıkta, kendini
tekrarda, tıkanıklıkta ifadesini bulmaktadır.
Yorgunluk, hedeflerden uzaklaşmaktır. Ne için savaşıldığından kopmaktır. Tavizler vermektir. Hedef ve
amaçların gerçekleştirilmesi için girilen savaşta hedefler belirsizleştiğinde
artık savaşın da bir anlamı kalmamakta
ve "savaş bitsin de nasıl biterse bitsin"
noktasına gelinmektedir.
Peki neden bu yorgunluk?
Kürt milliyetçi hareketi yorgunluğun ifadesi olan politikasızlığın,
kendini tekrarın, tıkanıklığın nedenini
kendi politikalarında, ideolojisinde,
strateji ve taktiklerinde aramak yerine solu eleştiriyor.
"Kuşkusuz Türkiye halkına karşı
sorumluluklarımız vardır. Kendimizi
onlara tanıtma, onurunu alma gibi bir
siyasi anlayışımız vardır. Bizim bu
konuda yeterli olduğumuzu söyleyemem. Ama bu konuda esasen sorumlu bir kesim daha var. Türkiye sol

hareketi. Biz mücadelemizi anlatmakta yetersiz kaldık ve Türkiye solu
da yetersiz kalınca büyük bir gedik
oluştu. (...) Şovenizm toplumsal bir
reflekse dönüştü. Kürt hareketi
zamanla toplumsallaştı. Sol ise uzak
durdu. Kürt hareketi ile birlikte görülse, Türk toplumundan tecrit olacağını düşündü. Kürt hareketiyle arasına
mesafe koydu. Türk solunun mesafe
koyma tavrı, onu da toplumdan uzaklaştırdı. Çözümün bir boyutu da Türk
halkının ikna edilmesidir."
Karayılan'ın yukardaki ifadeleri
Kürt hareketinin "Türkiye halkına
karşı sorumlulukları olduğu",
"çözümün bir boyutunun Türk halkının ikna edilmesi olduğu" şeklinde belli doğruları taşımakla birlikte
söylenenler Kürt hareketinin pratiğinde karşılığı olmayan şeylerdir.
Sadece söylemde olan ancak pratik
ifadesi olmayan şeylerdir. Neden?
PKK, her şeyin odağına Kürt
sorununu koymaktadır. Karayılan'ın
yukardaki söylemlerinde de bu gerçek
çok açık görülmektedir.
Karayılan'a göre Türkiye solunun görevi, Kürt hareketini anlatmak,
tanıtmak, Kürt hareketinin yanında
olmakmış. Kürt hareketinin ideolojik,
politik yanlışlarını tartışmak, eleştirmek ise Kürt hareketiyle arasına
mesafe koymak oluyor. Yani hemen
her şey Kürt hareketi, Kürt sorunu
etrafında dönmektedir. Öyle ki bu ülke
topraklarında Türkiye halklarının
başka hiçbir sorunu yoktur. Kürt
sorunu çözüldüğünde - ki çözüm
diye sunulan şey gerçek kurtuluş
değil düzen içi bir çözümdür - bütün
sorunlar bitmiş olacaktır. Kürt sorunu dışında halkın öne çıkan herhangi bir talebine şüpheyle, düşmanlıkla bakar Kürt hareketi. Öyle ya varsa yoksa Kürt sorunu, başka bir sorunun öne çıkması "gündem saptırmaktır", "devletin işine gelen şeydir"...
Peki Türkiye halkına karşı sorumluluk bunun neresindedir?
Devrimcilerin Kürt halkının ulusal
mücadelesinin savunma noktasında
Türk halkından tecrit olma diye bir
kaygıları yoktur, olmamıştır. Tersine
devrimciler her zaman ve her koşulda,

yalnız kalma pahasına, Kürt milliyetçi hareketinin saldırılarına maruz
kalma pahasına Kürt sorununda devrimci çözümünü savunmuş, çözümsüzlüğü büyüten yanlışları eleştirmekten, bunlara karşı ideolojik mücadele yürütmekten geri kalmamıştır.
Devrimciler "Kürdistan Kürt halkınındır", Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınmalı" gibi Kürt
milliyetçi hareketinin dahi savunmadığı doğruları savunmuştur.
Kürt hareketi çözümü kendi dışından bekleme yanlışı gibi, politikasızlığının, hatalarının, tıkanıklıklarının nedenini de kendi dışında arama
yanlışı içindedir.
Her şeyin odağına Kürt sorununu
koymak, Kürt sorununu, bağımsızlık
ve demokrasi sorununun bir parçası
olarak ele almamak Kürt hareketinin
en büyük açmazlarından biridir.
Kürt sorununu bağımsızlık,
demokrasi sorununun bir parçası olarak görmeyen Kürt hareketi sorunu
devrim sorunu olarak değil düzeniçi
bir soruna indirgemektedir.
Kürt milliyetçiliği, “Kürt sorunu
çözülürse demokrasi gelir” anlayışını savunuyor. Hayır, demokrasi sorunu
bağımsızlık
sorunudur.
Bağımsızlık da anti-emperyalist
mücadele ile kazanılır.
Kürt sorununu devrim sorunu olarak görmeyen, soruna iktidar hedefli yaklaşmayan Kürt hareketi daha
baştan kendini tıkanmaya, açmaza
mahkum etmiştir.
Karayılan'ın da belirttiği gibi ortada iki çözüm, iki anlayış vardır.
Halkların çözümü: Kürt halkının
kendi kaderini tayin hakkı.
Emperyalizm ve oligarşinin
çözümü: Ulusal baskı, asimilasyon,
inkar, imha.
Halkların çözümü: Anti-emperyalist anti-oligarşik devrimdir.
Emperyalizm ve oligarşinin
çözümü: Düzeniçi çözümler. Hak
kırıntıları. Kısmi özerkliktir.
Halkların çözümü: Ortak örgütlenme, ortak devrimdir.
Emperyalizm ve oligarşinin
çözümü: Halkları birbirine düşürmek
ve bölmektir.
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Anayasanın 53. maddesinde yapılan değişiklikten sonra, 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası uyarınca her yıl 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Toplu Görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı, belirsizleşirken 4688 sayılı yasa değişikliği ve Toplu Sözleşme yasasının
yapılması için Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı üzerine, 04.08.2011 tarihinde KESK,
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen
temsilcilerinin katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının sonucunda;
1.15 Ağustos tarihinde Toplu Görüşmelerin yapılmayacağı,
2. İşveren (devlet) temsilcileri ve
Konfederasyon temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından,
Yasa hazırlıklarına esas olmak üzere
çalışmanın yürütülmesi; Komisyonun
8 Ağustos 2011 Pazartesi günü çalışmalarına başlaması,
3. Gerek komisyon, gerekse bakanlık tarafından yürütülecek çalışmaların Ağustos ayı sonu ve en geç
Eylül ayı başında tamamlanarak Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere hazır hale getirilmesi,
4. TBMM’nin açıldığı 1 Ekim tarihinde öncelikle yasanın çıkarılması,
5. Yasa çıktıktan sonra Toplu Sözleşme çağrısının yapılması konularında anlaşma sağlanmıştır.
Bu toplantı sonuçları üzerinden
8-9 Ağustos 2011 tarihlerinde teknik
komisyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya KESK, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri birlikte katılmışlardır.
Toplantının gündemleri genelde
teknik konuları içermektedir. Toplu
Sözleşmeye kimin katılacağı, Dayanışma aidatı, Seçim Yöntemleri,
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun
yapısı gibi gündemler üzerinden iki
günlük bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

KESK NE YAPMAYA
ÇALIŞIYOR?

İkincisi yapılan teknik komisyon ve
Üçlü Danışma Kurulu toplantılarında da Grev Hakkı gündeme alınmamıştır. KESK bu hakkı dillendirse de
iktidar ve yandaş sendikalar tarafından dikkate alınmamıştır.
Memur-Sen ve Türkiye KamuSen temsilcilerinin böyle bir toplantıya katılmaları anlaşılır. Onlar açısından sendika isminin yeterli olduğu, nasıl bir sendika sorusunun onlar
açısından bir öneminin olmadığını biliyoruz. Onlar düzenle olan bağını
güçlendirmek için oradaydılar.
Peki, kurulduğundan bu yana
Grevli Toplu Sözleşme mücadelesi
veren bir sendika olan KESK, bu toplantılara neden katılmıştır?
Ya da sonucu belli olan bu toplantılara Hükümet KESK’i neden
davet etmiştir? Yasada gerçekleştireceği düzenlemeleri herkesin nezdinde meşrulaştırmayı mı hedeflemektedir?
AKP’nin özellikle yaptığı bir politikadır: sorunun taraflarını da çağırıp, birlikte “çözüm” üretiyormuş
beklentisi yaratarak kendi bildiğini
okurken politikalarına muhalif olacak
kesimleri de etkisizleştirmektedir.
Anayasanın 53. Maddesinde içerik
olarak grev hakkı yoktur. Ancak Anayasanın 90. maddesi ve uluslararası
hukukta grev hakkı vardır. KESK bu
hakkı defalarca kullanarak greve gitmiştir. KESK grev hakkının gündem
maddesi dahi olmadığı bu toplantılardan, ya da düzenlenecek yasadan
ne beklemektedir. Diyelim ki toplantılarda KESK’ in teknik konularda önerileri kabul edildi. KESK grev
hakkı içermeyen bir yasal düzenlemeyi kabul mu edecek? Yoksa grev
hakkı başta olmak üzere 4688 sayılı
ve TİS yasasında istediği değişiklikleri yaptırmak için fiili meşru ve militanca mücadele mi edecek?
Bu süreci kavramak o kadar zor
değildir. Yasayı düzenleyenin kim
olduğuna bakmak yeterlidir. Bu dü-

zenlemeyi, yıllardır emekçilere, yoksul halk kesimlerine zoru ve baskıyı
dayatan,1 Mayıslar’da emekçilere,
devrimcilere terör estiren, emperyalist tekellerin ve oligarşinin sözcüsü
AKP iktidarıdır. Bu iktidardan emekçilerin yararına hiçbir uygulama ya da
düzenleme çıkmayacağını bilmelisiniz. KESK bu gerçekle defalarca
yüzleşmiştir.
KESK mücadele ve direnme ruhunu kaybetmiş, kitlelerle bağı zayıflamış, fiili meşru mücadele çizgisinden uzaklaşmanın sonuçlarını yaşamaktadır. “Bize rağmen bu yasa çıkacak, bizim bunu engelleme gücümüz yoktur. Toplantılara katılıp birkaç maddede değişiklik yaparsak yeterlidir. Katılmama gerekçemizi kitleye anlatamayız” gibi kaygıları taşımamalıdır KESK. Mücadele örgütünün, hele hele kitle ve sınıf sendikacılığını savunan bir emek örgütünün bakışı bu olmamalıdır. Bu kitleleri geri görmek, onlara güvenmemektir.
KESK bu yanlıştan geri dönmelidir. Yüzünü kitlelere tabana dönmeli, grevsiz bir toplu sözleşmenin; yıllarca imzalanan ve emekçilere somut
hiçbir kazanım elde edilemeyen toplu görüşmeden farkının olmadığını anlatmalıdır. Yasanın TBMM gündemine gelmeden geri çekilmesi ve
emekçilerin lehine olan bir yasanın
çıkması için fiili, meşru ve militan
mücadeleyi esas alan eylemlilik programını oluşturarak uygulamalıdır. Bu
yasaya “evet” diyen iktidar yanlısı
sendikaları teşhir etmeli, kazanılmış
haklarımızın bile elimizden alınmaya devam edileceğini çalışanlara anlatmalıdır.
“Toplu Sözleşme Hakkımız Grev
Silahımızdır” söyleminin arkasında
durmalı, grevsiz bir toplu sözleşmenin mümkün olmayacağı gerçeğini bilerek grevleri hayata geçirmelidir.
Mücadeleyi büyütmeli, emekçilerin
sesi olmalıdır.

Halkın
Hukuk
Bürosu

“ÜÇLÜ PROTOKOL”
İPTAL EDİLMELİDİR

Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanarak 17 Ocak
2000 tarihinde yürürlülüğe giren , 'Üçlü Protokol' 19 Ağustos 2011 tarihinde
yeniden düzenlendi.
Yürürlülüğe girdiği tarihten itibaren Üçlü Protokol’ün kaldırılması
gerektiği başta Devrimci tutsaklar
olmak üzere, barolar ve hekim örgütleri tarafından sıklıkla vurgulandı.
Protokol hükümlerinin savunma ve tedavi hakkı başta olmak üzere tutuklu ve hükümlülerin temel haklarını ihlal edeceği belirtildi. 10 yılı aşkın uygulama tüm bu karşı çıkışları haklı çıkardı. Bu süre içerisinde hapishanede tedavisi yapılmadığı, engellendiği için yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Protokoldeki düzenlemeler nedeniyle binlerce tutsağın savunma
hakkı gasp edildi. Tutuklu ve hükümlüler sadece hukuk dışı değil
aynı zamanda insanlık dışı yaptırımlara maruz kaldılar, saldırılara uğradılar. Saldırılar bununla da kalmadı.
Meslek onurunu koruyan, bu nedenle de protokole aykırı davrandığı ileri sürülen onlarca avukata, hekime davalar açıldı, cezalar verildi.
Protokolün yarattığı tablo ortadayken demokrasi ve insan hakları
söylemini dilinden düşürmeyen AKP
hükümeti protokolü ortadan kaldıracağına yeniledi. Böylece halkın her
kesimine açık bir savaş açan AKP, tutsaklara yönelik saldırıları da sürdüreceğini ilan etmiş oldu.

Üçlü Protokol neyi ifade
ediyor?
“Üçlü protokol” ün tutuklu ve
hükümlülere yönelik devletin bakış
açısını en iyi yansıtan düzenleme olduğunu belirtmek gerekir. Devlet tutsaklara yönelik sürekli bir saldırı ve
imha etme politikasını sürdürdüğü
için, uluslar arası sözleşme yahut
kanun gibi değiştirilmesi daha zor ve
zaman alan düzenlemeler yerine protokol gibi değiştirilmesi hem daha kolay hem daha hızlı, pratik araçlara ih-

tiyaç duymuştur. Bunu yaparken de
protokolle uluslar arası sözleşmeleri
ve kanun maddelerini dahi ihlal etmekten kaçınmamıştır. Oysaki herkesin bildiği gibi protokolün normal
şartlarda önce kanunlara sonra uluslar arası sözleşmelere aykırı olmaması
gerekir.

Peki, “Üçlü Protokol”
değişiklikleri neler
getiriyor?

çeleri çıkarılmadan muayeneye zorlanıyorlardı. Protokolde yapılan yeni
düzenlemeye göre artık tutuklu ve hükümlülerin muayeneleri “muhafaza
odaları” denen yerlerde yapılacak.
Asıl sorun bu yerlerin inşa edilmesi.
Keza düzenlemeye göre bu yerler inşa
edilinceye kadar sadece siyasi tutsaklar değil tüm tutuklu ve hükümlülerin muayeneleri sırasında, muayene odasında jandarma bulunacak.
Düzenlemeyle, tutuklu ve hükümlüler eşit ve yeterli tedavi hakkından yoksun bırakılmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin poliklinik yerine ne olduğu belirsiz, büyük ihtimalle bir hapishane hücresi olarak tasarlanacak “muhafaza odalarında”
muayene ve tedavilerinin yapılması
kabul edilemez.
Yine uluslararası sözleşmeler, tıp
etiğini düzenleyen kurallar, hekimlik
mesleğine ilişkin düzenlemeler göz
önüne alındığında kelepçe ve jandarmalı muayenenin kabul edilmesi
mümkün değildir.
Protokolde bu hükümler yanında,
ilk düzenlemede bulunan onursuz
arama, sürgün sevklere ilişkin hükümlerde aynen korunmaktadır.
Türkiye hapishaneleri her dönem
devlet saldırılarına konu oldu. Hapishaneler bu nedenle haklı olarak “tabutluk” olarak nitelendirildi. Tek başına protokol dahi AKP’nin tutsaklara
yönelik devlet politikasını daha da
ağırlaştırarak devam ettireceği anlamını taşıyor. Bu nedenle üçlü protokol başta olmak üzere özelde tutsaklara özünde tüm halkımıza yöneltilmiş saldırılara karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.

“Üçlü Protokol” başından itibaren
kabul edilemez hükümler taşıyordu.
AKP’nin yaptığı düzenlemelerle saldırıların dayanağını oluşturan hükümler korunurken aynı zamanda
daha ağırlaştırıcı hükümler getirilmiştir.
Bunlardan biri Jandarmanın artık
“ihtiyaç duyulduğunda” sadece “sözlü” talimatla istediği zaman hapishane içerisine girerek arama yapmasının, tutsaklara müdahale etmesinin
önünün açılmasıdır. 1995 Buca, 1996
Ümraniye ve Diyarbakır, 1999 Ulucanlar ve 19 Aralık 2000 Katliamları düşünüldüğünde jandarma müdahalesinin ne anlama geleceği açıktır.
Daha önce savcılıkların yazılı kararlarıyla yapılan işlemler şimdi sadece
sözlü verilecek talimatla yapılacaktır.
Böylece devlete daha kolay katliam
yapma özgürlüğü tanınmış olmaktadır.
Protokolün başlangıçtan itibaren
getirdiği en önemli sorun, tutuklu ve
hükümlülerin
muayene ve tedavilerine ilişkindi. AKP Tecri̇ti̇ Uygulamakla Kalmıyor,
Protokolün ilk şek- Her Gün Daha da Ağırlaştırılıyor
linde siyasi tutTAYAD'lı Aileler, 27 Ağustos Cumartesi
sakların doktor tagünü tecritin kaldırılması için Mecidiyeköy Metrafından muayeneleri sırasında robüs Durağı önünde masa açarak imza toplaiçeride jandarma dılar. "Hapishanelerde Tecrit ve İşkence Sürübulunması kabul yor. Sohbet Hakkı Uygulansın" pankartının asılediliyordu. Hatta dığı masada, tecrit işkencesi halka anlatıldı. Aytutuklu ve hükümrıca Halk Sofrası Pikniği’nin el ilanlarının da
lüler güvenlik gerekçesiyle kelep- dağıtımı yapıldı.

Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011

49

AVRUPA’dakiBİZ
Emperyalistler (Avrupa ve Amerika) ne kadar ikiyüzlü ve alçaklar.
Dünyanın neresinde
bir acı, savaş, işgal, kalleşlik varsa bilin ki arkasından emperyalistler çıkacaktır.
Basının televizyonun
yalanlarına hemen inanmayın, bir DÜŞÜNÜN!
Basın onların elindedir. Onlar neyin ne kadar yazılmasını istiyorlarsa onu o kadar yazarlar.
İstemediklerini ise yazmazlar.
Onların gazetelerinde yazdıklarına kendi mantık süzgecinizden geçirmeden asla inanmayın.
BİLİN Kİ DÜNYANIN NERESİNDE BİR ACI, YOKSULLUK,
SAVAŞ VARDIR! ORADA MUTLAKA EMPERYALİSTLER VARDIR!
Bir hırsızlık olayında dahi sorumlusu o kişi değildir! Sorumlusu
emperyalistlerdir! Ne alakası var demeyin. İnsanlarımızın hırsızlık yapmasının nedeni nedir? Sorumlusu
kimdir?
Yoksul olmayan insan hırsızlık
yapmaz. Evet, yoksulluğunun sorumlusu hırsızlık değil, peki bu yoz
kültürü insanlarımıza kim bulaştırdı.
Onlar, yani emperyalistler.
Ya da ülkemize baktığımızda onların işbirlikçileri.
Her gün ne kadar çok yalan dinliyoruz burjuva basından. Somali’de
açlığın sebebi kuraklık ve teröristlermiş!
Libya’da Kaddafi diktatörmüş.
“Muhalifler” diye adlandırdıkları işbirlikçi çapulcuların ne kadar “makul”
insan olduklarını izliyoruz, dinliyoruz,
okuyoruz.
Bir de haber sunucularımız
var, “diktatör Kaddafi” derken suratları asık, sözde mazlum muhalifler olarak adlandırdıkları çapulcu çeteleri verirkende ağızları kulaklarındadır onların.
Somali nasıl bu duruma geldi, kısaca bakalım.

SOMALİ’DEKİ
AÇLIKTAN ÖLEN
ÇOCUKLARIN KATİLİ
BM’( BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER)DİR!
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Emperyalistler nereye göz dikerse orası KURUYOR!
EMPERYALİSTLER VE AÇLIK. EMPERYALİSTLER VE İÇ
SAVAŞ.
Somali Nüfusu 12 milyondur ve
nüfusun tamamı Sünnidir.
Avrupa emperyalizmi, 1960 öncesi Somali’yi 6 parçaya bölmüştür.
(İtalyan Somalisi, İngiltere Somalisi,
Fransa Somalisi, şimdiki Cibuti Cumhuriyeti, Ogaden bölgesi ve NFD
bölgesi) 1960’ta İtalyan Somalisi ve
İngiltere Somalisi bağımsızlıklarını
kazanmışlar ve birleşerek Somali
Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir.
Ülkede 1969’da ilerici bir askeri
darbe sonrası yönetime Siad Bare geldi.
İdeolojik olarak sosyalizmi benimseyen Bare başlangıçta Sovyetler
Birliği ile yakınlık kurdu.
Sosyalizmi benimsediği dönemde,
Somali gelişmiş ve güçlenmiştir.
Ülke, özellikle Ziraat, Endüstri, Eğitim ve Sağlık alanlarında büyük gelişme göstermiştir.
Siad Bare yönetimi boyunca, Etiyopya’nın doğusunda Somaliler’in
yoğun olarak bulunduğu Ogaden bölgesindeki Somalililer’in ayrılık mücadelesi verdikleri Batı Somali Özgürlük Cephesi’ni (WSLF) destekledi.

1977’de WSLF’i
desteklemek için Etiyopya’ya savaş açan
Bare , Sovyetler Birliği’nin desteklediği
Etiyopya karşısında
yenildi.
Yenilgi üzerine
Sovyetler Birliği ile
ilişkilerini kesen Siad
Bare Amerika’ya kapılarını açtı, işbirliği-

ni geliştirdi.
Amerika ve Avrupa’nın geri bıraktırılmış ülkelere uyguladıkları paket program Somali’ye uygulandı.
1980'lere kadar kendine yeten
hatta dışarıya ürün ihraç eden bir ülkeyken, IMF'nin ekonomi politikalarıyla 10 yıl içerisinde iyice yoksullaşmış ve iç savaşla parça parça
olmuş bir ülke haline geldi.
Somali, IMF politikalarını hayata geçirdi. Binlerce kamu çalışanı işten çıkardı. Çiftçiler ağır borçlar altında iflas etti.
Ülkenin en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık yok
edildi.
1970’lerde kendi iç gıda ihtiyacını kendisi karşılayan yani kendi kendine yeterli olan Somali, yurtdışından
gıda ithal eden bir ülke haline geldi.
Aslında tarım yapılamadığı için
değil, tarım yaptırılmadığı için Somali
açlık yaşıyor.
Yoksa emperyalistlerin dediği gibi
yağmurun az yağmasından kaynaklı
bu derece ciddi bir sorun olmazdı.
Somali devleti 1982 yılında her
bir ilkokul öğrencisi başına yılda 82
dolar harcarken bu miktar 1989’da 4
dolara kadar düştü. Ülke nüfusunda
normal artışın devam etmesine rağmen 1981-1989 döneminde okula
kayıt olan öğrenci sayısı %41
azaldı ve mevcut ilkokulların
dörtte biri kapandı.
Sonrasında gelen iç savaş.
Somali halkı birkaç aşiret ve
bu aşiretlerin alt kollarına bağlı
alt aşiretler halinde yapılanmıştır. İç savaş dedikleri, aşiretler
arasındaki savaştır. Ama aşiret

yapısı Somali’de yeni bir olgu değil ki,
yüzyıllardır var.
Bin yıldır savaşmayan bu aşiretler ne oldu
da şimdi savaşıyorlar.
Bunun sorumlusu emperyalistlerdir. BU
AŞİRETLERİ BİRBİRİNE onlar düşürmüştür.
Aynen Yugoslavya’da yaptıkları gibi.
Irak’ta yaptıkları gibi. Böl-parçala-yönet
politikalarıyla.
Somali halkının ilk önce doğal kaynaklarını, tarımını, hayvancılığını öldürmüşlerdir. Sonra kendilerine muhtaç etmişlerdir.
BM bu insanları kendine muhtaç hale getirmiştir, sonra da bazı bölgelerde İslami örgütleri bahane göstererek yardımları kesmiş,
BİNLERCE insanın ölmesine sebep olmuştur. Yani kısacası bu örgütlere yardım ettiğini söylediği halkı cezalandırmıştır.
Somali topraklarının büyük bir kısmı
tarım yapmaya elverişli değildir.
Ama özellikle güney kesim tarım için elverişlidir ve ülkenin gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak duruma sahiptir. Ama
IMF politikaları buna izin vermiyor.
Yani sorun KURAKLIK DEĞİL.
Yapılan sözde yardımlarla da çözülemez.
Dünyanın dört bir tarafından kıtlık bölgelerine yapılan yardımlar bir iki ay kadar yetecek miktarda. Bizim Başbakan’ımız da gitti bir boy gösterdi.
Tabii bu yardımın ardında ne hesaplar var.
Onlar da pastadan pay alma derdinde. İş
adamlarıyla birlikte gitti.
Basında çıkan haberlere göre 12 milyon
nüfuslu ülkenin yarısı açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Son üç ayda beş yaşın altındaki
yaklaşık 90.000 çocuk açlıktan ölürken, gereken yardımın ulaşmaması durumunda
500.000 çocuğun daha ölebileceği söyleniyor.
Avrupa oraya da demokrasi ve huzur götürmeye gidiyor. Kendi ülkesinde yaşayan
göçmenleri karakollarda katledenler, hangi
demokrasiyi götürecek acaba?
Tabi nasıl Irak’ı demokratik, yaşanılır bir
ülke haline getirdiler görüyoruz.
Aman onlardan gelecek hayır olmaz olsun.
TÜM BUNLARIN SORUMLUSU EMPERYALİSTLERDİR.
ÇÖZÜM EMPERYALİSTLERİN SOMALİ’DEN DEFOLUP GİTMESİDİR!

ALMAN DEVLETİNE GÖRE
DÜNYANIN EN BÜYÜK SUÇU:
"SELAM VERMEK"
Alman devleti yıldıramadığı
devrimci tutsaklara en ağır tecrit koşullarını dayatıyor. "Düşüncenden vazgeçeceksin" diyen
Alman devleti, devrimci tutsakların kararlı duruşu karşısında ise çaresizleşip, pervasızlaşıyor.
Devrimcilerin uzlaşmayarak, direnek savundukları devrimci düşünceler karşısında yenik düşüyorlar.
Tutsaklar her gün gerek mahkemede, gerekse de hapishanede Alman devletinin acizliğine,
korkusuna tanıklık ediyor.
Örneğin Şadi Özbolat'ın son
yaşadıkları...
Sürekli tecrit altında tutulan
Özbolat'ın yanına günde sadece
bir kaç saat havalandırmada görüşebilmesi için cinayetten ceza
almış birini veriyorlar.
Bu kişiye, Şadi Özbolat'ı
öyle bir anlatıyorlar ki, o kişi cinayetten içeride olmasına rağmen Şadi Özbolat'tan korkuyor.
Sonrasında ise Şadi Özbolat'ı
görünce şaşırıyor ve bu şaşkınlığını da gizleyemiyor. Hapishane idaresinin kendisi hakkında anlattıklarını Şadi Özbolat'a
anlatan kişi, kendisine anlatılanlardan kaynaklı karşısında
dev gibi birini görmeyi beklediğini ama fiziki olarak böyle
biri karşısına çıkınca çok şaşırdığını söylüyor.
Sonuçta Şadi Özbolat'la tanışıp, sohbet ediyorlar ama idarenin Şadi Özbolat'tan ne kadar
korktuğunun açık bir ifadesi
oluyor bu yaşananlar.
Çünkü Şadi Özbolat'ın savunduğu devrimci düşünceleri o

kadar güçlü ki, hapishane idaresi
karşısında devleşiyor. Faşizmi
korkutuyor...
Veya Şadi Özbolat'ın duruşma salonunda yaşadıkları...
Henüz duruşma başlamamışken, bir yakınıyla karşılıklı
el sallayıp selamlaştıklarını o an
içeri girerken gören Savcı, hemen Hakim'e şikayet ediyor.
Hakim de tutsakları düzeni bozmamaları için uyarıyor.
Peki soruyoruz; selam vermek mahkemenin düzenini nasıl bozar? Selamlaşmak sosyal
bir davranıştır, insana hastır.
Ama halkların düşmanı faşizmin temsilcisi Almanya; insana ait ne varsa düşman olduğu için bu tür davranışları anlayamadığı gibi, moral değerler
içeren hiçbir davranışa da izin
vermek istemiyor.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar...
Tutsakların devrimci düşünceleri bulundukları her ortamda
savunmasına,
devrimci tutsaklara destek
için yapılan çalışmalara engel
olamıyorlar.
Almanya hapishanelerindeki devrimci tutsaklara uygulanan
tecrite karşı yürütülen “Tecrite
Yüzbin Kere Hayır” kampanyası
devam ediyor.
Hamburg Halk Cepheliler
30 Ağustos Salı günü Sternschanze semtinde açtıkları bilgilendirme standında bildiri dağıtıp imza topladılar.
İki saat süren bilgilendirme
standında yaklaşık 200 adet Almanca bildiri dağıtan Halk Cepheliler, tecrite karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.
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dünyadan... ülkemizden

KISA KISA

Oligarşi

toplu mezarları bunun için

kazıyor:

Oligarşinin ordusunun 39 ayrı saldırıda
kimyasal silah kullandığı ve 437 kişinin bu saldırılarda
katledildiği Almanya'daki kriminal labaratuvarlarında yapılan incelemeler sonucu kanıtlanmış. Oligarşi toplu mezarları işte bunun için kazdı. Halka karşı alçakça bir savaş yürütüyor. Savaşın evrensel kuralları vardır. Oligarşi savaşın evrensel kurallarına da uymuyor. Gerillalar karşısında sonuç alamayan işbirlikçi oligarşinin katliam ordusu kimyasal gazlar kullanarak katlediyor. Şehit gerilla cenazelerine işkence yapıyor. Kulak, burun kesiyor diğer organlarını kesiyor. Yaptığı bu insanlık dışı alçaklıkların halktan gizlenmesi için toplu mezarları kazıyor.
Toplu mezarları açın. Binlerce gerilla cesetinden oligarşinin ordusunun işkenceleri çıkacaktır.

Mezarlarımızı yakanları unutmayacağız,
affetmeyeceğiz: Yüzlerce devrimciyi gözaltına alıp
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kaybeden, binlercesini toplu mezarlara gömen oligarşi,
analarımıza bir mezar taşını bile çok gören oligarşi pervasız saldırılarını mezarlığı yakarak sürdürüyor. En son
Canlı Kalkan olarak sınıra yürümek isteyen BDP Van Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan’ın cenaze törenine saldıran AKP’nin polisi mezarlığı ateşe verdi.
Döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Halkımız bunları asla
unutmayacak. Kardeşinin kemiklerine sahip olabilmek için
kendi canını feda eden insanların ölülerimizin mezarlarını yakanları unutacağını mı sanıyorsunuz?

Dünyada 100 milyonun üzerinde evsiz
var: Fransa'da evsizlerle dayanışmak amacıyla futbol
maçı yapıldı. Yapılan araştırmalara göre dünyada tam 100
milyon evsiz varmış. Burada kastedilen evsizler, son zamanlarda bizde de sayıları hızla artan, sokaklarda yatıp
kalkan kişilerdir. Özellikle emperyalist ülkelerde de
“evsiz” diye tabir edilen sokaklarda yatıp kalkan on binDevrimci Kurumlar,
Yayınladıkları Mesajlarla
Halkımızın Bayramını Kutladılar...
HALKIMIZIN GELENEKSEL
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLARIZ!
Baskının,sömürünün olmadığı,
açlığın yoksulluğun son bulduğu;
Umudun türkülerini özgürce söyleyeceğimiz güzel günlere olan inancımızla tüm halkımızın geleneksel
Ramazan Bayramı’nı kutlarız.
-TRAKYA KÜLTÜR MERKEZİ***
Bayramlar çocuklarındır,
Onlar mutlu olurlar.
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lerce kişi var. Burada emperyalizmin riyakarlığı dikkat
çekicidir. Bir taraftan on binlerce kişiyi sokaklarda yaşamaya mahkum ediyor. Diğer taraftan da Fransa’da olduğu gibi turnuvalar düzenleyerek güya evsizlerin sorunuyla ilgileniyor gözüküyor. İnsanları evsiz barksız sokaklarda yaşamaya mahkum et, sonra da onlarla dayanışma diye turnuva düzenle. Yüz milyon evsizin tek bir
sorumlusu vardır: Emperyalist sömürü düzeni.

Türkiye'de 119 bin yabancı ev sahibi varmış: Evet yanlış duymadınız. AKP, buradan kendine
övünç çıkartacaktır dünyanın dört bir yanından gelip bizim ülkemizden ev alıyorlar, diye. Çünkü AKP’nin en iyi
yaptığı şey ülkemizi pazarlamak. Ama diğer taraftan milyonlarca yoksul halkın başını sokacağı bir evi bile yok.
Kira köşelerinde sürünüyor. Ülkemizi yabancılara pazarlamakla övüneceğinize yoksul halkın konut ihtiyacını karşılayın.
Şili'de 1 milyon kişi yürüyüş yaptı: Şili'de 3 aydır eğitim hakkı için mücadele eden öğrenciler haftasonu büyük bir eylem yaptılar. Yapılan eyleme yaklaşık
1 milyon kişi katıldı. Ücretsiz eğitim ve okullardaki kalitenin arttırılmasını isteyen öğrenciler ve onlara destek veren emekçiler, Santiago sokaklarını doldurdu.
Gösterinin çapının büyümesi üzerine ise hükümet geri
adımlar atmak zorunda kaldı. Öğrencilerin eylemine aylardır sessiz kalan ve polis terörüyle ezmeye çalışan hükümetin eğitim bakanı gelecek hafta eğitimin kalitesini arttırmak için reformlara başlayacaklarını duyurdu.
İsrail’de öğrenciler de alanlarda: 150 bin kişinin barınma hakkı için sokaklara çıkmasının ardından
öğretmenler ve öğrenciler de alanlara çıktı. Hükümetin
uygulamalarına karşı yapılan eylemlere öğretmenler ve öğrenciler de destek verdi. Yaşam koşullarının protesto edildiği eylemlere katılan binlerce üniversite öğretim üyesi,
öğretmen ve öğrenci Başbakan Benjamin Netenyahu’nun
ekonomi politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Ama emperyalist haydutlar bu
mutluluğu bile çok görüyor onlara
bu yüzden bayramları da kurtaracağız onların elinden,
Söküp alacağız gasp ettikleri mutluluklarımızı,
"şeker de yiyebilsin" çocuklarımız
diye.
Gündüzleri açlık, geceleri ölüm
olmasın diye,
ölüyoruz, öleceğiz!
ve kendi bayramlarımızı, devasa
zafer halaylarımızda kutlayacağız...
Eminiz!
Tüm halkımızın bayramını kutlarız.
-GENÇLİK FEDERASYONU-

***
HALKIMIZIN BAYRAMINI
KUTLARIZ.
İnsanlar değerleriyle vardır.
Dili, inancı, kültürü, geleneği,
göreneği, umuduyla yaşar.
Bayramlarımızda bu değerlerimizden biridir.
Değerlerimizin yasaklanmadığı,
yok sayılmadığı, baskının, zulmün olmadığı, kulun kula muhtaç olmadığı, hakların kardeşçe yaşadığı bir dünyanın var olması umuduyla, umutlarımızın yeşereceği özlemiyle halkımızın bayramını kutlarız.
-DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ-

değinmeler

n
ye

i

BEYNİMİZİ ÇALMAKLA
KALMIYORLAR, İNSANI,
DOĞAYI... NE VARSA YOK
EDİYORLAR!
Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeni sezon çekimleri sırasında
bakımsızlıktan ve susuzluktan 4 atın telef olduğu öne sürülmüş...
Dizinin reklamanı -reklamın iyisi kötüsü olmaz deyip- yapmıyorlarsa dizilerin insanı, doğayı, canlıları nasıl tükettiğine
çarpıcı bir örnek.. Her şey meta, yenilip tüketilecek... değersizleştirilecek...

NE DUYARLILIK AMA?
Cumhurbaşkanı Gül, Tayyip ve diğerleri... Afrika'daki açlığa ilişkin yardım çağrısı yaptılar...
Libya'da emperyalistlerin paralı askerlerinin, çapulcularının ceplerini, halktan toplanan vergilerle doldurulan, devlet kasasından 337 milyon lirayla dolduran AKP, sıra açlıktan ölen Afrikalılar’a gelince yine halktan yardım isteyip, duyarlılık çağrısı yapmakla yetindiler.
Neden mi? Çünkü bunlar yardım için elini cebine atan,
lokmasını bölüşen değil, elini sürekli halkın cebinde tutan,
halkın ağzındaki lokmaya bile göz koyan "yardımseverlerden". Yani yardım etmeyi değil, edilen yardımları "iç
etme"yi çok iyi bilenlerden...
Bu arada yapılan "showlar" ise, üç-beş lira da; dostlar alışverişte görsün hesabıdır.

Çizgiyle

söz

Halkın çıkarlarına paralel
olarak ve sosyalist sistemi güçlendirmek ve geliştirmek
için, Sovyetler Birliği vatandaşlarına ifade, basın, konferans, toplantı, sokak yürüyüşü ve gösteri özgürlüğü
garanti edilmiştir. - SSCB Anayasası Madde 50

BİZE YAŞAM PAHALI!
PATRONA UCUZ!
Ankara Ostim ve İvedik'te 3 Şubat 2011'de meydana gelen, 20 kişinin ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 10.
Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 20 işçinin ölümünde asli kusurlu bulunan gaz firması yetkilileri için
sadece 26 yıl hapis istendi... Sanıklar bu cezayı alırlarsa, ölen
her işçi için 1 yıl 3 ay gibi bir hapis yatacak.
Bizim yaşamımız onlara ucuz... Öldür öldürebildiğin kadar ucuza kapatırsın... Nasıl olsa sofraya bir lokma ekmek
koymak için, her türlü riski göze almış, sırada bekleyen işsizler ordusu var...

AKP'NİN İŞBİRLİKÇİLİĞİNİN
DİĞER ADI
VATAN HAİNLİĞİDİR!
Bursa'nın yüzde 55'ine maden arama izmi verilmiş... Arama verilen alanlar arasında, verimli tarım alanları, su kaynakları,
baraj gölleri ve mutlak koruma alanları da bulunuyor...
Vatan haini bunlar... Satılmadık, talan edilmedik bir toprak
parçası bile bırakmayacaklar.
VATAN HAİNLERİNE KARŞI BİZ DE, VATANSEVERLER DE VAR!
İZİN VERMEYECEĞİZ!

 

 

S&P adlı kuruluşun Amerika'nın kredi notunu AAA'dan
AA'ya düşürmesiyle bütün dünya borsalarında büyük çalkalanmalar, düşüşler yaşandı. En
büyük düşüşlerin yaşandığı ülkelerden biri de Türkiye oldu.
Krizin çıkış yeri ABD ama
Türkiye ABD'den daha çok etkilendi!
Yeni sömürge ülkelerdeki
ekonomik bağımlılığı anlatmak
için kullanılan bir benzetme
vardır; emperyalizm hapşırsa
yeni sömürge hasta olur.
Bu da o misal.

Kaybolan, yozlaştırılmaya
çalışılan değerlere karşı,
halk kültürümüzü
yaşatacağız!

Sayı: 284

Yürüyüş
4 Eylül
2011
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Karadeniz Özgürlükler Derneği 24 Ağustos Çarşamba günü
dernek binasında halka açık bir
iftar yemeği verdi. İşi nedeniyle gelemeyen esnaflara, komşulara ise yemek götürüldü. Ailelerin, esnafların, gençlerin katılımı ile gerçekleşen yemeğin ardından Karadeniz Özgürlükler
Derneği üyesi tarafından kısa
bir konuşma yapıldı. Yapılan
konuşmada artık iftar sofralarının anlamını yitirdiği, günümüzdeki iftar sofralarının halktan kopuk olduğuna değinilerek “Bugün hepimiz haberlerden
takip ediyoruz. İftar sofraları ya
halkı içine almayan lüks sofralar
olarak reklam ediliyor. Ya da söz
de “hayırseverlerin” iftar sofralarında halkımız uzunca kuyruklarda mağdur bırakılıyor. Bizse bu iftar sofrasında beraber
paylaşmayı anlamlı kılıyoruz,
aynı ekmeği yemenin mutluluğunu yaşıyoruz” denildi.
Sonrasında sanatçı Ercan Aydın ve Samsun yerel sanatçısı
olan İsmail Sezcin sazlı-sözlü küçük bir konser verdiler. İftar yemeğine katılanlar ise, halk türkülerine hep bir ağızdan eşlik etti.
Ardından çay ve tatlılarının ikram edildiği iftar yemeğinin devamında kalan katılımcılarla birlikte Anadolu’nun Kayıp Şarkıları adlı belgesel film izlendi.
Anadolu’nun kültürü, değerleri
hakkında sohbet edildi. Belgeseli
izleyen bir teyze ise eski kültürün, değerlerin kalmadığına değindi. Yoz kültürün neden olduğu kaybolan değerlere karşı halk
kültürünün yaşatılması gerektiğine vurgu yapıldı. Ardından 36
kişinin katıldığı program
22.30'da sona erdi.

Hamide, 1970
Antakya doğumludur. Arap alevidir.
Devrimcilikle, ağabeyi Ahmet Öztürk
Hamide ÖZTÜRK vesilesiyle tanıştı.
1990’da meslek
yüksek okulundayken gençliğin
akademik-demokratik mücadelesi
içinde yer aldı. Daha ilk eyleminde, 6 Kasım boykot çalışmalarında gözaltına alındı, işkencecilerle,
zulmün asıl yüzüyle tanıştı.
Daha sonra Özgür-Der içinde,
Haklar ve Özgürlükler Platformu
(HÖP) içinde mücadelesini sürdürdü. Özgür-Der başkanlığı,
HÖP sözcülüğü yaptı. 11 Nisan
1996’da İstanbul’da tutuklandı.
Tutsak düşmesinden kısa bir süre
sonra, 1996 Ölüm Orucu gündeme geldi. O da gönüllülerden biriydi. ‘96 Ölüm Orucu’nda üçüncü ekipte yer aldı. 2000’de yine
ölüm orucu gönüllüsü oldu. 5.
Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi Hamide Öztürk...
19 Aralık 2000’de, 6 kadın
tutsağın diri diri yakıldığı Bayrampaşa C-1 koğuşundaydı Hamide Öztürk. O da diri diri yakılan 6 yoldaşımızdan biri olabilirdi
o gün...
3 Haziran 2001’de ölüm orucuna başlayan Hamide Öztürk,
direnme savaşımızın 97. şehidi,
devrimci iradenin yenilmezliğinin
anıtı olarak 10 Eylül 2002’de
ölümsüzleşti.

Şili’de devrimci bir sanatçıydı. Emperyalizme karşı mücadeleyi sanatsal
faaliyetlerinin
odağına koymuşVitor JARA
tu. CIA destekli
faşist Pinochet darbesinin ardından tutsak edildi. Tutsak olarak
götürüldüğü stadyumda türküleriyle direndi. 16 Eylül 1973’te dudaklarında direniş türküleriyle
katledildi.

Rıfat 1969
Samsun Vezirköprü
doğumludur. Balkan
göçmeni muhacir bir
ailenin çocuğudur.
Devrimci hareketle
Rıfat
üniversite
öğrenimi
ÖZGÜNGÖR
için geldiği Sivas’ta
tanıştı. 12 Eylül öncesi
ağabeylerinin de devrimci bir
çevrenin içinde olmasından
kaynaklı zaten devrimcileri tanıyor
ve mücadele etmek istiyordu ama
üniversiteye gelene kadar
örgütlülükle tanışmadı. Gençlik
içinde bir müddet mücadele
yürüttükten sonra, Mücadele
Gazetesi’nin Sivas temsilciliğinde
görev aldı. Bu görevinde, militan,
devrimci gazeteciliğin örnek bir
temsilcisi oldu. Gönlünde dağlar
olsa da, bulunduğu her yerde
görevlerini layıkıyla yerine
getirirdi. Rıfat'ın dağlara özlemi,
1993'ün Eylül'ünde sona erdi ve
Sivas dağlarına gerilla olarak çıktı.
Ahmet Karlangaç Kır Silahlı
Devrimci Birlikleri'nde
görevlendirildi. O artık bir
savaşçıydı.
Şehit düştüğü ana kadar bu
görevini sürdürdü.
15 Eylül 1994’de Hafik’in
Ekinözü köyünde (Sivas) ihbar
üzerine jandarma tarafından ele
geçirilerek, karakolda
işkencelerden geçirildikten sonra
katledildi.
Halkının devrim
mücadelesinde bir
DEV-GENÇ'li olarak yer aldı. 12 Eylül 1979 yılında OkYüksel KAŞIKÇI meydanı’nda faşistlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

12 Eylül 1979'da
Kars Yeni Mahalle’de faşistler tarafından katledildi.
Mehmet SOYLU

