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AKP 5 tutukluyu diri diri yaktı !
Son on yılda 1758+5 tutuklu hapishanelerde katledildi

AKP, tutsakları;

Kaybeden, Katleden Devlettir!

info@yuruyus.com

Hrant Dink’in
katillerinin
kamera
görüntüleri de
kaybedildi!

Diri diri yakarak
katlediyor!
İşkenceyle
katlediyor!
Sevklerle
katlediyor!
Tecritle
katlediyor!
Tedavisini
yapmayarak
katlediyor!

Ankara

İzmir

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1 Ekim-7 Ekim

Kamu Emekçileri Cephesi,

Parasız Eğitim İstemek "Suçuna" Ortak Oldu
Ankara: Kamu Emekçileri Cephesi,

“Parasız eğitim” istedikleri için 14 Mart 2010’da tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzel’in serbest bırakılarak bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmesi için
17 Eylül’de Ankara Yüksel Caddesi’nde bildiri dağıttı.
3 saat süreyle devam eden bildiri dağıtımı sırasında, “Parasız eğitim istiyoruz alacağız, Ferhat ve Berna serbest bırakılsın, parasız eğitim istemek suç değildir...” talepleri dile getirildi.
Kamu Emekçileri Cephesi, yaptıkları eylemlerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “T.C Anayasası’nın
42. maddesinde ‘İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır’ diye belirtilmiştir.
Kamu emekçileri olarak bizler; Anayasal bir hak olan
ve parasız eğitim istedikleri için 18 aydır insanlık ve hukuk dışı tutuklu bulunan Berna’nın ve Ferhat’ın ve milyonlarca öğrenci, öğretmen, anne-babanın ortak talebi olan ‘parasız eğitim’ hakkını elde edinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Eğer parasız eğitim istemek suçsa, biz bu suçu gönüllü olarak işliyoruz ve işlemeye de devam edeceğiz.”

Parasız eğitim istemek
suçsa, bu suçu işlemeye
Tel: (0-212) 251 94 35
Haftalık Süreli Yerel Yayın
Siyasi Dergi
Fiyatı: 1 TL

Sahibi: Halit Güdenoğlu
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Eda ARI
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyoğlu/İSTANBUL

Ofset Hazırlık: Ozan Yayıncılık
Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir
Sok. Kral Apt. 7/1 B Blok No: 17
Daire: 6 Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: (0-212) 216 41 78
Faks: (0-212) 216 41 79
Yurtdışı Büro: Vakıf EFSANE

devam edeceğiz
İzmir: Kamu Emekçileri Cephesi, parasız eğitim talebine İzmir’de de sahip çıktı. 17 Eylül günü
Konak Sümerbank önünde saat 15.00 ile 17.00 arasında, parasız eğitim isteyen Ferhat ve Berna’nın serbest bırakılması için imza masası açtılar ve bildiri
dağıttılar. İmza masasında, “Ferhat ve Berna Serbest
Bırakılsın” yazılı pankart da yer aldı.
Kamu Emekçileri, imza masasına gelen insanlara hitaben yaptıkları konuşmada, parasız eğitim isteyen Ferhat ve Berna’nın sesi oldular. Yüzlerce kişiye ulaşarak,
AKP iktidarının, parasız eğitim hakkını tanıyan Anayasanın 42. maddesini uygulamadığı, parası olmayana
“paran yoksa okuma” denildiğini anlattılar. Bir öğrenci, kamu emekçilerinin yanına gelerek, harç parası nedeniyle kaydını yaptıramadığını, parasız eğitim talebinin sonuna kadar destekçisi olduğunu söyledi.
Kamu Emekçileri, 5 Ekim Çarşamba günü İzmir
Bayraklı Adliyesi’ne giderek kendileri hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını da duyurdular. “Parasız eğitim istemek suçsa, biz bu suçu işlemeye devam
edeceğiz” denilerek, Ferhat ve Berna serbest bırakılana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.
Eylemde yaklaşık 1000 adet bildiri dağıtılırken, 600
adet de imza toplandı. Saat 15.00’te başlayan bildiri
dağıtımı saat 17.00’de sona erdi.
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1956 Mardin Nusaybin doğumludur. Rıdvan Sancar, cesaretiyle, emeğiyle Devrimci
Sol'un kurulması sürecinde yer alan kadrolardan biriydi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a geldi. Gelişinin
hemen ardından anti-faşist mücadelede yer aldı.
Rıdvan 1977'de o bir Dev-Genç'liydi. Giderek DevSANCAR Genç'in yöneticilerinden biri oldu. Beyazıt
Dev-Genç komitesinde yer aldı.Tasfiyeciliğe karşı Mahirlerin
yolunda yürüme kavgasının da militanlarından biriydi. Tasfiyeciliğe karşı Devrimci Sol saflarında tereddütsüz yer aldı.
Mücadele sürecinde gözaltılar, tutsaklıklar yaşadı ama hiçbir
şey onu mücadelesinden yıldıramadı. 12 Eylül cuntası geldiğinde de aynı kararlılıkla cuntaya karşı direnişi örgütleyen
Devrimci Sol kadrolarından biriydi. Ekim 1980’de cuntaya
karşı gerçekleştirilecek bir eylemin hazırlıkları sırasında elindeki bombanın patlaması sonucu aramızdan ayrıldı.
(KAYIP)
1960 Manisa doğumludur. 12 Eylül öncesinde mücadele içinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya bölümü öğrencisiydi. Bir dönem Niğde Öğrenci Yurdu'nda kaldı. Kadınların
anti-faşist mücadelede militan bir biçimde
Lütfiye
yer
almasının öncülerinden biriydi. Kadınları
KAÇAR
tali görevlerle sınırlı tutan anlayışın dışına çıkan, o statüleri kıran kadın militanlardandı. Kadının devrimcileşmesinin örneklerinden biriydi.
1980 sonlarında hareketin yeniden toparlanması sürecinde de yine mücadelenin, örgütlenmenin içindeydi. Bu dönem
kısa bir tutsaklık yaşadı. Devrimci İşçi Hareketi'nde yönetici
olarak görev aldı. İşkenceciler en sonunda onu kaybetmekte
buldular çareyi. 5 Ekim 1994’e İstanbul’da veya Gebze’de
gözaltına alındı, kaybedildi.

Anıları Mirasımız

“Devrimci yaşam ve davranış kuralları bizim
kurallarımızdır. Onları uygulayacak olan da
bizleriz. Bu yüzden mantığını kavramalıyız.”
Erdinç Aslan
5 Mart 1975 Artvin, Hopa doğumlu ve Laz
milliyetindendir. 1990 yılında İstanbul Liseli
Dev-Genç ile tanışarak çok genç yaşlarında mücadeleye atıldı. İstanbul Liseli Dev-Genç içinde
Anadolu Bölgesi’nde çalıştı. Dev-Genç coşkusu,
kararlılığı, heyecanı ile İstanbul Liseli DevHüsamettin Genç'in militanı olarak mücadelesini geleceğe
CİNER
taşıdı.
1997 yılında Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye
başladı. Kısa zamanda Kocaeli'nin emekçi mahallelerinde Susurluk pisliğine karşı halkın tepkisini örgütlemeye çalıştı. Bu
faaliyetleri içindeyken tekrar tutsak düştü. Artık Hüsamettin
işkencecileri, işkenceciler de onu tanıyordu. Hüsamettin, ser
verip sır vermeme geleneğinin bir ahlak sorunu olduğu bilinciyle direndi.
Özgür tutsak olarak mücadelesini devam ettirdi. Tahliyesinin ardından ise, yine her zaman ki gibi “hazırdı” ve Silahlı
Propaganda Birliği savaşçısı olarak yeni görevler üstlendi
Ulucanlar'da vahşice katledilen devrimci tutsakların hesabını sormak için taşıdığı bombanın patlaması sonucu 5 Ekim
2000’de, hep istediği gibi bir Silahlı Propaganda Birliği savaşçısı olarak İstanbul-Harbiye'de şehit düştü.
Ali Rıza Akaslan, 21 Nisan 1976 Tokat doğumludur. Tokat Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü mezunu olan Ali Rıza, genç yaşlarda
çalışmaya başlamıştır. Üniversitede okuduğu yıllarda, 1993 yılında Dev-Genç’liler ile tanışmış,
okulunda çeşitli demokratik akademik faaliyetler
Ali Rıza
AKASLAN içinde yer almıştır. 1997’de Karadeniz Recai
Dinçel Kır Gerilla Birliği’nde savaşçı olarak istihdam edildi. 7 Ekim 1999’da, Çamdalı köyü yakınlarında
Karadeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir müfreze, düşman güçlerinin pususuna düştü, sabah 03:30’a kadar süren çatışmada Ali Rıza Akaslan şehit düştü.

Lütfiye yoldaşla tanışmamız Ankara'da tutsak
bulunan nişanlısının görüşüne gelip giderken
oldu. Ankara'ya görüşe geldiğinde evimize gelir, birlikte
görüşe giderdik. Bu kısa süreli geliş gidişlerde biraz da olsa
kendisini tanıma fırsatım oldu.
Lütfiye’nin öne çıkan ilk özelliği sıcaklığı, sakinliği,
sevecenliği ve kararlı yapısıydı. Gelenekselleşmiş kadın kimliğinin dışındaydı. Duygusallık, gözyaşı, kendini güçsüz görme ona göre değildi. O, kendisini halklarına, ülkesine adamış bir Devrimci Sol'cuydu. Kadın
olduğundan kaynaklı hiç bir ayrıcalık istemediği gibi, küçümsenmesine de izin vermezdi. '89 yılında birlikte gittiğimiz açık görüşte yaşananlar buna bir örnektir. Ankara Merkez Kapalı Hapishanesi'ne birlikte görüşe
gitmiştik. Görüş koğuş havalandırmasında yapılıyordu ve kalabalıktı. Herkesin açık görüşün akışına kapılıp
gittiği bir anda bir tokat sesi duyuldu. Lütfiye, şaka yoluyla da olsa kadınların güçsüz olduğuna dair söylenen
bir kaç sözü yine şaka yoluyla bir tokatla çevirmişti.
Lütfiye yoldaşa göre güçsüz olan kadın değil, burjuva, küçük burjuva ve feodal değer ve yargılara teslim olan kişiliklerdi. Devrimci kadının en az erkek yoldaşları kadar güçlü olduğunu kendi yaşamıyla, düşmanı çaresiz bırakan direnişi ile bizlere gösterdi. Düşman Lütfiye’yi kaybetti. Yeni Lütfiye'ler yerini çoktan doldurdu.
Lütfiye yoldaş; nerede olursan ol, bilmesek de mezarını, biliyoruz ki sen omuz başımızdasın, vatan topraklarındasın.
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MAHKEMEYE ÇAĞRI
Parasız Eğitim İstedikleri İçin
Tutuklanan Gençlik Federasyonu Üyeleri
Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
Serbest Bırakılsın

Tarih: 6 Ekim 2011
Saat: 15:00
Yer: 10. Ağır Ceza Mahkemesi Beşiktaş İSTANBUL

ADANA ÖZGÜRLÜKLER DERNEĞİ
3. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILIYOR
Adana Özgürlükler Derneği, 3. Olağan Genel
Kurulu’nu 25 Eylül 2011 Pazar günü saat
14.00’te Eğitim-Sen Adana Şubesi’nde
gerçekleştirecek.
Adana Özgürlükler Derneği’nin 3. Olağan
Genel Kurulu’na tüm halkımız davetlidir

Tarih : 29 Eylül 2011 Perşembe
Saat
: 14.00 – 17.00
Yer
: LA BELLA düğün salonu
Rumeli Cad. 142/2 OSMANBEY / İSTANBUL

Kayseri Pınarbaşı’nda Diri
Diri Yakan Devleti Gördünüz!
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in “üst
düzey teknik özelliklere sahip” dediği
ring, üst düzey katliam yapma özelliklerine sahip ring aracıdır. Teknik, tutsaklara zulmetmek için kullanılmıştır

A

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

KP’nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin 5 tutuklu’nun yakıldığı aracın “en üst düzey teknik
özelliklere sahip” olduğunu açıkladı. Tutuklu ve hükümlüler için KOÇ’un fabrikalarında özel üretilmiş. İçinde tutukluların taşınması için üçer metre karelik üç hücresi var. Her hücrede 6 kişi taşınıyor. Hücrelerin kliması, kamerası, merkezi olarak müzik yayın sistemi var. Adalet Bakanı Ergin’in açıkladığı gibi bu araçların büyük çoğunluğu tutuklu ve hükümlülere özel son teknolojiye göre
imal edilmiş.
e demek bu? “Son teknolojiye göre imal edilmesi” tutuklular için ne ifade eder? Masela “yüksek güvenlikli cezaevi” yani F Tipi hapishaneler; “yüksek güvenliğin” tutsaklar için anlamı nedir?..
nlamı şudur: Tutsağın, O HÜCRENİN İÇİNDEN DEVLETİN İZNİ OLMADAN ASLA
ÇIKAMAYACAĞIDIR!... Deprem olur, yangın olur,
kaza olur... ve benzeri durumlarda devletin müdahalesi
olmadan tutsakların o hücreden asla çıkamamasıdır.
Kayseri’de hapishane aracında yakılan 5 tutuklu ve hükümlüyü bu çerçevede düşünün. Nakil aracında yangın
çıktığında oradaki görevliler kendileri açısından en
yüksek güvenliği almışlardır.
raç yanmaya başladığında devlet hücre kapısını
açıp tutsakları dışarı çıkartmış olsaydı bu durumda
tutuklular devlet açısından “yüksek güvenlik” altında olmazdı. Mesela tutuklular kaçabilirdi. Bu devlet için
“risk” demektir. “Güvenliğin sarsılması” demektir.
dalet Bakanlığı’nın bu konudaki yönetmeliklerine bakın: Tutsakların üzerine kapanan o kapı
hangi olağan dışı koşullarda nasıl açılmaktadır?
esela yolda ring aracı bir kaza geçirdiğinde askerlerin ilk yaptığı şey kapıları açarak tutsaklara yardım etmek midir? Asla! Bu durumda askerlerin
yaptığı ilk iş, kapıların kilitleri kontrol edilir ve kilitli olduğundan emin olunur. Kendileri açısından yeterli güvenlik önlemleri alındıktan sonra tutuklular hücrenin dışına çıkartılmadan sağlık durumları sorulur. Örneğin 2005
yılında İstanbul’dan Tekirdağ F Tipine tutuklu taşıyan ring
aracı Tekirdağ sınırları içinde yoldaki buzlanmadan
kaydı ve tepe taklak ters döndü. Aracın içindeki asker, gar-
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bu ring aracında. Teknik, tutsakları bir
kez daha tecrit etmek için kullanılmıştır
bu ring aracında. Teknik tutsakları
katletmeye hizmet etmek için kullanılmıştır bu ring aracında...
diyan hepsi dışarı çıktı. Ama aracın içinde bulunan tutuklular “yeterli güvenlik yok” denilerek yeni bir sevk
aracı ve takviye jandarma gelene kadar ters dönmüş aracın içinde 1 saatten fazla bekletildi. “Güvenlik” alındıktan sonra yaralanan tutuklular hastaneye götürüldü. Başka bir örnek, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde devletin birçok hapishanede aldığı “güvenlik” tutukluların
üzerine bütün kapıları kilitleyip kaçmak oldu. Devlet için
güvenlik; tutukluların KAÇAMAMASIDIR! YANMAMASI değil.

B

akan Ergin, son teknolojiyle imal edilmiş araçta
bir de “acil çıkış kapısı”nın olduğunu söylüyor.
Kimler için yapılmış o acil çıkış kapısı? Tutuklular için
mi? Hayır, askerler için... Bakan yalan söylüyor.

K

ayseri’de yanan tutuklu nakil aracında devlet tarafından alınmamış bir tedbir yoktur. Nakil aracında yangın çıktığında devlet tüm tedbirlerini almış ve
tutukluların kaçmasını önlemiştir!

T

utukluların nakil aracının içinde yanması bir
kaza değil, firar ihtimaline karşı tedbirdir. Tutsaklar
yakılarak kaçma ihtimalleri ortadan kaldırılmıştır. Araçta yangın çıktığında askerlerin “hücre kapısını açmaya çalıştığı”, “anahtarı elinden düşürdüğü için açamadığı” gibi
söylentilerin hepsi yalandır.

A

dalet Bakanı Ergin’in “en üst düzey teknik özelliklere sahip” olan nakil araçları tutsakların can
güvenliği dikkate alınarak yapılmamıştır. KOÇ’un ürettiği bu araçlar F Tipi hapishaneler açıldıktan sonra
TECRİT politikalarına uygun olarak üretilmiştir. Tutuklu ve hükümlüler hastane sevki, mahkeme ve nakil durumlarında F Tipi hapishanenin hücresinden çıktığında
hücre psikolojisinden kurtulmaması için tecrit bu araçların içinde de sürdürülür. F Tipi hücreden çıkartılan tutuklu başka tutukluyu görmesin diye aynı hücreye konulmaz. Hücreler arasında sıkı bir tecrit vardır. Duvarlar sese karşı izole edilmiştir. Yan hücredeki tutukluyla
konuşman engellenir. Kişi başına yarım metre karenin düştüğü hücrede kollarını hareket ettirdikçe kendiliğinden sıkılan kelepçelerle kelepçelenir. Eğer çok “tehlikeli” görülen bir tutuklu isen, oturduğun yerde ayağının tam dibindeki halkaya ayaklarında zincirle kelepçelenirsin. Üze-

Kaybeden Katleden Devlettir!

rin demir kapı ile kapatılıp dışarıdan
kilitlenir. Hücrenin içindeki kamerayla tüm hareketlerin gözetlenir.
Hücrenin dışarıya bakan 30 santim
eninde, 10 santim yüksekliğinde,
açılmayan bir penceresi vardır. Pencerenin dışında demir parmaklıklar... Nakil aracının hücresi F Tipi
hücrenin çok daha küçük halidir. F
Tiplerindeki tecrit, burada da sürdürülür.

H

Devlet için esas olan
tutukluların
can güvenliği değil,
onlara "hak ettikleri
cezanın" en ağır şekilde
çektirilmesidir.
Devletin görevi, tutuklu
ve hükümlülerin ÖLENE
KADAR da olsa
CEZASININ
ÇEKTİRİLMESİDİR.

ücre içindeki kamerayı kapatmak suçtur. Yandaki hücreyle konuşmak suçtur. F Tiplerindeki
tüm yaptırımlar nakil aracının hücresinde de geçerlidir.
Bu araçlarda yolculuk yapmak başlı başına işkencedir. Saatlerce hücrenin içinde bekletilirsiniz. Her şey işkenceye dönüşür. Evet aracın kliması var. Ama yazın sıcak, kışın soğuk hava üfler. Saatlerce hücrenin içinde bekletilip tuvalete çıkartılmazsınız. Merkezi müzik yayını ayrı
bir işkenceye dönüşür. Kısacası Sadullah Ergin’in “en üst
düzey teknik özelliklere sahip” dediği nakil araçları F
Tiplerinin parçasıdır. Tutuklu ve hükümlülerin en iyi derecede “tecrit” edilmesini sağlar.
ayseri'de 5 tutuklunun yakıldığı kazadan sonra
Milliyet gazetesi, devletin tutuklu ve hükümlülerin nakillerinde "can güvenliğini değil tasarruf düşünülmüş" diyor. Çok yakın zamanda Adalet, İçişleri ve
Sağlık bakanlıkları arasında yapılan "üçlü protokol"den
devletin bu konudaki bakış açısını aktarmış. "Nakillerde, mahkumların acil durumlarda ‘can güvenliğinin nasıl sağlanacağına’ yönelik hiçbir ayrıntı yer almıyor" di-

K

yor. Buna karşılık protokolde "Ring
aracı eksikliği dikkate alınmak suretiyle sevk ve nakillerde araçlar görevli
devriye personel sayısı da dikkate alınarak en yüksek doluluk oranında
kullanılır." maddesi çerçevesinde hareket etmesi gerektiği belirtiliyor.
rotokolde, aracın en yüksek doluluk oranıyla gitmesi için, jandarma güzergahındaki hapishanelerden
de tutukluların alınması için uyarılıyor.
Bu konuda protokolde yapılan düsenleme şöyle: "Bir ceza infaz kurumundan
başka bir kuruma hükümlü ve tutuklu
götüren jandarma güzergahındaki ceza infaz kurumlarında başka kurumlara sevk edilecek hükümlü ve tutuklular
varsa, güzergahı dışına çıkmamak kaydıyla, bunları teslim
alır ve yolu üzerindeki kurumuna teslim eder." Protokolde nakil ve sevk esnasında tutuklu ve hükümlülerin "bedensel ihtiyaçları giderilir" deniyor. Ancak acil durumlarda
(kaza, yangın vb.) tutsakların can güvenliğine ilişkin tek
bir satır bulunmamaktadır.
evlet için esas olan tutukluların can güvenliği değil, onlara "hak ettikleri cezanın" en ağır şekilde çektirilmesidir. Devletin görevi, tutuklu ve hükümlülerin ÖLENE KADAR da olsa CEZASININ ÇEKTİRİLMESİDİR.
ayseri'de nakil aracının içinde 5 kişinin yakılmasının arkasından yapılan açıklamalarda ölen
tutukluların "uyuşturucu"dan yargılandıklarına özel bir
vurgu yapılıyordu. Devletin mantığı budur: Aracın içindeki 5 tutukluya "CEZASI ÇEKTİRİLMİŞTİR"
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Diri Diri Yakmak Bu Devletin Geleneğidir!
19 Aralık’ta 6 kadını Bayrampaşa Hapishanesi’nde
katleden oligarşi, yine 5 tutukluyu, yanan sevk aracının
kapılarını açmayarak, diri diri yakarak katletti. Bunun üzerine TAYAD'lı Aileler, 20 Eylül Salı günü saat 14.00'te
İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde eylem yaparak; 5 tutuklunun katilinin AKP iktidarı olduğunu söylediler.
Mehmet Güvel tarafından yapılan açıklamada, “Kayseri'deki yangında da görüldüğü gibi Adalet Bakanlığı tutukluların kaçışını önlemek için her ayrıntıyı düşünmüş,
firarlarını önlemek için tüm tedbirleri almış ama herhangi
bir kaza sırasında nasıl kurtarılacaklarını düşünmemiştir. Elbette bu basit bir düşünmeme sorunu değildir.
17 Ağustos 1999 büyük Marmara Depremi’nde hapishaneler de depremden etkilenmiş, hatta Sakarya Hapishanesi yıkılmıştı. Sağmalcılar Hapishanesi’nde bulunan
gardiyanlar deprem esnasında tutsakları hücrelerinde, de-

mir kapılar üzerlerine kilitli bırakıp kaçmışlardı. Ne de
olsa tutsaklar çıkamayıp hücrelerinde ölseler bile kimse hesabını sormayacaktı. O zaman iktidarda olan parti
başka bir parti idi. İktidardaki parti değişmiş ama zihniyet
değişmemiştir” denildi.
Güvel, diri diri yanarak ölen 5 tutuklunun katilinin
AKP iktidarı olduğunu belirterek açıklamasını bitirirken,
açıklamanın ardından 10 dakikalık oturma eylemi yapıldı.
Ayrıca TAYAD’lı Aileler ve Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 16 Eylül tarihinde yazılı birer açıklama
yaparak, bunun kaza değil, katliam olduğunu söylediler.
5 tutuklunun ölümünün sorumlusunun, tecrit uygulamasının mimarları olduğunu söyleyen TAYAD’lı Aileler,
açıklamalarını, “Eğer ki biz tecrit uygulamasını kaldıramazsak tutsakların bu şekilde cenazelerini alırız. Bu vesile ile halkımızı örgütlenmeye, mücadeleye çağırıyoruz”
diyerek bitirdiler.
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AKP, 5 Tutukluyu Diri Diri Yaktı!
Son on yılda 1758+5 tutuklu hapishanelerde katledildi
16 Eylül’de Van’dan İstanbul’a
mahkeme için götürülen tutuklu nakil aracında çıkan yangında 2 tutuklu ve 3 hükümlü diri diri yakıldı. 5 tutuklu ve hükümlünün diri diri yakılması burjuva basında bile tepkiyle karşılandı.
Katliam sonrasında burjuva basında bazı başlıklar şöyleydi;
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- Akşam; "Adalet kül oldu"
- Haber Türk; “Cezaevi aracında dehşet: 5 mahkum yanarak
öldü”
- Milliyet; "Diri diri yandılar"
- Radikal; "Ölüme nakil"
- Cumhuriyet; “5 kişi diri diri
yandı”
- Hürriyet; “Ölüm mahkumları”
- Sabah; “Kilitli facia”
- Vatan; “Yanarak ölmeye mahkum oldular”
- Milliyet; “Can güvenliği değil
tasarruf düşünülmüş”
- Haber Türk; “Yanan araç üst
düzey teknik özelliklere sahip”
Burjuva basına bu başlıkları attıran oligarşinin hapishane gerçeğidir.
Kayseri’de görünen devletin ta kendisidir. 5 tutuklunun ölümü bir kaza,
ya da tedbirsizlikten kaynaklı ölüm
değildir. 5 tutukluyu devlet yangın çıktığında hücre kapılarını açıp dışarı çıkarttığında, binde bir de olsa doğabilecek olan kaçma ihtimalini göze almayarak yakmıştır. Devlet için tutukluların binde bir de olsa “kaçma
riski”nin yanında diri diri yanmasının hiçbir önemi yoktur. Devlete göre
onlar suçludur ve bu da cezalandırmanın bir biçimidir.
Burjuva basının attığı bazı başlıklar isabetlidir. Bir hapishaneden
başka bir hapishaneye nakledilen her
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AKP, tutsakları;
 Diri diri yakarak
katlediyor!
 İşkenceyle katlediyor!
 Sevklerle katlediyor!
 Tecritle katlediyor!
 Tedavisini yapmayarak
katlediyor!
 Katiller Hesap Verecek!
mahkum Radikal’in başlığında olduğu gibi "Ölüme Nakil" dir. Nakil esnasında ölmemişse de ölmekten beter
edilmiştir.
“Mahkum” demek; “başka çaresi
yok” demektir. Vatan gazetesi “Yanarak Ölmeye Mahkum Oldular”
başlığını atmış. Yangın çıktıktan sonra o ring aracının içindeki tutukluların ölmekten başka çareleri yoktur.
Ölüme mahkumdurlar. O aracın içindeki askerler, gardiyanlar, ring aracının önünden ve arkasından giden eskortlar oradaki tutukluları dışarı çıkartmak için kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Çünkü tutuklulara eskortluk
eden asker ve gardiyanlar onların
“can güvenliği”nden sorumlu değillerdir, nakil aracı içindeki tutuklu ve
hükümlülerin firar etmemesinden sorumludurlar. Yangın, sel, kaza ve
benzeri herhangi bir durumda askerlerin, gardiyanların aldıkları tedbir o
yöndedir.
Bir kaza durumunda ilk yapılan
şey ambulans ya da doktor çağırmak
olmaz. En yakın karakoldan asker ya
da jandarma gelir. Ancak yeterli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yaralılar hastaneye taşınır. O esnada ölen
ölür...
Oligarşinin hapishanelerdeki tu-

tuklu ve hükümlülere bakışı budur.
Yanan tutuklu nakil aracının içindeki tutukluları kurtarmak için şu yapıldı mı, bu yapıldı mı soruları devletin bu bakış açısı sorgulanmadan hiçbir anlam ifade etmemektedir.
İşte 19 Ağustos 2011’de Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında
imzalanan üçlü protokol var. Nakil esnasında tutuklu ve hükümlülerin “can
güvenliği”ne ilişkin tek bir kelime
yoktur.

Tutsakları katleden
devletten tutsakları
kurtarmasını beklemek
saflıktır
Oligarşinin hapishanelerinde tutsakların hangi koşullarda kaldıkları bilinmeyen bir gerçek değil. Buca’da,
Ümraniye’de, Diyarbakır’da, Ulucanlar’da, 19 Aralık’ta, tecrit hücrelerinde tutsakların en vahşi yöntemlerle katledilmesi unutulmadı. Hapishanelerde tutsakların katledilmesi
şu bu dönemlerde yaşanan bir durum
değil, sürekli yaşanan bir gerçek. Ülkemiz hapishanelerinde tutsakların nasıl katledildiği herkes tarafından bilinir. Tutsakların katledilmesi sürekli bir politikadır. Dokuz yıldır bu politikayı AKP iktidarı yürütmektedir.
Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre 19 Ocak 2011’e kadar son
on yılda hapishanelerde 1758 tutuklu ve hükümlü katledildi. Bunun 9 yılı
AKP iktidarına aittir. 9 yıldır tutsakları katleden AKP’dir. Kayseri’de
ring aracı içinde yakılan 5 kişi AKP
iktidarı için 1758 + 5’tir.

AKP tutsakları nasıl
katlediyor?
Bir: Diri diri yakarak, kurşunlayarak, katlediyor.Tutsaklar ilk kez
Kayseri’deki ring aracının içinde ya-

Kaybeden Katleden Devlettir!

kılarak katledilmedi.
Oligarşi tutsaklar diri
diri nasıl yakılır, çok iyi
biliyor.
19 Aralık katliamında Bayrampaşa Hapishanesi’nde 6 kadın
tutsak daha önce hiç
kullanılmamış bir kimyasal gazla diri diri yakıldı. Tutsakları yakan
gazın ne olduğu hala
açıklanmamıştır. 19
Aralık katliamının üzerinden 11 yıl geçti. Ancak hafızalarda katliamın
izleri daha dün gibidir. 19 Aralık
2000’de toplam 28 tutsak diri diri yakılarak, kurşunlanarak ya da işkencelerle katledildi. O gün devrimci tutsakları katleden DSP, ANAP, MHP
koalisyon hükümetiydi. Ama katiller
9 yıldır AKP iktidarı tarafından korundu ve korunmaktadır. Korunmaktadır çünkü aynı katliam politikaları AKP iktidarı tarafından sürdürülmektedir.
İki: İşkenceyle katlediliyor. Buca,
Ümraniye, Diyarbakır, Ulucanlar katliamlarında tutsaklara yapılan işkenceleri ayrıca anlatmayacağız. AKP iktidarında da hapishanelerde işkence
sürdü. 10 Ekim 2008 yılında Engin
Çeber Metris Hapishanesi’nde gardiyanlar tarafından günlerce süren işkence sonucunda katledildi. AKP iktidarı işkenceci gardiyanları aklamak
için elinden geleni yaptı.
Üç: Sevklerle katlediyor. Hapishanelerde hastane sevkleri, mahkeme
gidiş gelişleri, bir hapishaneden başka bir hapishaneye nakiller başlıbaşına
işkencedir. İlla bir ölümle sonuçlanması gerekmiyor, başlıbaşına zulümdür.
Birincisi; ring aracındaki tutsakların konulduğu hücreler tecrit esasına göre yapılmıştır. Hücre içinde geçen her saniye tutsaklar için bir işkencedir.
İkincisi; Kayseri’deki kazada da
görüldüğü gibi “can güvenliği” yoktur. Yangın, trafik kazası vb. durumlarda ölüme mahkumsundur. O hücrenin dışına çıkmaman için her türlü

tedbir alınır, kurtarmak için hiçbir tedbir yoktur.
6 kişinin kaldığı 3 metre karelik
hücrelerde normal koşullarda 2 saat
süren bir yolculuk sevk aracıyla 10
saat, 15 saat sürebilir. İstanbul’dan tutsaklarla dolu çıkan bir nakil aracı Bursa’ya, Silivri, Tekirdağ, Kırklareli,
Edirne, Çanakkale’yi dolaşarak, hapishanelere tutsakları bırakarak en erken 24 saatte gider. Çünkü oligarşinin
hapishanelerinde sevkler “can güvenliği” değil, “tasarruf” esas alınarak yapılmaktadır. Bu yolculuk esnasında tutsaklar her türlü işkenceye
maruz kalır. Nitekim Van’dan İstanbul’a giden nakil aracı da aynı şekilde 1700 km’lik yolu giderken yanmıştır. Yangının neden çıktığının, nasıl çıktığının bir önemi yoktur. Ring
aracında yangın çıkınca sadece tutuklu
ve hükümlüler ölmüşse bunun nedeni yangın değildir. Yangın çıkmışsa tutuklular dışında herkes araç dışına çıkarak kurtulur. Tutuklular ise ölüme
mahkumdur.
Dört: Tecritle katlediyor. Tecritin kendisi işkencedir. İşkencelerin en
sistematik yapılanıdır. 10 yıllık F Tiplerindeki tecrit politikalarının sonuçları ortadadır. Hapishanelerdeki 1758
ölümün asıl nedeni tecrit politikalarıdır. Yıllara uzanan rahatsızlıklar
sonucunda öldürüyor tecrit. Bugün hapishanelerde yüzlerce ölümcül hasta
var. Yüzlerce tutsak tecrit politikalarının neden olduğu psikolojik bunalım sonucunda intihar etmiştir. Binlercesi psikolojik sorunlar yaşamaktadır.

Beş: Tedavisini
yapmayarak katlediyor. Hapishanelerde tutsakların tedavisinin yapılmayarak öldürülmesi eski, oligarşinin on
yıllardır süren bir politikasıdır. Ancak AKP
iktidarıyla hasta tutsakların öldürülmesi imhaya dönüşmüştür. Tutsakların tedavisi tutsakları teslim almanın
aracı olarak kullanılmaktadır. Hasta tutsakların imhası konusunda
AKP, kendi yasalarını da hiçe sayarak
tutsakların tedavilerini engelleyerek
katledilmektedir.
Hasta tutukluların nasıl katledildiği
hasta tutsak Güler Zere’yle gün yüzüne çıkmıştır. Örgütlü olmayan adli
tutuklular için hasta tutsakların ölümü
“vade” denilerek kader olmuştur.
Ölümleri haber bile olmaz.
Kayseri’de 5 tutsağın yakılması
1758 rakamına 5 tutsağın daha eklenmesi demektir.
Baksanıza AKP’nin Adalet Bakanı daha ilk andan itibaren kendilerin
aklama çabasına düşmüşlerdir. Aracın
bakımının, muayenesinin, her şeyinin
tamam olduğunu söylüyorlar. “Nasıl
oldu biz de anlayamadık” diyor Adalet Bakanı Sadullah Ergin. "Araç,
üst düzey teknik özelliklere sahip"miş.
Her şey tamamsa geriye bir şey kalıyor: Takdir-i ilahi...Yanan tutuklular
zaten “uyuşturucudan” yargılanıyormuş (!)
Soruşturma başlatmışlar. Soruşturmaya ilişkin yaptıkları ilk iş Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından
gizlilik kararı almak oldu.
Kimden ne gizleniyor? Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı kimse için
süpriz değil. Gizlilik kararıyla 5 tutuklu ve hükümlünün nasıl katledildiği
gizleniyor.
5 tutukluyu diri diri yakan
AKP’dir. Katil AKP’dir. Kimse katleden, diri diri yakan AKP’den adalet beklemesin. AKP, katliamlarının
hesabını vermelidir.
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Füze Kalkanı Halkların Değil

Emperyalizmin Çıkarlarını Koruyacak
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Malatya Kürecik'te kurulması düşünülen füze kalkanı için
şunları söylüyor:
“Türkiye'nin bütünüyle korunma
altına alınması, bu sisteme Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam ulaşımının
bulunması, sistemin Türkiye egemenliğinin alanı içinde olması,
Türkiye'nin denetiminde olması ve
komuta kademesinde NATO'da en
üst düzeyde Türk generalinin görev
yapması" şartlarının yerine getirilmesi nedeniyle bu konu görüşüldü”
diyor.
Bu söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu bilmek için kahin olmaya
gerek yoktur. AKP'nin yalancılığını ve
bu konuda en büyük hocalarının da
emperyalist yalan üretme merkezleri
olduğunu bilmek yeterlidir.
Ve Davutoğlu yine bu konuşmasında hiçbir füzenin Türkiye'ye yerleştirilmeyeceğini de açıklıyor. Ancak
kendisinden üç gün sonra konuşan
Başbakan Erdoğan benzer bir açıklama yapmakla beraber emperyalist
efendilerin istediklerini yapma özgürlüklerine dair bir ekleme yapmayı da ihmal etmemektedir.
"...Burada kurulan füze kalkanı değildir, o Polonya’dadır. Buradaki radar üssüdür. NATO oraya savunma füzesi yerleştirecekse o ayrı bir konu. Şu
anda gündemimizde öyle bir şey yok”
diyor Erdoğan... Şu anda gündemde
yok ama NATO yarın bunu isterse bunun yerleştirilmesinin önünde bir engel de yok demek istiyor.
Zira bugüne kadar emperyalist
efendilerin bir dediği iki edilmemiştir. 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi sorun çıkarmadıkları noktada başlarına
çuval geçirilip hadleri de bildirilmemiştir.
Ki sorunu çıkaran da gerçekte
AKP iktidarı değildir. 1 Mart tezkeresini AKP herkesten daha fazla istediği halde meclisten geçirememiş ve
ABD'nin hışmını da o dönem üstüne
çekmiştir. Şimdi emperyalist efendi-

ler bu son yapılana ilişkin memnuyetlerini ifade ediyorlar. Beyaz saraydan bir yetkili; “Bu muhtemelen
Türkiye ile ABD arasında son 15-20
yılda alınan en büyük stratejik karar”
diyor. Yani böylece AKP, 1 Mart tezkeresini de unutturmuş, emperyalist
efendilerini bir kez daha ihya ederek
takdirini kazanmıştır.
O dönem çiçeği burnunda AKP, 1
Mart tezkeresinde beceriksiz davranmış ancak artık bugün gelinen noktada işbitiriciliğini artırarak hem halkımızı aldatma ve hem de emperyalistlerin çıkarlarını kollama konusunda
epeyce mesafe katetmiştir.
Yalancılıkta ve riyakarlıkta adeta
emperyalist yalan merkezleriyle yarışmaktadır. Füze kalkanı konusunda
halka danışmayı ve halkın onayını almayı düşünmediği gibi bu füze kalkanının ülkemiz için ne kadar yararlı olduğu konusunda söylemedik yalan bırakmamaktadır.
Ancak bu yalanlarını açığa çıkaran
ve yüzlerine vuranlar da yine efendileridir.
Daha füze radarı yerleştirilmeden
ve tartışmaları devam ederken Amerika’nın Newyork Times gazetesinde
yer alan ve Amerikalı bir yetkiliye dayandırılan haberde gerek Davutoğlu'nun ve gerekse de Erdoğan'ın söylediklerinin hepsi yalanlanıyor.
AKP hükümeti ve yetkilileri her
şey bizim denetimizde ve bizim yararımıza şeklinde açıklama yapmalarına rağmen ABD'li yetkili bunun hiç

de öyle olmadığını söylüyor.
Davutoğlu; “şartlarımızın kabul
edilmesi üzerine radar anlaşması
gerçekleştirilmiştir” derken bunun
doğru olmadığı, Türkiye'nin kendi
şartlarını sunması karşılığında eğer
söylenenleri kabul etmezse NATO
savunma sisteminden çıkarılacağı
tehdidiyle yelkenleri hemen suya indirip Amerika’nın isteklerine boyun eğdiği yine emperyalist basın
kuruluşlarının verdiği bilgiler arasındadır.
“Sistem bir NATO sistemidir, herhangi bir ülkenin değildir” diyor
AKP.
Ancak gerçek hiç de öyle değildir.
ABD'li yetkili açıkça ifade ediyor;
"Radar Amerikan radarıdır". Ve
zaten radar Amerika’dan getirilmekte ve yerleştirilmektedir. Anlaşması da
Amerikan elçiliği ile yapılmıştır.
NATO çerçevesi içinde kullanılacağı
söyleniyor. NATO denilen kurumun
bir ABD kurumu işlevi gördüğü de
açıktır. Buna rağmen Amerikalı yetkili
bunu NATO radarı diye açıklamayıp
"bizim radarımızdır" diyor. Hiçbir
şeyi gizleme, saklama ihtiyacı bile
duymamaktadırlar. Ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmadıklarını, kısıtlamayı
kabul etmediklerini de ekliyor ABD'li
yetkili.
AKP'li yetkililerin açıklamasında
sistemin hiçbir ülkeyi hedef olarak
görmediği ve komşusu olan hiçbir ülkeyle karşı karşıya da getirmeyeceği
açıklaması yapılmıştır.
Ancak ABD'li yetkili bunun da gerçek olmadığını açıklıyor. Bu konuda
Newyork Times gazetesinde “Sistemin mimarisi, başta İran olmak üzere, Ortadoğu’dan balistik füze tehditlerine karşı mümkün olan en iyi
koruma sağlamak için dizayn edildi.”
deniyor ve devamında da “Avrupa’yı
İran’dan, potansiyel bir füze saldırısından savunmayı hedeflediği”de söyleniyor.
Yine AKP yetkilileri komuta bizdedir, diyorlar. Başbakan Erdoğan
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"Topraklarımızın genelinde böyle bir
şey düşünülüyorsa, komuta kesinlikle bize verilmeli, aksi takdirde böyle
bir şeyin kabulü mümkün değil" diyordu.
Ancak bu da gerçek değil... ABD'li
yetkilinin açıklaması ve sonradan ortaya çıkan gerçekler bunu da yalanlıyor. Füze kalkanının komuta merkezi Almanya'da olacak ve Türkiye buraya sadece bir generalini gönderebilecek. Yani komuta bizde lafı yalandan başka bir şey değildir.
Yıllarca İncirlik Üssü’nün tüm
denetimi bizdedir, diye açıklıyorlardı.
Ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığını

yıllar sonra itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Değil buranın denetiminin
Türkiye'de olması, Amerika’dan izin
alınmadan Türkiye Cumhurbaşkanı
bile burdan içeri giremiyor...
Radar ile elde edilen verilerin İsrail'e verileceği konusu da çokça tartışılan bir konudur ve AKP bunu da
her zaman kesin bir dille yalanladı. En
büyük dayanaklarını ise bunun bir
NATO sistemi olduğu ve NATO içinde yer alan ülkeleri kapsadığı, İsrail'in
ise bir NATO ülkesi olmaması nedeniyle bundan yararlanamayacağı oldu.
Ancak bu konuda da gerçeğin
öyle olmadığı açıklandı. ABD'li yet-

kili açıkça bunun İsrail ile paylaşılacağını ifade etti. Bu konuda Newyork
Times şöyle yazdı:
"Türkiye’deki radardan gelecek veriler ile diğer birçok bilgiler ve Amerika’nın füze tehditlerine ilişkin istihbarat değerlendirmeleri, uzun bir
süreden beri var olan düzenlemeler
uyarınca İsrail dahil diğer müttefiklerle paylaşılacak."
Ve dahası, zaten kurulan bu radarın aynısı 2009 yılında İsrail'in Negev
çölüne kurulmuş. Ve İsrail'deki bu sistem ile Türkiye'deki sistem aynı veri
tabanına sahip olacaklar ve Türkiye'deki sistem ile Amerika'daki veri iş-

Füze Kalkanı Değil, Tam Bağımsız Türkiye İstiyoruz!
AKP iktidarı Ortadoğu halklarının
kanını dökme hazırlığı yaparken,
Halk Cephesi de füze kalkanına karşı 21 Eylül günü saat 13.00’te İstanbul İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir eylem gerçekleştirdi.
Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamada, “AKP iktidarı işbirçilikte sınır
tanımıyor... AKP iktidarı emperyalistlerin talimatlarına uyarak füze
kalkanını Malatya Kürecik’e yerleştiriyor. Bundan sonra füze kalkanıyla Ortadoğu’da dökülen her kanın baş
sorumlusu ABD ve onun işbirlikçisi
AKP iktidarı olacaktır. Biz Halk
Cephesi olarak, bu vatanın sahipsiz olmadığı, bu vatanın gerçek sahiplerinin ezilen, yoksul Türkiye halklarının
olduğunu biliyoruz. Bu vatan bizim.
Bu vatan emperyalistler ve işbirlikçilerin değil. Biz Malatya Kürecik’e
yerleştirilecek füze kalkanına
karşı her alanda mücadelemizi
sürdüreceğiz ve emperyalistlere, işbirlikçilerine yaşam hakkı tanımayacağız. Yüreği bu vatan için çarpan bütün halkımızı bu mücadeleye destek vermeye, emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı mücadele
etmeye çağırıyoruz” denildi.
Eylem, “Füze Kalkanı Değil
Tam Bağımsız Türkiye”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”,

“Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “NATO’nun Askeri, Halkların Katili Olmayacağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtulaşa Kadar Savaş” sloganları
atılarak sona erdi.

Füze Kalkanı Projesine
Hayır! Emperyalizme Ve
Siyonizme ‘Kalkan’
Olmayacağız!
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı
Birlik, 24 Eylül 2011 Cumartesi günü
yapacağı eyleme katılım çağrısı yapmak için 19 Eylül’de İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda saat
19.00’da bir eylem yaptı. Siyasi yapılar flamalarıyla eyleme katılırken,
“NATO’ya ve Füze Kalkanı’na
Hayır! Emperyalizme ve Siyonizme

Kalkan Olmayacağız!” pankartı açtılar.
Eylem sırasında sık sık, “Emperyalistler, İşbirlikçiler 6. Filo'yu
Unutmayın”, “Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak”, “Yaşasın İşçilerin Birliği,
Halkların Kardeşliği”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”
sloganları atıldı.
Yapılan açıklamada, “AKP hükümeti ‘füze kalkanı’ projesine imza attı,
ülke topraklarını emperyalizmin ve siyonizmin ön cephesi haline getirdi.
Böylece TC devleti, ABD başta olmak
üzere emperyalistlerin Ortadoğu'da
yürüttüğü kirli politikalara ve savaşlara taşeronluk yapacağını, onlarla birlikte bölge halklarına saldıracağını,
yani emperyalist-siyonist güçlere
“kalkan” olacağını kabul etti.”
denildi.
Emperyalist-siyonist güçlerin ve işbirlikçi-uşak devletin
planlarını bozmak, bu ağır suç
için kullanılan üs ve tesislerin
kapatılmasını sağlamak üzere,
bu çerçevede birleşik ve örgütlü
bir mücadale hattı ortaya koymanın bugün için oldukça
önemli olduğunun belirtildiği
Birlik açıklamasında, 24 Eylül’de yapılacak eyleme çağrı
yapıldı.
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lem merkezi üzerinden teknik olarak
da doğrudan bağlantı halinde olacaklar. Yani Amerikanın bilgileri alıp
İsrail'e vermesine dahi gerek yok,
bilgiler zaten sürekli İsrail'in de elinde olacak. Türkiye'deki radarın İsrail'dekinden tek ve en önemli farkı
İran'ın tümünü ve daha geniş bir bölgeyi görüyor olmasıdır.
Yani AKP'nin söylediği, yalanın
kuyruklusu oluyor... İsrail ile bunların paylaşılacağının açıklanmasının halkımızın tepkisine yol açacağı kaygısını taşıdıkları için gizleme
gereği duyuyorlar. Hele de şu anda İsrail ile girdikleri it dalaşı sırasında bunun bilinmesi hiç de iyi olmaz. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış.
AKP’nin yalanının ömrü de uzun olmayacaktır!
Tüm bu olup bitenler ülkemizdeki işbirlikçiliğin resmidir ve yıllardır
da değişmeyen, oligarşinin emperyalizmle ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak uşaklığın daha da artığını
gösterir bize.
İçerde halkımıza kan kusturup sürekli efelenen ve tehditler savuran
AKP iktidarı ve işbirlikçi ordunun generalleri başlarına çuval geçirildiğinde ise yalvar yakar olurlar. Emperya-

değildir.
list efendilerinin karşısında hiçbir
iradeleri kalmaz.
Bugün çıkardıkları yasalarla bir
Bugün dönemsel olarak AKP ikyandan ülke topraklarını emperyalist
tidarı emperyalistler tarafından cilatekellere ve yabancı zenginlere peşkeş
lanırken atılan nutuklar ve İsrail karçekerlerken diğer yandan da ülkemişısındaki efelenmelerin gerçekte hiçzi emperyalistlerin halklara saldırı
bir hükmü yoktur. Her ne kadar her
üssü haline getirmeye çalışıyorlar.
şey bizim kontrolümüzde, her şeyi biz
Gerek şimdi kurulacak olan füze
belirliyoruz havasını atsalar da, hatta
kalkanı projesine ve gerekse de ülel altından Osmanlı gibi büyük bir
kemizdeki bütün emperyalist üslere
devlet oluyoruz propagandasına gikarşı sesimizi daha da yükseltme zarişseler de gerçekler emperyalistler
manıdır.
karşısında el pençe divan olmaktan
Amerikan radarlarını da üslerini de,
kurtulamadıklarını, hatta artık bu kotüm
emperyalistler ve kurumlarıyla birnuda yerlerde süründüklerini ortaya
likte ülkemizden defetmek için bakoymaktadır.
ğımsızlık bayrağı etrafında halk kurOsmanlılıkları ise Osmanlı'nın fetuluş savaşımızı büyütme zamanıdır.
tihçi ve yükseldiği dönemini değil,
hasta adam olarak emperyalistlerin kapısında
KÜRECİK’TE RADAR ÜSSÜ
kul köle olduğu döneİSTEMİYORUZ!
mini anlatır. Ve bunların
NATO füze savunma kalkanının erken uyarı sistekimliklerinde de olsa
minin kurulmasının planlandığı Kürecik’te, halk füze
olsa Vahdettin yazar...
İşte bu işbirlikçi ha- kalkanına karşı eylem kararı aldı.
18 Eylül 2011 tarihinde, Kürecik Cemevi’nde bir arainlerin de sonları elbette Vahdettinler gibi ola- ya gelen, içlerinde Halk Cephelilerin de olduğu halk,
caktır. Ülkeyi haraç me- 2 Ekim tarihinde radar üssüne kitlesel bir yürüyüş yazat emperyalistlere sa- pılmasını ve radar üssünün Kürecik’te ya da başka bir
tanların sonunun başka yerde kurulmasının engellenmesi için de eylemlerin arttürlü olması mümkün tırılarak devam ettirilmesini kararlaştırdı.

Füze Kalkanına Karşı Okmeydanı’nda
Yürüyüş Düzenlendi

Halkların düşmanı AKP iktidarının, emperyalizmi korumak amacıyla Malatya’nın Kürecik ilçesine füze
kalkanı yerleştirilmesi kararı Okmeydanı’nda Halk Cepheliler tarafından yapılan eylemle protesto edildi.
20 Eylül Salı günü saat 20.00’de
Okmeydanı-Dikilitaş parkında top-
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lanan Halk Cepheliler, “Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz”
pankartını açarak, sloganları ve meşaleleriyle yürüyüş düzenlediler.
Halkın pencere ve balkonlara çıkarak alkışlarla destek verdiği yürüyüş boyunca, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP”, “Füze Kalkanı Değil Tam
Bağımsız Türkiye”, “Emperyalizmin Askeri, Halkların Katili Olmayacağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede” sloganları atıldı.
Mahmut Şevket Paşa Sağlık Ocağı önüne gelindiğinde, basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada,

“Füze kalkanı emperyalizm adına
bir saldırı üssüdür. Füze kalkanı ülkemiz işbirlikçileri adına bir ihanet
üssüdür. İşbirlikçilik bugün AKP
eliyle sürüyor. İşbirlikçiliğin değişmeyen geleneğidir; vatan hainliği
halktan gizlenir.
AKP'nin yalanları gizleme çabaları boşunadır. Gerçek olan işbirlikçilerin Amerika'nın bir dediğini iki etmedikleri, istedikleri bütün şartları yerine getirdikleridir. Bu üslerin bölge
halklarının daha fazla kanının dökülmesinde, ülkelerinin işgalinde nasıl kullanıldığı görülecektir.” denildi.
Basın açıklamasının ardından bitirilen yürüyüşe 157 kişi katıldı.
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T. Erdoğan Ortadoğu Turunda
ABD'NİN HALİFESİ TAYYİP!
Başbakan Tayyip Erdoğan, 1215 Eylül tarihleri arasında sırasıyla
Mısır, Tunus ve Libya'yı ziyaret eden
bir Ortadoğu turu gerçekleştirdi.
Ortadoğu turunun ardından ise
Erdoğan, BM toplantısı için gittiği
Washington'da Obama ile görüştü.
Başta AKP basını olmak üzere emperyalist medya Erdoğan'ın Ortadoğu
gezisini göklere çıkardı.
İşte AKP basınının kimi başlıkları:

"Mısır'da Erdoğan'a
coşkulu karşılama",
"Erdoğan'ı binlerce Mısırlı
karşıladı" "Konvoy
güçlükle ilerledi."
Kimi gazeteler hızını alamamış
olacak ki şu yorumları yaptı: "Kahire Erdoğan için ayakta", "Kahire
sokakları Erdoğan diye inledi".
Sadece AKP basını değil ABD basını da övgüde geri kalmadı. Financial
Times Erdoğan'ın Mısır ziyaretini
"Rock star gibi karşılandı" diyerek
veriyordu.
Tüm abartma ve şişirmelere karşın cılız denebilecek bir kalabalık karşılıyordu Erdoğan'ı. "Gazetemizde
Mısır izlenimlerimi aktarmaya başladığım ilk gün, 14 Eylül'de yazmıştım. Evet, Mısır sokaklarında Erdoğan'a büyük bir sevgi vardı. Bu sevgiyi gösterenlerin sayısı sağdan da
saysak, soldan da saysak 500 kadardı." (Akşam gazetesi, Funda Özkan)
Erdoğan, havaalanında Mısırlılar’a
Arapça seslenirken onu karşılayanlar da
"İslam'ın kurtarıcısı, Allah'ın azizi Erdoğan" karşılığını vermiş. Mısır'da
sokakta veya toplantı salonlarında da
"Halife Erdoğan" sloganı atılmış.

Bu Halifelik Sahtedir
Bu Halifelik Emperyalizmin
"Halife"liğidir!
Halife nedir, kime denir?
Halife, "Allah’ın emirlerinin yerine
getirilmesinde Peygambere vekil olan

zat, Müslümanların emiri, hükümdarı” anlamına gelir.
Bu halifeliğin Erdoğan'ın emperyalizm adına yaptığı halifelik
ile hiçbir ilgisi yoktur.
Bu nasıl halifelik? Ülkemiz
topraklarını emperyalistlerin,
Amerika’nın üssü haline getirdi.
Bu üslerden kalkan uçaklar Ortadoğu
halklarının başına bombalar yağdırdı.
Ambargolarla yüz binlerce Iraklı çocuğun ölümüne neden olan Amerikan
emperyalizmine her türlü desteği
sundu.
Bu nasıl halifelik? Müslüman
Irak'ın Amerikan emperyalizmince
işgalinde topraklarımızı emperyalistlerin karargahı haline getirdi.
Bu nasıl halifelik? Müslüman Afganistan'a karşı halkımızı NATO askeri, Afgan halkının katili yapıyor.
Bu nasıl halifelik? Ramazan'da
dahi katil NATO'nun Libya halkını
bombalamasına ses çıkarmadı. NATO
ile birlikte müslüman Libya'yı bombalarla yerle bir edip emperyalist
yağmaya açık hale getirdi. Libya'nın
sömürgeleştirilmesinin önünü açtı.
Bu nasıl halifelik? "Biz Filistinli kardeşlerimizin A'dan Z'ye yanındayız" diyor. İsrail'in zulmüne asla seyirci kalamayacaklarını söylüyor. İsrail'in baş destekçisi Amerika'nın
yeni sömürgesi, Amerika'nın bir dediğini iki etmiyor. İsrail'le her türlü anlaşmayı yapıyorlar.
Bu nasıl halifelik? Aynı oyunu
Suriye'de, İran'da oynuyor. Irak'ı, Afganistan'ı, Libya'yı nasıl emperyalist
yağma ve sömürüye açık hale getirdilerse şimdi Suriye'yi, İran'ı aynı duruma getirmeye çalışıyor.
Filistin Ortadoğu'nun kanayan yarasıdır. Ortadoğu'nun zayıf karnıdır.
Arap halklarının Filistin konusundaki duyarlılığını biliyor Erdoğan. İşbirlikçi Arap yönetimleri gibi Türkiye oligarşisi de Filistin sorununu istismar konusu yapmıştır. Bu oyunu
şimdi Erdoğan'ın AKP'si oynuyor.
Diyor ki AKP basını: "Tunus'ta

İsrail’i de sert sözlerle uyaran Başbakan, 'Doğu Akdeniz’de İsrail istediği gibi at oynatamayacak. Firkateynlerimiz, hücum botlarımız oralarda olacak."
"Biz Filistinli kardeşlerimizin A'dan
Z'ye yanındayız" demiş Erdoğan.
Filistin halkının başta devlet kurma hakkı olmak üzere kendi kaderini tayin hakkını tanıma, bunu çiğneyen Amerika, İsrail, AB emperyalizmini görmezden gel, bunun yerine her
şeyiyle dünya halkları nezdinde teşhir olmuş İsrail'e efelen.
Erdoğan gezilerinde sadece Filistin
halkının yanında, İsrail zulmünün karşısında olduğu yalanlarını söylemedi.

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

Bakın neler demiş:
"Devrimler kanla olmasın... Gerçek
demokraside halkın iradesi vardır,
gerçek demokraside halkın iradesine,
düşüncesine saygı vardır ama bunun
suistimali olmamalıdır. Devrimler
kanla olmasın, insanlar öldürülerek olmasın. Devrimler düşüncelerin, fikirlerin, ideallerin sandıktan yansıması
suretiyle, milletlerin iradesiyle gerçekleşsin." diyen halife Erdoğan Tunuslular’a "Fırsatı iyi değerlendirin" demeyi de ihmal etmemiş.
Emperyalist efendilerinden çok iyi
öğrenmiş Tayyip. Yak, yık, bombala,
kana boğ, halkın iradesini tanıma,
hiçbir hukuk, kural tanıma, ülkeler işgal et, yönetimleri değiştir... "Devrimler
kanla olmasın" de. "Gerçek demokraside halkın iradesi vardır" de.
Bu söylemlerin tercümesi şudur;
emperyalizmin dünya düzenine boyun
eğin! Düzenin sınırları dışına çıkma-
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yın! Size verilenle yetinin!

"Erdoğan Libya'da
Tarih Yazdı"

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

AKP medyası Libya ziyaretini bu
başlıkla verdi.
"Dünyanın gözü hafta boyunca
Mısır, Tunus ve Libya’daydı... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’daki coşkulu karşılamayla başlayan tarihi gezisi, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi ürküttü... Ve tek nedeni “Başbakan Erdoğan’ın Kuzey Afrika turunu gölgelemek” olan ani bir Libya gezisi gündeme geldi." (Saadet Oruç, Star gazetesi, 19 Eylül 2011)
Fransa'nın Libya gezisinde somutlanan politikasını "tam bir hegemonya kavgası" diye niteliyor
Saadet Oruç.
AKP medyası, emperyalist Fransa
ve İngiltere başkanlarının Libya gezisini Libya'dan pay kapma şavaşı olarak nitelerken Tayyip Erdoğan'ın Libya'da bulunma nedenine ilişkin hiçbir
şey demiyor. Tabii, Erdoğan Libya'ya,
Tunus ve Mısır'a ulvi amaçlarla gitti.

Her şey gerçeği gizlemek
için, allayıp-pullamak için:
"Başbakan'ın Bingazi ziyareti Libya tarihi için önemli bir güne rastladı. Libya'nın İtalyanlar’a karşı savunulmasında büyük mücadele sergileyen Ömer Muhtar, İtalyanlar tarafından esir alınmasının ardından 16 Eylül 1931'de idam edilmişti... Bingazi'de
inşa edilen Ömer Muhtar anıtının
açılışının da 16 Eylül'de yapılması ve
Erdoğan'ın da açılış törenine katılması
kararlaştırılmıştı." (basından)
Ömer Muhtar'ın, onun yoldaşlarının, Libya'nın bağımsızlığı için şehit düşenlerin kemikleri sızlamıştır.
İşbirlikçiler adına tam bir aymazlıktır bu durum. Vatanını emperyalistlere satan Libyalı işbirlikçiler,
yeni sömürge bir ülkenin başbakanı,
emperyalizmin uşağı Tayyip Erdoğan’la el ele, 80 yıl önce emperyalist
İtalya'ya karşı bağımsızlık savaşının
önderlerinden Ömer Muhtar'ın katledilmesinin yıldönümü anısına anıt
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dikiyorlar.
Bu anıt Ömer Muhtar'ın anıtı değil. Bu anıt işbirlikçiliğin anıtıdır. Bu
anıt utanç anıtıdır.
Erdoğan Bingazi'de Libyalılar’a
seslenmiş: "Türkiye'nin daima kardeş Libya halkının yanında olacağını" belirtmiş. Düne kadar aynı
şeyi Kaddafi'ye söylüyordu. Emperyalizmin hedefleri önünde engel olduğunda Kaddafi'yi anında satmaktan
çekinmedi. Şimdi kardeş Libya halkı dediğine bakmayın, emperyalizmin
hesapları önünde kim engel olursa onu
da anında satacaktır.
Tayyip'in kardeşliğinin ölçüsü
"emperyalizm uşaklığıdır".
Tayyip Erdoğan Libya'da yaptığı
konuşmada AKP medyasının deyimiyle "tarihi mesajlar" verdi.

Neymiş tarihi mesajları
Tayyip’in?
Kaddafi yandaşlarına çağrı yaparak, "Kardeşlerinizle kucaklaşın. Kan dökmek bize yakışmıyor." Çerçeveletip asın Erdoğan’ın
sözünü... Bir işbirlikçiye de bu sözler yakışır...
Suriye lideri Esad’a da, "Halkına
zulmeden ayakta kalamaz" dedi.
İşbirlikçi Libya yönetimine de şu
mesajı verdi: "Yeraltı zenginlikleri
üzerinde hesap yapanlara prim vermeyin."
İşbirlikçinin ahlakı yoktur. İşbirlikçinin ulusal onuru yoktur. Emperyalistlere karşı direnenlere "kan
dökmek bize yakışmıyor" diyor.
“Ülkeni işgal edenlerle, halkının
üzerine bomba yağdıranlarla, vatanını satanlarla kucaklaşın” diyor
Tayyip. Kendi yaptığı şeyi yapmalarını söylüyor.
"Kan dökmek bize yakışmaz"
diyor. Dünyanın en kan dökücü devleti Amerikan emperyalizmini her
fırsatta dost olarak görenlerin bu
sözü yalan ve demagojiden başka birşey değildir.
Bunun için mi Libyalı işbirlikçiler, Libya halkına karşı Özel Timler
tarafından eğitildi?
Erdoğan'ın Libya ziyareti adeta

şova dönüştü. Erdoğan'ın ziyaretinden
bir gün önce Fransa ve İngiltere başkanları Sarkozy ve Cameron'un
Libya'yı ziyareti karşılıklı söz düellosuna da neden oldu.
AKP medyası, Erdoğan'ın Sarkozy ve Cameron'u ürküttüğünü söyleyip Mısır, Tunus ve Libya'da Erdoğan'ı binlerin karşıladığını belirtirken, Fransız basını Erdoğan'ın ziyaretini "poz vermek" olarak niteledi.
Önce ben gittim sonra sen gittin diyorlar.
Deyim yerindeyse birbirlerine
hava atmaya, topladıkları, toplayamadıkları kalabalıkları gösterip birbirlerini "çatlatmaya" çalıştılar.

Gerçek olan Libya'yı
yağmalamak için nasıl
kapıştıklarıdır
Fransa, İngiltere kendi adına, kendi emperyalist çıkarları adına Libya'dadır. Bunu da gizlemiyorlar.
Peki Tayyip Erdoğan kim adına, ne
adına Mısır'da, Tunus'ta, Libya'daydı?
Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'ya kim
adına gitti? Kim adına konuşuyordu?
Kimin çıkarlarını savunuyordu?
AKP basını da, emperyalist dünya medyası da bu soruları görmezden
geldiler. Bu soruları yok saydılar.
Sanki bağımsız, demokratik bir ülkenin başbakanı komşu ülkelere geziye çıkmış. O ülkenin çıkarlarını da
zedelemeden kendi ülkesinin çıkarları,
egemenlik hakkına karşılıklı saygı temelinde ilişkiler geliştirmek için geziye çıkmış sanki.
Oysa gerçek açıktır. Tayyip Erdoğan Obama adına, Amerika adına gitmiştir Mısır, Tunus ve Libya'ya. Ve yanında götürdüğü işbirlikçi tekeller
adına gitmiştir. Bu gezi sonucunda işbirlikçi tekeller 850 milyon dolarlık iş
bağlantısı yapmıştır. Ve gizinin son durağı Amerika, Obama'dır. Rapor verecektir emperyalist efendisine.
Obama-Erdoğan görüşmesinin
gündemi açıklandığı şekliyle: Ortadoğu, Terör, Füze Kalkanı, İsrail ve
Filistin...
Obama söyleyecek Erdoğan yerine getirecektir.
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Emperyalizmin "model ülkesi"
Türkiye!
Emperyalizmin "Halifesi" Erdoğan!

Emperyalizm uşaklığı,
emperyalizm adına
hükümranlık, taşeronluk
"halifelik" olarak sunuluyor
Emperyalizmin yeni-sömürgeciliği
"bölgesel liderlik" olarak sunuluyor.
Sömürgecilik, işbirlikçilik, uşaklık gizleniyor, dahası meşrulaştırılmak
isteniyor.
AKP iktidarı, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP)'ndeki rolüyle bunu itiraf etmekten geri de durmadı.
BOP ya da daha sonra değiştirildiği haliyle GOP (Genişletilmiş Ortadoğu Projesi) Ortadoğu'nun Amerikan emperyalizminin çıkarlarına
göre yeniden düzenlenmesidir.
Amerikan emperyalizminin hedefleri önündeki engellerin ortadan
kaldırılmasıdır.
Bu ne demektir?
Bu, Libya, Suriye örneğinde olduğu gibi işbirlikçiler aracılığıyla
ülkenin içte istikrarsız hale getirilmesidir, ülke yönetiminin içte
ve dışta meşruiyetini kaybettirmek, ülkeyi emperyalist dış müdahaleye, işgale açık hale getirmektir.
Ülkenin yönetimini, Amerikan
emperyalizmi lehine değiştirmektir.

Hayatın
Öğrettikleri

Ekonomik, siyasi, askeri ambargoyla ve baskı altına alarak emperyalizmin denetimi altına girmemiş bir ülkeyi teslim alıp emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülke haline getirmektir.
Emperyalistler hedeflerini, projelerini hayata geçirmek için her zaman
işbirlikçilere ihtiyaç duyarlar.
İşbirlikçilik yeni-sömürgecilik
ilişkilerinin esasıdır. Çünkü yeni-sömürgecilik emperyalist işgalin gizlenmesidir. Emperyalist işgali gizlemek için işbirlikçiye ihtiyaç vardır.

İşbirlikçi ordu, işbirlikçi
hükümetler, iktidarlar,
işbirlikçi basın, işbirlikçi
oligarşi...
Görünürde o ülkenin bayrağı dalgalanmakta, o ülkenin ordusu, o ülkenin meclisi, o ülkenin hükümetleri yönetmektedir. Oysa gerçekte yöneten IMF'si, NATO'su, Dünya Bankası ile Amerika'dır, emperyalizmdir.
1950'lerden bugüne devam eden
emperyalizm işbirlikçiliği Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP ile doruk
noktasına çıkmıştır.
1996 yılında ABD ileri gelenlerinin önümüzdeki 20 yılda Türkiye'yi
yönetecek liderler olarak; Gül-Erdoğan ikilisini seçtikleri, basında ve
ABD basınında yer aldı.
Tayyip Erdoğan da işbirlikçiliğini gizleme gereği duymuyor. 10 Ha-

ziran 2005'te Amerikan Dış Politika
Derneği (FPA) toplantısında; “Biz
Türkiye olarak, bildiğiniz gibi Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika İnisiyatifi çalışmalarında rol aldık.
Eşbaşkan olarak bu süreci işletmeye devam ediyoruz” diyordu.
16 Kasım 2005 tarihinde Ankara'da
AKP MYK toplantısından sonra basına; “Dışişleri Bakanı Gül, Bahreyn'de ABD Dışişleri Bakanı Condalize Rice ile Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi ile ilgili görüşecek.
Söz konusu projede eşbaşkanlık görevi yapıyoruz ve yapmaya devam
edeceğiz” diye demeç verdi Başbakan.
"Bölgesel liderlik" işbirlikçiliğin
avuntusudur. Ortada bir liderlik
yoktur, ortada uşaklık vardır, emperyalizmin taşeronluğu vardır. Obama adına, Amerika adına halkları, emperyalizmin düzenine boyun eğmeyenleri tehdit etmek vardır.
Tayyip Erdoğan'ın Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da yaptığı budur. Suriye'de Esad yönetimine, İran yönetimine yaptığı çağrıların anlamı budur.
Ülkemiz topraklarına füze kalkanı yerleştirilmesinin bunun için
topraklarımızın ardına kadar emperyalistlere açılmasının anlamı budur.
Halklarımız, dünya halkları bu
işbirlikçiliği, uşaklığı, vatan hainliğini
kabul etmeyecektir.
Dünya halkları emperyalizmin
sömürü, zulüm düzenine boyun eğmeyecek, kabul etmeyecektir.

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

“Devrimci Olduğunuzu Baştan Söylesenize”

Yeni bir kampanyayla yeni bir
mahalleye gitmeye başlamıştık.
Bize bazı günler kimse kapıyı açmıyordu ama biz ısrarla gidiyorduk. Aslında bu mahalle de eskiden devrimcilerin yoğun olduğu mahallelerden
biriymiş. Ama uzun zamandır devrimciler uğramadığı için,
ne bir devrimci yayın ne de bir devrimci faaliyet vardı.
O yüzden, devrimciler hariç herkes kapılarını çaldığı için,
artık kimseye kapıyı açmıyorlardı.
Biz de bu kampanya sayesinde bir mahallemizin daha
olduğunu öğrendik. Ve mahallelinin bir çoğundan imza
alarak hem mahalleyi hem de mahalle halkını tanıdık. Hem
mahallenin hem halkın sorunlarını görmüş olduk. Mahallede yoğun bir polis trafiği vardı, buna paralel olarak
da uyuşturucu trafiği. Kampanya bitiminden hemen

sonra dergi dağıtımına başladık.
Biz mahalleye sık gittiğimiz için, artık bazı insanlarla ilişkilerimiz gelişmişti. Dergimizi onlara dağıtmaya başladık. Bir gün bir eve gittik, bir abi vardı. Evin kapısında tam dergiden bahsediyorduk ki, abi “istemiyorum” diyerek lafı ağzımıza tıkadı. Yanımdaki arkadaş siyasi bir
dergi olduğunu, halkın sorunlarını anlattığını söyledi. Abi
yine ben istemiyorum deyince, ben de bunun devrimcilerin dergisi olduğunu söyledim ve bunun üzerine az önce
bize karşı olan tavrı hemen değişti ve bize gülerek, “Kardeşim baştan söylesenize devrimci dergisi diye, alırım tabii. Ne kadar?” dedi. Biz de bir lira deyip, her hafta getirelim deyince abinin çok hoşuna gitti. “Siz her hafta geliyorsanız bana da getirin tabii...” dedi ve bizi hemen içeri davet edip çay, yemek ikram etti.

Katiller Hesap Verecek
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Tarihten

Olay lar... Ki şi ler...

Kanla yazılan tarih silinemez
Tarih sayfalarına kaydetti Ulucanlar’ı:
Zalimiyle, zulmüyle, ve zulme boyun eğdirilemeyen kahramanlarıyla.
AKP, Ulucanlar’ın tarihini unutturmak için müze yaptı. AKP’nin çabası boşunadır. Tarihi çarpıtabilirsiniz, ama tarihi değiştiremezsiniz. Ki, Ulucanlar’ın tarihi kanla yazılmıştır...
***
Ulucanlar Hapishanesi onlarca yıllık bir
yapıdır. Ankara’dan gelip geçen kervanların
konaklaması için han olarak yapılmış.
Cumhuriyet'in ilanından sonra yolcuların kaldığı odalar ve atların kaldığı ahırYürüyüş
lar koğuşlara çevrildi ve ek bir idare bina25 Eylül
sı yapılarak daha sonra “Ankara Ulucan2011
lar Merkez Kapalı Cezaevi" olarak anılan
hapishaneye çevrildi.

Ey her şeyi gören,
bilen ve kaydeden koca
tarih;
tanığısın. Zulüm kanımızı
içmeye devam ediyor.
Al, bunu da kaydet kan
kokan sayfalarına.
Kaydet ki, düşmanın
kahpeliği,
halkın evlatlarının yiğitliği
geleceğe miras kalsın...

Sayı: 287

Kale duvarı gibi kalın ve sağlamdır duvarlar. Hani derler ya “şu duvarların dili
olsa da konuşsa...” Dilsiz sanmasın kimse taş duvarları; dili vardır onların. Nelere tanık olmamıştır ki taş duvarlar... Ölümler görmüştür o duvarlar. Büyük zulümler,
isyanlar görmüştür. İsyan ateşiyle yanmış,
yakılmış, kurşunlanmıştır.
İlk büyük isyanı 1966'da çıkarılan
“af”ta “ayrımcılık yapılması”na karşı adli
mahkumlar gerçekleştirdi. Bu isyanda
jandarma kurşunu ve gardiyan sopasıyla
dört mahkum katledildi, onlarcası yaralandı.
'70'li yıllarda devrimcilerle tanıştı Ulucanlar.
12 Mart terörü uzandı hapishanelere.
Yüzlerce devrimcinin “kellesini” istemektedir. Darağaçlarının gölgesinde devrimi savunanlar konaklamaktadır şimdi
Ulucanlar’da. Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN, Hüseyin İNAN bağrına kor gibi düştü Ulucanlar’ın.
Hapishanenin giriş kapısıyla ikinci
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kapı arasına kapıaltı denilen yeri geçince
küçük, dört yanı duvarlarla çevrili, ortasında uzunca bir kavak ağacının olduğu
bahçeye çıkılır. 1972'nin 6 Mayıs'ında, Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN, Hüseyin
İNAN o ağacın dibinde asıldılar. O kavak,
o taş duvarlar zulmün ve zulme karşı Bağımsız Türkiye diye haykıran devrimcilerin kahramanlığına tanık oldular. 12
Eylül sonrası, 17 yaşındaki Erdal EREN ve
Necdet ADALI'yı da aynı avluda astılar.
***
12 Eylül cunta yıllarında Ulucanlar Hapishanesi hiç de tarihine layık olmayan tavırlara da tanıklık yaptı. Cunta, 12 Eylül
öncesi yüz binleri yürüten bazı örgütleri
Mamak Askeri Hapishanesinde teslim almıştı. Hazırolda İstiklal Marşı söylettiği tutsakların görüntülerini televizyonlarda, gazetelerde tüm tutsaklara ve halka "herkesi nasıl hizaya soktuğunun" propagandasını yapmak için gösterdi.
O dönemde Ulucanlar'da da cuntanın
saldırıları karşısında direniş politikalarını
değil, teslimiyet politikalarını uygulayan
KSD, DY ve TDKP davalarından yargılanan yüze yakın tutsak kalmak- taydı.
Faşist cuntanın Ulucanlar'da dayattığı
ilk uygulama, "karıştır-barıştır" adı ve-

rilen devrimci tutsaklarla faşistleri aynı koğuşlara koyma politikası oldu. Mamak'ta
olduğu gibi "karıştır-barıştır" politikasına
karşı hemen hiçbir direniş gösterilmedi.
Bunun dışında cuntanın Tek Tip Elbise saldırısı karşısında da hiçbir direniş göstermediler.
***
Ulucanlar hapishanesi’nde teslimiyetten direnişe uzanan yol, Devrimci Solcular’ın tutuklanıp Ulucanlar’a koyulmasıyla
başladı.
An ka ra'da ki '87 ey lem le ri, DEVGENÇ'in '88'de gerçekleştirdiği Filistin
Halkıyla Dayanışma Gösterisi ve devamında hayata geçirilen pek çok eylemlilik, düşmanın kitlesel gözaltı ve tutuklamalarıyla
engellenmeye çalışıldı. '87 yılından itibaren Ulucanlar Hapishanesi’ne konulan
Devrimci Solcular’la birlikte, düşmanın dayattığı statüleri parçalayarak özgür tutsakların damgasını bu zindana da vuracak olan
devrimcilerle tanıştı. Ve Ulucanlar, açlık
grevleriyle, direnişlerle tanıştı. Ve 1991 özgürlük eylemiyle tanıştı. Ulucanlar’ın
kale gibi sağlam taş duvarları devrimci tutsakların özgürlük ve sıcak savaşın içine girme isteklerini önüne geçemedi. Ve sonraki yıllarda da bıkmadan, yılmadan, her açığa çıktığında “bir gün mutlaka” diyerek özgürlüğü düşmanın “af”larında değil kendi elleriyle aradılar.
Ulucanlar, 96 ölüm orucunun fedaya
koşan direnişçileriyle tanıştı. Ve artık
Ulucanların adı direnişlerle anılmaya başladı. Oligarşinin saldırıları karşısında sayısız barikatlar kuruldu.
Ulucanlar 12 Eylül dönemlerindeki
gibi tutsakların teslim alındığı bir hapishane
değil, devrimin okullarından birisi olmuştu. Kahramanlar yetiştirdi dışarı çıktığında sıcak kavganın içinde savaşmak
üzere. Birtan ALTUNBAŞ, Solmaz KA-
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RABULUT, Mustafa AKTAŞ, Fuat
ERDOĞAN, Alp ARSLAN, Besat AYYILDIZ, Metin TÜRKER, Kasım YILMAZ bu okulun öğrencilerinden bazılarıdır. Bu yanıyla düşmanın hep hedeflerinden birisi oldu.
***
Oligarşi devrimci tutsaklara çok daha
büyük ve sistemli bir saldırının startını 26
Eylül 1999 yılında Ulucanlar’dan verdi.
Ulucanlar Hapishanesinde koğuş sorunu nedeniyle bir “eylem” başlamıştı.
Devrimci tutsaklar, 40 kişilik koğuşta 120
kişi kalmak zorunda bırakılmıştı. Tutsaklar
bir yıldır idareden yeni koğuş talebinde bulunuyorlar, ancak talepleri karşılıksız kalıyordu. Bunun üzerine devrimci tutsaklar
2 Eylül’de bitişik koğuşu işgal ederek, sorunu fiilen çözdüler.
Bunu fırsat bilen oligarşi yapacağı katliamın hazırlıklarını yaptı. Katliamı meşrulaştırmak için yalan haberlerle halkı yönlendirmeye çalıştı. Ulucanlar’la ilgili neredeyse hergün tutsakların sayım vermediği, silahlı eğitim yaptığı vb. türden
yalan haberler yayınlanmaya başlandı.
Aynı günlerde idare, sayım almamaya
başladı. Aile ve avukat görüşü yasaklandı.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı İhsan
ERBAŞ, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada,
“cezaevinde yatak sıkıntısı olmadığını,
koğuş işgalinin başka nedenleri olduğunu” söyledi. Tutsakların sayım vermediği iddia edildi.
Adalet Bakanlığı, sorunun çözümü
için yapılan girişimleri geçiştiriyor, sorun
bilinçli bir şekilde tırmandırılıyordu. Aileler saldırı ihtimalini gördükleri için son
altı gündür hapishanenin dışında sabahlıyorlardı. Katliamın gerçekleştirileceği
gece, önce bölgedeki tutsak yakınları
uzaklaştırıldı, ardından bölge trafiğe kesildi. 26 Eylül’de katliam saldırısı başladı.
***
Saat 02:00'de nöbet değişimi var.
Herhangi bir olağanüstülük yok. Fırtına öncesinin sessizliği yaşanıyor. Birazdan fırtına kopacak.
Saat 03:00'ü geçiyor. Katil sürüleri hapishaneyi kuşatmaya başlıyorlar. Nöbetçiler kanla yazılacak tarihin ilk işaretini
verdiler:

"Yoldaşlar çatıda asker var!.." Devrim okulunun öğrencileri, “zil çaldı”,
ders başlıyor... Belki de bu, son ders!..
Komutan İsmet’in sesi geliyor:
"Yoldaşlar; herkes direnişe hazır olsun! Herkes görev yerlerine.!" (...) katiller çatı mazgalından koğuşun içine gaz sıkıp bomba atıyorlar.
Saat 04:00... Ve kurşunlar yağıyor...
Katliamcıların aynı anda saldırdığı üç
noktadan biri de 7. koğuşun olduğu kısım.
Robokoplar 6. koğuşun havalandırmasından saldırıya geçiyor. Düşmanın hedefi 2 Eylül’de malta duvarları delinerek işgal edilen 7. koğuş. Göğüs göğüse sürüyor saldırı ve direniş. 6. koğuşun havalandırma kapısından yüklenen robokopları,
bedenlerini siper ederek karşılıyor tutsaklar. "Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz" sloganı bir tokat gibi patlıyor düşmanın suratında. Bir yoldaşımız, bir sürü
şeyi karıştırıp bir molotof hazırlıyor. Sakin bir bekleyişin ardından "İşte tam zamanı" diyerek fırlatıyor. Tam isabet!.. Molotof kol kola girmiş robokopların ortasına düşüyor. Neye uğradığını şaşıran katiller panikleyerek geri çekiliyor.
Düşmanın ilk ateşiyle yaralananlar
var. Zafer KIRBIYIK ve Önder GENÇASLAN da yaralananlar arasında. Zafer'in kulağının arkasında şiddetli bir kanama var. Birçok tutsak da bacaklarından
yaralanıyor. Sağlıkçılar 5. koğuşun bahçesinde yaralılara ilk müdahaleleri yapıyor.
Yağmur gibi yağıyor bombalar, öyle ki
açık hava olmasına rağmen, nefes alınamıyor... Bombalar da yetmedi... Düşman
havalandırmaya dahi giremiyor. Kurşun
yağdırmaya başlıyor şimdi de. Sivil giyimli
polisler, üst rütbeli subaylar G-3'lerle, av
tüfekleri ve otomatik tüfeklerle nişan alarak ateş ediyorlar. Belli ki teslim alamadıkları devrimci tutsakları toptan yok etmeye ant içmişler...
***
Kadınlar koğuşunda 28 tutsak vardı.
Aynı zamanda ve aynı şeklide kadınlar koğuşuna da saldırdılar. Koğuşta bulunan 2
PKK’li, 1 DY’li ve 1 de Troçkist tutsak
vardı. Onlar barikatın dışına çıkmak istediler ama izin verilmedi.
Barikat başında direniş saatlerce sürüyor. Şafak sökmek üzere... Kadın tutsakların bulunduğu koğuşa hala gireme-

di düşman. Şimdiden yaralıların sayısı hızla artmaya başladı. Kimi taşla, kimi kancayla yaralanıyor tutsaklar. Zehirli gazlarla sıs sık soluksuz bırakıyor. Yine de moraller, coşku, kararlılık dorukta. "Gündoğdu" marşıyla karşılanıyor şafak.
Erkekler bölümünde otomatik silahlara
karşı sapanlarlar, kurşunlara karşı taşlarla direniliyor. Üst rütbeli bir subay, nöbetçi kulesinde elinde megafonla "Bizi zorlamayın. Teslim Olun!" diyor. Tutsaklar
anında cevap veriyor: "Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz"...
***
Erkekler koğuşunda şafak şehitlerle
karşılanıyor. 4. koğuşun havalandırma
kapısındaki düşmana tutsaklar tüm gücüyle
saldırıyor... Taş, sopa, elde ne varsa kullanılarak 5. koğuşla 4. koğuş arasında gardiyanların kullandığı ve tutsakların ‘dörtbuçuk’ diye adlandırdığı bölümdeki tutsaklar 4. koğuşa alınmak için kurşun sağanağı hafifletilmeye çalışılıyor. Orada ilk
saldırıda yaralananlar da var. MLKP temsilcisi Abuzer ÇAT göğsünden aldığı bir
kurşunla şehit düş-tü. TKP/ML temsilci- Sayı: 287
si Halil TÜRKER ve TKİP'li Ümit ALTIN- Yürüyüş
TAŞ, havalandırma kapısından girmek 25 Eylül
2011
üzereyken vuruldu.
Saat 05.30... Halil Türker de şehit düştü. Sonra Ümit ve Zafer... Şehitler için slogan atarak anma yapılıyor. Kimse “nasıl
olur, vay be...” demiyor, biraz önce yanında çatıştığı yoldaşın şehit düşmesine tanık olunuyor... Ölümü ve ölümü yenmenin zaferi yaşanıyor. Ölüm, ayaklar
altında çiğneniyor.
***
Ahmet Hoca ve Aziz ele avuca sığmıyor, kök söktürüyorlar düşmana. Ellerindeki sapanlar, otomatik tüfeklerle saldıran
düşmanı kaçırtıyor, sakınmak, saklanmak zorunda bırakıyor. Direniş öncesinin
sessiz Aziz'i, şimdi bir an bile susmuyor,
direnişin diliyle konuşuyor. Coşkulu, yerinde duramıyor. Taş atıyor, slogan atıyor.
18 yaşındaki Aziz, ömrü savaş meydanlarında geçmiş gibi savaşıyor.
Saat 07.00... Kadınlar koğuşunda direniş sürüyor.
Bir tutsak o anı şöyle anlatıyor: “Sabun, şampuan, makarna... Ve un... Un, şu
bulduğunuz un, en etkili "silahımız" oluyor. "Gebereceksiniz" diyerek serpiyoruz
üzerlerine. Ne olduğunu anlamıyorlar
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önce. Üzerlerine değmemesi için kaçışıyorlar, birbirlerinin arkasına saklanıyorlar. Kullanılabilecek neyimiz varsa kullandık. Düşmanın üzerine atabileceğimiz,
kullanabileceğimiz hiçbir şey kalmadı
elimizde. Bedenlerimiz var hala!”...
“İtfaiye hortumu uzanıyor içeriye.
Yangın söndürmek için değil. Basınçlı su
sıkmaya başlıyorlar üzerimize. Yangın
söndüren, hayat kurtaran itfaiye hortumu,
katillerin elinde bir işkence aletine dönüşüyor. Suyun basıncı savurup atıyor gövdelerimizi. Birbirimize, ranzalara tutunuyoruz. Böylesine bir saldırının içinde
PKK'liler askerlere temsilcileriyle konuşmak istediklerini söyleyip çıkıyorlar.
Kaçıyorlar, teslim oluyorlar açıkçası...

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

Hepimizi bayıltana kadar saldırıyorlar. Maltada da bir koridor oluşturmuşlar.
Bu seferki koridor oldukça uzun. Görüş
yerine kadar 60-70 metrelik koridordan
geçiyoruz. Başımıza, kolumuza bacağımıza, belimize... darbe almayan yerimiz kalmıyor. Yüzlerce kişi vuruyor. Birkaç kez
bayıldığımız oluyor koridor boyunca.
Kimimiz sürekli kusuyor; önce köpük,
sonra safra...” ...
Saat 08.00... Erkekler koğuşunda direniş sürüyor. Saat 09.00... direniş sürüyor. Saat 10.00... direniş sürüyor... Havalandırmada, ateş çemberinin ortasında
halaya duruyor tutsaklar...
Ulucanlar direnişi, Türkiye devriminin en büyük sorunlarından birlik sorununun nasıl çözüleceğini gösteriyor. Birlik, beden beden örülüyor. Kanlar kana karışıyor.... İtfaiyecilerin sıktığı su ve köpük,
havalandırmayı doldurmaya başladı. Giderek yükseliyor köpük.
"Havalandırmaya yoğun bir şekilde
tekrar gaz bombaları atıldı. Ahmet Hoca
ve Aziz öylesine cüretkar ve öylesine
atakça bombaları yakalıyor, düşmana
geri atıyorlardı ki... (...)
Her taraftan ateş etmeye başlıyorlar.
Yeni şehitler veriliyor. Tekrar koğuşa çekiliniyor, tekrar havalandırmaya çıkılıyor
ve saatlerce sürüyor direniş.
Dışarı çıkma kararı alınıyor, İsmet komutanın komutuyla kol kola giriliyor ve
Enternasyonel söylenerek düşmanın üzerine yürünüyor. Aziz ve Ahmet de burada şehit düşüyor.
(...) Çengelli sopalarla çekerek birbirinden koparılıyor tutsaklar. Silahlarının
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namluları kafalara dayanmış sürüklüyorlar. Düşman, 4. koğuşun havalandırmasından başlayarak hamamın önüne kardar
300 metrelik iki farklı koridor oluşturmuş.
Ellerinde kalaslar, zincirler, demir çubuklar, kancalar, dipçikler... makina gibi işliyor. Yüzlerce el, ayak ötekinden bir fazla vurabilmek için yarışıyor. Gece saat
03.00'ten 11.00'e kadar 8 saat süren direnişe 8 saat daha sürecek yeni bir sınavdan
daha geçilecek. Vuruyor “memed asker”! Öldüresiye saldırıyor tutsaklara.
Uzun ve zorlu bir yolculuk. Her metrede
duraklar var. Her durakta yeni bir karşılama. Ve her karşılamada iplerinden boşanmış azgın köpekler gibi saldırıyor işkenceciler. Hamamın içinde üstüste yığıyorlar tutsakları. İti, MİT'i, JİTEM'i, doktor kılığındaki yeminli işkencecileri, askerleri, polisleri, gardiyanları, müdürleri... Evet, bilcümle halk düşmanı, tutsakları, yani bir türlü teslim alamadıkları direnişçileri karşılamaya gelmiş. Düşman,
tanınmaz hale gelmiş yüzleri "teşhis" etmeye çalışıyor: "Söyleyin... Kimsin? ....
Hanginizdi?" Kimseden cevap yok. Dile
gelip taş duvarlar konuşacak: Çabanız beyhudedir, onları teslim alamazsınız...
***
Herkes çırılçıplak. Hamamın mermer zemininde kan birikintileri üzerinde
yatıyor tutsaklar.
Akıllarına gelen her türlü işkence
yöntemini denedi katiller. Kancalarla
sırtları parçalandı, koltuk altlarında sigara söndürüldü, hayalara firkete batırıldı...
"Elektrik... Elektrik getirin" diye bağırıyor biri çaresizce! Ne yapsalar, ne etseler
olmuyor. İsimlerini bile birkaç hainden ve
gardiyanlardan öğreniyorlar... Tutsak
temsilcilerini diğerlerinden ayırdılar,
odunlukta işkence devam ediyor.
İsmet Kavaklıoğlu direnişin komutanı. Onu teslim alırlarsa herkesi teslim alacaklarını sanıyorlar. Hızar makinasının altına yatırdılar. “Ya teslim olacaksın ya
öleceksin” dediler. Teslim olmadı İsmet. Hızarla boğazını kestiler. Her türlü
işkenceyi yaptılar. Kurşun sıktılar. Teslim
alamadılar. İsmet şehit düştüğünde işkenceden kaynaklı teşhis edilemedi.
Ama duvarların dili var. Duvarlar
konuşuyor. Zulüm devrimcileri Ulucanlar’da teslim alamadı. Kanla yazıldı Ulucanlar’ın tarihi, “müzeyle” silinemez.

Ahmet
İsmet
SAVRAN
KAVAKLIOĞLU
İsmet KAVAKLIOĞLU,
DHKP-C davası tutsağı, 1963
Balıkesir Gönen doğumluydu.
1979’da mücadeleye katıldı.
Ulucanlar hapishanesi tutsak
örgütlenmesinin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, DHKP-C
davası tutsağı, 1967 Aydın doğumluydu. Manisa Spor Akademisi’nde mücadeleye katıldı.
Devrimci Memur Hareketi’nde
mücadelesini sürdürdü.
1999’da Zonguldak’ta Kurtuluş gazetesini sattığı için gözaltına alındı ve tutuklandı.
Aziz DÖNMEZ, DHKP-C
davası tutsağı, 1981 Tokat Almus doğumluydu. İşçiydi.
1996’da mücadeleye katıldı.
Halil TÜRKER, TKP/ML
davası tutsağı, 1973, Tokat
Aktepe doğumlu. 93’de örgütlü
mücadeleye katıldı.
Nevzat ÇİFTÇİ, TKİP
davası tutsağı, 1967, Elazığ
Karakoçan doğumluydu.
1987’de hareketinin saflarında
yer aldı.
Ümit ALTINTAŞ, TKİP
davası tutsağı, 1972, Muğla
Çaybükü doğumluydu. 91’de
hareketinin saflarında yeraldı.
Abuzer ÇAT, MLKP davası
tutsağı, 1968, Malatya Haçova
köyü doğumluydu. 1996 ölüm
orucu gönüllüsüydü.
Zafer KIRBIYIK, TİKB
davsı tusağı, 1971 doğumluydu. Gazi Üniversitesi'ndeyken
mücadelede yerini aldı.
Mahir EMSALSİZ,
TKP(ML) davası tutsağı,
1974 Samsun doğumluydu.
Üniversitede iken mücadeleye
katıldı.
Önder GENÇASLAN,
TKP(ML) davası tutsağı,
1973 Çankırı doğumluydu.
Üniversitede iken mücadeleye
katıldı.

Kaybeden Katleden Devlettir!

Aziz
DÖNMEZ

Halil
TÜRKER

Nevzat
ÇİFTÇİ

Ümit
AlTINTAŞ

Abuzer
ÇAT

Zafer
KIRBIYIK

Mahir
EMSALSİZ

Önder
GENÇASLAN

Öğretmenimiz
Bir sorunu çözmenin tek yolu o sorunla savaşmaktır.
Sorunun çözümü için savaş vermektir.
Ve bu savaşa halkı katmaktır; onun YARATICI dehasını katmaktır.
Devrimciler güçlükler karşısında yılmazlıkları ile tanınırlar. Doğaüstü güçlere sahip olduklarından değil, halka olan inançlarındandır bu yılmazlıkları. Her güçlüğü
ciddiye alırlar. Çünkü her
güçlüğün üstesinden gelecek olan bir yol olduğunu,
bu yolun da halkta olduğunu bilirler.
Tek tek her güçlüğü ciddi şekilde ele alıp, gerekli
koşulları yaratarak, onların
üstesinden gelme yöntemlerini bulurlar.
Teker teker veya grup
grup ele almalıyız, incelemeliyiz. Zorlukların üstesinden gelmenin başka yolu
yoktur.
Geçen yıllarımızın tecrübeleri her güçlüğün başarı
ile üstesinden geldiğimizi göstermiştir.
Bütün güçlükler, “dağlar boyun eğer, ırmaklar geçit
verir” sözünde olduğu gibi devrimcilerin önünde dize gelirler.
Bin bir yola başvurarak,
Bin bir türlü olanaktan yararlanarak güçlüklerin üstesinden gelmeliyiz.
Bin yol varsa, bin yol denedik olmadıysa, BİR FAZLASI DA VARDIR VE O BİR FAZLAYI DEVRİMCİLER BULUR.
O YOLLARIN hepsi halktan geçer. Halka inanırsak,
halkın yaratıcı gücüne inanırsak, sorunlarımızın çözümüne
halkı katarsak, bin olanaktan bir fazlasını verirler bize.
Bin olanaktan BİR FAZLASI demektir halk.
BÜTÜN YOLLARI araştırırsak, güçlüklerin üstesinden gelebileceğimizi göreceğiz.
Kağıt üzerinde değil, genel, soyut, safsata değil,
genel geçer, temelsiz sözler ve işler değil. Meselenin girdisini, çıktısını kavramak;
AYRINTILARA GİRMEK, bizim çalışma tarzımız bu
olmalıdır.
Ayrıntılarda büyük şeyler yatıyor.

AYRINTILARDA NE VAR, ayrıntılarda her şey
var...
Bir işi yaparken, bir programı oluştururken, denetlerken
iki önemli şey vardır önümüzde:
1- İnsanlarımızı tanımak. Sadece insanlarımıza AKIL
ÖĞRETMEK değil, onlardan öğrenmek... Onlarla canlı ilişkiler içine girmek, gidip tek tek birimleri- alanları
gezmek, insanlarımızla konuşmak, onların günlük yaşamlarına girmek.
2- İnanmak, yapacağımıza inanmak...
a- Gerekli tüm koşullara sahip olduğumuza inanmak.
b- Gerçekleştirilmesi sadece bize bağlı olan, son derece ZENGİN olanaklarımızdan yararlanmanın YETENEĞİMİZE VE İRADEMİZE bağlı olduğu
GERÇEĞİNE İNANMAK.
Hiçbir plan halkımızın
koynunda gizli olan ve ancak planımızı (kaba planımızı) uygulama sürecinde
ortaya ÇIKACAK OLAN
bütün olanakları göz önünde bulunduramaz.
İşte bu deniz içinde, halk
denizi içinde yöntem düşündüğümüzde sorunların
çok kolay çözülebileceğini
göreceğiz.
Bir yöntem çözmezse o yöntemden başlayarak düşünüp yeni yöntemler arayacağız, ta ki çözene kadar.
Sorunlarımızı çözmek, işlerimizi daha hızlı ve pratik
yapmak YÖNTEM sorunudur.
Düşünürken, iş yaparken, mücadele ederken hep
yöntemler bulacağız.
Bu yöntemlerin hepsi halkın yaratıcı dehasındadır.
Sorunlarımızın çözümü halkı örgütlemektedir.
Yöntem aramak ve bulmak için halkı seferber etmeliyiz.
Yüzlerce insanın,
CANLI- PRATİK FAALİYETİDİR aslında yöntem.
Yeni bir yaşam yaratmak isteyen onlarca- yüzlerce insanımızın emeğidir.
Yüzlerce insanımızın çalışma azmidir.
Yani yeni tarzda çalışmaya hazır olmamızdır. Programlarımızı gerçekleştirme kararlılığımızdır. Çalışmaya
halkı katmaktır.
Tersi
zavallılıktır,
geriliktir.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BİN YOL
DENEDİK OLMADI DEMEMELİYİZ,
BİNBİRİNCİ YOL DA
VARDIR, BUNU BULACAĞIZ.
SORUNU ÇÖZMEK İÇİN
O SORUNLA SAVAŞMAK
GEREKİR.
BU SAVAŞA HALKI
KATMAK GEREKİR.
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Bizim için sorumluluk kendini aşmaktır. Emek vermektir.
Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Kendi zaaflarımıza
karşı mücadele etmek
CEPHELİ SORUMLULUK SAHİBİDİR ve bunu sürekli kılmaktır. Öğrenmek soSorumluluk, bilincinde olmaktır.
rumluluğumuz vardır. Daha çok iş yaSorumluluk bakmak değil görmektir.
pabilmek, görevimizi daha iyi yerine
Sorumluluk beklemek değil yapmaktır.
getirebilmek için kendimizi geliştirmek
Omuz vermektir. Halkımız der ki “Zuliçin sürekli araştıran öğrenen olmamün karşısında susan dilsiz şeytandır”
lıyız. Öğrendiğimiz her şey karşılığını
Dilsiz şeytan olmamaktır sorumluluk.
pratiğimizde bulmalı, sorumluluk budur.
Bizler devrimciyiz. Bu çürümüş
Çünkü sosyalizm, insanın insan tarave çürüten düzeni yıkıp yerine yepyefından sömürülmediği bir düzendir. Ve
ni bir düzen -sosyalizm- inşa etmek isbu düzeni kurmak için çıktığımız yoltiyoruz. Bunun için de, attığımız her
da ilerlemek ve başarmak için gelişadımdan, yapmadığımız her işten someliyiz. Öğrendiğimiz bir şeyi öğretme
rumluyuz. Devrim için yola çıkarken
sorumluğumuz vardır. Öğrenen herkealdık bu sorumluluk görevini. Her gün
sin öğretmek sorumluluğu vardır. Buyeni yeni sorunlarla karşılaştık, karşınun için birbirimize karşı da sorumlumıza birçok engel çıktı. Bazen yapyuz. Bilgilerimizi paylaşırız, gelişimimamız gereken işi nasıl yapacağımızı
mizde birbirimizi de geliştiri-riz, gebilemedik, bilgimiz yetersiz kaldı ve
liştirmeliyiz. Ne kadar çok sorumluluk
öğrenmek sorumluluktu bu durumda.
sahibi olursak o kadar hızlı koşarız.
İşimizi yapmak için öğrendik. SonSorumluluk sahibi oldukça da bekra sonuçlarına baktık, hatalarımız var
lemek değil yapmak gerektiğini görürüz.
mı gördük ve onlardan da öğrendik,
Halk savaşçısı Ali Yıldız’ın abisi Hüsyeni, daha büyük görevler, daha çok işnü Yıldız, kardeşinin toplu mezardan çıler omuzladık. Sorumluluk, işten kaçkartılması için kendi canını ortaya koyabilme sorumluluğuyla hareket etmişmamaktır diye öğrendik.

tir mesela. Sorumlu hissetmeseydi kendisini, umursamaz ve hayatını yaşamaya devam ederdi. Ama sorumluluğunu
hissetti ve gereklerini de yerine getirdi.
Cepheli, tavır alması gereken yerde
geri durmayandır. Taşıyabileceğimiz en
üst boyutta sorumluluk üstlenmeliyiz. Sorumluluk duygusudur bizi devrimci yapan. Ve devrimcilik sorumluluk üstlenme cesaretidir. Halkın sorunlarını
çözme, halkı sömüren düzeni alaşağı
etme sorumluluğu ile hareket ettiğimiz
için devrimci olduk. Bu sorumluluk
duygusunu daha da devrimcileştirmeli,
günlük işlerimizi örgütlemede kullanmalıyız.
Cepheli, daha fazla sorumluluk almaktan kaçınmaz. En önde atılır her göreve... Hesapsızca sunar kendisini hareketine. Sorumsuzluk, inisiya- tifsizlik devrimci değildir. Bir kenarda
oturup, müdahale etmeden sorunlara
göz yumma tavrı bizim değildir.
Sorumluluk duygusunu yükseltecek
olansa, yaptığımız işin siyasi önemini
kavramaktır. Hangi amaçla yaptığımızı bilirsek, devrim iddiamızın büyüklüğünü unutmazsak, en küçük işin
bile nasıl da önemli olduğunu görürüz.
Cepheli, devrim iddiamızın sorumluluğuyla omuzlar her yükü...

Baz İstasyonlarını Halktan Gizleyemezsiniz!
İstanbul, Okmeydanı’nda mahalle halkının dikkati sayesinde Vodafone şirketine
ait bir baz istasyonu, şirketin tüm gizleme yöntemlerine rağmen açığa çıkarıldı ve devrimcilerin öncülüğünde mahalle halkı tarafından işlemez hale getirildi.
Baz istasyonunun farkına varan mahalle halkı, Halk Cephelilere ve Halkevleri’ne
haber vererek, bu baz istasyonunu istemediklerini söylediler ve “ne gerekiyorsa birlikte yapalım” dediler. Devrimciler, baz istasyonunun kurulduğu binaya girdiklerinde,
baz istasyonunun baca şekline getirilerek saklandığını gördüler ve halkla birlikte 21
Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de baz istasyonunu işlemez hale getirme kararı aldılar.
Eylem saati geldiğinde mahalle halkı Torpil Sokak boyunca komşularının zillerine basarak mahallelileri eyleme katılmaya davet ettiler. Devrimciler halka hitaben konuşmalar yaparak halkı eyleme çağırdılar. Yaklaşık 100 kişi, alkışlarla ve ıslıklarla eylemi başlattı, bir grup mahalleli ve devrimci baz istasyonunun bulunduğu binanın çatısına çıkıp baz istasyonunu sökerek çalışamaz hale getirdiler.
Baz istasyonu tamamen söküldüğü sırada Torpil Sokağı'nın bitişiğindeki Piyale
Paşa Caddesi’ndeki bir işyerinin çatısında Türkcell şirketine ait başka bir baz istasyonunun olduğu haberi geldi. Devrimciler hemen haberin doğruluğunu öğrenip halkı bu binaya yönlendirdiler. Piyale Paşa Caddesi’nde halka yönelik konuşma yapan
devrimciler, bu baz istasyonunun da parçalanacağını, bu şirketlerin halkın yoksulluğundan faydalanıp bu baz istasyonlarını kurduğunu, bugün bu binada kurulan baz
istasyonunun yarın başka bir binada başka bir mahalleli kandırılarak kurulabileceğini, buna karşı Okmeydanı halkının baz istasyonlarını tümden mahkum etmesi gerektiğini ve bunu içinde bir halk toplantısını yapılması gerektiği söylediler.
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Emperyalizmin, AKP
Eliyle, Suriye'de Halkları
Birbirine Düşürmesine
İzin Vermeyelim!
Devrimci Alevi Komitesi (DAK), 21 Eylül 2011 tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile, AKP'nin Alevi düşmanlığını teşhir etti.
Açıklamada "Emperyalizmin işbirlikçisi ve Ortadoğu'daki politikalarının uygulayıcısı AKP iktidarı, Kılıçdaroğlu üzerinden Suriye'deki Alevi halka söyledikleri
ile Alevi düşmanlığını bir kez
daha gösterdi. 'Alevi çalıştayları' ve 'açılım'larla kendi
Alevilerini yaratmaya çalışan AKP'nin gerçek yüzü bir
kez daha karşımıza en çirkef
haliyle çıktı" denildi.

Kaybeden Katleden Devlettir!

ANKARA HALK CEPHESİ, TUTUKLU YÜRÜYÜŞ
ÇALIŞANLARINI SAHİPLENMEYE DEVAM EDİYOR
9 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması
için “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” kampanyası kapsamında Ankara Halk Cephesi 16 Eylül
Cuma günü, saat 18.00’de Kızılay Sakarya Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada şunlar söylendi: “AKP iktidarı ülkemizi bıraktı, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ‘demokrasi’ ihraç ediyor. Gittiği ülkelerde ‘demokrasi’ dersi veriyor. ‘Model Ülke’
diye pazarlıyor kendisini.
Bakın ‘model ülke’ye. Biz bu ülkenin vatandaşları, bu toprakların insanları ve sahipleriyiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Nasıl ‘modeliz’, ‘nasıl demokrasiyle yönetiliyoruz’ herkes görmeli, bilmelidir.

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

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

AKP iktidarı, bir dergi bürosunu
yüzlerce polis ve helikopterlerle basıp
semtlerde, mahallelerde nasıl terör estirilir, bunun dersini versin Ortadoğu ve
Afrika ülkelerinin işbirlikçi devletlerine.
Yasal bir dergi nasıl ‘hücre evi’ diye basılıp, talan edilip, duvarları dahi paramparça edilip, çalışanları gözaltına alınıyor bunun dersini versin gezilerinde. Dergi çalışanları komplolarla nasıl tutuklanıyor, aylarca ne ile tutuklandıklarını bilmeden nasıl F Tipi tecrit hücrelerinde yatıyorlar bunun dersini versin.”
30 kişinin katıldığı açıklamada;
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest
Bırakılsın” yazılı dövizlerle, “Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü Savunmaya Devam Edeceğiz” yazılı pankart taşındı. “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın” başlıklı bildiri ile Yürüyüş dergisinin dağıtımı
yapılarak eylem sona erdi.

Yürüyüş gecekondu
mahallelerinde
Yürüyüş okurları, 18 Eylül Pazar günü İzmir Narlıdere’nin Arıkent Mahallesi’nde ve pazar yerinde Yürüyüş dergisinin tanıtımını ve
satışını yaptılar. Yürüyüş dergisi
okurları, dergi tanıtımı yaptıkları konuşmalarda, parasız eğitim isteyen
Ferhat Tüzer’in tutuklu bulunduğu
hapishanede türkü söylediği için 6
ay açık görüş yasağı aldığını, AKP
hükümetinin anayasal hakkımız
olan parasız eğitim talebine bile katlanamadığını, hapishanelerde tecritin devam ettiğini anlattılar.
Tanıtım sırasında Yürüyüş dağıtımcılarının yanına
gelen AKP’nin polisi, her zaman olduğu gibi yine, “Sizlerin burada kapı kapı dolaşmanız yasak ama savcı bırakın satsınlar dediği için satmanıza bir şey demiyoruz,
hakkınızda şikayet var” dedi.
Yürüyüş okurları, “Hal-

kımız bir şikayeti varsa bize söyler, motorla her gün Zaman gazetesi dağıtıyorlar, onları niye durdurmuyorsunuz?” diyerek, mahalle halkına polisi
teşhir ettiler.
Daha sonra dergiyi ve Yürüyüş
okurlarının GBT’sini kontrol eden polisler, bir kahvede halkımızla çay içen
dergi okurlarının yanına ikinci kez gelerek, kimlikleri tekrar görmek istediklerini söylediler. Yürüyüş okurlarının tepki göstermesi üzerine, “Yanlış anlamayın, vatandaşlık numarasını eksik
almışız, onu alıp gideceğiz” dediler.
Saat 15.00’te başlayıp 18.00’de biten dergi satışında toplam 38 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı.

Dev-Genç’lilerin direnişi ve
ısrarı mahalle halkını da
etkiliyor
İzmir’in Adatepe Mahallesi’nde de
16 Eylül Cuma günü Dev-Genç’liler tarafından Yürüyüş dergisinin satışı yapıldı. 2 hafta önce gözaltı yaşanan mahallede Dev-Genç’lilere halkın yoğun
ilgisi vardı.
Önce mahallenin çocukları karşıladı Dev-Genç'lileri. Polise karşı direnişten etkilenen çocuklar, polise kin duyarak, karakolda yaşananları soruyor, orada olmayan arkadaşlarına olayı anlatıyorlardı. Henüz ilkokul çağında olan çocuklar, “Abi çok güzel konuştunuz, sizi
o kadar kişi zor götürebildiler.” diyordu.
Bir kişi “Ben o gün orada olsaydım
kendimi feda ederdim ama yine de
sizi aldırmazdım.” diyerek olay sıra-
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HATAY
sında evde olmadığı için üzüntüsünü
dile getirdi. Aynı kişi, eve gelip yaşananları öğrendiğinde Dev-Genç’lileri sahiplenen diğer insanlarla mahalleye
çıkıp, “Bu çocukları kim ihbar ettiyse
karşımıza çıksın, birazcık şerefi varsa
kim olduğunu söyler” diyerek mahalledeki işbirlikçilik yapan gericilerden
hesap sormak istediklerini anlattı.
Polisin işkencesine karşı DevGenç’lileri sahiplenen bir kişi de, polisin kendisini “gir içeri yoksa seni de
alırım” diyerek tehdit ettiğini, kendisinin de “Benim kaybedecek hiçbir şeyim
yok, beni de al” diyerek polise taviz vermediğini anlattı.
Dev-Genç'liler işkenceyle götürülürken Yürüyüş dergisini arayıp haber
veren bir kişi de, “Sadece dergiyi arayıp haber verebildim, bir şey yapamadığım için bütün gece uyuyamadım.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. 30 derginin halka ulaştırıldığı satışta çok sayıda insanla ilişki kuruldu.
Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

Toplatmalar, Baskılar,
Tutuklamalarla
Yürüyüş’ümüz
Durdurulamaz
Mersin’de 10 Eylül günü Şahin-
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tepesi’nde yapılan Yürüyüş’ün 284.
sayısının tanıtım ve satışlarında, 12
Eylül darbesinden bu yana demokratikleşme anlamında hiçbir şeyin
değişmediği anlatıldı.
Yürüyüş’ün kapağında yer alan, polisin katlettiği BDP’li Yıldırım Ayhan’ın
fotoğrafı halkın yoğun ilgisini çekti. Yapılan sohbetlerde, “Bizleri katledenlerle
barış olur mu?” sorusuna, “Tabii ki bizleri katledenlerle barışmayacağız” cevabı verildi. Şahintepesi’nde yaşayan
halkın Yürüyüş dergisiyle yeni tanışmış olmasına rağmen, 4,5 saatlik dergi dağıtımı sırasında 38 dergi halka
ulaştırıldı.

Dergi dağıtımında
emperyalizm ve faşizmin
yenilmediği müddetçe
barışın mümkün olmadığı
anlatıldı
Bursa’da 15-18 Eylül tarihlerinde
Teleferik-Akçağlayan ve Kestel–Kale
mahallelerinde Yürüyüş dergisinin
tanıtım ve satışı yapıldı. Teleferik ve
Kestel’de ikişer saat süren dergi dağıtımında halka emperyalizmin ve işbirlikçilerin halklar üzerinde uyguladıkları politikalar anlatılarak teşhir

edildi. Dünya üzerinde emperyalizm
ve faşizmin yenilmediği müddetçe barışın mümkün olmadığı ve yenene kadar mücadele edilmesi gerektiği anlatıldı. Halkın ilgi gösterdiği dergi satışında Kestel’de 22, Teleferik’te ise
25 dergi olmak üzere toplam 47 dergi halka ulaştırıldı.

Adana’da dergi halka ulaştı
Yürüyüş okurları 21 Eylül günü
Adana'nın Şakirpaşa Mahallesi'nde
Yürüyüş dergisinin 286. sayısının tanıtımını ve satışını yaptılar. Sabah
11.45'te Şakirpaşa Özgürlükler Derneği'nden çıkan 7 Yürüyüş okuru, önlük
ve megafonla derneğin çevresinde ve
ana caddede ellerindeki 40 dergiyi
yaklaşık 1 saatte halka ulaştırdılar.

FİLM GÖSTERİMLERİNİ
HALKLA BİRLİKTE
ÖRGÜTLEYECEĞİZ

BAZ İSTASYONLARINI
MAHALLELERİMİZDE
BARINDIRMAYACAĞIZ

Hatay Özgürlükler Derneği’nin her hafta düzenli olarak yaptığı film gösterimlerine devam
ediliyor. Gümüşgöze Belediye binası önünde 17
Eylül Cumartesi günü Saat 20:30’da film gösterimi yapıldı.
Film gösterimi öncesinde ellerde megafonla ve el ilanlarıyla kapı kapı dolaşılarak çağrı yapıldı. Bir kişi, dernek çalışanlarını evine buyur
ederek, çay ve pasta ikram etti. Mahallenin esnafı sandalye ve elektrik ihtiyaçlarını sağlarken,
gençler ve cocuklar da ellerinden gelen hiçbir yardımı eksik etmediler. Bu haftaki gösterimde, faşizmi komediyle anlatan “Kibar Feyzo” filmi izletildi.120 kişinin bir araya gelerek izledikleri filmin ardından halkla sohbet edildi ve bir sonraki hafta yapılacak film gösteriminin duyurusu yapıldı. Program 22.30’da sona erdi.

İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde eski karakol denilen bölgede mahalle halkının rahatsız olduğu baz istasyonu, mahalleliler tarafından 16 Eylül Cuma günü kırılarak yıkıldı. Mahallede oturan Abdullah Ateş isimli bir kişi, mahalleliye fark ettirmeden
baz istasyonu taktırmak istedi, ancak hazırlıklardan şüphelenen
mahalle halkı, baz istasyonunun kurulmasına itiraz etti. Bunun
üzerine Abdullah Ateş, kavga çıkartarak mahalle halkına küfretti.
Bir heyet kuran mahalle halkı, bildiri dağıtarak tüm mahalleliyi uyardı ve baz istasyonunun sökülmesi için çağrıda bulundu.
Bunun üzerine korkan Abdullah Ateş, eşini baz istasyonu taktırdığı binaya göndererek, mahalle halkının toplanma saatinden
önce istasyonu söktürdü. Mahalleli gençler, insan sağlığına zararlı olan ve mahalleliden gizli kurulmaya çalışılan baz istasyonunu parçaladılar. Bu durum karşısında, baz istasyonunun parçalarını almak için mahalleye gelen Vodafone yetkilileri, korkularından, kırılan parçaların hepsini alma cesaretini bile gösteremeden uzaklaştılar.

Kaybeden Katleden Devlettir!

Çürüyen düzenin çürüyen adaleti:
 Engin Çeber’in İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ kaybedildi!
 Ferhat’ın KANLI TİŞÖRT’ünden sonra Ferhat’ı felç eden
KURŞUN da kaybedildi!

 Hrant Dink’in KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ de kaybedildi!
Oligarşinin mahkemelerine
bakın, düzeni görürsünüz. Düzenin her tarafından çürüdüğünü görürsünüz. Bu devletin kimin devleti olduğunu görürsünüz. Adaletin kimin adaleti olduğunu görürsünüz.
Kimse hukuk, adalet demesin.
Hukuk, adalet yok. Hukuk, adalet
düzenin pisliklerinin, hırsızlıklarının, işkencelerinin, katliamlarının üstünü örtmek için vardır. Halk tarafından sorgulanmasının, tartışılmasının önünü kesmek için vardır.
2008 yılında Metris Hapishanesi’nde işkenceyle katledilen Engin
Çeber'in katillerini aklamak için her
türlü sahtekarlık yapıldı. İşkence görüntülerinin olduğu kamera kayıtları
kaybedildi.
2007 yılında Yenibosna'da Yürüyüş dergisi satarken 17 yaşındaki
Ferhat Gerçek polisler tarafından vurularak felç edildi. Ferhat'ı vuran
polisleri en az cezayla kurtarmak
için en önemli delillerden birisi olan
Ferhat'ın kanlı tişörtünü kaybettiler.
Daha öncede onlarca devrimcinin
öldürüldüğü katliamlarda ilk kaybettikleri delliller devrimcilerin elbiseleri
oldu. Neden önemli elbiseler? Çünkü
elbiseler ateş etme yönünü, mesafesini bildirecek. Bu nedenle kaybediyorlar. Elbiseler katliamın en açık delilidir.
Mahkemelerde onca ısrara rağmen
mahkemeler kaybedilen delillerin peşine düşmedi. Deliller neden nasıl kayboluyor diye sorgulamadı.
Ferhat Gerçek’in vurulması suçtur.
Delillerin kaybedilmesi de yarı bir
suçtur. Mahkeme bu suçları soruşturmuyor.

Şimdi Ferhat'ı Felç Eden
Kurşun da Kayıp
Ferhat Gerçek'i felç eden polislerin yargılandığı dava 4 yıldır sonuçlanmadı. Mahkeme çeşitli gerekçelerle
uzatılıyor. Onlarca işkence ve katliam
davalarında olduğu gibi işkenceci, katliamcı polisler zaman aşımıyla cezasız bırakılmak isteniyor.
Oligarşi, halkı, devrimcileri katlediyor, kaybediyor, işkence yapıyor, felç bırakıyor, mahkemeleri de bu
suçları aklama görevi yapıyor.
Bu çarkın en önemli araçlarından
birisi de Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp
Kurumu oligarşinin en kirli işlerini,
katliamlarını aklama kurumu olarak
çalışıyor.
İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Ferhat'ı felç eden
kurşun çekirdeği kaybedildi. Sadece
bu da değil, Adli Tıp Kurumu Ferhat
Gerçek davasında mahkemenin uzatılması için elinden geleni yapıyor.
Davanın görüldüğü Bakırköy 9.
Asliye Mahkemesi Ferhat Gerçek’in
yaşının tespiti, Ferhat’ı felç eden
mermi çekirdeğinin ne şekilde deforme olduğunun belirlenmesi ve
Ferhat'ın sakatlık oranının hesaplanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na
göndermişti. Ancak 4 yıl süren yargılanma boyunca Adli Tıp Kuru-

mu’ndan bir sonuç çıkmadı. 4
yıl boyunca Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı tek şey delilleri kaybetmek ve mahkemeyi uzatmak oldu.
16 Eylül'de Bakırköy 9.
Asliye Mahkemesi’nde görülen Ferhat Gerçek davası Adli
Tıp Kurumu’ndan istenen belgeler gönderilmediği için 4
Şubat 2012 tarihine ertelendi.
AKP’nin yargısı Ferhat Gerçek davasında da zaman aşımıyla katilleri cezasız bırakmak istiyor.

Çürümenin Başka Bir
Örneği; Hrant Dink Davası
Basında “Hrant Dink’in arkadaşları” imzasıyla Başbakan Erdoğan’a
hitaben yazılan mektuplar yayınlandı. “Adalet arayışımız kadük kaldı”
diye yazdıkları mektupta 5 yıldır
adaletin yerine getirilmediğini söylüyorlar.
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19 Eylül’de yapılan duruşmada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Hrant’ın avukatlarının istediği deliller tamamlanmadan mütaalanın okunmasını istedi. Hrant’ın katledilmesi
“Ergenekon”un üzerine yıkılarak 5
yıldır katilleri koruyan ve katliamdan
birinci dereceden sorumlu AKP iktidarı aklanmaya çalışılıyor.
Engin Çeber, Ferhat Gerçek ve
devrimcilerin katledildiği onlarca davada olduğu gibi Hrant Dink davasında da ilk andan itibaren katiller korundu.
Katliamın delilleri karartılıp kaybedilmek istendi. Kaybedilemeyen deliller toplanmıyor. Ve katillerin kim olduğunu gösteren çok sayıda delil olmasına rağmen deliller toplanmadan ka-
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rar verilmek isteniyor.
Mahkeme Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı (TİB)’dan Hrant'ın
katledildiği güne ilişkin telefon görüşme kayıtlarını istiyor. Ama 5 yıldır
TİB bu kayıtları mahkemeye vermiyor. Devletin bir kurumu katliamın aydınlatılması için kendisinden istenen
delilleri açıkça saklıyor. Bu suçtur. TİB
gerekçe olarak "özel hayatın gizliliğinin ihlali" gibi gerekçenin arkasına
sığınıyor. Bu gerekçe sadece devletin
katliamlarını gizlemek için geçerli.
Oysa birçok davada hatta mahkemenin "gizilik kararı" aldığı davalarda
bile telefon konuşmaları basına sızdırılıyor. Ama söz konusu olan devletin katliamlarını gizlemek olunca
"özel hayatın gizliliğinin ihlali" bahanesi uyduruluyor.
Engin Çeber'e işkence yapan gardiyanların kamera kayıtları silindiği
gibi Hrant Dink'in katledildiği günkü
kamera kayıtları da silinmiş.
O görüntülerde cinayetin tanıkları katliama katılan 5 kişiyi tespit ettiklerini söylüyorlar. Bu 5 kişi ortaya
hiç çıkarılmadı. Ve bugün 5 kişinin
tespit edildiği kamera görüntüleri
SİLİNMİŞ! Mahkemenin emanetindeki görüntüler nasıl silinir?
Bu soruların cevabını kim verecek? Bunların hesabını kim verecek?

Hrant’ın Katili AKP’dir
Hrant’ın arkadaşları; adaleti kimden bekliyorsunuz ve kiminle arıyorsunuz? Hrant'ın arkadaşıyım deyip
AKP politikalarına yedeklenenler
Hrant’ın arkadaşı olamazlar.
Onlar Hrant'ın rantını yiyienlerdir.
Onlar AKP ile birlikte Hrant'ın katilini aklamaya çalışanlardır.
Adaleti kimden istiyorsunuz?
Başından beri siz de biliyorsunuz ki,
AKP iktidarı, katillenri korumaktadır.
AKP iktidarı Hrant'ın katledilmesinden birinci dereceden sorumludur.
Daha Hrant'ın katledilmesinin
üzerinden saatler geçmemişken
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AKP'nin emniyet müdürü, valisi cinayetin "örgütlü" bir cinayet olmadığını söyledi. Neye dayanarak söyledi? Herhangi bir delil yok ortada
ama katili koruma refleksiyle hareket
ettiler. Çünkü Hrant’ın katili devletti. Sorumlusu AKP iktidarıydı. Ve katliamdan önce defalarca Hrant’ın katledileceğine ilişkin ihbarlar yapılmış. Ki, Hrant bizzat İstanbul Valiliği’ne çağrılarak tehdit edildi.
Hrant'ın katledilmesiyle ilgili birçok delilin üstünü kapatan, Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah'ı valiliğe
terfi ettiren AKP değil mi? İstanbul
Valisi Muammer Güler'i milletvekili yapan AKP değil mi?
AKP, Hrant'ın katledildiği ilk andan itibaren cinayetin üstünü örtmeye çalıştı. Bizzat soruşturmaların
açılmasını engelleyen Başbakan Erdoğan değil mi? Hrant Dink katledilmeden "bizi arkamızdan hançerleyenler var" diyerek vatan haini ilan
eden ve hedef gösteren AKP'nin Adalet Bakanı Cemil Çiçek değil miydi?
Katilin kim olduğu açık değil mi?
Devletin Dışişleri Bakanı AİHM'e
karşı Hrant Dink cinayetini sahiplenmedi mi?

Katillerden
ADALET BEKLENMEZ,
HESAP SORULUR!
Hrant Dink'in doğum günü adına
Uluslararası Hrant Dink Vakfı'nın
düzenlediği ödül Taraf gazetesinin sahibi Ahmet Altan'a verildi. Altan
ödül töreninde Hrant Dink davasının
karartıldığını belirterek Başbakan'a
"bu karatmanın sizin inisiyatifiniz
ya da açık onayınızla yapıldığına
ben asla ihtimal vermiyorum. Fakat,
sizin, bu cinayetin anlamını ve önemini tam kavramadığınızı, bunun
devlet aygıtı içinde bir boşluk yarattığını ve bu boşluktan yararlanan birilerinin bu karartmayı uyguladıkları kanaatindeyim" diyor. AKP İktidarından beslenen, AKP'nin sözcüsü
olmuş Taraf gazetesinin sahibi Ahmet

Altan başka türlü
konuşamazdı zaten. Bu karartmanın içindedir, Ahmet Altanlar, Cengiz Çandarlar, Oral
Çalışlarlar... Hrant'ın arkadaşı olamaz.
Onlar da Hrant Dink davasının üstünü karartanlardandır. Hrant'ın katledilmesinden sorumlu olan AKP'den
çözüm bekliyor. Nitekim AKP'nin
yargısı son mahkemede mevcut delilleri yok ettikten sonra Hrant Dink'in
katledilmesini "Ergenekon'un" işi diyerek oligarşi içi çatışmanın malzemesi yaptı. Hrant Dink soruşturmasının bizzat Başbakan Erdoğan tarafından engellendiğini söyleyen gazeteci Nedim Şener ise tutuklandı.

Katliamların Üzerinin
Örtülmesine İzin
Vermeyeceğiz
Hrant'ın arkadaşları "Beşinci yıla
yaklaşan adalet arayışımız kadük
kalmıştır" diyorlar. Adaletin sağlanması katledenlerden ve düzenin mahkemelerinden beklenirse adalet arayışı
hep kadük kalacaktır. Oligarşinin
mahkemelerinde halk için adalet yoktur. Ancak adalet yok diye elbette adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliği, hukuksuzluğu sineye çekmeyeceğiz.
Oligarşinin hukuksuzluğunu, adaletsizliğini oligarşinin yüzüne çarpmalıyız. En geniş kitlelere adaletsizliği teşhir etmeliyiz. İşkence ve katliam davalarının peşini onlarca yıl
geçse de bırakmadık. 17 Nisan katliam davası, Gazi katliam davası, infaz
davaları, 19 Aralık katliam davası,
Birtan Altunbaş, Engin Çeber işkence davalarının sahiplenilmesi örnektir. Onlarca yıl davaların peşi bırakılmadı. Oligarşiden hesap soruldu.
Mahkemelerden bir adalet beklemedik ancak katliamların üstünün örtülmesine de izin vermedik. Çürüyen
düzende adalet yoktur. Adaletsizlik
çürümenin nedenidir zaten. Çürümüş düzene karşı mücadelemiz aynı
zamanda adalet mücadelesidir. Çürümüş düzeni hedef almadan adalet
mücadelesi de verilemez.

Kaybeden Katleden Devlettir!

5 yıl hapis cezası Mehmet Ağar'a ödüldür!

1000 Operasyonun Hesabını İstiyoruz!
Mehmet Ağar bir katildir. 1976'da
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı.
İznik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili olarak, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 1980 Ocak ayında İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Muavini, 1981 Mayıs ayında Asayiş Şube Müdürü oldu.
NATO ve ABD desteğiyle kurulan,
asıl işi halkların kurtuluşu için mücadele eden devrimci ve yurtseverleri
imhaya yönelik kontrgerilla örgütlenmesinin başına getirildi.
1984-88 yılları arasında "Terör ve
Asayişten Sorumlu İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı" olarak halkın
aleyhine çalıştı. 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 1990'da İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'ne, 1992'de Erzurum Valiliği'ne, 1993’de Emniyet
Genel Müdürlüğü'ne atandı.
Erzurum Valisi iken, o dönem firarda olan Bahçelievler katliamı sorumlularından faşist Haluk Kırcı'nın
nikâh şahitliğini yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki katliam örgütlenmesi olan
Özel Harekat Dairesi'nin kurulmasını, devrimci örgütlere ve PKK’ye karşı polisin de dağlarda jandarma ile birlikte katliam operasyonlarına katılmasını sağladı. Bu nedenle "polisin
genel kurmay başkanı" diye anıldı. 24
Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Elazığ milletvekili
oldu. Dokunulmazlık şemsiyesi altına girdi. 1996 yılında Adalet Bakanı
olarak suçlarını büyüttü. Refah-Yol
Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak
katliamların en yetkili ismi oldu.
1999 seçimlerinde bağımsız milletvekili olarak dokunulmazlık zırhıyla suçlarını büyütmeye devam etti.
Halk düşmanı Mehmet Ağar, suç
işlemek amacıyla çete kurmaktan
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 5 yıl "ceza" aldı. 1980’den itibaren kesintisiz bir şekilde halk düşmanlığını sürdüren ve bütün bunlara

rağmen "vicdanım
rahat" diyecek kadar
halkın yeminli düşmanı olan Ağar'ı,
AKP'nin yargısı "5
yıl ceza" ile ödüllendirdi.
Devletin devamlılığını esas alanlar
dün "benim için
kurşun atan da
kurşun yiyen de
kahramandır"
(Tansu Çiller), "polisimizin elini soğutmayalım" (Süleyman Demirel) diyordu. Bugünse
Ağar'a ödül gibi ceza verilerek bu devamlılık sürdürülüyor. Çünkü Ağar
"ne yaptıysa devlet için yapmış" tı.

Susurluk Sürüyor! AKP, Susurluk'u sürdürüyor
12 Eylül'le hesaplaşıyormuş gibi
görünen ama 12 Eylül'e rahmet okutan, halkın acılarını politika malzemesi
yaparak riyakarlık sergileyen AKP,
AĞAR'dan 1000 operasyon'un hesabını da soramaz. Çünkü yeni Ağarlar'la
yeni 1000 operasyonlar örgütleniyor.
Amaç, "devletin devamlılığı" 5 yıllık ceza ile sürdürülüyor.

1000 Operasyonun
Hesabını İstiyoruz
Katil Mehmet Ağar'ın yargılandı-

ğı ceza maddesi "cürüm işlemek
amacıyla teşekkül oluşturmak".
Mahkemede gösterdiği "iyi hal" de
gözönüne alınarak cezası 5 yıla indirildi. Ağar halka karşı işlediği suçlardan, işkencelerden, kayıplardan,
katliamlardan yargılanmadı. 1000
operasyonun birinin bile hesabı sorulmadı. 1000 operasyonun içinde kayıplar, katliamlar var. İşkenceler var.
Ama AKP, bunların hiçbirini Ağar’a
sormadı. Ve sözde adli bir olay hakkında açılan davayla Mehmet Ağar
yargılanmış oldu. Susurluk’tan hesap
sorulmuş oldu. Bu halkın aldatılmasıdır. Bu Ağar’ın ödüllendirilmesidir.
Bu Susurluk’un aklanmasıdır.
Biz 1000 operasyonun hesabını istiyoruz. İşkencelerin, kayıpların, katliamların hesabını istiyoruz. Halka
karşı işlediği suçların hesabını istiyoruz.

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

Bir Halk Düşmanının Kapatılamayacak Suç Dosyası
1980-2002 yılları arasında resmi
ya da gayriresmi gözaltına alınarak
819 kişinin işkenceyle gözaltında
kaybedilmesi, uyuşturucu ticareti
yapmak, haraç toplamak, katliam
yapmak, provokasyon organize etmek, ruhsatsız silah taşımak, taşınmasını sağlamak, sahte belge düzenlemek, kullanılmasını sağlamak,
katilleri himaye etmek ve saklamak,
işkence yapmak, gözaltında ölüme

neden olmak, devrimci ve
yurtseverlere karşı operasyonlar düzenleyerek
katliam gerçekleştirmek,
suç delillerini saklamak,
aydınların, gazetecilerin
kontrgerilla yöntemleriyle katledilmesini organize
etmek, alevi-sunni çatışması yaratmaya çalışarak kitlesel
katliam yapmak.
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Mehmet Ağar, Halka Karşı
İşlediği Suçların Hesabını Verecek!

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

24

1000 operasyonun sorumlusu,
eski İçişleri Bakanı, kontrgerilla şefi
Mehmet Ağar'ın, Susurluk Davası
kapsamında Emniyet Genel Müdürü
olduğu dönemle ilgili yargılandığı davanın karar duruşması 15 Eylül 2011
Perşembe günü, Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme heyeti, Mehmet Ağar’a,
cürüm işlemek için silahlı teşekkül
oluşturmaktan 5 yıl hapis cezası ile
kamu hizmetlerinden men cezası
verdi.
Suçu sabit bir katili İçişleri Bakanı
yapan bu devlet, verdiği bu cezayla da
katilini akladı. Ağar, cezasının Yargıtay’da onaylanması durumunda
2 yıl hapis yatacak.
Susurluk kazası, 3 Kasım 1996’da
yaşandı ve hemen ertesinde devrimciler, “Susurluk Devlettir” dediler. Bu
tespite inanmayanlara kanıtı Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi sundu.
Devlet, bakıp beslediği katili akladı,
çünkü halen “Susurluk Devlettir”
gerçeği devam ediyor.
Mahkeme öncesinde Halk Cephesi, Ankara Adliyesi’nin önünde, bu
davanın Mehmet Ağar’ı ve Susurluk’u aklama davası olduğunu belirterek eylem yaptı.
“Mehmet Ağar Cezalandırılsın”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Adalet İstiyoruz”, “Bin
Operasyonun Hesabını Vereceksin”
sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, “Mehmet Ağar, halka karşı işlediği suçları sabit bir katildir. Bugüne kadar özellikle 1990'lı yıllardaki
kayıplar, katliamlar, faili meçhuller
dahil yüzlerce katliamın bizzat sorumlularındandır. Binlerce kişiye işkence yapılması emrini vermiş bir emniyet müdürüdür.
Bugün ise burada bu suçlarının
hiçbirinden yargılanmıyor. Susurluk'ta açığa çıkan pisliklerin bir kısmı çok fazla teşhir olduğundan kaynaklı, zoraki açılan davada aklanmak
isteniyor. Aklanmak isteniyor, çünkü
Mehmet Ağar bu düzenin gerçeği, bu

düzenin evladıdır. AKP'nin de
gerçek yüzüdür
bir bakıma. Demokrasi şovları
yapan, işkenceye sıfır tolerans
diye palavralar
savuran AKP
iktidarının katilleri nasıl koruyup kolladığının, kendisinin de bunları
sahiplendiğinin
kanıtıdır bu
dava” denildi.
Bu davada
Mehmet Ağar’a gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetinin sorulmadığını, 1000 operasyonun nerede,
nasıl yapıldığının sorulmadığını, faili meçhullerin sorulmadığını, sorulmayacağını da söyleyen Halk Cephesi, “Herkes bilmelidir ki burada oynanan oyuna izin vermeyeceğiz. Halkın adaleti er ya da geç katillerin yakasından tutacak ve halka karşı işlenen suçların hesabını soracaktır. Hiç
kimse bu düzenin davalarında aklanarak işlediği suçların cezasız kalacağını zannetmemelidir. Halk hiçbir
şeyi unutmaz affetmez! Mehmet Ağar!
Sen halk düşmanı bir katilsin. Halk
seni asla unutmayacak, asla affetmeyecek. İşlediğin suçların hesabı
sorulana kadar ellerimiz yakanda
olacak!” açıklamasında bulundu.

Gerçek adaleti̇, kuracağımız
halk ikti̇darında kendi̇
elleri̇mi̇zle sağlayacağız
Halk Cephesi, kontrgerilla şefi
Mehmet Ağar'ın Ankara’da görülen
davası ile ilgili olarak Çağlayan'daki
İstanbul Adliyesi önünde de eylem
yaptı. 15 Eylül 2011 Perşembe günü
saat 10.00'da yapılan eylemde, “Ankara'da yapılan yargılama değil, aklamadır!” denildi.

“Mehmet Ağar, 1000 operasyonun
Hesabını Vereceksin / Halk Cephesi”
yazılı pankartın taşındığı eylemde, basın açıklamasını Mehmet Güvel yaptı. Güvel, Ağar’ın yargılandığı dava
ile ilgili olarak şunları söyledi: “Mehmet Ağar'ın yargılandığı davada halkın adalet özlemi karşılanmayacaktır.
Yargılama bir oyun olarak açılmıştır.
Davanın başında estirilen kontrgerillanın yargılanacağı söylemleri koftur.
AKP'nin kontrgerillayı tasfiye edeceğini, hesap soracağını düşünenlere
bu dava en iyi cevaptır. AKP, Mehmet
Ağar'ı korumaktadır. Yaptığı operasyonların sayısını 1000 olarak ifade
eden birinin tutuksuz yargılanması
bile her şeyi açıklamaya yetmektedir.
Biz devrimciler adalet istiyoruz derken, elbette adaleti bu kof, çürümüş
kapitalist devletin, adı adalet sarayı
olan ama adaletsizliğin mihenk taşı
olan bu taş binalarından beklemiyoruz. Biz gerçek adaleti; kuracağımız
demokratik halk iktidarında, sosyalist
sistemde bulacağımızı ve kendi ellerimizle sağlayacağımızı iyi biliyoruz.”
48 kişinin katıldığı eylem, “Mehmet Ağar Cezalandırılsın”, “Adalet İstiyoruz”, “Bin Operasyonun
Hesabını Vereceksin”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atılarak sona erdi.

Kaybeden Katleden Devlettir!

Halkın
Hukuk
Bürosu

Halkın Hukuk Bürosu’nun Tarihi, Onurlu Bir Tarihtir

Halk Düşmanı Çarkın,
Yalanlarıyla Bu Tarihi Kirletemez

Halkın Hukuk Bürosu (HHB),
Ayhan Çarkın’ın basında yer alan
son açıklamalarında kendilerine
yönelttiği yalan ifadelerle ilgili olarak 16 Eylül 2011 tarihli yazılı bir
açıklama yaptı. HHB’nin açıklaması şöyle:
“Mehmet Ağar, İbrahim Şahin,
Arif Doğan, Ayhan Çarkın... Adları çeşitli savcılık soruşturmalarına ve mahkeme dosyalarına konu olan bu kimseler, bugün yeni isimlerle sürdürülen
halka karşı savaşın dün içerisinde oldular. Binlerce operasyon düzenlediler. Yönettikleri ve bizzat katıldıkları
operasyonlarda halk çocuklarını, devrimcileri katlettiler, kaybettiler.
İktidar içi güç odakları arasındaki
çatışma sonucunda şimdi yargı karşısındalar. Ama hâlâ halka karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Bir taraftan
AKP iktidarının tasfiye ettiği güç
odaklarının katliamlardaki rolünü anlatırken, diğer taraftan devrimcilere saldırmaya devam ediyorlar. Akla zarar
komplo teorileri ve yalanlarıyla devrimcileri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Böylece, AKP iktidarının halka karşı savaşı kesintisiz sürdürdüğünün bilinciyle, hala aynı tarafta olduklarını
ilan etmiş oluyorlar.
Bu nedenle kimilerinin iddia ettiği gibi yaşananlar ne kontrgerillanın
tasfiyesidir ne de çekilen vicdan azabının yarattığı sonuçlardır. Kontrgerilla gerçekten tasfiye edilseydi Mehmet Ağarlar öldürdükleri ve kaybettikleri insanlarımız için sadece -zamanaşımına uğrama riski taşıyanbeş yıl hapis cezası almazlardı. Parasız
eğitim isteyen öğrencilerin iki yıldır
tutuklu olduğu bir Türkiye tablosu
bize bunu açıkça göstermektedir. Yaşanılanları yüzleşme ve vicdan azabı
olarak da değerlendirmek mümkün
değildir. Keza anlatımların tümünde
ne hikmetse anlatan katil ne katılmıştır
ne de katliamı görmüştür. Anlattıklarında katliamların içeriğine ve nasıl

yapıldığına ilişkin tek bir bilgi yoktur. Ya duymuştur ya sonradan öğrenmiştir. Üstelik anlattıkları devrimcilere bol bol çamur atma ve
komplo teorileriyle süslenmiştir.
En son Ayhan Çarkın’ın beyanları
kamuoyuna yansıdı. Bu beyanlarda büromuzla da ilgili bazı karalamalar ve
açık yalanlar da bulunmaktadır.
Yirmi yılı aşkındır devrimcilerin,
yoksulların, halkın avukatlığını yapan
büromuz, Ayhan Çarkın gibi tescilli
bir halk düşmanı, eli halkın kanına bulaşmış bir katil tarafından kirletilemeyecek kadar açık ve onurlu bir tarihin sahibidir.
Bu tarih içerisinde Ayhan Çarkın
ve şürekasının tüm tehdit ve baskılarına karşı devrimcilerin davalarını
üstlenme onuru vardır. Silahlı çatışma süsü verilmiş katliamlarda öldürülen devrimcilerin hak ettikleri şekilde defin edilmesi ve hatırlanması
çabası vardır.
Ayhan Çarkınlar’ın yaptıkları katliamların açığa çıkması ve sorumluların cezalandırılması için bugün de
hala sürdürülen ısrarlı ve kararlı bir hukuk mücadelesi vardır. Açılan tüm katliam davalarını, bu davaların başka şehirlere kaçırılmasına rağmen sonuna

Ölümlerin Sorumlusu
AKP Hükümetidir
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şubesi, ring aracında
çıkan yangında ölen tutuklular hakkındaki 6 Eylül tarihli yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Siyasi iktidarın hapishane politikaları nedeniyle kaybettiğimiz ne ilk ne
de son tutuklu bugün ölenler. Devletin hapishane politikaları halen
ölüm saçmaya devam ediyor. ...Bugün sadece tutukluların ölmesiyle sonuçlanan olayın başlıca sorumluları tutuklulara ağır tecrit koşullarını
dayatan ve jandarmanın “GÜVEN-

kadar takip etme ısrarı vardır.
Bu nedenledir ki Halkın Hukuk Bürosu, Ayhan Çarkın’lar tarafından defalarca basıldı, büro avukatları gözaltına alındılar. Gözaltında türlü işkencelere maruz kaldılar. Tutuklandılar.
Hazırlanan düzmece tutanaklarla haklarında davalar açıldı, hapis cezaları verildi. Ayhan Çarkın’ın da arasında bulunduğu katiller sürüsü 28 Eylül
1994’te İstanbul Beşiktaş’ta bir kafede oturan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Fuat Erdoğan’ı katletti.
Bu tarihe bakan herkes, Halkın
Hukuk Bürosu’nda onur, Ayhan Çarkın’da ise tescilli bir halk düşmanlığı
görür. Ayhan Çarkın hâlâ zinde bir halk
düşmanı olduğunu bize saldırarak kanıtlamak istiyor. Büromuz avukatlarına işkence yapan, gözaltına alan, davalar açtıran, cezalar verdirten bir
mekanizmanın bizzat parçası olmuş,
dahası Fuat Erdoğan’ı katledenlerden
Ayhan Çarkın bizim hangi tarafta olduğumuzu yalanlarıyla, küçük beyniyle
çarpıtacağını sanıyorsa yanılıyor.
Ayhan Çarkın bir halk düşmanıdır.
Ne bu yalanlar ne de efendisi AKP,
Ayhan Çarkın’ı halka karşı işlediği
suçların hesabını vermekten kurtaramayacaktır.”
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LİK GEREKÇESİYLE” ring aracının kapısını açtırmayan siyasi iktidardır. 5 tutuklu ve hükümlülünün
ölümünden AKP hükümeti sorumludur.”
ÇHD, diri diri yakılan tutuklu ve
hükümlülerin ölümünden sorumlu
olanların cezalandırılmasının takipçisi olacağını duyurduğu açıklamasında, “Demokratik kitle örgütlerini, kamuoyunu hapishaneleri izlemeye, bu can yakıcı sorun karşısında mücadele etmeye ve insanlık
onurunun ayaklar altına alındığı uygulamalara karşı daha duyarlı olmaya” çağırdı.
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Ders: Sevmek (2)
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"Yine düşünceliydi Ahmet. Günlerdir düşünüyor, gözüne uyku girmiyordu. Düşüncelerini toparlamaya
çalışıyor olmuyordu. Ama bir an evvel netleşmek, rahatlamak istiyordu. Tekrar baştan aldı düşüncelerini...
Devrimcilerle tanışalı kısa süre olmuştu. Kim olduklarını, ne için mücadele ettiklerini az çok öğrenmişti.
Onları haklı buluyordu bulmasına
ama... Amalar bitmiyordu ve bu amaların başında da gelecek kaygısı geliyordu. Geleceğini, yaşamını paylaşmayı düşündüğü insan vardı. Peki,
o ne olacaktı? Yaşamlarını birleştirmeyi düşünüyor, geleceğe dair hayaller kuruyorlardı. Onu seviyordu.
Devrimcileri de seviyordu. Devrimci mücadele de yer almak istiyordu. Ama bir insan kendisini ya
mücadeleye adamalıydı ya da...
Çünkü devrimci olan bir insanın hayatında aşka yer olamazdı. Bunu
nasıl söyleyebilir, nasıl kabul ettirebilirdi yoldaşlarına? Sonra ne
derlerdi ona? Ya onu ya bizi seçeceksin, tercihini yap dediklerinde ne
cevap verecekti. Ondan vazgeçtim tamam sizi tercih ediyorum diyebilecek miydi?
Ne olurdu sanki ondan ayrılmak
zorunda kalmasa. Devrimcinin sevdiği
olamaz mıydı sanki? Bu kadar tutucu olmanın ne anlamı vardı ki. Abisinin dediği gibi gerçekten devrimciler
geri kafalı mıydı yoksa? Ne demişti
abisi "Oğlum iyi düşün bak. Böyle bir
şeye karar vereceksen her şeyden, yaşamdaki tüm zevklerinden vazgeçeceksin. Özel bir şeyin olamaz. Olsa da
buna izin vermezler. Örgüt kabul etmez öyle şeyleri. Ona göre..." karman
çorman olmuştu kafası.
Sonunda kararını verdi. Yarın ilk
işi gidip Ayhan'la konuşmak olacaktı. Her şeyi anlatacaktı ona. O mutlaka
bir çıkış yolu bulurdu nasılsa. Derin
bir of çekti. İşte sonunda anlatmıştı

her şeyi. Gözlerini
Ayhan'ın ağzına dikmiş, heyecanla ne diyeceğini bekliyordu.
Ayhan'ın sözleri
karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

 Ne yani şimdi
ayrılmamız
gerekmiyor mu?
Nerden çıkardın ki bunları. Önemli olan senin mücadele etmen değil
mi? Ve mücadelenin önüne hiçbir şeyi
engel olarak koymaman değil mi? Sen
beni engellemez mücadele edeceğim dedikten sonra örgüt sana niye bir
şey söylesin. Ayrıca devrimcileri ne
olarak görüyorsun ki. Onlar da etten
kemikten insan değil mi? Devrimciler niye sevmesin? Ama tabi ki madem böyle bir durum var. Sen dev-

DEVRİMCİLER
NASIL SEVER?
KİMİ SEVER?
rimcileşirken onu da devrimcileştirmelisin. Neden aklına ilk gelen onu
dışında tutmak oluyor da onu devrimci yapmak, birlikte mücadele etmek aklına gelmiyor... Olur mu olmaz
mı, orası ayrı. Sen böyle düşün. Merak etme biz de seni yalnız bırakmayız, elimizden geleni yaparız. Ötesini de sonra düşünürüz..."
Devrimcileri tam anlamıyla tanımayan insanların kafasında devrimcilere ilişkin eksik ve yanlış onlarca düşünce vardır. Tanımama bir yanıdır.
Ama bunun bir nedeni de devletin devrimcilere yönelik yürüttüğü karalama
ve yalana dayalı propagandadır. Bu
propaganda kimi zaman açıktan kaba
haliyle yürütülmüştür. '80 sonrası ise
daha çok "solcu" diye geçinen gazeteci,
yazar, aydın vb. tarafından yapılmış-

tır. Ne devrimcilerin duygusuzluğu kalmıştır ne feodalliği, tutuculuğu ne de
örgüt içinde bireyin yok edildiği. Oligarşi bu konuda özellikle ahlaki yönden saldırılarını sürdürmüştür. Başaramasa da kendi ahlaksızlığını, devrimcilere mal etmeye çalışmıştır. Devrimcilerin ahlaki açıdan zayıf insanlar
olduğu, kadınların örgüt içinde kullanıldığı, tecavüze uğradığı vb. karalamalar her dönem sürdü. Devrimciliğe
etmedikleri küfür kalmayan sözde
solcular ise bol bol bireyin özgürlüğünün kısıtlanmasını işlediler. Örgüt,
insanların özel yaşamlarına bile karışıyordu onlara göre. Demokrasi, özgürlük bunun neresindeydi. İnsanların
duyguları bastırılıyor hatta köreltiliyor,
yok ediliyordu. Devlet ve sahte solcuların elbirliğiyle örgüt fobisi yaratılmak istendi. Devrimcileri feodallikle
suçlayan özgür aşk savunucuları feodal olmamak için her türlü rezilliği yaparak bireyliklerini koruyorlardı.
Sonuçta gerek oligarşinin gerekse de döneklerin ve hala solcu geçinenlerin hazırladıkları bu tablo
insanlarda belli etkiler yarattı. Devrimcileri tanımamanın da getirdikleriyle birlikte insanların kafasında
yanlış düşünceler şekillenebildi.
Bunlardan biri devrimcilerin sevdiklerinin olamayacağı düşüncesidir.
Bu yanlış düşüncenin oluşmasında
bahsettiğimiz propaganda ve bombardımanların etkisi olmakla birlikte
devrimciliği belli kalıplar içinde ya da
biçimsel kavramanın da etkisi vardır.
Aslında mekanik bir kavrayış da söz
konusudur. Devrimci halkı için savaşan insandır... Onun görevi savaşmaktır... Bunun içerisinde başka duygu ve düşünceye yer yoktur.
Devrimcinin görevinin savaşmak
olduğu doğrudur elbette. Ama biz olaya düz yaklaşamayız. "Asla böyle bir
şey olmaz", "devrimci sevemez" vb.
yaklaşımlar uç yaklaşımlardır.
Hayır, devrimciler sever de. Evlenir de. İlla sevecek, illa evlenecek
diye bir şey olmadığı gibi kesinlikle
böyle bir şey olmaz diye de bir şey
yok. Elbette düzen içinde yaşayan bir
insan gibi mutlaka bir sevdiğim olsun
diye düşünmez, kafası bununla meş-
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Anlaşılmaz değildir. Açıklıkla,
samimiyetle anlatıldığında anlaşılır.
Ama en doğru kararı vermek için, örnek
ilişkiler yaratmak için doğru düşünmek,
duygularımıza teslim olmamak, feodal
ya da küçük burjuva değer
yargılarından tamamıyla kopmak
devrimci sorumluluğumuzun gereğidir.

gul olmaz devrimcinin. Böyle bir durumla karşılaştığında düşünür, danışır, karar verir. Bunun da kendi içinde
bir doğal seyri olur. Saflarımıza yeni katılan ya da bizim çevremizde olan insanlarda devrimcilerin kadın-erkek ilişkilerine olumsuz baktığı, bu konuda tavizsiz oldukları vb. düşüncelerin olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Bizim için öncelikli mesele bu değildir.
Önemli olan devrimciliği nasıl ve ne
kadar kavradığımızdır.
Biz insanlara devrimciliğin ne olduğunu öğrettiğimizde, devrimciliği
sevdirdiğimizde, devrimci olmaktan
mutluluk ve onur duymalarını sağladığımızda devrimcilerden uzak durmayacaklardır. Ama bunun için eğitmeli, neyin ne olduğunu öğretmeliyiz.
Yoksa insanlar yanlış ve eksik bilgilerden dolayı bizden uzak duracak, kafasında "ne derler", "ne yaparlar"
düşüncesi olduğundan belki de bırakıp gidecektir. Sırf bu nedenlerle insanlar devrimcilerden uzak kalmamalı.
İnsanların kaygılarını, endişelerini giderecek olan biziz. Sevgilisi
olabilir, sözlüsü, nişanlısı, eşi olabilir. Biz insanların sevdiği insanı bırakıp gelmesini istemiyoruz. Ama
tabi ki bir devrimcinin sevdiği insan
da devrimci olmalı.
Devrimci mücadele içinde yer
alan bir insanın mücadele etmeyen,
düzen içinde yaşamını sürdüren bir insanla arasında nasıl bir sevgi olacak,
bu sevgi hangi değerlerin üzerinde nasıl yükselecektir? Biri mücadele edecek, yaşama devrimci bakış açısıyla
bakacak diğeri ise bu bakış açısından
uzakken nasıl bir birliktelik olacaktır. Dünyaya, yaşama farklı bakan iki
insan, yaşam tarzı ayrı olan iki insan
birbirini nasıl sevecektir?
Tabi ki bu şu demek değil. Mücadeleye yeni katılan bir insanın
daha öncesinden bir sevdiği, nişanlısı vb. olabilir. Böyle bir durumda devrimci olmayan tarafı devrimcileştirmek, onu da mücadeleye katmak hedeflenmelidir. Katamazsak ne olur?

Sevdiği insan devrimci gibi düşünmediğinden doğal olarak başına bir iş
gelmesinden korkacaktır. Beklentileri
hep farklı olacaktır. Sevgilisi, nişanlısı ise daha fazla görmek isteyecek,
gitmemesini isteyecektir. Böyle bir
ilişkiyi, belki bir süre bir şekilde
idare etmeye çalışacağız. Ama nereye kadar, nasıl idare edeceğiz?
O insan önümüze sürekli şu tercihi
getirmeyecek mi "Sen beni değil onları tercih ediyorsun. Bizi düşünmüyorsun. Ne olacak bizim halimiz" vb.
Olsun ben böyle de sürdürürüm vb.
demek gerçekçi düşünmemektir. İstediğimiz nedir o zaman? Sevgi sadece fiziki birlikteliğe indirgenebilir
mi? Görmek, yanında olmak o insanı, kendimizi, sevgimizi geliştirebilir
mi? Aynı düşünceler paylaşılmadıktan sonra yaşananlar karşısında aynı
duygular hissedilmedikten sonra paylaşım ne üzerinden olacak?
Saflarımıza evli gelen yoldaşlarımız için durum zaten farklıdır. Devrimci olmadan önce evlenmiştir. Eşi
devrimci değildir. Böyle bir durumu
olan yoldaşımız eşini devrimcileştirmeye çalışmalı, bu konuda ısrarcı olmalı, eşini küçümsemeden, anlayışla yaklaşarak en azından Cephe dostu yapabilmelidir. Yaşamda mutlaka
sorunlar çıkacaktır. Eşlerden birinin
devrimci olduğu evliliklerde devrimci olmayan insanın başından itibaren eşinin mücadelesine karşı çıkması, bırakmasını, çoluğuna-çocuğuna bakmasını istemesi sık karşılaşılan bir durumdur.
Devrimci olan bizsek o insana olgunluk ve anlayışla yaklaşmak da bize
düşer. Önemli olan devrimcinin eşine de örgütlenmesi gereken insan gözüyle bakmasıdır. "Ondan bir şey
çıkmaz", "O, çocuklarla ilgilensin" vb.
düşüncelerden sıyrılarak o insanı da

devrimcileştirmeliyiz.
Devrimcileştirdiğimizde o evlilik ve sevginin de
nasıl değiştiğini göreceğiz.
Şehitlerimizden Esma
ve Eyüphan Polat bu konuda örnek alınmalıdır. Onlar devrimcilerle tanışmadan önce evlenmiş, kendilerince bir düzen kurmuşlardır. Devrimcilerle tanıştıktan sonra ise ikisi de örgütlü mücadele içinde yer almıştır.
Ne Eyüphan Esma'nın mücadeleye katılmasına engel olmuş ne de
Esma Eyüphan'ı geri çekmiştir. Korumacı duygularla yaklaşmamışlardır.
İkisi birbirini güçlendiren, destekleyen olmuş hatta kim daha hızlı gelişecek, kim daha çabuk öğrenecek yarışına girmişlerdir.
Devrimcinin iki ayrı yaşamı olamaz. İki ayrı yaşamdan kastımız ne?
Dernekte, dergide, mahallede devrimcilik yapma, devrimci duygu ve
düşüncelerle hareket etme, diğer tarafta ise sadece sevgili, sadece nişanlı,
sadece bir eş olma. Bu bir mekânda
bir elbise giyme, diğer mekâna giderken onu çıkarıp ikinci bir elbiseyi giymek gibi bir şey olur ki bu ne
devrimciliğin ruhuna ne de devrimciyi devrimci yapan değerlerine, felsefesine denk düşmez.
Devrimci her yerde devrimcidir.
Bir yerde farklı başka bir yerde farklı düşünemez, davranamaz. Bu insanda rahat, huzur da bırakmaz. Sıkıntılı bir duruma sokarak rahatsızlık
verir.
Böyle kabullenmiyorsa ve biz kabullendirmek, ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yaptıysak, artık yapılacak bir şey kalmadığını düşünüyorsak o noktada bir tercih yapmak zorundayız demektir. Bu bir anlamda devrim-düzen tercihidir de.
Artık o noktada vicdanımızla baş
başayızdır.
Sevdiğimizi söylediğimiz kişi uğruna mı yaşayacağız yoksa koca bir
halkın geleceği için mi yaşayacağız.
Hangi duygu belirleyecek bizi? Yaşamımıza hangi duygu yön verecek?

Katiller Hesap Verecek

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

27

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

28

Ne için, kimin için, nasıl yaşayacağız?
Bütün bu sorulara verilecek cevap, ahlakımızı, kişiliğimizi, insanlığımızı da
ortaya koyacaktır. Verilecek cevap,
halkı ne kadar düşündüğümüzün,
halkın yaşadıklarını ne kadar hissettiğimizin, halkı ne kadar sevdiğimizin de göstergesi olacaktır.
Sonuç olarak, devrimcilerin sevdiği olur. Sevdiği insanın devrimci olması doğru ve güzel olanıdır. Ahlaki
olarak vicdani olarak, kültürel olarak
olması gereken budur.
Ama sevdiği olan ve devrimci
olmaya karar veren bir insan sevdiği
insanı da devrimci yapma düşüncesiyle dolu olmalıdır. Bu durumda olması gereken de budur. Devrimci
duygu düşüncelerle değerlendirmeli
ve yaklaşmalıyız. Duygularımız, yaşam tarzımız yoldaşlarımız dışında tanıdıklarımız, sevdiklerimizle olan
ilişkilerimizde de ağır basan hep bu
yan olmalıdır.
Bizim sevdiğimiz insan devrimci
değilse bile devrimci kişiliğimize
saygı duymalıdır. O insan "sen mi değiştireceksin bu düzeni, sen mi kurtaracaksın halkı" gibi duygu ve düşünceler içinde olmamalıdır. Ama
bunu sağlayacak olan biziz.
Devrimci kişiliğimizi kabul ettirecek, saygı duyduracak olan da biziz. Devrimcileri tanımayan bir insanın bunları kabul etmesi kendiliğinden olmaz. O zaman anlatacağız,
ikna edeceğiz, bizi böyle kabul etmesini sağlayacağız. Onu hemen ilk
elde devrimci mücadeleye katmıyorsak da bunu yapmalıyız. O insan
bizi devrimci kişiliğimizle birlikte
sevmeli, kabullenmeli.

gular kendisine aittir. Paylaşılmaz, anlatılmaz... Bu sevgilisi, nişanlısı ise de
öyledir. Evli bir insanın kafasında da
öyledir...
Kuşkusuz bu düşüncenin oluşmasında toplumsal değer yargılarının,
kökü yüzyıllara dayanan bir anlayış
ve şekillenmenin rolü büyüktür. Bu
düşüncenin kökeninde feodal değer
yargıları vardır. Ve bunlar oldukça
kuvvetlidir. O karısıdır, sevdiğidir.
Kimse karışamaz. Hatta o istediğini
yapabilir. Döver de, sever de... Kadın
erkeğe aittir. Söz sahibi olan, hak sahibi olan erkektir. Ve genellikle de erkekler bu konuda daha feodaldir.
Bu toplumsal şekillenmenin, erkek
egemen kültürün yarattığı bir sonuçtur. Neticede bu şekillenmenin yarattığı duygu ve düşünceler hâkim olduğundan söz konusu olan ilişki özel
olarak algılanır ve öyle getirilir. Ancak biz örgüt insanıysak böyle düşünemeyiz. Örgütü bir aile olarak kabulleniyorsak o halde böyle bir durum
ailemizi de yakından ilgilendirir diye
düşünmeliyiz.
Nasıl ki bir insan evlenmeyi düşündüğü zaman aile büyüklerine danışır, iznini, gönül rızasını, düşüncesini alırsa bu bizim içinde geçerlidir.
Çünkü söz konusu olan iki insanın yaşamını belirleyecektir. Gelişimini etkileyecektir.
Örgüt içindeki iki insanı düşünelim. "Biz birbirimizi seviyoruz. Evlenmek istiyoruz" dediler. Örgüt durumu değerlendirmeden, bu iki insanın durumunu dikkate almadan gözü
kapalı "olur, tamam" diyemez. Diyemez çünkü iki örgüt insanının geleceği söz konusudur.

 "Örgüt ne karışır"

Seviyoruz demekle her şey

"Ya yok öyle şey mi olur. Bu da
nereden çıktı şimdi? Kimse böyle bir
şey söylemez." diye düşünmemek
lazım.
Belki kimse böyle bir şeyi açıktan
söylemez ama düşünür. Niye düşünür?
Çünkü iki insan arasındaki duyguları, ilişkiyi "özel" görür. Özeldir,
iki insan arasındadır... Yaşadığı duy-

hallolacak mıdır?
Bu iki insan birbirine ne kadar uygundur, anlaşabilecekler midir, birbirlerini geliştirecekler midir, hissedilen, yaşanan gerçekten sevgi midir,
yoksa gelip geçici duygular mıdır?..
Bütün bunlar örgüt açısından tabi
ki önemlidir. Bu konuda partinin deneyimlerine de güven duymak, 30 yıllık birikim ve tecrübenin çıkardığı so-

nuçlardan yararlanmak da önemli.
"Biz birbirimizi seviyoruz" diyerek evlenen 4-5 ay sonra da partinin
karşısına "biz ayrılmak istiyoruz"
diye çıkanların onlarca örneği vardır.
Hani birbirinizi seviyordunuz? Ne
oldu bu sevgiye? Sevgi 4-5 ayda
niye biter, nasıl biter?
Elbette öyle bir durum ilişkinin
baştan itibaren sağlıksız geliştiğini
gösterir. Duygulardan emin olunmamıştır. İnsanlar birbirini yeterince
tanımamıştır. Her şey başlangıçta
yeterince hesap edilmemiştir. İki insan bu durumdan nasıl etkilenecektir...
Örgüt tabi ki burada kendi payını da
düşünür. Çünkü ortada yanlış alınmış
bir kararın sonuçları vardır ve bundan
sadece o iki insan etkilenmeyecektir.
O iki insanla birlikte çalışan, görev
paylaşan insanlara da bu durum bir şekilde yansıyacaktır...
Parti insanlarımızın geleceğini, yaşamını etkileyen her konuda söz hakkına sahiptir. Bu iki insan arasında gelişen, yaşanan duyguların önemsiz
olduğu anlamına gelmez. Önemlidir.
Ama insanlarımızın devrimci gelişmeleri, kadrolaşması bu noktada çıkan
engeller, gelişimini etkileyecek olası ihtimaller de önemlidir. Ve insanları en
iyi tanıyan kuşkusuz partidir.
Bir insanın düşüncelerine, duygularına, niteliğine, olumluluklarına, olumsuzluklarına, kişilik özelliklerine yaşamındaki ayrıntılara kadar
o insanla ilgili olan her şeye vakıf olan
partidir. Bu anlamda bir insanın yaşadığı duygular da özel değildir. Sevgisi, ilişkisi özel değildir. Anlaşılmaz
da değildir. Açıklıkla, samimiyetle anlatıldığında anlaşılır. Ama en doğru
kararı vermek için, örnek ilişkiler yaratmak için doğru düşünmek, duygularımıza teslim olmamak, feodal ya
da küçük burjuva değer yargılarından
tamamıyla kopmak devrimci sorumluluğumuzun gereğidir.
Partiye, halka karşı taşıdığımız sorumlulukları hiçbir koşulda unutamayız. Her davranışımızın, attığımız her adımın bu sorumluluğa denk
düşüp düşmediğini ölçmek, tartmak
durumundayız.
-DEVAM EDECEK-
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"HER ÇOCUK KENDİ
HAKKINI BİLECEK"MİŞ...
“Okullarda ‘Çocuk Hakları Birimi’ kuruluyor. Bu birim sayesinde çocuklar, sahip oldukları haklar konusunda bilinçlenecek, sorunlarına çözümler üretecek. İstanbul’da başlayan
bu projenin tüm illere yayılması planlanıyor.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde kurulan birim, çocuklar
için eğitim, sağlıklı beslenme, zararlı alışkanlıklar, kültür-sanat, spor etkinlikleri gibi konularda çalışmalar
yapacak. Proje illerin yanı sıra tüm
ilçe, mahalle ve okullardaki rehberlik servislerinin işbirliği ile ilerleyecek. Birim aynı zamanda çocukların
gelişimlerinin önündeki engelleri,
risk ortamlarını ve onların maruz
kaldığı şiddet türlerini araştıracak, önlem ve müdahale stratejileri geliştirecek.

‘Söz sahibi olacaklar’
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Muammer Yıldız, sahip olduğu hakları bilen, eğitim sürecine aktif olarak
katılan çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yıldız, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: ‘Bu proje İstanbul’da uygulanmaya başlayacak.
Sonra bütün illere yayılacak. Çocuklarımızı okullarda söz sahibi yapmak istiyoruz. Onların yönetime ve
idari çalışmalara katılımını da sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, haklarını bilen, eğitimden beklentilerini
dile getiren, soran, sorgulayan çocuklar yetiştirmek. Çocuk Hakları
Birimi ile her bir çocuğun boş zamanı
değerlendirilecek, onlara sportif ve
kültürel alanlar yaratılacak.’" (Hürriyet, 10 eylül 2011)
Hürriyet gazetesinin haberini okuduğumuzda aklımıza ilk olarak
TV’lerdeki polis tarafından dövülen, kurşunlarla katledilen görüntüler
geldi.
Tam bir ikiyüzlülükle çocuklara
hakları konusunda bilgi verecekler-

miş, bilgi verince de sorunlarına çözüm üretecekmiş, sağlıklı beslenip zararlı alışkanlıklardan vazgeçeçeklermiş. Maruz kaldıkları şiddet türleri
araştırılacakmış, eğitim sürecine aktif katılan çoçuklar olacaklarmış...
mış... mış... lar böyle uzayıp gidiyor.

Amaç kendi
zihniyetlerini genç
beyinlere yerleştirmektir
Elbette bu “mış mış” lara kendileri bile inanmıyorlar. Anlattıkları
her şeyi tersinden düşünelim biz.
Çocuklar haklarını bilecekmiş...
- Çocuklar bu ülkede polis tarafından alçakça dövülme hakları olduğunu,
- Beş kuruş paraya köle gibi çalıştırılma hakları olduğunu,
- Parası olmadığı için okuyamama
hakları olduğunu,
- Sorunlarının nedenini görüp sisteme yöneldiklerinde tutuklanma,
katledilme hakları olduğunu,
- Okullarda parasız eğitim istediklerinde atılma hakları olduğunu,
- Okul önlerinde polis tarafından
satılan uyuşturucuları alma hakları olduğunu...
Bu liste uzar gider.
İktidar hayatın her alanında kendi politikalarını uygulamanın yol ve
yöntemlerini düşünüyor, gerçekleri
ters yüz edip, ‘cek cak’larla halkı aptal yerine koyarak inandırmaya çalışıyor.
Ki dedikleri gibi amaçları haklarını öğretmek olsun hadi.. Kağıt üzerinde olan haklarını öğrendiler diyelim, ne olacak? Bu kırıntı gibi hakları
bile kullanabilecekler mi?
Bahsettikleri "hak"lar demokrasi
kılıfını güçlendirmek için kapitalist
sistemin vazgeçilmez söylemleridir.
Kağıt üzerinde her çocuğun okuma hakkı vardır, ama sadece kayıt pa-

rası yüzünden bile okuyamaz çocuklar.
Çocuk işçi çalıştırılmaz kağıt üzerinde ama en ağır ve pis işlerde üç kuruşa çalıştırılırlar.
Bunun gbi onlarca "hak" tanır
kapitalizm çoçuklarımıza. Hadi o
hakları bir kullansınlar bakalım. Aynı
Ferhat ve Berna’da olduğu gibi sorgusuz sualsiz yıllarca yatırılırlar hapishanelerde...

Soran çocuk
kapitalizmin düşmanıdır
Soran, sorgulayan ve gördüğü
haksızlıkların, zulmün hesabını soran
çocularımıza düşmandır bu sistem.
Aksi, kapitalizmin doğasına aykırıdır
zaten.
Kapitalist sistemin büyük bir özveri ile sürdürücüsü olan AKP de bilir bunu ve azgınca sömürür çocuklarımızı. Bu ülkenin başbakanının
ağzından çıkan “kadın da olsa çocuk
da olsa dinlemeyin” sözleri hafızalarımızda capcanlı durmaktadır. Bu
sözlerin hemen ardından minicik bedenleri kan içinde kalan çoçuklarımızın görüntüleri taptazedir beynimizde.
Bu sistem çıkar üzerine kuruludur.
Bu çıkarların içinde çocuk emeğinin
sömürüsü başta gelir. Ucuzdur çünkü.
Çocuklarımız üzerinden yürüttükleri politikanın asıl amacı elbetteki
o taptaze beyinleri yozlaştırıp, bencil,
düşünüp sorgulamayan birer robot haline getirmektir.
İzin vermeyeceğiz buna. Çocuklarımızı yozlaştırmanıza, sömürmenize izin vermeyeceğiz.
Çocuklarımız gerçek haklarına
ancak sosyalizmde kavuşacaktır.
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Ülkemizde Gençlik
Bizler; bu
ülkede yaşayan
milyonlarca
ezilen, sömürülen, katledilen, işsiz bırakılan, açlığa,
işsizliğe mahkum edilen; Türkü,
Kürdü, Lazı, Çerkezi olarak, AleviSunni, Hıristiyan inançlarından liselileriz... Bizler; bu halkın çocuklarıyız... Kimimizin babası işçi, kimisi
memur, kısacası alınteriyle bir sonraki aybaşını zor getirenlerin kızları, oğullarıyız..
Bizler; ülkemizde yaşanan tüm
sosyal siyasal, ekonomik sorunlara da
duyarlıyız. Bizler; ülkemizin bağımsız bir ülke olmasını, açlığın, yoksulluğun, sömürünün olmadığı, insanların dilinden, dininden, milliyetinden kaynaklı baskı ve zulüm görmediği bir ülke olması için mücadele ediyoruz.
Bizler; ülkemizin kaynaklarının
işbirlikçileri aracılığı ile emperyalist
tekellere peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Bizler; emperyalistlerin çıkarları için farklı ülkelerin işgalinde,
o ülke halklarının katliam ve kıyımlarına ortak olmak istemiyoruz...
Bizler; yaşadığımız bu ülkede
toplu mezarlar olsun istemiyoruz...
Bizler; bu ülkede iş kazaları adı
altındaki cinayet ve katliamlar yaşansın istemiyoruz.
Vatanımızın bağımsızlığı için dedelerimiz savaştı, teredütsüz toprağa
düştüler. İşte bundan dolayıdır ki; atalarımızın bırakmış olduğu mirasa
sahip çıkacağız, onu koruyup kollayacak ve bu uğurda gerekirse dedelerimiz gibi şehit düşeceğiz...
Bizler; Kürt halkının inkar ve asimile edilmesine karşıyız. Aynı zamanda diğer azınlık milliyetlerden
halklarımızın da ulusal haklarının
gasp edilmesine, inkar edilmesine,
yok sayılmalarına karşıyız.
Bizler; ülkemizin hapishanelerinde tutsakların katledilmesine karşıyız. Halkımızın kurutuluşu ve vatanımızın bağımsızlığı için mücade-

deledeki yerimizi alacağız....
Bizler; emperyalizme göbekten bağımlı bir ülkenin
genç, liseli çocuklarıyız...
Yaşadığımız ülkenin insanları
yani analarımız, babalarımız, dedelerimiz hep başkalarının daha fazla
kar edebilmesi için sömürüldüler,
açlığa, yoksulluğa mahkum edildiler.
En ufak bir hak arama çabaları baskılar, gözaltılar, tutuklamalar ve katliamlarla karşılandı...

LİSELİYİZ, ANADOLUMUZU
SEVİYORUZ...
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le ederken tutuklanmış devrimci tutsakları sahipleniyoruz. Onlar milyonlarca yoksul halk çocuklarının parasız eğitim hakkını savundukları
için tutsak düştüler.
Bizler; bu vatanın çocuklarıyız.
Vatanımızda yaşanan her şey bizi ilgilendirir, çünkü bu vatan bizimdir.
Bizler; ülkemizde yaşananlara
seyirci kalamayız. Babalarımızın işten atılmalarına, komşumuzun aç,
açıkta kalmasına seyirci kalamayız...
Bizler; düzenin bizlere empoze
ettiği yoz kültürüne ve kendinden
başkasını düşünmeme dayatmasına
karşı tavırsız kalamayız...
Bizler; arkadaşlarımızın uyuşturucuya, fuhuşa sürüklenmesine,
çetelerin tetikçisi olmasına, Polat,
Memati serseriliğine, mafya özentisi lümpenler haline getirilmelerine seyirci kalamayız, kalmayacağız da...
Bizler; ülkemizde nelerin yaşandığının görebilen, ne yapılması gerektiğini bilen ve yaşayanlarız. Tertemiz ve düzenin kirletemediği pırıl
pırıl beyinlere sahibiz...
Bizler; yoksul, dar gelirli, işçisi,
memuru ve çiftçisiyle bu halkın evlatlarıyız ve halkın sorunları da bizi
yakından ilgilendirir...
Özelleştirme adı altında emperyalizme ve işbirlikçilerine peşkeş
çekilen fabrikalarda babalarımız çalışıyor ve kapı dışarı ediliyorlar. Bu
benim ve kardeşimin okuyamaması
demektir. Herkesin, ailesine, arkadaşlarına, mahallesine karşı sorumlulukları vardır. Ve yine herkesin ülkesine karşı da sorumlulukları vardır.
İşte; biz de bu halkın çocukları
olarak geçmişten bugüne bu değerler için verilen mücadelelerde yerimizi nasıl aldıysak, bundan sonra da
tüm baskı zulüm uygulamalarına,
tecrit dayatmalarına rağmen müca-

15-16 Hazirana bakın...
1 Mayıs 77’e bakın...
Tariş direnişine bakın...
Kürt halkının tarihine
bakın...
12 Eylül faşist cuntasının
tüm yaptıklarına bakın...
Bunlar eskiyse yenisine bakın...
Tekel işçilerine bakın ve daha milyonlarca işçinin, emekçinin, çiftçinin,
yoksulun içinde bulunduğu duruma
bakın.
Karabük’te göçük altında kalan işçilere bakın. Bursa’da çöken maden
ocağında ölenlere bakın...
Kışın soğunda yalın ayakla mendil satan çocuğa bakın.
Ve en son, Dersim’de toplu mezarlara gömülmüş, bu ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için şehit
düşmüş yiğitlere bakın. Onların içinde de bizler gibi liseliler vardır.
İşte; bizler böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bundandır ki ülkemizin ve
halklarımızın sorunları bizleri çok yakından ilgilendirir... Bunun için vatanımızın bağımsızlığı ve halklarımızın özgürlüğü için, zulmün, sömürünün olmadığı bir Anadolu taprağı için bu kavgada biz de varız...
Tüm kuşatmaları, vatanımıza ve
halklarımıza olan sevgi ve bağlılığın
sarsılmaz inancı ile yıkacak, kavganın en önünde tam da içinde biz liseli gençler hep olacağız.

Kaybeden Katleden Devlettir!

Ülkemizde Gençlik

İstediğimiz eğitim sistemi bağımsız
bir ülkede gerçekleşecek
Ülkemizde var olan eğitim sisteminin niteliği ortadadır; eğitim sistemi gençliğin geleceğine değil tekellere hizmet ediyor. Emperyalistler ve ülkemizdeki işbirlikçileri
kendi sömürü düzenlerini sürdürmek için öğrenci gençliği
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiriyorlar. Eğitim halkın çıkarları için verilmiyor. Yani bizler büyük hayaller
kurarak, bilim öğrenerek, halkımıza, ülkemize yararlı olmak için gittiğimiz okulların hiç de öyle olmadığını görüyoruz.
Ülkemizdeki eğitim sistemi birincisi, anti-bilimseldir. Evrim teorisinden doğru bahsedilmez, çarpıtılır düzenin okullarında. Okullarımızda birçok konuda laboratuvar vardır ama sene boyunca birkaç basit deney dışında deney bile yapılmaz.
İkincisi, düzenin okulları anti-demokratiktir. Bizlerin
gelişimi için verilmesi gereken eğitimde, kendi eğitimimizde söz hakkına sahip olmamız en meşru hakkımızdır.
Var olan müfredat, aldığımız dersler, öğretmenlerin anlatış
biçimleri, tabi tutulduğumuz sınavlar, disiplin yönetmelikleri bunlar hakkında bizlere hiçbir şey sorulmaz. İtiraz
hakkımız bile yoktur. Okulumuzla ilgili herhangi bir konuda kendi düşüncelerimizi söyleyemeyiz. Başımıza birçok şey gelebilir. Örneğin bir öğretmenle tartıştığımız için
disipline gidebiliriz, uzaklaştırma cezası alabiliriz.
Okullardaki müfredat gericidir, bilimsellikten uzaktır.
Tarih derslerini ele alacak olursak orada halkımızın,
dünya halklarının tarihinde, kültüründen bahsedilmez. Orada anlatılan padişahlar, saraylardır. Padişahlar zevk-ü sefa
içinde yaşarken, yoksulluk içinde yaşayan halkın zulme
karşı direnişleri anlatılmaz. Halkların kaderini belirleyen
savaşlar çarpıtılarak açıklanır. Emperyalistlerin sömürüsü, halka yaptıkları zulüm yoktur, tarih kitaplarında.
Okuduğumuz okullar bencilliği, yozlaşmayı dayatıyor,
polis eliyle uyuşturucu sokuluyor okullara. Bireycilik, bencillik aşılanıyor genç beyinlerimize, düzen sıra arkadaşını bile rakip görmeyi, paylaşmamayı öğretiyor. Düzen bizleri düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan, yoz gençler haline getirmeye çalışıyor. Böyle olunca halkın kültüründen, geleneklerinden uzak giyim-kuşam tarzı, üslup,
konuşma tarzı ortaya çıkıyor. Günün çoğunu internet başında, TV başında geçiren bir gençlik çıkıyor ortaya.
Ülkemizde paralı bir eğitim sistemi var; düzenin
okulları öğrencileri müşteri gözüyle görür. Bizler okula
adım atar atmaz kayıt parasıyla karşılaşıyoruz. Parası olmadığı için okula kayıt olmayan arkadaşlarımız vardır. Sene
boyunca birçok şey için para istenir bizden; fotokopi parası, yakıt parası, karne parası, diploma parası, aidat parası… durum böyleyken bir de pahalı kantin fiyatları çıkar karşımıza. Hatta okul idaresi kantinden alışveriş

yapmamız için dışarıdan yiyecek, içecek sokmaz okul içine.
Okullardaki eğitim hiçbir şeye yaramadığı gibi kendi
oluşturdukları sınav sistemine de bir katkı sunmuyor. Ve
bizler sınavı kazanmak için dershanelere büyük miktarlarda paralar veriyoruz.
Açlığın, yoksulluğun olduğu ülkemizde okullar birer
sömürü aracına dönüştürülüyor. Parasız eğitim istedikleri için öğrenciler tutuklanıyor. Örneğin Ömer Çetin para
kazanıp okula devam edebilmek için çalıştığı inşaattan düşürek öldü. Paralı eğitimin insanları ne denli zorladığına
bir örnek daha; Soner Semih Sipahi’nin annesi dershane
parasını ödeyemediği için hapishaneye girdi, bu duruma
dayanamayan Semih intihar etti.
Meslek liseleri emek sömürüsünün araçlarından biri haline getirildi.
Okuduğumuz okullarda öğrenciler büyük bir baskı altındadır. Okullar hapishaneden farksızdır, her yanı kemeralarla çevrilen liselerde öğrenciler suçlu yerine konulmak istenir. Her türlü gerici yayının girdiği liselere bilimsel, demokratik yayınların, kitapların sokulması suç olarak gösteriliyor. Öğrenciler hakkında soruşturmalar açılıyor, polis idare işbirliğiyle sorguya çekilip işbirlikçilik,
ajanlık yapmaları için tehdit ediliyor.
Çarpık eğitim sisteminin sıraları da kendi çürümüşlüğünün bir göstergesidir. Yap-boz tahtası gibi her dönem
bir şeyler değiştirilir sınav sisteminde. Sınavlar değişir ama
adaletsizlikler bitmez. Ezberci eğitimi dayatan sınavlar bir
kaç saate sığdırılır. Hatta ÖSYM bu sınavları yapmayı bile
beceremez; sorular, cevap anahtarları yanlış hazırlanır, kopyalar çekilir. Daha geçtiğimiz günlerde LYS sınavına giren öğrencilerin puanlarının yanlış hesaplandığı ortaya çıkmıştı. Öğrenciler son anda tekrardan tercih yapmak zorunda
kaldılar.
Görüldüğü gibi düzenin gözünde öğrencilerin hiç bir
değeri yoktur. Bizler liselerde okuyabilmek için canla başla çalışıyoruz. Verdiğimiz emekler hiçbir zaman karşlığını
bulamıyor. Birçok adaletsizlikle karşılaşıyoruz. Bizler uyuşturucu bataklığında, çürümenin içinde büyümek istemiyoruz. Üniversite kapılarında, sınavlarda adaletsizlikler istemiyoruz, insanca bir yaşam, parasız, bilimsel, demokratik
liseler yalnızca bağımsız bir ülkede olacaktır. Ve bağımsız bir ülkeyi yaratmak için daha lise yıllarında mücadeleye atılmak gerekir. Bir ülkenin geleceğini gençliği
oluşturur. Bizler bunun bilincinde ve bunun sorumluluğunu
taşıyarak yaşayacağız. Eğitim halkın çıkarları için olana kadar, ülkemiz bağımsız olana kadar liselerdeki mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz kazanacağız.
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Gençliğin
Gündeminden
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Düzen, gençliği bunalımlı yığınlar
haline getirmek istiyor!

Son zamanlarda haberlerde sıklıkla duyuyoruz: "Ataması yapılmayan genç intihar etti!", "Gencin ölüm sebebi KPSS!", "SBS can aldı!". Bu haberler burjuva basında sürekli yayınlanan ama gençlerin intiharlarının asıl sebebinin vurgulanmadığı haberlerdir. Çünkü AKP iktidarı intiharları gizlemeye çalışıyor. Çünkü intiharların ve öğrencilerin yaşadıkları bunalımın asıl kaynağının çarpık ve
adaletsiz eğitim sistemi olduğunu biliyorlar. Bunu bilerek
intiharların nedenini gizleyen AKP iktidarı, aynı zamanda öğrenci ölümlerini de meşrulaştırmaya çalışıyor.
Söylediğimiz gibi düzenin eğitim sistemi her yıl onlarca öğrencinin canını alıyor. Öğrenciler YGS, SBS,
KPSS, LYS gibi sınavlarda yaşadığı streslerin ve sorunların yanı sıra, bir yüksek öğretim programından mezun
olduklarında da bir dizi sorunla karşılaşıyor. Çünkü öğrencilere bu düzende gelecek olarak hiçbir şey vaadedilmiyor. Sınav sistemindeki adaletsizlikler birçok öğrenciyi mağdur durumda bırakıyor. Her yıl sınava giren öğrencilerden sadece 3'te biri bir yüksek öğretim programına
yerleşebiliyor. Sonucunda, gelecekleri ellerinden alınan
ve umutsuzluğa düşürülen gençler bunalıma sürükleniyor.
Bir süre sonra da düzen içinde yapacak hiçbir şey bulamayan gençler intiharla yüz yüze bırakılıyor.
Bu intiharların en son örneği 11 Eylül tarihinde yaşandı. Yıllardır atama bekleyen, Selçuk Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Ceyda Cansu Denker ataması yapılmadığı için intihar etti. Ceyda Cansu Denker gibi 8-10 yıl atama bekleyen fakat ataması yapılmayan ve işsizlikle ölüm
arasında gidip gelen birçok öğretmen var. Elbette mezun olan
gençlerin yanında, sınava hazırlanan öğrenciler de sınav sistemindeki adaletsizlikler ve çarpıklıklar yüzünden sorunlar yaşıyor. Örneğin KPSS' ye hazırlık aşamasında yıllardır sınavı geçemediğinden umutsuzluğa düşen Fikret Ercan işsiz ve güvencesiz bırakıldığı için yaşamına son verdi. Geçen yıl 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Yalçın Gencay Öktem SBS sınavında istediği sonucu alamadığı için

gençliğin
tarihinden
26 Eylül - 2 Ekim
2 Ekim 1998 : Ankara Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi'nde (DTCF) Dev-Genç'liler tarafından
alternatif okul açılış şenliği düzenlendi. MGK kararlarıyla okulları karakola çeviren devletin politikalarına rağmen 1200 öğrenci şenlikte bir araya
gelerek baskılara boyun eğmeyeceklerini haykırdılar.
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intihar etti. Bursa'da sınava giren ve sınav sonucu yanlış hesaplanan, lösemi tedavisi gören Ece Akyöz sinir krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Sınav sisteminin katlettiği bu insanların yanı sıra, Soner Sipahi isimli genç annesi dershane parasını ödeyemediği için intihar etti.
Burada saydığımız öğrenciler gibi birçok genç; eğitimin paralı olması, dayatılan geleceksizlik ve eğitim sistemindeki adaletsizlikler yüzünden intihar etti. Sadece öğretmen atamalarının yapılmaması yüzünden intihar eden
25 insanımız var. Üstelik bugün öğretmen atamaları sorunu hala devam ediyor. 350 bin öğretmen hala atama bekliyor ve sistemin katlettiği diğer öğrenciler gibi onlar da
düzen tarafından çaresiz bırakılmış durumdalar. Üniversite ve lise öğrencileri ise dayatılan rekabet ortamı yüzünden robot gibi çalıştırılmaktadır. Sosyal yaşantıları yok
edilen ve sürekli sınava adepte edilen öğrenciler, halktan
tecrit edilerek yalnızlaştırılıyor. Buna bir de paralı eğitim
eklenince yoksul halkımızın çocuklarının gelecekleri tamamen ellerinden alınıyor.
AKP iktidarı ise yalanlarla ve çarpıtmalarla gençlere
umut vaadetmeye çalışıyor. Düzen içinde, sınav sisteminde
değişiklikler yaparak sorunları çözmeye çalışıyor. Ama her
yıl artan sorunlar öğrenci ölümlerini daha da arttırıyor.
Sonuç olarak, yaşanan bunca ölümlerin ve intiharların sebebi düzenin söylemiş olduğu gibi "basit bir bunalım"dan kaynaklı değildir. Eğitim sisteminde yaşanan bu
intiharlar sömürü düzeninin bir sonucudur. Bozuk, çürümüş düzenin eğitim sistemindeki yansımasıdır. Bu
nedenle gençliğin yarınından umutsuz, bunalımlı yığınlar haline dönüşmesini istemiyorsak eğitim sistemin
köklü değişimi için mücadele etmeliyiz. Unutmayalım ki;
sorunlarımızın çözümü düzen içi değişiklikler değil, eğitim sisteminin temelden değiştirilmesidir. Bu düzenin gençliğe; bunalımlı, yıkık bir gelecek dışında vereceği bir şey
yoktur. Gençlik olarak vereceğimiz hedefli, ısrarlı, kararlı
mücadele sonucunda geleceğimizi biz kuracağız.

Okullar Açılmadan Okul Yıkılıyor!
Yeni öğretim yılının açılacağı şu günlerde okul açılmıyor, okul
yıkılıyor. Gaziantep’te Şehitkamil İlköğretim Okulu’nun yıkımına
veliler tepki gösterdi. Kasım ayında eskiyen okulun yerine Özel
İdare tarafından ihale açılması sonucu okul bahçesine yeni okulun
yapımı başlandı. Okulun temmuz ayı içinde biteceği söylenmesine rağmen eğitim öğretim yılının açılmasına kısa bir zaman kala
halen bitmemiş olması, üstelik okulun öğrencilerinin büyük kısmının ise çok uzak olan bir ilköğretim okuluna gönderilmiş olması velilerin tepkisine neden oldu. Devlet okul yaparken veya
yıkarken öğrencilerin öğrenimini değil yaptığı ihaleleri, sağladığı
rantı düşünüyor. Eğer yapılan okul inşaatı kazanç getirmiyorsa
onun için öğrencilerin eğitimi önemli de değildir.
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Gençlik Federasyonu’ndan
Geleceğimizi elimizden almak
isteyenlere karşı
Ferhat ve Berna'yı sahiplenmek için
Beşiktaş Adliyesi'nde olalım!
Her gün eğitimde yeni bir soygun
haberi okuyoruz.
YÖK küçük bir zamla elde edemeyeceği kadar fazla karı elde etmenin yeni bir yolunu buldu. Bu yıldan itibaren her öğrenci 3 veya daha
fazla aldığı her ders için kredi başına %50, %100 hatta %300'e varan
ek ödemeler yapmak zorunda.
YÖK çalışanlarının maaşlarına
çok yüksek miktarlarda zam yapmış ve
özel uzmanları göreve almıştı. Yeni uzmanların eğitimi nasıl bir şirket gibi yöneteceği ortaya çıkmaya başladı.
Artık liselerde bizzat Milli Eğitim
Bakanı tarafından "yasak" olarak beyan edilmesine rağmen toplanan paralar, YÖK'ün gizli soygunu ve yurtlardan ulaşıma ardı ardına yapılan
zamlar hem öğrencilere hem de velilere şunu açıkça göstermiştir: Eğitim
artık talan sistemi haline gelmiştir. Öyle
ki artık ilköğretimler, liseler bile
har(a)ç gibi senelik para toplayabilmektedir. Örneğin İstanbul'da bulunan
Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi her sene başında öğrencilerden 250 TL para istemektedir. Bu sadece bir örnek. Liselerde Okul Aile Birliği yalanıyla müdürlerin cepleri doldurulmaktadır. Sınav sistemiyle dersane patronlarının
cepleri doldurulmaktadır.
Her evde okula giden bir öğrenci var. Her evde yüzlerce lira masraf
yapan, eğitimin her aşamasında para
ödemek zorunda bırakılan veliler
var. Eğitim bu yüzden herkesi ilgilendirir. Bu konuda yaşanan her sorun her insanın canını yakar.
Eğitim ülkemizde paralıdır. Kimse bu ülkede eğitimin parasız olduğundan, eşit olduğundan bahsedemez.
Bunu ispatlamaya çalışanlar, bunu
bize karşı savunanlar ancak bu dişliden pay alanlar, bu talandan rant
elde edenlerdir.

Anayasa'nın 42. maddesinde
"Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" deniyor. Peki parası olmayan ve bu yüzden okula gidemeyen 300 bin öğrenci
nasıl ve hangi kanuna dayanılarak
okuma hakkından mahrum bırakılıyor. Kim bizim haklarımızı kendine
göre değiştiriyor. Haklarımıza değer
biçiyor. Ya da elimizden alıyor.
Peki bunca para harcanmasına
rağmen eğitim gerçekten insanlara bir
umut sunuyor mu? OECD'nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
) son rakamlarına göre Türkiye'de
her 3 gençten biri işsiz durumda. Türkiye genç nüfustaki işsizlik oranıyla dünyada birinci sıraya yerleşti.
Düzene ait kurumların bile mevcut gidişi bu kadar açık teşhir ettiği
bir ortamda "parasız eğitim" istemek, hakkımız olana sahip çıkmak
bizim en meşru hakkımızdır.
İşte Ferhat ve Berna bu hakkımızı savunmak için 14 Mart 2010’da
Abdi İpekçi Spor Salonu' nda Başbakan'ın karşısına çıktılar. "Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız" yazılı
pankartları ve sloganlarıyla iktidarın
eğitim konusundaki tüm yalanlarını
ve maskelerini yere indirdiler. İşte sırf
bu yüzden 19 aydır tutuklular. Sırf
bu yüzden 15 yılla yargılanıyorlar.
İktidar ve Başbakan bu davayı o kadar “gurur” meselesi yapmıştır ki,
mahkeme tam bir hesaplaşma alanı haline gelmiştir. Mesela Ferhat ve Berna’nın beraatini isteyen savcı bir sonraki mahkemede yetkileri elinden
alınarak görev yeri değiştirilmiştir.
Biz bu gerçekleri anlatmak için
1 buçuk yıldır sokaklardayız. Türkiye'nin her yanındayız!
19 aydır öğrencilerin haklarını ve
geleceklerini savunmaya devam ettik. Ferhat ve Berna'nın her duruş-

masının önünde, meydanlarda
ve sokaklarda açtığımız çadırlarla, masalarla onların sesi olduk. Gençliğin, öğrencilerin,
velilerin sesi olduk. Ama şimdi sahiplenmemizi artırmak ve
hakkımızı ne olursa olsun alacağımızı ve arkadaşlarımızın
sesi olmaya devam edeceğmiz göstermeliyiz.

Öğrenci Arkadaşlar!
Halkımız!
6 Ekim'de Beşiktaş Adliyesi bir
karar verecek. Gençliğin, yani bizim
oğullarımızın, kızlarımızın geleceklerine ait bir karar verecek.
Parasız eğitim istemek suç sayılsın isteniyor. Gençliğin en meşru
hakkı mahkeme kayıtlarıyla elinden
alınmak isteniyor.
Ama biz biliyoruz ki hiçbir hak
mahkemelerde kazanılmadığı gibi
orada elimizden de alınamayacaktır.
Haklarımıza ve geleceğimize sahip
çıkmak için en meşru halimizle Beşiktaş Adliyesi’nde olmalıyız!
Aydınlar, Sanatçılar!
Aydın olma onuru, toplumun haklarına sahip çıkmak, halkın mücadelesine sahip çıkmak ve mücadele edenlerin yanında durarak kazanılır. Halkın
eğitim hakkı elinden alınmak istenirken sessiz kalmamalısınız. Ferhat ile
Berna’ya sahip çıkmak için Beşiktaş
Adliye'si önünde olmalıyız!
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Devrimci Demokrat
Kurumlar ve Kişiler!
Taşıdığımız kimliğimizin üstümüze yüklediği görevler var. Halkın
saflarında olduğumuzu söyleyip böyle bir hukuksuzluğa sessiz kalamayız.
Halkın geleceğini savunmak için,
Ferhat ve Berna'nın mahkemesi
önünde olalım!
Türkiye'nin her yerinden 6 Ekim'de
Ferhat ve Berna için eylemler örgütleyerek, açıklamalara katılarak ve
Beşiktaş'taki Adliye'nin önünü doldurarak öğrencilerin haklarına ve geleceklerine sahip çıkmalıyız!
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Mahallemize,
Kültürümüze,
Geleceğimize
Sahip Çıkıyoruz!
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DÜZEN YOZLAŞTIRIYOR,
BİZ ÖRGÜTLEYECEĞİZ

3

Liseli gençlik, yapısı
gereği toplumun en dinamik, en atılgan, militan, yeniliklere açık kesimidir. Korkuları, kaygıları, düzenden
beklentileri, toplumun diğer kesimlerine oranla daha azdır. Bunun içindir
ki, oligarşi toplumun diğer kesimlerine uyguladığı baskılardan çok daha fazlasını gençliğe uygulamaktadır.
Gençliği bekleyen en önemli saldırıların başında ise yozlaştırma gelmektedir. Yozlaştırmanın ilk adımı ise
örgütsüzleştirmektir. ’80 sonrası bilinçli olarak yürütülen örgüt düşmanlığı ile gençlik devrimci saflardan
uzaklaştırılmaya çalışılmış ve bunda
büyük oranda da başarı sağlanmıştır.
‘80 öncesi liselere kadar yayılan
anti-faşist mücadele içerisinde gençlik politikleşmiş ve devrimci mücadele
içerisinde yer almıştır. Ülkesinin,
halkının sorunlarına duyarsız kalmayan liseliler, militan ve fedakâr bir şekilde hesap sorma bilincine sahip olmuşlardır.
Gençliğin siyasi bilincinin yükseliyor olması oligarşinin korkularını büyütmüştür. Üniversiteli gençliğin mücadelesini de gören oligarşi, suyun başını liselerden itibaren kesmek istemiştir.
Bunun için de, geliştirilen resmi
devlet politikası ile gençliğin yozlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır.
Kendi halk kültüründen kopartılmış,
emperyalist ülkelerin yoz kültürlerine özenen, değer yargıları bozulmuş,
bireyci, uyuşturulmuş, beynini kullanmayan, kafaları cinsellikle meşgul
edilen, sisteme tehdit oluşturmayacak,
örgütsüz, apolitik bir gençlik yaratılmak isteniyor.
“Özgürlük” adı altında politikadan
uzak, kendi sorunlarına yabancı, ailesinin geçim sıkıntısından çok saç
şeklini, eteğinin boyunu düşünen bir
liseli istiyor oligarşi.
Televizyonlarda ara ara sokak röportajları yayınlarlar. Siyasi geliş-

melerle ilgili sorular sorarlar gençlere ve çoğu da cevap veremez. Bu durum onların bilgisizliğiyle değil, bilgisiz bırakılmasıyla ilgilidir. Gençliğin gücünün farkında olan oligarşi,
bizzat eğitim sistemiyle yürütmektedir yozlaştırma saldırısını.
Olayların, gelişmelerin arasında
bağ kuramayan, mantığını çalıştıramayan, ezber bilgilerle aslında cahil
bırakılan bir gençlik yaratıyor oligarşi.
2010-2011 eğitim döneminde
ÖSYM tarafından yapılan pek çok sınavda şifre yolsuzluğu yaşandı. Gençlerimizin eğitim hakları gasp edildi,
emekleri ise heba edildi. Yıllara varan emeğinin hesabını sorması gereken gençlik ise, çok büyük bir tepki
gösteremedi. Gücünü örgütlü bir güce
dönüştürüp, alanlara çıkıp eylemler
düzenleyemedi.
Oysa, liseli gençliğin hayalidir üniversiteye gitmek. Onun için çalışır çabalar, dersanelere gider. Ailesi onu okutabilmek için bütçesinden kısar. Sosyal hayatı en aza iner, tüm senesini ders
çalışarak ve baskı altında geçirir. Tüm
bunların karşısında emeğinin çöpe
atıldığını görmek liseli gençliğin hesap
sorma isteğini artırmalıyken, örgütlü bir
direniş geliştirilemedi.
Örgütsüzleştirme çabalarının yarattığı bir sonuçtur bu. Bu öyle bir saldırıdır ki, politika ile ilgilenmek ve eylemlere katılmak, okuldan uzaklaştırılmak, atılmak için yeterlidir. Bunu
göze almak ise, hayatını kurtarma baskısı altındaki liseliye ağır gelmektedir. Ailesinin ihtiyaçlarını düşünmek
zorunda hisseder kendisini. Okuldan
atılmak onun için çok büyük bir tehdittir. Diploma almak tek amaç haline getirilmiştir.
Yasalara göre kurulmuş örgütlenmeler olmasına rağmen bir çok öğrenci derneğinin faaliyetleri engelleniyor, üyeleri gözaltına alınıp tutuklanıyor. Aileler aranıp rahatsız ediliyor. Okul idaresi polislerle iç içe
adeta polis gibi çalışıyor. Devrimcidemokrat öğrenciler takip edilerek,
tehdit ediliyorlar.

Örgütsüzlük ve yozlaşma birbirini besleyen iki olgudur. Bugün gençliğin içinde bulunduğu duruma baktığımızda en temel olumsuzluklar
olarak bu iki olguyu görürüz. Gençlik sistemli bir politikayla uyuşturucu, alkol ve cinselliğe yönlendirildi.
Bunlar gençliği yozlaştırmanın
en önemli araçları oldular. Gençliği
mücadeleden uzak tutacak, enerjilerini boşaltacak, zamanlarını dolduracak uğraşlar gerekiyordu. İşte bu
üçü, bu açıdan düzenin en önemli
araçları oldular.
Yine bu politikanın uzantılarını,
yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
de görmeye başladık. Çeteleşmelerin
önü açılarak, gençliğin enerjisi bu
yöne kanalize edildi. “Deli Yürek”,
“Kurtlar Vadisi” gibi televizyon dizileriyle, çetecilik özendirildi. Liselerde çetecilik bugün en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Uyuşturucu, fuhuş, haraç, tehdit, şantaj bu
çeteler aracılığıyla sürdürülmektedir.
Devrimciler saldırılara uğrarken,
çeteler korunmuş kollanmıştır. Uyuşturucunun liselerde yaygınlaştırılmasında kullanılan çeteler, polisin
denetimi altında çalışmaktadırlar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından 60 şehirdeki 261 okulda
(130 devlet, 131 özel) öğrenim gören
26.009 öğrenciye yönelik yapılan çalışmada, 755 kişinin uyuşturucu kullandığı ortaya çıkmış. Tabii sorulara
doğru cevap verildiği de şüphelidir. En
azından kullandığını söyleyenlerin
sayısı bu kadardır. Ve bu sayı bile çok
fazladır. Bu araştırma 2006 yılında yapılmış. Aradan geçen 5 sene de uyuşturucu kullanımı daha da artmıştır.
Gençlerin önüne dayatılan, özenmeleri istenen “star”lar da uyuşturucu kullanmakta, her türlü ahlaksızlıkları televizyonlardan evlerimize
sokulmaktadır. Bunu izleyen gençlik
ise, kendisine örnek olarak bunları almaktadır.
“Magazin” programlarıyla büyük
bir çürüme yaratılmakta, gençlerle bir-
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likte ailelerini de etkisi altına almaktadır. Halkımızın yaşamının
çok uzağındaki bu yoz yaşamlar, özgürlükmüş gibi sunulmakta, ahlaksızlık övülmektedir.
Diziler sadece çeteleri değil, sınıf atlama hırsını kazandırmakta, bunun için yapılacak her türlü ahlaksızlık erdem gibi gösterilmektedir. Sapkın ilişkiler onaylanmakta, bu tür ilişkiler kurmayanlar “geri kafalı” olarak değerlendirilmektedir.

Gençliğin arkadaşlık,
dostluk, yoldaşlık
duygularını öne
çıkartmalıyız
Düzenin, tüm yozlaştırma saldırılarını gençliğe anlatmalıyız. Düzenin nasıl insanları kendi kafasına
uygun hale getirdiğini göstermeliyiz;
gençlik düzenin kendini ne hale getirmek istediğini görmezse, ona karşı kendini savunamaz. Dolayısıyla
devrimci bir kimliğe yönelemez.
Bugün gençlikte tek tipleşme,
para ve marka tutkusu, toplumsal dayanışmayı, iyilik ve doğruluğu enayilik sanma, özgürlüğü bencillik,
kafasına eseni yapma sanma anlayışı nereden geliyor? Bunlar hissettirilmeden nasıl şırınga ediliyor?
Bunlar gençliğe gösterilmelidir.
Yozlaşmaya karşı mücadele, bu
yüzden liseli gençliğin akademikekonomik-demokratik sorunlarıyla birlikte sürdürülmelidir. Bu mücadeleler içiçe geçmiştir zaten, her
birisini ayrı ayrı sürdürmenin anlamı yoktur.
Eğer sorunlarımıza sahip çıkma
ve onlar etrafında örgütlenme çalışmaları yürüteceksek, önce düzenin kirlettiği beyinleri temizlemeliyiz. Ancak ondan sonra doğru
olanı, güzeli olanı, halkın çıkarına
olanı anlatabiliriz.
Gençlik, kendisini dört bir yandan kuşatan yozlaştırma saldırısına,
her şeye rağmen, örgütlenmekte ısrar etmektedir. Tüm baskılara rağmen, gençlik devrimci mücadelenin bitmeyen kaynağı olmaya devam etmektedir. Her türlü saldırı-

Devrim Şehitleri Yaşıyor
Liseli Dev-Genç Savaşıyor
Ömer DEMİR:
(1960-Nisan 1980)
Yine bir pusu...
Yine kurşunlar yağıyor sokak ortasında. Kenanlar, Yükseller, Turgutlar düşüyor birer birer...
Bu kez düşen Liseli Dev-Genç'li
Ömer Demir. Dikilitaş, Yenimahalle
ve Maçka Meslek Lisesi'nde anti-faşist
mücadelenin ön saflarında yer alan
Dev-Genç'li.
Hain pusularda katledilen ne ilk ne
de son devrimci Ömer.
Neredeyse her gün bir şehit veriliyor. Kimi zaman bir işgali kırarken, kimi
zaman bir yazılamada, işkence tezgahlarında, ya da bir çatışmanın orta yerinde... Al kanlar içinde ölümsüzlüğe
uğurlanıyorlar...
Şartlar, zorluklar, bedeller ne olursa
olsun,
“Bu yolda ölmek var, dönmek
yok!”, “Kurtuluşa kadar savaş!” diyor
geride kalanlar.
1960 doğumlu. Dikilitaş, Yenimahalle ve Maçka Meslek Lisesi'nde antifaşist mücadelenin ön saflarında yer aldı.
Örnek, yiğit tavırlarıyla öne çıkan Ömer
Demir, Nisan '80'de faşistlerin kurduğu
pusuda katledildi.
İbrahim KARAKUŞ:
1980 yazında Devrimci Sol tarafından yürütülen “İşkencelere ve Faşist Teröre Karşı Mücadele” kampanyasında
Liseli Dev-Genç'liler de yer aldılar.
Okullar kapalı olduğu için kampanya faaliyetleri okul çevresinde liselilerin bulunduğu tüm bölgelerde yoğunlaştı. Afiş, bildiri, pankart, yazılama,
kahve ve tren konuşmaları, gösteri, miting vb. pek çok faaliyet ve eylem örgütlendi.
Bu kampanya, Anadolu'ya da yayılan, Liseli Dev-Genç'in olduğu tüm illeri kapsayan bir gelişim kaydetti.
Kampanya çerçevesinde Liseli DevGenç'in FTKSME'nin gerçekleştirdiği
devrimci şiddet eylemleri yankı uyan-

dırdı. Faşistlere, faşist kurumlara yönelik
eylemler oldu. Bu eylemler sırasında devrimcilere silah çeken
faşist polis ve jandarmalar cezalandırıldı,
silahsızlandırıldı. Banka şubeleri ve zırhlı
araçlar yakıldı. Adalet
Partisi Şişli Yönetim
Kurulu Üyesi bir
muhtar cezalandırılÖmer Demir
dı.
Kampanyanın son eylemlerinden
biri 21 Temmuz 1980'de yapılan Topkapı
korsan mitingi idi. Bu miting mahalli
alan tarafından düzenlense de Liseli
Dev-Genç'liler aktif olarak katılmışlardı. Miting başlar başlamaz polis ve
jandarmanın saldırısı oldu ve silahlı çatışma çıktı. Üç devrimci katledildi.
Talip Gürdal, Liseli Dev-Genç önder kadrolarından İbrahim Karakuş ve
onların ardından Yüksel Karan...
Her üçü de düşmanın ateşini üzerlerine çekerek kitlenin, diğer yoldaşlarının çekilebilmesini sağlamak isterken
vurulmuşlar, kendilerini feda etmişlerdi.
1960 doğumlu İbrahim'in Kuştepe
Lisesi'ndeki forumlar ve boykotlarda
yükselen sesi, Topkapı'nın surlarında
yankılanmaktaydı artık. Şehit düşerken
elinde bulunan patlamamış dinamit lokumunu çok geçmeden ateşleyecekti
yoldaşları. O ateş, adaletti, düşmana duyulan
öfkeydi, kindi. Mahallelerde aynı gece meşalelerle yürünüyor, şehitlerin hesabının sorulacağına dair andlar içiliyordu. Nitekim hemen ertesi gün hesap soruldu.
Devrimci Sol savaşçıları biri bizzat Topkapı İbrahim KARAKUŞ
Korsan Mitingi'nde ateş
ettiği belirlenen, diğeri de siyasi şubede görev yapan iki polisi cezalandırdılar. Cezalandırılan polislerin üzerine İbrahim Karakuş ve Talip Gürdal'ın kan-
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larına rağmen gençlik, örgütlenmeye, doğruluğa, dürüstlüğe, dostluğa, arkadaşlığa,
ulusal onura ve insanlık onuruna önem vermektedir. Devrimcilik gençliğin bu duygularının karşılık bulduğu tek yerdir. Her şeye rağmen gençlik
mücadelenin içinde yer almakta, yozlaşmaya, ahlaksızlığa karşı direnmektedir.
Liseli Gençlik, İrfan Ağdaşlar, Sezgin Enginler, Özlem Durakcanlar çıkartabilmektedir. Düzen gençlerimizi
yozlaştırmayla, uyuşturucuyla
zehirliyor. Örgütsüzleştirerek
zehirliyor, apolitikleştirerek
zehirliyor. Düzen uyuşturuyor,
çürütüyor. Bunun önüne geçmenin yolu düzenin gençliği
yozlaştıran politikalarına karşı
liseli gençliği birleştirmektir.
Gençliği örgütlemek, bu politikalara karşı mücadele etmektir.
Yozlaşmanın karşısında
arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık,
dayanışma ilişkilerini geliştirmeliyiz. Arkadaşlık, dostluk,
insanları birbirine bağlayan
güçlü bir ilişkiyi ifade eder.
Bu bağ, özünde tüm çıkarlardan, bencilliklerden uzaktır ve
sevgiye, saygıya, karşılıklı güvene dayanır. Zor günlerde,
acıda, sevinçte, darlıkta destek olmayı, sırt sırta vermeyi
ifade eder.
Dostluk, sevgidir. Sahiplenme ve bağlılıktır. Bunun bir
ölçüsü yoktur, ancak en özlü ifadesiyle dostun için ölebilmektir. Her türlü fedâkarlığı yapabilmektir. Dostluk paylaşımdır. Bu paylaşım hem maddi
hem manevidir. Halkımızın bir
deyişi vardır; “Dost kara günde belli olur.”
Dostluk vefadır. Vefa, verilen değerin, harcanan emeğin kıymetini bilmektir. Dostluk; açıklıktır, samimiyettir.
Yalan, ikiyüzlülük, nankörlük
gibi olgular dosta uzaktır.

larının yerde kalmayacağını belirten bir
de bildiri bırakıldı. “Hesabını Sorduk”
deniyordu bildiride. Hesap sorulmuştu.
Faruk BAYRAKÇI (9 Nisan 1991)
İstanbul'da okuduğu Bakırköy Lisesi'nde Lilesi Dev-Genç (LDG) ile tanıştı ve kısa sürede onun kararlı mücadelesi ve ısrarıyla Bakırköy Lisesi
LDG'nin önemli mevzilerinden biri
haline geldi. Faruk LDG yöneticiliği
yaptı... LDG ile tanıştığı ‘87'den mücadelesini başka bir alanda sürdürmek
için ayrıldığı ‘90 tarihine kadar hemen
bütün LDG'liler üzerinde emek harcadı, onların devrimcileşmesine yardımcı oldu. Atılım yıllarında Silahlı Devrimci Birliklerde görevlendirildi ve 9
Nisan 91'de İzmir'de bulundukları ev
polis tarafından basılarak yoldaşı Olcay
Uzun ile birlikte şehit düştü.
“İnatçı, heyecanlı, coşku dolu kişiliğini hep Trabzonlu olmasına bağlayan
Faruk'un liseliler için yeri çok farklıydı.
Çoğu hem ondan çekinir, korkar hem de
onu deli gibi severdi. Deyim yerindeyse Faruk deyince akan sular dururdu. Bazen Faruk'un, değil o an orada olup-olmaması adının geçmesi bile yeterliydi.
O, sadece liselilerin sorumlusu Faruk
değildi. O, liselilerin aynı zamanda abisi, babasıydı. Karınları mı aç, üstleri mi
yok, ceplerindeki para mı az... Hepsini
düşünür, hepsiyle ayrı ayrı ilgilenirdi.
Öyle ki bir tartışma esnasında ‘Bir dakika dur bakayım’ deyip, cebindeki
mendili çıkararak yanındaki liselinin
burnunu silecek kadar babacandı.”
Kahraman ALTUN (1970-16 Mart
1991)
1970 Kayseri doğumlu. LDG saflarında devrimci mücadeleye katıldı. Faruk ile aynı dönemlerde LDG'nin mücadelesini omuzladı. Faruk'tan önce
İzmir'deydi Kahraman... 16 Mart 91'de
ABD Dışişleri Bakanı James Baker'in
Türkiye'ye gelişini protesto etmek için
İzmir'de gerçekleştirilen bir eylem sırasında bombanın elinde patlaması sonucu şehit düştü.
Kayseri'de doğan Kahraman, ailesiyle birlikte dört yaşındayken gelmişti İstanbul'a. 1 Mayıs gibi emekçi halkın devrimcilerle içiçe yaşadığı bir

mahallede büyümüştü.
Onu küçük yaşta olgunlaştıran, sorumluluk sahibi
yapan da tek başına kendi ailesinin yoksul olması değildi. Kahraman halkının
yaşadığı yoksulluğu, gördüğü baskıyı çok yakından
tanımıştı. Onu erken yaşta
büyüten halkı ve halkının
yaşadıklarıydı. Halkını se- Faruk BAYRAKÇI
ven, halkına acı çektirenlere karşı ise nefretle dolup-taşan bir genç
olduğunda tercihini de kolayca yaptı.
Duyduğu öfkeyi boya sandıklarından,
simit tezgahlarından, konfeksiyonların
tozlu, kirli ortamlarından okul sıralarına taşıdı. Yine emekçiydi, yine fedakâr,
özveriliydi. Yine ağırbaşlı, olgun ve sorumluluk sahibiydi. Cuntanın gençliğe
dayattığı tüm olumsuzluklardan, yozluklardan, bencilliklerden çok uzaktı o.
Kişiliğinde var olan bütün güzellikleri devrimcilikle yoğrulmaya hazırdı. O
kavganın çırağı olmak için yanıp tutuşuyordu artık.
Ümraniye Lisesi'nde okuyordu Kahraman. Ve o artık bir Liseli Dev-Genç'li
olmanın gururunu yaşıyordu. Coşkuyla sarıldı çalışmalara. Hem mahallesinde
hem de okulunda örgütlenme çalışması yapmaya başladı. '80 sonrası liseli
gençliği toparlamanın, ayağa kaldırmanın, cuntanın liseli gençlik üzerindeki
etkilerini kırmanın öneminin bilincindeydi. Gerici faşist eğitim çemberinden
kurtaracağı her liseli, Liseli Dev-Genç'in
bu zorlu döneminin aşılmasında etkili
olacak, onu büyütecekti.
Kısa sürede Liseli Dev-Genç'in önder kadrolarından biri oldu Kahraman.
Onun kişiliğini belirleyen emekçiliği ve alçakgönüllülüğü ile örnekti.
Rahatlığı, sakinliği, kendinden emin görünümü
çevresindekilere de güven aşılardı. İnsanların
eksik ve zaaflarını aşmasında, liselileri kadrolaştırmada büyük emek harcardı. Kahraman için büyük iş, küçük iş gibi bir Kahraman ALTUN
ayrım yoktu. Her işin çırağı olmaya aday bir neferdi.

Kaybeden Katleden Devlettir!

Ülkemizde Gençlik
Yoldaşlıksa; arkadaşlığın, dostluğun gelişmiş en üst halidir. İçi doldurulmuş, kalıcılık kazanmış, ortak bir
amaçla bütünleşmiş bir dostluk ve arkadaşlıktır. Yoldaşlık sevgisi çıkarsız,
hesapsız, dürüst ve samimidir. Çünkü, o düzenin yarattığı bencilliklerden,
bireycilikten uzaktır. Çok büyük ve
onurlu bir ailenin ferdi olmanın yarattığı kolektif bir ruh vardır ilişkilerde. İşte bu duygu ve düşünce birliğini yakalayabilirsek, gençliğe ulaşabilir, kendi sorunları etrafında örgütleyebiliriz.
Liselerde devrimci mücadele aynı
zamanda kişilik kazandırma mücadelesidir. Liseli gençlere kişilik kazandırmak için yol gösterici olup, sorunlarına çözüm üretip, sıkı arkadaşlıklar oluşturmalıyız. Güven ilişkisi kurabilirsek ancak ikna edebiliriz. Bunun için en başta Liseli DevGenç’li kendisi örnek olmalıdır. Okuldaki davranışlarıyla, ailesiyle kurduğu ilişkiyle, ülkenin sorunları karşısında aldığı tavırlarla... her şeyiyle
örnek olmalıdır liselilere...
Sorunlarını sahiplendiğimizi görmeli ve yanında olduğumuzu bilmelidir liseli. Onun özendiği durumları
tam tersine çevirebilmeliyiz. Yoldaşlık ilişkisini görüp, “ben de bu ilişkiler içinde yer almalıyım” dedirtebilmeliyiz. Düzenin çürümüş değerleri yerine, halkımızın, devrimcilerin değerlerini koyabilmeliyiz. Yani
liseli gençliğin tüm gündemi, yaşamı
biz olabilmeliyiz...
Paylaşım, birlik ve dayanışma
duyguları etrafında birleşen liseli
gençlik, gücünü buradan alacak ve vatanının bağımsızlığı uğruna mücade-

lede daha kararlı olacaktır. Çünkü, yalnız değildir, çünkü arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık ilişkileri içinde bir bütünün parçasıdır...

Nasıl Bir Arkadaşlık
Kurmalıyız?
Arkadaşlığın tanımını anlatan ve
güzel bir de öyküyü içeren, internette yayınlanmış bir yazıya yer veriyoruz bu bölümde:
Arkadaşlığın tarihsel köküne baktığımızda şöyle bir yaklaşım sergilenir. Savaşlarda insanlar arkadan gelebilecek herhangi bir tehdit ve tehlikeye karşı arkalarını sağlam bir kayaya veya dağa dayarlarmış. İşte arkalarını dayadıkları bu taşa arka taş,
diyorlarmış. Arkadaşlıkta buradan
ortaya çıkmıştır. Yani güvenebileceğin, arkanı rahatlıkla dönebileceğin,
gözün arkada kalmayacak sağlam
bir duvardır.
İnsanlar sosyal bir varlık olarak
yalnız yaşayamaz. Sürekli olarak etkileşim içinde olacak birilerine ihtiyaç duyar. İşte bu noktada arkadaşlık
insanlık için büyük bir sığınaktır.
Arkadaşlık nedir sorusu her insanın
sahip olduğu kültür, inanç ve yaşadığı duygusal atmosfere göre farklılık
arz eder.
İhanete uğrayan birisi için arkadaşlık, sadakattir. Sorunlarının ağırlığı karşısında yalnız bırakılan için,
paylaşımdır. Tanımları çoğaltmamız
mümkündür. Bunların hepsinde ortak
nokta yanında olmasıdır. Yani arkadaş
her zaman yanında olabilendir. Bununla ilgili bir hikâye anlatılır;
Savaşın en kanlı günlerinden biri.

Asker, en iyi arkadaşının az ileride
kanlar içinde yere düştüğünü görür. İnsanın başını bir saniye bile siperin üzerinde tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar.
“Asker teğmene koştu.
— Teğmenim, fırlayıp arkadaşımı
alıp gelebilir miyim?
“Delirdin mi?” der gibi baktı teğmen.
— Gitmeye değer mi? Arkadaşın
delik deşik olmuş. Büyük olasılıkla
ölmüştür bile. Kendi hayatını da tehlikeye atma Asker ısrar etti. Teğmen:
— Peki... Git o zaman...
İnanılması güç bir mucize... Asker
o korkunç ateş yağmuru altında arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı koşa
koşa döndü. Birlikte siperin içine
yuvarlandılar. Teğmen, kanlar içindeki
askeri muayene etti. Sonra onu sipere taşıyan askere döndü:
— Sana değmez, hayatını tehlikeye atmana değmez, demiştim. Bak
haklı çıktım. Bu zaten ölmüş dedi teğmen.
“Değdi teğmenim” dedi asker.
“Nasıl değdi?" dedi teğmen.
— Bu adam ölmüş görmüyor musun?
— Gene de değdi komutanım.
Çünkü yanına ulaştığımda henüz sağdı. Onun son sözlerini duymak dünyaya bedeldi benim için. Ve arkadaşının son sözlerini hıçkırarak tekrarladı teğmene:
“Geleceğini biliyordum!” demişti arkadaşı... “Geleceğini biliyordum!”
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PARASIZ EĞİTİM
İSTİYORUZ ALACAĞIZ!
Antalya'da Dev-Genç’liler,
her hafta Cumartesi günü açtıkları “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız!” imza masasını 17
Eylül Cumartesi günü de açtılar.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği
masaya gelen insanlar, “Helal olsun, her hafta buradasınız, sesimizi duyuruyorsunuz.” diyerek destek verdiler.
Masada yapılan konuşmalarda, okulların açılış haf-

tasından dolayı kayıt, harç vb. gerekçelerle
toplanan paraların aslında bir soygun olduğu, bu eğitim sisteminin adaletsiz olduğu ve
kontenjan arttırmanın işsizler ordusu yaratmaktan başka bir şeye yaramadığı anlatıldı.
Veliler de masaya gelerek, “çocuğumu okula yazdırdım, tüm param oraya gidiyor.” diyerek isyan ettiler.
İmza atmaya ve konuşmaya gelenler, DevGenç’lilere çay ve simit ısmarladılar. Masaya gelen bir
öğrenci velisi “12 Eylül’ün yarattığı yıkımı sizler aşacaksınız, umudumuz sizinle” diyerek destek verdi.
4 saat süreyle açık kalan masada 230 imza toplandı
ve 25 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Katiller Hesap Verecek

37

Ülkemizde Gençlik
Liseli Dev-Genç Tarihinden

Hiçbir İlişkinin Olmadığı
Okullarda Nasıl Örgütleneceğiz?
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Bir elin parmakları kadardı hepsi...
Ali Aygül, kendisi gibi üniversitede örgütlenmiş olan Adnan Berber ile birlikte üç kişilik üst komite, altında Faruk, Kahraman ve birkaç kişi daha...
Yol yöntem aradılar, sırrı nedir bir
iken 5 olmanın, 5 iken 50...
Sır açıktı, ısrar, ısrar, ısrar...
Biliyorlardı vardı duyarlı liseliler;
biliyorlardı, bu düzen böyle hüküm
sürmeyecekti... O halde örgütlenmemek için hiçbir neden yoktu...Kahraman, okul çevrelerinde kafeteryalarda, toplu mekanlarda ilişki yaratırken,
Bakırköy Lisesi’nde bir irade çarpışması sürüyordu...
Lise duvarında bir pankart... İmzası yine o ‘80 öncesinin imzası... liseli DEV-GENÇ... Egemenlerin korkulu rüyası bu imza... 8 yıl sonra, duvarları katkat boyayarak silmeye çalıştıkları bu imzayla yine karşılaştılar...
Bakırköy Lisesi’nin geçmişi vardı...
Burası Turgutlar’ın emek verdiği,
can bedeli faşist işgali kırdığı okuldu...
Okul idaresi şaşkın... 12 Eylül'ün
yetiştirdiği öğrenci kitlesi ise ilgisiz...
Çok önemsenmiyor, münferit denilip
geçiliyor üzerinden...
Ama öyle değil, bir iki hafta geçmeden yine aynı imzayla bir daha şaşkına dönüyor okul idaresi... Yine Liseli Dev-Genç... Öğrencilerdeki ilgisizlik dağılıyor yavaş yavaş... Şaşkın
ve merakla bekliyorlar gelişmeleri...
İlkinde pek önemsemez görünen
idare ikincisinde bu işin peşine düşüyor, derken ardından üçüncü pankart geliyor...
Başa çıkamıyor polise baş vuruyorlar...
Okul girişlerinde aramalar, ders ortasında aramalar, şüphelenilenleri
müdür odasında sorguya çekmeler...
Bulamıyorlar bu Liseli Dev-Genç'in
pankartçısını...

Bir irade savaşına dönüşüyor
pankart...
Birçok kişi aynı şeyin bir daha
olmayacağını düşünüyor... Ama
düşünüldüğü gibi olmuyor, hemen
her hafta aynı gün bir pankart sallanıyor Bakırköy Lisesi'nin duvarlarında...
Tek kişi... tek kişi neler başarabilir isterse... Başarıyor Faruk...
Kısa bir süre sonra okul içinde pekçok liseliyle tanışıyor, başlangıçtaki
ilgisizlik, zamanla merak ve şaşkınlığa, sonrasında ise sempatiye dönüşüyor... Liseli Dev-Genç gözlerde
büyütülüyor... Öyle ki polisin tüm
gözdağına tehdidine, idarenin baskısına, bütün arama taramalara, yoğun
önlemlere rağmen, hemen her hafta,
aynı gün asılan pankart gücün ifadesi oluyor gençliğin gözünde...
Bu güç, iradenin ve ısrarın gücü...
Bu güce duydukları sempatiyle örgütlenen liseli Dev-Genç'lilerin birçoğu daha sonraki mücadelelerinde
önemli sorumluluklar alarak ve onurlu mücadelede şehit düştüler...
Bakırköy'deki irade savaşının aynısı eş zamanlarda İstanbul'un başka
iki okulunda da yaşandı...İşte tüm bunları yaratan Ali Aygül'ün öğrencileri
olan Faruk ve Kahraman'dı.
İki-üç kişiyle dahi ısrar edildiğinde nasıl yoktan var edileceğini öğrettiler.

Bu yıllarda mücadele
eden bir liseli
Dev-Genç’li anlatıyor:
“Bir dönem yaşanmıştı. Her şey
susturulmuş ve sindirilmişti. İşkencehanelerden, zindanlardan yükselen "DİREN! TESLİM OLMA!" mesajları dalga dalga ve yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Bir 12 Eylül yaşanmıştı. Egemenlerin korkulu rüya-

sı gençlik bundan üzerine düşen payı
fazlasıyla almıştı. 'Cuntanın çocukları'
deniyordu. Cuntanın çocukları Michael Jackson'larla, Madonna'larla büyüyordu. Her şey ama her şey düşünülmüştü cunta ile yetişen kuşak için.
Evet, okulda ne öğreneceğimizden,
dinleyeceğimiz müziğe, boş zamanlarımızı değerlendireceğimiz atari,
bilardo salonlarından, seyredeceğimiz
filmlere kadar, her şey.
Böyle yetişiyor, böyle yetiştiriliyorduk. Ama adı üstünde gençtik.
Genç olmak her şeye açık olmak demekti. Topu topu ya onbeşindeydik ya
onaltımızda. Nasıl şekil verilirse o şekli almaya hazırdık. Tıpkı bir heykel
gibi...
Gençtik. Her şeyi almaya, her
şeyi öğrenmeye, duyarlı olmaya açıktık, hazırdık. Çünkü cuntadan sonra
geçen yıllar tam bir şekil verememişti
bize. Henüz kişiliğimiz oturmamıştı.
Biraz çarpık, biraz yontulmaya muhtaçtı belki ama hepsi o kadar. Nasılsa çarpıklıklar düzeltilebilirdi.
Tek mesele ortaya güzel bir heykel çıkacağına inanmaktı. Sonrası,
sonrası emekti. Emekle, sabırla, inceden inceye, yorulmadan, bunlar da
ne biçim genç, bu kuşaktan adam çıkmaz, hepsi çok apolitik, lümpen demeden üzerinde çalışmaktı. Kahraman'lar, Faruk'lar işte böyle işlediler
liselileri.”

Kaybeden Katleden Devlettir!

Halkın
Hukuk
Bürosu

Emperyalizm Tarafından Tutsak Edilen
Devrimciler Serbest Bırakılmalıdır

Emperyalistler bir yandan açık işgallerle ülkeleri yakıp yıkıyor, diğer
yandan yerli işbirlikçiler aracılığıyla “devrimler” tertipliyor. Başını ABD’nin çektiği emperyalistler bu
saldırılarla dünya üzerindeki egemenliğini pekiştirmek, bu egemenliğe tabi olmayı reddeden iktidarları ve örgütleri ‘hizaya getirmek’ istiyor.
Emperyalizmin bu politikalarının
bir sonucu olarak Irak ve Afganistan’ın toprakları işgal edildi. Yüz
binlerce insan katledildi. İşgale direnen binlerce insan tutsak edilerek
emperyalizmin hücrelerine atıldı,
işkencelerden geçirildi, Filistin’de
yine işgal, katliamlar, işkenceler, tutuklamalar, ambargo sürüyor.
Latin Amerika ülkelerinde, özellikle Kolombiya’da, emperyalizme
ve onun yerli işbirlikçilerine karşı savaşan devrimci örgütler ağır baskı ve
saldırılara maruz kalmış, binlerce
devrimci yurtsever, kontrgerilla tarafından öldürülmüş, binlercesi tutsak edilmiştir.
ABD emperyalizmi, önceleri
“düşük yoğunluklu savaş” , 11 Eylül sonrasında ise “önleyici savaş”
doktrini adıyla hayata geçirilen politika çerçevesinde birçok ülkeyi
yakıp yıkmış, bu saldırılarıyla dünya halklarına boyun eğdirmeyi
amaçlamıştır. Bu politikanın bir
parçası olarak da egemenlik politikalarına karşı çıkan devrimci, yurtsever örgütlerin üye ve önderlerini
de hiçbir hukuk kuralı tanımaksızın
tutsak etmiştir. Filistin’den Kolombiya’ya, Almanya’dan ABD’ye, Kübalı Beşler’den ‘Kolombiyalı Üçler’e, Ahmed Saadat’tan Türkiyeli
devrimcilere kadar dünyanın değişik coğrafyalarında anti-emperyalist
çizgide mücadele eden devrimciler,
“terör” demagojsiyle ve çoğu zaman
komplolarla tutuklanıp yıllarca tutsak edilmiştir.
‘Kübalı Beşler’ olarak bilinen,
haklarında dünya çapında kampan-

yalar örgütlenen Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González ve Fernando González’in yaşadıkları en çarpıcı örneklerdir. ABD topraklarında
Küba halkına yönelik terör faaliyetleri konusunda, mafya ve terör
gruplarına sızarak bilgi toplamak
için Miami’ye giden 5 vatansever
Kübalı, bir komployla tutuklandılar.
Yargılanmaları bir oldubittiye getirilip 7 aylık bir mahkeme sürecine
sokuldular. ABD’ye karşı aslı astarı olmayan casusluk suçu ile itham
edildiler. 8 Haziran 2001’de suçlu
bulundular ve Aralık 2001’de hüküm
giydiler. Her biri ABD’nin uzak
bir eyaletinde, bütünüyle insanlık
dışı koşullarda 13 yıldır tutuklu bulunuyorlar.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) Genel Sekreteri ve Filistin Yasama Meclisi üyesi Ahmet
Saadat da on bine yakın Filistinli siyasi tutsaktan biri olarak “güvenlikle
ilişkili” bir dizi siyasi suçlamadan
dolayı İsrail hapishanelerinde otuz
yıla mahkum edildi. Bu suçlamalar
şunları içeriyor: Yasaklanmış bir
örgüte üyelik (Saadat'ın Genel Sekreteri olduğu FHKC), yasaklanmış
bir örgütte görev almak ve Ağustos
2001'de selefi Ebu Ali Mustafa'nın
İsrail suikastına uğramasının ardından yaptığı konuşmadan dolayı tahrik.
Saadat, suçlu değildir, siyasi faaliyeti ve Filistinli bir lider sıfatı nedeniyle hapsedilmiştir. Filistinli siyasi liderlere yönelik sistematik
suikastlar, hapis ve tutuklamalar
İsrail devletinin uzun zamandır izlediği bir politika olmuştur. Bu politika, yurtlarının ve halklarının kurtuluş mücadelesine katılmaları ve
bağlılıkları nedeniyle hedef alınan
Saadat'ın ve Mervan Barguti dahil
20'den fazla Filistin Yasama Meclisi üyesinin, yaklaşık on bin Filistinli
siyasi tutsağın hapsedilmesinde yansımaktadır.

Alman emperyalizminin ve diğer
Avrupalı emperyalist devletlerin
elinde tutsak bulunan Türkiyeli devrimciler de tıpkı Kübalı Beşler ve
Ahmet Saadat gibi politik kimliklerinden, anti-emperyalist olduklarından dolayı yıllardır hukuksuz ve
keyfi bir şekilde hapsedilmişlerdir.
Faruk Ereren, Şadi Naci Özpolat,
Nurhan Erdem, Ünal Düzyar, Cengiz Oban ve daha pek çok Türkiyeli devrimci, burjuva hukuk kuralları bile çiğnenerek, tutsak edilmiştir.
Tüm bu örneklerden de anlaşılacağı gibi emperyalizmin hukuku,
daha doğru bir ifadeyle bu hukukun
özü, çıkarları neyi gerektiriyorsa
onu kural haline getirmek, gerekirse o kuralları dahi çiğnemektir.
Tüm emperyalistler bu noktada ortaklaşmaktadırlar. Büyüğünden küçüğüne tüm emperyalist devletlerin
temel politikası emperyalizmin çıkarlarıyla örtüşmeyen tüm hareketleri engellemek, tüm örgütleri yok
etmek, tüm devrimcileri katlederek
veya tutsak ederek “etkisiz hale
getirmek”tir. Bu çerçevede, aralarındaki tüm çelişkilere rağmen, birbirleriyle her türlü işbirliğine gitmekte, rahatlıkla uzlaşabilmektedirler.
O halde, dünyanın tüm ezilenlerini, sömürülenlerini temsil eden
devrimciler, ilericiler ve onların
avukatları olarak bizler de emperyalizmin kendi hukukunu bile hiçe
sayan politikalarına karşı her alanda ortak bir mücadele örgütlemeli,
emperyalizmin elinde tutsak bulunan
tüm devrimcilerle her platformda dayanışma içinde olmalıyız. Emperyalizmin kendi hukukunu bile hiçe
saydığı bir gerçeklik karşısında,
kendimizi emperyalizmin hukukuyla bağlamayı değil, meşruluk temelinde birlikte hareket etmeyi,
enternasyonalist dayanışmayı örgütlemeyi önümüze hedef olarak
koymalıyız.
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Av. Fuat Erdoğan Anısına 2. Uluslararası Sempozyum Yapıldı:

"Haklarımızı Korumanın Temel Şartı
Örgütlülük, Örgütlenmektir"
Av. Fuat Erdoğan Anısına 2. Uluslararası Sempozyum, 17 Eylül 2011
günü saat 11.00’de, bu mücadelede yitirilen tüm şehitler anısına yapılan
saygı duruşu ile başladı.
Açılış konuşmasını Av. Taylan Tanay’ın yaptığı sempozyumun 1. oturumu Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Timtik yönetiminde başladı.
Timtik, katılımcıları tek tek çağırdı.
“Haklar Nasıl Kazanıldı? Tarihsel Gelişimi ve Mücadeleler” konulu oturumda ilk sözü ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı aldı. Kozağaçlı; “Bizlere bu kavgada özel rol düşmektedir. Devrimci avukatlık emek ve gelenek yardımıyla oluşabilir. Meslek örgütlerinde,
demokratik kitle örgütlerinde hukukun
bizlere imkan tanıdığı her alanda etkin
bir mücadele yürütmeliyiz” dedi.
Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011
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“Hukuk bir politik birikim
sağlayabilir; ama adaletle
hiçbir akrabaliği yoktur”
Prof. Dr. Taner Timur; “Hukukun
dünyada ayaklar altına alındığı bir
dönemdeyiz. Hukukun kültürel, fikirsel yönü vardır. Haklar sorunu uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Her
ülke kendi sosyal, kültürel şekillenmesine göre hukuksal sorunlara maruz
kalıyor” sözleriyle başladığı konuşmasına, insan haklarının tarihsel gelişimini anlatarak devam etti.
Sempozyuma Venezuella’dan katılan Av. Dr. Manuel Vadell, Fuat Erdoğan’ı ve kendi şehitlerini selamlayarak, “Onlar bizim rehberlerimizdir
dedi. Ardından, tutsaklar için “Tutsaklar arasında aslında fark yoktur, tek
fark renklerimiz, tek fark ayrı kıtalarda oluşumuzdur.” diyerek tutsaklar
arasındaki bağa değindi.
Konuşmasına bütün devrimci şehitleri selamlayarak başlayan Avukat Eşber
Yağmurdereli kapitalizmin dünyanın
neresinde olursa olsun aynı sorunları doğurduğuna dikkat çekerek, “ve aynı sorunlar yaşandığı için dünya halklarını ortaklaştırıyor” dedi ve edebi bir anlatımla, gezdiği dış ülkeleri anlattı.
Yunanistan’dan katılan Av. Panagiota Masouridou, sempozyuma davet

edildiğinden dolayı teşekkür etti. Hukukun adaleti çağrıştırmadığını ifade
eden Masouridou, hakların işkenceler,
katliamlar, DGM’lerde yargılanmalar
sonucu kazanıldığını anlattı.
İlk oturum Yunanistan’dan gelen
avukatın konuşmasıyla sona ererken,
bir saatlik ara verildi.

Haklar milyonların kanı
dökülerek kazanılmıştır.
Haklarımızı korumanın
temel şartı örgütlülük,
örgütlenmektir
Suriye, Filistin ve Türkiye’den katılımcıların olduğu 2. oturumun konusu
“Siyasal Haklar”dı.
Suriye’den gelen Filistinli Av. Muhammet Cuma Ammura, tüm katılımcıları Suriye’deki sürgün Filistinliler adına selamladı. Ammura, özetle
Filistin’in şu anki durumundan, oradaki
yasaklardan ve diğer ülkelerde karşılaşılan sorunlardan bahsetti. Sözlerini
Filistinli şair Mahmud Derviş’in bir şiiriyle bitirerek “Fuat Erdoğan’a bin selam olsun!” dedi.
Aynı zamanda mesleği avukatlık
olan BDP milletvekili Hasip Kaplan,
‘80 darbesi sürecinde bir avukat olarak mahkemeden mahkemeye olan
koşuşturmalarını anlattı. Kaplan, “31
yıldır aynı Anayasa’dan kurtulamadık.
Şu anda muhalefetiyle iktidarıyla herkes yeni anayasa için ortak bir fikir içerisindeler ama bizsiz anayasa yapamayacaklar” diyerek, halkların haklı taleplerini yok edecek bir silah daha icad
edilemediğini belirtti.
Atılım Üniversitesi’nde çalışan Dr.
Çiğdem Sever, olağanüstü hal konularına değinerek bununla ilgili teorik
açıklamalarda bulundu.
Bir diğer konuşmacı ise, FHKC Genel Sekreteri olan ve şu anda İsrail hapishanelerinde olan Ahmed Saadat’ın
avukatı Hassan Mahmud idi. Hassan
Mahmud, liderlerinin halen tecritte olduğunun ve ailesiyle görüştürülmediğinin bilgisini verdi. “Arap baharının
olumlu bir gelişme olduğunu belirtmek
istiyorum. Yalnız şu var ki bu gelişmeler Araplar için iyi olabileceği gibi bu

olanları emperyalizm de kullanabilir. Örneğin Tunus ve Mısır’da yönetim değişmedi... Amerika dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Libya’da olanlar çok üzücü” diyen Hassan Mahmud’dan sonra sözü TAYAD Başkanı
Av.Behiç Aşçı aldı.
“Biz devrimciyiz. Kılavuzumuz
Marksizm’dir. Emperyalizm dünyaya
saldırırken, işbirlikçi AKP ise ülkemizde saldırıyor, katlediyor. Haklar kolay kazanılmıyor” diyen Aşçı, tecrite
karşı 2000 yılında başlayan, 122 şehit
verilen Büyük Direniş’i, kardeşinin cenazesini almak için direnen Hüsnü Yıldız’ı, TAYAD’ın Ankara yürüyüşünde
maruz kaldıkları faşist saldırıları buna
örnek verdi.
Prof. Dr. Nazan Üstündağ rahatsızlığından ve Irak’tan Av. Jasım Hüseyin Seger ise vize sorunundan kaynaklı sempozyuma katılamadılar.

“Eşitliğin, özgürlüğün
olmadığı bir barış,
barış değildir”
Sempozyumun 3. oturumunun konusu “Özgün Mücadele ve Deneyimler”di.Oturumun ilk konuşmacısı “Gerillanın Barışı” adlı kitabın yazarı olan
Metin Yeğin, Şili’deki öğrenci hareketlerini anlattı. El Salvador, Meksika ve
Guatemala’daki barış anlaşmalarından
bahsederek, “Eşitliğin, özgürlüğün olmadığı bir barış, barış değildir” dedi.
2009 yılında gerçekleştirilen 1.
Uluslararası Sempozyuma katılan ve
geçirdiği trafik kazasında ölen Bernardo Filiaggi’nin kızı da bu sempozyumdaydı. Mariana Minerva Filiaggi
Vera, “Burada olmaktan mutluyum.
Vefat eden babamın yolundayım” dedi
Ardından sözü Kalan Müzik şirketinin sahibi Hasan Saltık alarak
kendilerine yapılan baskıları anlattı.
Beyza Üstündağ ise doğanın ticarileşmesinde yasaların düzenlenmesinden bilgi vererek hazırladığı kısa görüntülerle HES’lere ve termik santrallere karşı halkın direnişini anlattı.
Lübnan Komünist Partisi adına
konuşan Chaker Khamis, ülkesindeki
sorunlara değindi.

Kaybeden Katleden Devlettir!

Hüsnü Yıldız da, 14 yıl önce Dersim dağlarında katledilerek toplu mezalara gömülen DHKP-C gerillası
kardeşi Ali Yıldız’ın cenazesini alabilmek için verdiği mücadeleyi anlatarak, kendisine gelen 500 mektuptan
ve Amerika’dan gelen dayanışma mektuplarından söz etti.
Adli Tıp Uzmanları Derneği adına
konuşan Ümit Biçer, Adli Tıp içinde
dernek çalışmalarını, Adli Tıp’ın kirli
çamaşırlarını ve kendilerinin hazırladığı
alternatif raporlardan, işkence raporlarından ve toplu mezarlardan bahsetti.
Sempozyum’un birinci gününün
son dakikalarında emperyalizmin tutsak
ettiği Ilich Ramirez Sanchez’le telefon
bağlantısı kuruldu. Sempozyuma gelen
avukatı Manuel Vadell aracılığıyla
sempozyumdakilerle dayanışmasını
bildirerek başarılar diledi.

Sempozyumun 2. günü
2. günün ilk oturumunun konusu sosyal haklar idi. Bu oturuma Yard. Doç.
Dr. Özgür Müftüoğlu, Prof. Dr. Zeki
Kılıçaslan TTB Hukuk Dairesi’ nden
Av. Ziynet ÖZÇELİK,
DİSK Hukuk İşleri Daire Başkanı

Necdet Okcan Venezulla”da İsrael
SOTİLLO katıldı.

Olağantüstü hal 1925’ten
beri devam ediyor
2. oturumda “Olağanüstü Hal ve
Haklar” konusu üzerinde duruldu.
Konuşmacılar çağrılmadan önce, Amerika’dan video konferans aracılığıyla
Uluslararası Demokratik Avukatlar
Birliği Başkanı Jean Miller ile canlı
bağlantı kuruldu. Miller Amerika’daki sosyal haklarda yaşanan sorunlara
değinerek, “ABD’de fakirlik artıyor”
dedi ve sempozyumdakileri selamlayarak konuşmasını bitirdi.
İzmir Barosu Başkanı Sema Pektaş,
Türkiye’deki anayasalarla (‘61 ve ‘82
anayasaları) olağanüstü hal arasındaki bağa değinerek, DGM’lerin olağan
gibi olduğunu belirtti.
Lübnanlı Av. Chaker Khamis, “Hayatın hukukun ve bilimin gelişmesiyle bir çok hak görülmez hale geldi. En
temel haklar ihlal ediliyor.” diyerek,
Somali’de, Libya’da, Irak’ta yaşananlara değindi ve son olarak “Teknoloji ve bilim tüm insanlar için kullanılmalıdır” dedi.

Ankara Polisi Kendisine “Ajan” Arıyor!
Ama Bulamıyor!
Ankara polisi, yasadışılığına ve ahlaksızlığına bir yenisini daha ekledi.
Polis, Yürüyüş dergisi okuru Selma
Güney'i tehdit edip, Ankara Gölbaşı'na
götürerek ajanlık teklif etti. Ankara polisi, bu ajanlık teklifini ahlaksızca yaparak seviyesizliğini de göstermiş
oldu. Selma Güney'in, eski iş yerindeki patronuyla çay içerken çekilmiş
fotoğraflarını gösteren polis, “Bunu
kocana gösteririz.” vb. diyerek ahlaksızca tehdit ederek ajanlık dayatmasında bulundu.
Selma Güney, yaşadıklarını şöyle anlattı: “16 Eylül 2011 günü saat 15.00 civarı misafirlikten dönerken geçtiğim bir
ara sokakta, isimlerini Tolga, Ekin ve Salih olarak tanıtan üç kişi metal renkli bir
arabayla önümü kesip, tehditlerle arabaya bindirdiler. Arabayla Gölbaşı’na
götürüldüm. Dernekte çalışma yapan arkadaşların ne sıklıkla gelip gittiğini, kimlerin gelip gittiğini sordular. Bu konuda yapacağımız etkinlikler hakkında

kendilerine bilgi vermemi istediler.
Bunun için de evlere, arabalara varacak
kadar büyük paralar teklif ettiler.
Dernek çalışanlarının sürekli evime gelip gittiğini, bu şekilde evime
alarak yardım ve yataklık yaptığımı
söylereyek tehdit ettiler. ... Daha sonra, eski patronumla görüşmelerimde
çektikleri resimleri eşime ve oğluma
göstermekle, ses kayıtlarını ortaya çıkarmakla tehdit ettiler beni.
‘Cumartesi günki etkinliğe çekirdeğini alıp gidersin.’ dediler. Üzerime
yüz lira tutuşturup, daha sonra görüşeceğiz deyip beni bıraktılar.”
Selma Güney'i kaçırarak tehdit
eden ve rüşvetlerle ajanlık teklif eden
Ankara polisi umduğunu bulamamış,
bir kez daha kendisini teşhir etmiştir.
Ankara Halk Cephesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak işbirlikçilik, ihbarcılık bu halk içinde asla yer
bulamayacak.”dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı
Ahmet Abakay, her ülkenin utanç sayfaları olduğunu, Musollini ve Hitler’i örnek vererek belirtti. Türkiye’nin de
utanç sayfalarına değinerek Maraş’ı, Sivas’ı ve daha bir çok katliamı, darbeleri, 90’a yakın yazar arkadaşının öldürüldüğünü anlattı. Katledilen yazarlar
için hepsinin kendi dönemlerinin muhalifleri olduklarını belirtti.

Kübalı Beşlere selam
gönderildi
2. oturumun sonunda bir video izlendi. Video da bir FARC gerillası Kolombiya Dağlarından sesleniyordu.
Gerilla Kolombiya dağlarından sempozyum ve Fuat Erdoğan selamladı.
3. oturum başlarken “Kübalı Beşler”i anlatan bir gösterim yapıldı. Ardından sözü Küba Büyükelçisi Jorge
Quesada Concepcion aldı. Küba’ya uygulanan ambargodan, Amerika’da tutsak olan Kübalı Beşler’den bahsetti.
Sempozyum sonra sona ererken,
sözü tekrar açılış konuşmasını da yapan Av. Taylan Tanay aldı ve bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği
geçen herkese teşekkür etti.

Dedeyazı Köylüleri, Köylerini
Kirleten Madene Karşı Eylem Yaptı

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Köyü’nde, 2004
yılında kurulan maden işletmesi
protesto edildi. Maden işletmesinin
köyün doğal dengesini bozduğunu
söyleyen köylüler, tepkilerini madene yaptıkları yürüyüşle gösterdiler.
18 Eylül Pazar günü köy meydanında toplanan, içlerinde Halk
Cepheli’lerin de bulunduğu köy
halkı; “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Dedeyazı Madene Mezar
Olacak”, “Suyumuz Köyümüz Onurumuzdur” sloganlarını atarak ve
“Köy Halkı Madene Karşı, Dedeyazı Bir Olalım Madeni Kapatalım”
yazılı pankartları taşıyarak madene
yürüdü.
Yapılan eylemin ardından madende çalışma durduruldu. Köylüler, madende çalışmaların yeniden
başlamasını engelleyebilmek için
sıra ile nöbet tutmaya başladı.
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Röportaj

Hukuku savunan insanlar olarak insanca, adil bir
yaşamı gerçekleştirmek için bütün olanaklarımızı,
bilgilerimizi seferber etmeliyiz
Prof. Dr. Zeki Kılıçarsdaha önceden, örneğin Mısır’daki
lan (İstanbul Tıp Fakültesi)
gibi halkın mücadelesiyle kansız bir
şekilde belli demokratik haklar kaZeki Kılıçarslan Yürüyüş: Sempozyumu
zanılabilirdi. Ama orada milyonların
nasıl
hayatını ve bütün dünya halklarının
değerlendiriyorsunuz?
hayatını mahveden bir sürece yol
Hak alma mücadelesinde hukukun
açtı.
yeri nedir?
Yürüyüş: Devrimci, vatansever bir
Zeki Kılıçarslan: Sempozyum
hukukçu nasıl olmalıdır?
bence çok anlamlı. Hak alma mücaHukuk mücadelesi nasıl
delesinde hukukun yeri şöyle ki; assürdürülmelidir?
lında hukuk da mücadelenin sonucu
ortaya çıkan bir şey. Gerçi biz sağlık
Zeki Kılıçarslan: Valla ben bir
hakları ve sosyal haklar mücadelesi
hukukçu değilim, bir hekimim. Ama
yürüten alanda çalışıyoruz. Ve bu
gerçekten halkın çıkarını, evrensel insağlık, sosyal haklar mücadelesinde
san hakları ve özgürlüğünü esas alaörgütlü mücadelenin ayrılmaz bir
rak mücadele eden anlayışa sahip olparçasıdır hukuksal mücadele. Çünmalı.
kü öyle bir burjuva sınıfsal hukuku var
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
ki, kağıt üzerinde yazılmış hakların
şey var mı?
alınması için bile mücadele gerektiZeki Kılıçarslan: Benim için
riyor.
onurlu bir katılımdı. Haklar mücadeSayı: 287
Yürüyüş: Bugün dünyada hukuk
lesinde yer alan ve katledilen avukat
Yürüyüş
var mı? Varsa nasıl bir
arkadaşımız Fuat Erdoğan anısına
25 Eylül
hukuktur?
Libya’da
meşru
bir
yapılan sempozyuma katılmaktan çok
2011
iktidar zorla yıkıldı. Libya
onur duyuyorum.
emperyalist ülkeler tarafından
yağmalanıyor, Suriye’de Esad
Hassan Mahmud
iktidarı “muhalif” denilen
(Filistinli Tutsakları
işbirlikçiler tarafından
Savunma Cemiyetidesteklenerek yıkılmaya
ADDAMEER)
çalışılıyor. Bunlar hukuka
Hassan Mahmud Yürüyüş:
uygun mu?
Sempozyumu nasıl
Zeki Kılıçarslan: Bugün dünyadeğerlendiriyorsunuz? Hak alma
da bir hukuk var ama bu egemenlerin
mücadelesinde hukukun yeri nehukuku. Bu hukuk ezilenlerin, hakdir?
lardan mahrum olanların yolunu açan
Hassan Mahmud: Kesinlikle
bir şey değil. Genel iktidarın meşruiolumlu olarak değerlendiriyorum.
yeti açısından hakların yazılmış olÇünkü şu anda bizim bu dönemde orduğu bir sistem var ama hukuk her zatak mücadeleyi sürdürmek için birman bu doğrultuda çalışmıyor. Salbirimizin fikirlerine ihtiyacımız var.
dırılara gelince bence bunlar uluslarBu vesileyle de buna ulaştığımıza inaarası hukuka uygun değil. Biz tabii ki
nıyorum.
Haklı mücadeleyi yürütediktatörlüklere karşı halkın talepleribilmek
için
bütün insanların yapabilni, sömürüsüz bir toplumu ve demodiği her türlü alanda mücadele etme
kratik bir toplumu savunuyoruz. Bu
hakkına
sahip olduğuna inanıyorum.
açıdan halkların mücadelesini desHukuk mücadelesinden silahlı mütekliyoruz. Fakat bu hiçbir zaman
cadeleye
kadar... Biz hukukçular,
dışarıdan müdahaleyi gerektirmez.
hukuku
savunan
insanlar olarak inBakın bunun en iyi örneği Irak’tır.
sanca, adil bir yaşamı gerçekleştirmek
Orada da Saddam diktatörlüğü vardı.
için
bütün olanaklarımızı, bilgileriDışarıdan müdahale olmasaydı çok
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mizi seferber etmeliyiz.
Yürüyüş: Bugün dünyada hukuk
var mı? Varsa nasıl bir hukutkur?
Libya’da meşru bir iktidar zorla
yıkıldı. Libya emperyalist ülkeler
tarafından yağmalanıyor,
Suriye’de Esad iktidarı “muhalif”
denilen işbirlikçiler tarafından
desteklenerek yıkılmaya çalışılıyor.
Bunlar hukuka uygun mu?
Hassan Mahmud: Hayır öyle bir
şey yok. Tam bir saldırganlık olarak
değerlendiriyorum. Bu saldırı hiçbir
şekilde tasvip edilemez. Hukuki hiçbir yanı yoktur. Ve bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bu bir karışma değildir. Örneğin Mısır’daki Amerikan
emperyalizmi, oradaki satılmış insanları satın alarak kendi menfaatlerine çeviriyor.
Yürüyüş: Devrimci, vatansever bir
hukukçu nasıl olmalıdır? Hukuk
mücadelesi nasıl sürdürülmelidir?
Hassan Mahmud: Eğer sen bir
devrimci ve aynı zamanda hak mücadelesi yürüten bir hukukçu isen, hukuk alanında devrimci hedeflere ulaşman gerekiyor. Devrimcilik bir bütündür. Yürüttüğümüz mücadele sadece kendi halkımız için değil, bütün
dünya halkları için olmalıdır. Böyle bir
duruşumuz olmalı.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Hassan Mahmud: Filistin halkının, ulaşmak istediği özgürlüğe, bağımsızlığa erişmesini temenni ederim.
Bu sempozyumun Filistin halkını
desteklediğini düşünüyorum. Umarım
Kürt halkı amaçladığı özgür, demokratik, bağımsız bir yaşama ulaşır.
Ve biz zulüm gören halklarız, daha
adaletli bir yaşam amaçlıyoruz. Ve
umarım bunu daha kısa bir zamanda
gerçekleştiririz.
Manuel Vadell
(Venezuella)
Yürüyüş:
Sempozyumu
nasıl
Manuel Vadel değerlendiriyorsu-
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Röportaj
nuz? Hak alma mücadelesinde
hukukun yeri nedir?
Manuel Vadell: Bu sempozyuma
iki defa katılmış olmaktan çok büyük
memnuniyet duyuyorum. Evrensel bir
önem veriyorum bu sempozyuma.
Ben sempozyumların kıtalar çapında
da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Başka yerlerde de yapılmalı. Avrupa'da ve Amerika'da var olan imparatorlukların halklara ne kadar geniş çaplı zulüm yapıyorlarsa, bu sempozyumlar da o kadar geniş çaplı olmalı. Dünyanın savunma saflarını
baskı altında tutuyorlar ve her seferinde baskı altında tutmaya çalışacaklar. Yasalarda insanlara verilen
haklar ve bunların kutsallığı farklı bir
konu. Fakat bu yasaların çiğneniyor
bile olması ayrı bir konu. Anayasada
yazılmış olmasına rağmen halkların
birçok haklarını vermeyerek onlarla
dalga geçiyorlar. Adalet diye adlandırdıkları şey, kendi yasalarını yapıp
sonra onlara da uymamak. Çünkü
adalet bugün düşmanın elinde bir
oyuncaktır. Bu halde olması onların

çiğnenmesi için yeterlidir.
Yürüyüş: Bugün dünyada
hukuk var mı? Libya'da olanlar,
meşru bir iktidar emperyalistler
tarafından yıkıldı. Libya
emperyalistler tarafından
yağmalanıyor. Suriye'de Esad
iktidarı yıkılmaya çalışılıyor.
Bunlar hukuka uygun mu?
Manuel Vadell: Oligarkların ve
kapitalistlerin elinde oldukça yasalar,
dünyada hukukun var olması imkansız. Bu yapılanlar kesinlikle ve kesinlikle adaletsizliği yaymak içindir.
Bu ülkenin halkları sokakta olmalı ve
kavgada olmalıdır. Onları dağıtmanın
tek yolu pasiflikten kurtulup protesto aşamasına geçmektir. Çünkü karşı koymak malesef ki pasif bir şekilde yapılabilecek bir eylem değildir. O
yüzden sokakta olmalılar. Daha zor
zamanlar yaklaşıyor. Daha fazla mücadele etmemiz gereken zamanlar
yaklaşıyor. Çünkü emperyalizm tırnaklarını halkların sırtına geçirecek.
Yürüyüş: Devrimci vatansever bir
hukukçu nasıl olmalıdır? Hukuk

mücadelesi nasıl sürmelidir?
Manuel Vadell: Devrimci bir
avukat ilk önce kendi ofisini, koltuklarını terk edip sokağa çıkmalı, halka destek olmalı, halkla birlikte sokakta olmalıdır. Halk için bir rehber
olmak zorundadır. Öncülüğü ele geçirmeli, öncülük yapmalıdır. Ve kesinlikle ve kesinlikle devrimci bir gençliğe inanmak zorundadır devrimci
avukatlar. Öncelikle kapitalizmin
elinde olan bu adaletsizliği dağıtmak için mücadele etmek gerekir. Hukuk mücadelesini bu şekilde yapmak
gerekir. Zengin kapitalistlerin elinde
olan o hakimlerin sultasını da yıkmak
gerekiyor. Ve bu mücadele ancak işbirlikçi profesörlerin ders verdiği
üniversitelerden başlatılabilir.
Yürüyüş: Eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Manuel Vadell: Özellikle Yunan
halkına selam göndermek istiyorum.
Yunan halkında da özellikle güneşli bir
şekilde sokağa çıkıp, geleceğini arayan, geleceğine sahip çıkan üniversite gençliğine selam gönderiyorum.
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ADLİYEYE TOPLU GİRİŞ EYLEMLERİ KAZANIMLA SONUÇLANDI
AVUKATLAR DİRENEREK KAZANDILAR MÜCADELE SÜRÜYOR
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
İstanbul Şubesi üyesi
avukatların, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi girişinde
avukatların üzerinin aranması uygulamasına karşı yaptıkları eylemler kazanımla sonuçlandı. Uygulamayı
protesto etmek için yapılan adliyeye toplu giriş eyleminin 4.sü 20 Eylül günü gerçekleştirilirken, ÇHD’li avukatların ısrarlı ve kararlı tutumu sonuç almıştır.
ÇHD İstanbul Şubesi, 20 Eylül 2011 tarihli yaptığı
yazılı açıklama ile kazanımlarını şu şekilde duyurdu: “Sorunun çözümü yerine avukatların hürriyetlerini tehdit
eden, fiili saldırıda bulunan, özel güvenlikten barikat kuran, hatta adliyeye çevik kuvveti sokan anlayış, avukatların ısrarlı ve kararlı tutumu nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştır. Avukatlar için özel giriş turnikeleri
yapılmış, yine eylemlerin yapıldığı adliyenin B kapısı sadece avukat, hakim, savcı ve personel girişlerine tahsis
edilmiştir. Nitekim bugün yapılan eylemden sonra da adliyeye salt avukat kimlik kartları gösterilerek toplu gi-

riş yapılmıştır. Avukat arkadaşlarımız bundan sonra
üzerlerini (çantalar da dahil) aratmadan sadece kimlik
kartlarını göstererek adliyeye giriş yapabileceklerdir.
Baro ve bazı meslektaşlarının sorunla ilgili Adalet Bakanlığı neznindeki girişimlerinin de son derece değerli
olduğunu belirten ÇHD İstanbul Şubesi, “Ancak; unutulmaması gereken BU KAZANIMI AVUKATLARIN
FİİLİ VE MEŞRU DİRENİŞİ SAĞLAMIŞTIR. Avukatlığın, avukatlık mesleğinin onuru için mücadele
eden ve kazanan tüm arkadaşlarımızı selamlıyoruz” ifadesinde bulundu.
Açıklamada son olarak, avukatlık mesleğine ilişkin
dayatma ve saldırıların kapsamlı olduğu belirtilerek, mesleğe sahip çıkma çağrısı yapıldı.
Avukatların üzerlerinin kanunsuz aranması uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, ÇHD İstanbul Şubesi,
adliyeye toplu giriş eylemlerine şimdilik ara verdi. Uygulamanın gözlemleneceği ve fiili duruma göre yeniden
harekete geçileceği bildirildi.
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Sanat Cephesi, Halkın Yozlaştırılmasına Karşı
Mücadele Etmelidir

Festivaller Buna Hizmet Etmelidir
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2. İstanbul Tavır Kültür Sanat
Festivali, 16-18 Eylül tarihleri arasında Sibel Yalçın Parkı’nda düzenlendi.1
6 Eylül Cumartesi günü sabahın
erken saatlerinde hazırlıkları başlayan
festivalde ilk olarak kitap, özgür tutsakların el ürünleri ve yiyecek standları açıldı. Gün boyunca parka gelen
insanlar, standları dolaşarak tutsak
ürünlerinden, kitaplardan aldılar, çeşitli konularda sohbet ettiler.
Festival programı, akşam saat
17.00’de “Gerilla’nın Barışı” adlı
kitabın yazarı Metin Yeğin’in söyleşisiyle başladı. Metin Yeğin, kitabında bahsettiği konulara değinip, El Salvador, Guatemala ve Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinde, gerillalarla
yapmış olduğu röportajları ve izlenimlerini anlatttı. Yeğin, daha sonra
izleyicilerin sorduğu soruları cevapladı. Yeğin, Türkiye’deki “barış” görüşmelerine dair; “Barış, eşitliğin,
adaletin, özgürlüğün sağlandığı-olduğu koşullarda olur. Böyle koşullarda ben de desteklerim ama Türkiye’de olacak olan bence barış olmaz.
Ben buna barış demem, çünkü bu
güne kadar yaşanan deneyimler barışın bu şekilde olamayacağını gösteriyor. Ben böyle görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Söyleşinin ardından şair Mehmet
Özer, şiirlerini dinleyicilerle paylaştı. Özer, okuduğu şiirlerin iki tanesini ölüm orucu direnişinde şehit düşen
Canan ve Zehra’ya adadı. Yarım saat
süren şiir dinletisinin ardından Meh-

met Özer kitaplarını ve şiir albümünü imzaladı.
Şiir dinletisinin ardından, kısa
film gösterimine geçildi. Yönetmenliğini Vedat Özdemir’in yaptığı Eceba ve Pardon filmleri gösterildi. Birinci günün programı, Grup Yorum’un 12 Haziran İnönü konseri
DVD’sinden gösterilen şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla bitirildi.
Festivalin 2. günü olan 17 Eylül’de
de yine ilk olarak stantlar açıldı ve
park hazırlandı. Okmeydanı halkı
gün içinde parka uğrayarak standları dolaştı. Günün ilk programı saat
17.00’de düzenlenen söyleşi oldu. Yayınevleri sahipleri ile, kitap dağıtımı,
yayınevlerinin tekelleşmesi ve bunun
kitabın halka ulaşmasında, kitap okuma kültüründe ve yazarlar üzerinde
yarattığı etkiler konuşuldu. Tekelleşmenin yarattığı yozlaşmaya karşı
çözüm yolları da ele alındı.
Söyleşinin konukları, Yar Yayınları’ndan Osman Yeşil, Pencere Yayınları’ndan Muzaffer Erdoğdu, Gerçek Sanat Yayınları’ndan Güngör
Gençay ve Tavır Dergisi’nden Ali
Aracı’ydı. Yayınevi sahipleri, kağıdın
ithal edilmesinden, korsan kitap basımına, kitap dağıtımlarından yayınevlerinin tekelleşmesine, kitap fiyatlarına kadar bir çok konuda düşüncelerini belirttiler.
Söyleşiye katılanların, büyük yayınevi tekellerinin ortaya çıkmasıyla
küçük yayınevlerinin halka ulaşmasının önünün maddi anlamda tıkandığı
ve bundan dolayı sosyalist gerçekçi,

demokrat, aydın yayınların halka
ulaşmakta ciddi sorun yaşadığı üzerinde ortaklaştığı görüldü. Ayrıca,
bu tekellerin kendi yozlaşmış okuyucu
kitlelerini de yarattığı, özellikle gençlerde ciddi bir kültürel dejenerasyona neden olduğu vurgulandı.
Söyleşinin ikinci bölümünde ise;
Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner,
Cezmi Ersöz ve Tavır Dergisi’nden
Veysel Şahin’in katılımıyla, “Edebiyatta Star Sistemi Yaratılması ve
Sosyalist Gerçekçiliğin Günümüzdeki Önemi” üzerine konuşuldu. Söyleşinin bu kısmında, kapitalizmin
kendi yoz kültürünü yaymak için
kendi yazarını ortaya çıkardığı ve bunları yıldızlaştırdığı, sürekli onların kitaplarının reklamını yaparak okuyan
kitleyi bu şahıslara yönlendirdiği konuşuldu. Böylelikle, bir yandan kitap
okuyucusunun tek tipleştirildiği, diğer yandan da özellikle genç yazarları, ne yazdığından çok nasıl meşhur
olacağını düşünmeye ve bu yönde
savrulmaya ittiği, kirlenmelerine neden olduğu anlatıldı.
Tekelleşmenin, toplumun gelişmesine, bilgilenmesine büyük bir
darbe gibi engel olduğu belirtilerek,
bugün eskisine oranla gerçekleri,
doğruları daha çok ve daha hızlı yazarak halka ulaştırmak, sistemin ideolojik saldırısına cepheden cevap vermek, bunun için de şairlerin yazarların daha çok çabalaması ve bedel ödemeyi göze alması gerektiği anlatıldı.
İkinci bölümün ardından söyleşiye katılan yazarlar okurları için kitapları-
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nı imzaladılar.
Ve festivalin 2. günü, İdil Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’nin “Bu Dağlara Bahar Gelsin Diye”
adlı oyununu oynamasıyla bitti. Okmeydanı halkının severek izlediği oyunu yaklaşık 250 kişi izledi.
Son gün olan 18 Eylül’de, festival alanı çok daha kalabalıktı, akşam saatlerinde kalabalık daha da çoğaldı. Son
günün programında ilk olarak, Tiyatro Simurg oyuncularının iki kişilik, şairleri anlatan bir skeci yer aldı. Akşam saat 18.00’de ise, şairler ve yazarlar kıraathanesi olarak adladırılan bahçede şairlerle, şiirin günümüzdeki önemi ve genç şairlerle sohbet konulu bir söyleşi yapıldı.
Ruhan Mavruk, İbrahim Karaca, Gülsüm Cengiz, Temel Demirer ve Emin Karaca’nın katıldığı söyleşide, şiir
nasıl yazılmalı, halka nasıl ulaşmalı, şiirin birşey konuşma ve yazma derdi olmalı, şiirde mütevazılık konularına değinilirken “Esas şiiri halk kendi mücadelesiyle yazar, esas şair halktır” denildi. Söyleşinin ardından şairler
ve Ahmet Kulaksız kitaplarını imzaladılar.
Saatler 20.00’yi gösterdiğinde, parkın amfi bölümü dolmaya başladı. İnsanlar direniş ezgilerini, yani Grup Yorum’u dinlemek için sabırsızlanıyorlardı. Sahneye ilk olarak, Karadeniz ezgileriyle Selçuk Balcı ile ekip arkadaşları çıktı. Kitleyi kemençe ve tulum sesiyle çoşturan, horon teptiren Balcı’dan sonra sahneye, Halkın Hukuk Bürosu’nun (HHB) düzenlediği sempozyuma katılan yabancı
misafirler çıktı. HHB’nin, katledilen avukat yoldaşları Fuat
Erdoğan anısına düzenledikleri sempozyuma katılan
Chavez’in avukatı Av. Dr. Manuel Vodell, Venezuella milletvekili Avisnail Tasollio ve Küba Büyükelçisi sahnede
kitleyi selamlayarak, ülkelerinden selam getirdiklerini söylediler.
Son olarak Grup Yorum’un sahneye çıkmasıyla kitle
adeta çoşku seline kapıldı. Öyle ki yabancı misafirler de
bu coşkulu ortamdan etkilenerek zafer işaretleri yaptılar,
yumruklarını sıktılar, halay çekip slogan attılar, gençlerle birlikte devrim yürüyüşüne katıldılar.
Konserin sonunda konuklarını sahneye davet eden Grup
Yorum, misafirler ve kitle ile hep birlikte Çav Bella’yı söylediler ve yüzlerce kişinin katıldığı festival seneye tekrar
görüşmek üzere sonlandırıldı.

Savaşan
Kelimeler
YENİ TREND
“Trend” kelimesi ingilizcedir.
Sözlük anlamı “yönelmek, eğilim göstermek, akım” dır.
Günlük yaşamda kullanılan kelimeler, deyimler olaylara kimin hangi gözle baktığının ifadesidir. O nedenle dilimiz, düşüncemizin, tercihlerimizin sözcüsüdür.
Yeni trend kelimesinin birçok alanda, çok çeşitli ilgi
alanlarında kullanıldığını görürüz. Özü, halkı yönlendirmek istenilen moda akımlardır. Kimi zaman bu yastık savaşı olur, kimi zaman sokaklarda “pretosto” adına boylu
boyunca kıpırdamadan yere yatmak (planning) olur. Ama
bu yaygınlaştırılmaya çalışılan burjuvazinin kültürüdür.
Hepsine baktığımızda ucubeliklerle karşılaşırız. Halkımızın
kültürü, yaşayışı, değerlerinin yerine; emperyalizm kendi kültürünü kanıksatmak ister.
Böylelikle nasıl düşüneceğimizi, nasıl yaşayacağımızı, nasıl ilgileneceğimizi, neyi benimseyeceğimizi belirlemiş olur. Oluşturulan “yeni trend”lerle yayılmak istenen,
ahlaksızlıktır, yozluktur, bireyciliktir. Emperyalizm bunlarla kendine yeni piyasalar yaratır. Neyin tüketilmesi gerektiğini belirlemiş olurlar. Gazeteler “bu yılın yeni trendi ipad’ler” diye yazarsa, mutlaka piyasaya sürecekleri yeni
modellerde çok kapsamlı özellikler olduğunu anlayabiliriz. Onu tüketmemizi istiyorlardır. Bizim yerimize trendi
belirlemişlerdir ve bize düşen istenileni sorgulamadan yerine getirmektir. Çünkü “trend” odur.
Ya da “gençlerin yeni trendi gerilim romanları” üzerine haberlere rastlıyorsanız, gençlerin kaygısız-duyarsız, düşünmeyen, hissetmeyen bir yaşam sürmelerini istedikleri içindir. Emperyalizmin yapmaya çalıştığı Marksist-Lenininst
ideolojiye yönelimlerin önünü kesmektir. Emperyalizmin,
halkların çıkarına bir şey istediği görülmemiştir.
Sistem kendi ideolojisini yaymak ve özellikle de halk
içinde de sahiplenilmesini sağlamak için sürekli böylesi
akımlar-modalar yaratır. Emperyalizm, sorulmasını sorgulanmasını istemez.
Özellikle gençler arasında bu tarz “trend”lerin daha çabuk yer ettiğini görürüz. Zaten emperyalizmin yozlaştırma saldırısı altında olan temiz beyinler, yaratılan özenti dünyasına daha hızla kapılabiliyorlar. Özenilen bu trendler, trende uymayanı küçümsemeye, dışlamaya kadar varabiliyor.
Trendler, halkın yaşamının çok uzağındadır. Halkın sorunlarına çözüm bulmaz, aksine büyütür... O yüzden bizim yaşamımız halkın yaşamı olmalı, onun değerlerinden
kopmamalıdır. Bizleri mücadeleden uzak tutmak, düşüncemizi engellemek için burjuvazinin yönlendirmelerine itibar etmemeliyiz. Unutmayalım ki, bize dayatılan kültür emperyalizmin kültürüdür.
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Kıdem Tazminatı İş Güvencemizdir;
Gasbettirmeyeceğiz!
DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın kıdem tazminatının gasbedilmesini engellemek için üyelerineyönelik çıkardığı broşürde şöyle deniyor:

"Kıdem Tazminatı İşçi İçin
Nedir?
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Kıdem tazminatı, işçinin yıpranmasının karşılığıdır; ücretinden kesilen
ve kendisine sonradan ödenen gecikmiş
bir ücrettir; işçinin, işverenin türlü zorluklarına katlanmasının bir karşılığıdır;
geciktirilmiş, ertelenmiş ihtiyaçlarını
karşılayabilmesine olanak tanıyan toplu bir paradır. Ama bunların hepsinden
önemlisi 'iş güvencesidir'."
Ülkemizde işçi ve emekçilerin bu
İŞ GÜVENCESİ’ne uzun süredir bir
saldırı hazırlığı var. Bu hazırlık aslında
çok daha eskidir ancak son dönemde
AKP tarafından yoğunlaştırılmıştır.
Kıdem tazminatının kaldırılacağı, şekil değiştireceği, fona devredileceği,
çeşitli ülke adlarının anıldığı modellere büründürüleceği vb. vb. şeklinde
sürdürülüyor bu hazırlık.
Bu tartışmaları sürdüren ve sürdürmeyen kesimler var. Sürdüren kesimler:
IMF (Uluslararası Para Fonu),
TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu),
ASO (Ankara Sanayi Odası) ve
AKP ...
Bunların hepsi aynı saftadır.
(Bir de işçi düşmanı sendikalar
konfederasyonu var ki, bu da düzenin
ekmeğine yağ süren HAK-İŞ’tir. "Alternatifleri tartışalım" diyerek bu
cepheye dahil olmaktadır.)
Tartışmaya katılmayan kesimler
ise: İşçi ve emekçileri temsil eden ve hiçbir koşulda kıdem tazminatına dokundurtmayacağını söyleyen devrimci sendikacılar, sendikalar ve demokratik
kitle örgütleri, işçi ve emekçilerdir.
Tartışmaya girmeyen kesim açısından durum nettir!
Saldırıyı organize eden ve talimatı
veren emperyalizmin kuruluşlarıdır.

Uygulayan ise onun ülkemizdeki işbirlikçileri... Bu yanıyla saldırı çok boyutlu ve süreklidir. Kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi saldırının
en önemli ve en eski biçimlerinden biridir. Ayrıca;
Esnek çalışmanın dayatılmasıyla, istihdam bürolarıyla, torba
yasayla, muhalif sendikaların tasfiyeye çalışılmasıyla, bunların denetimlerinin sıkılaştırılarak hareket
edemez duruma getirilmek istenmesiyle, işbirlikçi sendikacılığın ön
plana çıkarılarak alternatif olarak
sunulmasıyla saldırıların arkası
getirilmeye ve mücadele etkisizleştirilmeye çalışılıyor.
Bu nedenle bu mücadele yalnızca
talimatı yerine getiren işbirlikçi AKP'ye
ve Türkiye'deki patronlara karşı değildir.
Emperyalist kuruluşlara karşıdır ve
onurludur. Ekmeğimiz ve geleceğimiz mücadelesinin yanı sıra emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesidir.

Yeni Düzenleme Yok,
Yeni Düzenbazlık Var
Gelmiş geçmiş en riyakar iktidar
olan AKP, kıdem tazminatının kaldırılması için çeşitli manevralara başvurdu, başvurmaya da devam ediyor.
Amacını hiçbir zaman açıktan ifade etmeyen, halkın geleceği konusunda demagojik laflar eden, halkın ihtiyaçlarını, inançlarını kendine politika
malzemesi yapan AKP'nin bu konudaki manevraları da buna dayanıyor.
Amaç, bu konuda gündeme getirdiği manevraları tartıştırarak kıdem
tazminatının kaldırılmasını kabul ettirmek ve bu uygulamayı emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin isteği doğrultusunda hayata geçirmektir.
Bu nedenle kıdem tazminatının
hiçbir biçimde, şekli şemali ne olursa olsun değiştirilmesi, tartışma konusu dahi yapılamaz.
- AKP, kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik çalışmaları başlattığında, işçi konfederasyonları "bunu

grev nedeni kabul ederiz" açıklaması
yaptılar. AKP, "yok öyle bir şey, nereden çıkardınız" diyor. İnkar etti ve
geri adım attı.
- “Kıdem tazminatının kaldırılmasıyla var olan haklara kesinlikle
dokunulmuyor. Bundan sonra çalışma hayatına atılacaklarla ilgili”
deniyor. Çalışanlarla çalışmayanlar
arasında ikilik yaratılmak istenriyor.
- “İşsizlerin hakkı için çalışıyoruz”,
deniliyor. İşsizler için oluşturulan işsizlik fonunu nerelere peşkeş çektiği ortada. Kıdem tazminatlarının kaldırılması işsizliğe “çözüm” üretiliyormuş
gibi meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
- “Kıdem tazminatı kaldırılmıyor,
fona devrediliyor” deniyor. Bugüne
kadar hangi fonu kimin çıkarına kullandıklarını, emekçilerin hiçbir fondan başlangıçta açıklandığı gibi yararlandırılmadığı, fon paralarının patronlara yedirildiği söylenmiyor.
- “Fon oluşturmuyoruz, bu suistimal edilmiştir, kişisel banka hesabına paralar yatırılacak” deniyor.
Ama sorunun zaten patronların parayı vermemesi olduğu, bankalara da paranın yatırılmayacağı söylenmiyor.
- “Taşeron işçilerinin sorununa el
atılacak, kıdemden onlar da yararlandırılacak” deniyor. Taşeron işçileri
bu ülkenin iş kanunlarına göre çalışmıyor mu? Her işçinin sahip olduğıu
kıdam tazminatı hakkına taşeron işçisi de sahiptir. Ancak işçilerin taşeronlar tarafından yasadışı bir şekilde köle
gibi çalıştırılması sanki taşeronun hakkı, işçinin kaderiymiş gibi kabul ediliyor. Siz kime, neyi bahşediyorsunuz?
- Kıdem tazminatını alabilen işçi
oranını %7 olarak açıklıyor ve bu konuyu kaç zamandır bu %7'lik kesim
için tartıştıklarını ve bu tartışmanın gereksiz olduğunu söylüyor. Çarpıtıyor.
Kıdem tazminatını hak eden kesimin
neden %100'ünün de bu haktan yararlanamadığını gözlerden kaçırmaya
çalışıyor ve alabilenleri suçluyor. Kıdem tazminatı bütün işçilerin hakkıdır. Ancak iktidarlar tekellerin iktidarı
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olduğu için işçilerin kayıt dışı çalıştırılmasına, kıdem tazminatı hakkını
kazanmaması için bir yılıl doldurmadan işe girdi-çıktı yaparak bu
hakkın gaspına göz yumuluyor.
İcracı bakanlık diye uydurulan
Kalkınma Bakanlığı’ndan sorumlu
Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatının
kaldırılmasına yönelik eleştirilere karşılık "... Bunda kimsenin teknik olarak itiraz edebileceği bir boyut görmüyorum ben doğrusu. Lüzumsuz
tartışmalar oluyor. Halbuki bu sistemin detaylarını oturup konuşsak
anlaşabiliriz" diyor. Elbette eleştirilecek yan görmeyecektir. Saldırı icrasıyla görevlidir ve patronların penceresinden bakmaktadır. O pencere işçiye ne zarar getireceğini değil, patrona
ne yarar getireceğini gösterir. "Detayları oturup konuşma" zeminine
de bu yüzden çekmek istiyor. Ve tam
da bu noktada onların önümüze koyduğu hiç bir “detay"ı tartışmamalıyız. Tartışmak kıdem tazminatının
kaldırılmasını kabul etmektir.
"Detaylar", aldatmacadır!

"IMF heyeti, Türkiye'de sürdürdüğü 4. madde konsültasyon çalışmasını bitirerek bir değerlendirme
notu yayınladı.
(...)
Değerlendirme raporunun son
paragrafında IMF, Türkiye'nin uyguladığı kıdem tazminatı sistemini
OECD ülkeleri arasında en bonkör
kıdem tazminatı sistemi olarak niteliyor ve asgari ücret tutarının yeni AB
üyesi olan ülkelerin hepsinden daha
yüksek olduğu için özellikle düşük gelirli bölgelerde istihdamın artmasına
engel oluşturduğunu belirtiyor. Önümüzdeki günlerde bu son paragraf
sanırım çok tartışılacak." (Radikal,
1 Haziran 2011, Mahfi Eğilmez)
"Detaylar", demagojidir!
"Detaylar" saldırının maskesidir!

"Detaylar"ı Değil,
Direniş Biçimlerimizi
Konuşmalıyız
Son olarak "Avusturya modeli"

dedikleri şeklin tartıştırılmak istendiği,
ama kıdem tazminatı hakkının gasbında içeriğin değişmediğini yine
kendileri itiraf ediyorlar.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
bunun gerekliliğini açıklarken "işveren rahatlayacak, işçi de hesabını bilecek" diyor.
Mesele bu kadar basit ve özlüdür
aslında. İşte bu nedenle onların tartışmamızı istedikleri şeyleri değil,
kendi tartışmamız gerekenleri konuşmalıyız.
Hangi eylem biçimleriyle geri
adım attırabileceğimizi, hangi sloganları haykıracağımızı, onları bulundukları her yerde nasıl teşhir
edebileceğimizi, örgütlenmelerimizle neler yapabileceğimizi, nasıl
daha etkili hale getirebileceğimizi,
AKP’nin ve patronların işçi düşmanı olduklarını nerelerde ve nasıl ifade edeceğimizi, kıdem tazminatımıza dokunduklarına nasıl pişman ettireceğimizi konuşmalıyız.
Onların tartıştırmak istediklerini,haykırışlarımızla boğmalıyız.

KIDEM TAZMİNATI
HAKKIMIZIN TEKELLERE
PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE
İZİN VERMEYELİM
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, kıdem tazminatı hakkının
devlet eliyle gasbe edilmesine
karşı eylemlerine devam ediyor. İstanbul ve İzmir’de Genel-İş tarafından yapılan basın açıklamalarıyla, AKP’nin
programında yer alan kıdem tazminatının fona devredilmesi, esnek çalışmaların yaygınlaştırılması, bölgesel
asgari ücretin geliştirilmesi, istihdam bürolarının açılması
protesto edildi.
Genel-İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No’lu Şubesi, 15
Eylül günü, İstanbul Levent’te bulunan AKP Beşiktaş ilçe
binasının önünde eylem yaptı. Saat 11.30’da Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, belediye önünden yaklaşık 500 metre ileride bulunan AKP ilçe binasının önüne kadar, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını atarak, dörtlü kortej
halinde yürüdüler. AKP Beşiktaş ilçe binasının önüne gelindiğinde, burada basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı,
Genel-İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Hikmet Aygün yaptı. Aygün, 12 Haziran genel seçimlerini kazanan AKP hükümetinin yeni programında, kı-

dem tazminatının fona devredilmesinin olduğunu, esnek çalışmaların yaygınlaştırılacağını söyledi.
Açıklama, Aygün’ün “Kıdem
tazminatı ödeme durumu, iş güvencesinin olduğu yerde değil; iş
güvencesinin bittiği yerde başlamaktadır. Bu anlamda iş güvencesi ile kıdem tazminatı,
birbirinin yerine geçen değil, güvenceli ve insanca bir çalışma yaşamı için birlikte bulunması gereken iki ayrı uygulama niteliği taşımaktadır.” sözleriyle sona erdi.

Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

Kıdem Tazminatı Geleceğimizdir
Genel-İş Sendikası İzmir şubesi de, 15 Eylül günü kıdem tazminatıyla ilgili bir eylem gerçekleştirdi. Basmane’deki fuar giriş kapısında toplanan sendika üyeleri, kortej oluşturarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yürüyüş düzenlediler.
Belediye önünde basın açıklaması yapıldı. Genel-İş 2
No’lu Şube Başkanı Taner Şanlı şube olarak, Torba Yasa’nın
iptali için imza kampanyası başlattıklarını da duyurarak, “İzmir’de 5 ayrı yerde açacağımız imza masalarına bekliyoruz.” dedi. Eylem, “Kıdem Tazminatı Emeğimizdir”,
“Kıdem Tazminatı Geleceğimizdir”, “Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”,
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganları atılarak bitirildi.

Katiller Hesap Verecek
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Düşmanı
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Sayı: 287

Yürüyüş
25 Eylül
2011

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR
AKP GELECEĞİMİZE DÜŞMAN

Eğitim, yüzyıllardır verdiğimiz mücadelemizle,
dökülen kanlarımızla can
bedeli kan bedeli kazandığımız bir
haktır. Kimse bize bağışlamadı. Dünya halkları kan revan içinde bir mücadeleyle kazandı bu hakkı.
Eğitim, insanın doğayı tanıma,
anlama ve değiştirme çabasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar
girdikleri bu çaba içinde elde ettikleri
teorik bilgileri ve her türlü pratik deney ve tecrübeyi, birikimi, yani yaratılan kültürü kendinden sonrakilere aktarma ihtiyacı duymuştur. Çünkü insanın soyunu sürdürmesi ve
toplumların varlığı için bu gereklidir.
Tarih ilerledikçe yaşanan ilerleme
ve birikimin zenginleşmesi ve büyümesi gelecek kuşaklara aktarılması ihtiyacı, eğitim sisteminin kurulmasını
ve sürekli hale getirilmesini zorunlu
hale getirmiştir. Eğitim sistemi ortaya çıkmış ve okullar kurulmuştur.
Yaşadığımız, sömüren ve sömürülenler olarak sınıflardan oluşan kapitalist düzende eğitim sistemini belirleyen de iktidarı elinde bulunduran
da sömüren sınıftır. Bunun için de kapitalizmde eğitim ve öğretim halkın
ihtiyaçlarına göre biçimlenmez.
Eğitim kapitalist üretimin bir parçası haline dönüştürüldüğünden, mal
gibi alınır satılır hale gelmiştir. Ül-

kemizdeki eğitim sistemi de buna uygun şekilde sürdürülüyor. Halkın ihtiyaçlarının temel alınmadığı eğitim
sisteminde milyonlarca yoksul halk
çocuğunun eğitim hakkı gasp ediliyor.
Aynı zamanda yüz binlerce öğretmen
işsiz, yüzlerce okul öğretmensiz.
Ülkemizde 9 yıldır iktidarda olan
AKP’nin Milli Eğitim Bakanı çıkıp
utanmadan şunları söyleyebiliyor:
“Şu anda ülkemizde 216 bin kadro
bekleyen öğretmen bulunmaktadır.
Halbuki norm kadromuzun tamamını kullansak bile aşağı yukarı 150 bin
öğretmeni alma şansımız bulunmaktadır… Öğretmenin yetiştiği alanla bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanda bir uyumsuzluk söz konusu. Öğretmen fazlalığı, yetişme alanlarındaki
uyumsuzluklar ve ihtiyaç duyduğumuz
alandaki öğretmenlerin yetersizliği
gibi pek çok konu… daha köklü bir
yaklaşımla meseleye bakmak ve çok
daha temel stratejiler üretmek zorundayız.” (26 Ağustos 2011’de öğretmen atamaları dolayısıyla MEB
Başöğretmen Salonu’nda yaptığı konuşmadan)
Bu bakan, son seçimlerde
“KPSS’yi kaldıracağız” vaadinde bulunan partinin temsilcisi. Ama iktidar
olduğu yıllardaki eğitim sistemindeki çöküşe bakarsak, yarattıkları
tablo daha net anlaşılır: 2002’de iktidara geldiğinde 72 bin atanamayan
öğretmen varken, 2011 yılında 327

İstanbul Esenler Merkez Polis Karakolu,
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
tarafından bombalanmıştır
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu tarafından 20 Eylül 2011tarihinde yayınlanan 386 No’lu
açıklamada; “AKP’nin işkenceci polisinin İstanbul
Esenler Merkez Polis Karakolu, 17 Eylül Cumartesi günü
gözaltıların, işkencelerin, saldırıların, mahallelerimizde, en sıradan hak alma eylemlerinde halka karşı estirilen terörün hesabını sormak için bombalanmıştır” denildi. Açıklamanın devamında ise şu sözler yer alıyor:
“Amerikan işbirlikçisi AKP ve onun işkenceci polisinden hesap sorduk soracağız! Yaşasın Halkın Adaleti.”
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bin atama bekleyen öğretmen var.
Bu AKP’nin bilinçli bir politikasıdır.
AKP yüz binlerce atanamayan öğretmen yaratarak, çalışan öğretmen
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yine
kadrolo öğretmenliğin dışında hiçbir
sosyal hakka sahip olmayan değişik
statülerde öğretmen çalıştırarak öğretmenler arasında farklılıklar oluşturmakta ve öğretmenlerin birliğinin,
mücadelesinin önüne engeller çıkartmaktadır.
Eğitim için ayrılan bütçenin en düşük bütçe olması, öğretmenlerin aldığı
maaşın en düşük maaşlar olması,
öğrencilerin sürekli olarak okulda
karşılaşacakları masrafların olması
bize ancak AKP’nin çocuklarımıza
düşman olduğunu gösterir. Çünkü
bilgiye ulaşan yollara hep engeller koyup, “paran kadar bilgi” diyorlar.
İşsiz bıraktığı öğretmenine gaz
bombasını, parasız eğitim isteyen
öğrencilere hücreleri reva gören, eğitime ayırdığı bütçeyi gittikçe azaltan
AKP hükümeti geleceğimize düşmandır. Halk için eğitim, halk için bilim talebimiz uğruna mücadele etmedikçe eğitim hakkımız gün geçtikçe daha fazla gasp edilecek. Öğrencilerin bir müşteri gibi görüldüğü
bu düzende, verilen eğitim de ticaridir. AKP’nin eğitim politikalarına
karşı “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız” talebimiz uğruna mücadeleyi daha da yükseltmeliyiz.

FERHAT VE BERNA’YI
ALACAĞIZ!
Kamu Emekçileri Cephesi, 17 Eylül günü 15.0017.00 saatleri arasında, İstanbul Mecidiyeköy metro çıkışında, Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Gaziosmanpaşa
Meydanı’nda parasız eğitim talebi ile ilgili olarak halka bildiri dağıttı.
Parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Ferhat ve Berna'nın 18 aydır haksız yere tutuklanma sebeplerini ve mahkeme sürecini anlatan konuşmalar yapıldı. Ferhat ve Berna’nın 6 Ekim’de yapılacak olan duruşmasına çağrının yapıldığı bildiri dağıtımı sırasında, toplam 5600 bildiri halka ulaştırıldı. Bildiri dağıtımına 25 kamu emekçisi katıldı.
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Gecekondusuz Ankara,
Evsiz Gecekondu Halkı Demektir
Evlerimizin Yıkılmasını
İstemiyorsak Mücadele Etmeliyiz
Halk Cephesi tarafından, Ankara'nın Hüseyingazi Mahallesi Doğantepe'de, 18 Eylül 2011 günü gecekondu yıkımlarına karşı yürüyüş yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Gecekondusuz
Ankara” söylemiyle yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi çerçevesindeki gecekondu yıkımları Ankara Halk Cephesi’nin düzenlediği meşaleli yürüyüşle protesto edildi.
Yürüyüş öncesinde, mahalle halkına yürüyüşü duyurmak
amacıyla 500 el ilanı kapı kapı dağıtıldı ve mahallede
onlarca afiş asıldı.
Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği (HÜKAD) çalışanları ile mahallelilerin katıldığı yürüyüş HÜKAD’ın
önünden başladı. Pankart, döviz ve flamaların taşındığı yürüyüşte “Evlerimizi Yıktırmayacağız”, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında HÜKAD’ın arkasına gelindikten sonra, burada meşaleler yakılarak yürüyüşe devam edildi.
30 kişinin katıldığı yürüyüşte yapılan açıklamasında, “Gecekondusuz Ankara, kentsel dönüşüm, güzel, ferah bir Ankara” yalanlarıyla evlerimizi yıkmak istedikleri, evlerimize ve geleceğimize sahip çıkmamız gerektiği
anlatıldı. Bugüne kadar bu yalanlara inanarak anlaşma
imzalayanların şu an bu durumdan mağdur oldukları, haklarını alamadıkları belirtilerek, haklarımızı AKP iktidarının vermeyeceği, elimizdeki evi, bir avuç lokmamızı
da gasbetmeye çalıştığı anlatıldı.

Toplu Sözleşme Hakkımız,
Grev Silahımız
KESK Şubeler Platformu, 15 Eylül Perşembe günü
İzmir’de, Toplu Sözleşme Hakları’nın gasp edilmesiyle ilgili bir eylem gerçekleştirdi. Saat 17.30’da başlayan
eylemde Konak YKM önünden İzmir Büyükşehir Belediye binasının önüne yüründü. Basın açıklaması belediyenin önünde yapıldı. Açıklamayı, KESK Şubeler
Platformu adına Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Kıyasettin Yasa yaptı.
Yasa, toplu sözleşme haklarının AKP tarafından gasp
edildiğini ve artık bütün görüşmelerin tıkandığını belirterek; parasız eğitim ve parasız sağlık istediklerini söyledi.
“Parasız Eğitim, Parasız Sağlık”, “Toplu Sözleşme
Hakkımız, Grev Silahımız”, “AKP Al Yasanı Başına
Çal”, “AKP Halka Hesap Verecek”, “Susma Sustukça
Sıra Sana Gelecek” sloganlarının atıldığı ve 150 kişinin katıldığı eylem açıklamanın ardından sona erdi.

İntiharlar Düzenin
Yarattığı Bir Sonuçtur
Bursa Gemlik’te oturan Yürüyüş dergisi okuru Cengiz
Yıldırım (36), 17 Eylül günü kendini asarak yaşamına son
verdi.
İntiharın bir sonuç olduğunu belirten Bursa ve Gemlik
Haklar Dernekleri tarafından yapılan açıklamada Cengiz Yıldırım hakkında şu bilgilere de yer verildi:
"Cengiz yıllardır çalışan bir işçidir. Devrimcileri seven,
kapısını açan bir insandır. Çalıştığı Gemport/ Nemtrans şirketinde geçen yıl sonunda sendikalaşma sürecine girerken
Cengiz direnişin her alanında emekçisi olmuştur. Bu süreçte,
işçiler arasında işçi arkadaşlarına moral vermiştir. Direniş
sürecinin her aşamasında vardır Cengiz. Nemtrans direnişi sonuçlandığında 'Asıl şimdi işçi oldum'" diyendir.
Yıldırım'ın 19 Eylül günü Gemlik Cemevi'nde yapılan
cenaze töreninde Gemlik Haklar Derneği, Nemtrans ve Gemport işçileri ve arkadaşları da vardı. Cenazesi, ailesi ve dostları tarafından kaldırıldı.
Bursa ve Gemlik Haklar Dernekleri yaptıkları açıklama
ile Cengiz Yıldırım'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediler.

TAYAD
3. Olağan Genel Kurulu’na
tüm halkımız davetlidir
Tutsakların susmayan onurlu sesi TAYAD'ın 3. Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2011 Perşembe günü 14.00 – 17.00 saatleri arasında Osmanbey La Bella Düğün Salonu'nda yapılacak.
Genel Kurul’a katılım çağrısında bulunan TAYAD’lı Aileler, genel kurulun sadece bir dernek genel kurulu olmadığını belirterek, “Bu genel kurul, üyelerimiz, şehit ve tutsak ailelerimiz, dostlarımızla birlikte yapılacaktır. O genel
kurulda herkesin söyleyeceği bir şey olacaktır. Ailelerimizi, üyelerimizi, dostlarımızı genel kurulumuza davet ediyoruz” dediler. Fiilen 1984 yılında kurulan TAYAD, o günde bu yana tutsakların haklı mücadelesinde onların yanında, önünde oldu. 12 Eylül darbesinin yarattığı karanlığı yırtan TAYAD'lılardı. “Önce evlatlarımızı, sonra düşüncelerini sahiplendik” diyerek ülkemizin demokrasi, bağımsızlık,
sosyalizm mücadelesindeki yerini alan TAYAD, o günden
bugüne yeni gelenekler yaratarak, mücadele geleneklerine
yeni halkalar ekleyerek büyüyor, gelişiyor. Artık ülkemizde her zaman ve her yerde hapishaneler konusunda söyleyecek sözü olan tek merkez TAYAD olmuştur. Bu abartılı
bir değerlendirme değil, TAYAD'ın ısrarlı, kararlı mücadele ve bedel ödemekten çekinmeyerek kazandığı bir ünvandır. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada tutsaklarla birlikte
ölüme yatan başka bir aile örgütlenmesi yoktur. İşte TAYAD
gücünü buradan almaktadır.
Zaman, hemen her konuda TAYAD'ı haklı çıkartmıştır. Örneğin ülkemizde demokrasi yoktur ve haklarımızı ancak kendimiz mücadele ederek kazanabiliriz. Hapishaneler tarihi ve
bu tarihteki TAYAD'ın mücadelesi bunun açık kanıtıdır.
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Avrupa’da
09.00’da görülen duruşmada
da savunmasına devam etti.

Faruk Ereren Savunmasında
Emperyalizmi Ve Faşizmi Anlattı
Almanya’daki tecrit
Paris’te protesto edildi
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25 Eylül
2011
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Almanya’daki özgür tutsaklardan Faruk Ereren’in, Düsseldorf’taki Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davası 14 Eylül günü devam
etti. Ereren’in, savunmasını yaptığı
duruşma saat 11.00’de başladı.
Emperyalizmin dünya genelindeki katliam ve işgallerini anlatan
Ereren, emperyalizmin, işbirlikçileri aracılığı ile, Libya’da olduğu gibi
hükümetler devirip kendine bağlı
işbirlikçi hükümetler kurduğunu söyledi. Daha sonra faşizmi anlatan
Ereren, “Faşizm işçiye düşmandır,
memura düşmandır, öğrenciye düşmandır, köylüye düşmandır, aydınlara
düşmandır, kendisi gibi düşünmeyen
herkese düşmandır. Sadece emperyalizme, bir avuç işbirlikçi tekelciye
ve büyük toprak ağalarından oluşan
oligarşiye dosttur” diyerek faşizmin
genel karakterini ortaya koydu ve örneklerle zenginleştirdi.
Mussolini ve Hitler faşizminden
örnekler vererek, faşizmin insanlık tarihinde bir suç örgütü olarak dünya
halkları tarafından mahkum edildiğini
belirtti. Türkiye'de ise işbirlikçi faşist
AKP hükümeti tarafından halka yönelik saldırılar yürütüldüğünü söyleyen Ereren, Kürtler ve Aleviler üzerindeki baskılara da değindi. Emperyalizmin, halkların sorunlarını çözemeyeceğini, tüm sorunların çözümünün devrimde olduğunu anlattı.
Savunmasının bu bölümünü tamamlayan Ereren, 20 Eylül günü saat

Almanya hapishanelerinde tecrit
altında tutulan devrimci tutsaklarla ilgili başlatılan “Tecrite Yüzbin Kere
Hayır” kampanyasına devam ediliyor.
Paris Özgürlük Komitesi çalışanları, Fransız Komünist Partisi tarafından 16-17-18 Eylül tarihlerinde
düzenlenen “İnsanlık Bayramı Festivali”nde tutsakların sesini festival
alanına taşıdılar.
“Tecrite Yüzbin Kere Hayır”
kampanyası çerçevesinde bastırılan
5000 adet bildiri festival süresi olan
3 gün boyunca festival katılımcılarına
ulaştırıldı.
Özgürlük Komitesi standında ayrıca Alman Parlamentosu'na sunulmak üzere yürütülen imza kampanyasının föyleri de yerini aldı. Standa gelen insanlar, tutsaklara uygulanan tecritin kaldırılması yönünde
imzalar attılar ve tutsakların yanında
olduklarını ve tecrite karşı olduklarını belirttiler.
İmza masası yoğun ilgi görürken, stant ziyaretçileri arasında yer
alan kimi yazarlar, konuyla ilgileneceklerini belittiler. Tutsaklarla
ilgili çalışmalar festival süresi boyunca devam etti, 245 kişinin imzası alındı

imzalı “Tecrite Karşı Yüzbin Tane
İmza” pankartı açıldı. Almanca ve
Türkçe bildiriler dağıtıldı. Bilgi almak
isteyenlere, devrimcilere yönelik saldırılara kaynaklık eden anayasanın
129. maddesi ile Almanya’da tecritin varmış olduğu boyut ayrıntılı
olarak anlatıldı ve imza toplandı.
Bundan sonra da her hafta bilgilendirme standının açılacağı duyurusu
yapıldı.

Alman emperyalizmini
teşhir ediyoruz
Özgürlük Komitesi üyeleri,
Köln’de de 10 Eylül 2011 Cumartesi günü Dom meydanında toplu bildiri dağıtımı yaptılar.
Bir Alman, bildiri dağıtımının
amacını sordu. Özgürlük Komitleliler, “Almanya’nın tecrit hücrelerinde tutsak edilen 5 devrimci arkadaşımıza sahip çıkıyoruz ve Alman
emperyalizmi ile Türkiye faşizmini
teşhir ediyoruz.” cevabını verdiler.
Saat 15.00'te başlayan dağıtıma bir
dahaki haftaya tekrar aynı yerde ve
aynı saatte devam etmek üzere, saat
16.00'da son verildi.

Tecrite karşı
yüzbin imza
Almanya’nın Hamburg şehrindeki Sternschanze Semti’nde, 16
Eylül 2011 Cuma günü Anadolu Federasyonu tarafından, Alman hapishanelerindeki tecrit uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme standı
açıldı.
Stantta, Anadolu Federasyonu

Kaybeden Katleden Devlettir!

Devrimci Alevi Komitesi
İngiltere’de Çalışmalarına Başladı
Devrimci Alevi Komitesi (DAK), İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışmalarına başladı. 18 Eylül Pazar
günü Anadolu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen DAK’ın
ilk toplantısında, DAK’ın kuruluş amacı anlatıldı.
Alevilerin ve tüm halklarımızın özüne ve ilerici yanlarına en iyi devrimcilerin sahip çıktığına vurgu yapılarak,
Devrimci Alevi Komitesi çalışmalarına İngiltere’de de
başlandığı bilgisi verildi.
Maraşlılar’ın yoğun olarak yaşadığı Londra’da yapılan DAK’ın bu ilk toplantısında, 24 Aralık 1978 Maraş Katliamı da ele alındı. Maraş katliamı konulu bir video izlenerek, katliamın nasıl hazırlandığını ve neler yaşandığını anlatan bir yazı okundu.
Daha sonra toplantı, soru cevap şeklinde devam etti.
Ayrıca yakınları katliam tanığı olanlar bildiklerini anlattılar. 50 kişinin katıldığı toplantıda, Maraş katliamını ilk
defa duyan gençler de vardı. Bu konuda ailelerimizin eksik davrandığına vurgu yapıldı. Geleneklerimizi, kültürümüzü yaşamanın ve devam ettirmenin en önemli yollarından birinin, çocuklarımıza ve gençlerimize tarihimizi
tüm gerçekleriyle anlatmak olduğunun altı çizildi.
Toplantı, Maraş katliamını anlatan çalışmalar yapılacağı ve sokak sergileri açılacağı duyurusuyla bitirildi.

SOSYALİZM ORTAK HAYAL
Fransa Komünist Partisi (PCF) tarafından uzun yıllardır organize edilen Fete de L'Hümanıté (İnsanlık Bayramı), bu yıl da 16-17-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Fransa'da faaliyet yürüten dernek, örgüt, siyasi parti gibi birçok örgütlenmenin katılımıyla gerçekleştirilen
festivalin bu seneki programında, siyasi tartışma platformları, seminerler, konserler yer aldı.
Özellikle göçmen örgütlenmelerinin stant ve çadırlarında, göçmenlerin yaşadıkları sorunlar ve ırkçılık en
çok ön planda tutulan gündem maddesiydi.
Fransız siyasi partileriyse, yaşanan ekonomik kriz,
emperyalist haydutluk ile hak ve özgürlüklerdeki gaspı gündemlerine taşıdılar.
Halk Cephesi de festivalde stant açtı. Stantta, gelen
misafirlere anlatmak amacıyla, Fransızca Halk Cephesi’ni anlatan bildiriler dağıtıldı. Ayrıca bir de tanıtım panosu hazırlandı.
Standa gelen misafirlere, Türkiye'deki mücadele
çeşitli boyutlarıyla anlatılırken; Almanya'da tecrit altındaki devrimci tutsakların içinde bulundukları ağır koşullar aktarıldı. Özellikle tecritin Almanya'daki hapishanelerde yaşanıyor olması dikkat çekici noktalar arasında yer aldı.
Hava koşullarının diğer senelere göre kötü oluşu katılımı etkilese de, milyonun üzerindeki ziyaretçi sayısıyla
bu yıl da sosyalizme duyulan özlemin dile getirildiği bir
festival gerçekleştirildi.

Devrimciler, “Emeğimizle Variz Hakkımızı
Alacağız” Şiarıyla Örgütlenme Yaptıkları
İçin Tecritteler
Almanya Duisburg’taki König-Heinrich Meydanı’nda 9 Eylül 2011 Cuma günü Özgürlük Komitesi çalışanları tarafından imza standı açıldı. Stantta, Almanca ve Türkçe olarak “Tecrite Yüzbin Kere Hayır!” yazılı pankart yer aldı.
10 Eylül 2011 Cumartesi günü saat 11.00'de ise, Özgürlük Komiteliler, Türkiyeli göçmenlerin çokça yaşadığı Hamborn pazar meydanında “Tecrite Yüzbin Kere
Hayır!” yazılı pankart astılar ve imza masası açtılar.
Meydanda halka onlarca bildiri dağıtıldı. Özgür
tutsaklar hakkında bilgi verilirken, “Onlar, bizim hakkımız için, ırkçılığa, eşitsizliğe ve asimilasyona karşı, bizi
'Emeğimizle Varız Hakkımızı Alacağız!' şiarıyla örgütledikleri ve vatan topraklarımızın özgürlüğü için, faşizme
karşı mücadele verdikleri için, Alman emperyalizmi tarafından Türkiye faşizmi adına yargılanmaya çalışılıyorlar. Tecrit koşullarında tutuluyorlar” denilerek imzalar
toplandı. Masa saat 13.30'a kadar açık tutuldu.

“Harbiye’den Inönü’ye,
Bakirköy’den 1 Mayıs’a Uzanan
Zincire 15 Ekim’de Bir Halka da
Viyana’dan Ekleyeceğiz”
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Grup Yorum, 15 Ekim 2011 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da konser verecek. Viyana’nın
büyük konser salonlarından birisi olan Gasometer’de yapılacak olan halk konseri için Avusturya Anadolu Federasyonu tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülüyor.
Avusturya Anadolu Federasyonu üyeleri, 17 Eylül
günü iki ayrı grup halinde Viyana’nın dört bölgesinde
konser çağrılarını Türkiyeliler’e ulaştırdılar. Ağırlıklı olarak pazar yerlerinde sürdürülen çalışmalarda, konser için
hazırlanan ve bir yüzünde de “Grup Yorum kimdir?” başlıklı bir bölümün olduğu el ilanları dağıtıldı. İlanın Grup
Yorum’la ilgili bölümü ilgiyle okunurken, bazı esnaflar el ilanlarını iş yerlerine astılar. Viyana’nın çeşitli bölgelerinde bilet satış noktaları da kurulacak.
Büyük konserin hazırlıkları, Viyana’nın yanısıra,
Graz, Linz, İnnsbruck ve Aşağı Avusturya’da da sürdürülüyor. Avusturya’daki devrimciler, demokratlar,
vatanseverler; Harbiye konserlerinden İnönü’ye, Bakırköy’den 1 Mayıs’a, uzanan zincire 15 Ekim’de bir halka da Viyana’dan ekleme iddiası ve kararlılığıyla, Viyana’nın büyük konser salonlarından biri olan Gasometer’de yapılacak konsere hazırlanıyorlar.
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Burjuva Basın Hesap Vermelidir!
20 Eylül 2011 günü Ankara’da yaşanan patlamanın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Sultan Işıklı’nın üyeleri olduğunu belirten Gençlik Federasyonu, üyelerinin gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Komplocu Ankara polisi arkadaşımızı görür görmez
gözaltına almak istemiş ve ekip aracına götürmeye çalış-
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mıştır. Sultan'da sloganlarıyla direnmiş ve bu hukuksuz durumu teşhir etmiştir. Sultan Işıklı gözaltına alındıktan sonra haberler yukarda da aktardığımız manşetleri yazdı. Arkadaşımız ‘terörist’ denilerek kanallarda halka izletildi.
Gençlik Federasyonu, henüz ortada hiç bir şey yokken, arkadaşlarının ekranlarda "bombacı" olarak tanıtılmasıyla burjuva basının devrimcilere yalan heberlerinden dolayı hesap vermesini istedi.
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Reklam Arası
En ciddi tartışma programlarında
bile dikkat edin, konuşmanın can alıcı noktası gelince sunucu; “Evet değerli izleyiciler kısacık bir ara vereceğiz, bir yere gitmeyin, tekrar birlikte
olacağız” der.
Cep telefonlarından, kredi kartlarına, kaç çeşit dondurma olduğuna kadar her şeyi seyrettirirler.
Reklamdan sonra o ciddi konu
tekrar gündemdedir. Fakat laf evelenip, gevelenir. Lafın sonu, sorunun çözümüne dair düşünceler bir türlü
açıklanmaz. Tam işin can alıcı yerine
gelinir, sunucu bir kez daha; “Evet,
yine kısacık bir reklam arası” der.
Gece yarısı olur, konuşmacılar
hala konuşuyordur. Ama bir türlü neticeye gelinmez. Çünkü bu arada konuşmacılar ve TV kanalının patronu
dört kuşak reklamdan ceplerini doldurmaktadır.
Artık bu dalaverelere şaşırmamak
gerekir. Düzen ve düzen kurumlarının
(burjuva medya dahil) işi ne zaman çözüm bulmak olmuştur ki?

Çizgiyle

söz

“Biz de sevdik... Sevdiklerimizi onar
onar toprağa verdik... Kimse bize sevgiyi
anlayamadığımızı söyleyemez.”

FATMA ŞAHİN
OLMASAYDI...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin, son olarak yüzüne kimyasal madde
atılan Rojda Karagöz isimli kadına sahip çıkmış. Ondan önce, ölen eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit etilen Demet Toprak’ı polis korumasına aldırmıştı. Fatma Şahin, bakan olduktan sonra neredeyse her hafta bir
kadına sahip çıkmaya başladı.
Bunlar olmadan neredeydiniz peki...
Kadınların bir kısmı öldükten, bir kısmı
ise ölmemişse saldırıya uğradıktan sonra hemen kameralar eşliğinde “korumaya” alınıyor, tabii bu arada sonrası yok ya neyse...
Şimdi Fatma Şahin’e sormak gerek, milyonlarca kadın ne olacak peki? Artık milyonlarca kadının sorunu da bu hızla ancak
ahrete kalır size bıraksak.
Yok Fatma hanım yok, bu iş ahrete kalmaz, bu iş öyle kameralar karşısında Rojda’yı, Demet’i koruyacağım demekle olmaz…
Biz bu işi kökünden çözeceğiz!
Sizin katleden, işkence eden, açlık, yoksullukla, ekranlarıyla yozlaştıran, sinir hastası eden bu sisteminizi yıkacağız!

Dayı

Zeka Pırıltısı
Ünlü moda dergisi Vogue’un İngiliz
edisyonunun ve prestijli Sunday Times gazetesinin eski editörü Cherty
Durrant’a göre dünyadaki tüm kötülüklerin sorumlusu moda endüstrisi.
Çözüm, moda olan şeyin hızla çoğaltılıp tüm dünyaya yayılması, herkesin aynı
giyinmesiymiş. (15.08.2011-Milliyet)
Ne parıltılı zeka ama. Ne ulvi bir
ahlak. Ekmek bulamayan adam o
moda olan giysiye para nereden bulacak? Bir damla su bulamayan birinin,
pamuktan dokunmuş bir tek kot pantolon üretimi için harcanan 800 litre su
ne işine yarayacak? Böyle zeka ancak
bu kapitalistte olur. Bravo valla...

Obama’ya Kurşun
Geçirmez Cam,
Halka Kurşunlar...
ABD’nin New-York şehrinde, 11
Eylül 2001 tarihinde El-Kaide tarafından yapılan eylemin yıl dönümünde, Obama ve karısı kurşun geçirmez
camların arkasından izlemişler anma
törenini.
Üstelik, kitlesel “saldırıların” beklendiği açıklamalarının yapıldığı bir zamanda... Binlerce insan açıkça korumasız beklerken, aman sakın Obama’ya bir şey olmasın! Yoksa ne olur
halimiz?.. Obama’ya kurşun geçirmez cam, halka kurşunlar...

Devlet Tesisi’nde Fuhuş
Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Atatürk'ün Yalova Termal'deki köşkünde
fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine, geçtiğimiz ay bir gece yarısı köşke baskın düzenlemiş. Tesiste çalışanlar farklı yerlere tayin edilmişler.
Tesiste kalmak isteyen misafirler geri
çevrilirken, tesis dolu gibi gösterilip, bu
arada fuhuş yapılıyormuş. Yani hem
devletin parası yeniyor hem de ahlaksızlık
yapılıyor.
AKP, kendisine emanet kalan bir
köşke bile sahip çıkamıyor. Devlet eliyle fuhuş yapılıyor...

Dizi izlemeyelim, yerine kendi
alternatiflerimizi koyalım
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Diziler, televizyon kanallarının
vazgeçilmezi, yaşamımızın bir
parçası olmuş. Bazen aynı saatte
bir kaç dizi oluyor “sevilen”,
hangisini izlesem diye kararsız
kalıyoruz. Bazen de ‘Türkiye’nin
gündemine oturmuş’ bir dizinin
başlama saati geldiğinde sokakların nasıl boşaldığını görüyoruz. Peki, bu dizilerde ne var da
milyonları ekran başına bağlıyor?
Egemenler ilk önce “aptal
kutusu” denilen televizyonda
Hollywood filmleri, magazin
programları yayınlayarak halkı
yozlaştırmayı, uyuşturmayı denedi. Ama bunlar yeterli gelmedi
egemenlerin istediklerini elde
etmesine. Çünkü Teksas’lı adamlar, Televoleler’deki “ünlüler”
halktan değildi, halkın yaşamına
uzaktı yaşamları. Sonra “halktan”
insanların yaşamları sunuldu dizilerle. Bencillik, köşe dönmecilik,
ahlaksızlık dizilerdeki yoksul
insanlara yaptırılarak meşrulaştırıldı. Burjuvaziye ait olan her
türlü pislik, halka aitmiş gibi
sunuldu.
Mesela bir zamanlar çok tartışılan “Binbir Gece” dizisi vardı. Ve o dizide alenen bir kadının
kendini satması meşrulaştırılıyordu. Ama burjuva medya neyin
propagandasını
yapıyordu:
“Fedakar bir kadın.” Fedakarlık
namusundan, onurundan ödün
vermek değildir. Ama ahlaksızlık,
onursuzluk “fedakarlık” maskesi altında meşrulaştırılmak isteniyor.
Evet; yoksul, aç, çaresiz, hastane kapılarında ölen insanlarımız
var. Burjuvazi de bunu kullanıyor
ve diyor ki, “Bakın biz size ne
kadar sizden öyküler anlatıyoruz.”
Yani istiyorlar ki biz kendi yoksulluğumuzu, acımızı unutalım,
“neden?” diye sormayalım da, televizyondaki sahte kahramanların

acısına üzülelim, sevinince gülelim. Sihirli dizileri izleyip hayal
dünyasında gezinelim, insanüstü
bir gücün gelip bizi kurtaracağına inanalım.
Gün geçtikçe sayıları artan
polis dizilerinde bize “kahraman
polisimizin” kötülükleri nasıl yok
ettiğini, karşılarında kimsenin
duramadığını, “devletin yenilmezliğini” anlatıyorlar. Bizden
katillerimizi, yaşadığımız tüm
acıların sorumlusu olan bu düzenin bekçilerini alkışlamamızı istiyorlar. Bu apaçık halkı aptal yerine koymaktır. Aptal yerine koyulmaya izin vermemeliyiz.
Yaşadıklarımızı kader bilip boyun
eğmemizi isteyenlerin oyunlarını bozmalıyız. Onursuz-ahlaksız
bir yaşamı, bize aitmiş gibi gösterip, bizi aşağılamalarına izin
vermeyelim. Burjuvazinin elinde
istediği gibi yoğuracağı bir hamur
olma onursuzluğunu kabul etmemek, beyinlerimizi ele geçirmesine engel olmak için burjuvazinin aptal dizilerini izlememeliyiz.
Yeni yayın dönemi başladı.
Yeni yayın dönemiyle birlikte
yeni diziler de başladı. Zamanımızı
çalmak, beyinlerimizi teslim almak
için yeni dizileriyle girecekler
dünyamıza... Bunu engellemenin
yolu ise dizi izlememek. Peki
yerine ne koyacağız?
Yerine, kendi alternatiflerimizi koyacağız. Paylaşımı, kolektif üretimi, dayanışmayı arttırarak,
çocuklarımızla daha fazla zaman
geçirerek, kitap okuyarak, mahallemizdeki sorunların çözümüne
katılarak, kendi eğlence anlayışımızı geliştirerek alternatifler
oluşturabiliriz.
Beynimizi dizilere bağımlı
kılmak yerine, sorunlarımızın
çözümü için neler yapabileceğimize yoğunlaşalım... Düzenin
bizi teslim almasına izin vermeyelim.

(KAYIP)
Ayhan Efeoğlu, Yıldız Üniversitesi öğrencisiydi. Öğrenci gençliğin ve İYÖ-DER'in mücadelesinin en önünde yerini aldı. Daha
önce de defalarca gözaltına alınAyhan
EFEOĞLU mış, Siyasi Şube polisleri tarafından tehdit edilmişti.
6 Ekim 1992'de İstanbul'da polis tarafından
gözaltına alınıp kaybedildi.
Erdinç, 1977 Hatay-Samandağ
doğumlu olup, Arap milliyetindedir. 1995’te Samandağ’da örgütümüzle tanıştı. Hayatın içinde öğrendi, eğitti, savaştı. Samandağ’da
ve mahallesinde genç yaşına rağErdinç
men yaşlı, çocuk herkesle iyi ilişASLAN
kiler kuran ve herkesin sevdiği bir
insan oldu. Erdinç, halk içinde bir devrimcinin
nasıl çalışacağını gösterdi. Bölgesindeki demokratik faaliyet içerisinde birçok görev aldı. Defalarca gözaltına alındı, tutsak düştü.
1999’da Silahlı Propaganda Birliklerinde istihdam edildi. Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi
savaşçısı Erdinç, bu görevini sürdürürken, 5
Ekim 1999’da ölüm mangaları tarafından katledildi. Unutulmayacak, silahı sahipsiz kalmayacak.
1966 Dersim Pülümür doğumluydu. Kürt milliyetindendi. Daha
önce demokratik alanda da çalışmış ve birçok kez gözaltına alınmıştı. Her gözaltına alındığında
sürekli ölümle tehdit edilmişti ama
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o tüm bu tehditlere rağmen, ne
GÜVENÇ Parti-Cephe'den ne de mücadeleden vazgeçmeyerek, devrim için daha çok çalışmanın heyecanı ve coşkusuyla savaşmıştı.
3 Ekim 1991’de İstanbul polisi tarafından
gözaltına alındı. İşkence yapıldıktan sonra başına kurşun sıkılarak katledildi ve cesedi 6 Ekim
1996’da Esenler'deki bir inşaata bırakıldı. Bir
Cephe savaşçısıydı.
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