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ülkemizi Amerika’ nın
silah deposu yapıyor!
İzmir Çiğli NATO
Üssü, emperyalistlerin
saldırı karargahı oldu!

Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız!
Ferhat ile Berna’ya Özgürlük!

info@yuruyus.com

Ferhat ile Berna parasız eğitim
istedikleri için 18 aydır tutuklular

Irak’tan çekilecek
Amerikan Predator
Filosu, İncirlik Üssü’ne
yerleştirilecek
Füze kalkanı
Kürecik’e yerleştirilecek
Amerika istedi; AKP,
Suriye’ye yaptırım
kararı aldı!

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
8 Ekim-14 Ekim
Engin Çeber, 5 Mayıs 1979, İstanbul Kadıköy
doğumludur. 2001 yılında Küçükarmutluʼya
ölüm orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı devrimcilerle. Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanlığı yaptı. Gebzeʼde
ve çalıştığı alanlarda mücadeleyi geliştirmeye
Engin ÇEBER çalıştı. Tutsaklıklar yaşadı... 28 Eylül 2008ʼde
Yürüyüş dağıtımı sırasında gözaltına alındı. Karakolda başlayan ve Metris Hapishanesiʼnde süren işkenceler sonucu 10
Ekim 2008ʼde katledildi.

ANKARA

Ferhat ve Berna parasız eğitim istedikleri için 18 aydır tutuklular

Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız!

Barış BUDAK

Ferhat ve Berna’ya Özgürlük!
14 Mart 2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Roman Çalıştayı’nda Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız/Gençlik Federasyonu” yazılı pankart
açtıkları için tutuklandılar ve 18 aydır tutuklular.
Parasız eğitim istemek suç değildir.
Ferhat Tüzer ile Berna Yılmaz 14 Mart 2010 tarihinden
beri PARASIZ EĞİTİM istedikleri için tecrit hücrelerinde tutsaklar!
Halkımız;
Ferhat ile Berna, AKP iktidarı tarafından okuma hakkı gasp
edilen tüm yoksul halk çocuklarının okuma hakkını savundular.
Yoksul halk çocuklarının okuması için mücadele ettiler.
Ferhat ile Berna, AKP’nin eğitimi ticarileştirmesine karşı çıktıkları için 18 aydır tecrit hücrelerinde tutuluyorlar.
Ferhat ile Berna, AKP’nin eğitim hakkını gasp edip sadaka verir gibi kitap dağıtma ve eğitime yardım şovlarını açığa çıkarttıkları için 18 aydır tutuklular.
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Ferhat ile Berna hiç okuma yazma bilmeyen 4 milyon 640
bin kişinin okuma yazma hakkını savundukları için 18 aydır tutuklular.
Ferhat ile Berna okul masraflarını karşılayamadığı için her
gün okulu bırakmak zorunda kalan 2 bin öğrencinin okuma
hakkını savundukları için 18 aydır tutuklular.

Ferhat ile Berna’nın 6 Ekim’de saat 15.00’te
Beşiktaş Adliyesi’nde mahkemesi var. Ferhat
ile Berna’ya sahip çıkmak için,
Parasız eğitim hakkına sahip çıkmak için,
6 Ekim’de,
Saat 15.00’te
Beşiktaş Adliyesi’ne
Ferhat ve Berna’nın mahkemesine
ÇAĞIRIYORUZ!
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Dersimʼde kır gerilla birliğindeydi. Zaaflarını yenme konusunda umutsuzluğa düştüğü
bir anda, düzene dönmek ya da düşmana
teslim olup ihanet etmektense, 12 Ekim
1997ʼde nöbet sırasında intihar ederek aramızdan ayrıldı.

Anıları Mirasımız
Düşmana Ve İç Düşmana Karşı
Savaşmayı Şehi̇tleri̇mi̇zden Öğreni̇yoruz
"... Bu uğurda şehit düşmeye, kendimi fedaya hazırım" diyoruz andlarımızda. ".. Bu uğurda şehit olmak bir onurdur ve bunu
göze alıyorum" diyoruz konuşmalarımızda.
Verilen sözlerde, edilen yeminlerde, içilen andlarda "şehitlere bağlılığın", "şehit düşmeye gönüllülüğün" altını çiziyoruz. Savaşma isteğimizin, gönüllülüğümüzün güvencesi olarak "hayatımızı ortaya koyduğumuzu" belirtiyoruz. Yani kısacası, artık olağanlaşan, günlük konuşmalarda yaygınlaşan, yer eden bir kavramdır şehitlik.
Biliyoruz ki, her yeni şehitte yeni değerler eklendi geleneklerimize, savaşımıza. Hesap sorma bilinci, zafer tutkusu onlarda
somutlandı. Zafere yarattıklarıyla damgasını vuran şehitler iktidar savaşını hızlandırdılar. Bu savaşta saflarımıza katılanlar hızla çoğalıp, artarken şehitlik kavramı da büyüdü, zenginleşti...
Şehitlik net ve açık bir kavram. Düşmanla çatışmada, bir işkence tezgahında, evde-sokakta kuşatılarak, kırda-dağlarda düşmana kurşun sıkarken, zindanlarda direnişlerde, ölüm oruçlarında şehitlik, hazır olduğumuz, hazırlanmaya çalıştığımız bir gerçekliktir. Yani bir yanda düşman, bir yanda biz... Şehit olmak, silahımız varsa sıktığımız mermilerle, yoksa silaha dönüştürdüğümüz bedenlerimizle savaşa ekleyeceğimiz onurlu bir halka olarak düşünülür. Ama hayat yine de sonsuz bir zenginliğe sahip.
Bu zenginlik içinde şehitliği bu biçimlerle sınırlayamayacağımızı Barış Budak'ın kendine sıktığı kurşunda somut olarak gördük.
Şehitlerimizin mirası bugünü aydınlatan öğretici derslerle doludur. Peki Barış'ın şehit düşmesinin mesajı nedir? Barış'ın şehit düşmesinden neler alınmalı, öğrenilmeli ve üzerine neler düşünülmelidir? Öncelikle Barış Budak'ın ölümü savaşın tek düze
olmadığının çarpıcı bir göstergesi olmuştur. Düşmanın her zaman topuyla, tüfeğiyle, işkence tezgahıyla açık olarak karşımıza dikilmeyeceğini, sıkılan mermilerin karşısında her zaman polisin, jandarmanın, özel timin olmayacağını anlattı ölümüyle. Bilinenleri, klişeleşmiş olanları, bilindiği düşünülenleri sarstı, yeni

"Hareketi Tanıdığımda Yaşadığımı Fark Ettim"
Güler Ceylan
Sultan Cenik, 1969 Sivas Hafik doğumludur. İlkokul
mezunu bir ev kızıydı. Ama düşüncesi evinin sınırlarına hapsolmadı. 1988ʼde aktif bir DEMKAD üyesi
olarak devrimci mücadeleye katıldı. DEMKAD'ın gecekondu emekçileri arasında yürüttüğü çalışmalarda
yer aldı. Filistin'den Zonguldak'a ülkemizin ve dünyaSultan
nın her yanında sürdürülen direnişlere desteğin örCENİK gütlenmesinde onun da emeği vardı. Kendi deyişiyle
varlığına anlam katan şey, devrimciliğiydi. 10 Ekimʼde Acıbademʼdeki bir Devrimci Sol üssü kuşatıldı. Üstte Devrimci Sol üyesi
Sultan Cenik vardı. Sultan burada polisle çatışarak şehit oldu.

Hayri KOÇ

Hayri Koç, 1956 doğumludur. Silahlı Devrimci Birlikler savaşçılarındandı. Hayri Koç, yoldaşlarına, hareketine her zaman güven vermiş bir devrimciydi. Bu
nedenledir ki, nerede ihtiyaç duyulduysa orada
oldu. 1980'lerin sonunda çeşitli görevler üstlendi. 10
Ekim 1991ʼde İstanbulʼda üç işkenceciye yönelik
eylemin ardından Merterʼde çatışmada şehit düştü.

sorular ve cevaplar getirdi. "... İç düşman nedir? İç düşman, hemen bir çoğumuzun günlük yaşamda, eylemde, örgütsel disiplinde, yoldaşlık ilişkilerinde, kendimizde ve başkalarında gördüğümüz, düzenden aldığımız ve henüz atamadığımız birçok eksik ve zaafımızdır." (Kongre Raporu, Dursun Karataş)Düşman
düzendir, düzenden getirilen alışkanlıklardır burada. Düşman bu
düzenin kazandırdığı, içten içe büyüttüğü alışkanlıklardır...
Düşman; uykusuzluktur, susuzluktur, açlıktır, üşümektir, hastalıktır, yorgunluktur, boş hayallerdir, rahat özlemidir, seçiciliktir...
Her zaman ifade ettiğimiz, eleştiri-özeleştirilerde adeta ezberden
saydığımız küçük küçük alışkanlıklardır bunlar. Kısacası Barış'ın
düşmanı hepimizin düşmanıdır. Günlük yaşamımıza dönüp
baktığımızda bu türden farkında olduğumuz, olmadığımız, hoş
gördüğümüz, sevdiğimiz ne kadar çok şey vardır.
Evet hayatımızı ortaya koymaya hazırız. Peki düzenin kazandırdığı kişiliğimizi, alışkanlıklarımızı ortaya koymaya, değiştirmeye hazır mıyız? İşte cevaplanması gereken esas olarak budur. Çünkü devrimci saflara gelirken düzenden getirilen kişilik devrimcileştirilmez ise bir noktada iç düşman hortlayarak kişiyi teslim alacak ve iç düşman hızla savrularak dış düşmanla bütünleşecektir. Bunun adı ise ihanettir.
Barış'ın sıktığı kurşun, düzenin yarattığı işte bu kişiliğe sıkılmıştır... Bu yanıyla Barış Budak onurlu, namuslu bir insan gibi
davranmıştır. Savaşın zorlukları karşısında düşmana sığınmayı, düzene dönmeyi, itirafçılaşmayı, kısaca ihaneti elinin tersiyle itmiş, namuslu bir insan olarak ölmeyi tercih etmiştir.
Elbette Barış'ın tercihi doğru ve devrimci bir tercih değildir.
Belirttiğimiz gibi yenemediği iç düşmanı kendiyle birlikte yok etmeyi düşünmüştür Barış. Oysa bir devrimci açısından iç düşmana karşı yürütülen savaş, ne denli sancılı geçerse geçsin asla bu
savaştan vazgeçilmemelidir.
"Yenilebilirsiniz, yenmesini öğreneceksiniz. Zayıf düşebilirsiniz, kalkmasını öğreneceksiniz. Bu parti kişiliğidir. Bu kişilik,
zaferin önündeki tüm engelleri aşıp geçebilecek güvene ve inanca sahiptir." (Kongre Raporu / Dursun Karataş)
Evet, şehitlerimiz öğretiyorlar. Barış da öğretiyor. İç düşmana karşı nasıl savaşılması ve nasıl savaşılmaması, iç düşmana
karşı partili kişilik hedefinin önemli noktalarında hemen herkesin
Barış'ın sıktığı kurşundan öğrenecekleri vardır.
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Amerika’nın Ortadoğu’daki taşeronu,

emperyalizmin maşası AKP
A

merika’da yapılan Birleşmiş
Milletler Genel Kurul toplantısında Erdoğan-Obama görüşmesinde Obama, Afganistan ve Libya’daki desteğine özel bir vurgu yaparak “Arap Baharı’na verdiği destekten dolayı” Erdoğan’a teşekkür
etti. Peki bu “teşekkür” niye? Erdoğan Ortadoğu’da her ne yaptıysa
Obama için mi yaptı? Ortadoğu liderliği, halifelik, sultanlık... Erdoğan,
Ortadoğu turunu kimin için yaptı? Erdoğan kimin başbakanı?...

B
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u soruların cevabını Başbakan
Erdoğan, ‘Arap baharı gezisi’ne çıktığında vermiştik. Erdoğan,
Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da “Amerika’nın adına, Obama’nın ağzıyla
konuşuyor” demiştik. Erdoğan’ın
Ortadoğu gezisinde yaptığı miting konuşmalarındaki sözlerin tek bir kelimesi bile kendisine ait sözler değildi.
Burjuva basının köşe yazarları bile Erdoğan’ın “laiklik”le ilgili sözlerine
“Laik düzeni tehdit etmekten partisine, kapatma davası açılan Erdoğan,
Ortadoğu’da laikliği savundu” diye
şaşkınlıklarını belirttiler. Ancak bu da
gerçeği söylemekten kaçmanın ikiyüzlülüğüydü. Biliyorlardı ki, Erdoğan’ın ağzından çıkan her kelime
Amerika’nın konuşmasını istedikleriydi.

E

rdoğan, “Arap baharı gezisi”nde Obama’nın isteklerini
Mısır, Tunus, Libya halklarına ve işbirlikçi yönetimlere iletti ve işi bittikten sonra rapor vermek için soluğu
Amerika’da aldı. Amerika’da Obama’ya raporunu verdi ve daha ülkeye
dönmeden Obama’nın yeni talimatlarını açıkladı: Türkiye, Suriye’ye
yaptırım kararları aldı. Suriye’ye hava
sahası kapatıldı. Silah satışı ve Türkiye
üzerinden geçişi engellenecek. Ayrıca yeni yaptırımlar üzerine Dışişleri
Bakanlığı’nın çalıştığını açıkladı.

4

E

mperyalist basından Financal Times gazetesi Erdoğan'ın
Suriye politikasının “Türkiye'yi
ABD'ye bir adım daha yaklaştırdığı”nı yazdı. Gerek AKP basını, gerekse emperyalist basın Erdoğan’ın
‘Arap baharı gezisi’ndeki ve BM
Genel Kurulu’ndaki konuşmalarına
övgüler dizdiler. Erdoğan’ı dünya liderleri arasına koydular. Şüphesiz, Erdoğan’a dizilen bu övgüler, Erdoğan’ın işbirlikçilikteki başarısınadır.
“Türkiye'yi ABD'ye bir adım daha
yaklaştırması” da uşaklıkta atılmış bir
adımdır. ‘Arap Baharı gezisi’ Erdoğan’ın kimin başbakanı olduğunu, kimin adına Ortadoğu turuna çıktığını
ve kimin adına konuştuğunu bir kez
daha göstermiştir. Erdoğan da artık bu
ilişkileri gizlemiyor. 'Arap Baharı’
turunun ABD ile birlikte atılmış bir
adım olduğunu belirterek ''Son dönemde Mısır, Tunus, Libya'yı kapsayan ziyaretlerimiz ve bunun dışında
yine Afganistan'daki birlikteliğimiz,
Irak'taki gelişmelerin değerlendiril-

AKP, bunu içte
“bölge lideri”,
“model ülke”
demagojileriyle halktaki
milliyetçi, şoven
duyguları körükleyerek
iktidarını güçlendirmek
için de kullanıyor. Arap
halklarının sempatisini
ise, ortak davaları olarak
gördükleri Filistin-İsrail
meselesinde Amerika’nın
Ortadoğu politikaları
doğrultusunda Filistin’e
verdiği “destek” ve
İsrail’le girdiği “danışıklı
dövüş”le yapıyor.

mesi, bunlar bizim müşterek attığımız
adımlar oluyor.” diyor.

“M

üşterek” kelimesi burada
Amerika’nın maşası olarak kullanıldığını gizlemek için kullanılan demagojidir. Türkiye’nin
Amerika’yla Afganistan’da ve Irak’ta
atılmış hangi “müşterek” adımları
vardır? Afganistan’ın işgalinin başından beri Amerika, Türkiye’yi savaş üssü olarak, TSK’yı da maşa
olarak kullanmaktadır. Ve TSK’nın
müslüman niteliği Afganistan’da işbirlikçiliğin ve emperyalist işgalin
kabul ettirilmesi için işgale destek
veren diğer ülkelerden çok daha özel
bir öneme sahiptir. Obama’nın Erdoğan’a teşekkürü buradaki özel rolünedir.

A

merika Afganistan’daki gibi
AKP iktidarını bütün Ortadoğu ve Afrika’da Büyük Ortadoğu
Projesi (BOP) kapsamında kullanıyor.

A

merika ve diğer emperyalistlerin Ortadoğu ve Afrika’da uzun yıllar süren soygun, sömürü ve zulüm politikaları, işbirlikçi krallarla, diktatörlüklerle yürüttüğü ilişkiler halklarda bir nefret ve öfke
açığa çıkartmıştır. Bundan dolayı
emperyalistler istedikleri politikaları istedikleri gibi hayata geçirememektedirler. Burada AKP iktidarına
biçilen rol; onun dinci, islamcı yanı
kullanılarak Müslüman Ortadoğu halklarına emperyalizmin sömürü politikalarını kabul edilebilir hale getirmesidir.

A

KP, bunu içte “bölge lideri”,
“model ülke” demagojileriyle halktaki milliyetçi, şoven duyguları körükleyerek iktidarını güçlendirmek için de kullanıyor. Arap
halklarının sempatisini ise, ortak davaları olarak gördükleri Filistin-İsrail meselesinde Amerika’nın Ortadoğu politikaları doğrultusunda Filistin’e

verdiği “destek” ve İsrail’le girdiği
“danışıklı dövüş”le yapıyor.

E

vet, danışıklı dövüştür
AKP’nin İsrail’le yaptığı. Ve
bu dövüş Amerika’nın Ortadoğu politikalarından bağımsız değildir. Erdoğan, Ortadoğu gezisinde Mısır’da
El-Cezire TV ile yaptığı röpordajda
“İsrail’le lüzumsuz gerilimden yana
değiliz" dedi. Peki bunun “lüzumlu”su nedir? Lüzumlu; emperyalizmin politikalarına hizmet etmesidir.
Lüzumlusu; Ortadoğu halklarını Amerikan politikalarına yedeklemesidir.

İ

srail de, Erdoğan’ın Mısır’da İsrail aleyhinde yaptığı konuşmalara; “Erdoğan’ın ölçüyü kaçıracağını sanmıyoruz” dedi. Evet,
İsrail-AKP sürtüşmesinin bir ölçüsü
vardır. Bu ölçü Amerika’nın uzun vadeli çıkarlarıdır. Ki, Amerika’nın Ortadoğu’da çıkarına olan İsrail’in de
çıkarınadır. Görünürdeki bu “dövüş” İsrail’in de uzun vadeli çıkarlarına hizmet eden dövüştür. Danışıklı dövüş aynı zamanda işbirlikçi AKP
iktidarının İsrail’le işbirliğinin üstünü örtmektedir. İsrail’in çıkarları
AKP iktidarı tarafından korunmaktadır. İsrail’i koruyacak olan Füze radar sisteminin ülkemize kurulacak olması bunun en somut örneklerinden
biridir.

A

KP basınının propagandasına bakarsanız AKP’nin Ortadoğu politikaları sonucunda İsrail,
Ortadoğu’da ve dünyada yalnızlaşıyormuş. Hiçbir gerçekliği olmayan,
yalan bir propagandadır. Ortadoğu’da, Filistin’de “İsrail ambargosu
kaldırılsın” diyen emperyalist devlet
var mı? Tek bir devlet yoktur. Ya Arap
ülkelerin’de İran, Suriye, Lübnan ve
eski Kaddafi iktidarının dışında İsrail’e açıktan tavır alan ülke var mı?
Hayır! Tavır alan ülkeler ise bugün
Amerika’nın ve diğer emperyalistlerin yıkmaya çalıştığı iktidarlardır. İşbirlikçi AKP, Amerika ve
İsrail’e tavır alan bu iktidarların yıkılmasına taşeronluk yapmaktadır. Danışıklı dövüş bu taşeronluğu
gizlemek içindir.

D

anışıklı dövüş, yalan ve demagojileri bir kenara bırakıp

Başbakan Erdoğan,
Obama’nın yamağı
gibi çalışıyor. Dışişleri
Bakanı Davutoğlu
Amerika’nın memuru
gibi Ortadoğu’da,
Balkanlar’da, Libya’da,
Amerika’nın nerede
ihtiyacı varsa orada
dolaşıyor. Bu da
göstermektedir ki, AKP
önce Amerika’nın sonra
işbirlikçi oligarşinin
iktidarıdır.
AKP’nin Ortadoğu politikalarına bakın: İsrail’in itiraz ettiği tek bir politika var mı? Hayır! İsrail’in Ortadoğu jandarmalığına karşı çıkan Irak işgal edildi, Saddam Hüseyin iktidarı
devrildi: Buna en çok sevinenlerden
biri İsrail’dir. Libya’da Muammer
Kaddafi’nin iktidarı devrildi: Buna da
en çok sevinenlerden biri İsrail olmuştur. Suriye’de Beşar Esad iktidarı
yıkılmak isteniyor: Buna da en çok sevineceklerden birisi İsrail olacaktır.

B

eşar Esad düne kadar Erdoğan’ın en yakın dostlarından
birisiydi. Bugün “Esad yönetimi ile
görüşecek bir şeyimiz kalmadı” diyen
Erdoğan, devlet olarak ilişkileri kesip
Amerika’dan sonra Suriye’ye yaptırım
kararı alan ilk ülkedir. İşte taşeronluk
budur. Uşaklık budur. AKP iktidarının Esad iktidarı hakkında aldığı
tüm kararlar taşeronluk ilişkileri
çerçevesinde alınmış kararlardır.

B

u taşeronlukta AKP iktidarının ve Başbakan Erdoğan’ın
rolü çok özeldir. Amerika, ne kendi
başına ne diğer emperyalistlerle ne de
İsrail’le hayata geçiremeyeceği Ortadoğu politikalarını, AKP iktidarı ve
Erdoğan’la yapıyor. Obama Başbakan
Erdoğan’a bunun için teşekkür ediyor.

E

rdoğan kimin başbakanı? Bakın son dönemdeki politikalarına AKP’nin. Başbakan Erdoğan,
Obama’nın yamağı gibi çalışıyor.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu Amerika’nın memuru gibi Ortadoğu’da,

Balkanlar’da, Libya’da, Amerika’nın
nerede ihtiyacı varsa orada dolaşıyor.
Bu da göstermektedir ki, AKP önce
Amerika’nın sonra işbirlikçi oligarşinin iktidarıdır.

K

elimenin gerçek anlamıyla
ülkemiz kan gölüdür. AKP
karşıtı tek bir sesin çıkmasına izin verilmiyor. Yasal bir partinin 1400 üyesinin tutuklanacağı söyleniyor ve
yüzlerce BDP’li gözaltına alınıp tutuklanıyor. Bütün bunlar burjuva basında ya hiç görülmüyor ya da küçük
küçük haber yapılıyor. Açıktan talimat
veriyor. Tehdit ediyor. “Terörün propagandasını yapmayın” diyor. Basılan karakollar, patlayan bombalar,
kaçırılan öğretmenler soruluyor bazı
gazeteciler tarafından. Azarlıyor. “Bu
sorulara cevap vermek zorunda bırakarak terörün propagandasını yaptırmayın” diyor. Sorulmazsa, konuşulmazsa, haber yapılmazsa, gerçekler
yok sayılırsa yok olur” diyor.

F

akat aynı burjuva basın Suriye’den, Libya’dan çarşaf çarşaf haber yapıyor. Televizyonlar dakikalarca ne olduğu belli olmayan cep
telefonu ile çekilmiş görüntüleri
Esad’ın zulmü diye gösteriyor.
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B

aşbakan Erdoğan halka uyguladığı zulmü, katliamları
gizleyip Ortadoğu’da “demokrasi”
dersi veriyor. Burjuva basın, AKP’nin
basınına dönüştü. AKP aleyhine tek
bir şey yazmıyor. Bu nasıl bir demokrasi, diye sormuyor. Sen kimin
başbakanısın, diye sormuyor.

Y

azarlarsa, sorarlarsa Erdoğan’ın Suriye, Libya, Mısır,
Tunus ve Ortadoğu halkları için söyledikleri boşa çıkacak. Ülkemizdeki
faşizm gerçeği görünecek. Türkiye’nin Ortadoğu’da Amerika’nın maşası olarak kullanıldığı görülecek.

İ

şbirlikçi AKP iktidarı, Amerika’nın Ortadoğu’da taşeron
olarak kullandığı maşasıdır. Türkiye
halkları işbirlikçi AKP’nin maşası olmayacaktır. Ortadoğu halkları bizim
kardeşimizdir. Vatanımızın Ortadoğu
halklarına karşı savaş üssü olarak
kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

5

Amerika’nın taşeronu AKP, ülkemizi
Amerika’nın silah deposu yapıyor?
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“1966’da, ü lkemizdeki ü s sayısı112’ye ulaştı. Topraklarımızın 35
milyon metrekarelik bölü mü NATO
ve ABD'nin denetimine girdi. Amerikan komutanlarının iznini almadan
oligarşinin ordu komutanları, bakanları dahil bu üslere girişi yasaklandı.”
Malatya Kürecik’e kurulacak Füze
Savunma Sistemi için AKP’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu “Türkiye’nin egemenlik alanı içinde olacak ve komuta kademesinde NATO'da en üst düzeyde Türk generali bulunacak" diyor. Biz bu egemenliğin nasıl bir egemenlik olduğunu
çok iyi biliyoruz.
AKP bu açıklamalarla vatan hainliğini, emperyalizmin maşası olarak
kullanıldığını gizlemeye çalışıyor.
Ülkemiz AKP iktidarı tarafından
emperyalizmin Ortadoğu halklarına
karşı kullandığı savaş karargahı haline getirildi.

 İzmir Çiğli NATO üssü
Emperyalistlerin saldırı
karargahı oldu!
 Irak’tan çekilecek
Amerikan Predator Filosu
İncirlik Üssü’ne
yerleştirilecek!
 Füze Kalkanı Kürecik’e
yerleştirilecek!
 Amerika istedi, AKP,
Suriye’ye yaptırım kararı
aldı!

İzmir NATO Üssü Libya
halkının katledilmesi için
emperyalistlere açıldı!
Emperyalistler 19 Mart 2011’de
NATO maskesi altında Libya’ya havadan ve denizden saldırı kararı aldığında AKP iktidarı, NATO’nun sal-
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dırı üssü olarak kullanması için İzmir NATO Üssü’nü emperyalistlere açtı.
İzmir NATO Üssü’nde Libya’nın yönetiminin nasıl
yıkılacağının planları yapıldı. Üsten kalkan savaş
uçaklarıyla 6 ay boyunca
Libya toprakları bombalandı. Libya’nın şehirleri
yerle bir edildi. Kaddafi
iktidarı devrildi. Yerine işbirlikçiler getirildi. 6 ay
süren bombalamalar ve emperyalistlerin silahlandırıp
desteklediği işbirlikçilerin
saldırısı sonucunda 50 bin
Libyalı katledildi.
O zaman Başbakan Yardımcısı
olan Cemil Çiçek’in şu sözleri Libya’daki tüm katliamlardan AKP iktidarının doğrudan sorumlu olduğunu
göstermektedir: Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek; “İzmir’in deniz operasyonları için karargah olmasını biz
istedik. İnisiyatif aldık. Etkin olmak istedik. Madem böyle bir
ü ssü mü z var; o zaman kullanırız.”

 NATO’nun Askeri,
HALKLARIN KATİLİ
OLMAYACAĞIZ!

(Hü rriyet, 29 Mart 2011)

Irak’tan çekilecek
predatorlar İncirlik Üssü’ne
Erdoğan, BM Genel Kurulu’na
gittiği Amerika’da, Obama ile yaptığı
görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Amerika, Irak’tan çekilirken
Türkiye’den taleplerine ilişkin şöyle diyor: “ABD'nin Kuzey Irak'tan çekilmesi konusunda onların talebinden
çok bizim taleplerimiz olacak. Bunlar da, çekilirken ellerindeki silahların ne yapılacağı hususudur. Bu taleplerimizi kendilerine bildirdik...
PKK’yla mücadele konusunda talep
listemiz vardı ve bunu da ilettik.
Predatorlar noktasında öyle zannediyorum ki sıkıntı olmayacak,
çözmeye çalışacaklarını, gayret içinde olacaklarını belirttiler. Konuşulanlar olabilir, onların dışında yenilerini satın alabilir ya da kiralayabiliriz. Anlık istihbaratta zaten bir sıkıntı yok.”
“Sıkıntı yok”muş!.. Eveleyip geveliyor Obama’nın yamağı. Ne dediği anlaşılmıyor. Ancak basına yansıyan
kesin olan bir şey var ki, Amerikan Predator (insansız savaş aracı) Filosu İncirlik Üssü’ne yerleştirilecek. Erdoğan
sanki bunu kendi ihtiyaçları ve talepleri sonucunda Amerika’nın kabul ettiği şeklinde göstermeye çalışıyor.
Bir; İncirlik Üssü’ne Amerikan
Predator Filosu’nun konuşlanması
için izin verdiniz mi, vermediniz mi?
Verdiniz. Bunun predatorları kiralamakla ya da satın almakla ne ilgisi
var?
İki; Amerika’dan Irak’tan çekilecek
silahlar konusunda taleplerini Obama’ya iletmişmiş! Peki sonuç ne?
Erdoğan “sıkıntı olmayacağını,
çözmeye çalışacaklarını, gayret içinde olacaklarını” zannediyormuş.
“Zannetme” üzerine mi predatorların
İncirlik’e yerleştirilmesini kabul ettiniz?

NATO’NUN ASKERİ

Dünya silahlarının yarısını
ABD silah tekelleri satıyor!
25 Eylül tarihli Milliyet gazetesinin yazdığı habere göre dünyadaki tüm silahların yarısını Amerikan
silah tekelleri satıyor.
2010 yılında dünya çapında 40.4
milyar dolar değerinde silah anlaşması yapıldı.
- ABD, dünyadaki tüm silah satış anlaşmalarının yüzde 52.7'sini
(21,3 milyar dolar) imzaladı.
- ABD'yi Rusya, Fransa, İngiltere, Çin, Almanya, İtalya izledi.

- Silah satışlarının yüzde 76.2'si
'gelişmekte olan’,
(yeni sömürge) ülkelere gerçekleş-

tirildi.
- Yeni sömürgelere silah satışlarının yüzde 48.6'sını ABD yaptı.
Bu rakamlar savaşların neden
çıkartıldığının, yeni sömürge ülkelerde halkların neden aç kaldığının da
göstergesidir.
Amerikan ekonomisinin yüzde
70’ini silah sanayisi oluşturuyor.
Ekonominin yüzde 70’ine hakim
olan silah tekelleri, Amerikan poli-

tikalarını da belirliyor.
Savaşlar Amerikan silah tekellerinin çıkarları için çıkartılıyor.
Ülkeler, Amerikan silah tekellerinin çıkarları için işgal ediliyor.
Dünya halkları, Amerikan silah
tekellerinin çıkarları için aç bırakılıyor, katlediliyor.
Bu tekeller sürekli silah sattıkları müddetçe ayakta kalmaktadır. Sürekli silah satmak için, sürekli biryerlerde savaş çıkmak zorundadır. Silah tekellerinin karları için Amerika
kendi sınırları dışında 1 milyon asker bulunduruyor. Ve dünyanın dört
bir yanında halkların kanını akıtıyor.

Yeni predator satmayı dahi kabul
tırım kararları aldığını açıklamasının
Kürecik’e Füze Radar
hemen
ardından Erdoğan da dünyaetmeyen Amerika, İncirlik Üssü’ne
sistemi köpeklerin bırakılıp
daki ikinci ülke olarak Suriye’ye
konuşlandırdığı Predator Filosu’nu
taşların bağlanmasıdır
yaptırım kararı aldı. Bu karara göre
size mi kullandıracak? Amerika’nın
Amerika Ortadoğu halklarına karSuriye’ye silah sevkiyatına izin veizni olmadan siz İncirlik Üssü’nün içişı her türlü saldırıyı yapacak. Ancak
rilmeyecek, hava sahası ulaşıma kane dahi giremezsiniz.
buna karşı Ortadoğu halkları hiçbir
patılacak. Ayrıca Dışişleri BakanlıAKP, predatorların “terörle müaraçla direnemeyecek. Emperyalistler,
ğı’nı
başka ne tür yaptırım kararları
cadelede PKK’ye karşı istihbarat
özellikle İran’nın elindeki füzelerin İsalınabileceği
konusunda çalışmalarıtoplamak için kullanılacağını” söyrail ve kendileri için tehdit oluşturdunın
olduğunu
açıkladı. Hiç çalışmalemesi, İncirlik Üssü’ne yerleştirilğunu düşünerek bu tehditin de bertayın, zamanı gelince Amerika size
mesini meşrulaştırmak için yapılan
raf edilmesi için füze radar sistemini
neler yapmanız gerektiğini söyler!..
demagojidir.
topraklarımıza kurmak istiyorlar. EmAKP, Irak’tan çekilecek predator
peryalistler bu sistemle kendilerini
filosunun İncirlik’te konuşlandırılNATO’nun askeri,
hedef olmaktan çıkartırken ülkemizi bimasına izin vermiştir. Şimdilik bilihalkların katili olmayacağız
rinci hedef haline getiriyorlar.
nen predator filosudur, başka hangi saAKP, ülkemizi emperyalizmin sivaş araçlarının İncirlik’te konuşlanlah deposu haline getiriyor. AKP ikObama istedi,
dırılacağını bilmiyoruz. Ancak şu
tidarının Libya’da Kaddafi iktidarının
yamağı, Suriye hakkında
açık ki, ABD, Irak’tan ve Afganisdevrilmesinde üstlendiği rol ortadatan’dan çekilirken Irak’a, Afganistan’a
yaptırım kararı aldı!
dır. AKP, işbirlikçilerin iktidarını
ve bütün olarak Ortadoğu haklarına issağlamlaştırmak için askeri, ekonomik
Amerika, Suriye’nin mevcut Esad
tediği zaman istediği gibi müdahale
ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
yönetimini artık tanımadığını ve yapetmek için İncirlik üssünü
Şimdi emperyalistler, Surive ülkemizin tamamını
ye’de Esad iktidarını devirsavaş karargahı olarak kulmek için çok daha fazla gölanmak istemektedir.
3. Ordu Komutanı Orgeneral Refik Tulga, 1963'de rev almasını istiyor. İktidaErdoğan çeşitli konuş- Trabzon'daki Amerikan Üssü 'ne gittiğinde yaşadıklarını rını emperyalistlere borçlu
malarında “Amerika, ve 1969’da Devrim gazetesine şöyle anlatmıştı; “... Biraz olan AKP, maşa olarak kulİsrail’den sonra dünyada ötede etrafı demir kafesle örtü lü gerçek ü sse doğru iler- lanılmaya gönüllü.
üçüncü ülke olarak kendi ledim. Amerikalı albay yolumu kesti; Giremezsiniz,
Ancak Türkiye halkları
insansız savaş araçlarımı- buraya ancak Amerikan uyruklu yetkililer girebilir.
emperyalizmin maşası olazı üreteceğiz” diyor. Ken- -Ben ordu komutanıyım... giremeyeceğimiz yer olamaz. rak kullanılmayı kabul etdi insansız savaş aracını -Emir böyle.
meyecek. Türkiye halkları
üretecekseniz neden İn- -Bu hü kü mranlık haklarımıza
Suriye ve Ortadoğu halklatecavu
̈
z
değil
mi?
cirlik Üssü’nü açıyorsurının kardeşidir. Vatanımızın
nuz o zaman? Yapılan -Ama ikili anlaşmalar var... Bir
emperyalizmin savaş kararaçıklamaların hiçbirisi bu viski alır mısınız paşam.” (Uğur
gahı olarak kullanılmasına
Mumcu, Amerika Kü smesin, syf.25)
sorunun cevabı değildir.
izin vermeyeceğiz!
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“Bir viski alır mısınız paşam.”

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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İstanbul

Ortadoğu Halklarına Karşı Saldırı Üssü
Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz
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Malatya Halk Cephesi, Kürecik’te
yapılması planlanan füze kalkanına karşı 23 Eylül günü AKP Malatya il binası
önünde bir eylem yaptı.
Amerika’nın Ortadoğu halklarına
yönelik saldırı ve katliam üslerine şimdi de füze kalkanını eklediğinin, kurulacak kalkanın özellikle İran’a saldırı ve İsrail’i koruma amaçlı yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Füze
Kalkanı Projesi’ne karşı birlikte örgütlü mücadele etmek bugün çok
önemli. Mücadele etmek, kendine
devrimci, demokrat, ilerici, aydın,
vatansever diyen tüm kesimlerin yükümlülüğüdür” denildi. Ayrıca, emperyalizmin ve onun uşağı AKP’nin
topraklarımızı Ortadoğu halklarına
karşı saldırı üssü olarak kullanmasına müsaade edilmeyeceği, emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadelenin
kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
“Füze Kalkanı Değil Bağımsız
Türkiye İstiyoruz”, “NATO’nun Askeri, Halkların Katili Olmayacağız”,
“Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim”, “Biji Biratiya Gelan”,
“Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylem alkışlarla bitirildi.
Açıklamanın ardından 2 Ekim’de
Kürecik’te yapılacak yürüyüşe de
çağrı yapıldı. Eyleme 20 Halk Cepheli katıldı.

2 Ekim’de Kürecik’te
Yürüyüş Düzenlenecek
Malatya Füze Kalkanı Karşıtı Platform, 24 Eylül günü bir yürüyüş düzenledi. Saat 14.00’te Eğitim-Sen Malatya Şube binası önünde toplanan Platform üyeleri, Soykan Meydanı’na kadar, “NATO'dan Çıkılsın! NATO'ya
Emperyalizme Kalkan Olmayacağız”
yazılı pankartın arkasında yürüdüler.
“Kürecik NATO'ya Mezar Olacak”, “İsrail'e Kalkan Olmayacağız”,
“Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Füze
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Kalkanı İstemiyoruz”, “Kürecik Halkı Yalnız Değildir”, “Siyonizme Kalkan Olmayacağız” sloganları eşliğinde yapılan yürüyüşün sonunda,
Soykan Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamada, füze kalkanının ne için, kim için, ne amaçlarla kurulacağı, bunlara karşı neler yapılması gerektiği ve sessiz kalındığı takdirde ne tür sonuçlar doğuracağı anlatıldı. “Kürecik’te 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan füze kalkanına karşı
kitlesel eyleme katılmak her şeyden
önce insanlık görevidir. Bu görevimizi yerine getirmek, insanlık adına savaşlara, yağmaya ve sömürgeciliğe
karşı çıkmak için fırsat önümüzdedir.
Tüm Malatya halkını ve barıştan, kardeşlikten yana olan herkesi füze kalkanına karşı çıkmaya davet ediyoruz.
2 Ekim’de Kürecik’teyiz.” açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı.
Eyleme, Füze Kalkanı Karşıtı Platform bileşenleri olan KESK Malatya
şubeleri, İHD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Haçovalılar Derneği, Atmalılar Derneği, Halk Cephesi, ESP,
BDP, EMEP, ÖDP ve TKP katıldı.

Yüzlerce Devrimci
Emperyalizme Ve
Siyonizme Kalkan
Olmayacaklarını Haykırdı!
AKP iktidarınca, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki siyasi
ve ekonomik çıkarlarını korumak, aynı
zamanda İsrail’e yönelik olası saldırıları önlemek amacıyla Malatya Kürecik’e füze kalkanı yerleştirilmesi kararının alınmasına devrimci ve demokratlar karşı çıkmaya devam ediyor.
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik’in çağrısı ile bir araya gelen birçok
devrimci yapı da, bu protesto eylemlerine bir yenisini ekledi. İstanbul’da
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Lisesi’nin önünde 24 Eylül
günü saat 17.00’de bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, “Emperya-

lizme ve Siyonizme Kalkan Olmayacağız!” pankartının arkasında yürüyüş
düzenlediler. Eyleme katılan örgütler
temsilen birer flama taşınarak ve kendilerine ait dövizlerle, düzenli kortej
oluşturarak yürüyüşe geçtiler.
Galatasaray Lisesi’nin önünden
başlayarak, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca devam eden
yürüyüşte kitle, daha sonra Taksim
Meydanı’na çıkarak Dolmabahçe’ye
doğru ilerlemeye başladı. Dolmabahçe Sarayı önüne gelindiğinde,
burada bir açıklama yapılarak şunlar
söylendi: “NATO'nun ABD patentli
‘füze kalkanı’ projesinin tüm dünya
işçi, emekçilerini ve ezilen halklarını tehdit ettiği açık bir gerçektir. Bugün Ortadoğu halklarına doğrultulan
namluların bir ucu, hiç şüphe yok ki
Türkiye ve Kürdistan'dan Avrupa'ya,
Asya'dan Latin Amerika'ya dünyanın
diğer bölgelerindeki ilerici ve devrimci mücadeleleri de hedef almaktadır. Bunalımlar içerisinde debelenen
emperyalist sistem, olası kitlesel kalkışmaların da erkenden önünü almak
niyetindedir.
Emperyalistlerin bu saldırganlık
girişimine karşı işçileri, emekçileri ve
ezilen halkları örgütlü mücadeleye çağıran Birlik’in açıklamasının ardından, Adalılar Müzik Grubu, Gündoğdu ve Dev-Genç marşlarını kitleyle birlikte söyledi. Atılan sloganların ardından eylem bitirildi.
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu,
Devrimci Hareket, Emek ve Özgürlük Cephesi, Emekçi Hareket Partisi,
Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Kaldıraç,
Odak, Öğrenci Muhalefeti, Partizan,
Proleter Devrimci Duruş, Sosyalist
Demokrasi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi, Ürün Sosyalist Dergi’nin katıldığı yürüyüşe ve basın açıklamasına Halk Cephesi de 200
kişilik kitlesiyle katıldı. Eylemde
yaklaşık 500 kişi vardı...
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YALAN; emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin karakteridir
Geçtiğimiz günlerde 2002-2005
yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı olan Colin Powell'in "Ben CIA'nın
yalancısıyım" dediğine dair bir haber
yayınlandı...
Powell El Cezire televizyonunda
yayınlanan açıklamasında BM'de
yaptığı açıklamadan dolayı pişman olduğunu söylüyor... Röportajda şöyle
diyor:
"Konuşmamı, aylar öncesinde yapılmış ve Kongre'ye sunulmuş olan istihbarat tahminlerine dayanarak,
bana konuşmadan dört gün önce haber verilmesi üzerine yaptım. CIA başkanı, yardımcısı ve tüm CIA uzmanları o konuşmadaki bütün kelimelerin
üzerinden geçmişti. Hiçbir şeyi ben
uydurmadım; araya hiçbir şey sıkıştırmadım. Bazı insanlar konuşmaya istihbaratın doğrulayamadığı şeyler
eklemeye çalıştılar, ama ben 'hayır'
dedim. Böylece elimdeki bilgileri
sundum. Bunlar Başkan'ın inandığı
bilgilerdi, hükümetteki meslektaşlarımın inandığı bilgilerdi. Ama sonradan anladık ki istihbaratçıların tanık gösterdikleri kaynaklardan pek
çoğu hatalıydı."
Yıllar sonrasında günah çıkartıyor
Powell. Ancak bu söyledikleri de yalandır... Çünkü daha o zamanlarda
kendisiyle birlikte Irak işgalini destekleyen Joseph Biden'in Powell ile
arasında geçen bir görüşmeye ilişkin
aktardıkları bu yalanı daha baştan ortaya çıkarıyor... Biden, Powell'in o zamanki konuşmasının büyük oranda temelsiz olduğunu görüyor ve uyarıyor
"Bilmediğin hiçbir şey hakkında
konuşma"... Powell'in cevabı ise
"Bir gün ikimizde görevi bırakıp bir
bardak kahve içmek için buluştuğumuzda, sana bunu neden yaptığımı anlatacağım" oluyor.
Ancak Powell bunu neden yaptığını bugün de açıklamıyor... Masum
pozlarında yanıltıldığını söyleyerek
günah çıkarıyor. Gerçeklerden kaçmaya, gerçeklerin üstünü örtmeye
devam ediyor...

O gün BM'deki konuşmasında
Powell, Irak'ı işgal etmenin gerekçelerini açıklıyordu. Bir dolu yalanı
peş peşe sıralayarak Irak'ta biyolojik
silah laboratuvarları vb. olduğunu
bunların yerlerini gösteren sözde çizimlerle destekleyerek açıklıyordu.
Ancak tüm bunların yalan olduğu konuşmanın üzerinden fazla bir zaman
geçmeden açığa çıkmıştı.
Yani Powell bilinmeyen bir şeyi
açıklamıyor, zaten bilinen bir gerçeği itiraf ediyor.
Emperyalistlerin genel karakteridir bu... Önce yaparlar, aradan yıllar
geçip de olaylar genel olarak gündemden düştükten sonra da çıkıp
özür diler ve gerçeklerin bir yanını itiraf ederler. Ama tüm gerçeği olduğu
gibi itiraf etmeyi asla yapmazlar.
Çünkü yaptıkları esas olarak gerçekleri ortaya koymak değil, sınırlı ve
artık ayyuka çıkmış olan yanları ortaya koyarak esas gerçekleri gizlemek
isterler.

Powell'in hala gizlemek
istediği gerçekler nelerdir?
Powell, Irak işgaline sıradan bir insan olarak katılmamıştır ki öyle kolayca kandırılsın. Powell, yıllarca
Amerikan devletine hizmet etmiş ve
çıkarları devletle tümüyle örtüşen, yapılan Irak işgalinden kişisel olarak da
yararlanacak durumda olan birisidir.
Irak'ta ABD adına görev yapan ve
buradan fazlasıyla nemalanan Amerikan şirketlerinin kimler olduğuna
baktığımızda Powell'in yalanlarının
nedeni de anlaşılacaktır...
Powell'in oğlu, Michael Powell
özel bir güvenlik şirketi olan PEP'in
başdanışmanıdır... Bu PEP ise oldukça kapsamlı işler yapan ve Irak işgali sayesinde de işleri epeyce açılan
bir şirkettir. Bu şirket Irak'ta Amerika’nın kayıp silahlarına adı karışan
USIS (Birleşik Devletler Soruşturma
Bürosu) isimli şirketi 1,5 milyar dolara satın aldı.
USIS kimdir peki? Bir dönem

devlet kuruluşu iken sonradan özelleştirilip Carlyle Group isimli şirkete satıldı. USIS Irak'ta özel bir polis
kuvveti olan ERU'nun eğitilmesi
ihalesini alan bir şirkettir.
Michael Powell ayrıca, ABD medyası hatta dünya medyası içinde kritik bir kurum olan FCC (Federal
İletişim Komisyonu)'nin başına getirilir. Ve bu görevden ayrılana kadar tekelleşmenin ve büyük tekellerin önünü açıp onların çok sayıda kanalı ele
geçirmesinin yolunu yapan kişidir.
Onun sayesinde büyüyenlerden biri de
bir çok yerel kanalı ele geçiren Clear Channel Network isimli şirket...
Bu şirket de Powell'in başdanışmanı
olduğu PEP'in...
Kısacası Powell kendisine "yürü
ya kulum" diyen iktidarın sunduklarının hakkını vermek için CIA'nın
önüne koyduğu yalanları söylemekte bir sakınca görmemiştir. Çünkü
Irak'ın işgali emperyalizmin zenginliklerini katlayacaktı ve bu zenginlikten Powell'in kendisi de fazlasıyla yararlanacaktı. Yalanın nedeni işte
bu kadar açıktır...
Dahası aynı Colin Powell'in 1991
yılındaki Körfez Savaşı döneminde de
ABD Genelkurmay başkanı olduğunu ve o dönem de yalanın bininin bir
para olduğunu hatırlatalım.
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Onlar ne derse tersini
düşün, doğruyu bulursun!
Kendi çıkarları için emperyalistlerin ve onun uşaklığını yapan işbirlikçilerinin söylemeyecekleri yalan
yoktur. Deyim yerindeyse onların
soludukları havadan içtikleri suya
kadar her şeyleri yalandır. Yalancılığı ve riyakarlığı ilke edinmiş bir düşmandır onlar.
Haksızlığın ve adaletsizliğin harcıyla karılmış oldukları içindir ki
gerçeği asla söyleyemezler ve gerçeği tersyüz etmekte çıkarları vardır.
Çünkü gerçekler her zaman onların
önünde engeldirler. Gerçekler onların

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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haksızlıklarını, adaletsizliklerini ve
gerçek yüzlerini ortaya sererler... Bu
nedenle gerçeği söyleyerek hiçbir
şey yapamazlar.
Gerçeğin yerine yalanı geçirerek
halkları kandırmak, aldatmak üzerine kurarlar tüm politikalarını.
Tarihten bazı örneklerle emperyalistlerin bu yalancılıklarını ortaya
koyabiliriz. Ki bu yalanlar öyle yalanlardır ki çoğu zaman doğru devrimci bir bakış açısına sahip olmayan
örgütlerin dahi yanılmasını sağlayabilmiştir.
Bunların en bilinen ve en çarpıcı
olanlarıdan biri Romanya'da yapılan
emperyalist darbe sırasında söylenen yalanlardır. Bu yalanlarla Çavuşeskular idam edilmişlerdir. Ve o
dönem kendine Marksist-Leninist,
komünist, devrimci diyenler dahil
herkes emperyalizmin yalanına aldanmış ve emperyalistlerin yaptıklarına neredeyse alkış tutmuşlardı...
Sadece Devrimci Sol Güçler karşı çıkıp Çavuşeskular’ın yanında yer almışlardır. Bu nedenle de gerçekleri
görmemekle suçlanmışlardır. Oysa
gerçekte kimdi acaba gerçekleri görmeyenler? Tarih göstermiştir...
Emperyalist yalana göre Çavuşeskular neler yapmamıştı ki? Bu
olayı Eduardo Galeyano şu şekilde aktarıyor:
"1989 Noeli'nin arifesinde hepimiz
Romanya'da Nikolay Çavuşesku'nun
katliamlarının en korkunç kanıtlarını izler bulduk kendimizi.
Sosyalizmin Mavi Tuna'sı olarak
anılmaktan hoşlanan bu çılgın despot,
Temeşvar kentinde dört bin muhalifi öldürmüştü. Dünya televizyon yayıncılığı ve gazetelerle dergileri görüntüyle besleyen uluslararası ajanslar sağ olsun, cesetlerin çoğunu gördük. İşkenceden deforme olmuş sıra
sıra ölü bedenler dünyanın tüylerini
ürpertti.
Daha sonra, bazı gazeteler, çok az
kişinin okuduğu düzeltmeler yayınladılar: Temeşvar katliamı olmuş,
ama diktatörlük yandaşları da dahil
toplam yüz kurban vardı. Bu tüyler ürpertici görüntüler ise kurgudan başka bir şey değildi. Cesetlerin bu hi-

Dilin kemiği yoktur.
Emperyalistlerin aynı
zamanda ahlakı da
yoktur. Bu nedenle
yalanda sınır
tanımamakta ve
ardından da özür
dilemeyi ihmal
etmemektedirler!
Ve böylece gerçekte
özürün de suyunu
çıkarmaktadırlar.
kayeyle hiçbir ilgisi yoktu ve işkenceyle değil, geçen zaman yüzünden
deforme olmuşlardı. Haber fabrikatörleri onları bir mezarlıktan çıkarmış ve kameraların karşısına dizerek poz verdirmişti." (Eduardo Galeyano, Tepetaklak, sf.264)
Gerçekler yine Powell'de olduğu
gibi sonradan ortaya çıkıyordu. Emperyalistler yalanda hiçbir sınır tanımıyor, bilmeden, yanıldıkları için değil, bile isteye yalanlarına malzemeleri özel olarak hazırlayarak söylüyorlar
yalanı... Çünkü Romanya'daki darbeyi ve ondaki kendi paylarını meşru göstermeye ve Romanya halkı dahil tüm
dünya halklarını yalanlarla kendilerine
inandırmaya çalışıyorlardı.
Yine emperyalistlerin daha da gerideki bir başka yalanını daha aktaralım.. Hiroşima'ya atom bombasının
atılmasına ilişkin söylenen bir çok yalandan sadece birini aktarıyoruz.
ABD şunu söylüyordu; "Sivilleri
uyarmak ve tahliye etmek için uçaklarla broşür atıldı."
Oysa bu tamamen yalandır... Evet
Broşürler atılmıştır, ancak; "Broşürler, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom
bombası atıldıktan sonra dağıtıldı."
Keza 1991 yılındaki Körfez Savaşı
sırasında söyledikleri yalanları da
bunlardan aşağı kalır değildi.
Irak tarafından Kuveyt'in işgali
sonrasında şöyle bir oyun sahnelenir:
"Neyyire" takma adlı Kuveytli bir
genç kız yürek paralayıcı bir şekilde;

"yeni doğmuş bebeklerin, Kuveyt
kliniklerindeki kuvözlerden (incubator) çıkarılıp öldürüldüğü, kuvözlerin Iraklı askerlerce çalınıp ülkelerine taşındığını" anlattı ABD
Kongresi’ne ve bu, tüm dünyada
naklen yayınlandı. Herkesin içini
parçalayan, yüreğini burkan bu konuşmanın ardından da Saddam'ın ne
kadar vahşi ve haddi bildirilmesi gereken biri olduğunun bilinçlere kazılması hedefleniyordu.
Bu yalanın ortaya çıkması da çok
zaman almadı. Milliyet gazetesindeki köşesinde Umur Talu; “kızın Kuveytli değil, Kuveyt’deki ABD Büyükelçisinin kızı olduğunu ve halkla ilişkiler şirketi tarafından manipülasyon aracı olarak kullanıldığını” anlatır... Ve bunun için de o zaman
özür dilenir. Ama yalanların sonu
gelmez...
Yine Körfez Savaşı sırasında en
çarpıcı görüntülerden birini de petrole
bulanmış karabatak oluşturuyordu.
Bu da şu şekilde propaganda ediliyordu:
Saddam Hüseyin yönetimi tarafından körfez kıyılarındaki petrol tesisleri havaya uçurulmuş ve denize bir
daha tarih boyunca temizlenemeyecek
düzeyde petrol atığı yayılmıştı. Emperyalistlerin o dönemki başta gelen
propaganda aracı CNN başta olmak
üzere tüm Amerikan yayın kuruluşları, petrol atığı içinde debelenen bir karabatak kuşunu göstererek, Saddam'ın
yarattığı kirliliğin sonuçları olarak anlatıyorlardı tüm dünyaya... Sadece insanlara değil, hayvanlara da eziyet eden
biriydi Saddam!..
Ancak sonradan bu görüntülerde
görülen karabatak kuşunun aslında yıllar önce Exxon-Valdez adlı tankerin
Alaska'da yaptığı kaza sonucu denize yayılan petrolden kirlenen bir kuş
olduğu açığa çıktı ve tabii ki yine özür
dilendi!..
Kısacası dilin kemiği yoktur. Emperyalistlerin aynı zamanda ahlakı da
yoktur. Bu nedenle yalanda sınır tanımamakta ve ardından da özür dilemeyi ihmal etmemektedirler! Ve böylece gerçekte özürün de suyunu çıkarmaktadırlar.
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Peki işbirlikçileri bu konuda geri mi
kalırlar? Elbette hayır... İşte ülkemizde AKP'nin hali böyledir. Onlar da hem
içte ülkemiz halkına ve hem de son dönemlerde emperyalizm adına Ortadoğu halklarına bolca yalanlar söylemekte, kendilerini olduğundan farklı
göstermek için çalışmaktadırlar.
Emperyalistlerin Irak'a saldırılarında İncirlik Üssü’nün kesinlikle kullandırılmadığını söylemişlerdi her zaman ama gerçeğin hiç de öyle olmadığı daha sonraları ortaya çıkmıştır.
Wikileaks belgelerine göre; İncirlik
konusundaki yalanlar ABD Büyükelçisi Ross Wilson'un şu sözleriyle ortaya çıkıyor:
“Irak Savaşı popüler olmadığı
halde Türkiye, Irak ve Afganistan
operasyonlarına büyük lojistik destek
sağladı. İncirlik Hava Üssü’nün kullanımına birçok kez izin verdi. Operasyon 2003’te başladığından beri
tankerlere 28 milyon varil yakıt verildi
ve buradan 2 bin 600 uçuş gerçekleşti.
En az 8 bin 500 asker Irak dönüşün-

Hayatın
Öğrettikleri

de buradan geçti. Habur kapısı
Irak’taki koalisyon askerlerini yakıt
ihtiyacının yüzde 25’ini sağlıyor.
Türk hükümeti ayrıca Operation Fundamental Justice kapsamında tutukluların taşındığı uçuşlara da izin veriyor.”
Ve yine Wikileaks belgelerinde
CIA'nın işkence uçaklarının İncirlik
Üssü’nü ve Türkiye hava sahasını kullandığı da açıklanıyor. Oysa AKP
hükümeti bunları mecliste sorulan
bir soru önergesi karşısında kesin
bir dille yalanlamıştı.
Yani efendi yalancılıkta ne kadar
ustaysa uşak da ondan geri kalmamak
için adeta onunla yarışmaktadır. Hele
de son dönemlerde İsrail ile girilen kayıkçı kavgasında görülen de bundan
farklı değildir.
Sonuç olarak; bunların ipiyle kuyuya inmeye kalkanların sonu kuyunun dibini boylamak olur. Tıpkı Çavuşesku konusunda söylenen emperyalist yalanlara itibar edip sonradan
mahçup olan sol gibi. Hala Ortado-

YÜRÜYÜŞ, DEMOKRASİ
MASKESİNİN DÜŞÜRÜLMESİDİR

Mamak Şahintepe’de süren çatkapı dergi satışında bir sefer bir apartmana girdik. En üst kattan başlayarak tek tek
insanların kapısını çalıyor, onlarla
sohbet ederek dergimizi tanıtıyorduk.
Gündemde ise 12 Eylül anayasası referandumu vardı. Halkın umutları
yine AKP-CHP sahtekarlığına, düzenici tercihlere bağlanmaya çalışılıyordu. Öyle bir hava yaratılmıştı ki
verilmeyen her bir oy AKP’nin elini
güçlendirecekti.
Biz de yanımızda bulundurduğumuz bildirileri de bir yandan dağıtıyorduk.
Apartmanda bir abla ile uzunca
tartıştık. Ona sorunun düzende olduğunu, bu sistem içinde halkın hiçbir
zaman rahat etmediğini, kendine zulmün ve sefaletin reva görüldüğünü anlattık. Hak verdi, ama “hayır” şeklinde

verilmeyecek her bir oyun AKP’ye
yarayacağını düşünüyordu. İkna edememiştik, dergimizi almadı.
Sonra onun hemen alt kat komşusu
bir ablamız ile sohbet ettik. O da komşusu gibi düşünüyordu ama CHP’ye
de güvenmiyordu.
Dergimizi aldı. Sonra komşusunu
sordu, “o aldı mı” diye. Biz de anlattık. Elimizden bir dergi daha çekip
aldı ve “hadi beraber gidelim” dedi.
Kapıyı çaldı. Komşusu kapıyı açınca
önce bir selamlaştılar. Sonra onu
eleştirmeye başladı. “Bu çocuklar
onca zorluğa göğüs germişler, senin
kapına kadar doğru düşüncelerle gelmişler. Niye almadın bu dergiyi”
diye sordu. Komşusu şaşkınlık içerisinde uzattığı dergiyi aldı.
Bundan sonrada “siz dergiyi getirin. O almazsa ben alır ona okuturum” dedi. Sonra vedalaştık ve ayrıldık.

ğu'da emperyalizm eliyle tezgahlanan
kışkırtmaları "devrim" diye yansıtan emperyalist propagandalara kanıp
bunun peşinden sürüklenmelerde olduğu gibi...
Emperyalizmin söylediği yalanların yanlışa sürüklemesinden kaçınılmak isteniyorsa yapılması gereken
çok basittir:
Sözü söyleyenin kim olduğuna
bakılmalıdır öncelikle... Eğer emperyalistler birilerine arka çıkıyorsa ve
onlar adına güçlü ve onların yanında
bir propagandaya girişiyorlarsa mutlaka orada emperyalizmin çıkarı vardır ve mutlaka halklara yönelik bir
tehdit, düşmanlık vardır.
Turnusolumuz sınıf gerçeği olduğu sürece ve düşmanımızın bizim
için hiçbir zaman ve hiçbir biçimde iyi
bir şey söylemeyeceğini bildiğimiz sürece ve sonuç olarak da onların dediğinin tersini yaptığımız sürece,
yanlışa ve emperyalistlerle aynı safa
düşmekten korunabilmek mümkündür.

Örgütlü Halk Yenilmez Şiarıyla
Yolumuza Devam Ediyoruz

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

Adana Özgürlükler Derneği’nin
3. Olağan Genel Kurulu, 25 Eylül 2011
günü Adana Eğitim-Sen binasında
yapıldı. Genel kurul çalışmaları kapsamında yeni üye kayıtları yapıldı.
Derneğin son 3 yıllık gelir-gider ve faaliyet raporları genel kurulda seçilen divan üyelerine sunuldu. Daha sonra diğer prosedürler ve yönetim kurulu seçimleri tamamlandıktan sonra, dilek ve
temenniler bölümünde, derneğin hak
ve özgürlükler mücadelesine Adana
yerelinde yaptığı ve yapabileceği katkılar dile getirildi. Ve özellikle aktif
desteklenen Güler Zere, Ali Yıldız,
Taksim ve Adana'daki üst geçit mücadeleleri ve kazanımları örnek gösterildi. Örgütlü halkın yenilemeyeceği, emperyalizm ve onun işbirlikçilerine karşı direnmenin tek yolunun
örgütlenmeden geçtiği vurgulandı.
Genel kurulun ardından Adana
Özgürlükler Derneği müzik grubu küçük bir konser verdi. Salonun dışında kurulan standlarda, 5 adet Yürüyüş dergisi ile 2 kitap satıldı.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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AKP’nin Yargısı, Ulucanlar Katliamını
Sahiplendi:
Katliamcı Devleti Aklayıp Tutsakları Suçladı!

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011
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Resimlere bir daha bakın. Bunlar 26 Eylül 1999 yılında
Ankara Ulucanlar Hapishanesi’nde oldu. İktidarda
DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti vardı. Katliam emrini onlar verdi. Faşist devletin askeri, polisi ve gardiyanları
tarafından 16 saat süren işkenceler sonucunda 10 devrimci
tutsak katledildi.
Katliamın 12. yılında AKP’nin yargısına göre devletin kusuru yokmuş! Devrimci tutsaklar kusurlu bulundu.
Bu işkenceleri yapan kim? AKP iktidarı için işkence
yapmak suç değil. Çünkü onlar ‘mahkum’! Çünkü onlar
‘suçlu’! Onlar ‘terörist’! Onlara her türlü eza ‘revadır.’ Katledilebilir...
Ulucanlar Hapishanesi’ni AKP, müze yaptı. Acılar unutulacakmış(!) AKP İŞKENCELERİN, 12 EYLÜL’ÜN HESABINI SORACAKMIŞ (!)
Alın size HESAP: 10 devrimci tutsağı alçakça katleden katliamcı devleti aklayıp devrimcileri suçlu buldu
AKP’nin yargısı.
12 Eylül döneminde bile böyle katliamlar yaşanmadı.
AKP iktidarı bu katliamı bile sahiplenme pervasızlığını
gösterdi.
Dün katliam emrini veren DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümetiydi, bugün katliamcıları sahiplenen AKP iktidarıdır. Katliamın sorumlusu artık AKP iktidarıdır.
Ulucanlar’da katledilen devrimci tutsakların ailelerin
açtığı davayı Danıştay “MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLADILAR, KENDİ KUSURLARI NEDENİYLE
ÖLDÜLER” diyerek reddetti.
Danıştay, daha önce katledilen tutsaklardan Önder Gençaslan ve Habip Gül'ün ailelerinin açtığı davada olduğu
gibi İsmet Kavaklıoğlu'nun ailesinin İçişleri ve Adalet Bakanlığı hakkında açtığı tazminat davasını da "karar düzeltme" aşamasında reddetti.
İsmet Kavaklıoğlu’nun ailesi Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne İçişleri ve Adalet Bakanlığı hakkında tazminat
davası açtı. Mahkeme, tutsakların yaşam haklarının devlet yükümlülüğü altında olduğunu söyleyerek “İDARE-

NİN AĞIR KUSURLU” olduğu nedeniyle 5 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. Karar İçişleri ve Adalet
Bakanlıkları tarafından temyiz edildi. Dosya Danıştay 10.
Daire'ye gönderildi. Danıştay 10. Daire, Ankara 5. İdare
Mahkemesi'nin kararını onadı. Ancak aynı zamanda Danıştay, katliamı "devletin hizmet kusuru" değil, "cezaevinde
yıllarca birikmiş yapısal sorunların bir sonucu" olarak değerlendirdi.
İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Danıştay'ın aileye tazminat kararını onaylayan kararına da itiraz etti. Bunun üzerine Danıştay, katliamcı devleti aklayan "devletin kusurunun olmadığı" kararını verdi. Ankara 5. İdare Mahkemesi tazminat kararında ısrar edince Danıştay 10. İdari
Dava Daireleri Kurulu da katledilen tutsakların "OLAYLARDA AKTİF ROL ALDIĞI, BİR DİĞER MAHKUMUN KULLANDIĞI SİLAHTAN ÇIKAN SAÇMALARIN İSABET ETMESİ SONUCUNDA ÖLDÜĞÜ,
ÖLEN ŞAHSIN EYLEMİNDEN VE KİŞİSEL KUSURUNDAN KAYNAKLANAN ÖLÜM OLAYINDAN KİŞİNİN OLAYA KATILIMI, OLAYLA ZARAR ARASINDAKİ İLLİYET BAĞINI KESTİĞİNİ, BU NEDENLE ZARARIN İDARENİN AĞIR HİZMET KUSURU SAYILMAYACAĞI" kararını verdi. 57 kişilik kurulda, 45 hakim "aileye tazminat verilmesin" derken 12
hakim "müdahale esnasında kullanılan gücün ölçülü olmadığını" savundu. AKP yargısının bu kararıyla katliamcı
devlet aklanıp katledilen tutsaklar suçlu bulundu.
Yalana bakın: Tutsaklar kendi açtıkları ateş sonucunda ölmüşler. Aynı yalanı 19 Aralık katliamında da söylemişlerdi. Ulucanlar’da tutsaklara ait tek bir silah bulunmamıştır. Ama AKP’nin yargısı böyle bir karar verebiliyor. AKP’nin yargı reformunun nasıl bir reform olduğu
da görünmektedir.
Resimlere tekrar bakmanızı istiyoruz. Tutsaklar 16 saat
süren bir işkence sunucu katledildiler. İşkencenin yanında onlarca kurşun yarası var üzerlerinde. AKP’nin yargısı
bu kararla KATLİAMIN SORUMLULUĞUNU ÜZERİNE ALMIŞTIR. ANCAK ULUCANLAR’IN HESABI BÖYLE KAPANMAYACAK!

NATO’NUN ASKERİ

ANKARA'DA ULUCANLAR KATLİAMI PROTESTO
EDİLEREK ŞEHİTLER ANILDI
26 Eylül 1999’da Ulucanlar katliamında katledilen 10 devrimci için,
Halk Cephesi, BDSP, DHF, Devrimci Proletarya, ODAK ve Partizan tarafından Ankara’da Ulucanlar Hapishanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Eyleme Kaldıraç da destek verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Ankara Şubesi üyesi avukatlar da eyleme katılarak bir basın
açıklaması yaptılar.
25 Eylül günü saat 12.00'de Hamamönü Caddesi Ziraat Bankası
önünde toplanan devrimci yapılar,
burada düzenli kortej oluşturarak yürüyüşe başladılar. “Yaşasın Ulucanlar Direnişimiz”, “Yaşasın
Örgütlü Mücadelemiz”, “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “Kanla Yazılan Tarih Silinmez” ve
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarının atıldığı yürüyüşle Ulucanlar Hapishanesi'nin önüne gelindi. Burada
öncelikle ortak basın açıklaması okundu.
Yapılan ortak açıklamada,
26 Eylül 1999 günü Ankara'nın
orta yerinde Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 devrimci tutsağın, İsmet Kavaklıoğlu, Ahmet Savran,
Aziz Dönmez, Habip Gül, Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz,
Zafer Kırbıyık, Önder Gençaslan ve
Halil Türker'in katledildiği belirtilerek, katliamın neden gerçekleştirildiği
anlatıldı. Sistemin bekasının sağlanması için ülkemizin dikensiz bir gül
bahçesi haline getirilmek istendiğinin
belirtildiği açıklamada bunun ilk ayağının da hapishanelerdeki devrimci
tutsakları teslim alma politikasının olduğu ifade edildi. Açıklama “Ulucanlar Direnişi yolumuza ışık, direnişte şehit düşen 10 devrimci ise
kavgamıza harç olmaktadır!” denilerek bitirildi. Toplam 110 kişinin katıldığı eyleme Halk Cepheliler 30
kişiyle katıldı.
Ulucanlar katliamı sırasında kadınlar koğuşunda bulunan bir devrimci tutsağın, o gün yaşadıklarını an-

latmasından sonra, TAYAD'lı Aileler
adına da kısa bir konuşma yapıldı.
Daha sonra ÇHD Ankara Şubesi adına bir açıklama yapıldı.
ÇHD’nin açıklamasında “Zulme
ve devrimci değerlerden vazgeçirilmeye karşı direnişin sembollerinden
olmuş “On”ların, siyasal ve kültürel
bütünlüklerinden vazgeçmemek uğruna, yaşamlarını ve bedensel bütünlüklerini gözden çıkaran bu onurlu insanların katledildikleri yerin önündeyiz. Silahlı yüzlerce kolluk, asker,
polis, özel tim, gardiyan ve itfaiye erine, binlerce mermi, onlarca bomba ve

tonlarca köpüğe rağmen, insan ve devrimci kalabilmenin mümkün olduğunu bizlere öğreten İsmet, Habip, Abuzer, Halil, Önder, Aziz, Ahmet, Ümit,
Mahir ve Zafer'i hiç unutmayacağız!” denildi.
Açıklamalardan sonra hapishanenin önüne karanfiller barakılarak
Karşıyaka Mezarlığı’ndaki, şehitlerin
mezarlarına gidildi. Karşıyaka Mezarlığı’nda İsmet Kavaklıoğlu, Önder
Gençaslan ve Mahir Emsalsiz'in mezarı başında bir anma gerçekleştirildi.
Mezarlar temizlenerek sulandı.
Daha sonra yapılan konuşmalarda
“Şehitlerimizin başında olmaya, onların yolundan yürümeye devam edeceğiz” denildi. Mamak İşçi Kültür Evi
Müzik Topluluğu'nun kitleyle birlikte söylediği marşlar ve türkülerin ardından, Mamak İşçi Kültürevi çalı-

şanları bir şiir dinletisi verdiler. TAYAD'lı Aileler adına kısa bir konuşma yapıldı. Atılan sloganlar ve konuşmalardan sonra anma bitirildi.
Mezarlık anması otobüslere kadar
yapılan yürüyüşle sona erdi.

Ulucanlar Şehitleri Meşaleli
Yürüyüşle Anıldı
Halk Cephesi, Partizan, DHF,
BDSP, Devrimci Proletarya, Odak ve
destekleyen kurumlardan Kaldıraç,
Ankara'da Ulucanlar katliamının yıl
dönümünde Sakarya Caddesi'nden
Yüksel Caddesi’ne meşaleli yürüyüş
düzenleyerek, basın açıklaması yaparak katliamı protesto
ettiler ve şehitleri andılar.
26 Eylül 2011 Pazartesi
günü saat 18.30'da Sakarya
Caddesi’nde toplanılarak, kortej oluşturuldu ve meşalelerin
yakılmasıyla yürüyüş başladı.
30'dan fazla Halk Cepheli'nin
olduğu yürüyüşe yaklaşık 120
kişi katıldı. Yürüyüş boyunca
“Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Yaşasın Ulucanlar
Direnişimiz”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür” sloganları atıldı. Kortej Yüksel Caddesi'ne geldiğinde, basın açıklaması yapıldı. Ulucanlar katliamının anlatıldığı açıklamada, katliamların hesabının sorulacağı belirtildi.
Basın açıklamasından sonra katliamı yaşayan bir tutsak katliamı anlatarak hesabının bir gün mutlaka
sorulacağını vurguladı. Şiir dinletisinden sonra sloganlarla açıklama
bitirildi.

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

“Ulucanlar Bizim İçin
Müze Değil Sorulacak
Hesabımızdır”
Halkın Hukuk Bürosu (HHB),
Ulucanlar katliamının 12. yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak,
“Müze Değil Adalet İstiyoruz” dedi.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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‘İşkence Görenler Bize Gelsin’
İşkenceciler ve
işkencecileri
koruyanlar işkencenin
hasabını sorumaz!
2003-2009 yıllarında;
 23 bin 539 kişi işkence gördüğü için şuç duyurusu yaptı.
 Bu suç duyurularının 29 bin
511'i işkenceci polislere, 34
bin 922'si ise jandarma ve
gardiyanlara yapılmıştır.
 Sonuç mu? Sonuç bu şuç
duyurularının 20 bin 32’si
hakkında takipsizlik kararı
verilmiştir.
Yürüyüş
2 Ekim
2011

 8 bin 415’i hakkında kamu
davası açılmış,
 7 bin 548 tanesi beraat
ettirilmiştir. Ve sadece 484
işkenceci hakkında hapis
cezası verilmiştir.
12 Eylül’de İşkence görenlere bir
çağrı yapıldı. Çağrıda; "işkence görenler bize gelsin" deniyor.

Bu çağrının bir demokratik kitle
örgütü tarafından yapıldığı düşünülmesin. Çağrı işkencelerin sahipleri tarafından yapılmaktadır.
"İşkence görenler bize gelsin
TBMM İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 12 Eylül
askeri darbesinde işkence gören mağdurların haklarını araması için çağrı
yaptı. (...) Üstün, Hürriyet’e şunları
söyledi: Anayasa değişikliği ile 12 Eylül darbesinde görev alanların yargılanmasına ilişkin yol açıldı. Bu süreçte
soruşturma başlatıldı. Ama olayı sadece Kenan Evren ve arkadaşlarıyla
sınırlı görmek doğru mu? Bu süreçte bire bir işkence gören kişiler var.
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Bunların kaldıkları yer
belli, işkence yapan belli. Onların dava açması
gerekmez mi? Biz şimdi
mağdurların komisyonumuza başvurmasını istiyoruz. Soruşturma sürecinin başlatılması için 12
Eylül’de işkence gören
mağdurlar bizden yardım isteyebilir. Zamanaşımı tartışmaları var ama
bütün bunlarla ilgili tartışmalar sürerken, işkence görenlerin haklarını araması gerekir. Yoksa bu şeklen yaptığımız bir
düzenleme olarak eleştirilere maruz
kalırız.” (Hürriyet, 23 Eylül 2011)
Ayhan Sefer Üstün soruyor; “İşkence görenlerin dava açması gerekmez mi?” diye. Kendilerinden
yardım isteyebileceklerini , haklarını aramaları gerektiğini söylüyor
yüzsüzce, arsızca.

Bunlar mı işkencelerin
hesabını soracak!
AKP "işkenceye sıfır tolerans"
nutukları ile gelmişti iktidara.
'Yalancının mumu yatsıya kadar
yanar' misali işkence ve katliamların iktidarı olduğunu iktidara geldiği
günden itiraben kanıtlamıştır.
Halkla dalga geçer gibi bugün 12
Eylül’de işkence görenlere çağrı yapmaktadır utanmadan.
İşte AKP nin işkence ile mücadelesi;
2003-2009 yıllarında; 23 bin
539 kişi işkence gördüğü için şuç duyurusu yaptı. Bu suç duyurularının 29
bin 511'i işkenceci polislere, 34 bin
922'si ise jandarma ve gardiyanlara yapılmıştır.
Sonuç mu? Sonuç bu şuç duyurularının 20 bin 32’si hakkında takipsizlik kararı verildi.
8 bin 415’i hakkında kamu davası açılmış ama 7 bin 548’i beraat ettirilmiştir.
Sadece 484 işkenceci hapkında ha-

pis cezası verildi. Bunların da nasıl hapis yattıkları herkesçe bilinmektedir.
Bu bilgiler bize ait değildir, bu bilgiler AKP’nin savcılarına yapılan
başvurulara ve mahkemelerinin verdiği kararlara ait sonuçlardır. Bugün
dalga geçer gibi işkence gören insanlara “hakkınızı arayın, bize gelin”
diyen AKP’lilerin işkence ile mücadelesi böyledir. Kendi resmi rakamlarına göre 23 bin 539 kişi ‘işkence
gördük’, diye binlerce işkenceci hakkında suç duyurusunda bulunmuş
ama sadece ve sadece oda göstermelik olarak 484’i hakında hapis cezası verilmiştir. Geri kalan binlerce işkenceci ise işkence yapmaya devam
etmektedir. İşte, AKP’nin işkenceye
sıfır toleransı budur.
Ve tabi ki sadece yukardaki sayılarla bitmiyor AKP’nin işkenceciliği.
Büyük direnişte 25 tutsak onların
iktidarında şehit düştü. Aynı politikaların devamcısı olduğu için 122 şehidinde birebir katilidir. ve katiller
hala ortadadır, hiçbiri yargılanmamıştır. Hapishanelerde en büyük işkence olan tecrit ve fiili işkenceler devam etmektedir. Tutsaklar haklarını
aradıkları için bile işkence görmektedirler. Ve son 10 yılda hapishanelerde 1763 tutuklu ve hükümlü katledilmiştir.
Güler Zere kanser olduğu halde tedavisi yapılmayarak bile bile katledilmiştir. Ring aracında diri diri yakılan beş tutuklu bile bile katledilmiştir.
Engin Çeber karakolda başlayıp,
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Metris Hapishanesinde devam eden
işkence sonucu katledilmiştir. Sorumlularını korumak için her yola başvurmuşlardır. Ve şimdi AKP Engin
Çeber’e işkence yapan katillere verilen göstermelik cezaları da çok görüp işkence davasının usülden bozup
aklamaya çalışmaktadır.

İşkence 12 Eylül’de kalmadı yani.
Bunlar işkencelerin hesabını soramaz,
işkenceciliği ayyuka çıkmış bir iktidarın bu söylemleri kendi işkencelerinin üstünü örtmeye çalışmasıdır.
İşkenceciler işkencelerin hesabını
soramaz.

İşkence bugün sadece karakollarda ve hapishanelerde yapılmamaktadır.

AKP işkencecidir
hesap soramaz

En küçük bir hak alma eylemine
bile polis vahşice saldırmakta ve
coplarla, kimyasal gazlarla halka işkence yapmaktadır. Bugün işkence artık sokaklarda aleni yapılmaktadır ve
AKP mızrap çuvala sığmazken yalanlarına devam etmektedir.
Karadenizde heslere karşı halkın
verdiği haklı mücadeleye karşı yapılan polis saldırıları daha yenidir.

Hep böyledir burjuva partileri ve
iktidarları en fazla yaptıkları şeye enfazla karşıymış gibi gösterirler. Bu kapitalist ve emperyalist sistemin doğası
gereği böyledir.
Bugün ABD dünyanın en aşağılık,
en haydut, en sömürücü ülkesi durumunda iken, ortadoğu ülkelerini işgal
ederken amacını demokrasi götürmek
olarak açıklar. Bu aşağılık yalana
halkların inanmayacağını bilir. Bile

bile dalga geçerek yapar bunu.
Emperyalizmin işbirlikçisi AKP
gibi iktidarlar da efendilerinin çıkarları için efendilerinden öğrendikleri ile yönetirler. Tüm gerçekler ters
yüz edilir ve demogojilerle yönetirler
ülkeyi. Ki AKP bugün kendi işkenceci
yüzüne bakmadan, 12 Eylül’de işkence görenlere çağrı yaparak ne
kadar demokrat olduğunu kanıtlayacak. Bugün kendi içlerindeki it dalaşlarına malzeme etmedikleri hiçbir
şey bırakmıyorlar.
İşkencenin sadece 12 Eylül’de
yapıldığını, bugün artık bunun olmadığını kanıtlamaya çalışmanın
pespaye çabalarıdır. Ama gerçekleri
karartmaya hiçbir demogojinin gücü
yetmez. Ve bizde bu gerçeklerin karartılmasına izin vermeyeceğiz.
AKP’nin işkenceci katliamcı yüzünü
teşhir etmeye devam edeceğiz.

YARGITAY ENGİN ÇEBER DAVASI KARARINI BOZDU
DEVLET İŞKENCECİ KATİLLERİNE SAHİP ÇIKIYOR!
28 Eylül 2008 tarihinde bir basın açıklamasına katıldığı
ve Yürüyüş dergisi dağıtımı yaptığı için gözaltına alınarak,
tutulduğu Metris Hapishanesi'nde 7 Ekim 2008 tarihine kadar kesintisiz işkence gören ve kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde, 10 Ekim 2008 tarihinde, yaşamını yitiren Engin
Çeber'in katilleri, Yargıtay'ın son kararı ile bir kez daha korunuyor.
Engin Çeber’in katledilmesi üzerine Bakırköy 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde 39 gardiyan, 3 müdür, 13 polis, 4
asker ve 1 doktor toplam 60 sanık hakkında dava açılmıştı.
Yargılama sırasında sahte belgeler, sahte bilirkişi raporları
düzenlendi, tanıklar tehdit edildi, kamera kayıtları silinmeye çalışıldı. Ama başta onlarca Baro, 1000 avukat, demokratik
kitle örgütleri, sendikalar başta olmak üzere toplumsal muhalefetin davayı sahiplenmesi sonucunda, 1 müdür ve 3 gardiyan hakkında işkenceyle adam öldürmek suçundan müebbet,
3 polise işkence yapmaktan toplam 17,5 yıl hapis, 2 gardiyana işkence yapmaktan toplam 15 yıl, 2 gardiyana kasten
yaralama suçundan toplam 10 ay, 2 müdür ve 3 gardiyana
görevi ihmal suçundan toplam 25 ay, 1 gardiyana suçu bildirmemekten 5 ay, 1 doktora ise sahte evrak tanzim etmekten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
16 ayda sonuçlanan dava dosyasında verilen karar tam
8 ay mahkeme kaleminde bekletildi. Dosya Yargıtay’a gönderilmedi. İşkence hukuk alanında da devam etti.
Temyiz edilen kararı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi 28 Eylül tarihinde açıkladığı kararla, Bakırköy 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu. Bozma gerekçesi
olarak ise, kararda hâkimlerden birinin imzasının eksik olmasıyla, aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların aynı

avukat tarafından temsil edilmesi olarak gösterildi.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 29 Eylül 2011 tarihli açıklamasıyla, Yargıtay’ın kararını değerlendirdi. HHB, “Açık
deliller, tanıklar, kamera görüntüleri ile adeta suçüstü yakalanan işkence, bir kez daha yargının şefkatli kollarında.”
yorumunda bulunurak, “Şu an Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı olarak görev yapan Nesibe Özer’in de
aralarında bulunduğu mahkeme heyetine, sanıkların aralarında menfaat çatışması bulunabileceğinden bahisle sanıkların ayrı avukatlar tarafından temsil edilmesi gerekebileceğini
defalarca hatırlattık. Bu hatırlatmalarımıza karşı sanıklar ve
avukatları kendi aralarında menfaat çatışması bulunmadığını
ileri sürdüler. Mahkeme heyeti de sanıkların aralarında bir
menfaat çatışması bulunmadığına karar verdi. Mahkeme üyelerinin verdiği kararın altını imzalamamalarının sadece ihmal olarak değerlendiremeyeceğini belirten HHB, “Yargıtay’ın verdiği kararla işkence davasının sanıkları kurtarılmak
istenmektedir. Bu kararla birlikte önceki karar artık ortadan
kalkmaktadır. Mahkeme yapacağı yeni yargılamada sanıkların tamamına beraat verme hakkına kavuşmuş olmaktadır.
Yine 4 sanık dışında diğer tüm sanıklara yöneltilen suçlamalar
zaman aşımı içerisine girecektir. Şu an Engin Çeber’i işkenceyle katletmekten müebbet hapse mahkum olan, içerisinde 1 müdür ve 3 gardiyanın bulunduğu 4 tutuklu sanığın
tahliye edilmesinin önü açılmıştır. Keza dava 2 yıl içerisinde bitirilmezse, ki şu ana kadar Türkiye’de bu süre içerisinde
bitirilen hiçbir örnek bulunmamaktadır, kanuna göre azami
tutukluk süresi 5 yıl olduğundan bu tutuklu sanıklar Hizbullah
Davası sanıkları gibi serbest bırakılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Sincan Hapishanesi’nde
Kadın Tutsaklara Saldırı
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20 Eylül 2011 Salı akşamı Ankara Sincan Kadın Hapishanesi’nde,
biri kadın diğeri Ferdi adında bir erkek olan iki müdür yardımcısı gözetiminde 30 kadın gardiyan beş kadın
tutukluya saldırdı.
Nehar Avcı, Diren Yağan, Didem
Ezgi Serap, Müzeyyen Çınar ve Eda
Dişkaya isimli kadın tutuklulara kaba
dayak atılarak, o gece ve ertesi gün yiyecek ve su verilmeyerek işkence yapıldı. Salı akşamı Adli Tıp’a gitmek
isteyen tutuklular Sincan Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde nöbetçi kadın doktor tarafından adeta dalga geçercesine gözle muayene edildiler.
Bazı tutuklular doktor odasına kelepçeli sokulurken; kadın doktor, her
gelen tutukluya, bir öncekini kastederek “Acaba kendi mi yaptı, çok da
önemli bir yarası yok” diyerek işkencecilerin korumalığını yaptı.
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, konuyla ilgili olarak 25
Eylül tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, bu kadın hekim hakkında gerekli
yasal süreci başlatacaklarını belirterek,
“Adalet Bakanı’nı ve TBMM İnsan
Hakları Komisyonu’nu göreve çağırıyoruz. Hapishanelerdeki bir çok hasta tutuklu ve hükümlünün artık serbest
bırakılarak tedavilerinin insani koşullarda yapılmasını, hapishanelerde yaşanan her türlü hak ihlalini ve baskıyı ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

Tecrit varsa, tecrite karşı
mücadele de var
Tecrite Karşı Mücadele Platformu,
F Tipi hapishanelerde Eylül ayında yaşanan hak ihlalleri raporunu duyurmak
için İstanbul Taksim’de Tramvay Durağı’nda, basına ve halka yönelik bir
açıklama yaptı. 24 Eylül günü saat
12.45’te
Tramvay Durağı’nda bir
araya gelen
TKMP bileşenleri, “Tecrite Son”,
“Devrimci
Tutsaklar

16

Te s l i m
Alınamaz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarını atarak basın
açıklamasını başlattılar.
Her ay Taksim’de bir araya gelen
TKMP bileşenleri, o ay içerisinde F
Tipi hapishanelerde yaşanan işkenceleri, yasakları, baskıları, idari ve hukuki cezaları, genel olarak hak ihlallerini bir raporla halka duyurmayı sürekli hale getirdiklerini ifade ederek,
“F Tipi hapishanelerde tutsakların
en temel insani hak ve taleplerine saldırılarla yanıt veriliyor. Tecrit politikasında ısrar edilmeye devam ediliyor. Keyfi uygulamalarla, hak gasplarıyla tecrit daha bir boyutlandırılıyor” açıklamasında bulundular.
Hapishanelerde Eylül ayında da
olumlu yönde bir değişiklik olmadığının belirtildiği açıklamada, 16 Eylül’de Kayseri’de kaza geçiren ring
aracında yanan 5 tutsağın ölümüne değinilerek, “5 tutuklunun ölümünde hapishane yönetimi başta olmak üzere,
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sefa Mermerci sorumludur. Sorumlular derhal istifa etmeli ve yargılanmalıdır.” denildi.
(...)
İmralı’da tutulan Abdullah Öcalan
ve 6 devrimci tutsağın yaklaşık 2 aydır aileleri ve avukatlarıyla görüştürülmediklerinin de belirtildiği açıklama; “Devrimci tutsakların tecrit
hücrelerinde tutulmalarına, saldırı ve
işkenceye maruz kalmalarına bugüne
kadar sessiz kalmadık, kalmayacağız.
Tecrit politikası ortadan kaldırılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” denilerek bitirildi. Yaklaşık 75 kişinin
katıldığı eylem, atılan sloganlarla
sona erdi.

Tutsakların savunma hakkı
yeni bir yönetmelikle
gasp ediliyor
16 Eylül’de, Van’dan İstanbul’a 5
tutukluyu taşıyan ring aracının Kayseri’de yaptığı kazada, aracın içinde
bulunan 2 şoför ve 2'si rütbeli 10 asker hafif yaralarla kurtulurken; ring
aracında bulunan 5 tutuklu diri diri ya-

narak yaşamını yitirmişti. AKP, sorumlusu olduğu 5 tutuklunun diri
diri yakılmasını bile fırsata çevirdi.
Tutukluların sevk ve nakillerini en
aza indirmek gerekçesiyle Adalet
Bakanlığı tarafından “Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve bu yönetmelik 20 Eylül 2011 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmelikle bundan sonra hükümlü ve tutukluların, bulundukları yer dışındaki mahkemelere
gönderilmeden, video konferans sistemi ile ifade ve beyanlarının alınması
hükmü getirilmiştir.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 22
Eylül tarihli yazılı açıklamasında, yönetmeliği şöyle değerlendirdi: “Yönetmeliğe sadece bu olay üzerinden bakıldığında yönetmelik, kabul edilebilir, bir ihtiyaca ve gerekliliğe cevapmış
gibi algılanabilir. Siyasi iktidarın hesap verme yükümlülüğünde olduğu her
olayı, kendi lehine çevirmekteki yeteneği artık herkesin malumudur. Bu
yönetmelik de 5 kişinin diri diri yakılması üzerine açıklanarak karşı çıkılmaz bir gereklilik gibi algılatıldı.”
İlgili yönetmeliğin tutuklu ve hükümlülerin duruşmalarda bulunma
hakkını gasp eder şekilde düzenlendiğini belirten HHB; “Savunma hakkı,
duruşmaların açıklığı, yargılamanın
yüzyüzeliği ilkesi gibi ceza yargılamasının ve sanığın en temel ilke ve hakları hiçe sayılmaktadır. Bunun adına da
‘gecikmiş adalet adalet değildir’ sözüne atıfta bulunarak hızlı ve seri yargılama demektedirler. Tutuklu ve hükümlüler duruşmadan uzak tutularak
haklarında diledikleri gibi yargılama yapıp hüküm verilmek istenmektedir.
Uygulanan tecrit politikaları, çıkarılan her yasa ile biraz daha ağırlaştırılmakta, tutuklu ve hükümlülerin
dış dünya ile bağlantıları biraz daha koparılmaktadır. Yönetmelik ring aracı
yangınından önce hazırlanmış, bu olayın meydana gelmesinden sonra ise
sorgulanması istenmeyen diğer tüm yasalar gibi hızlıca yürürlüğe konulmuştur. Bunun adı fırsatçılık değilse
nedir?” ifadesinde bulundu.

NATO’NUN ASKERİ

DOKUZ AY ÖNCE ONLAR DA ADALETSİZLİĞE
KARŞI MEYDANLARDAYDI
9 aydır Antalya’da her Cuma
günü Kışlahan’da açılan imza masası
ile Antalya Özgürlükler derneği’nin
başkanı Mehmet Ali Uğurlu ve Yürüyüş dergisi çalışanlarının yaşadığı
adaletsizlik teşhir ediliyor. İki haftada
bir cuma günleri imza masaları açılıyor, imzalar topladıktan sonra Kışlahan Meydanı’nda bu adaletsizlik
yapılan basın açıklaması ile halka duyuruluyor. 23 Eylül Cuma günü adaletsizlikte 9. ayın dolduğu gün, hala
tutuklu olan devrimcilerin dosyalarındaki gizlilik kararı kaldırılarak
davaları açılmış değil. Antalya Özgürlükler Derneği, adaletin olmadığı yerde ekmek ve suyun da olmayacağını, açtıkları masada ve yaptıkları basın açıklaması ile halka an-

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

lattılar.
Yapılan açıklamada, “Bir insan
ekmek ve su olmadan yaşayamaz. Bir
insan adalet olmadan da yaşayamaz.
Bizim ülkemizde işbirlikçi iktidarlar
emperyalizmin çıkarları için her gün
halkın ekmek ve suyunu ancak sömürünün devamı için yaşatacak kadar veriyorlar. Adaletin terazisinin kefesi ise insanın insanı sömürmeye
başlamasından beri hiç düzelmedi.
İşte bu adaletsizliğin içinde bizler o
adalet terazisinin kefesinin bütün
insanlar için düzelmesi amacı ile bu
meydanlardayız. Dernek başkanımız da adaletsizliğe uğrayanlar için,
tam 9 ay önce bu meydanlarda bizimle birlikte mücadele ediyordu.

Onu, 24 Aralık sabahı özel timlerle
evine yapılan baskın ile tutukladılar.
Yine Anadolu topraklarındaki adaletsizliği, zulmü yazıp, yayınlayarak
zulüm sahiplerini rahatsız ettikleri
için Yürüyüş dergisinin binası helikopterlerle basıldı. Çalışanları tutuklandı. Tam 9 aydır, 9 devrimci hiçbir mahkeme önüne çıkarılmadan
tutuklu. Adli tatil 6 Eylül’de bitti, bugün Eylül’ün 23’ü. Hala tutuklu olan
dokuz insanın dosyaları dahi açılmış
değil. Bu keyfilik, bu dokuz insanın
özgürlüğünü gasp etme hakkını yargıya kim verdi?” denildi.
Antalya Pir Sultan Abdal Derneği’nin de destek verdiği eylem, “Adalet İstiyoruz”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Mehmet Ali Uğurlu
Serbest Bırakılsın”, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganlarıyle ve alkışlarla bitirildi.

Uyuşturucu Sorununu
Bir Tek Devrimciler Çözer
24 Eylül günü İzmir’in Gültepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisi
dağıtımı yapıldı. Tanıtım sırasında
halkımızla yapılan konuşmalarda
parasız eğitim istedikleri için 19 aydır tutuklu olan Ferhat’la Berna anlatıldı. 6 Ekim’deki mahkemeye
çağrıda bulunuldu.

Daha sonra kahvede tavla oynayan mahalleliler,
“Burada uyuşturucu satanlar
ve içenlerden sorunumuz
var. Bu sorunu bir tek siz çözersiniz”
dediler. Yürüyüş dergisi okurları da,
uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı
dur demenin ancak örgütlü mücadeleden geçtiğini anlattılar.
Saat 14.00’te başlayan dergi dağıtımı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplamda 39 dergi halka ulaştırıldı.
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YÜRÜYÜŞ DERGİSİ HALKIN VE HAKLININ SESİDİR!

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

Yürüyüş dergisi çalışanlarının 9
aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu
bulunmaları, Ankara Halk Cephesi tarafından 23 Eylül günü yapılan
eylemle protesto edildi. Kızılay
Sakarya Caddesi’nde yapılan basın
açıklamasında, Yürüyüş dergisinin halkın ve haklının sesi olduğu,
bu nedenle polis tarafından basıldığı ve çalışanlarının tutuklandığı
söylendi. Açıklamanın devamında,
“Kim bu ülkenin bağımsızlığını
istemiyor? Kim bu ülkeyi parsel
parsel satıyor? Yürüyüş dergisi ve
çalışanları mı? Bugün ülkemizin
her bir karış toprağı emperyalistlere

satılmış, denizlerimiz, ormanlarımız, madenlerimiz emperyalistler
tarafından işletilmektedir. Yürüyüş dergisinin suçu bunları yazmak,
bunları dile getirmektir” denildi.
“Derneklerimizi ve Dergimiz
Yürüyüş'ü Savunmaya Devam Edeceğiz!” pankartının taşındığı eylemde, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest
Bırakılsın”, “Yürüyüş Halktır Susturulamaz”, “Adalet İstiyoruz”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılarak bitirilirken; eylem
sonrasında Sakarya Caddesi’nde
bildiri dağıtımı yapıldı.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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İzmir’in Doğançay Mahallesi’nde,
Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği tarafından “Geleneklerimize
Sahip Çıkmak Geleceğimize Sahip
Çıkmaktır” sloganıyla 24-25 Eylül
2011 tarihlerinde halk festivali düzenledi.
Festival öncesinde hazırlık çalışmaları yürütüldü. Halk festivalinin el
ilanları, dernek üyeleri tarafından 23
Eylül Cuma günü kapı kapı dolaşılarak
evlere dağıtıldı ve mahalle halkına neden festival düzenlendiği anlatıldı.
Köy halkının geleneklerinden biri olan
okuntu adı verilen mendiller de el
ilanlarıyla birlikte verildi. Halk, festivale davet edildi.
Her zaman olduğu gibi, halkın birlik olmasından, kendi kültürlerine sahip çıkmasından rahatsız olan İzmir polisi, derneğe gelerek, dernek yöneticilerine “Neden bize saat bildirmiyorsunuz, bize valilik görev dağılımı yapıyor” diye sorarak ortamı terörize etmeye çalıştı. Dernek temsilcisi, “Biz
size haber vermek zorunda değiliz,
afişlerimiz zaten asılı, sizden güvenlik
istemiyoruz” cevabını verdi. Bunun
üzerine polisler, “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner... Dikkat et
merdivenden düşersin, ayağın kırılır, üstün başın yırtılır” diyerek dernek yöneticilerini tehdit ettiler.
Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ilkini düzenlediği
Halk Festivali’nde, “Düzenin Yoz Kültürüne Karşı Kendi Geleneklerimize, Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz, Halk Festivaline Hoşgeldiniz” pankartı açıldı.
Festivalin birinci günü olan 24 Eylül’de doktorlar tarafından evlere gidilerek sağlık taraması yapıldı. Doktorlar
tarafından köydeki evler kapı kapı gezilerek kalp, tansiyon ve fizik muayenesi
yapıldı. Kalp ve tansiyon hakkında bilgilendirme yapıldı. Bazı hastalar sağlık
kurumlarına yönlendirildi.

Aynı gün saat 17.00’de kahvede,
“Doğançay’da İmar Sorunu” konulu
bir panel düzenlendi. Panelde şehir
planlamacısı Tuncay Karaçorlu ve Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği üyesi Yusuf Özçelik konuşma
yaptılar.
Tuncay Karaçorlu, geçirilmek istenen imarın mahalleye uygun olmadığını, yapılacak olan imarın halka sorulması gerektiğini belirterek, “Yine
halka sorulmadan altın madeni açılmak
isteniyor. Altın madeni çevreye, doğaya zararlıdır, tamamen kapatılması gereken bir işletmedir. Kapatılmasını
sağlamanın yolu ise örgütlenerek mücadele etmekten geçiyor” dedi.
Ardından dernek adına konuşma yapan Yusuf Özçelik, “Mahalle halkı
olarak geçirilmek istenen uygunsuz
imara ve diğer sorunlarımıza örgütlenerek birlikte çözüm bulmayız” dedi.
Doğançay Yukarı Çeşme Köyü’nün
meydanında saat 20.00’de başlayan
Halk Festivali’nde ilk önce demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı
duruşu yapıldı. Ardından, Ege’nin kültürünü anlatan zeybek oyunu oynandı.
“Doğançay yaşlıları köyümüzü anlatıyor” adlı sinevizyon gösterisinde, Doğançay’da yaşayan insanların kendi
ağızlarından köyün tarihçesi, yaşanan
sorunlar dinlendi. Konuşmanın ardından yıllardır Ege Bölgesi’nde umudun
türkülerini söyleyen Grup Günışığı
sahnedeki yerini aldı. Doğançay halkı
Günışığı’nı yıllardır tanıyor. Tüm anmalarda, Hıdırellez şenliklerinde Günışığı onlarla birlikte türkülerini, marşlarını söylüyor. Günışığı sahneye çıkınca, coşku doruğa çıkıyor. Ege türküleri ve marşlar Doğançay halkı tarafından çoşkuyla karşılanıyor.
Festivalin birinci gününde son olarak, “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” adlı
belgeselin gösterimi yapıldı. Film gös-

terimine 65 kişi katıldı. İlk gün festivale
150 kişi katıldı. Festivalin ilk günü saat
23.50’de sona erdi.
Festivalin ikinci günü olan 25 Eylül’de akşam saat 19.30’de Tiyatro Simurg’un “Öykülerde, Türkülerde Anadolu” adlı oyunu sergilendi. Festivale
katılanlar oynanan oyundan etkilendi.
Daha sonra Sivas İmranlılar Derneği’nin semah ekibi sahneye çıkarak semahlarını döndüler.
İstanbul’dan gelen İdil Kültür Merkezi’nin tiyatro ekibi İdil tiyatro Atölyesi “Bu dağlara bahar gelsin diye” adlı
oyunu Doğançay halkıyla buluşturdu.
Ülkemizin bir gerçeği olan toplu mezarları anlatan oyun kitleyi halk tarafından beyenildi.
Son olarak, 25 yıldır kavganın onurlu sesi olan Grup Yorum’un öğrencileri sahnedeki yerlerini aldılar. Grup Yorum’un korosunun söylediği türküler ve
marşlarla kitlenin coşkusu arttı.
Festivale gelen köyüler, hep birlikte halaya durup, omuz omuza birlik beraberlik halayı çektiler. Grup Yorum korosu’nun türküleri ile halaylar çekildi.
Yorum Korosu, Grup Günışığı ve İdil
Tiyotrosu Atölyesi oyuncularının birlikte söylediği “Haklıyız Kazanacağız”
marşı ile festival sona erdi.
Doğançay Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin ilkini düzenlediği
halk festivalin ikinci gününe yaklaşık
350 kişi katıldı. Festival saat 23.00’de
sona erdi. Festival boyunca özgür tutsaklar da üretimleriyle, katkılarıyla
köy halkıyla birlikte oldular. Konser alanına açılan özgür tutsakların el emeği
ürünler ve kitaplara da oldukça ilgi vardı. Festival sonrasında festivale katılan
insanlar Doğancay Yardımlaşma Derneği’ne “Biz festivalden etkilendik,
ilk kez bu meydan doldu, seneye de
mutlaka katılacağız, sizlere teşekkür
ederiz” diyerek ayrıldılar.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni

venmediği bir hareketle beraber bir şey
Geliştirir
yapmaz. Bunun için
Cepheliler’e güvenmesi gerekir. Cepheli’ye güvenmelerinin
temel ve belirleyici noktalarından biri
de adaletidir. Adaletin sarsıldığı, halka taşınmadığı noktada kitlelerde
güven yaratılması söz konusu olamaz.
Cepheli, dostuna düşmanına karşı adaletin gereğini yerine getirendir.
Doğru hedeflere karşı, doğru bir eylem tarzıyla halkın adaletini yerine
getirip, düşmana korku saçandır.
Cepheli hem örgütsel işleyişte hem de
örgütün halkla ilişkilerinde sarsılmaz
bir adalet duygusuna sahip olandır.
Mahallelerimizde uyuşturucu kullananları, fuhuş yapanları, baz istasyonu saklayanları... halk önce gelip
Cepheliler’e söylüyorsa, bunda yılların sınanmışlığı ve devrim mücadelesinde uygulanan adaletin etkisi vardır.
Halk, polise değil devrimcilere güvenmelidir. Cepheli bunu sağlamalıdır.
Baskının, zulmün, zorbalığın kol
gezdiği, adaletin olmadığı bir ülke-

Cepheli Adaletlidir
“Bize her şey diyebilirler ama adaletsiz diyemezler!” (Dursun Karataş)
Halkımız ve devrimciler için en
önemli duygudur adalet. Cepheli
adaletlidir. Adaletin sağlayıcısıdır.
Cepheli yarının adaletinin bugünkü
göstergesidir. Dayı’nın da dediği
gibi, bize her şeyi diyebilirler ama
adaletsiz diyemezler. Cepheliliğin
temel taşı adaletli olmaktır. Dost da,
düşman da bilir adalet anlayışımızı.
Bu anlayış ve pratik, düşmana,
halkın kaza sonucu zarar gördüğü bir
eylemden sonra, “Bu Cephe’nin eylemi olamaz” dedirtmiştir. Düşmana
bile adalet anlayışımızı açıklatan,
bizim adalete verdiğimiz önemdir,
yılların biriktirdiği deneyimimizdir.
Cepheli devrimi gerçekleştirmeyi, iktidarı ele geçirmeyi hedefler. İktidarı ele geçirmenin yolu kitleleri kazanmak ve savaşmaktır. Halk, gü-

de devrimciler halkın adalet arayışına cevap vermelidir. Düzenin sağlayamadığı adaleti devrimciler göstermelidir. Adalet, cezayı hak etmiş,
suçu halk nezdinde de açığa çıkmış
olanlara yönelmeli, verilecek ceza suç
ile orantılı olmalı, devrimci adalet konusunda kuşku bırakmamalıdır.
Halkın adalet ihtiyacına, devrimci bir tarzda cevap verdiğimiz oranda halka ulaşabilir, halkı örgütleyebiliriz. Devrimin en önemli dinamiklerinden birisidir adalet duygusu...
Cepheli, sadece halka karşı değil,
kendi içinde de adaletli olmalıdır. Bir
Cepheli’nin yaptığı adaletsizlik sadece o kişinin yaptığı adaletsizlik olarak algılanmaz, bütün olarak Cephe’yi etkiler. Bu yüzden Cepheli
adaletsizlik yapmaz.
Vatanımıza, halkımıza, yoldaşlarımıza beslediğimiz sevgi ve düşmana olan öfkemiz ne kadar büyükse, adaleti gerçekleştirme ilkemiz
de o kadar büyük olur. Adaletli olma
sorumluluğunu buralardan alırız. Dayımızın sözleri Cepheli için kılavuz
olmalıdır.

Yozlaşmaya Karşı Halk Cephesi
Saflarında Savaşalım
Bursa Halk Cephesi, mahallelerde yozlaşmaya, çeteleşmeye ve uyuşturucuya
karşı bir ay önce başlattığı kampanya çerçevesinde 21 Eylül günü Teleferik/Akçağlayan Mahallesi’nde bildiri dağıtıp,
çıkartma ve afiş yapıştırdı.
Halk Cephesi önlüğü giyen 6 Cepheli,
ellerinde megafonla kampanya hakkında bilgi vererek, Akçağlayan merkezinde bildiri
dağıttı. Halka yönelik yapılan konuşmalarda
“Emekçi halkımız; bu mahalleler bizimdir.
Sokaklarında yürüdüğümüz, kapısının önünde oturduğumuz evler bizimdir. Sıkıntısını,
sevincini bildiğimiz komşular bizimdir.
Biz sahip çıkarsak ve mücadele edersek ancak gelecek bizim olur. Korkuyor, kaygılanıyoruz. Acaba çocuklarımız kiminle arkadaşlık ediyor, neler yapıyor? Hiçbir aile
çocuğuna uyuşturucu kullanmayı, çetelerle gezmeyi, hırsızlık yapmayı yakıştırmaz.
Sorunlarımızın çözümü farklı kültürden
mezhepten insanların yan yana gelerek
mahallelerimize, sokaklarımıza, değerleri-

mize ve geleceğimize sahip çıkmamızdadır.
Gençlerimizin bataklığa çekilmesine izin
vermemek için mücadele etmeliyiz. Halkımız; kültürümüze, mahallemize, geleceğimize sahip çıkmak için, yozlaşmaya karşı
Halk Cephesi saflarında savaşalım!” denildi.
Eylem sırasında, “Mahallelerimizde
Uyuşturucuya, Çeteleşmeye, Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz! Halk Cephesi” yazılı
çıkartmalar yapıştırıldı.
Bildiri dağıtımı sırasında insanlar kampanyaya destek vererek, kendilerinin de yapacak bir şeylerinin olup olmadığını sordular. Mahalledeki evlerin zilleri çalınarak,
kapı kapı bildiri dağıtıldı. “Mahallelerimizde Uyuşturucuya, Çeteleşmeye, Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz! Halk Cephesi”, “Yozlaşmaya Karşı Halk Cephesi Saflarında Birleşelim Savaşalım! Halk Cephesi” yazılı afişlerden mahallenin birçok
yerine yapıştırıldı. Eylem sırasında 500 adet
bildiri dağıtılırken, 100 adet afiş ve 90 adet
çıkartma yapıştırıldı.

TAYAD’lılar
halka tecriti
anlatmaya
devam
ediyor
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TAYAD'lı Aileler, 2324 Eylül günlerinde Taksim Galatasaray Lisesi
önünde masa açarak tecritin kaldırılıp sohbet hakkının uygulanması için
imza topladılar. 16.0018.00 saatleri arasında açık
tutulan masada, “Hapishanelerde 10 Yılda 1758
Ölüm! Tecrit Can Almaya
Devam Ediyor! Siz Neredesiniz?" pankartı yer aldı.
Halka tecriti anlatan aileler, sohbet hakkının uygulanması için mücadelelerine devam edeceklerini,
haklarını koruyacaklarını
vurguladılar.
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Nedir
vatanını
sevmek?
Nedir vatanseverlik?
Güçlü bir yurtseverlik ve halk sevgisini kendi kişiliğimizde, kadrolarımızda ve halkımızda yaratmadan devrimcilik yapılamaz. Yapıldığında ise kolay bir devrimcilik ve
aynı kolaylıkta düzene dönüş zor olmayacaktır.
Şehitlerimiz defalarca kanıtlamışlardır ki; ölüm anında
dahi güçlü bir sosyalizm inancı, vatan ve halk sevgisi taşıyanlar, koşullar ne olursa olsun yenilmezler.
Bizler, vatan ve halk sevgisi ile donanmadıkça, düşmana
karşı kinimizi büyütmedikçe devrimciliğimizi de büyütemeyiz. Daha ileri adımlar atmak, daha çok yük taşımak,
daha çok şey yapabilmek, öncü
ve örnek olmak, devrimciliğimizi halk ve vatan sevgisi temeline oturtmaktan geçmektedir. Bu sevgiyi, halka ve vatana bağlılığı devrimciliğimizin temeli haline getirdiğimizde, bu aynı zamanda bizim
tüm yaşamımızı yeniden şekillendirmemizi sağlayacaktır. Ülkemizin, halkımızın durumu, halkın yaşadığı acılar,
savaşımızı boyutlandırmayı
zorunlu kılmaktadır. Bunu içten hisseden her devrimci, her
gün bir önceki günden daha
fazla çaba göstermek zorunda olduğunu da hisseder.
Vatanseverlik, yalnızca devrimcilere özgü değildir.
Teorik olarak, vatansever olmak için Marksist-Leninist olmak gerekmez, mutlaka sosyalizmden yana olmak da gerekmez. Ama bugün emperyalizme karşı tutarlı, kararlı bir
vatanseverlik, yalnız devrimciler tarafından ortaya konulan politik bir tutumdur.
Vatanseverlik, vatanının bağımsızlığını, halkının özgürlüğünü istemek, bağımsızlığı ve özgürlüğü kazanmak için
mücadele etmektir. Gerektiğinde o toprak parçası için canını verebilmektir.
"Nasıl silahını yitiren ordu, orduluk niteliğini yitirirse,
yurtseverlik coşkusu taşımayan devrimci de devrimcilik niteliğini yitirir." (Mahir Çayan) Yani devrimci olmanın temel koşuludur vatan sevgisi.
Bu konuda son derece dezavantajlı bir durumda olduğumuz da açıktır. Solun uzun bir dönem boyunca "vatana yabancılaşması, bu kavramın adeta "sağ"la özdeşleşmesine yol
açmış, bu özdeşleşme de tersinden solu vatan kavramından
iyice uzaklaştırmıştır. Bu kısır döngü elbette kırılmak zorundadır.
Vatanseverlik, emekçilerin ülkelerine duydukları bağ-

Öğretmenimiz

lılıktır, ülkeleri ve o ülke üzerinde yaşayan halkları uğruna gerektiğinde kan dökmeleridir. İlerici tarihlerine sahip
çıkmaları ve bundan ulusal bir gurur duyabilmeleridir.
İlericiler, devrimciler, vatan hainlerini hayatın her alanında
teşhir ederek, vatanseverlik bayrağını kimin taşıdığını göstermelidirler. Kuşkusuz bu sadece "biz vatanseveriz" demekle
olmaz. Gerçekten de Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, tüm milliyetlerden devrimciler, kendi ulusal tarihlerindeki ilerici, halkçı değerleri sahiplenerek, o "ulusal gururu" günümüze taşıyarak bunu hayatın içinde yaşatmalı ve göstermelidirler.
Bugün artık kesindir ki gerçek vatanseverler, yalnız ve
yalnız devrimcilerdir. Devrimcilik, vatanseverliği içerir zaten. Fakat bu böyledir diye vatanseverlik kimliğimizin vurgulanmasını yadsımamalıyız. Tam tersine, birinci olarak kitlelerin bağımsızlıktan yana özlemlerini, Amerikan veya Avrupa emperyalizmine yönelik tepkilerini ve hoşnutsuzluklarını anti-emperyalist mücadeleye sevk edebilmek, ikinci olarak düzen güçlerinin kitlelerin
milli duygularını istismar etmelerinin, vatanseverliği ve ihaneti çarpıtmalarının önüne geçebilmek için de vatanseverlik
kimliğimizi ortaya koymalıyız.
Vietnamlı bir köylü, Amerikan bombaları ülkesini ve köyünü yakıp yıkarken ne diyordu
hatırlayalım: "Benim halkım her
zaman buradaydı. Babam, onun
babası ve dedemin babası, geriye sayabildiğimiz kadarıyla hepsi. Yanki şeytanları, bombaları,
mermileri ve tanklarıyla mezarları parçalasa bile, onların kemikleri burada gömülü. Burada yaşayacağım ve burada savaşacağım. Yanki bombalarıyla ya da mermileriyle ölürsem en azından kemiklerim
atalarımınkiyle aynı toprak parçasında kalacak."
Bir insan düşünün, bedeni alevler içinde. Yoldaşlarına
karşı vahşi bir saldırıyı durdurmak için tutuşturmuş bedenini... Hapishane maltasında alevler içindeki bedeniyle, vahşi saldırıyı düzenleyenlerin üzerine doğru yürüyor. Kurşunlar
yağdırılıyor bedenine. Alevler içindeki bedenden tek bir slogan yükseliyor o anda: Yaşasın Bağımsız Türkiye!.. Benzer sahneler, bir başka hapishanenin havalandırmasında, kuşatılmış bir üste de tekrarlanıyor. O anda “F Tiplerine Hayır” sloganı da veya karşısındaki katilleri lanetleyen bir slogan da atabilir. Ama ister tutsak bir devrimci, ister kuşatılmış
bir savaşçı olsun, son nefesinin bir bölümünü mutlaka o sloganı haykırmaya ayırıyor: Yaşasın Bağımsız Türkiye! Ve o
slogan, bu ülkede, yalnızca devrimcilerin gerçekleştirdiği
yürüyüşlerde, mitinglerde, gösterilerde duyuluyor. Bu ülkede, bağımsızlık mücadelesi, yalnızca devrimciler tarafından sürdürülüyor; emperyalizme karşı mücadele edenler yalnızca devrimcilerdir, HALKINI VE VATANINI BU
KADAR SEVEBİLEN YALNIZCA DEVRİMCİLERDİR.
BU BİZİZ İŞTE!

Vatanseverlik; Vatanın
Bağımsızlığı, Halkın
Özgürlüğü İçin Mücadele
Etmektir! Böyle Bir
Mücadeleyi Ancak
Devrimciler Verebilir! Son
Nefeslerinde “Bağımsız
Türkiye” Sloganı Atan
Devrimciler; Bu Ülkenin
Gerçek Vatanseverleridir!
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Her Şeyi Sattılar Sırada
Vatanımızın Tamamen Satışı Var...
780 bin kilometre kare olan vatanımızın
 AKP iktidarından önce satılan toprak
miktarı 11 milyon 961 bin 595 metrekaredir.
 AKP iktidarında bu rakam 69 milyon 702
bin 503 metrekare olmuştur.
 Maden alanlarındaki kullanım haklarıyla
birlikte yabancıların elindeki toprak miktarı
AKP, iktidarı “cari açığı” kapatmanın yolunu bulmuş... Artık ekonomi düze çıkacak ve memleket refaha kavuşacak! Bulunan yol çok
basit; memleketi satarsın böylece her
şey yoluna girer...
İşte AKP'nin bulduğu yöntem
bu... Bugüne kadar ekonomiyi düze
çıkarma, borçları kapatma adına satmadık hiçbir şey bırakmadılar.
Özelleştirme adı altında kelepir fiyata elden çıkarılan kurumlar bitti ama
borçlar hala bitmiş değil. Tersine sürekli de artıyor.
Hiçbir karşılığı olmadan alınan
borçlar sayesinde yürüyen ekonominin
dikişlerinin atmaması için her gün
yeni para kaynakları arayan AKP yabancılara mülk satışına ilişkin geçmişte
çıkardığı ama yeterli olmayan yasanın
eksik kalan yanlarını da düzenleyerek
yeniden çıkarmaya hazırlanıyor.
Bu satış çabaları yeni değildir. On
yıllardır memleketi satmak için elden
gelen ne varsa yapılmaktadır. "Bu
memleket bizim değil, sizin" diyerek
ülkemizin emperyalizme peşkeş çekilmeye başlanmasından bu yana
ülke kaynakları sonuna kadar emperyalizmin hizmetine açılmış ve halen de açılmaya devam etmektedir.
Ancak bunlar yeterli gelmemektedir; ne işbirlikçilere ne de emper-

150 bin kilometrekaredir. Bu toplam yüzölçümün yüzde 20’sidir!
AKP iktidarında İsrail’e GAP bölgesinde
450 bin dönüm arazi, 47 bin 897 metrekarelik
68 gayrimenkul satıldı!

yalist tekellere... Bu nedenle her geçen gün daha fazlası istenirken ülke
için hiçbir vatanseverlik duygusu taşımayan işbirlikçi iktidarların da
buna fazlasıyla açık olması sayesinde topraklarımız satılıyor.
Ülke içinde arazi, toprak satışına
ilişkin çabalar yeni değildi elbet.
Turgut Özal döneminde meşhur "Sevda tepesi"nin satışı söz konusuydu ve
buna ilişkin çokça da kıyamet koparılmıştı o dönem. ‘Sattırırsın sattıramazsın’ temelinde burjuva politikacılarının kendi içlerindeki kavgalarına sahne olan bu satış en sonunda gerçekleşmişti de. Ancak o dönem arazi satışları yine de sınırlıydı.
Sonraki yıllarda da bu mülk satışına ilişkin yasal düzenlemeler sürekli
gündeme gelmiştir ve hemen her
burjuva partisi, emperyalizme ülkeyi peşkeş çekmenin bir yolunu bulmuş, memleketi haraç mezat pazara
çıkarmak için canla başla çalışmıştır.
Ancak bu konuda hiçbiri gelmiş
geçmiş en işbirlikçi iktidar olan
AKP'nin eline su dökemez.
Özelleştirme politikalarıyla devletin elinde bulunan hemen tüm işletmeleri birer birer elden çıkartan AKP
iktidarı sonunda işletmelerin devrini de
bitirdikten sonra bu kez işletme ruhsatı
dışında mülkiyet hakkının devrini de

sağlamaya başlamıştır.
AKP'nin politikası çok açıktır ve
bunu geçen döneme kadar Maliye Bakanlığı görevini sürdüren Kemal
Unakıtan şu sözleriyle açıklamıştır:
“Her şeyi satacağım. ‘Memleket
işgal ediliyor’ diyorlar. Evet, çağırıyorum; Amerikalı’yı, Rus’u işgale çağırıyorum. TÜPRAŞ’ı Ruslara veremezmişiz; onlarınki para değil mi?
Parayı veren düdüğü çalar. Devletin
elinde ne varsa satacağım. Müşteri
gece gelse yatağımdan kalkar pijamalarımla gider satarım.”
İşte bu kadar açıktır AKP'nin politikası... Memleketi haraç mezat satmak...
Ve sattılar; pijamalı, pijamasız...
Her şeyi sattılar ve en son toprakları
satmayı da hızlandırdılar... Tıpkı
1856 Islahat Fermanı’nda olduğu
gibi; yabancılara toprak satışının
önünü sonuna kadar açtılar. Şimdi kalan birkaç ayrıntı engeli de ortadan
kaldırmaya çalışıyorlar.
1856 Islahat Fermanı, Osmanlı'nın yarı sömürgeleşmesinin ve artık sonunun geldiğine dair atılan en
önemli adımların başlangıcıdır.
AKP fermanları da Osmanlı fermanlarından aşağı kalmamaktadır.
En son bu konuda uzman olan ve
zaten işi mülk satışı, emlak olan bir kişi

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

21

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

22

başa getirildi. Erdoğan Bayraktar TOKİ
sayesinde bu tür satışların da halkın konutlarına el konularak yerlerinin tekellere peşkeş çekilmesi ve halkın da
en kötü koşullarda yaşama mahkum
edilmesinde uzman bir kişidir.
İşte bu Bayraktar, şimdi yabancılara mülkiyetin satışına ilişkin yasadaki aksayan tüm yanları ortadan
kaldıran ve satışı tümden kolaylaştıran bir yasayı hazırladıklarını ilan ediyor. Bu nedenle de işbirlikçi tekellerden bol bol övgü de alıyor.
Aslında Bayraktar'ın yaptığı çok
bir şey de yoktur. Gerçekte bugüne kadar çok fazla da bir anlamı olmayan
arazi satışında karşılıklılık ilkesini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani Türkiye'den arazi almak isteyen ülkelerden Türkiye'lilerin de mülk alabilmesini ifade ediyor karşılıklılık. Yeni
yasayla yabancıya mülk satmayan
ülke vatandaşları veya şirketleri de
Türkiye'de mülk edinebilecekler. Yani
zaten çok pratik bir geçerliliği olmayan bir uygulamayı bile engel olmaktan çıkarıyor AKP...
Ve böylece de tarihin en büyük satışını gerçekleştiriyor... AKP'nin iktidara gelmesinden önceki dönemde
yabancılara satılan toprak miktarı 11
milyon 961 bin 595 metrekaredir.
AKP'nin iktidara geldiği son 9 yılda
ise 69 milyon 702 bin 503 metrekare
toprak satılmıştır.
Türkiye’nin yüzölçümü 780 bin kilometrekaredir. Özellikle maden alanlarındaki kullanım haklarıyla birlikte
şu an yabancıların elinde bulunan toprak miktarı ise, bu toprakların yaklaşık yüzde 19’u olan 150 bin kilometrekarelik maden alanlarıdır. Bunlar şu anda emperyalist şirketlerin işgali altındadır. Buraların işletme hakkını elinde bulunduran bu şirketler bor,
boraks, trona, gümüş, bakır, çinko
ve altın gibi madenleri çıkartıp, bunlardan büyük karlar elde ediyorlar.
Yabancılara işletme hakkı tanıyan
yasa daha önce iki kez anayasa mahkemesinde iptal edilmiş olmasına rağmen bunlar AKP'yi yıldırmamış ve her
seferinde yeni düzenlemelerle yasa tekrar gündeme getirilmiştir. En son iki
kez iptal edilen Tapu Kanunu’nda değişiklik öngeren 5782 sayılı kanunun

Anayasa Mahkemesi tarafından
onaylanması ile şimdiye kadar işletme hakkını elinde bulunduran tekeller artık buraların tapusunu da
alma hakkını elde ettiler. Ve yine bu
yasa ile daha önce illerin binde 5'inin
yabancıya satılabileceğine dair olan
yasal düzenlemenin sınırları da genişletilerek binde 10'a çıkarılmıştır. Bu
sınırlama şirket alımları için geçerli değildir. Şirketler hiçbir sınırlamaya
tabi değildir.
Kısacası AKP, emperyalist tekellerin ve genel olarak yabancıların
mülk edinmeleri önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için iktidara geldiği günden bu yana yılmaz bir
savaş vermiştir. Ve en nihayetinde de
memleketin yaklaşık yüzde 20'sini
toprak olarak yabancıların mülkü haline getirmeyi başarmıştır.
Bugün görüntüde kanlı bıçaklı oldukları İsrail'e de büyük miktarlarda
arazi satıldığı bilinmektedir. Sadece
2003 ile 2005 yılları arasında 23 İsrailli
toplam 47 bin 897 metrekarelik 68
gayrimenkul aldı. Yine GAP bölgesinde 450 bin dönüm arazi aldıkları da
2004 yılında basına yansımıştır.

Yabancıya mülk satışı
kazandırır mı
ülke mi batırır?
Yabancıya mülk satışı denilen sistemin sonuçlarının ne olacağını yakında görmek için yaşanan bazı gerçeklere bakmak yeterlidir.
Nasıl ki gecekondu sahibi olup bu
memlekette iyi kötü başını sokacağı
bir yeri olan insanların evleri bugün
binbir yalan dolanla ellerinden alınıyorsa bir ülkenin topraklarının satışı
da sonuçta yerinden yurdundan edilmeyi beraberinde getirecektir. Olur
mu öyle şey? Hem satılacak yerlere
ilişkin sınırlamalar getirilir ve hemde
burası bir ülke, öyle kimse elinden alamaz, denilebilir.
Anayasa'ya göre bir insanın barınma hakkı en temel haklarından biridir.
Ancak AKP iktidarı bugün bu hakka en
pervasız şekilde saldıran bir iktidar durumundadır. İnsanların evi barkı var mı
yok mu diye bile bakmamaktadır. Ya
da sosyal ilişkilerinden kopararak ade-

ta bitkisel bir yaşama mahkum edeceği
bir alanda insanlara TOKİ konutları sunulmakta ve buralarda insanlık dışı koşullarda yaşamaları karşılığında bir de
yıllarca sürecek bir borç yükü yüklemektedir insanların sırtına.
Evet işte bu yapılabiliyorsa ve
insanlar bu kadar rahat bir anlayışla
yerlerinden yurtlarından edilerek evsiz barksız kalmaya mahkum edilebiliyorsa bir ülkenin bu şekilde tasfiyesi de pekala mümkündür.
İşte bir İngiliz kuruluşunun yaptığı
araştırmanın sonuçları bunu çok açık
ortaya koymaktadır. İngiltere’de yardım kurumu olarak çalışan Oxfam
isimli bir kuruluşun yaptığı araştırma
konusunda BBC şu bilgileri aktarıyor:
"Oxfam, perşembe günü yayımladığı raporda 2001 yılından bu yana
dünya çapında 200 milyon hektarı aşkın toprağın satıldığını ya da uzun vadeli kiralandığını açıkladı.
Uluslararası şirketlerin kontrolüne
geçen toplam arazinin hemen hemen
yarısının Afrika kıtasında yer aldığını
belirten Oxfam, Afrika'da satın alınan
toprakların Almanya'nın yüzölçümüne denk düştüğüne dikkat çekti.
Evinden yurdundan edilen insanlara örnek olarak İngiliz kereste şirketi New Forests şirketinin Uganda'da
kontrol sahibi olduğu 20 bin hektara işaret eden Oxfam, burada en az 20
bin Ugandalı’nın evini terketmek zorunda kaldığını söyledi.
Oxfam'ın eleştirilerini reddeden
New Forests şirketi, toprağını kaybedenlerin yeniden iskan edilmesi
için Ugandalı yetkililerle işbirliği
içinde tamamen yasal ve barışçıl bir
program yürütüldüğünü açıkladı.
Oxfam ise, çok sayıda köylünün
bazen şiddet kullanılarak taşınmaya
zorlandığını ve zaten yoksul olan bu
insanların daha da yoksul ve topraksız bir hayata itildiğini söylüyor.
Raporda, evini kaybeden Ugandalılardan hiçbirine tazminat ödenmediği iddia ediliyor." (BBC Türkçe
yayını, 22 Eylül 2011)
Gerçekler işte bu kadar çıplaktır. İsrail devletinin nasıl kurulduğunu herkes bilir. Önce Filistin halkının top-
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Savaşan
Kelimeler
Makul Olmak
“Kutlanmasına izin veriyoruz ama makul flamalarla... Kızıl bayraklarla, tek tiplerle, berelerle değil!”
“Kutlayın ama makul alanlarda, Taksim’de değil!”
“Tamam, eylem yapılabilir ama alana makul sayıda
insanın girmesine izin verildi.”
Bu tarz açıklamaları, burjuvazinin “makul” olunması üzerine çağrılarını duymuşuzdur. Burada karşımıza çıkan ilk soru; makul olur muyuz, neye göre makul
olunur?
Makul; kelime olarak “aşırı olmayan, uygun” anlamına geliyor. Burjuvazi de, kendi gayri meşru ve haksız dayatmalarını haklı göstermek için “makul” der,
bizi “makul”luk tartışmasına iter. Böylece kararsızlığa,
tereddüte düşürmeye çalışır.
“Makul yer”, “makul sayı”, “makul eylem şekli”
gibi çağrılarda hep burjuvazinin sınırlamaları vardır.
“Makul olmalı” diyen burjuvazi, kendisine karşı gelirakları parça parça satın alınmış ve sonra da Filistin halkı oradan sürülmüşlerdir. Ve işte bugün Afrika'da yaşananlar da ortadadır. Uganda'da yaptıklarını "yasal ve barışçıl" bir şekilde yaptık diyor emperyalist şirket.
Ne yapmış, insanları yerinden yurdundan etmiş. Zaten yoksul olan insanlar hem aç hem de yersiz yurtsuz bırakılmışlardır. Neymiş, insanlar bunu
gönüllü yapmışlar. Bu gönüllüğü yaratan nedenler nedir acaba? Burjuvalar bunu hiç de tartışmak istemezler.
Çünkü NEDEN sorusunun sorulması
gerçekleri ortaya çıkarır ve onların tüm
çirkin yüzlerini de ortaya serer.
Onlar sormaz belki ama biz soralım NEDEN? Neden satar insanlar bir
avuç topraklarını, neden açlık yaşarlar,
neden yoksulluk yaşarlar?.. Bu soruların ortak cevabı; emperyalizm ve
onun yeni sömürgecilik politikalarındadır... Emperyalizmin gerek Osmanlı'nın son döneminde ve gerekse de bugün ülkemize nasıl girdiği ve sömürü
kanallarının nasıl açılıp, nasıl işlendiği bilindiği zaman neden sorusunun cevabı da çok açık olarak ortaya çıkar.
Elbette yeni sömürgeciliği burada
uzun uzun yazmayacağız. Sadece
mülkiyete ilişkin sonucu yaratan bazı

şen muhalefetin önünü kesmek ister. Makul
olmanın “çözüm” getireceğini belirtir. Makul
olan ne, olmayan ne?
“Makul”u belirleyen burjuvazinin dayatmaları
değil, mücadelenin meşruluğudur. Biz, burjuvaziye karşı “makul” davranmayız. Çünkü, makul olmak,
uzlaşmayı getirir ve biz burjuvaziyle asla uzlaşmayız.
Bugüne kadar, “makul”luk üzerine yapılan pazarlıklar,
yürüttüğümüz mücadeleyi yasallık sınırlarında, “temsili” bir mücadeleye dönüştürmeye çalışan anlayışın ürünüdür.
Bazen sol bile katılır bu “makul” önerilere. Kendi
reformist tutumlarını gizlemek için “makul” olmak
gerektiğini belirtirler. Öyle ki, bize eylemlerde yaptıkları bu “makul” istekler, çoğu kez kazanımlarımızı gölgede bırakmış, ödediğimiz bedellerin çoğalmasına
neden olmuştur.
“Makul olmak”; izin verildiği ölçüde ve izin verildiği kadar anlamına gelir. Burjuvazi de bize geri adım
attırmak istediği zaman “makul olmayı” dayatıyor.
Bize geri adım atın diyemediği için “makul olun” diyerek bunu yapmaya çalışıyor.
Bu kavram burjuvazinin yarattığı bir kavramdır.
Burjuvaziye karşı asla “makul” olmayacağız.
Mücadelenin büyümesi ancak “makulluk” adı altında
yapılan dayatmaları, barikatları yıkarak sağlanabilir.

başlıkları vermekle yetineceğiz.
Bir ülkenin üretim sistemini tahrip ederseniz, tarımını, hayvancılığını öldürürseniz ve ülke insanlarının
kendi geçimlerini sağlayacakları başka bir kaynağı bırakmayıp hepsine bir
şekilde el koyarsanız, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapacakları çok fazla bir şey de kalmaz...
Ellerinde kalan bir avuç toprak ise ve
bu da karın doyurmuyorsa bununla
geçimini sağlama yoluna giderler...
Bir yanda birileri ülkenin tüm
kaynaklarını sonuna kadar sömürüp
emperyalist tekellerle işbirliğine girerken öte yanda ise yaşanan açlık ve
yoksulluk insanlara bunu yaptırır. Ve
bu sayede insanların topraklarını ele
geçiren emperyalist tekellerin yarın
“buralardan çıkın” demelerinin zemini
de böyle oluşur. Çünkü onlar için mülkiyet en kutsal haktır. Sana ait olan
mülkün tapusunu bir kez aldılar mı yarın “bu benimdir buradan çık nereye
gidersen git” deme hakkını bulurlar
kendilerinde. Bu hakkı onlara veren
işbirlikçi iktidarlardır.
Osmanlı döneminde Düyun-u
Umumiye vardı, şimdi Tahkim Kurulu vardır. Emperyalistlerle ihtilafları çözen kurumlar yine emperya-

listlerin denetiminde olan mahkemeler, kurumlardır.
Bu nedenle yarın gelip de “tapusu bizim olan topraklardan çıkacaksınız” dediklerinde çıkmak zorundasınız. Emperyalistlerin yasaları böyle emreder. Bu yapılmadığında ise
"yasal ve barışçıl" yöntemlerle yurdunuza el koyma hakları da vardır.
Onların "yasal ve barışçıl" yöntemlerini tüm tarih içinde görmek
mümkündür. İşgaller, dökülen kanlar,
yakılıp yıkılan ülkeler, aç, yoksul ve
ilaçsız bırakılarak öldürülen bebelerdir onların "yasal ve barışçıl" yöntemlerinin geride bıraktıkları.
Afrika'da yapılan budur. Filistin'de yapılan budur. Yarın ülkemizde yapılacak olan da budur.
Bu nedenledir ki emperyalist tekellerin ve onların işbirlikçisi AKP'nin
politikalarına karşı ülkemizin bağımsızlık mücadelesini daha da yükseltmeli, ülkemizin emperyalistlere peşkeş çekilmesine izin vermemeliyiz. Bu
ülke, bu vatan bizimdir, diyerek emperyalist tekelleri ve işbirlikçilerini ülkemizden kovup bağımsız, demokratik ve sosyalist bir ülkeyi kurmalıyız.
Halkımızın ve ülkemizin bundan
başka bir kurtuluş yolu yoktur.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

23

AKP halkın
tepkisinden, öfkesinden korkar.
Bunun için halkın örgütlülüklerine saldırır. Örgütlenmesinin yollarını kapatmaya çalışır. Çünkü bilir ki halkın
örgütlenerek büyük güce ulaşması, faşist iktidarın da yok oluşu demektir...
İktidarını korumak için emekçilere, işçilere, öğrencilere, yoksul halkımıza
her türlü yöntemle saldırarak sindirmeye çalışır. Halkı korkutarak halktan olan korkusunu gizlemeye çalışır.
AKP, işçi ve emekçilerin örgütlülüklerinden ve örgütlenmesinden korkar. Her fırsatta saldırarak korkusunu gösterir.
AKP iktidarı seçimler öncesinde
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
çıkarma yetkisi aldı. Seçim sonrasını beklemeden halka dönük yeni saldırıların adımlarını attı. 6 Nisan 2011
tarihli TBMM oturumunda “Kamu
hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli
bir şekilde yürütülmesini sağlamak
üzere kamu kurum ve kuruluşların teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki
kanunu”nu kabul ederek hükümete 6
ay süreliğine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisini
vermişti.
AKP’nin çıkarmış olduğu Torba
Yasa’nın 166. maddesi 13 Şubat
2011’de mecliste onaylandı. Bu emekçi düşmanlığının açıkça görüldüğü
maddelerden biridir. AKP iktidarı
166. maddeye dayanan sürgün saldırısıyla belediyelerdeki örgütlü işçileri
dağıtmayı ve giderek belediyeleri
örgütsüzleştirmeyi hedeflemektedir.
Bu çerçevede DİSK’in en güçlü sendikası olan Genel-İş’i de etkisizleştirmeye çalışmaktadır.
AKP, işçilerin, emekçilerin hak
aramasını, örgütlenmesini istemez.
Örgütlü olmasından korkar. Şubat
2011’de Torba Yasa Tasarısı’nı protesto etmek isteyen emekçilere, 17
Ağustos 2011’de Samsun Gazi Devlet Hastanesi bahçesinde direnişte
olan işçilere AKP polisi saldırdı.
Samsun’daki işçiler sendikalı olduk-

Düşmanı
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Halk Düşmanı AKP’nin

Halk Korkusu

ları için işten çıkarılmışlardı. Ve direnişe başlamışlardı.
AKP, örgütlü halktan ve örgütlenmeyi hedefleyen her şeyden korkar. Ankara’da Halk Anayasası taslağı
dağıtırken gözaltına alınan 10 kişiye
2,5 ile 3 yıl arasında değişen cezalar verdi. Çünkü AKP iktidarı halkın
düzene karşı bir alternatif yaratmasını
istemez. Hedefi anayasa tartışmalarının kendi icazet sınırları içerisinde
yapılmasıdır. Daha fazlasını isteyenlere saldırması da bundandır.
AKP, örgütlü kurumlardan, örgütlü mahallelerden ve örgütlü insanlardan korkar. 10 Mayıs 2011’de Okmeydanı’nda devrimci kurumlara yönelik, AKP’nin polisi baskınlar düzenlemiş, Gençlik Federasyonu’ndan
gözaltına alınan 15 yaşındaki gençlerimize dahi işkence yapmış, sakat bırakmıştır. İstanbul’un Çayan, Sarıgazi, Gülsuyu ve Gazi mahallelerine
saldırarak onlarca insanı gözaltına
alarak tutuklamıştır. 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da
9 devrimci sokakta kasklı, sivil onlarca
polis tarafından haydutça kaçırılarak
gözaltına alındı. AKP’nin devrimcilerden ve halktan duyduğu korkuyu

tüm pervasızlıyla
gösterir polis.
AKP halk korkusuyla yeni savaş birliklerini
oluşturuyor. Yeni savaş çağrılarında
bulunuyor. Halka karşı savaşta, iç güvenlikte polis harekat timlerinin daha
faza kullanılması, polisin rolünün
değiştirilmesi ve aktifleştirilmesini hedefliyor. AKP özel harekat timlerinin
sayısını 15 bine çıkardı. Böylece
halka karşı savaşı tırmandırıyor.
AKP iktidarı korktuğu için kendini
koruyacak zırhlar oluşturur. Tayyip
Erdoğan zırhlı araç, zırhlı elbiselerle dolaşıyor. “Modern teknikle” donanmış korumalar ordusuyla hareket
ediyor. Elbetteki bu korumalar ordusu, güvenliği onların korkularını küçültmeyecek aksine halklar karşısında büyütecektir.
AKP korktuğu için Anadolu’nun
her şehrinden, her ilçesinden köylerine varana dek mobese kameralar
yerleştirmiştir. Yalnızca Dersim’in
Ovacık ilçesi’nde 20’yi aşkın mobese vardır. Öyle ki, insanların hiç uğramadığı mezra ve köylerin giriş çıkışlarına da mobese yerleştirilmiştir.
AKP her türlü hareketlilikten korktuğu için halkta da korku ve tedirginlik yaratarak, korkusunu gizlemeye çalışmaktadır.

AKP'nin “Alevi Açılımı” Aldatmaca
Asimilasyon Ve Sünnileştirmedir!
AKP’nin “Alevi Açılımı”nın asıl
amacı ortaya çıktı. CHP Dersim
milletvekili Hüseyin Aygün, 21 Eylül 2011 tarihinde yayınladığı yazılı açıklama ile 3. “Alevi Çalıştayı” toplantısının tutanaklarını açıkladı. Bu tutanaklara göre, 19 Ağustos 2009’da Ankara Rixos Otel’de
düzenlenen 3. Alevi Çalıştayında
toplantıya çağrılan tek müftü olan
Dersim müftüsü Arslan Türk, Dersim Alevilerinin asimile edilmesi ve
Sünnileştirilmesi üzerine bilgiler
veriyor. Türk’ün verdiği bu bilgilerden sonra moderatör Nejdet Subaşı, AKP'nin asıl amacını özetleyen

şu cümleleri söylüyor
: "Umut verdiniz.
Oralarda şöyle iyi çalışılırsa, halk kısa sürede Sünnileştirilebi-

lir."
Devrimci Alevi Komitesi (DAK)
de, 24 Eylül günü konuyla ilgili bir
açıklama yaparak, şunları söyledi:
“AKP, Alevi düşmanı bir partidir,
halk düşmanı bir partidir. AKP'nin
politikaları yalan üzerine kuruludur. Her demokratikleşme, ‘açılım’
sözünün arkasında mutlaka bir saldırı vardır. Bizler Aleviliğin direngenliğinin yok edilmesine ve asimile
edilmesine izin vermeyeceğiz. Devletin Alevisi olmayacağız. İnanç özgürlüğü sahte "açılım"larla değil, ancak mücadele edilerek kazanılır.”
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olacaktır.
Demek ki, bilmiyorsa öğreteceğiz. Bir bilinç
yaratacağız. Hatalı ve ilkesiz
davranmasının
önüne geçeceğiz.
Bir insan farklı bir niyeti yoksa bile bile ilke çiğnemez. Ama o konudaki ilkelerin
neler olduğunu bilmiyorsa o insana
söyleyeceğimiz bir şey de kalmaz.
“Neden böyle davrandın” deme hakkımız olmaz. Çünkü anlatmamış,
eğitmemişizdir. Yaptığı hata o insanın
değil bizimdir. Bilmemenin sonucu bilinçsiz bir şekilde saklamak olayın bir

Ders: Sevmek (3)
Merhaba Yürüyüş okurları. Bu
hafta da konumuz sevgi. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz.



Var olan ilişkiyi neden
saklarız?
Bilinçli ya da bilinçsiz, var olan
ilişki örgütten saklanır. İlişki bilinçsiz saklanıyorsa ortada bilmemeden
kaynaklı bir eğitim sorunu
var demektir.
İnsanların kendisinde
ya da bir başkasında böyle bir durumla karşılaştığında ne yapması, nasıl
davranması gerektiğini anlatmak gerekir.
Bizim konuya yaklaşımımız nedir, bu konuya
bakışımız nasıldır? Böyle
bir durum olsun ya da olmasın herkesi bu konuda
eğitmeli, bilinçlendirmeliyiz.
Düşmanın bu konuda
bize yönelik saldırılarını,
propagandasını, yaşanan
dejerasyonu da düşünürsek böyle bir eğitimin aynı
zamanda ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu da anlarız.
Bu ihtiyacı nasıl gidereceğiz?
Dediğimiz gibi kadın-erkek ilişkilerine, sevgiye, evliliğe olan yaklaşımlarımızı, kültürümüzü anlatarak, burjuvazinin kültürünü, yaratmak
istediği çarpıklıkları, bunun bize yansıyan etkilerini anlatarak... İnsanlarımızın kafasını açtığımızda, açık ve rahat olmasını sağladığımızda, ilkelerimizi kavrattığımızda bizden saklaması için hiçbir neden kalmaz.
Örgüte neden açması gerektiğini
kavratabilirsek, böyle bir durumla
karşılaştığında geleceği ilk yer örgüt

kuralsız bir şekilde sürmektedir. Duyulan kaygı aslında izin almaktan öte
varolan kuralsızlığa ne deneceğidir.
Bir örgüt insanının örgütün kurallarını
çiğnediğinde hesap vermesi gerektiğini biliriz. İşte kaygı burada başlar.
Ne hesap verilecektir?
İzin alınmadan başlayan ve süren
ilişki için ne denecektir? İzin alınmamış, kurallar çiğnenmiştir. Yani ortada zaaflı bir ilişki vardır. Doğal olarak da partinin zaaflı bir ilişkiyi onaylamayacağı düşünülür. Bir şekilde
açığa çıkacağı düşünülmez. İşin ahlaki yanı düşünülmez. Orada mantık
yoktur, düşünce yoktur. Devrimci
bakış açısı, dürüstlük, açıklık yoktur.
İç güdülerin esiri olma, bencillik ve
ahlaksızlık vardır. Ahlaksızlık ilişkinin cinsel boyutunun yaşanmış olupolmamasında değildir tek
başına... Dürüst davranılmamıştır. En önemlisi budur. Belki ilişkiyi devam
ettirmenin koşularını yaratmak için yalanlar söylenmiş, insanlar kandırılmıştır. "İşim var" deyip
ilişkisi olan insanın yanına gitmiştir. Dürüst olmayan yan yoldaşlarını,
örgütünü ve asıl olarak da
kendisini kandırmasındadır.
Saklanmasında duyulan bir başka kaygı, birbirini bir daha görememe,
ayrılma gibi bir durumla
karşı karşıya kalma kaygısıdır. Sonuçta bu da gizlenen bir ilişkidir. Söylenmediği için kuralsızdır.
Söylememe kaygısının içinde de kendince bir hesap vardır.
Örneğin, iki insan aynı alanda
çalışıyordur, aralarında kuralsız bir
ilişki gelişmiştir. Parti'ye söylediklerinde Partinin kendilerini ayıracağını,
farklı alanlarda istihdam edeceğini düşünerek ilişkilerini gizlemişlerdir.
Bunun da sonuç olarak diğerinden pek
farkı yoktur. Örgüt insanı yaşadığı hiçbir şeyi örgütünden saklamaz. Buna
ihtiyaç duymaz. Düşman karşısında
her türlü bedeli birlikte göğüslediği,

Duygularımızı Paylaşmak
İçin İlk Gidilecek Yer
Örgüttür!
Sevgiyi Büyüten
İlkelerimizle Şekillenen
Emek,
Düşüncede Ve Yaşamda
Bir Olmaktır!
boyutu. Bilinçli saklanıyor olması
ise esas önemli olan boyutu.



Neden bilinçli bir
şekilde saklanır?
Taşınan çeşitli kaygılar vardır. Bu
kaygılardan biri örgütün ilişkiye izin
vermeyeceği kaygısıdır. Neden bu
kaygıya kapılınır?
İzin verilmeyeceği düşünülen bir
ilişki zaten baştan kuralsız demektir.
Yani başlayan ilişkiden örgütün haberi
yoktur. İlişki örgütün dışında gelişmiş,
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yeri geldiğinde ölümü
birlikte karşılayacağını
söylediği yoldaşlarından duygularını, yaşadıklarını gizlemez. Bu
duyguları yoldaşlarıyla, örgütüyle paylaşmayacak da kiminle paylaşacaktır.



Örgütü ne
olarak
görüyoruz?
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Duygularımızdan emin olmak o
insanı ne kadar tanıdığımızla da
ilgilidir. Karşımızdaki insanı
tanıyacak fırsatı vermeliyiz
kendimize. Tanıyacak kadar bir
arada olabilmek, kişilik
özelliklerini anlamamızı
sağlayacak paylaşımlarımızın
olması.... En önemlisi de davaya
olan bağlılığı... Bizim kıstaslarımız
olmalı.

Yeri gelince örgüt
benim ailem, benim her
şeyim demiyor muyuz?
O halde hangi kaygı, hangi düşünce
duygularımızı paylaşmanın önünde
engel olabilir? Yoldaşlarımızdan, örgütümüzden daha kıymetli, daha değerli ne olabilir?
Çekinilecek, kaygı duyulacak bir
şey yoktur. Biz örgütümüzle paylaşacağımız şeylerin değil, yanlış yapmanın, doğru davranmanın, doğru
kararlar almanın kaygısını duymalıyız.
Yanlışa da düşebiliriz. O zaman
yanlışımızı düzeltiriz. Telafi etmeye,
yanlışı doğruya dönüştürmeye çalışırız. Ama saklamayız... Saklı, gizli işler yürütmek bize yakışmaz. Devrimciliğin ahlakıyla bağdaşmaz.



Birbirini koruma

Hemen her düzeydeki insanımızda çıkabilecek yanlış bir anlayıştır.
Sevdiği insan devrimci olmasına rağmen aklı sıra onu tehlikelerden korumaya çalışır. Gözaltı ihtimali yüksek olan eylemlere götürmek istemez.
Götürse orada yanından ayırmamaya
çalışır. Sanki o insan örgüt insanı değildir.
Bu genellikle erkeklerde çıkan
bir yandır. Sevdiği insanı aslında
devrimci olarak görmeyen, kadın
olarak gören bir anlayışın sonucudur.
Kadın olarak gördüğü için korunmaya muhtaç olarak görür. Tek başına
ağır işlerin altından kalkamayacağını vb. düşünür.
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Bu düşüncenin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Tamamıyla mahkum edilmesi gereken bir anlayış ve
yaklaşımdır. Her şeyden önce böylesi
yaklaşımlara karşı kadın yoldaşlarımız mücadele etmelidir. Çünkü bu
öncelikle o kadın yoldaşımıza karşı
saygısızlıktır.
Kadın yoldaşlarımız devrimci olarak toplumsal baskıya, düzenin kadınlara bakışına başkaldırmış ve mücadele içindeki onurlu yerlerini almışlardır.
Aile ve çevre baskısını göğüsleyerek, kendilerini devrimci bir kadın
olarak kabul ettirmenin mücadelesini vererek saflarımıza gelmişlerdir. O
aşamadan sonra karşısına böyle bir şey
çıktığında kabullenmesi demek o
güne kadar mücadelesini verdiği şeyleri kendisinin yok etmesi demektir.
Kadın yoldaşlarımız böylesi yaklaşımları kesinlikle aşağılama olarak
kabul etmelidir. Çünkü sevdiği insan
kendini devrimci olarak görmüyor, kabullenmiyordur. Korumacı yaklaşımların özü budur aslında. İstenildiği kadar yok öyle değil densin, bunun
başka bir açıklaması yoktur.
Sen kendini devrimci olarak göreceksin, karşındaki insana ise "korunmaya muhtaç bir devrimci" olarak
bakacaksın.
Biz elbette yoldaşlarımızı koruruz.
Yeri gelir kendi bedenimizi yoldaşımıza siper ederiz. Tehlikeli diye düşündüğümüz yerde öne geçen biz
oluruz. Ama bunlar zaten yoldaşlığın

gerekleridir. Yoldaşlık
böylesi zamanlarda kendini çok daha güçlü hissettirir. Bu olması gerekendir. Ama kadın olduğu için, sevdiğimiz olduğu için mücadele içinde
gelişmesini istememe,
daha ileri görevler almasından rahatsızlık duyma, hatta engelleme yanlış olandır. Yerine getirilmesi gereken bir göreve sırf bu duygularla sevdiğimiz insanı değil de
bir başka yoldaşımızı
göndermek ne kadar doğrudur örneğin.
Biz bir savaş örgütüyüz. İnsanlarımızı ölümle burun buruna olacağı
yerlere gönderiyor, görevler veriyoruz. Böylesi bir durumda sevdiğimiz
insanı değil de bir başkasını tercih edip
göndermek hangi ahlaka sığar? Gönderdiğimiz insan orada şehit düştüğünde ne düşünürüz? Vicdanımız nasıl rahat eder? Ayrıca böyle bir düşünce tarzının sonu nereye varır?
Kim kimin garantisini verebilir. Tutsaklık, şehitlik bir devrimcinin yaşamı boyunca her an her yerde karşılaşabileceği olasılıklardır. Bunlar yaşamımızın parçalarıdır. O zaman ne
yapacağız? Dünyamız mı yıkılacak?
Yoksa kararlılığımız, inancımız, direngenliğimiz birbirimizi, sevgimizi
mi büyütecek? Olması gereken hangisidir... Olması gereken kavgamızın
sevgimizi, sevgimizin de kavgamızı
büyütmesidir. Bunlar bizim kültürümüze, geleneklerimize yabancıdır.
Biz bize ait olan değerleri korumalı, yaşatmalıyız. Aykırı ve yabancı olanları değil.



Devrimci neye göre
sever?
Devrimcinin düzen içindeki bir insana göre sevgi kıstasları faklıdır.
Kimsenin boyuna posuna, kaşına gözüne vurulmaz devrimci.
Belirleyici olan fiziki güzellik değildir. Devrimci kararlılığı, inancı, coşkusu, bağlılığı belirleyicidir. Bunlar-

NATO’NUN ASKERİ

Sevgi kavgayla bütünleşmektir.
Kavgayla bütünleşmek sevdasını
kavgasından, kavgasını
sevdasından ayrı görmemektir.
Örgütün çıkarlarını düşünmektir.
Devrime, zafere kilitlenmek,
bunun için üzerine düşenleri
yerine getirmektir. Dava adamı
olmak, kavgada çelikleşmektir.

da bütünleşen kişilik özellikleridir.
Öyle ya devrimci kararlılığa, inanca sahip olan her
insana karşı sevgiyi yaratacak bir takım duygular beslemiyoruz. Elbette bu noktada karşımızdaki insanın kişilik özellikleri belirleyici
olur. Ama tek başına bu da
yetmez. Bir insanı seviyorum
diyebilmek için hissettiğimiz duygulardan emin olmalıyız.
Duygularımızdan emin olmak o
insanı ne kadar tanıdığımızla da ilgilidir. Karşımızdaki insanı tanıyacak
fırsatı vermeliyiz kendimize. Tanıyacak kadar bir arada olabilmek, kişilik özelliklerini anlamamızı sağlayacak paylaşımlarımızın olması....
En önemlisi de davaya olan bağlılığı...
Bizim kıstaslarımız olmalı. Tanımak,
duygulardan emin olmak neden bu kadar önemli? Tanımak önemli. Çünkü
biz o insanla aynı kavganın içinde yer
alacağız. Kavgamızın zorluklarını
birlikte göğüsleyecek, acılarını, zorluklarını, güzelliklerini paylaşacağız. Destek olacak, güç verecek, bağlılığımızı pekiştireceğiz.



Bütün bunları
o insanla
yapabilecek miyiz?
Görmesek, yanında olmasak bile
ne yapacağından, tavrının ne olacağından emin olabilecek miyiz?
Bunları ancak o insanı tanıdığımızda anlayabiliriz. Duygularımızdan
da tanıdığımız zaman emin oluruz.
Duygularımızdan emin olmak niye bu
kadar önemli? Önemli çünkü her
duygu sevgi değildir. Diyelim ki, bir
insanın kişilik özelliklerine, yaptıklarına, davranışlarına karşı ilgi duymaya başladık. Hoşumuza giden yanları var. Ya da beğendiğiniz bir takım
özellikleri var. Ama tüm bunlar sevgi midir? Sevgi için yeterli midir?
Güzel konuşması, ağırbaşlılığı ya
da canlılığı, mütevazılığı, sakinliği, olgunluğu vb. özellikler ve bu özelliklerin davranışlara yansıması dikkati-

mizi çeken, bizde ilgi uyandıran şeyler olabilir. O insanla aynı mekanı paylaşmak, sohbet etmek hoşumuza gidiyordur. Neşelidir, espirilidir ya da
sessizdir. Yani bizim dikkatimizi çeken, beğeni yaratan bir özelliği mutlaka vardır. Ama bunun yetmeyeceği
açıktır. Gözlemlemek, tanımak, hissettiğimiz duygudan emin olmak bu
nedenle önemlidir.
Hissettiğimiz duygular gelip-geçici
midir, değil midir? Çok örneği yaşanmıştır. Karşısındaki insanda gördüğü bir takım özellikler hoşuna gitmiş "ben bu insanı seviyorum" demiştir. Hayır, sen o insanı sevmiyorsun, çünkü daha yeterince tanımıyorsun, sadece dışarıdan gördüğün
özelliklerine, davranışlarına karşı duyarlı ve ilgilisin. Ama o insan kavgaya
ne kadar bağlı, kendini ne kadar sınamış, eksikleri ne... Bunları bilmeden, anlamadan seviyorum demek
sevgi değil olsa olsa gelip geçici yaşanan duygular, etkilenmelerdir.
Sevgi öyle kolay oluşmaz. Öyle
kolay ortaya çıkmaz. Sevgiyi açığa çıkaran, sevgiyi sevgi yapan emektir.
Emek verilmeyen, büyütülüp olgunlaştırılmayan duygulara ad koymak
doğru değildir. Sevgiyi yaratan, geliştiren emektir. Emeğin olmadığı
yerde, özverinin, fedakarlığın olmadığı yerde sevgi olmaz.
Sevgi; yenilenmektir. Yenilenmek devrimciliği büyütmektir. Halkı
için, örgütü için, sevdiği için devrimciliği büyüten, geliştiren yenilenir.
Sevdiğine, kavgasına layık olmak
için eksikliklerini, zaaflarını aşmada
inatçı, azimli olmaktır. Olumsuzluk-

larını küçültürken
olumluluklarını büyütmektir. Zayıflıklarından nefret etmek,
güçlenmek için çaba
içinde olmaktır. Sevgi kavgayla bütünleşmektir. Kavgayla bütünleşmek sevdasını
kavgasından, kavgasını sevdasından ayrı
görmemektir. Örgütün çıkarlarını düşünmektir. Devrime, zafere kilitlenmek, bunun için üzerine düşenleri yerine getirmektir. Dava adamı olmak, kavgada çelikleşmektir.
Sevgi; bir devrimcinin yaşamı
boyunca karşılaşabileceği her şeyde güç alması gereken kaynaklardan biridir. Bu kaynağın kurumaması, bir ömür boyu sürmesi o sevginin güçlülüğüne bağlıdır. Sevgiyi
güçlü kılan devrimci değerlerdir. Ki
bunlar aynı zamanda halkımızın da
değerleridir. Vefadır örneğin. Bağlılıktır, sadakattir. Yıllarca yüzünü görmese, sesini duymasa bile bu sadakatini koruması, sevgisine sadık kalabilmektir.
Marx'ın ve yaşamını paylaştığı
eşi Jenny'in bir ömür boyu süren
sevgileri tüm dünya devrimcilerinin
örnek aldığı bir sevgi ve yaşamdır.
Marx ve Jenny'in tüm yaşamı büyük
zorluklarla geçer. Çok yoksuldurlar.
Öyle ki çocukları açlıktan ve hastalıktan ölecek kadar yoksuldurlar.
Çünkü Marx kendisini devrimci eserlerine adamıştır. Bütün uğraşı proletarya içindir. Ve bu yaşamın getirdiği zorlukları, acıları paylaşırken
Marx'ın en büyük desteği Jenny olur.
"... Az önce kocasının el yazmalarını temize çekerken okuduğu 'yüreksizliğin çağları' üzerine ilişkin
düşünceleri anımsadı. Yoksa Jenny'in
yaşamında da mı böyle bir dönem
başlamıştı? Yüreksizlik... Hayır hayır!
Bu yaşam tarzını kendisi seçip daima
bununla gurur duymamış mıydı? Bir
mücadelecinin, bir devin eşi olmak. Bu
gerçekten de büyük bir mutluluktu.
Jenny, birçok insanın ancak hayallerinde canlandırabileceği aşkı tanı-
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Devrimcinin sevgisi bir
düşünce birlikteliğidir.
Duyguları yaratan ve
duyguları sürekli geliştiren de
o düşüncenin gelişimidir.
Düşünce sonuçta devrimdir,
halktır. Ona olan bağlılığımız,
ona olan sevgimiz arttıkça
sevgi de büyür. Çünkü
devrimci için sevgi bir
bilinçtir aynı zamanda.
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mıştı. Karl'la iletişimi sayesinde ruhu asla kararmıyor, insani büyüklüğünü yitirmiyordu. Evlendikten sonraki yıllar içerisinde, ne
bağlılık, ne alçaklık ya da
iğrenç kıskançlıklar, ne de
kırcı kuşkular, onu pis kokulu girdaplarına çekememişlerdi. Karl sezdirmeden,
kendi varlığı ile Jenny'yi
gittikçe yükseklere çıkararak
ona tüm dünyayı, görünen
ve görünmeyen hazineleri
göstermişti. Bu, masallardaki gibi bir zenginlik, mutluluğun doruğu değil miydi?" (Ateşi
Çalmak-3 syf.108)
Jenny çok ağır bir hastalık geçirir.
Bu dönem boyunca yaşadıkları yaşamları boyunca çektikleri ızdırapların sadece küçük bir kesitiydi. Ancak
yaşadıkları her zorluk sevgilerini büyüten, güçlendiren olur. Jenny'nin
yüzü sonsuza dek Karl'ın aşk dolu yüreğine kazınmıştı ve ne hale gelirse
gelsin Karl için her zaman biricik, kıyaslanamaz, muhteşem kalacaktı.
Gerçek aşk geçen yıllara, arkası
kesilmeyen hastalıklara, kapıyı çalan
yaşlılığa, renklerin silinişine, cildin kuruyup yanakların kırışmasına, hatların belirginliğini yitirmesine, saçların
ağarmasına aldırmayan aşktır. Bütün
bu kaçınılmazlıktan sadece ve sadece gerçek aşkın direncini arttırır.
Dış görünüşün, değişikliğe uğraması gerçek bağlılığı soğutmaz. Aşk
daima bilgedir. Jenny ve Karl adeta
tek bir varlıktılar. Her ikisi için de, sırf
beyazlayan saçları, yüzlerinde çıkan
benekler ya da çıban izlerinden dolayı
birbirlerini sevmekten vazgeçmek
düşüncesi bile tuhaftı. “ ... Karl gece
gündüz yelpazeleyerek kaşıntıyı durdurmaya, cildi rahatlatmaya çalışıyordu. Ama bu bir işe yaramıyordu.
Jenny yaralarını kaşıyordu durmadan
ve kuruyan kabukları yeniden değişiyordu. Adeta ölümü çağırıyordu. Bilinci berraklaştığı için duyduğu ızdırap her an artıyordu. Karl ve Lenchen, kaşırken yüzüne ve bedenine
zarar vermemesi için ellerini güçlükle
zapt ediyorlardı. Hastalığın ne olduğunu anlamaya başlayan Jenny, ko-

casına bulaştırmak korkusuyla yaklaşmaması, uzak durması için ona yalvarıyordu. Ama Karl karısının bakımını kimseye bırakmak istemiyordu.
Birkaç gece kelimenin tam anlamıyla korkunç geçti. Jenny bir an bile uykuya dalamıyor, boğazındaki iltihap
hiçbir şey yemesine ve içmesine izin
vermiyordu. Nefes alışı gittikçe sıklaşıyor, nabzı ise düşüyordu. Hastalık korkunç zirvesine ulaştı. Karl'ın
korkusuz yüreği en büyük korkuyu
duydu. Jenny'in kesinlikle öleceğini
düşündü. Bir zamanlar kucağında
küçük Musch ölmek üzereyken kapıldığı yürek paralayıcı güçsüzlük ve çaresizliğe yeniden kapıldı. Karl ağladı. Jenny'in çirkinleşmiş, şekilsiz,
mor yüzü, görmeyen şiş gözleri Marx
için dünyadaki her şeyden daha değerliydi. Güzelliğine hayran kaldığı
günlerde bile karısını bu denli çok sevmemişti belki de. Karl, Jenny'siz bir
yaşam düşünemiyordu. Dünyadaki
her şeyden çok sevdiği bu varlığın tek
başına ölüme karşı verdiği savaşın tanığı olarak kendisinin ne denli güçsüz kaldığını duyumsamıştı. Jenny
yavaş yavaş iyileşmeye başladı...
Karl ve Jenny yeniden doğmanın
mutluluğunu yaşıyorlardı... Her zaman genç kalmayı başarmış aşıklar,
bir acıyı daha, bir vartayı daha atlatmışlardı ve tehlikeler ikisini birbirine daha da çok bağlamıştı..."
(Ateşi Çalmak-3)
Karl ile Jenny'in sevgisinde düşünce birlikteliği vardır. O düşünce
birlikteliğini yakalamak için Karl'ın
harcadığı emek o sevgiyi büyütmüştür. Tabi ki Jenny'in de bu emeğe kar-

şılık vermesi ve aynı emeğin
içinde olması ile büyümüştür
sevgileri.
"Karl sezdirmeden, kendi
varlığı ile Jenny'i gittikçe yükseklere çıkararak ona tüm dünyayı, görünen ve görünmeyen
hazineleri göstermiştir" derken aslında ifade edilen işte bu
düşünce birlikteliğidir.
Karl Marx ve Jenny halka,
topluma, işçi sınıfına ve mücadeleye aynı pencereden bakabilmeyi başardıkları oranda sevgileri de gittikçe büyümüş, bir
ömür boyu sürmüştür. Sevgi hep
duygu işi gibi düşünülür. Ama devrimciler için sevgi tek başına bir
duygu işi değildir aslında.
Devrimcinin sevgisi bir düşünce
birlikteliğidir. Duyguları yaratan ve
duyguları sürekli geliştiren de o düşüncenin gelişimidir. Düşünce sonuçta devrimdir, halktır. Ona olan bağlılığımız, ona olan sevgimiz arttıkça
sevgi de büyür.
Çünkü devrimci için sevgi bir bilinçtir aynı zamanda.
Değişken, oynak duyguların belirlediği bir şey değildir. Devrimci sevgiye duygu yanında bilinçle yaklaşır.
Sevdiğinin hangi özelliklerini sevdiğini, nasıl geliştireceğini, hangi özelliklerini yenmesine yardımcı olacağını
bilir.
Yenilen her eksik, atılan her adım
kişiliği olgunlaştırır. Sevilen değişen, yenilenen bu kişiliktir. Tanımayı bu işin birinci şartı olarak koymuştuk. O insanı tüm özellikleriyle
birlikte kabullenmek ikinci şartıdır.
Değiştirmek ise üçüncü şartıdır. Bunların hepsinin bir arada olmadığı,
üçünün birlikte işlemediği birbirini tamamlamadığı yerde ya sevgi oluşmaz
ya da oluşan sevgi tıkanır ve gittikçe
söner. Seven insan sevdiğinin devrimciliğini nasıl büyüteceğini düşünür,
buna yoğunlaşır ve duyguların yoğunlaştığı yer de burasıdır. Sevgi bunun için emektir.
Sevgili Yürüyüş okurları, sevgi konusunu bu bölümde bitiriyoruz. Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere hoşçakalın.

NATO’NUN ASKERİ

Ferhat ve Berna parasız eğitim istedikleri için 18 aydır tutuklular!

Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız!

Ferhat ve Berna’ya Özgürlük!
 Yoksulluktan kaynaklı
her gün 2 bine yakın
ortaöğretim öğrencisi
okulu terk ediyor!
 Yoksul halk çocuklarının
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK)'nun 2000 nüfus sayımına
göre ilköğretimin zorunlu olduğu ülkemizde ilkokul yaşını doldurmuş 4
milyon 640 bin kişi hiç okuma yazma bilmiyor.
Okur yazar olmayan nüfusun 3
milyon 730 bin 553'ünü ise kadınlar oluşturuyor.
Okuma yazma bilen kesimin
eğitim düzeyi ise şöyle: 18 milyon
204 bin kişi ilkokul mezunu.
13 milyon 491 kişi ilkokula başladıktan sınra okulu terketmiş. Bir
diploma sahibi değil. Sadece okur-yazar.
Engelli nüfusun yüzde 36'sı okuma yazma bilmiyor.
Devrimden öncesinde nüfusun
çok küçük bir kesiminin okuma yazma bildiği sosyalist ülkelerde devrimden çok kısa bir süre sonra okuma yazma oranı yüzde 99’un üstüne
çıktı. Ancak ülkemizde Cumhuriyetten beri 88 yıl geçti. Hala nüfusun
yüzde 13’ü hiç okuma yazma bilmiyor.
AKP iktidarı sadaka dağıtır gibi
“şu kadar kitabı öğrencilere bedava
dağıttık, kız öğrencilerin annesinin hesabına bu kadar, erkek öğrencilerin
annesinin hesabına şu kadar yardım
yapıyoruz” diyor.
Peki okuma yazma bilmeyen 4

ancak % 0.43’ü yüksek
öğretime gidebiliyor.
 AKP, yoksul halk
çocuklarının eğitim hakkını
gasp ediyor.

milyon 640 bin kişi niye okuma
yazma bilmiyor. Kim bunlar? Kimin çocukları?
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG)’nin meclise sunduğu dosyaya
göre ortaöğretimde okuması gerekirken, 15 yaşındaki gençlerimizin
yaklaşık yüzde 35’i okula gitmiyor.
Kim bunlar? Neden okula gitmiyorlar? Neden çocuk yaşta en ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor? Tabii ki yoksullar. Tabii ki, okul masraflarını karaşılayamadıkları için okula gidemiyorlar. Okumak bunların
hakkı değil mi?
Okul masrafları sadece AKP’nin
bedava dağıttığı kitaplardan ibaret değil. Daha okula kayıt anından itibaren
okul masrafları neredeyse velilerin
üzerine yıkılır. Bir taraftan öğrencilerden para toplanmayacak denir, diğer taraftan okullara eğitim için ayrılan para kesilir ve okulların her türlü ihtiyaçları okul aile birliğinin üzerine yıkılmıştır.
Okulda öğrenciye dönük her şey
paralı hale getirilmiştir. Ülkemizde on
milyonun üzerinde insanımız açlık sınırının altında yaşıyor. On milyonun
üzerinde insanımızın en temel, en acil
sorunu karnını doyurmak. Paralı
hale getirilen eğitim sisteminde bu kesimlerin okuma hakları gasp edilmiştir. Ki, rakamların ifade ettiği
gerçek de budur.

AKP, yoksulların okuma
hakkını gasp ediyor
İşte rakamlar; nüfusun en yoksul
yüzde 20'lik diliminde bulunanların
sadece % 0.43'ü yükseköğretime gidebiliyor. Buna karşılık gelir düzeyinin en yüksek yüzde 20’lik diliminde ise üniversiteye gitme oranı
yüzde 28’dir.
İlköğretimin zorunlu olmasından
kaynaklı okul kaydını yaptıran öğrencilerden her gün 2 bini okulu terk
ediyor.
Okulu terk etme oranında zengin
çocuklarının okuduğu Anadolu liseleri son sıralarda yer alırken, yoksul
halk çocuklarının okuduğu meslek liseleri en üst sıradadır.
AKP’nin bedava kitap şovu bu
tablonun gizlenmesi içindir. AKP bedava kitap dağıtarak halk çocuklarının okumasına katkıda bulunmuyor.
Tam tersine AKP yoksul halk çocuklarının eğitim haklarını gasp ediyor.
AKP’nin dağıttığı kitaplar da babasının malı değildir. Kimin parasıyla
kime kitap dağıtıyor? Alın babanızın
maaş bodrosuna bakın. Daha maaşı
eline geçmeden, eğitime, sağlığa,
spora, çevreye, temizliğe, depreme ve
daha birçok şeye peşinen paraların kesildiğini görürsünüz. AKP’nin bedava dediği kitaplar, bizim maaşlarımızdan kesilen vergilerin yanında
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Malatya
devede kulaktır.
Kaldı ki bu düzenin yasalarında
devlet, ilköğretim çağındaki herkesin ücretsiz okumasını sağlamak zorundadır. Ama AKP halk çocuklarının
eğitimine olanak sağlamıyor. Eğitimi
paralı hale getirerek eğitim hakkını
gasp ediyor. İlköğretime kaydını yaptırdıktan sonra okul masraflarını karşılayamadığı için 360 bin öğrenci
okulu bırakmak zorunda kalmıştır.
360 bin öğrencinin okulu bırakmasının tek sorumlusu AKP’dir. Eğitimin
paralı hale getirilmesidir.

Yürüyüş
2 Ekim
2011

Ferhat ile Berna, AKP’nin
eğitimi ticarileştirmesine karşı
çıktıkları için 18 aydır tecrit hücrelerinde tutuluyor.
Ferhat ile Berna, AKP’nin
eğitim hakkını gasp edip sadaka verir gibi kitap dağıtma ve eğitime yardım şovlarını açığa çıkarttıklar için 18
aydır tutuklular.
Ferhat ile Berna, hiç okuma yazma bilmeyen 4 milyon 640 bin kişinin okuma yazma hakkını savundukları için 18 aydır tutuklu.

Ferhat ve Berna parasız
eğitim istedikleri için
18 aydır tutuklu

Sayı: 288

nuşma yaptığı sırada “Parasız
Eğitim İstiyoruz Alacağız/Gençlik Federasyonu” yazılı pankart
açtıkları için tutuklandılar ve 18
aydır tutuklular.

Ferhat ve Berna, gasp, edilen eğitim hakkını savundular. Yoksul halk
çocuklarının okuması için mücadele
ettiler. 14 Mart 2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Roman Çalıştayı’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ko-

Ferhat ile Berna, okul masraflarını karşılayamadığı için her gün okulu bırakmak zorunda kalan 2 bin öğrencinin okuma hakkını savundukları için 18 aydır tutuklu.

Yoksul halkımız, işçiler,

YÖK'ün aklı, iş işten geçtikten sonra
başına geldi!
YÖK tepkiler karşısında harçlara yaptığı gizli zamdan geri adım atmak zorunda kaldı. Üniversitelere genelge göndererek yeni bir düzenleme yapılana kadar harçların alınmaması talimatını verdi. YÖK tarafından daha
önce alınan kararla harçların ders kredilerine göre belirlenmesi uygulamasına geçilmişti. Tepkiler üzerine YÖK
Başkanı Yusuf Ziya Özcan zamların geri çekileceğini
açıklamış, ancak herhangi bir adım atmamıştı. Fakat gönderilen bu genelge tamamen öğrencilerle dalga geçen bir
genelgedir. Harç ödemeden kayıt yaptıramadığı için zaten çoğunluk harçlarını ödemişti. Yani YÖK cebini doldurduktan sonra genelgeyi çıkararak soyguncu yüzünü
gizlemeye çalışıyor.

"244 bin kişi ilk tercihinde" yerleşmiş...
YÖK başkanı Yusuf Ziya Özcan LYS' de 244 bin kişinin ilk yaptığı tercihe yerleştiğini açıklayarak nokta atış
yapıldığını ve bu durumun sınav sisteminin yarattığı bir
sonuç olduğunu söyleyerek sınav sistemini savundu. Özcan'a sormak gerekiyor; madem sınav sisteminiz bu kadar iyiydi de 56 bin kontenjan niye boş kaldı?

Yoksulluk nedeniyle okula
gidemiyorlar!
Şanlıurfa’da binlerce öğrenci, yeni eğitim yılında okul
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emekçiler; Ferhat ile Berna
sizin çocuklarınızdır
Ferhat ve Berna’nın 6 Ekim’de
saat 15.00’te Beşiktaş Adliyesi’nde
mahkemesi var.
Ferhat ile Berna, 18 aydır hukuksuz yere, AKP iktidarı istediği için
tutukludur. Hukuk yok, adalet yok.
AKP, Ferhat ile Berna’dan öc alıyor.
Ferhat ve Berna’ya özgürlük istiyoruz. Parasız eğitim istemek suç değil haktır.
PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!

yerine tarlaların yolunu tutup pamuk topladı. Ailelerine
tarlalarda yardım eden öğrenciler, “Pamuk hasadı bitmeden biz de okula gidemeyeceğiz” dediler. Mevcudu 50 ve üzeri olan birçok sınıfta ise okulun ilk gününde ders başı yapan öğrenci sayısı 10’u geçmedi. Ücretsiz kitap dağıtma şovu yapan AKP 10 milyonun üzerinde
halkı açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ederek
okuma hakkını kökten yok ediyor.

Madrid’te binlerce öğretmen yürüdü
Madrid’te binlerce öğretmen, maaşlarında yapılan kesintiyi protesto etmek için yürüyüş yaptı. Madrid Öğretmen Birliği’nce düzenlenen yürüyüşte, öğretmen
maaşlarında yapılan kesintinin, “işsizler ordusuna” yeni
işsizlerin katılmasına yol açacağı belirtildi. İspanya’da
özellikle gençlerden oluşan işsizlerin sayısı 4 milyon 900
bini aşmış durumda.

Naziler okulları hedef seçti!
Almanya’nın Münih kentinde 15 Eylül'de açılan okulların önünde bildiri dağıtan Naziler, Alman öğrencileri
göçmen öğrencilere karşı mücadele etmeye çağırdı. Irkçı faşist Naziler, dağıttıkları bildirilerde Alman öğrencilerden okullarında yaşanan ‘Alman düşmanı şiddet
olaylarını’ mail aracılığıyla kendilerine bildirmelerini
istediler. Alman hükümeti ise bu konuda hiçbir yaptırım
uygulamayarak provokasyonların önünü açmaya devam
ediyor.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Parasız Eğitim Adı Altında
Ücretli Askerlik Dayatılıyor!

21 Eylül’de
getirilecek yeni sistemle ilgili açıklama yapan Yusuf Ziya
Özcan, üniversite mezunlarının askerlik sorununa çözüm
bulmak için ABD'de uygulanan "GI BİLL" sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. GI BİLL sistemine benzer bu
uygulama ile parası olmadığı için üniversiteye gidemeyen öğrenciler önce okutulacak sonra zorunlu olarak orduda çalıştırılacak.
Getirilmek istenen modele göre TSK, burslu öğrenci
alacak ve vakıf üniversitelerinde 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerde okutacak. Öğrencilere eğitim gördükleri
süre içerisinde ayda 300 dolarlık bir yardım yapacak.
Ayrıca tüm akademik masraflar, harç paraları ve benzeri giderler ordu tarafından karşılanacak. Daha sonra mezun olan öğrenciler okudukları yıl kadar orduda
çalışmak zorunda bırakılacak.
Bunun yanı sıra ordu, ihtiyacı olan alana göre öğrencileri okutacak. Öğrencilerin mezun olduktan sonra hiçbir karar hakkı olmadığı gibi, oligarşinin kontrgerilla faaliyetlerine hizmet amacıyla kullanılacak.
Yusuf Ziya Özcan gazetecilere yaptığı konuşmada ayrıca şunu söylemektedir: "Biraz yaratıcı olmak lazım. Orduda profesyonel askerler olacak. Böylece önemli bir asker düzenlemesi yapılacak." Bu açıklama tam da cuntadan sonra kurulan YÖK' ün amacına hizmet eden bir açıklama. Çünkü eğitim-öğretimle ilgili bir kurum, eğitimin
sorunlarını çözmek yerine ordunun ihtiyaçlarını gidermeye
çalışıyor. Şu da açıktır ki; "Profesyonel Askerlik" denilen uygulama, oligarşinin halkların mücadelesini bastırmak ve sindirmek için getirilen bir uygulamadır. Ve
YÖK de bir anlamda bu uygulamaya hizmet ederek bilim adamı değil, halkların katili olacak insanlar yaratıyor.
Bu modelle aynı zamanda vakıf üniversiteleri doldurulmaya çalışılıyor. Bir yandan öğrencilere vakıf üniversiteleri özendiriliyor, bir yandan da parasız eğitim demagojileriyle öğrenciler aldatılıyor. Çünkü parasız eğitim bir haktır. Yani parasız eğitim almak için mezun olduktan sonra orduda çalışmak zorunda değiliz. Fakat oligarşi bunu kullanıyor. Parası olmadığı için okuyamayan,
yoksul halkımızın çocuklarını önce vakıf üniversitelerinde
okutuyor, sonra da halklara karşı sürdürülen savaşta onları öne sürüyor. Ezilen, katledilen, sömürülen yine
yoksul halk çocukları oluyor.
Ülkemizde eğitimin paralı olmasından dolayı okuyamayan yüzbinlerce öğrenci var. 10 milyon 871 bin insan açlık sınırında. İlköğretim çağında 326 bin 513 çocuk yoksulluktan dolayı okula gidemiyor. Her yıl bir milyonun üzerinde lise mezunu öğrenci yüksekokula başlayamıyor. Bu sorunlara hiçbir çözüm getirilmediği

gibi, oligarşi aç ve yoksul bıraktığı insanları kendi çıkarları
doğrultusunda kullanıyor. Yıllardır halklara karşı yürütülen savaşa, şimdi de üniversite öğrencileri alet edilmeye
çalışılıyor. Bu yıl ordunun temin edemediği 20 bin asker,
vakıf üniversitelerinde okutulacak öğrencilerden karşılanmaya çalışılacak. Ayrıca burslar herkese değil iktidarın belirlediği kendine yakın çevrelere verilecek, böylece oligarşi içi çıkar çatışmasında AKP orduda tamamen
hakim güç haline gelecek.
Halkların katili olmayacağız!
Ülkemiz yeni-sömürge bir ülkedir. Ve her yeni-sömürge
ülkede olduğu gibi ülkemizde de ordu bağımsız değildir.
Emperyalizmin hizmetinde ve emperyalist tekellerin çıkarlarının bekçisidir. Bizlerden istenen böyle bir orduya
hizmet etmemizdir.
Biz öğrenci gençlik olarak emperyalist tekellerin çıkarlarını korumak için halka karşı işbirlikçi oligarşinin
paralı askeri olmayacağız.
Bizler öğrenci gençlik olarak burjuvazinin ücretli kölesi olmayacağız.
Bizler üniversitelerin emperyalist ve işbirlikçi tekellerin eleman ihtiyacını karşılayan okullar olmasını değil, halkın ihtiyaçlarına cevap veren okullar olmasını istiyoruz.
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Bizler üniversitelerin parası olanların okuduğu değil
tüm halk çocuklarının okuduğu okullar olmasını istiyoruz. Bizler, yoksul halk çocuklarının okuması için parasız eğitim istiyoruz.

gençliğin
tarihinden
3 Ekim - 10 Ekim
10 Ekim 1969: Fikir Kulüpleri Federasyonu düzenlediği 3. kongresinde aldığı kararla ismini Dev-Genç olarak değiştirdi. Böylelikle ülkemizde bir çok mevzinin ve
geleneğin yaratıcısı olacak olan DEV-GENÇ kurulmuş
oldu.
6 Ekim 1992: Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği öğrencisi Ayhan Efeoğlu gözaltına alındı. Kendisinden bir daha haber alınamadı.
8 Ekim 1989: Dev-Genç' in 20.yılı Harbiye Açık Hava
Tiyatrosu'nda 5 bin kişinin katıldığı bir geceyle kutlandı.
Kutlamada Dursun Karataş'ın Dev-Genç'in 20. yılını selamlayan mesajı da okundu.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
42 YIL BOYUNCA DEV-GENÇ OLMAK,
DEV-GENÇ'Lİ OLMAK!
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"Dev-Genç'li olmak!" hepimiz
için, yüreğinin bir köşesinde devrimin
sıcaklığını duyan, herkes için birkaç kelimeden daha fazla anlam ifade eden
bir söz. Dev-Genç her şeyden önce; bir
tarihin özetidir: Bilge, ama hiç bıkmadan, usanmadan bize öğreten, yol
gösteren bir tarihçidir. Eskiyeni, çürüyeni yıkmak ve yerine yeniyi kurmak
için mücadele eden bir mimardır.
Dünyanın en güzel duygularını yaşatan bir şairdir Dev-Genç ve DevGenç'li. Ama her şeyden çok işçidir o.
Devrimin işçisi. Halkının emekçisidir.
Her köşe taşında binlerce devrimcinin fedakarlığıyla yüklü, alınteriyle
yüklü, onların kanları ve canları pahasına korudukları ve omuzlarımıza taşınası bir hazine olarak bırakılan bir
mirastır Dev-Genç. “Dev-Genç'liyiz”
diyebilmenin, Dev-Genç onurunu taşımanın daha bir değerli olduğu günleri yaşıyoruz şimdi.
42 yıl boyunca atılgan, cesaretli ve
cüretli bir Dev-Genç'e sahibiz. Devrimci Gençlik 42 yıl boyunca cüretiyle
hep kavganın en önüne çıktı. Kimsenin konuşmadığı, tüm toplumun sustuğu dönemlerde sesini yükseltmiş,
milyonların dili olabilmiş bir gelenektir
Dev-Genç.
Bizim gibi ülkeler için gençlik
"toplumun dinamit fitilidir" demişti
Mahir. Gençlik her dönemde önderinin bu tespitini doğruladı. 78'lerde devlet faşist terörle toplumu sindirmek isterken, 12 Eylül karanlığında teslimiyeti dayatırken hep o dev yürekli
gençlerle karşılaştı. Ahmet Karlangıçlar, Birtan Altunbaşlar olup simgeleşti direnişimiz ve devam etti. Nisan direnişleriyle doğrulup gürledi
Dev-Genç. Tüm toplumun üzerine
serilen sessizliği yırtıp attı. Buzkıran
oldu ve parçaladı yalanları.
Duygu ve sevgi en saf halini yaşadı Dev-Genç'te. Halka ve vatana ve tüm
dünya halklarına karşı sevgide en sonsuz olanı yaşattık 42 yıl boyunca. Ne

yaptıysak halkımız içindi. Dev-Genç'i
42 yıl boyunca ayakta tutan bu oldu.
Halk için, halkla birlikte. Kökünden hiç
ayrılmadan, halktan hiç kopmadan
onlar için mücadele etti. Fedakardı
gençlik. 42 yıl boyunca yasaklandık.
Sansürlendik. Derneklerimiz kapatıldı. Baskı ve zulüm sınırsızdı devrimci gençliğe karşı. Düşmanımız her zaman Dev-Genç'ten korktu. Biz her
zaman onların korkularını büyüttük.
42 yıl boyunca nicelerini işkence
tezgahlarında, idam sehpalarında kurban verdi. Sonra bir gece bir arabanın
içinde yok ettiler, sonra elleri bağlı ensesine bir namlu dayayarak infaz ettiler. Düşmandan korkmadı hiç DevGenç, Dev-Genç'li yılmadı. Ve halkın
bağrından doğmaya devam ettik. Gidenlerimizin yeri boş, gözleri arkada
kalmadı. Hayatlarıyla armağan ettikleri değerleri hiç kirletmedik.
En yalın haliyle insanın en yaşanası
yıllarını halkına ve vatanına armağan
etmenin onurunu yaşadı. Düzenin
kendine sunduğu imkanları elinin tersiyle itti hiç tereddüt etmeden. 42 yıl
fedakarlıkla yoğrulan bir tarih oldu
Dev-Genç.
"Bağımsız Türkiye" düşüydü bizi
42 yıl önce bir araya getiren. Eli kanlı emperyalistlerin, vatanımızı yağmalamasına, vatanı bir çöplüğe bir talan alanına çevirmelerine karşı volkan
gibi patlayıp sokaklara dökülen bir
ateştir Dev-Genç.
42 yıl boyunca Dev-Genç'i DevGenç yapan halkın bağrına taşıyan
vatana bağlılığı ve anti-emperyalist
mücadelesi oldu. 42 yıl boyunca
anti-emperyalist, 42 yıl boyunca vatansever ve enternasyonal olarak yaşattık geleneğimizi.
Emperyalizmin yeni-sömürgesiyiz. Onlar hapşırsa biz hasta oluyoruz.
3 tane patron zengin kalsın diye bütün
bir halk köle olarak yaşıyoruz. "BİN
KERE HAYIR!" dedik ve 42 yıl bu ülkeyi satanlara karşı mücadele ettik.

"Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye"
demenin onurunu yaşadık.
Bir devrimcinin en güzel yanıydı diğer halklarla beraber aynı
acıyı hissedebilmek. Peru'da, Şili'de,
İran' da, Filistin'de, Cezayir'de nerede
emperyalistler halklara karşı savaş
ilan etseler, bizden bir cevap aldılar.
Mahir' lerin Filistin halkıyla dayanışmak için yaptığı Efraim Elrom eylemlerinden aldığımız geleneğimizi büyüterek yaşattık. Yalnız değildik hiçbir zaman. Tüm dünya halklarının
haklı kavgasıyla birlikteydik.
Dev-Genç'li olmak işte bu yüzden
hiçbir zaman bir yaşla sınırlı olmadı. Dev-Genç'lilik 50'sinde de aynı
dev yürekle yaşayan bir ruh hali
oldu her zaman.
Dünyanın Türkiye'sinde devrim
yapmak için yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) bugün Gençlik Federasyonu bayrağı altında yaşamaya devam ediyor.
FKF'den bugüne yarattığımız gelenekleri ve değerlerimizi yaşatmaya ve
büyütmeye devam ediyoruz. Bugün
Gençlik Federasyonu'nun maruz kaldığı baskılar bu geleneğin sürdürücüsü olduğu içindir.
Tutsaklar versek de bedeller ödesek de aynı inançla ve kararlılıkla, hala
aynı gençlik coşkumuzla ve feda kültürümüzle kavgamız devam ediyor.
Selam olsun Dev-Genç'i bugüne
getiren geleneklerin yaratılmasında
bedeller ödeyen, tutsak düşen, şehit düşen tüm Dev-Gençliler’e!
Selam olsun yüreğinde, bilincinde,
mücadelesinde Dev-Genç'i yaşatan
her yaştan Dev-Genç'lilere!
42. yılımızda bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadelemizi daha da büyüteceğimize tüm
dünya halklarının huzurunda and
içiyoruz.
Ve herkesi Gençlik Federasyonu
bayrağı altında örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.
YAŞASIN DEV-GENÇ,
YAŞASIN DEV-GENÇ’LİLER!
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Ülkemizde Gençlik
Mahallemize,
Kültürümüze,
Geleceğimize
Sahip Çıkıyoruz!

Liselileri Nasıl Örgütleyeceğiz?
4

Türkiye’de 9281 lise var. 20102011 öğrenim yılı itibariyle; düz, meslek ve özel statülü bu liselerde okuyan
öğrenci sayısı 4 milyon 748 bin 610...
Dinamik bir kitleden söz ediyoruz. Sürekli hareket halinde olan, farklı bir
okuldan gelip, farklı bir okula giden ya
da iş hayatına girmek zorunda kalan,
evlenip aile kuran... Yani liselerde
okuyan gençlik, geleceğin işçisi, memuru, mahallelisi oluyor... Biz onlara
ne kadar gidersek, halka da o kadar gitmişiz demektir. Peki bu dinamik kesimi
nasıl örgütleyeceğiz? Hangi araçlarla
gideceğiz gençliğe? Neleri anlatacağız,
nasıl anlatacağız?
Yazı dizimiz süresince liselilerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, karşı karşıya olduğu saldırıları ve bunlara karşın örgütlenme potansiyelinin yüksek olduğunu yazdık. Gençliği örgütlemek istiyorsak, öncelikle liseleri, liselileri iyi
tanımalı, sorunlarına vakıf olmalı, düşünce yapılarını öğrenmeli, onların
genç olduklarını unutmamalıyız.
Mücadele etmek için örgütlenmek zorundayız. Örgütlenmek için
kitlelere gitmeliyiz. Kitlelere giderken
ise bir programımız olmalı. Bir okulda çalışma yapıyorsak önce o okulu,
liselileri tanımalıyız... Mahallelerimizde kaç lise, kaç liseli var? Okulda ne tür sorunlar yaşıyorlar, ihtiyaçları nedir? Gençliğin aile yapısı, sınıfsal kökenleri, düşünce yapıları nedir? Okul dışında nerelere giderler, ne
yaparlar? Özlemleri, beklentileri nedir? Sorular soruları kovalar ve bu sorulara verilen cevaplar çalışmalardaki rotayı belirler...
Ulaşmak istediğimiz kitlenin sorunlarını bilmez ve onlara çözüm
üretmezsek örgütleyemeyiz. Okulda, mahallede, evlerinde yaşadıkları
sorunları öğrenmeli, bunlar üzerine
kafa yormalı ve çözüm üretmeliyiz.
Pratikte bunu uygulayabilirsek ancak
liselilerin güvenini kazanabiliriz.
Kendi kitlesini bilir tanır Liseli

Dev-Genç; kitle coşkuludur, dinamiktir, yeniye açıktır ama korkuları
kaygıları, geleceğe dair beklentileri vardır. O halde nasıl çalışılacaktır
buralarda? Zor nasıl başarılacaktır?
Kitleselliğin yakalanmasıyla, birlik ruhunun oluşturulmasıyla...

termeliyiz liselilere. Bir sahiplenme
ve birlik ruhu yaratmalıyız. Çalışma
yaptığımız alanda kendi kurallarımızı geliştirmeliyiz. Ve o kuralları gençlerin sahiplenmesini sağlamalıyız.
Mesela arkadaşını satmamak, yalan
söylememek gibi.

Liseli Dev-Genç’li Her
Şeyiyle Örnek Olmalıdır

Somut Talepler Üzerinden
Örgütlemeliyiz

Liseli Dev-Genç’li, tüm davranışları,
düşünce yapısı, bulduğu çözümlerle, militanlığıyla, kararlılığıyla liselilere örnek
olmalı, onların devrimcilere ilgi duymasını, özenmesini sağlamalıdır. Bunu
nasıl yapacağız?
Liseli Dev-Genç şehitlerimizden
de öğrendiğimiz, devrimci hareketin tarihinden de öğrendiğimiz değerlerimize sahip çıkmalıyız ve bunları liselilere de anlatmalıyız. Mesela bir okulda bir
Liseli Dev-Genç’li varsa, öğrenciler
onun militanlığını görmelidir. Bir Liseli
Dev-Genç’li arkadaşını zor durumda tek
başına bırakmaz! Bir Liseli Dev-Genç’li
haksızlığa boyun eğmez! Bir Liseli
Dev-Genç’li okul idaresinin faşist uygulamalarına karşı sessiz kalmaz! Okulda bir gencin çözemediği bir sorun varsa, çözümü mutlaka bir Liseli DevGenç’li bulur! Bir Liseli Dev-Genç’li
polise karşı direngendir, söylediğini
yapar, yaptığını savunur! Astığı pankartı
sahiplenir, indirmek isteyene izin vermez! Liseli Dev-Genç’li güvenilirdir,
ahlaklıdır, yozlaşmaya karşı tavizsizdir...
Bunları düşündürtebilmeli, söyletebilmelidir Liseli Dev-Genç’li.
Devrimciliğin nasıl bir şey olduğunu, anlamını anlatmalı ve pratikte
de göstermeliyiz. Liseli bir gencin
okulunun önüne serseri ve kabadayı
olarak adlandırılan kişiler gidiyorsa,
oradaki gençler de onlara özenir, onlar gibi hareket etmeye başlar. Ama
kendi okulunda devrimcileri görürse,
onları tanırsa, işte o zaman kendi kültürüne sahip çıkmayı, hak alma mücadelesini öğrenir ve devrimciler gibi
yaşamını şekillendirmeye başlar.
Sevgi, dürüstlük, yüreklilik, arkadaşlık bağı ve emek sevgisini gös-

Liselerde yaşanan şiddet uygulama, kantin sorunu, gerici-despot-faşist yönetim sorunu, örgütlenme, söz
ve düşünce özgürlüğü talebi, ulaşım
sorunu, not tehdidi gibi sorunları belirleyip, bunlar üzerinden çalışma
yapmalıyız.
Gençlik pratik içinde, sorunları
üzerinden örgütlenecektir. Sadece
kuru anlatımlarla değil, yarattığımız alternatiflerle, çözümlerle onların
dünyasına girmeli ve devrimciliğin
güzelliğini göstermeliyiz.
Ulaşım sorunu mu var, o zaman ona
yönelik bir çalışma yapmalıyız. Üst geçit yok ve öğrencilerin can güvenliği sorunu mu var, o zaman üst geçit yapılması için kampanya başlatmalıyız.
Okulda faşist bir idare mi var, o zaman
onu teşhir etmeli, yaptığımız eylemlerle
idareye geri adım attırabilmeliyiz. Okuldaki uyuşturucu kullanımı mı yüksek,
o zaman ona yönelik çalışma yapmalıyız. Uyuşturucu satanları bulup, okul
önünde teşhir etmeli ve bir daha satmalarına izin vermemeliyiz. Kütüphane kullanıma kapalı mı, o zaman açılması için çalışma örgütlemeliyiz. Kantindeki yiyecek fiyatları mı yüksek, o zaman boykot geliştirmeliyiz...
Bu örnekler, bizim bulunduğumuz
okula, öğrencilerin sorunlarına göre
değişiklik gösterecek ve bunlara yenileri de eklenecektir. Bunun için gençliğin
sorunlarını bilmeliyiz. Somut taleplerimizi öne çıkarıp onlar için mücadele
ederken, bu mücadelemizi genel siyasi mücadelenin bir parçası olarak kavramalı ve ona uygun bir çalışma sürdürmeliyiz.
Sorunlarının çözümlerini anlatım
yolları geliştirmeliyiz. Birlik ruhu ya-
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ratmak istiyorsak, liselileri de katarak çeşitli faaliyetler düzenlemeliyiz. Kültür-sanat çalışmaları, sosyal faaliyetler gençliğe
ulaşmada özellikle kullanılabilecek araçlardır. Spor müsabakaları, piknikler, toplu
şekilde kendi seçtiğimiz tiyatroya-sinemaya gitme, geziler düzenleme...
Okullardaki kolları kullanarak kulüpler
kurmalı ve buralarda çalışma yapmalıyız.
Kulüpler üzerinden okulda paneller, söyleşiler, konserler örgütlemeliyiz. Okulun müzik grubunu, folklör ekibini biz kurabiliriz...
Liseli gençlik çok çabuk örgütlenir.
Temiz ve militandırlar. Özgürlükçü yanları
vardır; yani okulda not, idare, evde anne
baba otoritesine karşı düzeniçi bir özgürlükçülük anlayışları vardır. Bunu devrimci özgürlük haline getirmeliyiz. Düzenin
baskısı altında, sömürü altında bir özgürlüğün olamayacağını anlatmalıyız. Yozlaşmanın karşısına da böyle geçebiliriz. Paralı eğitim ile eğitim hakkı elinden alınan
gençliğin, saçını istediği gibi uzatmasıyla,
son model cep telefonu kullanmakla özgür
olamayacağını anlatmalıyız. Özgürlüğün
mücadeleyle elde edilecek haklardan bağımsız olmadığını anlatmalıyız.
Liseli gençliğe okul dışında da ulaşmalıyız. Nerelere gittiklerini öğrenmeli, biz
de oralara gitmeliyiz. Okul dışında mahallesinde, evindedir. Evden anne izin
vermezse, mahalleden de baba izin vermezse çıkamazlar. Nasıl ulaşacağız? Mahallelerde nasıl bulacağız onları?
Yoksul halk çocuklarını örgütlediğimizi
unutmamalıyız. Yoksul halkımızın sorunları gençliğin de sorunudur. Mahallelerimizde
çalışma yapmalıyız. Gençlerin gelebileceği
faaliyetler düzenlemeli, çalmadık kapı bırakmamalıyız. Okul dışındaki zamanlarında,
onlara mahalle çalışması ile gitmeliyiz.
“Liseliyiz, mahallemize, kültürümüze,
geleceğimize sahip çıkıyoruz” şiarını büyütmeliyiz. Mahallelerdeki çalışmayı bunun
üzerinden yürütmeliyiz. Okullardaki sorunların devletin halka yönelik saldırılarından bağımsız olmadığını göstermeliyiz.
Ve yine mahalledeki sorunlar üzerinden çalışmalar yürütmeliyiz. Mahallenin güvenliği bizden sorulmalıdır mesala, gençler mahalleye polisin girmesine izin vermemelidir. Mahallenin sorunları etrafında komiteler
oluşturup, gençlere görev verebiliriz.
Liseli Dev-Genç’in yürütmekte olduğu
kampanya bu çalışmaya örnektir. Bunu
daha da büyütmeliyiz.

Devrim Şehitleri Yaşıyor
Liseli Dev-Genç Savaşıyor
Veysel BEYSÜREN
(1973-1 Nisan 1993)
Veysel, devrimci mücadeleye
1991'de Liseli Dev-Genç saflarında katıldı. Liseli Dev-Genç'in
bir militanı olarak, liseli gençliğin
örgütlenmesinde kendisine verilen
her görevi yerine getirdi. Liseli
Dev-Genç'in İstanbul Gaziosmanpaşa bölgesindeki örgütlenme
çalışmalarında Veysel'in payı büyüktür. Milisleri örgütleme sürecinde Dev-Genç milisleri içerisinde görev aldı ve bu görevlerini layıkıyla yerine getirdi. Hakkı
Karahan ve Ferda Civelek yoldaşlarıyla birlikte Kızıltoprak'ta 1
Nisan 1993 tarihinde işkencecilere
yönelik bir cezalandırma eyleminde şehit düştü. Onlar darbecilik döneminde hareketin yaşadığı
en zor koşullarda tereddütsüzce
öne atılarak Önderliği ve hareketi sahiplenen Dev-Genç'lilerdi.

Bir yoldaşı anlatıyor:
“Veysel sabırlı, titiz, serinkanlı ve çalışkan bir yoldaşımızdı. Onunla bir kere polis çevirmesine düştüğümüzde onun serinkanlı girişimleri sonucu kurtulduk.
Yine bir keresinde minibüste
polis çevirmesine takılmıştı ve
bu sırada üzerinde silah vardı.
Polis minibüstekileri tek tek aradığı sırada Veysel silahını belinden
aşağı, pantolonunun içinden paçalarına ve oradan ayaklarıyla
koltuğun altına atıyor ve bu şekilde
polis aramasından geçiyor. Veysel
sık sık polis aramasına takılır ve
soğukkanlılığı muhafaza ederek bu
çevirmelerden sıyrılırdı.
Bir keresinde de bir lisede yazılama yapar ve okulun bahçesinde
şüphe üzerine alınır. Polisin yazılamadan haberi yoktur ama okulun bahçesinden şüphe üzerine
aldığı Veysel’i polis kulübesine gö-

türür ve orada ona sorular sorar.
Bu sorulara karşılık Veysel’in
cevabı ise “Beni parkta serseriler kovaladı, onlardan kaçmak
için okul bahçesine girdim”
der ve uzun bir diyalogla poliVeysel
si ikna eder. Bu şekilde Veysel Beysüren
son ana kadar serinkanlılığını
muhafaza ederek birçok polis tuzağından sıyrılmasını bilmiştir.
Veysel arkadaşımız cesur bir
yoldaşımızdı, eylem gününde de
bunu gösterdi. Yeni olmasına rağmen atılganlıkta bize örnek oldu.”

Devrim Mehmet
EROĞLU
(Şubat 1976-26 Haziran
1993)
Devrim Mehmet, Liseli DevGenç yöneticilerindendi. 92'de yaşanan devrimci harekette darbe ihanetine karşı devrimci hareketi sahiplendi, iç düşmana karşı oluşturulan ekiplerde yer aldı. Mehmet
Devrim 26 Haziran 93'te SHP
Gaziosmanpaşa İlçe başkanının ihbarı sonucu polis tarafından yoldaşı Yüksel Güneysel ile birlikte şehit düştü.
Mehmet, lise sıralarında,
mücadele etme isteği ve coşkusuyla, Liseli Devrimci Genç- D. Mehmet Eroğlu
liği aramaya başlar. Liseli DevGenç ona ulaştığında, kızgınlıkla
ama bir o kadar da yoldaş sıcaklığıyla söylenir: "Neredesiniz?
Kaç aydır sizleri arıyorum."
Sorumluluk alıp okulda örgütlenme çalışmalarına başladığında, dur durak bilmez. Çalışır,
çabalar ve bir ay gibi kısa bir zamanda bulunduğu okulda DLMK
örgütlenmesini yaratır. Her zaman mütevazı, her zaman çalışkan
tavrıyla, yakınmadan, "ben bu işi
yapmam" demeden devrim işçiliği yaptı Mehmet. Polisle karşı
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Ülkemizde Gençlik
Gençliği Kalıcılaştırmak
İstiyorsak Eğitmeliyiz
Örgütlemek istiyorsak gençliği eğitmeliyiz. Eğitim olmadan sadece eylemlerle
sonuç alamayız. İkisi içiçe geçmelidir.
Anadolu halk kültürünü anlatmalıyız. Köroğlu’ndan Şeyh Bedreddin’e, Atçalı Kel Mehmet Efe’den Mahir’e...
halk kahramanlarını, devrim önderlerini anlatarak, halk ve vatan sevgisini büyütmeliyiz. Haksızlığa karşı direnmiş, bu uğurda canını vermiş ama tarih kitaplarında yeri
olmayan halk kahramanlarımızı göstermeliyiz. Amerikan özentiliği değil, halk kültürünün değerli olduğunu göstermeliyiz.
Bu yazı dizimizde de yer verdiğimiz
liseli şehitlerimizi anlatarak eğitebiliriz. Halkının sorunlarına yabancı kalmamış, bir yandan liseye giderken, diğer
yandan elinde molotof faşizme karşı direnmiş şehitlerimizin yaşamlarını örnek
göstermeliyiz. Şehitlerimizin gençlerin
günlük yaşamlarına sokabilmeliyiz. Medyanın yarattığı sahte, yapay kahramanları
değil; Liseli Dev-Genç şehitlerini örnek
almalılar. Odalarının duvarlarını şehitlerimizin posterleri kaplamalı.
Doğru düşünmeyi öğretmeliyiz gençliğe. Devletin düzene uygun kafalar yaratma politikasını anlatarak başlayabiliriz.
Ders aralarında, boş derslerde, her fırsatta bir eğitim çalışması düzenleyebilir,
türküler-marşlar söyleyebilir, sorunlarımızı ve çözümlerimizi tartışabiliriz. Sınıf konuşmaları örgütlemeliyiz. “Parasız
Eğitim İstiyoruz, Alacağız” kampanyasını sınıflara girip 2 dakika, 3 dakika anlatabilmeliyiz.
Yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı bugünlerde, liselilere giderken bu temelde gitmeliyiz. Çok değişik biçimlerde
kendini gösteren liselinin enerjisinden
ustalıklı bir şekilde yararlanmalı, onu
yönetmesini bilmeli; delidolu kişiliğini hırpalamadan, gençlik enerjisini kösteklemeden, mücadele yoluna yöneltmeliyiz.
Liseli Dev-Genç’i büyütmeliyiz.
Biz bu halkın çocuklarıyız!
Bu vatan bizim! Okuduğumuz okul,
yaşadığımız mahalle bizim!
Uyuşturucu, ahlâksızlık, değersizleşme ile büyümek istemiyoruz!
Bu düzenin bize sunduğu hayattan
farklı bir seçeneğimiz daha var!
Liseliyiz, mahallemize, kültürümüze,
geleceğimize sahip çıkıyoruz!

karşıya kaldığı zamanlarda da rahat
davranır, soğukkanlılıkla işinin üstesinden gelmesini bilirdi.
Amcaoğlu Veysel Beysüren'in
bir silahlı eylemde çatışarak şehit
düşmesini kendine örnek alıyordu.
Ondan sık sık "Ben de Veysel gibi
çatışarak şehit olacağım... Değerler
yaratarak öleceğim..." sözlerini duyabilirdiniz. Boş oturmak yok.

Sezgin ENGİN
(1978-12 Mart 1995)
Gazi ayaklanmasının en genç
şehidi, Liseli Dev-Genç'in yiğit savaşçılarından biri. Daha 13'ünde
tanıştı kavgayla. Devrimci Solcular’ın kararlılığı, cesaretiydi onu
etkileyen. Mücadele gazetesi almaya başlamasıyla birlikte artık o bir
Devrimci Sol sempatizanıydı.
Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi'ne başladığı dönemde ise Liseli Dev-Genç ile tanıştı. Gençliğin
onurlu kavgasında yer almaktan çekinmedi. Sezgin'in özverili, fedakar
yapısı Liseli Dev-Genç saflarında
ete-kemiğe büründü. Tüm yaptıklarıyla örgütüyle kaynaşıp, onun
bir parçası haline geldiğini tüm saflığıyla ortaya koyuyordu. Bu yapısından kaynaklı olarak devrimciliği sadece eylemlere katılmak olarak
algılamadı. Ona göre her an bir
devrimci gibi düşünmek ve yaşamak
gerekiyordu. Gazi böyle tanıdı Sezgin'i. Gazi barikatlarında en önde
coşkusu, kararlılığı ve Parti-Cephe'ye olan inancıyla, Sezgin'in şahsında tanıdığı bildiği Cephe'yi daha
bir sahiplendi ve kabullendi. Gazi
halkı onun gibi savaşçı ruhla atıldı
kavgaya. Gazi Ayaklanması’nda
halka önderlik etti. 12 Mart 1995'te
Gazi'de şehit düştüğünde 17 yaşındaydı.

Ümit Doğan GÖNÜL
(1975-24 Kasım 1995)
1975 Muş doğumlu. Babası Çerkez, annesi Terekeme milliyetindendi. 90'dan sonra devrimci mücadeleye katıldığı İzmir'de Liseli
Dev-Genç'in kurucularından ve yöneticilerinden biri oldu. 92'de tutsak

düştü.
Bir kitle önderi olarak sayısız
gösterinin, eylemin örgütleyicisi,
Liseli Dev-Genç'in yönetici, önder
kadrolarından Ümit Doğan Gönül,
Aydın Hapishanesi'nde devletin tedavi edilmesini engellemesi sonucu 24 Kasım 1995'te şehit
düştü.
Bir yoldaşının anlatımı:
“1992 yılı yazında, bir arkaSezgin
daşın evinde 12 Temmuz şehitEngin
lerimizi anma çerçevesinde hazırlıklar yapıyorduk. Ev tam bir
atölye gibiydi. Arkadaş bu hararetli çalışma içinde ‘görüşmemiz gereken sorumlu bir arkadaş gelecek’
diyerek bizi bir başka odaya almıştı. Kapının sesinden sözü geçen arkadaşın geldiğini anladım. İşimize
devam ediyorduk.
Saat 21.00 sularında kapının tekrar açıldığını duyduk. Evin etrafına
karşı duyarlılığımızdan dolayı dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyorduk. Arkadaş odaya gelerek bana
Sayı: 288
sözü geçen sorumlu arkadaşın beni
Yürüyüş
sokakta beklediğini, ona gideceği
2 Ekim
yere kadar refakat etmemi söyledi.
2011
Sokağa çıktım, ilerlemeye başladım
ve şok oldum. Arkadaşın ‘sorumlu
bir arkadaş’ dediği insan Ümit'ti.
Sessiz, sakin yapısıyla sıcak bir
merhaba diyerek hal hatır sormaya
başladı. Ben şaşkınlığımın verdiği
bir halde sorularına kısa cevaplar veriyordum. Yolumuz epeyi uzundu ve
yürüyerek gidecektik. Bir yandan sokağın gereklerini yerine getiriyor, bir
yandan da konuşuyorduk. Daha
doğrusu o anlatıyor ben dinliyordum.
Sakin, ince bir anlatım ve akıcı bir
sesi vardı. Bir ara dalgınlıkla yanlış
bir yola sapmıştık. Ben ‘şimdi nasıl olacak, şuradan mı çıksak, buradan mı?’ diyerek paniklerken o,
soğukkanlı ‘telaşa gerek yok en iyi
rehber halkımızdır’ diyerek evinin
önünde oturan orta yaşlı bir teyzeye yalın bir dille yolu sordu.
Doğan
Teyze de aynı yalınlıkla yolu ta- Ümit
Gönül
rif etti. Tekrar yola koyulduğumuzda en iyi öğretmen halkımızdır
demiş ve tekrar anlatmaya başlamıştı. 16 yaşındaydı ama gerçek bir
yönetici olmuştu.”

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Liseli Dev-Genç Tarihinden
‘80 Sonrası İlk Kampanya

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

36

‘90 yılına gelindiğinde birçok lise
ile canlı bağlar kurulmuş, Liseli DevGenç örgütlenmesi büyümeye başlamıştı.
Bakırköy, Ataköy, Bakırköy Endüstri Meslek, Bağcılar, Notre Dam
De Cion, St. Joseph Liseleri, Atatürk
Fen Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, Emirgan Kız Lisesi, Özel Akasya Lisesi,
20. Yıl Tahran Lisesi, Bahçelievler
Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi, Ümraniye, Sarıgazi, Pertevniyal, Küçükköy Endüstri
Meslek, Kaptanpaşa, Büyükçekmece,
Avcılar İNSA, Kocasinan, Bakırköy
başta olmak üzere yetmişi aşkın lise...
Buralarda yaratılan örgütlenme
Anadolu'ya yayılmalıydı artık... Bir
kampanya ile Anadolu'ya ulaşmaya
çalıştılar...
Kampanyanın sloganı "FAŞİST
BASKILARA SON-DAYAĞA HAYIR" olarak belirlendi. Dayak, gericifaşist eğitim sisteminin bir parçası olmaya devam ediyordu.
Saçı biraz uzun olduğu için, ayağa kalmakta geciktiği için, yazı tahtasını temizlemediği için, beden eğitimi dersine spor ayakkabısı getirmediği için, para vermediği için,
okula geç kaldığı, güldüğü, konuştuğu için, kız-erkek bir arada gezdiği
için vb. hakaretlere uğrayabilir gözün
patlatılabilir, ağzın burnun kırılabilir,
bir yerlerin sakat bırakılabilirdi...
Saldırılar yalnızca ağız burun kırmakla kalmamış, onurlarıyla oynanan,
bu saldırıyı gururuna yediremediği
için intihar eden öğrenci sayısı artmıştı... Tıpkı dayak ve idare baskısına dayanamayıp intihar eden Vefa
Poyraz Lisesi öğrencisi Barış Keleş
gibi...
Dayak "cennetten" çıkmıştı, hem
"hocanın vurduğu yerde gül biter"di,
yaradana sığınıp girişiyorlardı Osmanlı sopasına... Geleceklerini dövüyorlardı oysa... Bunu bilmiyor da
değillerdi, biliyor ve bilinçli olarak ya-

pıyorlardı... Çünkü "küçükken ezilmezse bunların başları" büyüyünce
daha iflah olmazlardı. Bu yaşta özgürlük, demokrasi, hak, hukuk diyen
maazallah daha ilerde ne demezdi!
Onun için sarıldılar Osmanlı sopasına...
Bu onursuzluk kabul edilemezdi,
etmediler... "Dayağa-Not Baskısına
Hayır", "Faşist Baskılara Son" sloganı
sokaklara taşındı.
10 Ocak'ta yaklaşık on liseye asılan "Liselerde Faşist Baskılara Son",
"Not Baskısına Son" pankartları kampanyanın duyurusuydu. Aynı gün
Fındıkzade'de korsan bir gösteri gerçekleşti. Yol yakılarak trafiğe kesildi
ve ardından coşkulu yürüyüş başladı.
Ellerinde pankartları; "YAŞASIN
DEMOKRATİK LİSE MÜCADELEMİZ!", dillerinde sloganları "YAŞASIN LİSELİ DEV-GENÇ!"...
Ertesi gün Pangaltı'daydılar. Sonra Kadıköy...
"DAYAĞA HAYIR"
Yine yollar kesildi, yine pankartlar açıldı.
Ve Bağcılar...
Okul çıkışına denk gelen eyleme
çevredeki liselerden öğrenciler de
katıldı. Pankartları tam açılmadı, bir
başkası koştu, düzeltti, sloganlar yeni
katılan seslerle güçlendi.
Aynı günlerde ulaşılan tüm liselerin duvarları, kampanyanın sloganlarıyla doldurulmuştu. Binlerce el
ilanı dağıtıldı, sınıf konuşmaları yapıldı.
Kampanyanın sürdüğü günlerde
bile "cennetten" çıkma dayak "eğitim"
amaçlı "eğitim" kurumlarında kullanılıyordu! Taksim Atatürk Lisesi'nde
yaşanan dayağı duyan Liseli DevGenç'liler anında müdahale ettiler
ve öğrencileri toplayarak bir forum
yaptılar.
Ardarda gerçekleşen eylemler bi-

rilerini telaşlandırıyordu. Gazete başlıkları yaşanan telaşı şöyle dillendirdiler;
"Liseliler korsan gösteri yaptı..."
"Liseli eylem... Liselerde pankartlar açıldı..."
“Liseliler yine eylem yaptı”...
"Liselerde ne oluyor?"
"Liselere uzanan hain eller..."
Liselilere "hain" diyenler, gençliğe haince saldırıyorlardı, saldırıya
cevap verildiğinde ise etekleri tutuşup
feveran ediyorlardı.
15 Ocak'tan itibaren Liseli DevGenç'li birçok öğrencinin evi gece yarıları basıldı, gözaltına alınıp işkencelerden geçirildiler. Faşist idareler
polisle işbirliği içinde okullarda terör
estiriyorlardı. Devrimci, demokrat
öğrenciler idare tarafından sorguya çekiliyor, tehdit ediliyor, korku ve panik ortamı yaratılmaya çalışılıyordu.
On yıllık birikimin patladığı bu günlerde, "yılanın başını küçükken ezmek" istiyorlardı.
Ama faydasız. Baskılar, yasaklar,
tehditler, saldırılar Liseli Dev-Genç'lileri susturamıyordu. Onlar saldırdıkça direniş sürüyordu.
17 Ocak'ta, 1 Mayıs'ta Mehmet'le
omuz omuza girdikleri İstiklal Caddesi'ndeydiler. Bu kez yüreklerde ve
saflarda Kenan Aydemir, Turgut İpçioğlu, İlhami Çavuşoğlu ve daha niceleri vardı. Pankartları ve dövizleriyle kortejler oluşturan Liseli DevGenç'liler omuz omuza ilerlediler.
Her bölgeden, her semtten, her liseden gelmişler, örgütlü olmanın güveniyle, coşku, inanç ve cesaretle liselerde "hain eller" arayanların üstüne yürüyorlardı.
İşte diyorlardı o eller bizimki,
biz burdayız ya siz!.. Kirli ellerinizi
ve yüzlerinizi gösterebilir misiniz
insanlara!
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BİR GELENEK:
KÜRSÜ İŞGALİ
Liseliler bilir, her gün bir kürsü kurulur okulun bahçesine, öğrenciler sıraya geçer ve eğer o gün o kürsüden
bir konuşma yapılmamışsa sırayla sınıflarına girerler... Eğer konuşma yapacaksa, müdür veye müdür yardımcısının nutuklarını dinlemek bazen saatler alır... Öyle eğitim amaçlı, gençliği sosyal-kültürel olarak geliştirir içerikte olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz bu konuşmaların... Oraya bir
müdür veya bir müdür yardımcısı
veya bir disiplin kurulu öğretmeni çıktı mı hakaretleri, aşağılamaları, küfürleri, karalamaları dinlemeye hazır
olmalısınız. Olmazsanız... olmazsanız

o zaman Liseli Dev-Genç'liler gibi yaparsınız...
O kürsülerden devrimcilere hakaret edildi, Liseli Dev-Genç'in faaliyetleri arkasından tehditler savruldu, gençler ihbarcılığa çağrıldı, kızerkek öğrenciler "sokak kızı","serseriler" sözleriyle hakarete aşağılanmaya
maruz kaldılar...
Liseli Dev-Genç bu saldırılara
cevapsız kalmadı elbette... Bu cevaplardan biri de Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde verildi.
Lisenin kürsüsü her gün bu amaçla kullanılıyordu. Okulun Müdür
Başyardımcısı kürsüye her çıkışında
kız ve erkek öğrencilere hakaret ediyor, "serseri", "sokak kızı" gibi ifa-

delerle öğrencileri aşağılıyordu.
O gün kürsüye çıkan Liseli DevGenç'liler "Bugüne kadar siz konuştunuz, bundan sonra biz konuşacağız"
dediler idarecilere.
Kürsüden öğrencilere seslenen
Liseli Dev-Genç'liler baskılara karşı
örgütlenme çağrısı yapınca müdür
yardımcısı paniğe kapıldı ve kürsüdeki öğrencileri engellemeye çalıştı...
Kararlılıkla direnen Liseli DevGenç'liler bu defa gür bir sesle konuşmalarına devam ettiler.
Bu direnişe ve coşkuya tanık olan
liseli öğrencilerin alkışlarıyla destek
verdiği eylem ertesi günde alkışlı
yürüyüşle sürdü. Kazanan yine liseli gençlik oldu.

Çorum İl Milli
Eğitim Müdürü,
PSAKD Temsilcisi
Halil Top’u 20 Eylül
günü çağırarak; basın
açıklamasının başka
bir yerde yapılmasının daha uygun olacağını söyleyerek
tehdit etti.
Tüm bu baskılara rağmen dernek çalışanları 20 Eylül günü saat 12.20’de Eti Lisesi’ne çıkılan cadde üzerinde
pankartlarını açıp, sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Okul ve
etrafındaki tüm yolların polis ablukası altında olduğu görüldü. Okulun giriş kapısı önüne gelerek burada açıklamalarına başladılar.
Dernek temsilcisi Halil Top, eylemlerini engellemeye
yönelik yapılanları anlatarak başladığı açıklamasında,
“Bizler PSAKD Çorum örgütü olarak ‘Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın; Parasız, Bilimsel, Anadilde Eğitim İstiyoruz’
demek için basın açıklaması yapmak istedik. Ancak bu taleplerimizi haykırmamızı istemeyen gerici, faşist AKP zihniyeti ve onun polisi tarafından gözaltına alındık. Ama şu
bilinmelidir ki; Hz. Hüseyin’in Yezid’e, Pir Sultan’ın Osmanlı’ya, İbolar’ın Denizler’in Mahirler’in faşizme boyun eğmediği gibi, biz de faşizme boyun eğmedik” dedi.
Açıklamayı yapmaktaki kararlılıklarını bir kez daha
belirten Halil Top, zorunlu din dersi uygulamasının
inanç özgürlüğü kapsamında bir saldırı olduğunu söyleyerek, “Bu uygulama Alevilere yönelik asimilasyon
saldırısının bir parçasıdır. Alevi öğrencilerin zorunlu olarak din derslerine tabi tutulması aynı zamanda bir zulümdür” dedi.
Açıklama sonunda “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Pir Sultanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganları atıldı. Pankartları ve flamalarıyla dernek binasına kadar yürüyen PSAKD üyeleri, eylemlerini burada sonlandırdılar.

Hz. Hüseyin gibi biz de zulme boyun
eğmeyeceğiz! Zorunlu din dersleri kaldırılsın!
Çorum’da, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)
çalışanları, 20 Eylül 2011 tarihinde Eti Lisesi önünde yaptıkları eylemle din derslerinin zorunlu olmasını protesto ettiler.
Yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı 19 Eylül
günü yapılması planlanan eylem için, günler öncesinden
el ilanı dağıtıp, özellikle Alevi inancından halkın yoğun
olarak yaşadığı yerlere afiş asanlardan PSAKD Temsilcisi Halil Top ile dernek çalışanlarından Hüseyin Gezer,
18 Eylül Pazar günü afiş astıkları sırada gözaltına alındı. 4 saat boyunca yasadışı bir şekilde gözaltında tutulan
dernek çalışanları, açıklamayı yapmamaları konusunda
tehdit edildiler.
Açıklamanın yapılacağı 19 Eylül Pazartesi günü ise,
Eti Lisesi adeta sivil polis ablukası altına alınmıştı. Sabahçı-öğlenci biçiminde 2 vardiyalı öğretim yapan okulun öğlen çıkış saati değiştirildi ve öğrencilerin öğrenim
süresinden 40 dakika gerekçesiz keyfi bir şekilde kesilerek okul boşaltıldı.
Okulun bahçesinde bulunan Eti Lisesi öğrencisi Devrim Top ve İbrahim Eral açıklama saatine 15 dakika kala
polisin tacizi ve keyfi kimlik dayatması ile karşılaştılar.
Bu dayatmaya direnen öğrenciler yaka paça, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar. Okul müdür yardımcısı
Mustafa Eke de “alın bunları” diyerek, öğrencilerini eliyle polise teslim etti!
Öğrencilere yönelik saldırıyı gören PSAKD çalışanları Hüseyin Gezer ve Coşkun Şenol, duruma müdahale etmek isterken gözaltına alındılar. PSAKD temsilcisi
Halil Top da, saldırının durdurulmasını istemesi üzerine
gözaltına alındı.
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“Bu Davada
Hepimiz
Yargılanıyoruz”

Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011
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Marmara Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi'nde Ferhat ve Berna'nın
mahkemesine çağrı yapılarak, “bu davada hepimiz yargılanıyoruz” denildi.
Dev-Genç’liler, 27 Eylül günü
İstanbul Üniversitesi'nde yaptıkları
çağrı ile, parasız eğitim istedikleri için
tutuklu olan arkadaşları Ferhat ve Berna'nın 6 Ekim'de Beşiktaş Adliyesi'nde yapılacak mahkemesini duyurdular.
“Gençlik Federasyonu” yazılı önlüklerini giyen Dev-Genç’liler, saat
11.45'te Edebiyat Fakültesi'nde bildiri dağıtımına başladı. Bildiri dağıtırken
Ferhat ve Berna'ya yapılan hukuksuzluk öğrencilere anlatıldı. Yapılan
sohbetlerde ise birçok öğrencinin Ferhat ve Berna'nın durumundan haberdar olduğu gözlendi. Parasız eğitim talebini sahiplendiğini ve mahkemeye
geleceklerini söyleyenler oldu.
Ajitasyon ve sloganlarla başlayan
bildiri dağıtımında, “Ferhat ve Berna
bizim parasız eğitim talebimizdir.
Bu davada hepimiz yargılanıyoruz.
İşte bu nedenle Ferhat ve Berna'ya sahip çıkmak gerekiyor. 6 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Adliyesi'nde olalım.” denildi.
Bildiri dağıtımı sırasında “Parasız
Eğitim İstemek Suç Değildir”, “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız”,
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGenç’liler” sloganları atıldı.
Edebiyat Fakültesi’nde yapılan
bildiri dağıtımından sonra merkez
kampüse geçildi. Önlükleri, sloganları ve ajitasyonlarıyla öğrencilerin
dikkatini çeken Dev-Gençliler, konuştukları herkesi mahkemeye çağırdılar. Merkez kampüsün yemekhanesinde başlayan bildiri dağıtımı,
saat 13.30'da Havuzlubahçe'de bitirildi. 900 tane bildiri öğrencilere

ulaştırıldı.
Marmara Üniversitesi

Parasız eğitim
talebi saldırılarla
karşılaşıyor
28 Eylül Salı günü, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde
Dev-Genç'liler tarafından bildiri dağıtılarak Ferhat ve Berna'nın 6
Ekim'de görülecek olan mahkemesine çağrı yapıldı. Öğrencilere yönelik
yapılan konuşmalarda Dev-Genç'liler
iki arkadaşlarının parasız eğitim istedikleri için 20 aydır tutuklu olduğunu ve bu talebin milyonların talebi olduğunu anlatarak, bu talebe sahip çıkma çağrısı yaptı.
Dev-Genç'liler daha okulun önüne gider gitmez okulun içinde bulunan sivil polisler ve ÖGB'ler okulun
önüne yığıldılar. Cep telefonuyla çekim yapmaya çalışan bir ÖGB engellendi. Bu, Marmara Üniversitesi'nde karşılaşılan ilk baskı değildi.
Ama Dev-Genç’liler, kararlı bir şekilde devam ettiler bildiri dağıtımına.
Tahammülsüzlükleri iyice artınca bu
kez devreye faşistleri soktular. DevGençlilere küfürler eşliğinde ahlaksızca saldıran faşistler, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz ve Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganlarıyla gerekli cevabı aldılar. Dev-Genç’lileri bu şekilde yıldıramayacaklarını anlayan polisler
devrimcilerin üstüne saldıkları çapulcularını geri çekti ve araya çevik
kuvvet ekiplerini soktu. Okulun önünü kuşatarak ve biber gazlarını alıp,
gözaltı tehditlerinde bulunarak çevredeki öğrencilerde korku yaratmaya
çalıştılar bu kez. Ama öğrencilerin ve
yoldan geçen ailelerin öfkesi gerekli yeri bulmuştu. İnsanlar asıl teröristlerin kim olduğunu gördüler ve parasız eğitim isteyen iki öğrenci için 15

yıl hapis cezası istenmesini şaşkınlıkla
karşıladılar.
16.30-17.30 saatleri arasında yapılan bildiri dağıtımında yaklaşık
500 bildiri öğrencilere ulaştırıldı.

Parasız eğitim talebine
sahip çıktığımızı mahkemeye
katılarak gösterelim
Gençlik Federasyonu, Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın 6 Ekim 2011
tarihinde saat 12.00’de Beşiktaş Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek mahkemesine katılım çağrısında bulundu.
Fernat ve Berna’nın gönderdiği mektuba da yer verilen açıklamada, “Ferhat ve Berna biziz. Tüm halkımızı
Ferhat ve Berna’yı sahiplenmeye çağırıyoruz.” denildi.

Ferhat ve Berna’dan
mektup var
(...) Okuyabilmek için canımız
pahasına çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Paramız olmadığı için okula
kayıt yaptıramıyoruz, devam ettiğimiz
okulumuzu bırakmak zorunda kalıyoruz.
Yalnız bu bile paralı eğitimin ne
kadar önemli bir sorun olduğunu
gösteriyor. Oysa parasız eğitim anayasada güvence altına alınmış bir
haktır. Peki gerçek hayatta öyle midir? İlkokul ve lisede kayıt parası ödüyoruz. Dershanelere ise ödediğimiz
paranın haddi hesabı yok. Üniversite giriş sınavına girebilmek için yine
para ödüyoruz. Hiçbiri yetmezmiş gibi
üniversitede harç parasını ödeyemediğimizde okula devam edemiyoruz.
Gerçek hayat budur işte! Bu şekilde
eğitim hakkımız elimizden alınıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi

Bu gerçekler apaçık ortadayken,
biz hakkımız olanı istediğimizde ise
başımıza gelmeyen kalmıyor. Her
türlü baskıyla karşılaşıyoruz, okullarımızda soruşturma açılıyor, uzaklaştırma cezaları alıyoruz, okuldan atılıyoruz. Hatta bize olduğu gibi
gözaltına alınıyoruz, tutuklanıyoruz.
14 Mart 2010 tarihinde “Roman
Çalıştayı”nda başbakanın karşısında
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız!”
pankartı açtığımız için 2 yıla yakın bir
süredir tutukluyuz. 3 defa mahkemeye çıkarıldık, bu haklı talebi dile getirdiğimiz için suçlu sayıldık. 4. mahkeme ise 6 Ekim 2011’de Beşiktaş
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
O gün sadece biz değil, parasız eğitim hakkımız yargılanacak. Sizleri 6
Ekim’de Beşiktaş’a talebimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.
Orada hep birlikte haykıralım:
Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız!
Parasız Eğitim İstemek Suç
Değildir!
Unutmayalım ki, adaletsizliği gören ama engellemek için el uzatmayan
adaletsizliği yapan kadar suçludur. Bu
suça ortak olmayalım. Bizim olanı isteyelim ve alalım.

Parasız eğitim mücadelesi
yozlaşmaya karşı
mücadeleden bağımsız
değildir
Gençlik Federasyonu üyesi öğren-

İstanbul Üniversitesi

ciler, Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni öğrenciler için düzenlenen Üniversiteyi
Tanıtım Günleri (Oryantasyon Dönemi) kapsamında, 27-28 Eylül tarihlerinde okulun Güney Meydanı'nda
Dev-Genç tanıtım masası açtılar.
Okuldaki bütün yoz, ahlaksız eğlence anlayışına karşı Dev-Genç'liler
iki gün boyunca yeni gelen öğrencilere; Dev-Genç'i, parasız eğitim mücadelesini, bağımsızlık ve sosyalizm
mücadelesini anlattılar. Masada, Yürüyüş dergisi ve Grup Yorum 25. yıl
konseri DVD'si tanıtım ve satışı da yapıldı. Ayrıca 6 Ekim'de Beşiktaş Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan
Ferhat ve Berna'nın mahkemesine
çağrı bildirileri dağıtıldı. Masa iki gün
süresince 12.00-17.00 saatleri arasında
açık kaldı.

Parasız eğitim talebine
sahip çıkalım
Kamu Emekçileri Cephesi, 24
Eylül günü Ankara Yüksel Caddesi’nde; “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” pankartı açtıkları için 19 aydır
tutuklu bulunan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın serbest bırakılması ve
parasız eğitim talebiyle ilgili eylem
yapıp, bildiri dağıttı.
Saat 16.00’da Yüksel Caddesi’nde
yapılan basın açıklamasında, “Ferhat’ın, Berna’nın ve milyonlarca öğrenci, öğretmen, anne-babanın ortak
talebi olan ‘parasız eğitim’ hakkını
elde edene kadar mücadelemizden
vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha
ifade ediyoruz. Bizler, ‘parasız eğitim’

talebini yıllardır halk için eğitim şiarıyla bütünleştirerek her yerde her zaman ifade etmiş, konuyla ilgili kampanyalara katılmış, binlerce imza
toplamış, okullarda, iş yerlerinde bu
talebin hayat bulması için bedeller
ödemiş devrimci kamu emekçileriyiz.
Bu bakımdan iki öğrenci arkadaşımızın bir buçuk yılı aşkın bir süredir
hiçbir hukuksal temeli olmayan bir süreç sonucu tutuklu kalmalarını kabul
etmemiz mümkün değil. Kamu Emekçileri Cephesi olarak, parasız eğitim
talebini dile getiren öğrenci arkadaşlarımızın her zaman, her koşulda yanında olmaya, onları sahiplenmeye devam edeceğiz. Eğer bu bir suçsa, parasız eğitim istemek suçsa biz bu suçu
gönüllü olarak, her gün işliyoruz.
‘Parasız eğitim’ hakkını isteyen Berna ve Ferhat’ın serbest bırakılarak bu
hukuksuzluğa bir an önce son verilmesini istiyoruz.” denildi.
Açıklama ve devamında yapılan
bildiri dağıtımı esnasında “Parasız
Eğitim İstiyoruz Alacağız, Parasız
Eğitim İstemek Suç Değildir, Ferhat
Tüzer ve Berna Yılmaz Serbest Bırakılsın, Adalet İstiyoruz, Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılarak, aynı zamanda 6 Ekim günü saat
15.00’te Beşiktaş Adliyesi önünde
Ferhat ve Berna’nın duruşmasını izlemek ve parasız eğitim hakkına sahip çıkılması için çağrıda bulunuldu.
2 binin üzerinde bildiri halka ulaştırılırken, Ferhat ve Berna’nın tutukluluk süreci ve parasız eğitim hakkı
ile ilgili halkla sohbetler gerçekleştirildi.
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Ülkemizde Gençlik
Kamu emekçileri 2 bin
bildiri dağıttı
Kamu Emekçileri Cephesi, parasız eğitim, Ferhat ve Berna’nın serbest
bırakılması talebiyle 24 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da Şişli’den
Taksim’e yürüyerek bildiri dağıttı.
Bildiri dağıtımı sırasında, halka
yönelik olarak, parasız eğitim talebinin dile getirildiği konuşmalar yapıldı.
Şişli Camii önünden başlayarak Taksim Galatasaray Lisesi önüne kadar
süren dağıtım esnasında halkla konuşularak Berna ve Ferhat’ın mahkemelerine çağrı yapıldı. Toplam 2
bin bildiri, 20 kamu emekçisi tarafından dağıtıldı. Bildiri dağıtımının ardından Halk Cephesi'nin düzenlediği füze kalkanı protestosu eylemine
katılındı.

Biz de suçluyuz,
bizi de tutuklayın
Sayı: 288

Yürüyüş
2 Ekim
2011

Malatya Kamu Emekçileri Cephesi, 24 Eylül Cumartesi günü Ferhat
ve Berna’nın serbest bırakılması için
bildiri dağıtımı yaptı. Merkez Ziraat
Bankası’nın önünden başlayan bildiri dağıtımı, AKP il binası önünde yapılan basın açıklaması ile sonlandırıldı.
Malatya AKP il binası önünde,
saat 16.30’da, Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz’ın serbest bırakılması için
yapılan açıklamada; parasız eğitimin anayasal bir hak olduğu, devletin halkın eğitim hakkını parasız olarak sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi. Aksi durumda kendi anayasasını çiğneyerek suç işleyeceği ifa-

de edilirken; ülkemizde yaşananın tam
da bu olduğu ve bunun özellikle Ferhat ve Berna’nın parasız eğitim talebinde maruz kaldıkları adaletsizlikte
görüldüğü vurgulandı.
Açıklamanın devamında, Ferhat
ve Berna’nın 6 Ekim’de Beşiktaş
Adliyesi’nde görülecek olan mahkemelerinden bir gün önce, 5 Ekim günü
saat 16.00’da Malatya Adliyesi’nde
“Biz de parasız eğitim isteme suçunu işliyoruz.” diyerek, kendi haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdular.
“Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız, Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın, Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde,
“Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir! Bu Hakkı İstediği İçin Tutuklanan Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz
Serbest Bırakılsın/Kamu Emekçileri
Cephesi” yazılı pankart taşındı.

Kamu Emekçileri Cephesi
kendini ihbar edecek
Kamu Emekçileri Cephesi, 27
Eylül tarihli yazılı bir açıklama yaparak, Ferhat ve Berna’nın 6 Ekim
saat 15.00’te İstanbul Beşiktaş Adliyesi’nde görülecek duruşmasına katılım çağrısında bulundu.
5 Ekim günü de İstanbul Çağlayan
Adliyesi’nde, “Biz de parasız eğitim
isteme suçunu işliyoruz.” diyerek kendi haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını duyuran Kamu Emekçileri Cephesi, “Kamu Emekçileri Cephesi
olarak, parasız eğitim talebini dile
getiren öğrenci arkadaşlarımızın her zaman, her koşulda yanında olmaya, on-

Devrimcilerin Mezarına
Saldırarak Yok Edemezsiniz
28 Ocak 1998 tarihinde, Adana'da iki yoldaşı ile birlikte
katledilen Bülent Dil’in Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan
mezarı saldırıya uğradı. Bülent Dil’in mezar taşının kırılarak
parçalanmasıyla ilgili olarak, Kayseri’deki ilerici, devrimci kurumlar ortak bir yazılı açıklama yaptılar.
Yapılan açıklamada; Bülent Dil’in mezarına yapılan faşist
saldırıyı nefretle kınarken, yapanlardan hesap sorulacağı
söylendi.
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ları sahiplenmeye devam edeceğiz.
Eğer bu bir suçsa, parasız eğitim istemek suçsa biz bu suçu gönüllü olarak,
her gün işliyoruz. On binlerce eğitim
emekçisini de tutuklayın. Nasılsa bu
sistem, bu hükümet okul yerine hapishane açmayı, açtığı hapishaneleri
emekçilerle, öğrencilerle, devrimcilerle
doldurmayı iyi biliyor. Bununla övünüyor. Anayasada temel bir hak olarak
yer alan, kazanana kadar mücadelesini sürdüreceğimiz ‘parasız eğitim’
hakkını isteyen Berna ve Ferhat’ın serbest bırakılarak bu hukuksuzluğa bir
an önce son verilmesini istiyoruz.”
açıklamasına bulundu.

Ankara polisinin
ajanlaştırma faaliyeti
sonuç vermeyecek
Ankara Gençlik Derneği, 22 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de
Yüksel Caddesi'nde, Ankara polisinin
bir süredir yasadışı ve ahlâksız olarak
yürüttüğü ajanlaştırma, korkutma ve
yıldırma çalışmalarını teşhir eden
bir basın açıklaması düzenledi.
Açıklamada, son dönemlerde Ankara Gençlik Derneği çalışanlarının ve
derneğe gelip giden öğrenci gençliğin
sürekli takip edildiği, keyfi şekilde
GBT'ye tabi tutulduğu, gittikleri kafelerde, çalıştıkları yerlerde Ankara
polisi tarafından fotoğraflarının çekilmeye çalışılarak rahatsız edildiği
anlatıldı. Dev-Genç’liler, bu tür kontrgerilla yöntemlerinin devrimcileri
bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinden vazgeçiremeyeceğini belirterek, sloganlarla eylemlerini bitirdiler.

Yozlaşmaya Izin
Vermeyeceğiz!
Bursa'da Halk Cepheliler, son aylarda sürdürdükleri yozlaşmaya karşı mücadele kampanyası çerçevesinde, 28 Eylül çarşamba sabahı, Teleferik'in
Akçağlayan Mahallesi’nde yazılama yaptılar. 5 ayrı
yerde yapılan yazılamada “Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz” ve “Çeteler Halka Hesap Verecek” sloganlarına yer verildi. Yozlaşmaya karşı mücadele Teleferik'te yaygınlaşmaya devam ediyor.

NATO’NUN ASKERİ

Halkın
Hukuk
Bürosu

Kıdem Tazminatı Hakkına Yönelik Saldırılar
Durdurulabilir; Birleşip Mücadele Edelim!

Kıdem tazminatı işçinin
ücretinin bir parçasıdır. Kıdem tazminatı, işçinin ödenmesi sonraya bırakılmış ücretidir. Kıdem tazminatı, işçinin işverene ücretinden verdiği bir
parçadır; bunu işten çıkarken talep etmesi ve alması da işçi için en temel
haklardan biridir.
Kıdem tazminatı işçiler için bir iş
güvencesidir. Kıdem tazminatı hakkı,
işçiler için tüm dünyada bedelleri
ödenerek kazanılmış bir haktır. Ne patronlarca ne de devletçe bahşedilmemiştir. Bu nedenle de AKP iktidarı kıdem tazminatını aldatarak, gerçekleri
çarpıtarak, bıktırarak, yorarak, yalanlarla, zamana yayarak gasp etme yöntemini denemektedir.
AKP’nin hükümet olmasıyla birlikte çıkarılan yeni iş kanunu (4857 sayılı kanun) kıdem tazminatının kalkacağının sinyallerini vermekteydi.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici altıncı maddesi aynen şöyledir: “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı
fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe
gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümlerine
göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.”
Görüldüğü gibi 2002 yılında yürürlüğe girmiş 4857 Sayılı İş Kanunu’nun üzerinden 10 yıl geçmişken yeniden kıdem tazminatının kaldırılması yolunda işçi ve emekçilerin, halk örgütlülüklerinin nabzı yoklanıyor, yalanlar yayılıyor, gerçekler çarpıtılıyor,
tepkiler etkisiz kılınmaya çalışılıyor.

AKP nasıl bir yol izliyor,
ne yapmak amacında?
AKP halka karşı izlediği tüm saldırı programlarını bir strateji dahilinde uygulamaktadır. İşçi ve emekçilerin ekonomik kazanım ve haklarını da
yine uzun bir yol haritasıyla belirlemiş
adım adım gasp etmektedir. AKP bu
saldırıları Ulusal İstihdam Strateji
Belgesi’ne göre gerçekleştirmektedir.
Bu belgede kıdem tazminatının neden

kaldırılması ve kıdem tazminatı fonu
ile ne amaçlandığı açıkça görülmektedir.
Bu belgede istihdam sorunlarının
yani işsizliğin nedeni kıdem tazminatının yüksekliği olarak gösteriliyor. Kıdem tazminatı, patronlar açısından
bir yük olarak görülmekte, patronların
bu yükten kurtulmak için işçileri kayıt dışı çalıştırmalarını meşrulaştırmaktadır.
Strateji belgesi özetle şudur: Kıdem tazminatı çok yüksek, bu nedenle patronlar işçileri kayıtdışı çalıştırmak zorunda kalıyorlar. Kıdem
tazminatı çok yüksek, patronlar, işçiler kıdem tazminatına hak kazanmasın diye işçilere girdi-çıktı
yaptırıyorlar. Kıdem tazminatı çok
yüksek, bu nedenle patronlar, işçileri
istifaya zorlamak zorunda kalıyorlar. Hem zaten özel sektörde çalışan
ve sendikalı olmayan birçok işçi, kıdem tazminatını fiilen alamıyor.
Üstelik işini değiştirmek isteyen çalışanlar, birikmiş olan kıdem tazminatı hakkını kaybetmemek için işlerine devam etmek zorunda kalıyorlar, şeklinde kıdem tazminatının
neden kalkmak zorunda olduğunu gerekçelendiriliyor.
Şu acizliğe bakın; “İşsizlik var
çünkü kıdem tazminatı diye bir bela
var” diyor bu belge. Ülke halkının yasal güvence altındaki hakkını, güven
içinde kullanmalarını garanti etmek yerine işi “kılıfına uyduralım” diyor
ulusal strateji belgesi. Kayıt dışılığı önlemek gerekir, ne önlem almalıyım
diye düşünmek, çare üretmek yerine
hak gaspına gerekçe uyduruyor. İşçilerin işten çıkması için manevi baskı
(mobbing) uygulanmasını cezai yaptırıma bağlayıp engellemek yerine,
işçilere, “kıdem tazminatı olmasaydı
sana manevi baskı uygulamazdı. Patron ne yapsın?” diyor.
İstihdamdaki strateji belgesindeki
tespitler böyle olunca, bu analizlere
göre yapılan bir yasal değişiklikten işçiler lehine olabilecek bir düzenleme
çıkar mı? Şüphesiz hayır. Kıdem tazminatının mevcut halinin yerine ku-

rulması planlanan kıdem tazminatı
fonu ile ne öngörülüyor?
Kıdem Tazminatı Yasa Tasarısı incelendiğinde kıdem tazminatı fonu
kurulursa ne gibi sonuçlar doğabileceğini madde madde şu şekilde sıralamak mümkün;

1- Kıdem tazminatı almaya
hak kazanma halleri azaltılacak,
2- Kıdem tazminatı miktarı
çok düşürülecek,
3- Sigortasız, kayıt dışı çalışanların kıdem tazminatı hakkı
ortadan kalkacak,
4- Kıdem tazminatına faiz
ödenmeyecek,
5- Patronlar kıdemine bakmadan her işçiyi istediği zaman
işten çıkaracak,
6- İşçinin kıdem tazminatı
devlet eliyle sermayeye, patronlara kullandırılacak.
Kıdem tazminatı hakkının mevcut
uygulamasının değiştirilerek yerine
fon kurulması işçilerin yararı için değil, patronların çıkarları içindir.
Patronların yararına olan, her zaman
işçilerin zararınadır. İşçilerin yararı
gibi gösterilerek karşı çıkılması engellenmek istenen kıdem tazminatı
fonu, emeğimizi, alınterimizi gasp etmek amacına hizmet edecektir. Bunu
görelim.
AKP’nin bir strateji temelinde ciddiyetle ele alarak hayata geçirdiği bu
saldırılar karşısında işçi ve emekçilerin, siyasi ve sendikal örgütlülüklerinin saldırıya aynı ciddiyet ve önemle
yaklaşmadıklarını söylemek sendikalara haksızlık olmayacaktır. AKP’nin
yapacaklarını bekleyip görmek yerine,
program ve hedeflerini öngörüp eyleme geçmek, önleyici olup mevcut
haklarımızı koruyup geliştirmek görevi hepimizindir. Dünya işçi sınıfının
verdiği mücadeleler sonucunda kazanılan ve vazgeçilemez haklardan biri
olan kıdem tazminatı hakkı, aynı bilinç
ve bedel ödeme kararlılığıyla korunabilir.
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ÇHD’li Avukatların
Eyleminde Fişleme
Girişimi
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi,
Çağlayan Adliyesi’nde avukatlara yönelik yapılan arama
kanunsuzluğuna karşı 27 Eylül günü bir eylem gerçekleştirdi.
“Ayrıcalık Değil Savunma Hakkı, Kanunsuz Aramaya Son” pankartını açan ÇHD’li avukatlar, Adliye önünde basına bir açıklama yaptılar. Av. Fatma Elveren’in yaptığı açıklamada, “Çağlayan Adliyesi’nde başlayan, İstanbul’da bulunan diğer adliyelerde hayata geçirilmeye çalışılan kanunsuz avukat aramalarına ilişkin olarak bir kez
daha karşınızdayız. Geçen zaman dilimi içerisinde avukatların, İstanbul Barosu’nun tüm uyarılarına ve soruna
dikkat çeken açıklamalarına, Adalet Bakanı ile yapılan görüşmeye karşın hukuka aykırı ve haksız uygulamadan vazgeçileceği yerde, kanunsuz avukat aramalarına devam edildiği görülmüştür. Avukatlık mesleğine yönelik kapsamlı
bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu tekrar belirtiyoruz. Bizler, haklarımız için direnmeye ve mücadele etmeye
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Fuat Erdoğan Avukatların
Mücadelesine Işık Tutuyor
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 28 Eylül 1994 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta mühendis ve sendikacı arkadaşlarıyla otururken, polis tarafından katledilen Av. Fuat Erdoğan’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle 27 Eylül 2011 tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Av. Fuat Erdoğan’ın, Türkiye’de devrimci avukatlık pratiğinin en önemli örneklerinden biri olarak yol gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, “Devrimci avukatlar toplumsal, siyasal, sendikal muhalefetin sadece savunmanı değil
aynı zamanda bir parçası oldular. Mücadelelerini duruşma
salonlarına, mahkeme kürsülerine hapsetmediler. Mesleki
pratikleri sadece devlet terörünün mağdurlarını savunmayı değil, aynı zamanda ödenen ağır bedellere ortak olmayı da getirdi. Sadece yüzlerce infaza, kaybedilmeye tanıklık
etmediler. Bu mücadelenin bir parçası oldukları için devlet terörünün doğrudan muhattabı oldular. Hapsedildiler, katledildiler. 28 Eylül 1994 tarihinde Av. Fuat Erdoğan’ı katlettiklerinde onu yok ettiklerini sandılar. Yanıldılar. Fuat Erdoğan ölümlüydü, ölümsüzleşti.” denildi.
Açıklamada, halk ve vatan sevgisiyle dolu olan Fuat
Erdoğan’ın, Şefik Kullar, Ayhan Çarkınlar tarafından yakın mesafeden, ensesinden vurularak katledildiği belirtildi.
Açıklamada son olarak, “Fuat Erdoğan şahsında halklarının kurtuluşu için mücadele ederken yaşamını yitirmiş,
devrim ve halk kahramanlarını saygıyla anıyor, katillerini
unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve asla affetmeyeceğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz.” denildi.

devam edeceğiz.” denildi.
Ardından ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Av. Taylan Tanay sözlü bir açıklama yaparak, yaşanan hukuksuzluğa değindi ve avukatlar olarak aratmama kararı aldıklarını söyledi. Toplu bir şekilde, sadece kimlik gösterilerek Adliye’ye
giriş yapıldı. Bu esnada gizli çekim yapan sivil bir polis
ve fişleme yapan özel güvenlik görevlisi farkedilerek müdahale edildi. Çıkan arbede sonucu, kamera çekimi yapan
sivil polis diğer polisler tarafından kaçırıldı. Emniyet Müdürü ile yapılan tartışmalar sonucu polisin sicil numarası istendi. Tanay, basına kısa bir açıklamada bulunarak, polis ve özel güvenlik görevlisinin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

İzmir’deki BDP Operasyonu
Baskı Ve Sindirme
Politikasının Sonucudur
22 Eylül günü İzmir’de düzenlenen polis operasyonlarında, içlerinde BDP ilçe başkanları, il yöneticileri ile Parti Merkez üyesi de bulunan 34 kişi gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, yaşanan gözaltılarla ilgili 28 Eylül tarihli yazılı bir
açıklama yaparak, “Devlet, her alanda planını adım adım
devreye sokmakta, baskı ve sindirme politikasının
hukuk alanında da vücut bulmasına hizmet eden özel
yetkili savcılık ve mahkemeler de bu amaç doğrultusunda hareket etmektedirler.
Açıktır ki; İzmir’in de bu plan dâhilinde ‘hizaya sokulması’ gereken illerden biri olduğuna karar verilmiş
ve bu karar örgütlü bir şekilde hayata geçirilmeye başlanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamanın devamında, “Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi hukukçular olarak bizler, ‘kişi özgürlüğü ve
güvenliği’, ‘savunma hakkı’, ‘adil yargılanma hakkı’
gibi en temel hukuksal güvenceleri dahi altüst eden-yok
sayan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin, Terörle Mücadele Kanunu’nun ve bunlara bağlı biçimde işleyen infaz rejiminin ortadan kaldırılması için bütünlüklü bir
mücadele yürütmenin zorunlu olduğunun bilincindeyiz.”
diyen ÇHD İzmir Şubesi, hukuka aykırı dayatmalarla
karşı karşıya kalan avukatlarla her alanda dayanışma
içinde hareket edeceklerini duyurdu.

NATO’NUN ASKERİ

Devrimci Memur
Hareketi
“İlköğretim, kız ve erkek bütün
vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.”
Yukarıdaki ifade herhangi bir kağıt parçasından düştüğümüz bir not
değil. Bu cümle Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 42. Maddesi’nden bir
alıntı. Fakat ülkemizde birçok başka
madde gibi eğitimin parasız olduğunu ifade eden bu madde de başta Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı olmak
üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul müdürleri ve idarecileri… kısacası bir bütün olarak devleti oluşturan kurumların hiçbiri tarafından önemsenmiyor. Dahası ülke sınırlarındaki hemen bütün eğitim kurumlarında bu yasa açıkça ihlal ediliyor. Okulların açıldığı şu günlerde
idareciler harıl harıl para toplamakla meşgul. Parası olan en iyi okula,
az parası olan daha sıradan bir okula gidiyor. Parası olmayandan başının çaresine bakması isteniyor. Sonra da bu ülkeyi yönetenler yüzleri bile
kızarmadan adaletten, kalkınmadan,
haktan pişkince söz edebiliyor.
Öte yandan 18 ay önce, 14 Mart
2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi
Spor Salonu’nda düzenlenen “Roman
Çalıştayı”nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız/Gençlik Federasyonu” yazılı
pankart açan, üniversite öğrencileri

Yasalarınız
Yalan Söylüyor!

Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, defalarca hakim karşısına çıkmalarına
rağmen o günden bu yana tutuklular.
Parasız eğitim istemeye devam
edeceğiz!
Biz kamu emekçileri; Ferhat’ın,
Berna’nın ve milyonlarca öğrenci,
öğretmen, anne-babanın ortak talebi
olan “parasız eğitim” hakkını elde
edene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade
ediyoruz. Bizler, “parasız eğitim” talebini yıllardır halk için eğitim şiarıyla bütünleştirerek her yerde her zaman ifade etmiş, konuyla ilgili kampanyalara katılmış, binlerce imza
toplamış, okullarda, iş yerlerinde bu
talebin hayat bulması için bedeller
ödemiş devrimci kamu emekçileriyiz.
Bu bakımdan iki öğrenci arkadaşımızın bir buçuk yılı aşkın bir süredir
hiçbir hukuksal temeli olmayan bir
süreç sonucu tutuklu kalmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Emekçileri, halkımızı “ileri demokrasi” masallarıyla uyutmaya çalışan AKP,
gerçek yüzünü somutta yaşadığımız
olaylarla açıkça gösteriyor. Parasız
eğitim isteyen öğrenciler yıllarca tutuklu kalıyor, öğrenci dernekleri
gece yarıları basılıyor, insanlar sokak
ortasında kaçırılarak gözaltına alınıyor. Bu olayları demokrasinin hiçbir
yerine sığdıramaz, hiçbir sözle açık-

layamazsınız. Yaşananlar ancak baskının, zorbalığın, faşizmin hakim
olduğu bir ülkede mümkündür.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak, parasız eğitim talebini dile getiren öğrenci arkadaşlarımızın her zaman, her koşulda yanında olmaya,
onları sahiplenmeye devam edeceğiz.
Eğer bu bir suçsa, parasız eğitim istemek suçsa biz bu suçu gönüllü olarak, her gün işliyoruz. On binlerce
eğitim emekçisini de tutuklayın. Nasılsa bu sistem, bu hükümet okul yerine hapishane açmayı, açtığı hapishaneleri emekçilerle, öğrencilerle,
devrimcilerle doldurmayı iyi biliyor. Bununla övünüyor.
Anayasada temel bir hak olarak
yer alan, kazanana kadar mücadelesini sürdüreceğimiz “parasız eğitim” hakkını isteyen Berna ve Ferhat’ın serbest bırakılarak bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmesini
istiyoruz.
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Herkesi 5 Ekim saat 11.00’da
Çağlayan Adliyesi’nde “Biz de parasız eğitim isteme suçunu işliyoruz”
diyerek kendimiz hakkında suç duyurusunda bulunmaya ve 6 Ekim saat
15.00’te Beşiktaş Adliyesi önünde
Ferhat ile Berna’nın duruşmasını izleyerek “Parasız Eğitim İstiyoruz
Alacağız!” demeye çağırıyoruz.

SENDİKALARDAKİ DARALMAYI AŞMAK İÇİN ELMAS
YALÇINLAR’IN KARARLILIĞIYLA MÜCADELE EDELİM
28 Eylül 1994 tarihinde Beşiktaş Arzum Kafe’de yoldaşları Avukat Fuat Erdoğan ve
Mühendis İsmet Erdoğan ile
birlikte katledilen Elmas Yalçın, 28 Eylül 2011 tarihinde
mezarı başında anıldı. Anma, saat 11.30'da Elmas Yalçın nezdinde, tüm devrim şehitleri adına yapılan saygı
duruşuyla başladı. Yalçın ailesi olarak anmaya katılanlara hoşgeldiniz denilerek, Elmas'ın özgeçmişi ve yaşamını anlatan kısa bir konuşma yapıldı. Ardından Devrimci

Memur Hareketi adına yapılan konuşmada, Elmas'ın mücadele tarihi ve mücadeleye bakışı anlatıldı.
Sendikalarda bugün yaşanan daralmaya, tıkanıklığa,
bekle-gör anlayışına değinilerek; bunu aşmak ancak ve
ancak Elmas Yalçınlar’ın fedakarlığı, disiplini ve cüretiyle mümkündür denildi. Ve söz mücadeleyi müzikleriyle, sözleriyle en güzel ifade eden Grup Yorum'un söylediği şarkılara bırakıldı. “Elmas Yalçın Ölümsüzdür”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” sloganlarıyla anma
sona erdi. Daha sonra ailesi tarafından anmaya katılanlara helva dağıtıldı. Anmaya toplam 80 kişi katıldı.

HALKLARIN KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
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Devrimci İşçi Hareketi Kıdem
Tazminatının Gasp Edilmesine
Karşı Mücadele Çağrısı Yaptı
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Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 25
Eylül 2011 Pazar günü, İstanbul Şişli’deki Cevahir Alışveriş Merkezi
önünde, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız-Devrimci İşçi Hareketi” yazılı
önlükleri giyerek, kıdem tazminatının
kaldırılmak istenmesine karşı masa
açarak, bildiri dağıttı.
“Kıdem Tazminatı Güvencemiz,
Emeğimiz, Geleceğimizdir! Güvencemiz, Emeğimiz, Geleceğimiz İçin
Direnelim - Devrimci İşçi Hareketi”
yazılı pankartın asıldığı masada, kı-

dem tazminatı fonunun uydurmaca olduğu, işçi ve emekçileri kandırmanın
bir aracı olarak gündeme getirildiği
anlatıldı.
Masa açıldıktan sonra, sivil polisler
masanın önüne gelerek pankartta yazanları not almaya başladı. Sonra
masaya bakıp konuşurlarken, işçilerin onların fotoğrafını çektiğini görünce, bulundukları yeri terk etmek
zorunda kaldılar.
Halka yönelik megafonla yapılan
konuşmalarda; “IMF, yerli ve ya-

bancı tekeller istiyor. Emperyalizmin işbirlikçisi AKP iktidarı işçilerin
75 yıllık hakkı olan kıdem tazminatını kaldırmaya çalışıyor. Açıktan,
kaldırıyoruz diyemediğinden, burjuva basını da yanına alarak, ‘Zaten işçilerin büyük bir bölümü kıdem tazminatını alamıyor. Biz fon kurup
devlet garantisine alacağız ’ yalanlarıyla, işçi ve emekçileri kandırıyor.
Eğer işçilerin haklarını düşünüyorlarsa; kayıt dışı, sigortasız çalıştırmanın önüne geçilsin. Patronların işçileri işten çıkartmasını zorlaştıracak
yasal düzenlemeler getirilsin. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller
kaldırılsın. Oysa AKP fon da birikecek milyarlarca liraya göz dikmiş
durumdadır. Ülkemizi ucuz iş gücü
cennetine çevirip, işçileri işe kolay alınıp-çıkartılacak hale getirmek istiyor.
Kıdem tazminatı hakkımız için hep
beraber mücadele edelim ve bu hakkımızı gasp ettirmeyelim” denildi.
Saat 14.00 ile 17.00 arasında açık
kalan masada, 11 DİH’li tarafından
bildiri dağıtıldı. Devrimci İşçi Hareketi’nin kıdem tazminatı ile ilgili bildirisinden 400 adet ve broşüründen
100 adet, Genel-İş Sendikası'nın kıdem tazminatı ile ilgili yayınladığı bildirisinden 300 tane ve broşüründen de
100 adet, halka ulaştırıldı.

Mersin Limanı İşçileri
Yalnız Bırakılmıyor
28 Eylül günü, Mersin’de direnişte
olan liman işçilerine destek amacıyla, çeşitli sendika ve demokratik kitle örgütlerinin yer aldığı bir program
düzenlendi. Devrimci İşçi Hareketi ile
Halk Cephesi de programa katılarak,
destek verdi.
Önce sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından yapılan bir dakikalık
saygı duruşuyla birlikte program başladı. Bazı kurum temsilcilerinin konuşmalarından sonra, daha önce TEKEL işçilerinin direnişinde yer alan
bir TEKEL işçisi söz aldı. İşçi, ilk başlarda iyi direndiklerini fakat Türk-İş’in
kendilerini sattığını, bu yüzden direnişin başarıya ulaşmadığını söyledi.
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Konuşmacılardan
sonra bir tiyatro oyunu
sergilendi. Oyunda azrail kılıklı bir kişinin
(günümüzün patronları)
direnen işçileri öldürmesi ve işçilerin
bunun karşısında birleşerek Azrail’i
öldürmeleri anlatılıyordu. Tiyatro
oyununu oynayan işçiler ayakta alkışlandı. Müzik dinletisi eşliğinde
çekilen halaylarla program sona erdi.

Kazanmanın yolu
direnmekten geçer!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
Mersin Limanı’nda grevde olan liman
işçilerini ziyaret etti.
İki aydır grevlerini sürdüren Mersin’deki liman A kapısının önünde çadır açarak direnen işçileri, Mersin
DİH, 25 Eylül günü yemek götürerek

ziyaret etti. Hepbirlikte yenilen yemekte işçilerle sohbet edildi. Türkan
Albayrak’ın direnişi anlatılarak örnekler verilirken; kazanmanın yolunun direnişten geçtiği vurgulandı.
28 Eylül’de yapılacak liman işçileriyle
dayanışma etkinliğine destek verileceği söylendi. DİH, her zaman direnen işçilerin yanında olacaklarını
söyleyerek işçilerin yanından ayrıldı.

NATO’NUN ASKERİ

Halka zarar verenler
düşmana hizmet eder
20 Eylül’de Ankara Kızılay Kumrular Caddesi'nde Çankaya Kaymakamlığı önünde gerçekleşen patlamada caddeden geçmekte olan 3 kişi
öldü, 3'ü ağır 34 kişi de yaralandı.
Bir kaç gün eylemi üstlenen olmadı. Daha sonra eylemi Kürdistan
Özgürlük Şahinleri (TAK) isimli bir
örgüt üstlendiğini açıkladı. “Daha
önce uyardığımız gibi artık örgüt
olarak hiçbir hassasiyetimiz kalmamıştır. Her yer eylem sahası, her yer
hedeftir” denilen TAK açıklamasında,
"Bundan sonra kimse bizden, hassas yaklaşmamızı beklemesin" uyarısı yapılıyordu.
Eylemi TAK isimli örgüt üstlenmiş
olsa da tartışılan PKK'ydi. Nitekim
KCK Yürütme Konseyi Başkanı ve
PKK liderlerinden Murat Karayılan,
Ankara daki patlamayla ilgili “Eylemi
doğru görmüyoruz. TAK meselesiyle çok uğraştık. Bizimle ilişkisi olan
bir örgüt değildir” açıklamasını yaptı... (Vatan Gazetesi, 26 Eylül 2011)
Karayılan açıklamasında şunları
ifade etti: "Biz TAK meselesiyle çok
uğraştık. Hatta geçen yıl karşı karşıya geldik. Belli bir düzeyde aslında
frenlenmişti ama AKP’nin uygulamaları, her türlü kontrol mekanizmalarını etkisiz kılan uygulamalardır.
Özellikle AKP hükümetinin Öcalan’a
bu denli hukuksuz ve etik dışı yaklaşması, seçilmiş Kürt temsilcilerini
rencide eden uygulamalarla yüz yüze
bırakması, çoğunu alıp ‘KCK üyesisiniz’ diyerek tutuklaması, kısaca
Kürt halkının onurunu rencide eden
uygulamaları karşısında savaşta kontrol sağlamak çok zordur. Evet,
TAK’ın bu eylemlerini durduralım,
ama doğru yaklaşarak durduralım."
(Vatan Gazetesi, 26 Eylül 2011)
Karayılan "bizimle ilgisi yok
ama ellerine sağlık" demektedir.
Daha önce de benzeri pek çok açıklama yapılmıştır.

Açmaz derinleşerek sürmektedir.
Açmazın nedeni milliyetçi anlayış ve
politikalardır.
Sorumsuzluk, kolaycılık, pragmatizm siyaset tarzı haline gelmiştir.
Ve bu siyaset tarzı, devrimciliği lekelemiş, haklılığını, meşruluğunu tartıştırır hale getirmiş, adalet anlayışı
başta olmak üzere pek çok devrimci
değeri sorgulatır olmuştur.
Bu yanlış, çarpık eylem anlayışı
pek çok soruyu doğurmaktadır.
Devrimci eylemin amacı nedir?
Kontrgerilla eylemlerinin amacı nedir? Devrimci eylemle kontrgerilla eylemleri nasıl ayırtedilir? Kürt halkının
düşmanları kimdir, dostları kimdir?
Yanlış ve çarpık eylem tarzı bu soruları da muğlaklaştırmış, belirsizleştirmiştir. Kuşkusuz bu devrimciliğin, devrimci değer ve ilkelerin muğlaklaştırılmasıdır.
Bu konuda çok yazdık, çok şey
söyledik. Ve kuşkusuz bu, çarpık anlayış devam ettiği sürece yazmaya,
söylemeye de devam edeceğiz. Bu
devrimci sorumluluğumuzun ve ideolojik mücadelenin gereğidir.

Bu Tarz Devrimci
Değildir!
Çetinkaya, İTO, Kapalıçarşı, Galleria, Mavi Çarşı, Sultanahmet Meydanı, Sirkeci-Halkalı banliyö treni...
Alışveriş merkezlerinde, halkın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde
bombalar patlıyor, molotof kokteylleri atılıyor.
Parklarda, çöp kutularında patlayan onlarca bomba, içinde yolcu varken belediye otobüslerine atılan motolof kokteylleri, halkın özel otolarına atılan molotof kokteylleri...
Ve son olarak Ankara Kumrular
Caddesi'nde yaşanan patlama, 3 kişinin ölümü, 34 kişinin de yaralanması.

Nerede, ne zaman patlayacağı
belli olmayan bombalar, hemen herkesin hedef olabileceği, ayrım gözetmeyen "eylemler"...
Sonuç; onlarca halktan insanın
ölümü ve yaralanması. Ve oligarşinin
tüm bunları halklara saldırı için kullanması.
“Amaç ne, neye hizmet ediyor,
kim yapıyor bunları?” Sorularını gündeme getiriyor bir kez daha.
PKK yapsın ya da yapmasın, üstlensin ya da üstlenmesin tüm bu ve
benzeri halka zarar veren provokasyon eylemlerinden PKK sorumlu tutulmuştur. Ki bunda belirleyici olan
hiç kuşkusuz PKK'nin eylem çizgisindeki yanlış, çarpık anlayıştır. Bu anlayış, yaşananları sorgulamak, muhasebesini yapmak bir yana meşrulaştırarak sürdürmüştür.
Bakın nasıl savunuluyor, bakın nasıl meşrulaştırılıyor provokatif eylemler:
7 Aralık 1991, Sabah Gazetesi, A.
Öcalan'ın Nezih Tavlaş ile röportajından: "Çok kan dökülecek diyorum,
geçen yıl binse bu yıl on bin.... Bizi
doğuda bombalarsan, biz de Kapalıçarşı'ya gir tara emri vereceğiz."
23 Ağustos 1992, PKK Kuzey Botan Eyalet Karargah Komutanlığı
açıklaması: "Madem Şırnak imha
ediliyor, öyleyse Ankara ve İstanbul
da yakılacaktır; Türkiye'nin sivil
güçleri ve Türk memurları da savaşımızın hedefi olacaktır."
9 Eylül 1993, Özgür Gündem, A.
Öcalan: “Özel Harp turizmden gelen
gelirle yürütülüyor. Bu yıl onun
için uyarı eylemi yapıldı. Ancak çok
net ve kesin söylüyorum. Bugüne kadar can kaybı olmadı, ama bundan
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sonra olacak, can kayıplarından
ben sorumlu değilim. Artık anlamalısınız bizi. Bu ülkede savaş var,
turizm yoktur. (...) Bugüne kadar insanlara zarar gelmemişse, bu onlara yönelmediğimiz içindir. Artık bu
son uyarımdır. Bundan sonra 50 kişi
de ölse, hiç kimse bizi sorumlu tutamaz.”
Ekim 1993, Özgür Gündem, A.
Öcalan: "Halkımızı göç ettirmeye devam ederlerse biz de göç ettirmesini
biliriz... Yakılıp yıkılıyor Kürdistan... Türkiye'nin de yakılıp yıkılacak yerleri vardır. Kültür değerlerimiz talan edilmeye devam ederse, biz
de kültür değerlerine yönelebiliriz."
Örneğin Öcalan'ın tutsak edilmesinden sonra PKK sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda "Bugüne
kadar savaşın halka taşırılmamasına dikkat ettik, ama bundan sonra...", "artık garantisi yoktur, halk
da zarar görebilir..." ve benzeri söylemler geliştirilmiştir.
Yine 17 Mart 1999 tarihli Özgür
Politika'da Tuncay Doğan imzasıyla
yazılan bir başka yazıda da deniliyordu ki; "... bunları onlara çok anlattık.
Ama anlamadılar, anlamak istemediler. Şimdi başka bir dilden konuşuluyor. Umarım onu anlarlar ya da
daha doğrusu anlamak zorunda kalacaklar. Bir Türk atasözünü onlara
yine biz hatırlatalım. 'Nush ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir."
Çokça yapıldığı gibi halktan gelen
tepkiler üzerine bazen "bu eylemleri onaylamıyoruz" açıklamaları yapıldı. Ancak hiçbir anlam ifade etmiyordu bu açıklamalar. İşte bir örnek
Sultanahmet'te parkın ortasında kimi,
neyi hedef aldığı belli olmayan bir
bomba patlatılıyor, kimse üstlenmiyor.
Aradan kısa bir süre geçiyor, eylemi
gerçekleştirenler yakalanıyor. Yapanların PKK'li olduğu açıklanıyor.
PKK önderi eylemi olumlamadığını
belirtip "sızma olabileceğini", araştıracaklarını söylüyor. Sonra? Sonrası yok. Gerçekten bir sızma mı vardı?
Sızanlar kimdi, bunu nasıl yapmışlardı, bir açıklaması yok. Unutturuluyor. Unutturuldu!.. Çok kısa bir

süre sonra otobüs garında bir bomba
patlıyor. Yine üstlenen yok. Eylemin faili olarak yine "PKK'li oldukları iddiasıyla" birileri gözaltına alınıyor. Yine hiçbir açıklama yok. Eylem ne savunuluyor, ne de “yanlıştı”
deniyor. O da unutturulmaya çalışılıyor. Unutturuluyor!..
Şimdilerde çokça yaptığı gibi eylemi yapan güçlerle hiçbir ilgileri
olmadığını söylüyor PKK yetkilileri.
PKK Merkez Komitesi adına Cemil
Bayık, daha önce Osman Öcalan'ın
"... Şunu söyleyelim devrimimize
zarar verdiği zaman eleştireceğiz. Bu
hareketlerin ne getirip ne götüreceğini izleyeceğiz. Tehlikesi de varsa bir
kesim halkımızın görüşüdür. Başlangıçta karşı olmak istemiyoruz....
'Kısasa kısas' diyenlere de saygı duyuyoruz" şeklindeki açıklamasının paralelinde "Herkes PKK çizgisini esas
alacaktır diye bir kural yoktur. PKK
böyle bir şeyi dayatamaz. Böyle bir
yaklaşımı da yoktur. PKK kendi çizgisinde yürür. Ama PKK dışında
güçler vardır. Onlar da kendi çizgilerinde yürür" diyordu. (Ö. Politika,
19 Mart)
Murat Karayılan'ın Ankara Kumrular Caddesi'ndeki bombalı eylem sonucu söyledikleri de aynı paralelde olmuştur.
Bazen; "Biz oldukça geniş bir hareketiz. Bu nedenle her kadromuzu,
her taraftarımızı günü gününe denetleyemiyoruz" diye açıklamalar

Örneğin tekellere, toprak
ağalarına yönelmezler.
Emperyalistlerin, işbirlikçi
tekellerin, toprak ağalarının,
tefeci tüccarların Kürt
halkının yaşadığı acılarda,
sorunlarda hiç mi günahı
yoktur? Yaşanan onca şeye
rağmen emperyalistlerle,
tekellerle, toprak ağaları ile
karşı karşıya gelinmek,
onlarla ilişkiler bozulmak
istenmemektedir. Bunun
yerine sıradan basit
hedeflere, halktan insanlara
yöneliniyor.

yapıldı. Oysa bu ve benzeri yapılan
açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bir örgüt nasıl bir çizgiye sahipse kadroları, taraftarları, sempatizanları da o çizgiye göre şekillenir, şekillenmiştir.
Bazen de bu tür eylemleri savunanlar tarafından "Madem Kürt halkı acı çekiyor, Türk halkı da acı çeksin, yaşananları böylece görsün,
karşı çıksın" şeklinde sözler edilmiştir.
Sonuç olarak, geçmişten bugüne
yanlış eylem tarzı, birbirini tekrar eden
eylemler ve birbirini tekrar eden açıklamalarla derinleştirilerek sürdürülmüştür.

Oligarşi Asıl Olarak
Bu Zeminden
Beslenmektedir
Oligarşi bu zeminde şovenizmi geliştiriyor. Bu zeminde halka yönelik
provokasyon eylemleri geliştiriyor. Bu
zeminde devrimcilerin haklılıklarını,
meşruluklarını gölgelerken kendisine
meşruluk yaratıyor. Bu zeminde halk
düşmanı yüzünü gizlemiş oluyor...
Bu zemin halka zarar veren eylem
çizgisidir. Bu zemin provokatif eylem
çizgisidir. Eylemleri kimin yaptığından önce yapılan eylemin niteliği, seçilen hedefler ve neye hizmet ettiğidir belirleyici olan. Temel ayrım noktası buradadır. Bu yanıyla hangi sıfatla
yapılırsa yapılsın söz konusu eylem
çizgisiyle provokatif eylemler arasında
hiçbir ayrım noktası yoktur, kalmamıştır.
İşte bu zeminde ideolojik mücadele daha fazla önem kazanıyor. Yanlış eylem çizgisi devam ettikçe bu zeminde ideolojik mücadelemiz de
devam edecektir.
Provokatif eylemlerin artmaya
başladığı süreçte şunları söylemiştik:
“Bugün devletin 'psikolojik savaş'
diye adlandırdığı haksız savaşın en
önemli araçlarından biri provokasyonlardır. Provokasyon zinciri toplumdaki çeşitli ayrılıkları körüklemekten, devrimcilerin kitleler nezdindeki saygınlığını yok edecek ey-
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lemler düzenlemeye kadar uzanıyor. İşte bundan dolayıdır ki, devrimci eylemler bugün her zamankinden daha açık, net, hedefleri belli ve mesajlarıyla halkları bilinçlendiren bir çizgide olmalıdır. Düşmanla devrimciler arasındaki fark
halkın gözünde hiçbir tartışmaya
yol açmayacak bir kesinlikle ayırt
edilmelidir.”(Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Mücadele, 24 Temmuz 1993 Sayı: 55)
Devrimci olanla olmayan arasındaki farkın ayırt edilebilmesi dün olduğu gibi bugünde ideolojik mücadelede ertelenemez öne çıkan bir görevdir. Yıllar önce söylediğimiz gerçeklik bugün aynı şekilde geçerliliğini
korumaktadır.
Devrimci eylem çizgisi konusunda bir kez daha yineliyoruz: “Oligarşinin saldırı kurumlarıyla her geçen gün halkı yalana boğması karşısında, devrimci eylemlerle karşıdevrimci eylemler arasında çok daha
kalın bir çizgi çekilmelidir. Böylelikle
oligarşinin provokasyonlar yaratma
alanı daraltılacak ve düşmanın teşhirinde daha tereddütsüz olunacaktır. (Emperyalizme ve Oligarşiye
Karşı Mücadele, 24 Temmuz 1993,
Sayı: 55)
Kontrgerilla eylemlerinin amacı
açıktır. Oligarşinin Özel Harp Dairesi adıyla çalışan kontrgerillasının, halka zarar veren provokasyon eylemleriyle hedef şaşırtmak, devrimcileri
tecrit etmek, en azından devrimci eylemlerin etkisini sınırlandırmak için sık
sık provokatif eylem yöntemleri kullandığı biliniyor. Kontrgerilla bunun
için hiçbir provokasyonu yapmaktan
çekinmez. Kadın, çoluk-çocuk, yaşlı
demeden, hiçbir ayrım gözetmeksizin
yüzlerce insanın ölümü, yaralanmasına aldırış etmeksizin provokatif eylemler düzenlemiştir. Amaç halkta
korku yaymaktır, dehşet saçmaktır.
Halkı hak arayamaz hale getirmektir.
Devrimci eylemi bulandırmaktır. Bunlar kontrgerillanın varlık nedenidir, bir
anlamda. Bu durum, kontrgerillanın
ders kitaplarına da girmiştir.
Peki şimdi yukarda sıraladığımız
onlarca provokatif eyleme ne diye-

ceğiz?
Hemen belirtmek gerekir ki tartıştığımız halka zarar veren tekil eylemler, bir kaza sonucu meydana gelen tekil eylemler değil, tartıştığımız bir
EYLEM ÇİZGİSİDİR, bir TARZDIR.
Devrimcilik sıfatı altında, hak ve
özgürlük mücadelesi adına, bir halkın
kurtuluş mücadelesi adına halka zarar veren eylemleri nereye oturtacağız? Bunlar savunulabilir mi? Meşru
görülebilir mi?
Buna cevabımız açık ve nettir:
HAYIR SAVUNULAMAZ!
Bu tür eylemlerin eylem sahiplerinin kendileri de dahil halka, devrimcilere hiçbir yararı olmadığını,
olmayacağını defalarca söyledik:
Bu tür eylemler halkı mücadeleden
uzaklaştırır, devrimciliği terörizm
olarak göstermek isteyenlerden başka kimsenin işine yaramaz. Bu tür
yanlış eylemler nedeniyle, devlet
Türk-Kürt düşmanlığını körüklemekte, Türk şovenizmini kışkırtmakta ve
siyasi anlamda güç toplama imkanları
bulabilmektedir. (...) Hedefi muğlak,
halka zarar veren eylemler kontrgerilla provokasyonları için de ortam
yaratmakta, oligarşinin aradığı bulanıklığı artırmaktadır. (6 Mayıs
1995, EOK Kurtuluş)
Nitekim gelinen noktada şovenizmin ciddi bir boyuta geldiği, TürkKürt çatışması değerlendirmeleri hemen herkesin ortaya koyduğu bir
gerçekliktir.
Burjuva basının bu tür eylemleri
gündemlerinden eksik etmemeleri,
çokça yer vermeleri açıktır ki bundan
hareketle devrimci eylemlere karşı bir
ideolojik saldırı dalgası geliştirmektir. Oligarşinin sözcüleri, burjuva basın, provokasyon eylemlerini her yönüyle halka, devrimcilere karşı kullanmaktadır. Oligarşinin kitlelere,
"sakın devrimci olmayın, onların
adaleti yoktur, onların belli bir hedefi yoktur" diyebilmesi için bir
malzeme sunuyor adeta.
Başka bir halk da olsa ona zarar
veren, kendi halkına da zarar veriyor
demektir. Halkların kardeşliğinin temeli dinamitleniyor demektir. Durum

buyken "Biz halkların kardeşliğinden yanayız", "Biz emekçi Türk
halkını müttefik olarak görüyoruz"
demenin hiçbir anlamı kalmamaktadır.Ve bu anlayış sahiplerinin şovenizme karşı mücadele etmiyorlar
diye başkalarını eleştirmeye, yakınmaya hiçbir hakları yoktur.
Oligarşi halka yönelik saldırılarını
da bu zemini kullanarak beslemekte ve
yürütmektedir. Resmi ve sivil faşist
güçler devrimci çalışmanın, devrimci
propagandanın önüne PKK söylemi ile
çıkmakta, halkı bu temelde kışkırtmakta devrimcilere, ilerici-demokrat
halk kitlelerine, sürekli saldırılarda
bulunarak kitleleri büyük ölçüde etkileyen bir korku ortamı yaratmaktadır.
Tüm sola malolan bu yanlışlar sonucu halk kitleleri nezdinde devrimci hareket meşruiyetini büyük ölçüde
yitirmiştir.

Kürt Milliyetçi Hareketi
Bu Çizgide Neden Israr
Ediyor?
Yanlış eylem anlayışının yol açtığı sonuçlar böylesine çıplak biçimde
ortadayken, Kürt milliyetçi hareketi
bu çizgide neden ısrar etmektedir, sorusu gündeme gelmektedir.
Kürt milliyetçi hareketi diye nitelediğimiz zaman bunun bir hakaret
olduğunu söylüyorlar. Bunun için
devrimcilere saldırıyorlar.
Evet, bu milliyetçi bir anlayıştır.
Eyleminden söylemine kadar bu reddedilemez bir gerçektir. Halk kitleleri içinde sınıfsal ayrım gözetmeden
misillemeyi düşünmek en kaba milliyetçilik değil de nedir?
Gerçek gücün, silahların çıkardığı seste değil, onu yöneten düşüncelerde olduğu gerçeğini gözardı etmek,
halkların kardeşliğini göz ardı etmek, rotasını, hedefini şaşırarak, sağa
sola vurmak kaba milliyetçilik değil
de nedir?
Sınıfsal temele oturmayan, yanlış
bakış açılarına sahip anlayışlar, bunu
eylem çizgisine de yansıtırlar. Eylemler bu sapma anlayışların somut birer ifadesi olurlar. Eylemlerin yapılış
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nedenine bakıldığında da görülecektir bu durum.
Umut, ölümler, yanmalar çoğaldıkça yükseleceği varsayılan "barış"
taleplerine endekslenmiş durumdadır.
Barış olmazsa, masaya oturmazsan,
taleplerimi kabul etmezsen “her yer
eylem sahası, her yer hedefimizdir.
Bundan sonra kimse bizden, hassas
yaklaşmamızı beklemesin" diyerek
tehdit ediyor. Tehdit etmekle de kalmıyor bombalıyor, yakıyor, yıkıyor,
halktan insanları öldürüyor.
Örneğin tekellere, toprak ağalarına yönelmezler. Emperyalistlerin,
işbirlikçi tekellerin, toprak ağalarının, tefeci tüccarların Kürt halkının
yaşadığı acılarda, sorunlarda hiç
mi günahı yoktur? Yaşanan onca
şeye rağmen emperyalistlerle, tekellerle, toprak ağaları ile karşı
karşıya gelmek, onlarla ilişkiler
bozmak istenilmemektedir. Bunun
yerine sıradan basit hedeflere, halktan insanlara yöneliniyor.
Bu eylemlerle halka, özellikle
Türk halkına zarar verilerek halkın
“yeter, bitsin bu şavaş” direk oligarşi
üzerinde baskı kurması amaçlanıyor.
Beklenti budur. Kaba mantık budur.
Oysa halka zarar vererek bundan
olumlu düşünce doğacağını beklemek
kadar büyük bir yanılgı olamaz.
Bu mantık, bu pragmatik anlayışlar, burjuvaziye ait anlayışlardır. Burjuvazinin yöntemlerini kullanarak
yürütülecek bir savaşın kazanma şansı yoktur. Nitekim kazanamamıştır, aksine gerileme kaçınılmaz olmuştur.
Burjuvaziyi dize getirebilecek tek
yöntem bedelleri ne kadar ağır olursa olsun, yol ne kadar uzarsa uzasın
devrimci saflıktan, devrimci adalet
çizgisinden uzaklaşmamaktan, halkın
güvenini kazanabilmekten geçer. Bu
doğru, defalarca kanıtlanmıştır.
Milliyetçilik gözleri kör etmiştir.
Milliyetçilik çıkmazdır. Milliyetçilik
sorgulanmadığı, yapılan eylemlerin,
yanlışların muhasebesi yapılmadığı için açmaz derinleşerek sürmekte, yanlış eylem tarzında ısrar
devam etmektedir.
Hemen belirtmek gerekir ki, Kürt
milliyetçi hareketinin yanlış eylem

tarzında ısrar etmesinde küçümsenmeyecek bir pay da Türkiye soluna aittir. Devrimci hareket sorumluluğu gereği Kürt milliyetçi hareketinin yanlış
eylem tarzına karşı ısrarla ideolojik mücadele verdi. Yanlışlarını ortaya koymak, yanlışları mahkum etmek noktasında hiçbir hesap yapmadı. Çünkü
devrimci hareket Kürt, Türk tüm halklarımızın ortak çıkarlarını düşünüyor,
bunun için mücadele ediyor, tüm halklarımızın kurtuluşu için savaşıyordu.
Çünkü devrimci hareket, PKK'nin
devrimci bir çizgiye yönelmesini, yanlışından, bu yanlışlara kaynaklık eden
teorik-stratejik nedenlerden çıkmasını
istiyordu. Marksist-Leninist dünya
görüşü, halkımızın çıkarları, devrimci ilke ve kurallarımız böyle davranmayı gerektiriyordu.
Ancak bol bol "komünistlikten",
"devrimcilikten" dem vuran Türkiye solunun büyük bir kesimi pragmatizm
adına, çeşitli hesaplar adına PKK'nin
halka zarar veren eylemleri karşısında
sessiz kalarak, eleştirme, kınama cesaretini dahi göstermediler. Açıktır ki
bu da yanlış eylem çizgisini uygulamak
gibi başka bir sorumsuzluktu. Çıkarcılıktı. Devrimci ilkelerin, kuralların
ayaklar altına alınmasıydı. Bu anlayış
sahipleri çoğunlukla "şimdi eleştirmek
ulusal harekete zarar verir" düşüncesinin ardına sığındılar. Öyle ki kimileri daha da ileri giderek halka zarar
veren eylem anlayışını eleştirmemek bir
yana bu tür eylemler karşısında bile tam
da üstü örtülü, ya da açıkça PKK
mantığını savunmaktadırlar. PKK'nin
"sözcüsü" gibi hareket etmektedirler.
Devrimciliği, dostluğu çürüten bu anlayış kendini de tüketmiştir.
Sorun, temelde halkın iktidarı hedefinden uzaklaşmaktır. İktidar hedefinde netlik, kararlılık, doğru bir eylem

Gerçek gücün silahların
çıkardığı seste değil, onu
yöneten düşüncelerde olduğu
gerçeğini gözardı etmek,
halkların kardeşliğini göz
ardı etmek, rotasını, hedefini
şaşırarak, sağa sola vurmak
kaba milliyetçilik değil de
nedir?

çizgisi açısından belirleyicidir. İktidarı
alma niyeti olmayanlar, bu konuda bir
netlik taşımayanlar, eylem çizgisini de
buna göre değil, iktidar hedefinin yerine koydukları konjoktürel, pragmatist hedeflere göre belirlerler. Bu noktada pragmatist amaçlarla yapılan
eylemler, devrime, halkın iktidarı hedefine hizmet etmez, tersine zarar verirler; devrimci geleneklerin karalanmasına, devrimcilerin prestij kaybetmelerine yol açarlar. Kürt ulusal
hareketinin yanlış eylem çizgisindeki
en önemli nedenlerden biri budur.
(19 Mart 1999 BDY Kurtuluş)
Gerçekten hedeflenen Kürt halkının kurtuluşu ise devrimci iktidar
kurulmadan, halkların birlikte iktidarı
gerçekleşmeden hiçbir halkın yalnız
başına kurtuluşu mümkün değildir. Bu
gerçek ülkemiz pratiğinin de kanıtladığı bir gerçektir. Kürt milliyetçileri
bu gerçeğe sırtlarını çevirdikleri için
sürekli geri adım attılar. Bağımsızlıktan federasyona, federasyondan
otonomiye, otonomiden kültürel haklara kadar gerilemek kaçınılmaz oldu.

Savaşımız Kurallı,
Eylem Çizgimiz Net
Olmalıdır. Savaşımız
Adalet İçindir
Eylem tarzı sınıflardan, ideolojilerden bağımsız değildir. Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır.
Eylem bir araçtır. Halk savaşlarında
eylemlerin politik mesajları önem
kazanır. İster misilleme, isterse güç
gösterisi olsun, yapılan her eylem belirli ilkeleri ve değerleri içermek zorundadır. Ki, bu ilkelerin başında
"halka zarar vermeme" ilkesi gelir.
Devrimi geliştirecek, bir örgütü geliştirecek tek çizgi de budur. Bunun dışındaki her eylemi devrimciler mahkum etmelidir.
Devrimci eylem, halka değil, halk
düşmanlarına yöneliktir. Devrimci eylem, devrimci adaletimizin de ifadesidir. Bu yanıyla devrimci eylemin amacı ve hedefi arasında bir uygunluk
vardır. Devrimci eylem, meşru ve haklıdır. Bu meşruluk ve haklılık yöneldiği
hedeflerde, eylemin niteliğindedir.
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Devrimci eylemin amacı nettir;
düşmanın gerçek yüzünü teşhir ederek halkı örgütlemek, devrimin mesajlarını taşımak, halkı iktidar savaşına katmaktır. Halk, iktidara aday
olduğunu söyleyen örgütün; ciddiyetini,
gücünü, adalet anlayışını, tutarlılığını,
o örgütün yaptığı eylemlerde görür.
"... Devrimciler karşı-devrim cephesini büyütmeyi değil, küçültmeyi
hedeflerler. Sınıfsal olarak emperyalizm ve oligarşiyle çelişkileri olan tüm
sınıf ve tabakaları devrim cephesine
katmak için taktiklerini ve eylem hedeflerini itina ile belirlerler.

Tüm bunları yaparken de, geleceğin devrimci halk iktidarının kurucuları olarak, faşist burjuva adaletiyle
devrimci adaletin farklılığını hiçbir belirsizliğe yer vermeden halka gösterirler. Bu anlamda devrimcilerin her
eylemi ve her tavrı halka devrimci iktidar sözü verenlerin anlayışını yansıtmalıdır. Doğal ki, oligarşiyle aynı
taktikleri kullanmak ya da devrimci
adaletle burjuva adaleti arasındaki kalın çizgileri gösterememek, belirsizlikler yaratan her türlü eylem ve davranış, oligarşinin işine yarayacağı
gibi devrimci adaleti de tartışılır hale

Öcalan’a Yöneli̇k
Tecri̇te Son Veri̇lmeli̇di̇r
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 2 aydır avukatlarıyla görüşmesi engellenen Abdullah Öcalan’ın durumu ile ilgili olarak, 21 Eylül 2011 tarihli, tecritin
kaldırılmasını dile getirdikleri bir açıklama yaptı.
Türkiye hapishanelerinde siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik tecrit/tretman uygulamalarının artarak devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Siyasi
tutuklu ve hükümlülerin istedikleri yayınlara-kitaplara ulaşmaları, aileleriyle görüşmeleri ve avukatlarının hukuki yardımından faydalanmaları tamamen keyfi nedenlerle engellenmektedir. Bu yolla, bir
yandan siyasi tutuklu ve hükümlülerin siyasi kimliklerinden arındırılması diğer yandan ise toplumsal siyasal muhalefete gözdağı verilmesi hedeflenmektedir” denildi.
Açıklamada, Abdullah Öcalan’ın, tecrit uygulamalarının devamı olarak avukatları ile görüşmesinin
engellenmesi hakkında şunlar ifade edildi: “Gemi bozuk’, ‘hava muhalefeti’, ‘personel faaliyeti yok” türünden hiçbir hukuki geçerliliği bulunmayan tamamen keyfi gerekçelerle görüş engellenmektedir” denildi.
AKP iktidarı bir yandan Kürt halkına yönelik
sürdürülen terörü arttırdığı, diğer yandan mücadelenin önderlerine yönelik baskılarını arttırdığını
belirten HHB, açıklamasında BDP’lilere yönelik
saldırı gözaltı ve tutuklamaları kınayarak “Kürt
halkının haklı mücadelesini Kürt siyasetçileri tutuklayarak, halkı sokak ortasında katlederek,
toplu mezarlara gömerek engelleyemezsiniz. Abdullah Öcalan’ı avukatları ile görüştürmeyerek,
O’nu tecrit ederek bitiremezsiniz. Derhal bu hukuk ve insanlık dışı uygulamaya son verilmeli, Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesi sağlanmalıdır.” denildi.

getirecektir. Bugünkü süreçte, böylesi yanlış bir eylem çizgisi esas olarak
milliyetçi bir anlayıştan kaynaklanıyor.
Ve ne yazık ki bu tür eylemlere çokça rastlanıyor." (4 Eylül 1993, Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Mücadele, sayı 61, M. Ali Baran)
Özgücüne güveni esas alan, sağa
sola sapmayan, kontrgerillaya provokasyon fırsatı tanımayan, sonuçlarıyla halka ve devrimcilere hizmet eden,
kuralsızlığa düşmeyen bir eylem çizgisi, Türkiye devriminin bugün önündeki en önemli görevlerden biri olmaya devam etmektedir.

Son bir ayda 2 bin 316 BDP’li gözaltına
alındı, 850’si tutuklandı:
BDP’ye yönelik tutuklama terörü sürüyor!

Tutuklama terörüne son!
Burjuva basından Fatih Altaylı 12 Haziran genel seçimlerinden
hemen sonra AKP’nin BDP’ye karşı büyük bir operasyon başlatacağını, AKP’nin elinde 1400 kişilik bir listenin olduğunu yazmıştı. Üzerinden fazla geçmedi. BDP’ye yönelik ülkenin her tarafında saldırılar başladı.
Son 1 ay içinde Kürdistan’da 1.589 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 500’ü tutuklandı. BDP’ye yönelik diğer illerde yapılan saldırılarda ise 727 kişi gözaltına alındı ve 350 kişi tutuklandı.
23 Ağustos’tan 23 Eylül’e kadar bir aylık sürede toplam 2 bin 316
kişi gözaltına alındı ve 850 kişi tutuklandı. Ülkenin dörtbir yanında
BDP’ye yönelik gözaltı ve tutuklama terörü sürüyor. Tutuklanan lar
arasında 3 belediye başkanı ve 1 il başkanı da var. Şırnak, İdil, Silopi Belediye başkanları ve Silopi BDP il başkanı da tutuklandı.
İllerin gözaltı dağılımı şöyle: "Diyarbakır: 350, Şırnak: 300,
Siirt: 80, Van: 120, Kars: 7, Ardahan: 5, Hakkari: 250, Batman:
200, Dersim: 60, Elazığ: 12, Erzincan: 8, Bitlis: 17, Erzurum:
25, Bingöl: 22, Urfa: 110."
Antep: 40, Osmaniye: 6, Adana: 80, Mersin: 90, Antalya: 7,
Konya: 4, Hatay: 20, Ankara: 35, İstanbul: 450, İzmir: 80, Aydın: 13, Manisa: 8, Denizli: 4, Bursa: 14, Uşak: 2, Trabzon: 1."
Baskınlar, gözaltı ve tutuklama terörü sadece BDP’ye yönelik
değil, KCK operasyonu adı altında bir çok ilde SES, Eğitim Sen
ve İHD şubelerine de baskınlar yapıldı. Üyeleri sendika binalarından,
ev ya da işyerlerinden gözaltına alındı.
BDP eşbaşkan yardımcısı Meral Danış’ın yaptığı açıklamaya
göre 14 Nisan 2009 tarihinden beri 3 binden fazla BDP’li tutuklandı.
AKP iktidarı, katliam, gözaltı ve tutuklama terörüyle Kürt halkına teslimiyeti dayatıyor.
Bir halkı gözaltına alarak, katlederek tutuklayarak sindiremezsiniz. BDP’ye yönelik tutuklama terörüne son!
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AVRUPA’dakiBİZ
Almanya’da Gençlik
Daireleri (Jugendamt),
çocuklarımızı sudan sebeplerle himayesi altına alıyor.
Özellikle Türkiyeli ve diğer
yabancı ailelerin çocuklarının alınış sebebi ve sonuçları içler acısı bir durumda.
Ailelerinden alınan
çocukların sayısı, 2004
yılından 2010 yılına kadar
geçen süre içerisinde yüzde 30 oranında arttı. Çocukların daha çok
Gençlik Daireleri’nin kendisi, annebaba, öğretmen, doktor, komşu ve
akrabaların şikayeti doğrultusunda
alınması ise yıllar süren davaları
beraberinde getiriyor.
Gençlik Daireleri’nin, çeşitli
nedenlerle bakımını belli bir süre
için üstlendiği 18 yaş altı çocuk ve
genç sayısı bir yılda yüzde 4.5 arttı.
Rakam 33 bin 700’e yükseldi.
Gençlik Daireleri’nin el koyduğu
çocuk ve gençlerin 26 bin 745’ini
Alman vatandaşı çocuklar, 6 bin
955’ini de yabancı ülke vatandaşlarının çocukları oluşturuyor. Gençlik
Daireleri’nin yabancı çocuklarına el
koyma oranı ALMANLARA ORANLA ÜÇ KAT FAZLA.
Hangi tür şikayet ve talep ile
çocuklara el koyuyorlar ve bu oranlar nedir, buna bakalım.
Daire, çocuk ve gençlerin 8 bin
212’sini kendi isteği ile, 4 bin 286’sını anne-babası ve aileden birinin isteği ile, 9 bin 670’ini sosyal kurumlar
ve Gençlik Daireleri’nin talebiyle, 7
bin 645’ini polis ve güvenlik birimlerinin talebiyle, 802’sini öğretmen
veya eğitmenin isteği ile, 563’ünü
doktorların, 679’unu komşu ve
akrabaların ve bin 543’ünü de diğer
yollarla yapılan başvurularla himayesine aldı.
Son yıllarda, refakatçisi olmadan
yurtdışına seyahat etmek isteyen ve bu
nedenle Gençlik Daireleri tarafından
el koyulan çocuk sayısı hızla artıyor.
Gençlik Daireleri çocukları ve
gençleri korumakla yükümlü. Peki
Gençlik Daireleri koruyor mu çocukları ve gençleri?
Sadece 3 ay içerisinde 70 Türkiyeli
ailenin çocuğuna el konulmuş.
Türkiyeli çocuklara el konulma

oldukları söyleniyor.
Bu aileler gerçekten onların
dedikleri gibi çocuklarını sevmeseler, şiddet uygulasalar, yıllarca çocuklarını Gençlik
Daireleri’nin elinden almaya
çalışmazlar. Bu çocukların aileleri
perişan
oluyorlar.
Çocuklarını almak için yıllarca
hukuk mücadelesi veriyorlar.
Gençlik Daireleri’nin görevi çocuklara tamamıyla el koymak
değil, aileyi takip edip, aileye yardımcı
olup, çocukları tekrar ailesine geri vermektir. Yasal olarak bu böyledir. Ama
özellikle yabancıların çocukları yıllarca ailelerine geri verilmiyor.
Peki bu çocuklar sonrasında nasıl
davranıyorlar dersiniz? Gerçekten
çok ahlâklı, kültürlü, çalışkan çocuklar mı oluyorlar?
Tam tersi...
Küçük çocuklar çoğu zaman başka bir aileye veriliyor. Bu ailelerde
çocuklar bir Alman gibi yetiştiriliyor.
Tam da Alman devletinin istediği
gibi.
Yaşı biraz daha büyük çocuk ve
gençler için durum çok daha kötü.
Bazı ailelere çocuklar geri verildiğinde, aileler çocuklarını tanıyamıyorlar. Almanlaşmış, bencilleşmiş,
ailesini unutmuş çocuklar oluyorlar.
Çocuklar o yaşlarına kadar bir
Türkiyeli olarak yetişiyor. Aileler
kendi kültürlerini, geleneklerini öğretiyorlar çocuklara. Verildikleri yeni
ailelerde ise tam bir boşluğa düşüyorlar. Kendi ailesinin tam tersine bencil bir yaşam tarzını görüyor. Ailesini
özlüyor. Alıştığı o sevgiyi göremiyor,
akrabalarını göremiyor.
Onlar bizim çocuklarımız; sevdiklerine en fazla ihtiyaçları oldukları
dönemde Gençlik Dairesi tarafından
el konulan çocuklarımız... Gençlik
Dairesi’nin elinde, yalnızlık duygusu
içinde, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaktadır. Bunun yüzlerce örneği vardır. Alman emperyalizmi bizim
çocuklarımızı yetiştiremez. Çocuklara
şiddet yapılıyor diye çocuklar aileden
koparılıyor ancak daha büyük bir
yozluğun, çürümüşlüğün, bencilliğin içine itiliyor.
“Özgürlüğün dilediği gibi yaşanılabildiği ülke” “Onlarda şiddet yok,

Gençlik Daireleri
Çocuklarımızı
Koruyamaz! Onlar
Ancak Çocuklarımızı
Yozlaştırabilir!
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sebeblerinin başında aile içi sorunlar
geliyor.
Bir anne anlatıyor: “Kızım sessiz
bir karaktere sahip. Babasının vefatından sonra içine kapandı. Kızım
okulda hiç konuşmadığı için psikolojik
sorunlar yaşıyor. Öğretmeni, aileden
uzak olduğunda üstesinden gelir
dedi.” Bunu diyen öğretmen, Gençlik
Dairesi’ne haber vermiş ve çocuğu
annesinden ayırmışlar.
Veya anne ve baba arasındaki
kavgaları çocuklar okulda öğretmene
anlattığında, öğretmenler Gençlik
Dairesi’ne şikayet ediyor ve çocuklar
alınıyor.
Çok sık yaşanılan bir başka konu ise
şiddet konusu. Bir çok ailenin çocuğu
düşüyor, bir yerleri morarıyor, kırılıyor
ve hastaneye götürüyorlar. Doktorlar
aileyi şikayet ediyor. Doktorlar hemen,
“Türkiyeliler zaten şiddet yanlısı bir
toplum” diyerek, çocuğun dövülmüş
olacağı kanaatine varıyorlar.
Yine, beş çocuğuna birden el konulan bir ailenin yaşadıkları var. Alman
bakıcısı olan çocuklardan birinin bir
yeri şişer ve doktora götürür annesi ve
bakıcısı. Anne fazla Almanca bilmediği
için bakıcı konuşur. Bakıcının anlatımları üzerine, çocuğu ailenin dövmüş
olabileceği söylenerek, el konulur
bütün çocuklara.
Gençlik Daireleri çocuklara direk
el koyamıyor tabii. Psikologların ve
eğitimcilerin görüşü alınıyor. Ailenin
ihmalinin olup olmadığı araştırılıyor. Mahkeme kararı gerekiyor. Ama
bir kaç kötü örnekten yola çıkılarak
karar veriyorlar. Türkiyeli çocukların
ailede yeterince ilgi görmediği, dövüldüğü ve bakılmadığı... Öğretmenlerin
deyimiyle “Psikolojik sorunları” olan
her Türkiyeli çocuğun aile içinde
ihmal edildiği ve bu yüzden bu kadar
sessiz, bu yüzden bu kadar agresif
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her türlü özgürlük var”
Bu yalanlarla boyadıkları
Almanya’da, ailelerinden kopartılan
çocuklar, özgürlük adına yoz bir
kültüre bulaşıyorlar. Onların özgürlük anlayışı; istediğin sigarayı iç,
istediğin uyuşturucu maddeyi al,
dilediğin gibi dans et...
Onların psikolojik sorunlu dediği;
iki kültür arasında kalan nereye ait
olduğunu bilmeyen çocuklardır.
Ayrıca başka nedenler de olabilir.
Ancak bu sorunların gidermenin yolu
Almanlar’ın ırkçı eğitim sistemi,
bencil yaşam tarzları asla olamaz.
Daha çocuk yaşından itibaren ırkçılıkla karşı karşıya kalıyor çocuklarımız. Okullarda iyi dil öğrenemediği için zeka özürlüler okuluna gönderiliyorlar. Kara kafalı diye aşağı-

lanıyorlar, küçük görülüyorlar.
Kendisine yapılan haksızlıklara, ırkçı yaklaşımlara, aşağılamalara,
küçümsemelere tepki gösterdiğinde
çocuklarımız, “şiddet yanlısı” diye
suçlanıyor. Ne yapacaktı ya çocuklarımız? İstiyorlar ki, yapılan haksızlıklar, aşağılanmalar, ırkçı yaklaşımlar karşısında seslerini çıkarmasınlar. Hayır! Haksızlıklara karşı
çıkmak “şiddet yanlısı” olmak demek
değildir. “Şiddet yanlısı” olmak,
çocuklarımızın haksızlıklar karşısında boyun eğmesi için onların uydurduğu bir kavramdır. Emperyalistler
dünya halklarına çektirdikleri zulümden “şiddet”in ne olduğunu çok iyi
bilirler. “Şiddeti” bahane ederek
çocuklarımıza el koymalarını meşrulaştıramazlar.

Avrupa’daki Mevzilerimize Bir Yenisi
de Rotterdam’da Eklendi
Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, bir süredir kuruluş çalışmaları
devam eden Rotterdam Aile ve Gençlik Derneği, 25 Eylül Pazar günü yapılan bir açılışla kuruluşunu ilan etti.
Yeniden, yeni bir mekanda bir arada olmanın sevinci vardı açılışta.
Topluca yenilen yemeğin ardından yeni dernek hakkında sohbet edildi.
Dernekte yapılacak işler, faaliyetler, kurslar ve dernek işleyişi hakkında
görüşler, öneriler alındı ve bunlar üzerine tartışmalar yürütüldü. Alınan bir
dizi kararla birlikte toplantı bitirildi. Açılışa 50 kişi katıldı.

Viyana’da Konser Hazırlıkları
Coşkuyla Sürdürülüyor
Bir sanatçı, Grup Yorum’un İnönü konserinden sonra şöyle demişti: “Yeni
bir gün doğuyor. Grup Yorum da onun habercisi.”
Grup Yorum, umudun sesi ve bağımsız, demokratik sosyalist bir geleceğin müjdesini taşıyor dünyanın dört bir yanına. Viyana’da da o sesle buluşmanın, o sese ses katmanın hazırlıkları devam ediyor.
Grup Yorum’un 15 Ekim 2011’de Viyana’da yapacağı konserin hazırlık çalışmaları coşkuyla sürdürülüyor. Anadolu Federasyonu, 24 Eylül günü
Viyana’nın 5 ayrı bölgesinde konser duyurularının ve bilet satışının yapıldığı standlar açtı. Binlerce el ilanı dağıtıldı. Aleviler, Sünniler, Yozgatlılar,
Erzincanlılar, Bingöllüler, Kırşehirliler, Konyalılar, Kürtler, Türkler,
başörtülü, başörtüsüz kadınlar, çocuklar Grup Yorum’a ilgiliydiler ve önemli bir kısmı tanıyordu Yorum’u. Tanımayanlara da Grup Yorum anlatılıyordu.
Viyana’da polisin keyfi bir şekilde kimlik sorması üzerine, çevredeki
Türkiyeliler müdahale ederek standtakileri sahiplendiler.
24-25 Eylül günü yapılan düğünlerde ve sünnet düğünlerinde 2 bini aşkın
konser ilanı dağıtılıp bilet satışı yapılırken, 58 adet de Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Çocuklarımız yaşadıklarına tepki
göstermediklerinde ise sürekli ezilmeye mahkum oluyorlar.
Bu çocuklarımızın içinde ailesinin
elinden alınması gereken çocuklar da
vardır. Ama bunun suçlusu ALMAN
DEVLETİDİR.
Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde, çocuk yaştaki kaç genç okul
basıp katliamlar yapmıştır? Hastalıklı
çocuklar yetiştiriyor Alman eğitim sistemi. Gençlik Daireleri böyle hastalıklı Alman çocuklarına neden el
koymamıştır acaba?
Çocukları Gençlik Daireleri tarafından el konulan ailelerimizi sahiplenmeliyiz. O çocuklar bizim çocuklarımız. GENÇLİK DAİRELERİ,
özgürlük adına ancak çocuklarımızın
yok olmasına sebep oluyor.

Londra’da
“Devrimci Alevilik”
Semineri Yapıldı
Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
İngiltere’nin başkenti Londra’da,
“Devrimci Alevilik” konulu bir seminer düzenledi. 28 Eylül tarihinde
Anadolu Gençlik Merkezi’nde DAK
tarafından düzenlenen seminere araştırmacı yazar Esat Korkmaz konuk
edildi.
Esat Korkmaz ve DAK temsilcisinin gençlerin sorularını yanıtladığı seminerde, devrimcilik ve Alevilik
tartışıldı.
Seminerde
Şeyh
Bedrettin’den Torlak Kemal’e, Pir
Sultan Abdal’dan Hallacı Mansur’a,
Nesimi’den günümüzün önderlerine
devredilen mücadelenin tarihi, felsefi,
sosyolojik ve politik yönüyle anlatıldı. 2 saat süren seminerde Esat
Korkmaz, Aleviliğin yaşam kurallarını, Aleviliğin bizlere nasıl ulaştığını,
devrimcilikle Alevilik arasındaki
bağlantıyı anlattı.
Korkmaz,
konuşmasını
“Güzellikler dünyaya şölenle gelmez” sözleriyle tamamlarken, soru
cevap kısmına geçildi. İkram edilen
yiyecek ve içeceklerle sohbet devam
etti. Korkmaz’ın kitaplarını imzalamasıyla seminer sona erdi.
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Armutlu Güz Şenliği, Yozlaşmaya Karşı
Halkın Birlik Duygusunu Perçinledi
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Armutlu Güz Şenliği’nin 8.si 2425 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul Küçük Armutlu’da yapıldı.
Şenliğin birinci günü, “Yıkıma ve
yozlaşmaya karşı gücümüz örgütlülüğümüzdür” başlığı altında bir panel
düzenlendi. Panelde ilk olarak Ali
Birer konuştu. Birer, Armutlu’yu ve diğer gecekondu mahallelerini bekleyen
yıkım tehdidinden söz ederek; “Buna
fırsat vermememiz lazım.” dedi.
Birer’in ardından Av. Oya Aslan söz
alarak, “Armutlu bölgesi, çevre mahalleleri ve İstanbul’un bir çok mahallesi yıkım tehdidi altında. Tam 1
milyon evin yıkımından söz ediliyor.
Bunu yaparken, ilk önce insanlar arasındaki bağları koparacaklar. Bu mahallenin insanının birbirlerine kardeşçe ve çok sıkı bağlarla bağlı olduklarını bildikleri için, o yüzden bu mahalleyi yozlaştırmaya çalışıyorlar.”
dedi. Armutlu Muhtarı Ali Haydar
Aslan da bir konuşma yaparak, yıkımları gerçekleştirmek için devletin
hukuki hazırlıklar yaptığını anlattı.
Panelde gençlik adına, Coşkun
Özdemir konuştu. Sorunun sadece yıkım olmadığını, yozlaşmanın da
önemli bir sorun olduğunu söyleyen
Özdemir, “Devlet artık silahla tüfekle gelmiyor; yozlaştırarak insanların
arasındaki bağları kopartıyor. Bu bir
sindirme politikasıdır. Mahallemiz
uyuşturucu satıcılarının pazarı haline
geldi. Eğer Armutlu gibi bir yerde,
daha 11 yaşlarındaki çocuklar çıkıp
sokak ortasında bira içiyorsa, bu he-

pimizin sorunudur. Bizim de, Armutlu’daki ailelerin de...” dedi.
Ardından sözü Şevket Avcı aldı.
Kentsel dönüşümün Avrupa’dan gelen ve daha çok kentleri değiştiren bir
rant projesi olduğunu söyleyen Avcı,
“Buralarda ilk başlarda hiç birşey yoktu. Belki de buralarda sadece köpekler yaşıyordu ama buralara evler yapıldıktan sonra insanlar geldi, ibadethanesi geldi, bakkalı geldi, okulu
geldi... Ve bakıyorsun onca şey yapılmış olmasına rağmen, o zamanın
belediyeleri ya da kurumları hiçbir şekilde suçlanmıyor. Suçlanan halk ve
inanın bu sadece Armutlu bölgesiyle
sınırlı değil, Sarıyer ile hiç değil... Bu,
İstanbul Gazi Mahallesi’nden Okmeydanı’na, Çayan Mahallesi’ne... her
yerde böyledir ve bu yerleri de yıkmak
istiyorlar.” dedi.
Şenliğin 2. günü olan 25 Eylül’de
konserler düzenlendi. Sahneye ilk
olarak Gülfidan Aksoy çıktı. Aksoy,
yorumunu kattığı güzel türkülerini
seslendirdikten sonra, yerini Armutlu’nun ufak çocuklarına bıraktı. Çocuklar, “Sevcan ablamızı katledenlenlerden hesap soracağız.” dedikten
sonra, “Sevcan” türküsünü seslendirdiler. Ve hemen ardından Nurettin
Güleç sahneye çıktı.
Armutlu’nun Sevcanlar’ının kendi emekleriyle hazırladıkları tiyatro
oyunu da şenlikte sahnelendi. Televizyonlarda çıkan reklamların, filmlerin, dizilerin ne anlama geldiğini tiyatro oyunuyla anlattılar.

Armutlu Mahallesi’nin bir evladı
olan özgür tutsak Emrah Doğan’ın babası Metin Doğan, Armutlu davası tutsaklarından gelen mektubu okudu.
Doğan, güz şenliğini hazırlayan ve
emeği geçen herkese teşekkür ederek
başladığı konuşmasında, “Bu mahalleye geldiğimde çıplak bir tepeydi, yol
yoktu, iz yoktu ve bu mahallede kimse yokken biz vardık. Hepimizin
emeği olan şu ağaçları biz diktik. Bu
çıplaklıktan biz çıkartıp, kendi elimizle ördük bu duvarları. İstanbul
içinde kendisi küçük ama yüreği büsbüyük bir mahalleyiz.” dedi.
Sarıyer Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği adına Zeynep Yıldırım da bir
konuşma yaptı. Yıldırım, Sivas’ta
katledilen Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’un sırf Alevi olduğu için
işten atıldığını vurgulayan bir konuşma yaptı.
Daha sonra Armutlu gençlerinin
hazırladığı tiyatro gösterisi izlendi.
Esra Öztürk, Erdoğan Emir, Erdal
Bayrakoğlu ve Burhan Berken de
şenlikte konser verdiler. Almus Derneği Semah Ekibi’nin de yer aldığı
programda son olarak, Grup Yorum
sahneye çıktı. Halay türküleriyle kitleyi coşturan Grup Yorum, konserini
Armutlu’nun çocuklarıyla beraber
söylediği “Çav Bella” ile sonlandırdı.
8. Armutlu Güz Şenliği, yozlaştırma saldırısına karşı birlik ve dayanışma mesajı verdi. Seneye dokuzuncusunun yapılması dileğiyle şenlik sona erdi.
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HSYK’nın Adalet
Anlayışı
Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun (HSYK) düzenlediği
bölge toplantısında, tecavüze uğrayan kadınların, tecavüzcüsüyle
evlendirilmesi önerisi getirilmiş.
Gerekçe olarak ise dava sayısının
azalacağı gösterilmiş.
Deveye boynun niye eğri diye
sormuşlar. Nerem doğru ki,
demiş... ADALET sisteminin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor.

Çizgiyle

söz

İnsanlar... tanık olunuz ki, bugün
olmazsa yarın, mutlaka sömürünün tüm çarkları kırılacak,
nice direnirse dirensin, sömürgen yeryüzünden kalkacaktır.
Şeyh Bedreddin

Rahmi Koç’un Uykusunu
Ne Kaçırıyor?
Rahmi Koç'a, “iş hayatınızda
uykunuzu ne kaçırırdı?” diye sormuşlar.
“Dolar inse de çıksa da benim hep uykum

   

İsviçreli ilaç firması Roche,
Yunanistan'daki devlet hastanelerine kanser ilaçlarını vermeyi durdurmuş.
Emperyalistler tarafından krize sokulan

kaçtı.” diye cevap vermiş. Kurdaki
hareketler Koç’un uyku düzenini çok
etkiliyormuş anlayacağınız...
“Paran mı var derdin var” demiş atalarımız. Doğru da demişler. Hak yiyenin
uykusunu dolar kurunun değil, hakkını
yediği halkın kaçıracağı günler de gelecek...
Yunanistan, borçlarını ödeyemeyince,
emperyalistler cezayı halka kesiyor.
Tekeller her şeye kar-para gözüyle
baktığı için, halkın sağlığıymış, ihtiyaçmış... umurlarında bile olmaz.
Kapitalizmin ahlakı yoktur.

Hayrünnisa Gül’ün Çantası
ve 13 Ailenin Bir Aylık Gideri
Hayrünnisa Gül, Almanya’ya yaptıkları ziyaret
sırasında Hermes marka çanta kullanmış. “Krizlerde
bile satışları düşmeyen marka” olarak bilinen
Hermes çantalarının fiyatı 8 bin 700 TL’den başlıyormuş, 100 bin TL’ye kadar çıkıyormuş. Gül’ün
kullandığı model Hermes çanta ise 20 bin dolarmış.
Asgari ücretin 658.95 TL olduğu ülkemizde,
Cumhurbaşkanı’nın eşi 20 bin dolara çanta alıyor.
Bırakalım 20 bin doları, çantanın fiyatı, en düşük
rakam olan 8 bin 700 TL bile olsa, bir çantaya 13
aile bir ay geçinir...

Elif Şafak Çok Şaşırmış!
Elif Şafak, HSYK’nın kadınların tecavüczüsüyle
evlendirilmesi önerisiyle ilgili olarak “Bu öneriye
inanamıyorum.” demiş.
Son kitabında töre cinayetlerine yer veren
Şafak’tan, bilirkişiymiş gibi hemen öneriyi değerlendirmesini istemişler. Şafak da, “Hakim ve savcılardan, temel şiarı hakkaniyet olan insanlardan böyle bir öneri geldiğine bir kadın, anne, hasıl-ı kelam
insan olarak inanamıyorum.” demiş.
Romanlarını İngilizce yazan, roman yazmak için
yabancı memleketlere giden, Amerika’larda hocalık yapan Şafak’ın, oligarşinin halka düşman olan
adalet sistemine bu kadar yabancı olmasına biz
ŞAŞIRMIYORUZ. Halkına uzak “aydının” halidir
bu, diyoruz...

8 Ekim 1994 gecesi, İstanbul Sultançiftliğiʼnde kaldıkları
evde polis tarafından katledildiler. İşçi sınıfı içinde başladıkları mücadelelerini halk
kurtuluş savaşçısı olarak sürGüler
İbiş
dürerek ölümsüzleştiler. GüCEYLAN
DEMİR ler CEYLAN, 1974 Dersim
doğumludur. Dersimli yoksul bir ailenin kızıydı. Devrimci
hareketi tanır tanımaz örgütlü mücadele içinde öne atıldı.
Hayat dolu kişiliğiyle tekstil işçilerinin gönlünde yer etmişti. Devrimci hareketin verdiği her görevi yapmaya hazırdı
ve savaşçı oldu. Kavgayı tanıdığında 7 yıllık tekstil işçisiydi. İbiş DEMİR, 1971 Dersim Çemişgezek doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonra geldiği İstanbulʼda tekstilde
çalışmaya başladı. 1990 yılında mücadeleyle tanıştı. Direnişlerde hep en öndeydi. Devrimci bir eylemden sonra
kısa bir süre tutsak kaldı. Halk kurtuluş savaşçısı olarak
şehit düştüğünde 23 yaşındaydı.
Ahmet Karlangaç, 1957 Adıyaman doğumludur. Eski başbakan Nihat Erimʼin cezalandırılması eylemiyle ilgili gözaltına alındı. İşkencede direndi ve 12 Ekim 1980ʼde gözaltında katledildi. Devrimci hareketin 12 Mart
sonrasından itibaren mücadelede yer alan
Ahmet
önder
kadrolarındandı.
KARLANGAÇ
1910ʼda Bursa'da doğdu. 1962'de Türkiye
İşçi Partisi'ne girdi. 1970ʼden itibaren partinin genel başkanlığını yaptı. TİP, Türkiye
solunda reformizmin ana kaynağı olsa da;
kapitalizme karşı sosyalizmi, faşizme karşı
demokrasiyi savunmakta kendi anlayışı
Behice
içinde ısrarlı oldu. Boran, 12 Eylül cuntasınBORAN
dan sonra çıktığı yurtdışında 10 Ekim
1987ʼde öldü.
14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rossario
kentinde doğdu. 1955ʼte Küba devriminde yer almaya karar verdi. Kübaʼnın Sierra Maestra dağlarında Batista diktatörlüğüne karşı devrim ve sosyalizm için
savaştı. Kübaʼda devrimden sonra sosyalizmin inşasında görevler üstlendi.
Ernesto
Che'nin yazdıkları ve yaptıkları bugün
Che GUEVARA dünya halklarına halk kurtuluş savaşlarında bir kılavuzdur. Proletarya enternasyonalizmi savaşan halklar için sadece bir ödev değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek için Kübaʼdaki görevlerini terk ederek başka
ülkelerin dağlarında emperyalizme darbeler vurmak için
savaştı. Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da Kıta Konferansı'na gönderdiği mektupta "İki üç daha fazla Vietnam" şiarıyla dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu.
9 Ekim 1967ʼde, Bolivya dağlarında gerilla savaşını
sürdürürken ABD işbirlikçileri tarafından katledildi. Türkiye devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu, devrim için
savaş heyecanını ve kararlılığını en değerli mirasları olarak sürdürüyorlar.

54

Değişik görevlerden dönen
İbrahim Erdoğan Kır Silahlı
Propaganda
Birlikleriʼne bağHalil İbrahim
Yalçın
Murat
lı dört müfreze
EKİCİBİL ÇAKMAK
ER
Ovacıkʼın Emirgan Deresi
mevkiinde bir
araya geldi. Burada Mazlum
Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın
Müfrezesi,
Adnan
Adalet
Ali
Nazım
Karaca
BERBER
YER
ÇELİK
Müfrezesi ve
Nurettin Güler
Müfrezesiʼne
mensup 33ʼü erkek, 13ʼü kadın
46 gerilla vardı.
9 Ekim 1994ʼte
Ovacık Emirgan
Tuncay
Zeynel
Aydın
KARAMAN KIZILKAYA BULMAK Köyü mevkiinde
kuşatıldılar. Çıkan çatışmada
13 gerilla şehit
düştü. 13 şehidin kahramanlıkları diğerlerinin kuşatmayı
yarmasını sağHatice
Mehmet Ali
Necla
ladı.
Müfreze
YILDIZ
AYDIN
ÇAVUMİRZA
komutanı Halil
İbrahim Ekicibil, Elazığ Tıp Fakültesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı.
Komutan yardımcısı Yalçın Çakmak, lise
yıllarında devrimci oldu, ʻ92ʼde gerillaya katıldı. Murat Er, Ankara Liseli DEV-GENÇʼte
ve sağlık emekçilerinin mücadelesinde yer
Pınar
aldı. Adnan Berber, DEV-GENÇ kadrolaGÜNGÖR rındandı. Adalet Yer, Pertek'in Orcan Köyüʼnden, Ali Çelik, Ovacık Yaylagünü Köyüʼnden, Tuncay Karaman, Amasya Gümüşhacıköyʼden, Zeynel Kızılkaya, Malatyaʼdan, Aydın Bulmak, Elazığ ve Malatyaʼda gençlik mücadelesinden,
Hatice Yıldız, Çemişgezek Axtük Köyü'nden, Mehmet
Ali Aydın, Ankaraʼdan, Necla Çavumirza, Diyarbakırʼdan, hemşire, Pınar Güngör Hozat'ın Kırnik Köyü'nden gerillaya katılmışlardı.

Hikmet
KIVILCIMLI

1902ʼde Makedonyaʼnın Priştine Kasabasıʼnda doğdu. Öğrenciyken sosyalizme
sempati duydu. Kurtuluş Savaşıʼna katıldı.
1925'te TKP Merkez Komitesiʼne seçildi.
Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca yılını hapishanelerde geçirdi. 12 Mart Darbesiʼnden sonra yurtdışına çıktı. Arkasında sosyalizme adanmış bir hayat bırakarak 11 Ekim 1971'de Belgrad'da öldü.

