‘Ölürsen öl, seni̇n içi̇n bir avuç toprak bulunur.’
(Uzman Çavuş Öner AĞIRMAN)

 Yasemin Karadağ’ın tedavisini engelleyen AKP iktidarıdır!
 AKP; hasta tutsakları katletmekten vazgeç!

www.yuruyus.com

Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde tutsak olan ve tek böbreği kalan
Yasemin Karadağ’ın tedavisi, gittiği hastanede askerler tarafından
engellendi!..

 Tutsaklara saldırıları
meşrulaştıran,
 Hasta tutsakların tedavilerini
engelleyen,

Yasemin Karadağ’ın
katledilmesine izin vermeyeceğiz!

info@yuruyus.com

 Onursuzca aramaları dayatan,
 Sürgün sevklerin önünü açan,
 Tecriti daha da ağırlaştıran,
Üçlü Protokol İptal Edilsin!
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"Bu konunun ayrıntıları gizli.
Fazla açıklama yapmayacağım"

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik
cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı,
milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük
Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim”

Katil Amerika'nın Türkiye ajanı Ricciardone
Irak’tan çekilip İncirlik Üssü’ne yerleştirilecek
predatorlar hakkında sorulara ‘cevap’ verdi:

"Bu konunun ayrıntıları gizli. Fazla açıklama
yapmayacağım"

Hangi devletin, kimin devletinin “varlığı” üzerine yemin ediyorsun? Hangi bağımsızlıktan söz ediyorsun? “Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma” diye namusun ve
şerefin üzerine yemin ettiğin anayasa nasıl bir anayasadır?
Bağlı kalacağına yemin ettiğin devlet Amerika’nın uşağı oligarşinin faşist devletidir. Mahirler, o devleti, o meclisi yıkmak için çıktılar Kızıldere’ye. Oligarşinin
meclisinde ne yapıyorsan yap, ancak ihanetini meşrulaştırmak için Mahirler’i ağzına alma!

Açıklayın; halktan neyi gizliyorsunuz açıklayın? İnsansız savaş araçlarını kime karşı kullanacaksınız? Irak’tan, Afganistan’dan geri çekelirken topraklarımıza başka hangi silahları yerleştireceksiniz?
İşbirlikçi AKP, predatorlerin İncirlik üssüne
yerleştirilmesini yalanlarla meşrulaştırmaya
çalışıyor. AKP, topraklarımızı Müslüman
Ortadoğu halklarına karşı Amerika’nın savaş
karargahı yapıyor.

Biz T.H.K.C olarak diyoruz ki;
1. Amerikan emperyalizminin hakimiyetini ve yerli

***
Ajan konuşmaya devam ediyor: "Türkiye'nin füze kalkanı sisteminin bir radarını kendi
topraklarına yerleştirme kararı için minnettarız"
Ne demek, ne demek... “1959 yılında, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Rüştü
Erdelhun, İzmir'deki ABD 6. Taktik Hava Kuvvetleri Karargahı'nda Amerikan askerlerine
şöyle hitap etmektedir: "Bu memleket bizim değil, sizindir..." ” İşbirlikçiniz Erdoğan sizi
memnun etmek için neler yapmaz ki...
***
Her konuyla yakından ilgileniyor: BDP'nin Meclise katılmasını "olumlu" bulan
Amerikan Ajanı Ricciardone,"BDP ile çalışmaktan memnuniyet duyarız" diyor.
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uşağı sömü rü cü sınıfların iktidarını yıkmak, bağımsızlığı
kazanmak için tek yol Silahlı Kurtuluş Savaşıdır.
T.H.K.C bu yolda mü cadeleye kararlı bü tü n yurtseverleri kucaklayan
halkın savaşçı öncü lerinin örgü tü dü r.
2. Tü rkiye Halk Kurtuluş Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve
köpeklerini ü lkeden kovana kadar mü cadele etmeye ve her şart
altında en son savaşçısı ölü nceye kadar savaşını sü rdü rmeye kararlıdır.

3. Tü rkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin dü şmanları
Amerikan emperyalistleri, finans kapitalistler, toprak
ağaları, aracı ve tefeciler, Amerikancı asker-sivil bü rokratlar
ve bü tü n halk dü şmanlarıdır.

4. Tü rkiye Halk Kurtuluş Cephesi’nin temel görevi

Aynı memnuniyeti BDP de duyacaksa “iyi çalışmalar” diyoruz.

Tel: (0-212) 251 94 35

İhanetini meşrulaştırmak
için Mahirler’i ağzına alma!..

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

Amerikan emperyalistleri ve yerli mü ttefiklerinin
oluşturduğu dü şman cephesini çökertmek ve yıkmak,
halkın sırtından elde edilen bü tü n mü lkleri kamulaştırarak
Cephe’nin savaş gü cü nü yü kseltmek, gerekli malzemeleri ele geçirmek, baskı ve zor kuvvetlerini parçalamaktır.
T.H.K.C, kendi saldırı noktaları dışında kalan hedeflere yönelen ve halkın saflarına da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangsterin
sorumluluğunu ü zerine almaz.
THKC’nin 1 NO’LU
BÜLTENİ’nden.
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Amerikancı, işbirlikçi oligarşinin meclisi açıldı!
Oyun değil demokrasi istiyorsanız;

Anti-emperyalist olmak zorundasınız!

1

Ekim’de işbirlikçi oligarşinin meclisi açıldı. Meclisin ilk gündemi,
“yeni anayasa” Meclisteki tüm partiler yeni bir anayasa yapılması konusunda hemfikir. Ancak nasıl bir anayasa yapılacağı konusunda bir hemfikirlik, bir ‘uzlaşma’ yok.
nun için AKP adına anayasa çalışmalarını yürüten TBMM Başkanı Cemil Çiçek her partiden üçer kişinin katılacağı bir “uzlaşma” komisyonu oluşturulması için meclisteki
partilerle görüşmeler yaptı. Ancak
sanki “uzlaşma” sağlanmış gibi komisyonun adı “Anayasa Hazırlık
Komisyonu” olarak açıklandı.
Açılımlar” sürecinde olduğu gibi
AKP, bir taraftan halkın her kesimine pervasızca saldırılarını sürdürürken diğer taraftan “sivil anayasa” demagojisiyle (*) demokrasicilik
oyununu sonuna kadar sürdürmek
istiyor. AKP, iktidarına muhalefet
eden en küçük kesimleri dahi ezerken “sivil anayasa” hazırlama demagojisiyle yine, aynı kesimleri “sivil anayasa” demagojisiyle kendi
politikalarına yedeklemek istiyor.
iç kimse kendini kandırmasın.
Hazırlanacak bir anayasa
AKP’nin anayasası olacaktır. Emperyalist teklellerin ve işbirlikçilerin çıkarlarını koruyan bir anayasa hazırlanacaktır. Bu konuda CHP ve MHP’nin
AKP ile uzlaşamadığı bir nokta yok.
HP ve MHP’nin AKP ile “uzlaşamadıkları” nokta bu anayasanın
AKP’nin iktidarını daha da güçlendirecek olmasınadır. Ancak, AKP’nin
hazırlayacağı bir anayasaya engel olamayacaklarından da bu oyunun bir parçası olmaya mahkumlar.
KP’nin hazırlayacağı anayasadan asıl beklentisi olan BDP’dir.
Kendileri açısından hiçbir “olumlu gelişme” olmamasına rağmen BDP’liler “umutlarını” anayasaya bağlamış
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durumdalar.
DP Eşbaşkanı Gülten Kışanak
1 Ekim’de meclisin açılmasının
ardından yaptıkları ilk grup toplantısında; “Anayasadan güçlü bir sonuç
çıkması için çalışmaların 3’lü bir sac
ayağı, ‘barış, demokrasi ve anayasa’
üzerinden yürümesi gerekir. Bunlar
olmazsa demokrasicilik oynamayacağız. ... AKP birilerini konu mankeni haline düşürmek istiyorsa, bu
politikanın boş ve anlamsız olduğunu bilmelidir. AKP gelecekse, toplumsal uzlaşmayı esas aldığını gösteren bir irade ile gelsin” dedi.
KP’nin gerek anayasa konusunda gerekse diğer politikalarında
ne yaptığı ne söylediği çok açık.
KP, “terörle mücadele, siyasetle müzakere” diyor. “Terörle mücadele” politikalarını kökünü
kazıyacağız diye açıyorlar. Bu noktada TBMM’nin açıldıktan sonraki ilk
icraatı, “sınır ötesi askeri operasyon”için tezkerenin süresinin AKP,
CHP ve MHP’nin oylarıyla bir yıl
daha uzatılması oldu.
DP’nin “yemin boykotu”nu bitirip meclise döndükleri aynı günlerde “KCK” adı altında BDP’lilere
yönelik yeni bir gözaltı ve tutuklama
terörü başladı. Onlarca parti yöneticisi,
belediye başkanı, yüzlerce BDP’li
gözaltına alındı. Parti binaları basılıp
talan edildi. Baskınlar, gözaltılar, tutuklamalar sürüyor. Bu noktada
AKP’nin ne yapmak istediğine hiçbir
ek yorum gerektirmiyor. Grup toplantısındaki konuşmasında bu terörü
Kışanakda ifade ediyor. Kışanak’ın,
“Binlerce kişi tutukluyorsunuz, hani
‘90’lı yıllar olmayacaktı” diye sorması
üzerine bir bakan “Asit kuyularında
yakılmadığınıza dua edin” diye cevap
veriyor. Fakat bütün bunlara rağmen
hala AKP’nin Anayasasına bel bağlamak -her ne kadar “diz çöktüremeyeceksiniz” delise de- AKP politika-

larına mahkum olmaktır.
ışanak’ın belirttiği, “3’lü bir
sac ayağı, ‘barış, demokrasi ve
anayasa’...” Hangi barış, ne demokrasi, kimin anayasası... Burjuvazinin
barışı, sömürüye karşı halkların direnmemesi, teslim olmasıdır.
AKP’nin dayattığı barış da budur.
Oligarşinin demokrasisi halk için faşizmdir. Meclise girildiği gün elde listeyle sürek avına çıkılmasının anlamı
budur. Faşizm karşısında atılan her
geri adımda faşizmin saldırıları daha
da pervasızlaşacaktır.
... Bunlar olmazsa demokrasicilik oynamayacağız” deniyor. Aksine BDP, tam da o oyunun içindedir.
AKP anayasasının “demokrasicilik
oyunu” olduğu biliniyor. Şunlar olmazsa, bunlar olmazsa “oynamayacağız” demek sadece oyunda mızıkçılık yapmaktır. Siz o oyunu oynamayı kabul ediyorsunuz.
angi “toplumsal uzlaşma”dan
bahsediyorsunuz. Oligarşinin
partilerinin bile uzlaşamadığı AKP
anayasasından Kürt sorununun çözümü için olumlu bir şey çıkabilir mi?
Kürt sorunu hakkında AKP’nin politikaları yeteri kadar açık değil mi?
iç kimse anayasa konusunda
kendini kandırmasın. “Toplumsal uzlaşma” diye bir şey söz konusu olamaz. Uzlaşmaz çelişkilerin olduğu toplumda, toplumu nasıl uzlaştıracaksınız? Uzlaştıramazsınız... Uzlaştırırım deniyorsa orada uzlaşma değil teslimiyet vardır. AKP’nin, “terörle mücadele, siyasetle müzakere” dediği böylesi bir uzlaşmayı kabul ettirmektir. Bunun için hiç kimsenin şüphesi olmasın, AKP, asit kuyularını da kullanacaktır.
akın AKP’nin politikalarına:
Emekçiye ne veriyor? Gençliğe
ne veriyor? Yoksul halka ne veriyor?
Çiftçiye ne veriyor?... Hiç birşey...
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AKP’nin anayasasından halkın lehine hiçbir şey çıkmaz. AKP halkın tüm
kesimlerine kendi politikalarında “uzlaşma”yı yani teslimiyeti dayatıyor.
KP’nin anayasa hazırlama konusunda diyeceğimiz şudur. Bu,
AKP’nin demokrasicilik oyunun parçasıdır. Halkların bunda tek bir çıkarı yoktur. Kimse bu oyunun oyuncağı
olmasın.
bama’nın yaveri Erdoğan Obama’ya raporunu verip döndükten
hemen sonra, Obama’nın yeni talimatlardıyla 29-30 Eylül’de Makedonya’ya, 4-5 Ekim’de de Güney
Afrika’ya gitti. Gittiği yerlerde Obama’nın adına konuşmalarını sürdürdü.
M’den, daimi üyelerden Rusya
ve Çin’in veto etmesi üzerine Suriye’ye “yaptırım kararı” çıkmadı. Şu
anda Suriye’ye sadece Amerika ve
Türkiye yaptırım uygulamaktadır.
Obama’nın yaveri, “BM’nin vetosu
bizi bağlamaz” diyor. “Biz Suriye ile
sınır komşusuyuz, akrabalık bağlarımız var. Kayıtsız kalamayız” diyor.
Suriye sınırında TSK tatbikat yapıyor.
Yeni yaptırımlar gündemde... Evet,
Suriye ile halklarımız arasında akrabalık bağlarımız var. Ve o akrabalarımızla Türkiye halklarının hiçbir
alıp veremediği yok. Ama AKP çok
büyük bir düşmanlığı körüklüyor.
Erdoğan’ı “bağlayan” tek şey Amerika. Obama ne diyorsa onu yapıyor.
uriye’de Amerika, AKP iktidarından Türkiye’nin çok daha etkin
rol almasını istiyor. Esad “muhalifi”
denilen işbirlikçiler, Ankara’da, İstanmul’da toplanıyor. Örgütlendiriliyor ve şimdi silahlandırılıyor. Esad
yönetimine karşı “muhalif” denilen işbirlikçiler sürekli körükleniyor ve
provokatif eylemler yaptırılıyor.
rak’tan çekilen Predator Filosu İncirlik Üssü’ne yerleştirilecek. Ülkemizdeki her türlü konuda bir “düşüncesi” olan ve her yeri babasının
çiftliği gibi dolaşan Amerikan ajanı
Ricciardone, TGRT’ye gündeme ilişkin yaptığı değerlendermede, Afganistan’da Amerikan askerlerinin halen kullanmakta olduğu üç süper
kobra helikopter’in Türkiye’ye verileceğini söyledi. Irak’tan çekilip İncirlik Üssü’ne yerleştirilecek Preda-
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Bu vatan bizim.
Amerika’nın ve
uşaklarının
topraklarımızdan defolup
gitmesini istiyoruz.
Vatanımızın dört bir yanı
NATO ve Amerikan
üsleriyle dolu. Halkların
düşmanı NATO ve
Amerikan üslerinin
kapatılmasını istiyoruz.
Vatanımızın bağımsız
olmasını istiyoruz.
tor Filosu hakkında ise"Bu konunun
ayrıntıları gizli. Fazla açıklama yapmayacağım" dedi.
alktan başka ne gizleniyor? Topraklarımıza başka hangi silahlar
konuldu. Bunlar, nerede, nasıl, kime
karşı kullanılacak, halktan gizleniyor.
bama’nın teşekküründen sonra
ajan Ricciardone de “Türkiye’nin füze kalkanı sisteminin bir
radarını kendi topraklarına yerleştirme kararı için minnettar olduklarını” açıklamış.
KP iktidarı, halktan gerçekleri ne
kadar gizlerlerse gizlesin, bu
“minnettarlıklar”ın bizim için ne anlam ifade ettiği çok açıktır.
merika, AKP iktidarını Ortadoğu’da maşa olarak kullanıyor.
Buna AKP’nin hiçbir itirazı yok. AKP
bu göreve bir uşağın ruh haliyle yerine getiriyor. “Ne kadar uşaklık yaparsam o kadar yaranırım” diyor. Ama
Amerika topraklarımızın tamamını
Ortadoğu halklarına karşı savaşta istediği gibi kullanmak istiyor. Onunla
da yetinmiyor. Amerika, bizden NATO’nun kiralık askeri olmamızı istiyor. Halkların katili olmamızı isitiyor.
alkımız; işçiler, memurlar, köylüler, emekliler, esnaflar, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, mühendisler!
KP, Amerika’nın maşasıdır. Biz
Türkiye halkları olarak maşa
olmayı kabul etmiyoruz. Amerika
tüm dünya halklarının düşmanıdır.
Amerikanın isteklerini kabul edemeyiz. NATO’nun kiralık askeri ol-
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mayı kabul edemeyiz. Vatanımızın
Ortadoğu halklarına karşı savaş karargahı olarak kullanılmasını kabul
edemeyiz. Halkların katili olmayı
kabul edemeyiz. Topraklarımıza emperyalistleri ve Siyonist İsrail’i koruyacak olan füze kalkanının kurulmasını kabul edemeyiz.
tmiyoruz. Topraklarımıza yeni
Amerikan üslerinin kurulmasını
istemiyoruz. Amerika gittiği her yere
sömürüyü, kan ve gözyaşını götürümüştür. Amerika tecavüzcüdür, gititiği her yara pislikleriyle, ahlaksızlıklarıyla gitmiştir.
atanımızın tecavüzcü, ahlaksız
Amerikan askerleriyle doldurulmasını istemiyoruz. Çürümenin, yozlaşmanın kaynağı Amerika’dır. Halkımızın yozlaştırılmasını istemiyoruz.
u vatan bizim. Amerika’nın ve
uşaklarının topraklarımızdan defolup gitmesini istiyoruz. Vatanımızın dört bir yanı NATO ve Amerikan
üsleriyle dolu. Halkların düşmanı
NATO ve Amerikan üslerinin kapatılmasını istiyoruz.
atanımızın bağımsız olmasını
istiyoruz.
emokrasi isteyenlere soruyuruz:
Bağımsızlığın olmadığı yerde
demokrasi olur mu? Bu soru aynı zamanda AKP anayasasından beklentisi olanlaradır. Bu soru aynı zamanda
işbirlikçi AKP iktidarının her geçen
gün halka karşı terörü neden daha da
pervasızlaştırdığının cevabıdır.
AKP’nin Amerikan uşaklığına paralel olarak halka karşı terörde de pervasızlaşıyor. Amerika gibi AKP’de
“kelle avcılığını”nı yürürlüğe koyacağını açıkladı.
nun için diyoruz ki; DEMOKRASİ İSTİYORSANIZ BAĞIMSIZLIK İSTEMEK ZORUNDASINIZ. EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE ETMEK ZORUNDASINIZ. Gerisi hayal kurmaktır.
Demokrasi isteyen, özgürlük isteyen
herkesi anti-emperyalist olmayla,
emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine çağırıyoruz...
(*) Demagoji: Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak gerçek
dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı.
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FÜZE KALKANI DEĞİL
DEMOKRATİK LİSE İSTİYORUZ!
ÇÜRÜMENİN, YOZLAŞMANIN SORUMLUSU
AMERİKA DEFOL!
Liseliyiz biz. Genciz hem de
çok genç. Açlığın, yoksulluğun,
zulmü n, sömü rü nü n var olduğu bir dü zende hayatı adımlıyoruz. Açlığın, yoksulluğun,
zulmü n sorumlusu biz değil
iken, bizim payımıza dü şü yor
tü m bunlar. Bu halkın çocukları
olarak daha dü nyaya gelmeden
borçlanıyoruz. Okul kapılarında kayıt yaptırabilmek için
tü rlü zorluklarla karşılaşıyoruz.
"Bağış parası" adıyla zorunlu har(a)çlar ödemek zorunda
bırakılıyoruz.
Bizim okullarımız 15-20 kişinin eğitim yaptığı modern,
bilgisayarlı eğitimin görü ldü ğü ,
spor salonlarının, yü zme havuzlarının olduğu lü ks okullar
değil. Bizim gittiğimiz okullar
kayıt parasını birçoğumuzun ailesinin zar-zor denkleştirdiği ya
da kayıt parasını denkleştiremeyenlerimizin okulda özel
hizmetli gibi çalıştırıldığı ya
da parasını ödeyemeyenlerin
kapısından içeri adım atamadığımız 45-50 kişilik tıkabasa
doldurulan bilimsellikten uzak
olan anti-demokratik okullardır.
Parası olanın özel okullarda,
kolejlerde okuduğu ama parası olmayanların yakınındaki
okuldan başka bir yere kayıt
yaptırma hakkı olmadığı liselileriz biz.
Okul harçlığını denkleştirmek için yaz boyu inşaatlar-

da, konfeksiyonlarda çalışan, su satan yine bizleriz. Ve
buralarda iş kazası adı verilen
cinayetlerde öldü rü len, katledilen de bizleriz. Aynı Ömer
Çetin gibi. Asla utanmıyoruz çalışmaktan. Fakat tü m bu
adaletsizlikler erken olgunlaştırıyor bizi. Bunun içindir ki
dü nyanın neresinde olursa olsun haksız yere atılmış bir tokadın acısını yü reğimizde hissediyoruz.
Bunun içindir ki ü lkemizdeki Amerika’nın 132 askeri
ü ssü ne karşı çıkıyoruz. Çü nkü
bu ü slerden kalkan uçaklarla
komşu halklarımız katlediliyor. Bunun içindir ki, fü ze kalkanı istemiyoruz.
Nedir fü ze kalkanı? Fü ze
kalkanı bizim topraklarımızda
bulunan Amerikan ü slerini korumak için yapılır. Yani Amerika bizim topraklarımızdan
Ortadoğu’ya yönelik saldırılarını arttıracak ve fü ze kalkanını da Ortadoğu’dan askeri ü slerine gelebilecek saldırıları engellemek için kuruyor. Yani
bizim için fü ze kalkanının anlamı, topraklarımızı, zaten
mevcut askeri ü slerle başka
ü lke halklarına karşı saldırı
merkezi olmasının daha da
katmerlenmesi demektir. Yani
işbirlikçi konumunda olmamızdır. İşte işbirlikçi, halk
dü şmanı AKP, halkların ortak

dü şmanı Amerika'ya böyle kalkan olarak sunuyor topraklarımızı.
Bunun içindir ki,
FÜ
̈ ZE KALKANI DEĞİL, TAM BAĞIMSIZ
TÜ
̈ RKİYE İSTİYORUZ!
Bunun içindir ki,
BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!..
Okuduğumuz okullar bencilliği, yozluğu dayatıyor. Polis, eliyle uyuşturucu sokuyor
okullara. Bencillik aşılanmak
isteniyor genç beyinlerimize.
Yanı başımızdaki arkadaşlarımızla dahi rakip haline getirilmek isteniyoruz. Yani dü zen
bizden dü şü nmeyen, ü retmeyen, sorgulamayan yoz gençler
haline gelmemizi istiyor. Halkın kü ltü rü nden, geleneklerinden uzak giyim tarzını, konuşma tarzını dayatıyor bize.
Gü nü mü zü n çoğunu internet
başında, televizyon başında
geçirmemizi istiyor.
Hayır! ASLA BU DÜ
̈ ZENİN İSTEDİĞİ GİBİ DUYARSIZ, BENCİL, YOZ
BİR GENÇLİK OLMAYACAĞIZ. Dü zenin isteğinin tersine bencilliğin, adaletsizliğin,
namussuzluğun tam karşısında
olacağız. Yaşanan sorunlar bizim dışımızda değil. Yarınımız,
geleceğimiz çalınırken buna
sessiz kalamayız. Bunun için
bu kavgada bizde varız.

Bu topraklarda yaşıyoruz.
Acılarımızı, sevinçlerimizi,
heyecanımızı, coşkumuzu, öfkemizi bu topraklarda paylaşıyoruz. Adına vatan deyişimiz
bundandır. Uğruna canımızı
vermiş, can, kan pahasına korumuşuz. On yıllardır emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından işgal edilmiş, topraklarımız parsel persel satılmıştır.
Bu yü zden içimiz rahat değil.
Bu yü zden oturup bekleyemeyiz. BU KAVGADA BİZ
DE VARIZ!..
Çü rü menin içinde bü yü mek
istemiyoruz. Uyuşturucu bataklığında bü yü mek istemiyoruz. Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.
Bü yü dü ğü mü zde işsizlik bataklığında boğulmak istemiyoruz. Bunun için demokratik
bir lise istiyoruz. Demokratik
bir lise için, özgü r, bağımsız bir
ü lke istiyoruz. Bunun için daha
bu yaşta, BU KAVGADA
BİZ DE VARIZ!..

Füze Kalkanı Değil
Bağımsız Türkiye
İstiyoruz!
Bizler, emperyalistler ve işbirlikçilerinin vatanımızdan
kovulması için Kızıldere’de
“Biz Buraya Dönmeye Değil,
Ölmeye Geldik” diyen Mahirler’in yoldaşlarıyız.
Mahirler, “Bağımsız Türkiye” diyen Deniz Gezmişler’in idamlarını engellemek
için Ünye Radar Üssü’nden üç
İngiliz ajanını rehin aldılar ve
işbirlikçi Amerikan uşağı yöneticiler taleplerini kabul etmediği için İngiliz ajanlarını

cezalandırdıktan sonra şehit
düştüler.
Bizler Liseli Dev-Genç’liyiz. İzmir’de Amerikan ajanı,
Dışişleri Bakanı James Baker'in cezalandırılması eyleminde şehit düşen Liseli Kahraman Altun’un yoldaşlarıyız.

Füze kalkanı değil,
demokratik lise istiyoruz!
Okullarımız karakollara
dönüştürüldü. Faşist, gerici
eğitim sistemiyle beyinlerimiz boşaltılıyor. Okullarımızda çeteleşme, uyuşturucu ve
her türlü yozlaşma bizzat
AKP’nin polisleri tarafından
teşvik ediliyor. Halkımızın sorunlarına duyarlı devrimci, demokrat, ilerici gençliğe ise disiplin cezaları yağdırılıyor.
Okuldan uzaklaştırılıyor. İşkenceci polislerle işbirliği içinde olan idareciler tarafından
polise teslim ediliyor. Okullarımızın öğrenciler için karakol
değil, bilimsel demokratik eğitim vermesini istiyoruz.

Füze kalkanı değil,
parasız eğitim istiyoruz
AKP iktidarı eğitimi paralı
hale getirerek yoksul halk çocuklarının eğitim hakkını gasp
ediyor. İlköğretimin zorunlu olduğu ülkemizde ilkokul yaşını doldurmuş 4 milyon 640
bin kişi hiç okuma yazma bilmiyor.
Her yıl ilköğretim çağındaki 326 bin çocuk yoksulluktan
kaynaklı okula gitmiyor.
Her gün ilköğretimde okuyan 2 bin kişi okulu bırakı-

yor. Toplam 13 milyon 491
kişi ilkokula başladıktan sonra okulu terk etmiş... Bütün
bunların sorumlusu vatanımızı emperyalizme peşkeş çeken
AKP iktidarıdır.
Arkadaşlarımız Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz parasız
eğitim istedikleri için tutuklandılar ve aylarca hapis yatırıldı. Bizler Liseli Dev-Gençliler olarak yoksul halk çocukları için parasız eğitim istiyoruz.

Füze kalkanına izin
vermeyeceğiz!
Biz Liseli Dev-Genç’lileriz!
Mahirler’in, Ulaşlar’ın, Cevahirler’in yoldaşlarıyız! Bu
vatan bizim. Vatanımızın bağrına saplanan her kanlı hançer,
bizim bağrımıza saplanmış
hançerlerdir. Vatanımız bağrında hançerler saplı kanarken
bizler sessiz, duyarsız kalamayız, bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Mahirler, Denizler,
Amerikan 6. Filosu’nun karaya çıkmasına nasıl izin vermediyse biz de füze kalkanına
izin vermeyeceğiz!

Kahraman halkımız;
AKP iktidarı evlatlarınızı
Ortadoğu halklarına karşı NATO’nun kiralık askeri olarak
kullanmak istiyor. Evlatlarınızın başka halkların katili olmasına izin vermeyin. Onların
mücadelesine destek olun. Vatan topraklarımızın Amerika’nın silah deposu olmasına
karşı çıkın!

HALK CEPHESİ / LİSELİ DEV-GENÇ

İSTANBUL
MECLİYEKÖY AKP
İLÇE BİNASI ÖNÜ
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Halk Cephesi Liseli Dev-Genç
“Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyasını başlattı
Halk Cephesi Liseli Dev-Genç, 3
Ekim günü Mecidiyeköy AKP il binası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, ülke genelinde yeni başlattıkları anti-emperyalist kampanyanın duyurusunu yaptı. Türkiye’de
kurulacak olan NATO’nun füze kalkanına karşı başlatılan kampanyanın
başlığı: “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz!”
3 Ekim günü saat 16.00’da yapılan eylemde, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz! Halk Cephesi” pankartı ve “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Füze Kalkanı Değil
Bağımsız Türkiye İstiyoruz”, “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”, “NATO’nun Kiralık Askeri
Halkların Katili Olmayacağız!”, “Yozlaşmanın Çürümenin Baş Sorumlusu
Amerika Defol” dövizleri ile birlikte kızıl flamalar taşındı.
Yapılan açıklamada, “Ülkemiz
yeni-sömürge bir ülkedir. Ve her yeni
sömürge ülkede olduğu gibi ülkemizde de ordu ve meclis bağımsız değildir. Emperyalizmin hizmetinde ve
emperyalist tekellerin çıkarlarının
bekçisidirler. Tekeller ister, işbirlik-

çi hükümet tüm olanakları, kaynakları seferber eder efendilerine. İşbirlikçiler için tek önemli olan efendilerinin isteğini yerine getirmektir.
Gerisinin bir önemi yoktur.” denildi.
Irak’ta onlarca Abir’in Amerikan
askerleri tarafından tecavüz edilerek, yakılarak katledildiğini, bunun
karşısında AKP’nin vatanımızı sonuna
kadar Amerika’nın hizmetine açtığını belirten Halk Cephesi, açıklamasına
şöyle devam etti: “Daha çocuktu
Abir, 13 yaşındaydı ve ailesinin yanında yaşardı. Geleceğe dair çok hayalleri vardı. Daha çocuktu Abir,
olacaktı elbette öğretmen, doktor,
devrimci, ona göre en güzel ne ise onu
olmak isterdi. Elbette yaşı küçüktü,
ama telli duvaklı gelin olmayı hayal
etmediğini kim iddia edebilirdi…
Bir gün bombalar yağmaya başladı
topraklarına tıpkı Filistin’deki gibi.
Çocuklar sakat kalmaya başladı Hiroşima’daki gibi. Çocuklar çocuk
kalmaya başladı daha çok. Büyüyebilen ya yoktu ya da çok azdı. Ve sürüler halinde postallı zebaniler gelerek topraklarını kirletmeye başladı.
Kirliydi ruhları gibi yüzleri de, kan-

lıydı gözleri gibi elleri de... Kanlı elleriyle dokundular Abir’lere! Abir’ler
13 yaşında kaldı.”
Ülkemizdeki onlarca Amerikan
üssüne bir yenisinin daha eklenerek
yeni Abirler’in öldürülmek istendiğini
söyleyen Halk Cephesi, “Malatya
Kürecik’te Ortadoğu halklarını katletmek için füze kalkanı adı altında
kurulacak olan üsse karşı mücadele etmek, bugün İnsanım, devrimciyim,
demokratım, vatanseverim diyen herkesin namus borcudur.” dedi.
Açıklamanın devamında, eğer
yeni Abirler olmasın isteniyorsa, füze
kalkanı projesine karşı, emperyalizmin ülkemizdeki üslerine karşı, emperyalizme karşı “Tam Bağımsız
Türkiye” şiarıyla Dev-Genç çoşkusuyla, Halk Cephesi saflarında birleşme çağrısı yapıldı.
Halk Cephesi Liseli Dev-Genç’in
yürüttüğü bu kampanya çerçevesinde ülkemizin her yerinde afişler, pankartlar asılıyor; yazılamalar, kuşlamalar yapılıyor. Ev ev, kapı kapı dolaşılarak halka bildiri dağıtılıyor. Liselilerin bu kampanya ile küçücük
omuzlarına çok büyük bir mücadelenin yükünü aldıklarını söyleyen
Halk Cephesi, “Bu yiğit Dev-Genç’lilerin onurlu mücadelesine omuz vermek erdem iken sırt çevirmek, Abir’e
uzanan ellere yüz sürmekten başka ne
olabilir. ‘Herkes birşey yapabilir!’ diyen Liseli Dev-Genç’liler tüm halkları kavgalarına çağırıyor…” diyerek
açıklamasını bitirdi.
Ahmed Arif’in “Anadoluyum”
adlı şiirinin de okunduğu eylemde
“Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz”, “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz”, “NATO’nun Kiralık Askeri Halkların Katili Olmayacağız”, “Yozlaşmanın Çürümenin Baş Sorumlusu Amerika
Defol” sloganları atıldı. Çevrede polis ablukası olmasına rağmen, halk eyleme büyük ilgi gösterdi. Desteklerini alkışlayarak gösterenler olurken,
bizzat eyleme katılanlar da oldu. Üç
ara yolun trafiğe kapatılmasıyla yapılan eylem, açıklama metninin okunmasından sonra sonlandırıldı.

FÜZE KALKANI DEĞİL

Liseli Dev-Genç’liler
Onlarca Yere Astıkları
Pankartlarla Füze Kalkanı
İstemediklerini Haykırdılar
Liseli Dev-Genç'liler, 30 Eylül
Cuma günü, Malatya'ya kurulacak
füze kalkanının kaldırılması ve demokratik lise talebiyle başlatılan
kanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz!
kampanya kapsamında pek çok liseHalk
Cephesi Liseli Dev-Genç” pande, “Füze Kalkanı Değil Demokratik
kartı asarak, füze kalkanlarını değil,
Lise İstiyoruz Gençlik Federasyonu
demokratik
liseler istediklerini, bu
Liseli Gençlik” yazılı pankart astı.
haklı talepleri uğruna mücadele edeSaat 07.45’te Baltalimanı'ndaki
ceklerini gösterdiler.
Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ne, saat
1 Ekim Cumartesi günü de, İs08.30'da ise Okmeydanı'nda bulunun
tanbul
1 Mayıs Mahallesi 3001. CadKaptanpaşa Lisesi'nin karşısına Devde
üzerinde
boş bir inşaata aynı sloGenç'liler tarafından pankart asıldı.
ganın yer aldığı bir pankart asıldı.
Pankartı gören öğrenciler “Kolay
gelsin” diyerek, Dev-Genç'lilere destek verdiklerini gösterdiler.
Anti-Emperyalist
Saat 12.15'te de Dev-Genç'liler taKampanyalarını Yaptıkları
rafından Alibeyköy'de bulunan RefYazılamalarla Duyurdular
han Tümer Lisesi'nin önüne pankart
asıldı. Refhan Tümer Lisesi aynı zaLiseli Dev-Genç’liler, pankart asma
manda Liseli Dev-Genç şehitlerinden
eylemlerinin yanı sıra, yazılamalar
İrfan Ağdaş'ın okuduğu lisedir. Devda yaptılar. Kaptanpaşa Lisesi çevreGenç'liler pankart asarken, okuldan çısi ile Yedikule ve Kocamustafapaşa
kan öğrencilerin ve oradan geçen
mahallelerinde yazılamalar yapıldı.
velilerin dikkatini çekti.
30 Eylül Cuma günü saat 23.00'te
Saat 12:30'da Alibeyköy AnadoKaptanpaşa Lisesi çevresine “Füze
lu Lisesi önüne giden Liseli DevKalkanı Değil, Demokratik Lise İsGenç’liler, aynı pankartı burada da astiyoruz! Halk Cephesi/ Liseli Devtılar. Pankartı gören öğrenciler panGenç” yazılamaları yapıldı. Lise çevkarta yoğun ilgi gösterdi.
resine toplam 3 yazılama yapılırken;
1 Ekim Cumartesi günü de YedikuSaat 12.35'te ise Şişli'de bulunan
le'de bulunan Anadolu Lisesi duvaŞişli Endüstri Meslek Lisesi'nin önürına, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde
ne pankart asıldı. Okuldan çıkan öğve Derbent Mahallesi'nde “Füze Kalrenciler ve çevredeki insanlar pankart
kanı Değil, Demokratik Lise İstiyoasılarken durarak, meraklı gözlerle
ruz!" yazılamaları yapıldı. Derbent’te
pankartı okudu.
toplam
5 yazılama yapıldı.
30 Eylül günü, Feriköy, Hacı Ahmet ve
Kurtuluş mahallelerinde
de “'Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz'” ve “Çürümenin
Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika Defol'” yazılı pankartlar asıldı.
Liseli Dev-Genç’liler, 1 Ekim Cumartesi
günü ise Bağcılar Yeni
ALİBEYKÖY
Mahalle’de, “Füze KalLİSESİ

İSTANBUL FATİH
Aynı gün Halil Rıfat Paşa ve Hacı
Ahmet mahalleri ile Şişli Anadolu Lisesi çevresinde de yazılamalar yapıldı.
Halk Cepheliler, 4 Eylül Salı günü
Hacı Ahmet Mahallesi meydanı ve
Feriköy yokuşu duvarlarını “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampayalarının sloganlarıyla
donattılar.
İstanbul'un yoksul gecekondu mahallelerinden olan Sarıyer Dağevleri
Mahallesi’nde de, 2 Ekim Pazar
günü, füze kalkanına karşı yazılamalar
yapıldı. Liseli Dev-Genç'liler yazılamalarıyla emperyalizmin çıkarlarını
koruyacak füze kalkanını teşhir ederken, demokratik lise taleplerini de dile
getirdiler.
2 Ekim’de yazılama yapılan yerlerden birisi de Armutlu Mahallesi
oldu. “Çürümenin, Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika Defol”, “'Füze Kalkanı Değil, Demoratik Lise İstiyoruz”
sloganları Armutlu’da bir çok evin duvarına yazıldı.
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Füze Kalkanı İstemiyoruz
“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” sloganı, 5 Ekim günü
Mecidiyeköy'deki Türkiye Hastanesi’nin duvarına yazılırken; Kasımpaşa Mecidiyeköy arasındaki yol üstüne ve Cevahir Otel yakınına
aynı talebi içeren pankartlar
asıldı.

Sınıfın camından
sallandırılan pankart
sorgu nedeni oldu:
Eğitimci misiniz
yoksa siyasi şube
polisi mi?
Behçet Kemal Çağlar Li-

DEMOKRATİK LİSE İSTİYORUZ
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sesi’nde Halk Cepheli liseliler “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz!” dedi.
Halk Cephesi tarafından başlatılan
“Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası, asılan pankart ve yapılan yazılamalarla Armutlu’da halka duyuruluyor.
3 Ekim Pazar günü mahallenin 6 yerine “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”, “Çürümenin Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika
Defol” yazılamaları yapıldı.
5 Ekim Çarşamba günü ise
mahallede bulunan Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nin 2 yerine
pankart asıldı. Pankartlardan
biri okulun girişine asılırken, diğeri
öğle arasında bir sınıfın camından sallandırıldı. Bütün öğrencilerin dikkatini çeken pankart okulda tartışma ortamı yarattı. Bunun üzerine okul müdürü başta olmak üzere, müdür yardımcıları tarafından pankart asılan sınıf sorguya alındı.
Müdürlerin bu sorgusuna tepki
gösteren bir Liseli Dev-Genç’li, tartışmaya başlayarak yapılan bu durumu teşhir etti.
Kampanyanın yeni çalışmalarıyla Behçet Kemal Çağlar Lisesi öğrencilerine duyurulmaya devam edeceği bildirildi.

Ülkemizi Ortadoğu
halklarına saldırı merkezi
yapmalarına izin
vermeyeceğiz
Malatya Kürecik’te kurulacak
olan füze kalkanına karşı Malatya
Halk Cephesi tarafından 30 Eylül
günü AKP İl binası önünde eylem yapıldı.
Saat 17.30’da başlayan eylemde;
“Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye” pankartı açıldı. Yapılan açıklamada ise, füze kalkanının ne olduğu,
hangi amaçla ülkemize yerleştirildiği, AKP’nin vatanımızı emperyalistlere nasıl pazarladığı anlatılarak,
“Her cuma günü AKP il binası önün-
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de olacağız.” denildi.
Füze kalkanına karşı Halk Cephesi
saflarında mücadele etme çağrısının
yapıldığı eylemde; “Kahrolsun Em-

gisi de halka ulaştırıldı.

Tam bağımsız
Türkiye istiyoruz

Antalya Halk Cephesi, NATO’nun Kürecik’te kurulacak yeni
üssüne karşı 2 Ekim günü saat
14.00’te Kışlahan meydanındaki
havuz önünde basın açıklaması
yaptı.
Kürecik’te düzenlenen füze
kalkanı karşıtı mitingle eş zamanlı yapılan eylemde bir açıklama yapılarak, “Her ne kadar kamuoyunun tepkisini azaltmak için; ‘Komuta bizde olacak, bu ABD projesi
değil NATO projesidir, oraya füze
MALATYA
değil radar konacak’ deseler de, yalan söyledikleri açıktır.” denildi.
peryalizm Yaşasın Mücadelemiz”,
Almanya’dan komuta edilecek
“Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Yaşafüzelerin kuruluş amacının İsrail’i ve
sın Halkların Kardeşliği”, “Biji BraAvrupa’yı korumak olduğunu belirtiya Gelan”, “Halkız Haklıyız Kazaten Halk Cephesi, şu açıklamayı yapnacağız” sloganları atıldı. Açıklamatı: “Füze kalkanı emperyalizmin çının ardından eylem sonlandırıldı.
karlarını koruyup, halklara kan ve
gözyaşından başka bir şey vermeyecektir. Bunun en büyük örneği ülkeHalk Cepheliler
mizdeki İncirlik Üssü’dür. Türkiye
Kürecik’te ve köylerinde
Cumhurbaşkanı’nın bile ABD’den
eylem çağrısı yaptılar
izin almadan giremediği bir yerdir İnMalatya Halk Cephesi, 2 Ekim
cirlik Üssü. Bunu artık herkes biliyor.
Ve İncirlik Üssü yıllarca Ortadoğu
günü Kürecik’te yapılacak füze kalhalklarına saldırı için kullanılmadı mı?
kanı karşıtı yürüyüş öncesinde 30 EyŞimdilerde ‘komuta bizde olacak’
lül ve 1 Ekim günleri Kürecik köydiyenlerin iradesi o zamanlar nerelerinde bildiri dağıtımı yaptı. Küredeydi? İncirlik Üssü’ne girme iradecik’e eylem çağrısı için giden Halk
si göstermeyenler, füze kalkanının
Cepheliler’in bulunduğu aracı yolda
halklara saldırı için kullanılmaması
durduran polisler, kimlik kontrolü
iradesini
nasıl gösterecekler?”
yaptı. Kimlikler sahiplerine geri ve“Füze Kalkanı Değil, Tam Barilirken, Halk Cepheli bir kişinin
ğımsız
Türkiye İstiyoruz”, “NAkimliği verilmeyerek üst ve çanta araTO’nun Askeri, Halkların Katili Olması yapılmak istendi. Halk Cephemayacağız”,
“Katil ABD, İşbirlikçi
liler’in kararlı duruşu ve araçtaki
AKP”,
“Halkız
Haklıyız, Kazanacaköylülerin de sahiplenmesi ile arama
ğız”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuyaptırılmadı.
luşa Kadar Savaş” sloganları eşliğinde
Eylemden birkaç gün önce Küredevam
eden konuşma, “Tam bağımcik’te olan Halk Cepheliler ev ev gesız
Türkiye
istiyoruz.” denilerek bizerek Kürecik halkına emperyalist satirildi.
vaş üssünü anlatarak eyleme çağrı
yaptılar. Kürecik’in Keller, Hançerli,
Açıklamanın bitmesiyle birlikte,
Yaylımlı, Kâhyalı, Ortaköy, Bayraalanda bulunan 40 kişi önce sloganlar
muşağı ve Dumuklu köylerinde eyattılar, sonra sol yumrukları havada,
leme çağrı yapılırken, 320 tane el ilahep bir ağızdan “Gün Doğdu” marşını dağıtıldı. Ayrıca 30 Yürüyüş dernı söylediler. Alanda eylemi izleyen-
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lerin de sol yumrukları havada
marşa eşlik etikleri görüldü.
Ayrıca eylem sonunda yine
halktan insanlar “Çok güzel hazırlanmış bir eylem, tebrik ederim, sizlerin yanınızdayız.” diyerek desteklerini gösterdiler.

Kürecik’te NATO’nun
füze kalkanı 7 bin
kişiyle protesto edildi
İşbirlikçi AKP iktidarının Kürecik’te yapmayı planladığı emperyalist
füze kalkanına karşı Kürecik halkı ve
demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla kitlesel bir yürüyüş düzenlendi.
2 Ekim Pazar günü düzenlenecek
yürüyüş için Malatya merkezde saat
10.00’da toplanan halk, araçlara binerek yola çıktı. Yol boyunca bir
çok yerde kurulan polis ve jandarma
noktalarında araçlar durdurulurken;
Kürecik girişinde jandarma kimlik

ANTALYA
kontrolü, araç ve üst araması yapmak
istedi. Halk Cephelilerin ve halkın tepkisiyle karşılaşan jandarma, kimlik
kontrolü ve arama yapmadan yolu açmak zorunda kaldı.
Malatya’nın ve Türkiye’nin her tarafından gelen katılımcıların Kürecik’in Karahan Geçidi mevkiinde
toplanmasıyla başlayan yürüyüş, emperyalist üssün kurulacağı tepeye kadar devam etti. Yürüyüşe Halk Cephesi de kendi kortejiyle katılırken;
“Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz/Halk Cephesi” yazılı
pankart taşındı ve sık sık “Halkız Hak-

lıyız Kazanacağız”, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”, “NATO’nun
Askeri Halkların Katili Olmayacağız”, “Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Yaşasın
Halkların Kardeşliği”, “Biji Biratiya Gelan” sloganları atıldı.
Yürüyüş süresince ve yol boyunca jandarmanın silahlarla beklediği ve
eski emperyalist üssün tamamen asker çemberine alındığı görüldü.
Füze kalkanının yapılmasının
planlandığı alana gelindiğinde ise, Kürecik dernekleri başkanlarının ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından eylem sloganlarla sonlandırıldı. KESK, ÖDP, BDP, ESP,
EMEP, Halk Cephesi, Halkevleri,
Öğrenci Kolektifleri, DHF ve
PSAKD’ın destek verdiği eyleme 7
bin kişi katıldı.
Sayı: 289

Kendini Geliştirmeyen Düzeni

yerli yerine oturmayacaktır. Halktan bir insan
bize bir şey anlatıyorsa,
onu sonuna kadar dinleGeliştirir meliyiz. Çünkü onu dinlediğimiz taktirde, yanlışını
düzeltebiliriz. Dinlemezsek, o yanlış olarak kalır.
Zaten insanlarla ilişkiler
geliştirmek için, onları dinlemek gerekiyor. Devrimi onlar gerçekleştirecek, devrim onların eseri
olacak, Cepheliler’in öncülüğünde...
Halk bizim yardımcımız, destekçimiz değildir. Onlar savaşın asli
unsurudur.
Cepheliler belirli günlerde gider
halkın sorunların dinler, sonra kendileri de bir şeyler anlatır diye yaklaşmamalıyız. Bizler 24 saat halkın
içinde olmalıyız.
Cepheli'nin farkı, halkın içinde bulunduğu durumun nedenlerini bilmesi ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için mücadele ediyor olmasıdır. Bir zamanlar kendisi de bilmiyordu doğrunun ve yanlışın ne olduğunu. Birileri geldi, ona doğruları anlattı, okudu, araştırdı, öğrendi. Bildiklerini bilmeyenler taşıma görevi,

Cepheli Dinleyen ve
Kendini Dinletendir
Cepheli halkı ciddiye alan ve bunun karşılığını gören insandır. Zaten
tersi de mümkün değildir. Bizler halkı ciddiye almadığımız taktirde, halkın
da bizleri ciddiye alması beklenemez.
Halkın gerçekliğine vakıf olmadığımız
zaman onunla sağlıklı bir ilişki kurmamız olanaksızdır. Halkla içiçe olup,
onların sorunlarıyla yatıp, onların sorunlarıyla kalktığımızda, kendi düşüncemizi onlara anlatma ve onların
bizleri dinleme zemini oluşur. Halka
yukarıdan bakan, onları yönetilecek
kitleler olarak gören anlayış hiçbir zaman halkla bütünleşemeyecektir.
Cepheli'nin halktan öğreneceği
ve halka öğreteceği çok şey vardır. Bu
diyalektik bir bütünlüktür, birbirinden ayrı ele alamayız. Bu birliktelik bozulduğunda, hiçbir şey

onundur artık. Bu zafere kadar böyle devam edecektir. Fakat bu görev
mekanik biçimde olmamalı, devrimciyi yöneten coşkulu ruh halidir. Bu
coşkuyu yitirdiği taktirde ne iyi bir
dinleyici olabilir, ne iyi bir anlatıcı.
Dinlerken ve anlatırken, coşkumuzu ve inancımızı yansıtabilmeliyiz karşımızdakine. Dilimize ve üslubumuza dikkat etmeliyiz, halkımızın anlayacağı bir dil kullanmalıyız.
Bir şeyler anlatırken, hayatın
içinden somut örnekler vererek,
halkımızın yaşamından, gerçekliğinden uzaklaşmadan yapabilmeliyiz
bunu. Kendi yaşamlarını, kendi gerçeklerini görebilmeliler bizim anlatımlarımızda. Marksizm-Leninizmin
güncel olaylarla bağını kurmalıyız.
Kendimizi dinletmemiz bize bağlıdır.
Bizi dinlediğini sandığımız insan,
biz gittiken sonra “Bu ne anlattı şimdi, hiçbir şey anlamadım” diyorsa
başaramamışız demektir.
Önemli olan süslü püslü kelimeler kullanmak değildir. Onların yaşadıklarını anlayabiliyorsak, yürekten hissedebiliyorsak anlatmayı da başarırız. Dinleyebildiğimiz ölçüde
dinletebiliriz.
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Yok Sayarsan Yok Olur! AKP'nin
Türkiyesi'nde Her Şey Güllük Gülistanlık!

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011
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Oligarşinin yönetme tarzının tipik
örneklerinden biridir; her şeyi güllük
gülistanlık göstermek. Yalanı gerçek,
gerçeği yalan gibi göstermek. Var olan
gerçekleri yok saymak.
Peki neden?
Her şeyleriyle iktidarın sahibi
olan, Amerika’nın, AB’nin her türlü
desteğine sahip olan AKP yine de çaresizdir. Halkın mücadelesinin gelişip
büyümesinden korkmaktadır. Kendi
suçlarının hesabını vermekten korkmaktadır. Bunun için de her türlü yalana başvuruyor. Ve gerçekleri gizleme yolunu seçiyor.
Gelmiş geçmiş tüm oligarşik iktidarların karekteridir bu. Bunu şimdi
AKP uyguluyor. Başbakanından bakanlarına, cumhurbaşkanına tam bir
uyum içinde kendi lehlerine olan her
şeyin konuşulmasına, yazılmasına
izin verirken, kendi aleyhlerine olan
hiçbir şeye ise tahammül gösteremiyorlar. Ve tüm bunları “demokrasi”
şovları altında yapıyorlar.
AKP’nin de kendinden önceki iktidarların olduğu gibi elindeki en büyük demagoji ve istismar malzemesi
“terör” konusudur.
Sihirli sözcüklerden biri şudur:
"Terör örgütlerinin propagandası
olur, bunları yazmayın, bunları
haber yapmayın".
Tayyip Erdoğan, Makedonya'ya
hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında basının sorularını cevaplıyor. Bir
gazetecinin son günlerde kaçırılan öğretmenleri sorması karşısında: “Benim
sizlerden de bu noktadaki özellikle ricam şudur. Bu işleri ne kadar biz yazılı ve görsel medyada fazla tutarsak,
bu işe fazla değer verirsek, görüntülersek, terör örgütünün propagandasını o kadar fazla yaparız. Onun
için bizi bu konuda fazla konuşturmayın. Biz de bu konuda inşallah iş
yapmaya çalışalım, netice almaya çalışalım'' diyor.
Tayyip “ricam şudur” diyor ancak siz bunu talimat olarak anlayın
tabi. Çünkü gazetelerin, gazetecilerin

kaderi Tayyip’in iki dudağı arasındadır. İkincisi, her zaman olduğu
gibi yok sayın, görmezden gelin,
yazmayın diyor. Bu ne demektir?
Gerçeği yok sayan, gerçeği görmezden gelen “yazarsanız da yalan yazın” diyecektir.
Bunu bütün AKP'liler yapmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de "negatif haberleri
büyütmeyin" diyor gazetecilere. Şahin, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM)’i ziyareti sırasında şunları söylüyor: “Maalesef küçük bir negatif haber olduğu zaman manşet, şok,
şok, şok diye veriyorsunuz. Bu kadar
güzel şeyleri, pozitif olan haberleri de
herkesin normal işiymiş gibi algılatıyorsunuz. Kamuoyu algısı nasıl oluşacak? Sizler güzel haberleri daha çok
yaptığınız zaman kamuoyundaki bilinçlenme çok daha yükselecek. Özellikle sosyal politikalar alanında, tabii ki haber niteliği taşıdığı zaman negatif haber de verilecek, ama negatif haberleri aşırı büyütüp, pozitif şeyleri de yok saydığınız zaman toplum
huzurunu, iç barışını ve ciddi manada pozitif enerjisini kaybediyor. Bu
konuda medyaya çok iş düşüyor."
AKP'li Bakan Şahin'i haberin doğruluğu yanlışlığı ilgilendirmiyor. O
habere iyi haber, kötü haber olarak bakıyor sadece. AKP için iyi haber,
kötü haber vardır. Bu anlayış her
şeyi toz pembe gösterecektir. Halkı aldatacaktır. Örneğin yoksulluğumuzun
arttığı, örneğin açlık sınırının altındakilerin sayısının arttığı, yapılan
zamlar vb. yazılmayacaktır. Bunun yerine AKP'nin propagandası yapılacaktır bolca. Şurda şu temel atıldı,
burda bu merkez açıldı gibi haberler
yapılacaktır.

AKP’ye Göre Bu Ülkede
Kürt Sorunu Yoktur
Bütün oligarşik iktidarların, bütün
sömürücü iktidarların yaptığı gibi
AKP yalan ve demogoji üzerine, yok

sayma üzerine kurulu bir siyaset uygulamaktadır. Kürt sorunu da en çok
çarpıtılan konulardan biridir.
Yıllarca Kürt sorununu yok saydılar. Neler denmedi ki; "Terör" sorunu, ekonomik sorun, demokratikleşme sorunu dediler. Doğu sorunu dediler...
Kürt gerçeği, Kürt halkı gerçeği inkar edildi. İnkarın olduğu yerde baskı da vardı. İnkarın olduğu yerde
asimilasyon ve imha vardı.
Bu politikaların en zengini, en
renklisi, en çarpıcısı yine AKP iktidarı
döneminde gündeme getirildi. AKP,
"Kürt açılımı" dedi. Bugüne kadar yok
sayılanı kabul etmişti AKP. TRT Şeş'i
kurdu. Kürtçe yayın yapan bir TV...
Öyle ki devrimciler dışında, başta Kürt
milliyetçileri olmak üzere hemen
herkes Kürt sorununda çözüm aşamasına geldiğine inandı, inandırıldı.
Bu kez çok farklıydı. İşte AKP "Kürt
açılımı" diyordu.
Ancak emperyalizm ve oligarşi
gerçeğini anlamayanlar bir kez daha
yanıldı. AKP "Kürt açılımı" derken
Kürt halk gerçeğini, Kürt halkının
kendi kaderini tayin sorununu yok sayıyordu. Çünkü onun için "açılım"ın
adı Kürt hareketinin tasfiyesiydi,
Kürt halkının dinamiklerinin çürütülmesiydi. Amacı değil yöntemi
değiştirmişlerdi sadece...

AKP’ye Göre Bu Ülkede
Yoksulluk Yok, Refah Var
Zehiri bile bal diye yutturan bir iktidardır AKP iktidarı.
Bunun için ülkemiz tablosuna ilişkin birkaç bilgiyi aktarmak yeterlidir.
Devletin resmi kurumlarından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in araştırmasına göre ülke genelinde hane halkının % 50'sinin geliriyle ihtiyaçlarını karşılayamadığı ortaya konuyor.
Bu resmi bir bilgi, durumun bundan
daha kötü olduğu bir gerçektir.
Yine yoksulluk sınırında yaşayan
çocuk sayısının Türkiye'de % 24.6 olduğu belirtiliyor. Yani ülkemizde her
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4 çocuktan biri açlık sınırında yaşıyor. Bu oranla Türkiye 39 ülke arasında İsrail ve Meksika'nın ardından
üçüncü sırada.
Türkiye çocuk ölüm oranında da
birinciliği kimseye bırakmıyor. Her
1000 doğumda 21 ölüm yaşanıyor.
Tedavi olamadığı için ölen insanlarımızın oranını saymıyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve
Dünya Çalışma Örgütü'nün (ILO)
yaptığı araştırmaya göre yüksek bir işsizlik oranıyla karşı karşıya olan Türkiye, "iş kazaları" konusunda da başı
çekiyor. Yani iş cinayetlerinde Avrupa'da lider konumundaki Türkiye
dünya ölçeğinde de üçüncü sırada yer
alıyor.
Türkiye trafik kazalarında birinci, yolsuzlukta birinciliğe oynuyor.
Ülkemiz tablosu böyle... Yaklaşık
12 yıllık iktidarıyla bu tablonun sorumlusu, bu tablonun oluşmasında birinci dereceden sorumlu olan AKP iktidarı ülkemiz tablosunu toz pembe,
güllük gülistanlık göstermeye çalıştı,
çalışıyor.
İş cinayetlerinde birinci miyiz? Bu
ülkenin başbakanına göre gelişmenin
olduğu yerde bunun bedelleri de olacaktır. Ölüm oranı çok mu yüksek?
AKP'lilere göre doğumun olduğu yerde ölüm de olacaktır. Yoksulluk, işsizlik
mi var? AKP'lilere göre ülkemiz olanaklar ve fırsatlar ülkesi. İş seçmeyeceğiz. Durumumuza şükredeceğiz.
Ekonomiye ilişkin şişirmelerle,
çarpıtma haber ve söylemlerle ülke
gerçekleri tersyüz edilir.
Dünya krizle boğuşurken krizin
bizde "teğet geçtiğini" söyleyen bu ülkenin başbakanıdır. Ekonomiler küçülürken Türkiye'nin ekonomik büyümede pekçok ülkeyi geride bıraktığı söylenir. Neredeyse "Türkiye
mucizesi" diyeceklerdir.

AKP’ye Göre Ülkemizde
Demokrasi Var
Bütün burjuva basın neredeyse
AKP'nin basını haline gelmiş, daha
hala “şunu yazın bunu yazmayın” diyorlar. AKP'nin demokrasisi budur.

AKP halk düşmanıdır,
emperyalizm işbirlikçisidir.
Yalan, demagoji, baskı,
zulüm, sansür halk
düşmanlarına özgüdür.
Halk düşmanlarının karşısına
halkın örgütlü gücüyle,
halkın şiddetiyle, gerçeklerin
gücüyle çıkacağız.
AKP lehine her şeyi konuşabilirsiniz, her şeyi yazabilirsiniz. Ancak
AKP aleyhine hiçbir şeyi yazmayacak, söylemeyeceksiniz. Bunu yapıyorsanız bölücüsünüz, teröristlerin propagandasını yapıyorsunuz,
ülkeyi parçalamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz demektir.
Açıkça görüldüğü gibi AKP'nin
demokrasisi kendisinedir. Doğrudur iktidar kiminse, kim iktidardaysa demokrasi de onun için vardır. Gerçek
buyken AKP sözcüleri, başbakanı, bakanı kendisi için iyi olanın herkes içinde iyi olduğunu gösterme çabasındadır. Bu ülkede herkes için bir demokrasi olduğu yalanını söylemektedir.
AKP demokrasisinin muhalif hiçbir sese tahammülü yoktur. Değil
halka örgütlenme özgürlüğü, düşüncelerini dile getirme özgürlüğü, AKP
halkın, ilericilerin, demokratların,
devrimcilerin örgütlenmelerini yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalışmakta azgınca saldırmaktadır.
Hele ki AKP'lilerin; başbakanın,
bir bakanın olduğu yerde değil düşüncelerini ifade etmek, soru bile
soramazsınız. Sözleriniz ağzına tıkanır, hakarete uğrar, yaka paça gözaltına alınır ve tutuklanırsınız. Parasız
eğitim talebini dile getiren Gençlik
Federasyonlu iki öğrenci, Berna
ve Ferhat'ın başına gelen budur.
Onlarca, yüzlerce toplantıda AKP'li bir
yetkiliye, bakana soru sormak isteyen,
düşüncesini, talebini belirtmek isteyen
halktan bir insanın, ilerici bir insanımızın karşılaştığı şey budur.
Örgütlenme hakkınız yok. Kağıt
üzerinde olanı bile yok etmeye çalışmaktadır AKP iktidarı. Gösteri ve toplantı yapma özgürlüğünüz yok. İfade
özgürlüğünüz yok. Taleplerinizi dile
getiremezsiniz.

Peki ne vardır bunun yerine?
Baskı, işkence, gözaltı, tutuklama... Ülkemiz hapishaneleri dolmuş
durumdadır. Türkiye siyasi hükümlü
sayısında da dünyada birincidir. 10 yılda 12 bin 897 kişiye "terörist" denilerek ceza verilmiştir.
Yakılarak katledilir insanlarımız,
sokak ortasında dergi dağıttığı için
kurşunlanır insanlarımız. Toplu mezarlara atılır insanlarımız.
Ve bu zulmün ortasında yetmez
yine de yaptıkları. Yeni terör stratejileri oluşturmaya çalışırlar. Yeni politikalar, yeni kararlar alırlar. Polis,
özel tim sayısını artırırlar, teknik donanımlarını daha da geliştirirler.
Bu ülkenin başbakanı, AKP'li bakanları, tüm bunlar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi Ortadoğu'ya demokrasi
dersi vermeye kalkar. “Kaddafi diktatörlüğü” der, “Esad diktatörlüğü”
der. “Halkına zulmetme” diye çağrılar yapar. Halkın sesine kulak ver, der.
Ülkemiz egemenleri, AKP'liler,
Tayyip Erdoğan, ülkemizi yalan ve demogojide de dünya birincisi yapmışlardır. Tabi gerçekleri değiştiremediklerinden ülkemizdeki kan gölünün, halka karşı estirilen terörün üstünü
de sansürle örtmeye çalışmaktadırlar.
Basına, gazetecilere, meydaya bunun için sesleniyorlar, bunun için
"rica" ediyorlar. Yazmayın, söylemeyin, yer vermeyin, yok sayın diyorlar. Öyle değil şöyle yazın derler.
Dedik ya zehiri adeta bal diye yuttururlar. Anayasa çalışması yaparlar;
faşizmi kurumsallaştırdıkları yasal
düzenlemeleri "demokratikleşme"
diye sunarlar. Torba Yasa yaparlar, kıdem tazminatını düzenlediklerini söylerler; işçi, memur tüm emekçilerin taleplerini karşıladıklarını söylerler;
gerçekte ise işçi ve memurun, halkın
diğer kesimlerinin var olan haklarını
da ellerinden almış, emekçiler aleyhine yeni düzenlemeler yapmışlardır.
AKP halk düşmanıdır, emperyalizm
işbirlikçisidir. Yalan, demagoji, baskı,
zulüm, sansür halk düşmanlarına özgüdür. Halk düşmanlarının karşısına
halkın örgütlü gücüyle, halkın şiddetiyle, gerçeklerin gücüyle çıkacağız.
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Devrimcilerin programları tahmini öngörü
programları
d e ğ i l d i r.
Çünkü tahmin ve öngörüler YÖNETMEYE temel olamaz.
Bizim programlarımız tahmin değil; arkadaşlarımız için
kesin, bağlayıcı programlar olmalıdır. Biz falcı değiliz ki,
biz devrimciyiz.
Program aslında tüm çalışmamızı belirleyen talimatlardır, ama hayat asla sadece talimatlarla yürümez.
Biz artık; yeni tarzda çalışmak, yeni tarzda yönetmek
zorundayız.
Yapmamız gereken budur.
En baştan ele almalıyız.
Denetim sadece soru sormak mıdır? Yaptın mı yapmadın mı, kaç kişi gelecek, kaç el ilanı dağıttınız vs. vs.
bu sorular çoğalır.
KESİNLİKLE SÖYLEMELİYİZ Kİ, BU DENETİM DEĞİLDİR.
NEDİR PEKİ? Çocukların ilk konuşmayı öğrenirken, kelimeleri eksikyanlış söyler hali gibi, yani
çocuk kekelemesi diyebiliriz belki, ama kesinlikle denetim değildir.
İkinci en sık karşılaştığımız tarz da şudur; "genelde"
kelimesini kullanarak veya
bu kelimeyi kullanmadan,
genel geçer ifadeler kullanarak konuşulan her şeyi, yapılacak her şeyi muğlaklaştırmak. Bu denetlemek değildir.
“Genelde böyle oldu.” Bu kelimeyi kendimize yasaklamalıyız. Veya genel tespitler yaparız, mesela; potansiyelimizin ne kadar çok olduğunu gördük ama... gibi
tespitler ne denetime, ne programa hizmet etmez.
ESAS OLARAK;
“Tepelerden” bakmak değil, PRATİĞİ YÖNETMEK olmalı denetim. Denetleyen arkadaşlarımız, genel sözlerle değil, dolu dolu pratik günlük gelişmelerle ilgili konuşabilmeliler. Evet, günlük gelişmeleri esas almalıdır arkadaşlarımız. Denetim nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır?
Kâğıt üzerinde değil, genel soyut, safsata değil,
genel geçer temelsiz sözler ve işler değil. Meselenin girdisini, çıktısını kavramak.
AYRINTILARA GİRMEK; bizim çalışma tarzımız bu
olmalıdır. Ayrıntılarda büyük şeyler yatıyor.
AYRINTILARDA NE VAR? Ayrıntılarda her şey var...
Bir işi yaparken, bir programı oluştururken, denetlerken
iki önemli şey vardır önümüzde:
1- İnsanlarımızı tanımak. İşleri, kampanyaları, programları, hayata geçireceğimiz insanlarımızı yakından tanımak zorundayız. Kimdir, ne yapar insanlarım?

Öğretmenimiz
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Ne demektir insanlarımızı tanımak?
İnsanlarımızı tanımak üç temel başlık altında ele alınmalıdır:
- Nasıl düşünür?
- Nasıl yaşar?
- Nasıl çalışır?
Bu soruların cevapları, insanlarımızı tanımamızda esas
olan sorulardır.
İkinci adım ise;
sadece insanlarımıza AKIL ÖĞRETMEK değil, onlardan öğrenmek... Onlarla canlı ilişkiler içine girmek, gidip tek tek birimleri- alanları gezmek, insanlarımızla konuşmak... Gezerken sakal tıraşı olmadıklarını da görürsünüz, günlük yaşamlarını da örneğin. Bu nedenle mutlaka yerinde görmeliyiz. Nasıl çalıştıklarını, nasıl yaşadıklarını görmeliyiz.
2- İnanmak ve inandırmak, yapacağımıza inanmak yaptırabileceğimize inanmak, bir programı hayata geçirmenin ikinci önemli şartı budur.
a- Gerekli tüm koşullara sahip olduğumuza inanmak ve inandırmak.
b- Gerçekleştirilmesi
sadece bize bağlı olan, son
derece ZENGİN olanaklarımızdan yararlanmanın
YETENEĞİMİZE VE
İRADEMİZE bağlı olduğu
GERÇEĞİNE İNANMAK.
Eğer bu iki konuya inanırsak ancak, inandırabiliriz.
Önce biz inanacağız. İnanacağız ki inandırabilelim.
Sonuç olarak; denetim aslında programın uygulanmasıdır.
Program, uygulanması sırasında, yerinde yapılan denetimler sayesinde gelişir, mükemmelleşir.
Hiçbir plan-program halkımızın koynunda gizli olan
ve ancak uygulama sürecinde ortaya ÇIKACAK OLAN
bütün olanakları göz önünde bulunduramaz. Pratikte bunu
ortaya çıkartmalıyız.
Programın hazırlanması ile bittiğine ancak bürokratlar inanır.
Bu yalnızca programın başlangıcıdır.
YÖNETİM VE DENETİM, yani UYGULAMA;
programın YERİNDE denetimidir.
Sadece ve sadece yerinde denetim hayatın içindeki sorunları çözer, programı uygulanabilir hale getirir. Aksi kağıt üzerindedir ve KESİNLİKLE SONUÇ VERMEZ.
BU İSE SÜREKLİ KENDİNİ TEKRAR EDEN VE BAŞARISIZLIKLARI BÜYÜTEN, GİDEREK; NE YAPSAK
OLMUYOR... SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ... BAŞKA
NE VAR Kİ, KONUŞACAK HER ŞEYİ KONUŞTUK...
VEYA BUNA BENZER ONLARCA MORAL BOZUCU

PROGRAM VE DENETİM
PRATİĞİ YÖNETMEKTİR
PROGRAM VE DENETİM
GÖREVLERİN ARDI ARDINA
SIRALANMASI DEĞİL,
CANLI- PRATİK BİR
FAALİYETTİR.
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TEKERLEME GELİR, OTURUR ORTAMIZA.
YERİNDE DENETİM İLE BİRÇOK SORUNU
AŞABİLİRİZ.
1- Ancak bu yöntemle çalışma tempomuzu, verimliliğimizi, kitleselliğimizi arttırabiliriz.
2- Ancak bu yöntemle programımızın uygulanmasını, gerçekten aldığımız kararların hayata geçmesini ve yapılacakların süresini kısaltabiliriz. Yani zamanı da boşuna
heba etmeyiz. Zamanı da gerçekçi kullanmış oluruz. Çünkü denetimler sırasında muhtemel olumsuzlukları öngörür
ve tedbir alırız.
SONUÇ;
1- Belli bir planımız MUTLAKA olmalıdır.
2- Bu plan her mahallede, her birimde yetkinleştirilecek, zenginleştirilecektir.
NASIL?
Pratikte uygulamaları yerinde görme ve her belirlediğimiz işi zamanında bitirme denetimi ile.
Tekrar sorumuza dönersek;
program ve denetim nedir?
Sayıların ve görevlerin ardı ardına sıralanması ASLA
değildir.
Plan-program onlarca yüzlerce insanımızın,
CANLI- PRATİK FAALİYETİDİR.
Yeni bir yaşam yaratmak isteyen onlarca- yüzlerce insanımızın emeğidir.
Yüzlerce insanımızın çalışma azmidir.
Yani yeni tarzda çalışmaya hazır olmamızdır. Programımızı gerçekleştirme kararlılığımızdır. Çalışmaya
halkı katmaktır.
Tersi
zavallılıktır,

geriliktir.
Denetimlerde çocukça kekelemelere izin vermemeliyiz.
"Gerekçecilik" boş ve zararlı bir gevezeliktir, bundan
vazgeçmeliyiz.
BİR KLASİKTİR ŞU SÖZLER, "POTANSİYELİMİZİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK... ama... " diye devam eden son derece afili sözler
söylenir.
Evet, büyük bir potansiyelden kimsenin kuşkusu
yoktur.
Bunu iki başlık halinde ele alırsak; olanak ve gerçek,
çıkar karşımıza.
Olanağı gerçeklik haline getirmek, yani potansiyeli örgütlülüğe dönüştürmek, bizim yapmamız gereken de budur.
Nasıl?
ÖRGÜT ve ÖRGÜTLÜ çalışma.
ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMA, HALKI ÇALIŞMAYA KATMAKTIR.
Örgütlü çalışmada da sorunlar çıkar, MUTLAKA ÇIKAR.
NASIL ÇÖZÜLÜR?
Kendiliğindenci tarzı terk etmek; örgütlü, planlıprogramlı çalışmakla,
Olanakların kullanılması,
Olanakların gerçekliliğe dönüşmesi...
Olanaklar ve üstünlükler
Olanak bize üstünlük sağlar.
Üstünlük zafere götürür.
NASIL?
Örgüt ve örgütlü çalışma ile...
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Dergimizi Almamak İçin Tartışanlar,

Hayatın
Polisin Saldırısına Karşı Bizi Sahiplenmişti!
Öğrettikleri
İstanbul
Avcılar'da
pasajlardaki dükkanlarda dergi satıyorduk. Dergi satışı da pek iyi gitmiyordu. Girdiğimiz dükkanlar ya ilgilenmiyor ya da tartışıyorlardı.
Bu durum moralimizi de biraz bozmuştu. O sırada bir dükkanın önünde
4-5 sivil polisin oturduğunu gördük.
Onlar da bizi görüp ne sattığımızı sordular. Biz cevap vermeden hızla oradan çıktık. Pasajdaki diğer iki arkadaşa da haber vermemiz gerekiyordu.
Başka kapıdan pasaja tekrar girip arkadaşlara haber verdik. Hepimiz ayrı
kapılardan tek tek çıkacaktık pasajdan.
Ancak polisler arkadaşlardan birini takip edip kimlik sormuşlar. Arkadaş da önce onların kimlik gösterme-

sini isteyince polisler saldırıp arkadaşı gözaltına almaya çalışmışlardı. Marmara Caddesi'nde arakadaşı sürükleye
sürükleye götürüyorlardı, o da slogan
atıyordu. O sırada ben de arkadaşın slogan seslerini duyar duymaz koştum. Bir
yandan slogan atıyor, bir yandan da polisle tartışıyorduk.
Bu sırada halk toplanmaya başlamıştı. Halk polisin bize olan tavrı karşısında öfkelendi ve homurdanmaya
başladı. Polis bize vurmaya başlayınca insanlar iyice öfkelendi ve polislere ‘bırakın çocukları’ diye tartışmaya
başladılar.
O sırada polis çevrede toplanan halka da saldırdı. Halk ta polisi yuhalamaya, küfretmeye başladı. Polis çareyi halka saldırmakta ve bizi bir an önce

bir arabaya bindirip götürmekte buldu.
Gözaltında iki saat tutulmuştuk ve
bulunduğumuz süre boyunca dayak yemiştik. Ancak ne gözaltı, ne de yedeğimiz onca dayak umurumuzda bile değildi.
Aramızdaki sohbetlerde sürekli
‘halk bizi nasıl da sahiplendi ama’ diye
konuşuyorduk.
Dergi satışında dergi almıyorlar, duyarsızlar diye kızıp söylendiğimiz
halk, bizi sahiplenmiş, bizimle birlikte dayak yemişti.
Ertesi gün arkadaşlarımız gözaltına alındığımız yere tekrar gidip dergi
sattılar. Halk bizim gözaltına alınırken
direnişimizden etkilenmiş ve bizi sahiplenmişti. Orada gözaltı sonrası birçok insanla da tanışmıştık.

DEMOKRATİK LİSE İSTİYORUZ

15

Yasemin Karadağ’ın
katledilmesine izin vermeyeceğiz!
 Yasemin Karadağ’ın
tedavisini engelleyen
AKP iktidarıdır!
 AKP; hasta tutsakları
katletmekten vazgeç!
 Tutsaklara saldırıları
meşrulaştıran,
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 Hasta tutsakların
tedavilerini engelleyen,
 Onursuzca aramaları
dayatan,
 Sürgün sevklerin
önünü açan,
 Tecriti daha da
ağırlaştıran,
 Üçlü Protokol İptal
edilsin!
İki hafta önce Van’dan İstanbul’a
mahkeme için götürülen 5 tutuklu ve
hükümlünün Kayseri’de ring aracının içinde diri diri yakıldığına tanık
olmuştuk. 5 tutukluyu yakan AKP iktidarıydı.
Ve AKP, tutsakları katletmeye
devam ediyor. AKP, “asmayalım da
besleyelim mi” politikasını tecrit işkencesiyle, hasta tutsakların tedavilerini engelleyerek sürdürüyor.
Yasemin Karadağ, Bakırköy Kadın
Kapalı Hapishanesi’nden yüzde 18’i çalışan tek böbrekle yaşamaya çalışan
devrimci bir tutsak. Yakın zamanda
böbrek ameliyatı olmuş ve tedavisi sürerken İstanbul’un işkenceci polisleri
tarafından tutuklanıp hapishaneye konulmuştur. Yasemin Karadağ aynı zamanda yüksek tansiyon hastası ve yakın zamanda beyin kanaması geçirmiştir. Sağlık durumu düzenli bir tedaviyi gerektirmektedir. Ancak
AKP’nin hapishane politikası tutsakların tedavilerinin yapılmasının önündeki en büyük engeldir. Bu bilinçli bir

politikadır. Tutsakların tedavileri bilinçli olarak engelleniyor.
Bu politika hasta tutsakların tedavileri engellenerek katletme
politikasıdır.
Bunun için Adalet, İçişleri
ve Sağlık Bakanlıkları arasında
“Üçlü Protokol” denilen bir
protokol imzalanarak katletme
yasal, resmi bir zemine oturtulmuştur.
Yasemin Karadağ, en son
çeşitli testler ve muayene için
götürüldüğü hastanede yakın
zamanda imzalanan üçlü protokol’ü
bahane eden askerler muayene odasından dışarı çıkmayarak muayenenin yapılmasını engellediler. Karadağ’ın askerlerin çıkması için ısrar etmesi üzerine Uzman Çavuş Öner
Ağırman’ın emriyle askerler saldırmış ve Karadağ’ı zorla sürükleyerek
ring aracına götürmüşler ve tedavisi yapılmadan tekrar hapishaneye
götürülmüştür. Yasemin Karadağ,
tedavisi engellenerek katledilmek
isteniyor.
Bu, oradaki Uzman çavuş Öner
Ağırman’ın faşist niteliğinden kaynaklı bir olay değildir. Bu bir katliam politikasının parçasıdır. Sadece
Bakırköy Kadın Hapishanesi’yle sınırlı değil.
Kocaeli Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu olan devrimci tutsak
Kemal Avcı’nın tedavisi yapılmayarak, tecrit hücresine atılarak ve işkenceyle katledilmek isteniyor.
Kemal Avcı’ya Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından epilepsi teşhisi konulmuştur. Bu nedenle
“tek başına hücrede tutulamaz” denilmiş ve bu da hapishane idaresine
bildirilmiştir. Ancak hapishane idaresi Avcı’nın epilepsi hastası olmadığını iddia ederek Kemal Avcı’ya
“hücre cezası” vermiş ve zorla, işkenceyle tek kişilik tecrit hücresine
atmıştır. İki kişi kaldığı hücreden sağ-

lam götürülen Kemal Avcı hücre cezası bittikten sonra tekrar eski hücresine sedye üzerinde getirilmiştir.
Hapishanede katliamların sorumlusu AKP iktidarıdır. AKP iktidara geldikten sonra hasta tutsakların tedavilerini engelleyerek zamana
yayan bir politikayla tutsakları katletmektedir. 12 Eylül’ün “asmayalım
da besleyelim mi” politikasını farklı bir biçimde sürdürmektedir.
AKP’nin iktidar olduğu son on yıl
içinde hapishanelerde 2763 tutuklu
katledildi. Bu tam bir katliamdır.
Devlet, can güvenliğinden kendisinin
sorumlu olduğu hapishanelerde tam
2763 kişi katletmiştir.
AKP, 19 Ağustos 2011’de yeniden
düzenlediği “Üçlü Protokol”le bu katliamını hukuki bir zemine oturtmuştur.

Üçlü Protokol iptal edilsin
AKP’ye tecrit hücreleri, keyfi
uygulamalar, fiili saldırılar, işkenceler, faşist Ceza İnfaz Yasası yetmedi
Üçlü Protokol ile tutsaklara saldırılarılarını meşrulaştırmaya çalışıyor.
Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında imzalanarak 17 Ocak
2000 tarihinde yürürlülüğe giren ,
'Üçlü Protokol' 19 Ağustos 2011’de
yeniden düzenlendi.
Bu düzenlemeyle;

FÜZE KALKANI DEĞİL

1-) Jandarma hücrelere
daha kolay saldırıp işkence
ve katliam yapacak: Daha
önce jandarma tutsakların hücrelerinde
arama yapması gerektiğinde savcılıktan yazılı karar çıkarttırması gerekiyordu. Üçlü Protokol’deki yeni düzenlemeye göre Jandarmanın “ihtiyaç
duyulduğunda” sadece “sözlü” talimatla istediği zaman hapishane içerisine
girerek arama yapmasının, tutsaklara
saldırmasının önü açılmıştır. Böylece
devlete daha kolay katliam yapma özgürlüğü tanınmış olmaktadır.

2-) Hasta tutsakların tedavisi engellenmektedir. Protokolün ilk haline göre tutsakların muayeneleri sırasında içeride jandarma bulunması kabul edilmiş ve hatta tutuklu
ve hükümlüler, “güvenlik” gerekçesiyle
kelepçeleri çıkarılmadan muayeneye
zorlanıyorlardı. Yeni düzenlemeye göre
artık tutuklu ve hükümlülerin muaye-

neleri “muhafaza odaları” denen yerlerde yapılacak. Ancak bu odalar da tamamen tecrit esaslarına göre yapılacaktır. Tecrit altında tutsakların tedavi
edilmesi hiçbir koşulda mümkün değildir. Zaten tutsakların rahatsızlıklarının temel kaynağı tecrittir.

3-) Onursuz keyfi aramalar
sürmektedir: Hapisnanelerde tutsaklar mahkeme için ya da tedavi için
hapishane içinde bir yerden başka bir
yere götürülürken kırk kere onursuz aramalardan geçirilmektedir. Protokol’ün
eski halindeki bu uygulama yeni düzenlemede de aynen korunmaktadır.

4-) Sürgün sevkler saldırılar
da devam edecektir.
Bir hapishaneden başka bir hapishaneye sevk edilmek tutsaklar
için en ağır işkencelerden biridir.
Onun için devrimci tutsakların bir hapishaneden başka bir hapishaneye sevki hep saldırılarla ve sürgünle olmuştur.

Her sevkte gecenin bir vakti hücreler
jandarmalar tarafından basılır ve tutsakların her biri karga tulumba ring araçlarına doldurularak çeşitli hapishanelere
zorla dağıtılır. Bu sevkler onlarca gardiyan ve askerin birlikte katıldıkları toplu işkence seansları gibidir. Üçlü protokoldeki yeni düzenlemede bunlar da
korunmaktadır.

5-) Tecrit daha da ağırlaştırılmaktadır: Hapishanelerdeki tüm sorunların temelinde tecrit poltikaları vardır. AP Üçlü Protokol’le
tecrit politikalarını daha da ağırlaştırmaktadır. Ve tutsakları katletmeye
devam etmektedir.
Yasemin Karadağ ve Kemal Avcı’nın katledilmesine izin vermeyeceğiz.
AKP, TUTSAKLARI KATLETMEKTEN VAZGEÇ!
ÜÇLÜ PROTOKOL İPTAL
EDİLSİN!
Sayı: 289

İşbi̇rli̇kçi̇ AKP İkti̇darı Ve Kandıra
2 No'lu F Ti̇pi̇ Hapi̇shanesi̇'ni̇n
İdaresi̇ Suç İşli̇yor! Ne Yasa,
Ne Hukuk, Ne Adalet, Ne de
İnsanlık Onların Ki̇taplarında Yok!
Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutulan özgür tutsak Kemal
Avcı saldırıya uğradı. Avcı ile aynı hücrede kalan arkadaşının verdiği bilgilere göre, Ekim ayı başında hücre cezasını çekmek üzere tek kişilik bir başka hücreye sağlam bir şekilde götürülen Avcı, 3 Ekim günü sedye üzerinde
ve konuşamaz duruma gelecek kadar
dövülmüş olarak hücresine geri getirildi.
Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi
tarafından epilepsi hastası olduğuna
dair tanı konulan Kemal Avcı’nın tek
başına hücrede tutulmaması gerekirken, Kemal Avcı hem hücre cezasına
tabi tutuluyor hem de gardiyanlar tarafından saldırıya uğruyor.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 3

Ekim günü yaptığı yazılı bir açıklama ile, Avcı’nın durumu hakkında
bilgi vererek, şunları ifade etti: “Kemal Avcı epilepsi hastası değilse,
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde kaldığı süre içinde konulan teşhisle iki buçuk sene boyunca ağır
yan etkileri bulunan
ilaçları kullandıran hapishane idaresi ve
doktorlar suç işlemişlerdir. Eğer bu hastalığı taşıyorsa ve buna
rağmen hücre cezası
infaz ediliyorsa bu
halde de yine Kandıra
2 No’lu F Tipi Hapishanesi suç işlemiştir.

Suçların en büyüğünü Kandıra 2
No’lu F Tipi Hapishane idaresi bir tutukluyu öldüresiye döverek, işkence
ederek işlemiştir. Herhalde hürriyetinden bir süreliğine mahkeme kararıyla mahrum bırakılan ve bu süre
içinde devletin koruma ve gözetme
yükümlülüğünde bulunan bir tutukluya karşı suç işlenmiştir.”
HHB açıklamasında son olarak,
“Müvekkilimiz Kemal Avcı’nın yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelmiş
işkenceden ve doğacak sonuçlardan
birinci derecede devlet sorumludur.”
denildi.
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Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde devrimci tutsak olan,
tek böbreği kalmış Yasemin Karadağ’ın tedavisi gittiği
hastanede askerler tarafından engellendi!..

‘Ölürsen öl, seni̇n içi̇n bir avuç toprak
bulunur.’
(Uzman Çavuş Öner AĞIRMAN)
Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutsak olan ve tedavi için
gittiği hastanede saldırıya uğrayan
Yasemin Karadağ yaşadıklarını anlattı. Aşağıda Karadağ’ın dergimize
yazdığı mektubu yayınlıyoruz.

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

18

Sürekli rahatsızlıklarımdan ve
daha önce geçirdiğim ameliyatlardan
dolayı düzenli yaptırmam gereken
tahliller var. Bunun için ısrar ederek
hastane sevkimi çıkarttım. 12 Eylül
günü götürüldüm. Hem tahlillerimin sonucunu öğrenecektim, hem de
vücudumda neden olduğunu anlaMerhaba Yürüyüş dergisi,
madığım lekeler çıktığı, mide buSize Bakırköy Kadın Kapalı Halantım
sürekli arttığı için muayene
pishanesi’nden yazıyorum. Ben siyaolacaktım. Ama isminin Öner Ağırsi tutukluyum ve bir ayı aşkın bir süman olduğunu öğrendiğim uzman çaredir tutukluyum.
vuş, doktorun odasından çıkmadı.
Nasılsınız? İyi olmanızı diliyorum.
Bense
tedavi olmak istediğimi, hasBeni soracak olursanız, iyi olduğumu
talıklarımın ciddi olduğunu söyledim.
söyleyemeyeceğim. Ciddi sağlık soBunun üzerine kapının önüne geçti. Bu
runları olan biriyim. Tek böbrekliyim.
şekilde
muayene olmaya başladım.
Diğer böbreğim daha önce ameliyatla
Henüz muayenem bitmemişti ki, Öner
alındı. Kalan böbreğim de yüzde 18 çaAğırman
isimli uzman çavuş odaya girlışıyor. Yüzde 10’a düştüğünde diyadi, kelepçe takmak istedi. Ben mualize gireceğim. Yüksek tansiyon hasyenemin bitmediğini anlattım. Hastatasıyım. Yakın geçmişte de beyin kalıklarımın çok ciddi olduğunu, böyle yanaması geçirdim. Bu mektubu size yazparak ölümüme neden olabileceğini
mamın sebebi de bu derece ciddi sağsöyledim. Sonrasında Öner Ağırman ne
lık sorunları yaşamama rağmen nasıl tedavi olamadığımla ilgili ve bu tekil bir
dedi dersiniz? Ben söyleyeyim: “Ölürsorun değil. Devrimci tutsaklar bu sosen öl, senin için bir avuç toprak burunu alabildiğince yoğun yaşıyor. Ben
lunur.” Evet, evet yanlış duymadınız,
başımdan geçenleri anlatarak yaşakelimesi kelimesine böyle dedi. Bendıklarımızı somutlamak istiyorum size.
se hala tedavi olmak istediğimi, dokDÜŞMAN NASIL DEVRİMCİ TUTSAKLARA
torla başbaşa kalSALDIRMAKTAN VAZGEÇMİYORSA,
mak istediğimi söyTAYAD DA EVLATLARINI
lüyordum. DüşünSAHİPLENMEKTEN, MÜCADELESİNDEN
senize bir hasta dokASLA VAZGEÇMEYECEK!
TAYAD'lı Aileler, 1 Ekim Cumartesi günü 17.00- toruyla başbaşa kal19.00 saatleri arasında, İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs mak için tartışıyor,
Durağı’nda “Hapishanelerde On Yılda 1758 Ölüm. Tec- mücadele ediyor.
rit Can Almaya Devam Ediyor. Siz Neredesiniz?” pan- Sadece bununla da
kartı asarak tecritin kaldırılması için imza topladılar. Tec- kalmadı. Öner Ağırriti halka anlatan TAYAD'lılar, füze kalkanlarına, em- man isimli uzman
peryalist üslere karşı çıktıkları için bedel ödeyen dev- çavuş yüzüme yumrimci tutsaklara sahip çıkma ve vatan topraklarının em- ruk attı. Saldırıp,
doktorun
peryalizmin hizmetine girmesine karşı mücadele etme zorla
odandan çıkardı. Asçağrısında bulundular.

kerlere “koluna girin” dedi. Askerlerin
koluma girmek istememelerinin üzerine “emrediyorum, sürükleyin” dedi.
Ve beni hastanenin kapısına kadar sürüklediler. Zaten denge sorunu yaşıyordum, yediğim yumruk ve yerlerde
sürüklenmemle tamamen dengemi
kaybettim.
Ben o gün orada ölseydim bana
yumruk atan, sürükleyen uzman çavuş
Öner Ağırman’ın umurunda olur muydu sizce? Olmazdı, hatta devletin de olmazdı. Olsa beni bu hastalıklarıma rağmen tutuklar mıydı? Devlet tutukluları sağlıksız koşullarda tutup, sağlıklarını ellerinden alıyor. Zaten sağlıksız
olanları da ölüme terk ediyor. “Üçlü
Protokoller” imzalıyor. Üçlü protokole göre siyasi tutukluların muayenesi
sırasında jandarma içeriye girebiliyor;
hatta kelepçeleri çıkarmadan muayene
edilmeleri yasallaştırılıyor. Bunun adı
nedir? Siyasi tutukluların ölüme terk
edilmelerinden başka bir şey değildir.
Sizlere Güler Zere’yi hatırlatmak istiyorum. Kanser hastası tutsak Güler
Zere’yi özgürlüğüne hep beraber kavuşturduk. O zamanlar ben dışarıdaydım. Sizlerin de desteklerinizi esirgemediğinizi gördüm. Peki bütün siyasi
tutukluların Güler Zere’nin yaşadıklarını yaşaması mı gerekiyor? Bizce gerekmiyor.
Sesimize ses vermenizi, sesimizi
duyurmanızı istiyoruz. Devletin siyasi tutukluları ölüme terk etmesine göz
yummamanızı istiyoruz. Üçlü protokolün iptal edilmesini istiyoruz.
Mektubuma gazetenizde/köşenizde yer vereceğinizi umuyorum. Sahiplenmeniz için şimdiden teşekkürler.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

FÜZE KALKANI DEĞİL

TÜRKİYE DEVRİM MÜCADELESİNİN YILMAZ NEFERİ
TAYAD, 3. OLAĞAN GENEL KURULU’NU YAPTI
TAYAD 3. Olağan Genel Kurulu,
29 Eylül 2011 günü 14.30–17.00 saatleri arasında İstanbul Osmanbey’deki La Bella Düğün Salonu’nda
yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin izlediği
genel kurul saygı duruşu ile başladı.
TAYAD'lı Aileler, Genel Kurul’un
yapılacağı salonu düzenlemiş ve hazırlamışlardı. Gelen misafirleri “TAYAD
GENEL KURULU’NA HOŞGELDİNİZ” pankartı karşılıyordu.
Salonda, tecrit altında, hücrelerde tutulan özgür tutsakların yaptığı ürünlerin sergilendiği bir de sergi açılmıştı. Salonda yer alan diğer pankartlar ise şöyleydi: “Önce Evlatlarımızı Sonra Düşüncelerini Sahiplendik”, “Hapishanelerde Tecrit ve İşkence Sürüyor! Sohbet
Hakkı Uygulansın”
Genel Kurul’un açılış konuşmasını Tülay Eski yaptı. Eski, misafirleri
şu sözlerle karşıladı: “Tutsakların
susmayan onurlu sesi TAYAD Genel
Kurulu’na hoşgeldiniz.
Önce evlatlarını, daha sonra düşüncelerini sahiplenen TAYAD'lı Aileler Türkiye'de ve dünyada bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin içinde yer alan demokratik kitle örgütüdür.
TAYAD ve TAYAD'lı Aileler bu
sorumluluklarının bilincinde olarak
halka yönelik her saldırının karşısında olmuşlardır. Halkın evlerinin yıkımında, işçilerin grevlerinde, köylülerin-gençliğin hak arama eylemlerinde TAYAD'lı Aileler hep yanlarında olmuşlardır. Tutsakların sesi olan
TAYAD elbette öncelikle hapishanelerdeki saldırılara barikat olmaya çalışmıştır.
Tutsakların, hak alma mücadelesinde destekçileri olan TAYAD,
giderek tutsaklar için verilen
mücadelenin önderlerinden olmuştur. 1996 Ölüm Orucu ve
2000-2007 Ölüm Orucu eylemleri TAYAD'ın tarihinde önemli
ve belirleyicidir.
Her iki ölüm orucu eyleminde de Ölüm Oruççuları arasında
TAYAD'lı Aileler vardır.
TAYAD'ın, TAYAD'lı Aileler’in genel kuruluna hoşgeldiniz.”

“TAYAD sosyalizm
mücadelesinde hep olacak”
Açılış konuşmasından sonra TAYAD adına Yönetim Kurulu Başkanı
Av. Behiç Aşçı bir konuşma yaptı.
Aşcı, ülkemizde ve dünyada halkların
gittikçe daha fazla sömürüldüğünü,
yoksullaştırıldığını anlatarak; hapishanelerin de bu saldırılardan payını aldığını söyledi.
Hapishanelerde tecritin uygulanmaya devam ettiğini, ölüm orucunun
kazanımı olan sohbet hakkının uygulanmadığını belirten Aşcı, “Tecrite karşı mücadeleden bir an bile geri durmamak gerekir. Bu sadece tutsak ailelerinin sorumluluğunda değildir.
Demokratik kitle örgütleri, sendikalar,
odalar, partiler tecrite karşı mücadelede sorumluluk almalıdır. Aslında tecrit sadece hapishanelerde uygulanmamaktadır. Emperyalizm tüm dünyada tecrit politikaları uygulamaktadır. Devletleri, örgütleri, kişileri tecrit etmeye çalışmaktadır. Bunun için
de halkı kandırmanın temel araçlarından olan basını iyi kullanmaktadır.”
diye konuştu.
Aşçı, TAYAD'ın son 3 yılda yürüttüğü kampanyalardan da söz etti.
Güler Zere'yi zulmün elinden çekip aldıklarını, Taksim 1 Mayıs Alanı’nı TAYAD'lı Aileler’in de katıldığı ısrarlı ve
kararlı bir mücadele ile kazandıklarını, polis terörüne karşı Çayan Mahallesi’nde 90 gün süren açlık grevi
eylemi yaptıklarını, tecrite karşı, tutsak düşen TAYAD'lıların özgürlüğü
için Ankara'ya yürüdüklerini, Dersim’de toplu mezarları açtırdıklarını
anlattı.
Aşçı, hapishanelerdeki tecrit uy-

gulamasının hala ortadan kalkmadığını
vurgulayarak, tutsakların tecrite karşı direnişlerinin devam ettiğini ama
bunun yeterli olmadığını, dışarıdakilere de görev düştüğünü söyledi. Aşçı
konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Onların sesi olmak, onları canlı canlı gömülmeye çalışıldıkları mezardan çıkartmak sorumluluğu bize düşmektedir. Kuşkusuz bugüne kadar mücadele verilmiştir ve verilmektedir. Ama
yeterli değildir. Mücadeleyi yükseltmeli, yeni insanları örgütleyerek mücadeleye katmalı ve zaferi daha çabuk
kazanmalıyız.”
Genel Kurul’un devamında, Bakırköy Kadın, Gebze M Tipi, Tekirdağ
F Tipi hapishanelerinden özgür tutsakların TAYAD’lı Ailelere ve TAYAD'ın Genel Kurulu’na gönderdikleri mesajlar okundu.

TAYAD Korosu seslendirdiği
marşlarla evlatlarının sesi
oldu
Mesajların okunmasından sonra tiyatro sanatçısı Mehmet Esatoğlu ve
TAYAD'lı Aileler’den Feridun Osmanağaoğlu'nun oynadıkları oyun izlendi. Oyun hücre tipi bir hapishanede
işkenceci gardiyanla devrimci tutsak
arasında geçiyordu. Oyunun senaryosu
gereği salonun dışından gelen sloganlar ve işkence sesleri ile bazı seyircileri hareketlendirdi. Genel Kurulu
izlemeye gelen bazı seyircilerin slogan seslerinin geldiği koridora koştukları gözlendi.
Yaklaşık 20 dakika süren ve hapishanelerdeki tecriti, işkenceleri anlatan oyundan sonra TAYAD'lı Ailelerden Gülsen Kargın söz aldı. Gülsen
Ana kendi yazdığı şiirini okudu. Gülsen
Ana'nın yüreğinden kopup gelen duygular kağıda dizilmişti. Onun
söyledikleri aslında tüm
anaların yüreğindekiydi. Gülsen Ana belki bir
şair değildi ama dile getirdiği duygularla salondaki herkesin yüreğine
hitap etti, duygulandırdı.
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Ardından sahneye gönülleri genç
analar çıktılar. Mesude Ana, Kezban
Ana, Bedriye Ana, Nevriye Ana, Nagehan Ana, Neriman Ana, Songül
Ana, Yıldız Ana, Zeynep Ana TAYAD
Korosu olarak sahneye çıkarak iki şarkı söylediler. Anaların söylediği marşlar herkesi etkiledi, şaşırttı, duygulandırdı. Analarımız sanki kırk yıldır
sahnede imişler gibi rahat, kendinden
emin, güvenli ve gururluydular. Onlar önlerindeki bendleri yıkıyorlardı.
Yıktılar da. Tüm Genel Kurul prog-ramının en çok alkış alan kısmı TAYAD
Korosu oldu.
TAYAD Korosu'ndan sonra şairler
Ruhan Mavruk ve İbrahim Karaca
sahneye çıktı. Devrimcilerin dostu şairler, okudukları şiirlerle Genel Kurul’u selamladılar.
Ardından sanatçı Pınar Sağ geldi.
Pınar Sağ kısa bir konuşmayla Genel
Kurul’u, TAYAD'lı Aileleri selamladı ve bir türküsünü aileler için okudu.
Sayı: 289
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20 dakikalık ara verildikten sonra
Genel Kurul’un ikinci kısmına geçildi. İkinci bölümde TAYAD'ı, TAYAD'lılar kendi ağızlarından anlattı.
TAYAD, temeli 1984 yılında atılan ulu bir çınardı. TAYAD’lı Mesude Ana ve Kezban Ana, kısaca TAYAD'ı nasıl yokluklar içinde kurduklarını anlattılar. Ardından sözü Canan
ve Zehra'nın babası, TAYAD'lı Ahmet
Kulaksız aldı. Ahmet Abi, TAYAD’ın
çalışmalarını anlattı.
TAYAD’ın yürüttüğü mücadele
ile Güler Zere'yi zulmün elinden nasıl aldıklarını Nagehan Abla ve Samiye Abla anlattı.
Tecrite ve hukuksuz tutsaklıklara
karşı TAYAD'lıların 2010 yılında yaptıkları 420 kilometrelik Ankara yürüyüşüne katılanlar da sahneye çıkarak,
yürüyüş sırasında yaşadıklarını, yol-

Soruyoruz: Vatanı Satanlar mı,Yoksa
Vatanı Canları Pahasına Savunanlar mı?
Kim Terörist, Kim Vatansever?
10 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş
dergisi çalışanlarının serbest bırakılması için Ankara Halk Cephesi,
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest
Bırakılsın” kampanyası kapsamında
30 Eylül Cuma günü, saat 18.00’de
Kızılay Sakarya Caddesi’nde bir
eylem yaptı.
Yapılan eylemde şunlar söylendi:
“Halkımız! Kim ‘terörist’ diye hapishanelere atılıyor bakın! Parasız
eğitim isteyen evlatlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ‘terörist’
diye hapishaneye konuldular. İşte
Ferhat ve Berna! Onlar bugün ‘terörist’. Çünkü halk çocuklarına parasız eğitim istediler. Çünkü aileleri onları okutmakta zorlanıyordu.
İşte tutuklu 9 Yürüyüş dergisi çalışanı ve devrimci. Onlar ‘terörist’ler. Çünkü halkımıza doğruları,
gerçekleri ulaştıran bir derginin çalışanıydılar. Onlar ‘teröristler’, çünkü dergilerinin sayfalarını AKP'ye,
ABD'ye ve tekellere satmadılar. Onların yalakalığını yapmadılar.”
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TAYAD’ı, TAYAD’lılar
anlattı

Ankara Halk Cephesi’nin açıklamasının ardından, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı da bir konuşma yaptı. Kozağaçlı, yeni düzenlenen anayasadan ve basın özgürlüğüne yapılan saldırının hukuksuzluğundan bahsederek, yapılan
hukuksuzlukların takipçisi olduklarını ve kampanyayı desteklediklerini söyledi.
30 kişinin katıldığı eylemde;
“Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest
Bırakılsın” yazılı dövizlerle, “Derneklerimizi ve Dergimiz Yürüyüş'ü
Savunmaya Devam Edeceğiz!” pankartı taşındı. “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Yürüyüş Dergisi Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Yürüyüş
Halktır Susturulamaz”, “Adalet İstiyoruz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemin ardından, Ankara Halk Cephesi'nin “Yürüyüş Dergisi Çalışanları
Serbest Bırakılsın” başlıklı bildirisi
ve Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

da uğradıkları saldırıları anlattılar.
Mahallelerdeki polis terörüne karşı Çayan Mahallesi’nde 90 gün süren
çadır direnişinde yer alan Sezai Demirtaş, çadırda yaşadıklarını anlattı.
Ve ardından, toplu mezara gömülen DHKP-C gerillası kardeşi Ali
Yıldız'ın kemiklerini almak için Dersim'de ölüm orucu eylemi yapan
Hüsnü Yıldız sözü aldı.
Hüsnü Yıldız, Dersim'de TAYAD'lı Aileler’le birlikte iken yaşadıklarını esprili bir dille anlattı. Hüsnü Yıldız’dan sonra son sözü direnenlerin sesi Grup Yorum aldı. Marşlarıyla kitleyi coşturan Grup Yorum'dan sonra yapılan seçimlerde
Fahrettin Keskin, Nagehan Kurt, Ahmet Kulaksız, Tülay Eski Ve Behiç
Aşcı Yönetim Kurulu üyeliklerine;
Behiç Aşcı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Yürüyüş çalışanlarına ve
üç devrimciye özgürlük!

Kaan Ünsal, Halit Güdenoğlu,
Naciye Yavuz, Musa Kurt, Cihan
Gün, Remzi Uçucu, Mehmet Ali
Uğurlu, Necla Can ve Gülsüm
Yıldız’a
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Yoksul Halkı Şehir Dışına Sürüp
Yabancıları Baş Köşeye Oturtan AKP

Vatan Hainidir!
Son günlerde gündemin baş köşesine oturtulan başlık "yabancıya konut satışı ihracattan daha karlı" sözü...
Büyük bir emlak şirketinin, Propa İnşaat İcra Kurulu Başkanı Can Reşit
Özçiçek'e ait olan bu söz diğer tüm
emlakçıları da sarmış ve bunun ne kadar iyi bir şey olduğunun propagandası yapılmaktadır...
Öyle ya bu sayede ülkedeki cari
açık kapanacak, 5 milyar dolar para
kazanacak ülke ekonomisi !..
Bunun ne anlama geldiği ve yaratacağı sonuçlar ise ne emlak patronlarını ve ne de onların hükümeti
olan AKP'yi ilgilendirmiyor. Çünkü
onlar için her şey para ve kar içindir.
İnsanların evsizliği barksızlığı da,
yeni evsiz barksız insanların çıkması da, yaşanacak açlık ve yoksulluğun
sonuçları da önemli değildir... Kendi
kasalarına girenlerin hesabı içindedir
onlar...
Geçen sayımızda ele aldığımız
ülke topraklarının satışı konusuda
ellerinden geleni yapanlar için milliyetçilik söylemi de kendi kasalarını
doldurmak için halkı kandırmanın, aldatmanın bir yolundan başka bir şey
değildir.
Zira burjuvazinin millet, ulus bayrağını bordasından atıp yerine işbirlikçiliği geçirmesinin üzerinden uzun
yıllar geçmiştir. Vatanseverlik, yurtseverlik onlar için pazara sunulan bir
mal ise değerlidir.
Hal böyle olunca yabancıya mülkiyet satışının ne getirip ne götüreceği
konusu vatan toprakları ve halk açısından değil, şirket kasalarının doldurulması açısından ele alınmaktadır.
Halen Türkiye'de en muteber kişilerden sayılan ünlü para babası tefeci George Soros bir zamanlar "Türkiye'nin en iyi ihraç malı, ordusudur"
demişti... Bunu emperyalistler tepe
tepe kullandılar ve halen de birçok ülkeye ihraç ederek kullanmaya devam

ediyorlar...
Ama emperyalistlere ve işbirlikçilerine bu da yetmediği için şimdi
de her türlü ihracatın en kıymetlisinin konut satışı
olduğunu söylüyorlar. Ve bu aralar
emlak piyasasındaki tekellerin hepsinin ağzının suyu
akıyor, yeni yasalar istiyorlar ve istedikleri tüm yasalar da bir bir hazırlanıyor ve önlerine konuluyor.
Geçen sayımızda arazi ve konut
satışına ilişkin çıkan yasal düzenlemelerden söz etmiştik. Özellikle
AKP iktidarı döneminde vatan topraklarının parsel parsel, daire daire satışına dönük bir çok yasal düzenleme
yapılmıştır. Kimisini anayasa mahkemesi iptal etmiş ama AKP vazgeçmemiştir, ısrarla yasayı yeniden
düzenleyerek tekrar gündeme getirmiş ve en son anayasa mahkemesinden de geçirmiştir.
Son olarak yasada eksik kalan
"karşılıklılık" konusunda tekellerin
yaşadığı sorunu da ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi de çıkarmanın
adımını atmıştır.
İşte bu yasal düzenlemeye emlak
tekellerinin hepsi şapka çıkarmış ve
AKP'nin bu işin başına getirdiği bakana bol bol övgüler düzülmüştür.

"İhraçtan Karlı" malı
üretecek araziler nerden
temin edilir?
Bu araziler için de AKP, emlak tekellerine ve emperyalistlere yeni
alanların peşkeş çekilmesi için vargücüyle çalışmaktadır.
Kentsel dönüşüm adı altında yoksul halkın barındığı gecekondulara
göz dikmişlerdir. Deprem nedeniyle

Yoksul halkın başını sokacağı
iki göz gecekondusu başına
yıkılıyor. Kentsel dönüşüm
denilerek yoksullar şehir dışına
sürülüyor.
Ne için? Emperyalist tekeller
ve işbirlikçiler vatanımızı
yağmalasın diye!
Kim için?Avrupa’nın
zenginleri, Arap şeyhleri için!
Ne pahasına?
Milyonlarca aç, yoksul
halkkımızın sokağa atılması
pahasına, kira köşelerinde
sürünmesi pahasına.
“Yiyin efendiler yiyin”
demiyoruz:
“Yediğiniz zıkkım olsun”
diyoruz.
Evlerimizi yıktırmayacağız!
Sahip çıkacağız!
Vatanımızı size
yağmalatmayacağız!
yeniden yapılandırılacak, su havzasıdır, meradır vb. şeklinde binbir yalan dolanla yıllardır yoksul halkın barındığı kondularını yıkıp bu arazileri emlak tekellerine peşkeş çekmeye
hazırlanıyorlar. Kimi kondu bölgelerinin yerine alışveriş merkezleri, kiminin yerine ‘rezidanslar’ kondura-
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caklar, zenginlere ve yabancılara
satacaklar. Bugüne kadar yıkılan
yerlerde yapılan budur. El konulan kondu bölgelerinin, özelleştirilen kimi kurumların yerleri emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilerek bu şekilde değerlendirilmiştir.
Evinden barkından edilen yoksul
halkın durumunu düşünen ise yoktur.
Onları bekleyen sadece ve sadece biraz daha paralarını kaptırıp TOKİ'nin
döküntü ve 30 katlı kutu gibi "mezar
evlerini" satın almak olmuştur. Bu da
öyle bir pazarlanıyor ki, gören de AKP
yoksul halk için yanıp tutuşuyor sanır... Barındığı gecekondusu tapulu ise
bunlara TOKİ konutlarını edinmede
öncelik tanınacak ve tapusu olanların
gecekonduları için de bir miktar para
verilecek vs...
Yıllarca önce bir yandan tarımın
yok edilmesi ile bir yandan da gelişen
çarpık kapitalizme işgücü sağlamak
amacıyla köyünden koparılıp kentlere bir anlamda sürülen yoksul köylülerin barınma sorununu çözmeyen
devlete karşı, yoksul halkın kendi
olanaklarıyla barınma sorununu çözmelerinin sonucudur gecekondular...
Köyünden gelirken getirebildiği kıt kanaat olanaklarıyla kentlerin dış bölgelerinde, çalıştıkları fabrikalara yakın olan ama kimsenin de yaşamadığı yerlerinde yapılan derme çatma yapılardır gecekondular...
Bu kondular yapıldıkları andan itibaren devletin sürekli yıkım tehdidi
ile de karşı karşıya kalmıştır. Hem bu
bölgelerdeki arazilere büyük tekeller
göz koymuş ve hem de giderek gelişen kentlerin zengin semtlerinin hemen yanıbaşında büyüyen bu yoksul
kondulardan rahatsız olmuşlardır.
"Bir gece gelip gırtlaklarını kesecekleri" korkusundan yoksulların
buralardan uzaklaştırılması isteğiyle
gecekondular hep yıkılmak istenmiştir. Ancak halkın en temel ve doğal ihtiyacı olan barınma hakkını, yıkıyorum diyerek yok etmek, elinden
almak o kadar da kolay değildir.
Buna karşı devrimcilerin önderliğinde gelişen tepkiler ve halkın direnişi
nedeniyle yıkımlar sürekli ertelenmek
zorunda kalmıştır. Kimi zaman da,

özellikle seçim zamanları yaklaştığında ise aynı yoksul halk burjuva
partilerinin oy deposu olarak görüldüğünden konduları yıkmaktan vazgeçmişlerdir...
Hal böyle olunca ve sistemde kapitalizm olunca bu işi de paraya çevirme yoluna gitmişlerdir. "Tapu tahsis belgeleri" verilmesi adı altında
halka para karşılığında bazı belgeler
verilmiştir. Bu belgeler ile konduları yıkılmayacak, rahat yüzü göreceklerdi.
Böyle düşünerek tüm yoksullar bu belgeleri elinde ne var ne yok dökerek satın almışlardır. Ama bunlar da yıkımın
önünde engel olmamıştır...
Keza aynı şekilde gecekondu bölgelerinin kapitalist pazarın dışında
kalmaması, kapitalizmin ürünlerini
alarak tekellerin karlarını katlamalarının sağlanması için buralara elektrik,
yol ve su da getirilmiştir.
Ama buna rağmen yine de buraların yıkımından vazgeçilmemiştir.
Çünkü gecekonduların olduğu bölgeler her şeye rağmen yoksullara
yedirilecek yerler değildi. Hele de
şimdi "ihracattan daha karlı" olan yabancılara konut satışının gündemde
olduğu bir zamanda, karlarına kar katmak için yapmayacakları şey olmayan
emperyalislerin ve işbirlikçi tekellerin iştahını daha fazla kabartmakta ve
yoksulların buralardan sürülmesi için
her şey yapılmaya çalışılmaktadır.
Sadece İstanbul'da bir milyon
evin yıkılacağı söylenmektedir. Ve yıkım sadece İstanbul ile de sınırlı değildir. Tüm kentlerde yıkımlar gündeme getirilmiş durumdadır.
Yıkılanın yerine yapılan TOKİ
konutlarının ise çoğu şehrin 30-40 km
dışındaki yerlerdedir. Evinden barkından sökülüp atılan insanlara reva
görülen yaşam, şehirlerin dışındaki bir
yaşamdır. Ne için? Yabancılara konut
satmak için, büyük karlar elde etmek
için... AKP'nin ekonomisinin "büyümesi" için... Büyüyen ekonomi
insanların evsiz barksız bırakılması,

vatan topraklarının karış karış satılması pahasına büyüyor.
Ülkenin bir çok yerinde ve
özellikle de büyük kentlerinde
başını sokacağı bir göz kondusu
bile olmayan insanlar bulunuyor. Nüfusa kayıtları dahi olmadığı için gerçek rakamların bilinmediği ama tahmini olarak sayılarının 70 ila 100 bin
arasında olduğu belirtilen ve sokaklarda yaşayan bu insanların sayısı her
geçen gün artıyor.
AKP iktidarı, bu insanlarımızın sorununu çözüp onları ev bark sahibi yapacağı yerde daha fazla insanı sokaklara atma gayreti içindedir. Bir göz
konduya sahip olup da iyi kötü başını sokacağı bir yeri olan insanları da
yerinden yurdundan ederek evsizlerin sayısını artırmaya çalışıyor. Bizim
insanlarımızı evsiz barksız sokaklara atarak onların yerine ise yabancılara satacağı konutlar yapıyor.
Neden? Çünkü oradan para kazanılacak, karlar elde edilecek. Çünkü
yabancılarda para çok diyorlar. Onlara
hem ev satacağız hem de ülkeye gelince alış veriş yapmalarından karlar
elde edeceğiz, diyorlar... Öyle ya bizim insanlarımız yoksul, alış veriş tekellerinin zenginliklerini katlayacak
bir gelire sahip değiller. Bunun nedeni
ise elbette ayrı bir konu...
Yani kısacası yabancılara konutlar satarak bir yandan para kazanırken
öte yandan bizim insanlarımızı konutsuz, barınaksız bırakmaktalar.
Şu an var olan haliyle ülkemizde
toplam olarak yabancıya satılan konut sayısının 119 bin olduğu belirtilmektedir. Ağırlıkla sahil kentlerinde
satılan bu konutların kimisi işyeri kimisi ise ev vb. yerlerdir. Buralara yerleşen yabancılar işyerleri açmakta
ve bölgeyi giderek kendilerine mal
edecek şekilde, yaşamı, kültürü kendilerine göre şekillendirmektedirler.
Bu yabancı zenginlerin aynı zamanda halkımıza tepeden bakan, onları
aşağılayan bir yaklaşım içinde olduklarını söylemeye ise gerek yoktur
sanırız.
Bugün yapılan ve emlak tekellerinin ağızlarının suyu akarak yabancılara satışını yapmak istedikleri ko-
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nutlarda işte bunun gibi zenginlere satılacak. Kimisi Avrupalı zenginlere kimisi ise Arap şeyhlerine satılacak. En
büyük alıcıların onlar olduğu da yine
emlak tekellerinin patronları tarafından dile getirilmektedir.
Bununla sınırlı mı kalınacaktır?
Elbette hayır!.. AKP'nin insanlarımızı
evsiz barksız bırakıp yabancılara konut satarak para kazanma çabasının
varacağı sonuç; bugün evsiz barksız
bırakılan insanlarımızın giderek yersiz yurtsuz da bırakılacağı gerçeğidir.
AKP politikaları geçen sayımızda
da ele aldığımız gibi vatan topraklarının bir bütün olarak satılması üzerine kuruludur. Elde avuçta ne var ne
yok her şeyi emperyalist tekellere satan bir iktidarın yapacağı başka bir şey
de yoktur.
Bu nedenle AKP'nin bu şekilde
yabancılara konut ve arazi satışına
karşı çıkmak, elimizdeki konutlarımızın alınmasına direnmek sadece gecekondu sahiplerinin kendi mülküne
sahip çıkma direnişi değildir. Bu direniş aynı zamanda ülkemizin emperyalistlere peşkeş çekilmesine ve
vatanımızın elimizden alınmasına
karşı direniştir.
AKP'nin dilinden düşürmediği
vatan, millet kavramları demagojiden
ibarettir. Her zaman söylediğimiz
gibi onların her şeyi paradır. Bunun
için dinlerini de vatanlarını da, milletlerini de satarlar, ki satıyorlar. Vatanı satanlara söylenecek tek bir söz
vardır: Vatan haini!
Bu vatan topraklarına sahip çıkan
yalnız ve yalnız devrimcilerdir. Sadece
devrimciler vatan toprakları için canlarını vermiş, kanlarını dökmüşlerdir.
İşbirlikçi iktidarlar ise nutuk atmış, vatan topraklarını karış karış emperyalistlere satmışlardır ve halen de satmaya devam ediyorlar.
Onların bu satışlarına karşı çıkmak, vatanın satılmasına karşı çıkmaktır. Buna karşı çıkmak vatanseverlik görevidir. Bu bilinçle AKP'nin
tüm politikalarına olduğu gibi yabancılara konut satışı politikasına da
karşı çıkalım ve vatanın satılmasına,
yabancılara peşkeş çekilmesine izin
vermeyelim.

ÇOCUĞUM İŞ SAHİBİ OLSUN,
YA SONRA?
2 milyon 537 bin kayıtlı işsizin olduğu, halkın büyük bir çoğunluğunun
geleceğe güvensiz baktığı bir ülkede
yaşıyoruz. Burjuvazi eskiden “Oku,
adam ol, iyi bir mesleğin olsun, çok
para kazan” anlayışını hakim kılmaya çalışıyordu halkta. Şimdi bunu bile
söyleyemiyor. Çünkü bu çürümüş
düzenlerinin nasıl “üniversite mezunu işsizler ordusu” yarattığı apaçık
ortada.
Biliyoruz ki, çocuklarımız okusa
bile, okulları bittiğinde işsizlikle karşı karşıya kalacaklar ya da en iyi ihtimalle eğitimini aldıkları mesleğin dışında, başka bir yerde üç kuruşa çalıştırılacaklar. Çocuklarımızı okutabilmek için milyarlarca lira döktüğümüz üniversitenin iyi bir geleceğe
açılan sihirli bir yol olduğu yalanına
inanmıyoruz artık.
Eğitimin kendisi bile ticaret haline, devletin para kazanma aracı haline getirilmişken; amacın gençlere
meslek kazandırmak olmadığını biliyoruz. Öğretmen açığına karşın,
farklı branşlardan mezun oldukları
için atanamayan öğretmenler var.
Devletin eğitim sistemi programlı,
planlı bir şekilde işletilmediği için,
gençlerimiz açıkta kalıyorlar.
Hadi iş bulduk diyelim. Peki o zaman ne olacak? Sorunlar bitecek mi?
Bitmeyecek. Yoksul yine yoksul olarak kalacak. Çocuklarımız, çok daha
büyük sorunlarla karşılaşacak. Gözümüzden sakınarak büyüttüğümüz,
okumaları, iş sahibi olmaları için canımızı dişimize taktığımız evlatlarımızın, patronların ceplerinden para
eksilmesin diye, iş güvenliği olmayan
yerlerde ölümle burun buruna çalıştırıldıklarını, nasıl aşağılandıklarını,
onlara bir eşya kadar bile değer verilmediğini göreceğiz.

Bizim çocuklarımızı bekleyen gelecek de, Tuzla’da denize düşen, madenlerde göçük altında kalan, gerekçesiz, tazminatsız kapı önüne konulan fabrika işçisinden farklı değildir.
Okumak ve iş sahibi olmak, tek
başımıza hayatımızı kurtarmaya çalışma çabamız bir yerde yetersiz kalacaktır. Çünkü çocuklarımız iş hayatında sömürüyle tanışacak ve her
gün gasp edilen haklarına bir yenisi
daha eklenecek. İşsiz kalma tehlikesi sürekli varlığını koruyacak. Çocuklarımız bu düzene ya sessiz kalıp,
emeklerinin sömürülmesine izin verecekler ya da başkaldırıp hesap soracaklar.
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Yine de her türlü saldırıya rağmen
çocuklarımıza iş bulabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kuşkusuz
bunu, onların güzel, mutlu bir yaşam
sürmelerini istediğimiz için de yapıyoruz. Ama iş bulmak çözüm değildir. Kazanılmış haklarımızı korumadan, gasp edilen haklarımız için mücadele etmeden güvende olamayız.
Çocuklarımıza iyi bir gelecek ve
yaşam koşulları sunabilmek için mücadeleye katılmalıyız. İşsizliğin gittikçe arttığı gerçeği karşımızda dururken, salt kendimizi garantiye alıp
başkasını düşünmeden hareket edemeyiz. Bir gün biz de işsiz kalabiliriz. Kaldı ki işimiz olsa bile, milyonlarca işsizin olduğu bir ortamda,
yedek iş gücü nedeniyle ücretlerde
azalma olacaktır. Sömürüyü artıracaklardır.
Herkesin bir ailesi vardır ama
herkesin iş hakkı için mücadele etmekten başka da yol yoktur.
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Toprağımız, Ağacımız, Balığımız, Suyumuz, Can Güvenliğimiz İçin...

EMPERYALİZMLE
MÜCADELE KAÇINILMAZDIR!
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22 Eylül'de Trabzon Çaykara'da
Hidro Elektrik Santrali (HES) yapımına karşı köylüler önce yasal olarak
haklarını aradılar. Mahkemeden HES'i
yapan şirkete "yürütmeyi durdurma" kararı çıktı. Yani HES inşaatına
yasak geldi. Köylünün parası azdı, şirketin parası ise çok... O nedenle şirket, HES yapımına devam etti. Çaykara’lı köylüler bu defa hem HES yapımının durdurulmasının hem de yasaların hayata geçirilmesinin mücadelesini verdiler ve şantiyeye yürüdüler. Bu defa da jandarmanın saldırısına maruz kaldılar. Köylüler DEVLETİN POLİSİNE KARŞI yasaların
uygulanmasının mücadelesini veriyordu!
Geçen hafta içinde yaşanan bu konudaki son örnek bile birçok soruyu
gündeme getiriyor:
HES nedir? Ne işe yarar? HES’lere kim karşı çıkar, kim yapılmasını ister? Bu işin hakkı, hukuku nedir? Hukuk gerçekten adaleti sağlar mı?

HES (Hidro Elektrik
Santrali) Nedir?
Akarsu ve derelerin üzerine kurularak suyun gücünden faydalanmak
suretiyle elektrik üretimini sağlayan
sisteme "Hidro Elektrik Santrali"
HES denir. Çeşitli su kaynaklarından
(barajlar, akarsular vb) borular aracılığıyla kurulan türbinlere su akıtılır.
Su, türbinlerden geçerken bunlarda
bulunan kanatlara çarpar ve kanatları iter. Kanatların bağlı bulunduğu silindirler bu sayede dönmeye başlar.
Dönen silindirler, jeneratörü çalıştırır. Böylece elektrik üretimi tamamlanmış olur.
Üretilen elektrik ise kurulan yüksek gerilim hatları aracılığıyla dağıtımı yapılacak bölgelere ulaştırılır. Burada elektriğin hammaddesi HALKA
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AİT OLAN sudur ve bu
nedenle elektrik gücü
ucuza mal edilmiş olur.
Bu tanıma ve anlatıma göre HES'lerin yapımında herhangi bir
yanlış veya bir zarar görülmemektedir. Ama ayrıntılara indiğimizde
HES’lerle ilgili haberlerin, bu konuda yaşanan direnişlerin, buna
bağlı olarak çatışmaların
neden artış gösterdiği
daha iyi anlaşılacaktır.
Dünyada toplam elektriğin
%24'ü HES’ler tarafından üretilmektedir. Enerji kaynaklarından
olan petrole sahip yeni sömürge ülkelere çeşitli bahanelerle savaş
açan emperyalist ülkeler şimdilerde
yeni enerji kaynaklarına göz dikmiş durumdalar. Kendi dışlarında
diğer ülkelerdeki suların yeraltı ve
yerüstü potansiyelini ölçmek ve durum tespiti yapmak için pek çok
yabancı araştırmacı ülkemizin dört
bir yanında su kaynaklarımız hakkında bilgi elde etmişlerdir.
Nasıl ki, birisi evinize sizin
izniniz ve onayınız olmaksızın giremezse, emperyalistler adına araştırma yapanlar da izinsiz ve onaysız gelmemişlerdir. Gelişleri anlaşmalar ve verilmiş onaylar yoluyla olmuştur.
Emperyalist ülkelerin bu talebinin artması, ülkemizde HES inşaatlarında bir patlama yaratmış ve
bugün HES'lerin sayısını 1601'e
ulaştırmıştır. Trabzon, 119 HES’le
bu sıranın başındadır.

Tekeller Karşı Değil
Ama Halk Karşı:

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme
Kurulu) ve DSİ (Devlet Su
İşleri)'nin verilerine göre HES
(Hidro Elektrik santralleri)'in
Türkiye'deki dağılımı şöyle:
Trabzon 119, Rize 64, Giresun 87,
Artvin 25, Bayburt 7, Gümüşhane
30, Kahramanmaraş 34, Ankara 7,
Kütahya 3, Düzce 5, Adana 31,
Adıyaman 12, Tokat 13, Ordu 18,
Amasya 10, Muğla 13, Erzurum
29, Mersin 18, Kayseri 7, Malatya
15, Antalya 35, Sivas 15, Osmaniye
14, Erzincan 18, Karabük 7, Kars
9, Ağrı 5, Denizli 13, Siirt 9,
Samsun 7, Hatay 5, Çorum 7,
Bursa 12, Tunceli 8, Yozgat 1,
Ardahan 5, Bingöl 7, Kastamonu
9, Bitlis 7, Isparta 7, Van 7,
Zonguldak 2, Bartın 3, Gaziantep
3, Nevşehir 4, Sinop 5, Eskişehir 2,
Bolu 7, Karaman 6, Batman 2,
Muş 3, Sakarya 7, Hakkari 2,
Çankırı 2, Elazığ 5, Aydın 4,
Bilecik 1, Şanlıurfa 1, Kırıkkale 2,
Tekirdağ 1, Diyarbakır 5, Kocaeli
1, Balıkesir 1, Manisa 1, Konya 5,
Niğde 1, Şırnak 1, Kırşehir 2,
Burdur 1

-HESlerin yapım maliyeti yük-
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sek olsa da hammaddesi olan suyun
kamuya (halka) ait olması HES’leri
ucuza getirmeyi sağlamıştır.
-Yakıtlı santrallerin bıraktığı atıkların yarattığı sorunu HES’ler yaratmıyor. Çünkü suyun bir atığı bulunmuyor.
-Elektrik üretiminin yanısıra,
HES’lere yakın yerleşim bölgelerinin
suyunu karşılama, sel ve taşkınları önleme, balıkçılığın gelişmesi, ağaçlandırmayı hızlandırma, erozyonu
önleme, kurulduğu yörede ulaşımı ve
turizmi geliştirme, iklimde yumuşamayı sağlama, yağış oranında artışa
yol açma ve bitki örtüsünü zenginleştirme gibi olumlu yanları vardır.
-Diğer enerji santrallerine göre
avantajı, saniyeler içinde gelen enerji talebine cevap verebilecek durumda olmasıdır.
Bu kadar "yararlı" olan bir enerji
kaynağına halk "cehaletinden" mi
karşı çıkıyor; yoksa halkı "dış mihraklar" mı yönlendiriyor?
2010 yılında Trabzon gezisi sırasında HES’lerle ilgili gazetecilerin
sorduğu soruya cevap olarak dönemin
Enerji Bakanı Taner Yıldız şöyle diyor: "Çevreyle uyumlu bir politikamız

olduğunu ve bu konuda son derece samimi ve açık olduğumu belirtmek isterim. Eğer bir havza üzerinde insanlarımızı rahatsız edebilecek bir
proje varsa kaldırılabilir... Ayrıca sivil toplum örgütlerinin bir kısmının
buradaki yerli örgütler olmadığının
da altını çiziyorum.” (06 Ağustos
2010-Trabzon)
Taner Yıldız’a göre halk cahil,
HES’lere karşı eylemler yapanlar ise
“dış mihrak”, “terörist”...

Peki Halk Neden Karşıdır
HES’lere?
-Halka ait doğal kaynaklar gaspedilerek HES’ler yapılmak istenmekte ve bu konuda halkın yaşam tarzı, düşünceleri yok sayılmaktadır.
Gasp, bir suçtur ve bu suç devlet tarafından işlenmektedir.
-HES’lerin kurulduğu alanlarda
doğal hayat, bölgenin kültürel ve tarihsel dokusu zarar görmektedir. (Zeugma ve Fırtına Vadisi bunların en tipik örnekleridir)
-Küçük bir yerleşim alanının ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulacak bir tesis için bile pek çok ağaç ke-

silerek yol açılması gerekmektedir.
Kaldı ki HES’ler için kesilen ve daha
da kesilmesi düşünülen ağaç miktarı sonucunda oluşan felaket yararlarını gölgede bırakmaktadır.
-Baraj için oluşturulan gölete yeterli miktarda suyun birikmemesi sonucunda dere yataklarında önemli
değişiklikler meydana gelmekte, derelerde yaşayan balıkların besin maddeleri olumsuz etkilenmektedir. Kısacası akarsu ve derelerde yetişen balık çeşitleri azalmış ve giderek yokolmuş, bununla geçimini sağlayan
balıkçılar da ekmeğinden olmuşlardır.
(Nil Nehri üzerinde kurulan ve dünyanın en büyük barajı olan Assuan
Barajı nedeniyle Akdeniz'in balık
stoku önemli ölçüde zarar görmüş, doğanın dengesi ise bu bölgede alt üst
edilmiştir.)
- Yaydığı radyasyon ile hidroelektrik santrallerine yakın alanlarda
yaşayan halk kanser, beyin tümörü ve
lösemi tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Radyasyon doğaya ve
hayvanlara da zarar vermektedir.
- Barajların nehirler üzerinde kurulması nedeniyle akarsu akış yönü
değişmekte bu da ekolojik yapıda bozulmaya neden olmakta, yeraltı su

Uluslararası Mafya Örgütü IMF'nin, Yeni
Sömürge Ülkeleri Nasıl Soyduğununun İtirafıdır!
"..Biz ekonomik tetikçiler, küresel imparatorlugun yaratılmasında gerçekten sorumlu olanlarız, ve birçok
farklı şekilde çalışırız. Belki de en sık kullanılanı, öncelikle
şirketlerimize uygun kaynakları olan ülkeleri bulur ve gözümüzü üstlerine dikeriz, petrol gibi. Ardından Dünya
Bankası ve onun kardeşi başka bir organizasyondan o ülkeye büyük bir kredi ayarlarız, fakat para asla gerçekte
o ülkeye gitmez. Ülke yerine o ülkede projeler yapan kendi şirketlerimize gider. Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar, bizim şirketlere ilaveten, o ülkedeki bir kaç
zengin insanın kar sağlayacağı şeyler. Bunlar toplumun
çoğunluğuna yaramaz. Yine de o insanlar, yani bütün isanlar bu borcun altına sokulur. Bu borç ödeyemeyecekleri kadar büyüktür ve bu da planın bir parçasıdır... Ardından
biz ekonomik tetikçiler gidip onlara deriz: 'Dinleyin, bize
bir sürü borcunuz var. Borcu ödeyemiyorsunuz. O zaman
petrolünüzü petrol şirketlerimiz için oldukça ucuza satın. Ülkenizde askeri üs kurmamıza izin verin, ve ya as-
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kerlerimizi desteklemek için
dünyanın bir yerine asker gönderin -Irak gibi-,
veya bir dahaki

BM seçiminde bizimle oy verin.'
Elektrik şirketlerini özelleştiririz. Sularını ve kanalizasyon şirketlerini özelleştiririz ve ABD şirketleri veya
diğer çok uluslu şirketlere satarız.
Bu mantar gibi biten bir şey ve çok tipik, IMF ve Dünya Bankası böyle çalışır.
Ülkeyi borca sokarlar ve bu öyle büyük bir borçtur ki
ödenemez. Ardından yeniden borç teklif edersiniz ve daha
fazla faiz öderler. Koşullara bağlı veya iyi yönetim talep
edersiniz. Aslında bu onların kaynaklarını satmalarını sağlar. Buna sosyal hizmetleri, teknik şirketleri, bazen eğitim sistemleri de dahildir.
Adli sistemlerini, sigorta sistemlerini yabancı şirketlere satarız. Bu, ikili-üçlü-dörtlü bir darbedir!"
(John Perkins. Chas. T. Main şirketi eski şef ekonomisti/
"Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" kitabının yazarı)
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kaynaklarını yoketmeye kadar gitmektedir.
- Barajların yapıldığı yerlerin alt
bölgelerinde yaşamlarını sürdüren
halkın su kaynakları böylelikle zayıflamakta, tarımla uğraşan halk sulama sorunu nedeniyle olumsuz etkilenmektedir.
-HES’ler, nehirlerin doğal akışını
bozduğu için nehir kıyılarındaki deltalar zayıflamakta, denizlerin himayesine girmekte, böylelikle de deltalarda yapılan tarım öldürülmektedir.
- Barajların kurulmasıyla birlikte
pek çok canlı türü yokolmakta, halkın yerleşim alanları sular altında kalmakta, böylece zorunlu bir göç yaşatılan halka hayat zehir edilmektedir.
- Baraj gölü yüzeyinin çok geniş
bir alan tutması nedeniyle doğadaki
buharlaşma artmakta, bu ise topraktaki tuzlanma ve çoraklanma alanını
genişletmektedir. Bu, toprağın verimsizleşmesi ve ürünün kalitesinin
düşmesi demektir.
-Baraj suyu yüzeyinin geniş olmasının getirdiği bir başka sorun ise
sudaki mikrop ve parazitlerin oranında
artış olmasıdır. Bu da salgın hastalık
davetiyesi demektir.
-Tekeller için halkın yararı değil de
rant ve emperyalist şirketlerin istekleri ön planda tutulduğu için yörenin
koşullarının, baraja elverişli olup olmadığının, bu bölgelerde gerçekten
baraja ihtiyaç olup olmadığının araştırmasının dahi yapılmaması, bu konuda çıkarılan yasaların bile çoğu zaman hiçe sayılması ortaya bir çevre
katliamını çıkarmaktadır. Kaldı ki
çevre koruma kanunları dahi artık budanmış, yasal engeller ortadan kaldırılarak HES’lere sonuna kadar kapı
aralanmıştır. AKP, Tabiat Kanunu
olarak bilinen kanunda değişiklik
yapmak istemiş, tepki görmesi nedeniyle kanunu tabir-i caizse el altından
bir gece yarısı çıkarmıştır:
Kanun No: 6094 Kabul Tarihi:
29/12/2010
MADDE 5. 5346 sayılı Kanunun 8. maddesinin üçüncü fıkrasının
ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir;
“Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili bakanlığın,
doğal SİT alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü
alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim
tesislerinin kurulmasına izin verilir."
AKP, sermayedarların çıkarları
için kanunsuz olan her şeyi kanun haline getirme görevini bugün de sürdürüyor.
Çıkarılan yasalar nedeniyle
HES’lerin sayısında bir patlama yaşanması da bu yüzdendir.
Yasal koruma altında bulunmayan,
mahkeme kararlarıyla faaliyeti durdurulan HES yapımlarını ise AKP’nin
polis gücü, askeri korumaktadır. Son
olarak Trabzon’da HES’lere karşı
mücadele veren köylülere jandarmanın saldırması, pek çok insanın yaralanması ve köylülerin tutuklanması bu mücadeleyi yürütenlere de bir
gözdağı niteliğindedir.
İşte bundan dolayıdır ki, Erzurum
Aksu'da "Deremiz Özgür Aksın",
Artvin Macahel'de "Ölürüz de Derelerimizi Vermeyiz" diyen köylüler,
Muğla Yuvarlakçay'da kendini ağaca
zincirleyen insanlar, Rize İkizdere'de
tünel hafriyatıyla doldurulan dereler,
Ordu'da, Erzurum'da, Elazığ'da
HES’lere karşı mücadele edenler saldırılarla, gözaltılarla, tutuklamalarla
yıldırılmak isteniyor.

Hukuk Başkadır,
Adalet Başka
Hukuk, kurulu düzenin devamını
sağlayan kurallar bütünüdür. Ve halkın karşısındadır. Çünkü düzen, halkı karşısına almıştır. Düzeni, halkın
yanındaymış gibi gösteren yasalar bile
zaman gelir ayaklar altına alınıp paçavraya çevrilir. Trabzon'da olduğu
gibi! Yasaları uygulayan köylünün bileğine kelepçe takılması gibi.
Oysa adalet başkadır...
Adalet, halkın boynuna geçirilen

ilmeğin kaldırılıp atılmasıdır. Aç bırakılanın karnının doyurulması, susuzluğunun giderilmesidir.
Evinin, toprağının, geleceğinin,
kurulu düzeninin, varolan sağlığının
elinden alınmasına karşı elinde silahla
soyguncuyu beklemesidir adalet...
Şantiyede görevli olanlara değil
yalnız, baraj şantiyesini kuranlara, bu
emri verenlere, buna göz yumanlara,
toprağımıza göz dikenlere karşı verilen mücadeledir adalet.
Düşmanını iyi tanımak, buna göre
örgütlenmektir adalet.
Ve kendi çıkardığı yasalara uymayanlara, uyanlara kelepçe takanlara
her türlü yolla mücadele etmektir
adalet...

Somali
olmak
istemiyoruz
Erzurum Bağbaşı Beldesi’nde
HES eylemlerine katılan 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya adındaki bir kıza HES eylemlerine katılmama ve eylemleri örgütleyen
kişilerle görüşmeme cezası vermişti. Ancak cezalara rağmen
HES'e karşı köylülerin eylemleri
sona ermedi. Köylüler Hidro Elektrik Santrali yapmak için gelen şirketin iş makinalarını köye sokmadılar.
Köylülerin eylemlerini sürdürmesi üzerine Erzurum Valisi
Sebahattin Öztürk çaresizliğini
tüm köylülere ceza verilmesinde
buldu. Beldede yaşayanların yüzde 90'ı sabıkalı oldu.
26 Eylül'de yapılan HES eyleminde polis ile çatışanlardan 22'si
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'ine 500'er lira para
cezası ile adli takip kararı verildi.
Belde halkı, eylemlerine devam
edeceklerini söylerken, sularının
Hidro Elektrik Santralleri için ellerinden alınmasına, “bölgenin
Somali gibi olmasına neden olacaktır” dediler.
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Anadolu’nun bağrına saplanan kanlı hançerler: NATO üsleri

Afyonkarahisar Askeri Havaalanı
Türkiye'nin En Büyük,
NATO'nun 2. Büyük Havaalanıdır
Topraklarımızda kaç NATO
üssü vardır? Bilinen bir
kaçının dışında
nerelerdedir, ne iş yaparlar,
halktan gizlenir...
İşte onlardan birisi:
Afyonkarahisar Askeri
Havaalanı Türkiye'nin en
büyük askeri havaalanıdır.
NATO'nun 2. büyük
havaalanıdır. "Ana Jet
Bakım Üssü" olarak
kullanılmaktadır. Türkiye
sivil uçuşlara açılması için
NATO’dan izin istemiş,
NATO İZİN
VERMEMİŞTİR...
Ülkemizdeki en büyük havaalanı Türkiye’nin kullanımına yasaktır.
İşbirlikçi oligarşinin yöneticileri ülkemizdeki NATO üslerinin varlığını halktan bunun
için gizlemişlerdir. Bu üsler emperyalistler tarafından askeri
olarak da topraklarının işgal
edilmesidir. Bağımsızlığın yok
olduğunun en somut göstergeleridir. İşbirlikçi iktidarlar bu üslerin varlığını önce reddetmişlerdir. Artık
gizlenemez durumda açığa çıktıktan
sonra ise “üs” değil “tesis” gibi demagojilerle işbirlikçilik, topraklarımızın halkların katili NATO’nun savaş karargahı haline getirilmesi küçültülmeye çalışılmıştır.
Oysa ikinci paylaşım savaşından
sonra Sovyetler Birliği’ne karşı 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kurulan emperyalistlerin
askeri birliği olan NATO, Sovyetlerin sınır komşusu olan Türkiye’yi ileri karakolu olarak kullanmıştır. Onun

1950'de Adnan Menderes hükümeti
döneminde Kore’deki devrimi bastırmak üzere Birleşmiş Milletler komutası altında ABD’ye binlerce asker vermiş ve Kore’de binlerce yoksul halk
çocuğu Amerikan çıkarları için ölmüştür.
Türkiye NATO’ya 18 Şubat
1952'de işbirlikçi Adnan Menderes hükümeti döneminde girdi. NATO’ya
girdikten yedi ay sonra İzmir'de
Müttefik Kara Kuvvetleri Karargahı (LANDSOUTHEAST) kuruldu.
Karargahın başına ABD'li bir korgeneral getirildi. 1954'te karargaha
diğer emperyalistlerden Fransa, İngiltere ve İtalya da asker yerleştirdi.
Türkiye’nin 10 Mart 1954’te imzaladığı “NATO Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi” ile
ABD’nin Türkiye topraklarında askeri tesisler ve
üstler kurması ve askeri
personel bulundurması kabul edildi.
ABD ile Türkiye arasında 1976 yılında imzalanan "ABD-Türkiye Savunma ve İşbirliği Anlaşması", İncirlik, Kargaburun
ve haber alma tesislerinin
NATO adına ABD tarafınBu masanın etrafında
dan kullanılmasını sağladı. 1980
emperyalistler, ezilen halkların yılında 12 Eylül darbesi sonramücadelesinin nasıl
sında imzalanan "Savunma ve
bastırılacağını tartışmaktadırlar. Ekonomik İşbirliği Anlaşması"
ise 12 askeri üssün NATO adıEmperyalizme tabii olmayan
na ABD tarafından 5 yıl kulülkelerin, halkların nasıl
lanılmasına karar verildi. Bu
sömürgeleştirileceğini,
anlaşma, ABD'nin talebi doğrultusunda halen yürürlüktedir...
ülkelerinin nasıl
Afyonkarahisar Askeri Hayağmalanacağını
vaalanı Türkiye'nin en büyük astartışmaktadırlar. Bu masanın keri havaalanıdır. NATO'nun 2. büetrafında emperyalizme karşı yük havaalnıdır.
NATO tarafından "Ana Jet
direnen, savaşan devrimci
Bakım Üssü" olarak kullanılörgütlerin nasıl yok edileceği
maktadır. Türkiye NATO’dan
için Anadolu’nun her köşesi üslerle
doldurulmuştur. Nerede hangi NATO
üssü var, ne iş yaparlar bilmeyiz. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş askeri bir
bölge vardır. Yasaklıdır, kimseyi yanına bile yaklaştırmazlar. Bazıları
yanıbaşımızdadır. Deşifre olmuş, bilinen bir kaç üs dışında çoğunun nerede olduğunu bilmeyiz bile.
1966'da bilinen 112 NATO üssü
vardı topraklarımızda, Anadolu’nun
bağrına kanlı bir hançer gibi saplanan.
Toplam 35 milyon kilometrekarelik
alan NATO'nun denetiminde olup
buraya, bakanlar dahil Türk yetkililerin NATO komutasından izinsiz
girmesi yasaktı.
Türkiye, NATO’ya girmek için
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tartışılmaktadır.
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sivil uçuşlara açılması için Afyonkarahisar NATO üssünü talep etmiştir.
Ancak NATO kabul etmemiştir.

Anadolu topraklarına
saplanmış kanlı hançerler;
NATO Üsleri

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

Afyonkarahisar Üssü: Türkiye'nin
en büyük Askeri Havaalanıdır. NATO'nun 2. büyük havaalanıdır. "Ana Jet
Bakım Üssü" olarak kullanılmaktadır.
Sivil uçuşlara açılması konusundaki çalışmalara NATO'dan izin çıkmamıştır.
İncirlik Hava Üssü: NATO'nun
önemli bölgesel bir depo üssüdür.
Adana'ya 10 km uzakta bulunan üs,
Akdeniz'e 56 km uzaklıktadır. ABD
Hava Kuvvetleri 39. Ana Jet Üssü burada görev yapmaktadır.
İzmir Hava Üssü: İzmir'in 17 km
kuzey batısında Çiğli'de bulunan, Avrupa'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne
(USAFE) bağlıdır. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan üste I-HAWK
ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmıştır. İzmir Hava Üssü NATO'nun Türkiye'deki en eski üslerinden
birisidir. 11 Ağustos 2004'de LANDSOUTHEAST karargâhı Napoli'den
İzmir'e taşınmıştır. 1 Ocak 2006'da da
ABD 16. Hava Filosu, Almanya'nın
Ramstein Hava Üssü’nden alınarak buraya yerleştirilmiştir. 2011 yılında Lib-

ya’ya yapılan hava saldırısında NATO’nun ana karargahı olarak kullanıldı ve halen kullanılmaktadır.
Şile Üssü: Stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası standartlarda
bir atış alanıdır.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı: Irak savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS'lar burada
üslenmiştir.
Balıkesir 9. Hava Jet Üssü: Bu
üsde 6 adet "vault" denilen füze rampası bulunmaktadır.
Muğla’da Aksaz Deniz Üssü. Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon,
Bartın, Çanakkale, Diyarbakır-Pirinçlik, Eskişehir, İzmir-Bornova, İzmit, Kütahya, Lüleburgaz, Sivas-Şarkışla, İskenderun, Ordu-Perşembe,
Rize-Pazar, Erzurum, Van-Pirreşit ve
Mardin'de NATO'ya bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri vardır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, bunlar
açığa çıkan üslerdir. Burada yazdıklarımızın dışında bilinen toplam 112
NATO üs ve tesisi bulunmaktadır.
Şimdi bir yenisi Malatya Kürecik’e
kurulmak isteniyor.

NATO’nun masrafları üye
ülkeler tarafından
karşılanıyor
Halkın paralarıyla halkı katle-

Yoksul Mahallelerimize Değil Bankacıların,
Holding Patronlarının Caddelerine Gidin!
Katiller, Hırsızlar Orada!
Halk Düşmanı Polis; Gazi’den Defol!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde, eski karakol
bölgesinde bulunan ana cadde üzerinde, 1 Ekim
Cumartesi günü akşam saatlerinde halk düşmanı
AKP’nin faşist polisi, 3 adet sivil araç ve 1 adet
akreple dolaşıp halkı ve devrimcileri taciz etti. Bunun üzerine sivil polis aracı ve akrep, saat 22.00
sularında 15 kişilik Cepheli bir grup tarafından
“Katil Polis Mahalleden Defol”, “Gazi Faşizme
Mezar Olacak”, “Umudun Adı DHKP-C”
sloganları eşliğinde taşlanarak tahrip edildi ve polisler mahalleden kovuldu. Ayrıca aynı gün öğle
saatlerinde, mahallede, faşist bir derneğe ait yayın satan 2 kişi ellerindeki yayınlara el konularak,
mahalleden kovuldu.
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diyorlar. NATO’nun masrafları
üye ülkelerden alınan paralarla
oluşturulan fondan karşılanmaktadır.
Türkiye, NATO altyapı programına katıldığı 1953 yılından,
2007 yılına kadar programa 284
Milyon Avro katkıda bulunmuştur.
Bu fonlar yine bizim paralarımızdır. Halktan alınan vergilerdir.
Halktan alınan vergiler dünya halklarının mücadelesini bastırmak
için kullanılıyor. Halkları katletmek
için kullanılıyor. Ulusal, sosyal
kurtuluş savaşlarını bastırmak için
kullanılıyor.
Afganistan’da olduğu gibi, ülkeleri işgal etmek için kullanılıyor.
Libya’da olduğu gibi emperyalizme tabii olmayan iktidarları yıkıp
işbirlikçi iktidarlar kurulmak için
kullanılıyor.
Bu fonlar bütün bunlar için
yine emperyalist silah tekellerinden
silah almak için harcanıyor. Yani
Afganistan’a atılan, Libya’ya atılan her bombayı emperyalist silah
tekelleri NATO’ya fatura ediyor ve
o faturalar NATO üyesi ülkeler tarafından karşılanıyor.

Sibel Yalçın Parkı’ndaki
Bu Çay Ocağı Devrimcilerin
Emekleri İle Kurulmuştur.
Bu Çay Ocağına Saldıranlar
Halk Düşmanlarıdır!
Halk Düşmanı Saldırganları
Bulacağız Ve
Hesap Soracağız
3 Ekim günü sabaha karşı saat 05.00 civarında, İstanbul Okmeydanı’ndaki
Sibel Yalçın Parkı’nda bulunan çay ocağı kundaklandı. Sabah işe giden halk
tarafından görülen yangın itfaiyeye haber verilerek söndürüldü. Yangın sonucu çay ocağının çatısı büyük oranda yandı ve çay ocağı kullanılmaz hale
geldi. Direnişin simgesi olan Sibel Yalçın Parkı, bedeller verilerek kuruldu. Park geçmişte de birçok saldırıya maruz kaldı. Ancak hiçbir saldırıdan
sonuç alınamamıştır. Çünkü o park halkın parkıdır, halka mal olmuş bir parktır. Gerçekleştirilen bu son kundaklama saldırısı da sonuçsuz kalacaktır.
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Neyi

Ders: Öğrenmek
Sevgili okurlarımız merhaba
Bu haftaki dersimizde devrimciliğimizin temel gıdası olan "öğrenmek" ten söz edeceğiz.
"Öğrenmek" devrimciliğin hem
nedeni hem sonucu, hem besleyeni hem
büyütenidir.
Öğrenmek devrimci bir görevdir.
Temeli, sorumluluk duymaktır.
Düşmandan daha güçlü olmak için
öğreniriz.
Öğretmek için öğreniriz. Öğretirken
yine öğreniriz.
Devrimciliğimiz, "öğrenerek" soluk
alır verir.
Büyür ve gelişir.
Emperyalizmi, faşizmi, sömürüyü, katliamları, halkların
acılarını öğrenmeden devrimci olunmaz. Bunları yaşayarak
öğreniriz. Her gün yeni bir
şeyler farkeder, kavrar ve öğreniriz. Düzenin pisliklerini,
adaletsizliklerini, bunların alternatifinin sosyalizm olduğunu öğrenerek devrimci olma nedenlerimizi çoğaltırız. Mücadeleye
hergün daha da çok bağlanırız.
Düzen öğrenmemizi ve düşünmemizi istemez. Halkı yozlaştırmak için
her yöntemi dener. Araştırmamızı,
okumamızı istemez. Burjuva ideolojisi ile beyinlerimizi teslim almak ister.
Burjuvazinin ideolojik saldırılarını
etkisizleştirmek, devrim ve sosyalizme
ulaşmak, halklarımızın kurtuluşunu
sağlamak, kısacası bu savaştan zafer kazanarak çıkmak için Marksizm-Leninizmi öğrenmeliyiz.
Neden mi?
Bir devrimcinin Marksizm-Leninizmi öğrenmemesi, bir adamın gözleri kapalı halde serçe yakalamaya
çalışması, ya da gözleri görmeyen birisinin el yordamı ile balık tutması gibidir.

Öğreneceğiz?

MARKSİZMLENİNİZMİ öğreneceğiz:
1-TARİHİ ANLAMAK İÇİN,
2-GÜNÜMÜZÜ ANLAMAK
İÇİN,
3-PRATİĞİ ÖRGÜTLEMEK İÇİN
ÖĞRENMELİYİZ.
Sürekli öğrenmek insanı güçlendirir. İdeolojimizi, Marksizm-Leninizmi öğrenmek hayata ve mücadeleye bakışımızı sadeleştirir.
Nerede, ne yapacağını bilen bir
ideolojik netleşmeyi, berrak bir düşünce
tarzını geliştirir. Sınıf bilinci netleştikçe
yaşamdaki belirsizlikler azalır. İdeoloji
insana şekil verir.

medyasıyla, filmleriyle, ahlaksız yoz dizileriyle, romanlarıyla, anti-bilimsel
dergileriyle... Eğer her önümüze gelen
şeyle öğrenmek adına ilgilenirsek tam
olarak hiçbir şey öğrenemeyiz.
Öğrenmek konusunda bir diğer
ölçü de ihtiyaçlardır. Halkımızın,
devrimin, çalıştığımız birimin ya da
bireysel eğitim programımızın ihtiyaçlarını temel almalıyız.
İnsan bilmediği bir şeye inanamaz.
Ya da yaptığı işi neden yaptığını
kavramadan o işi sonuçlandıramaz.
Bilginin, gerçeklerin olmadığı
yerde inanç ve umut yoktur. İnançsız,
umutsuz bir insan uçurumun kenarında her şeyinden vazgeçmiş birisi gibidir.
Tam da bu düzenin yaratmak istediği insan tipidir. Düzen, halkı çözümsüzlüğe itip bunalımlı kişilikler
haline getirmeye çalışıyor. Sürekli
araştıran, merak eden, bilgiye ihtiyaç duyan olmalıyız. Devrimciler halka umut taşırlar. Şehitlerimiz buna örnektir. Düzenin
adaletsizlikleri karşısında çoğu
zaman tek başlarına kitleleri
peşlerinden sürüklemiş, düşmandan hesap sormuşlardır. Onlara bunu yaptıran halkı ve meşru olmalarının dışında devrimci ruh ve coşkularıdır. Devrimci coşkunun kaynağı halka, devrime olan inanç ve bağlılıklarıdır. Bu inancı kazanmanın yolu da
bıkmadan usanmadan araştırmak ve
öğrenmektir.

Herkesten,
Her Şeyden
Öğrenmeliyiz
Nasıl Öğrenmeliyiz?
"Herkesten ve her şeyden öğrenmek" derken her önümüze geleni
öğrenmekten söz etmiyoruz. Elbette
seçici olmalıyız. Her şeyden önce
devrimcilik, kuralları öğrenmek ve
kurallı yaşamaktır.
O halde önce;
- Yıkacağımız düzenin işleyiş kurallarını,
- Nasıl yıkacağımızın kurallarını öğreneceğiz.
Yani öğrenmenin de kuralları ve
dolayısıyla sistematiği olmalıdır.
Öğrendiklerimizin düzene mi devrime mi hizmet ettiğinin ayrımını yapmak, en basit ayrım noktasıdır. Düzen
her türlü aracıyla halka saldırıyor;

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

Öğrenmenin Önündeki
Engeller Nelerdir?
Bilgileri hazır beklemek, birilerinin
öğretmesini beklemek, yani hazırlopçuluk öğrenmeyi engeller. Bu anlayışa sahip bir devrimci birilerinden talimat bekler. İşleri sadece söylenildiği ve
yapılması gerektiği için yapar. Bilmediği işi yapmak için hiç emek vermez. Öğrenme gereksinimi hissetmez.
Sorunlar karşısında "ama ben bilmiyorum ki" deyip işin içinden sıyrılır.
Bu anlayışın olduğu yerde devrimci
ruh ve coşku yoktur. İstek, cüret, azim,
ısrar yoktur.

DEMOKRATİK LİSE İSTİYORUZ
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Her şeyden önce devrimcilik, kuralları
öğrenmek ve kurallı yaşamaktır.

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

Zaten o alanda yapıceklerdir. Eğer bir sorunuO halde önce; yıkacağımız düzenin işleyiş
lan işlerden sonuç da
muz varsa; pratik içinde,
kurallarını, nasıl yıkacağımızın kurallarını
alınmaz. Moraller bozuhalkın içinde, halktan yardım
öğreneceğiz.
lur. Umutsuzluk kol gealarak çözebiliriz. Halka güYani öğrenmenin de kuralları ve dolayısıyla
veneceğiz, halkın hem öğzer.
sistematiği olmalıdır.
rencisi hem öğretmeni olaElbetteki örgütlenen
cağız.
Öğrenmesini bilen
her faaliyette görev alaniçin halkımız sayısız kitaba
ların yapacakları işler ayiçin öncelikle halkı tanımalıyız. Biz bir
sahip
eşsiz
bir kütüphanedir.
rıntılarıyla kendilerine anlatılmalı ve
halk hareketiyiz. Halkı örgütleyerek, kaHalkın tecrübelerini biraraya getikavratılmalıdır.
zanarak devrimi yapacağız. Halkı tarecek
daha iyi ve daha berrak ilkeler ve
nırsak
halkı
kazanabiliriz.
Halkı
Neden yapacaklarını ve nasıl yayöntemler
çıkartmalıyız. Sonra tekrar
her yanıyla tanıyacağız. Halk nasıl
pacaklarını bilmelidirler. Ancak bekhalkın sorunlarını çözmek için bu ilke
yaşar? Halkın ileri geri, olumlu
lenilmeyen durumlar da olabilir. Her zave yöntemleri uygulamalıyız. Yani her
olumsuz
yanları
nelerdir?
Halkın
acıman birilerinin bizlere hazır bilgileri akşey halkta var, biz almasını bileceğiz.
ları
nelerdir?
Halkın
gelenekleri
götarabileceği koşullarla karşılaşmayarenekleri, dini inançları, değerleri neBiz bir savaş örgütüyüz. Attığımız
biliriz.
lerdir?
Eğer
bunları
bilmezsek
halkı
her adım buna hizmet etmelidir.
Bu durumda ne yapacağız? "Ben bu
yeterince
tanımıyoruz
demektir.
Yürüttüğümüz her faaliyeti halkın
işi bilmiyorum" diyerek birilerinin öğHalkı tanımayan bir devrimcinin
retmesini mi bekleyeceğiz?
özlemini duyduğu adaleti sağlamak tedevrimciliği gerçek değildir.
melinde ele almalıyız. Hayatın her
Bilmiyorsak öğreniriz. İstenildialanında düşmanın bize doğrulttuğu siHalkı tanımayanlar halka güvenğinde yapılmayacak iş yoktur. DEVlahı yine düşmana çevrimesini bilecemezler.
Emperyalizm
halka
düşmandır.
RİMCİ, ÖĞRENME VE ÖĞRENğiz. Bu da merakla, ilgiyle etrafımızı
Halkı
"kendini
yönetemez
cahiller"
olaDİĞİNİ DE UYGULAMA CÜRETİ
gözlemlemekle
büyük bir coşku ve öğrak tanımlar.
TAŞIMALIDIR.
renme hevesiyle sorular sorarak, hayatı
Kendisine solcu, aydın diyenler
Hiç bir devrim her türden bilgianlaşılır kılarak olacaktır. Öğrenmek
de halkı tanımadıkları için halka güyi dört dörtlük bilen kadrolarla yaiçin
yanıp tutuşmalıyız.
venmezler. Halktan kopukturlar. Halkpılmamıştır. Devrim halkla örgütlenir.
tan kopuk olanlar halkın öğrencisi ve
Savaşın içinde karşımıza çıkan bilgi
öğretmeni olamaz. Oysa devrimciler
boşlukları daha çok araştırarak, düşüHatalarımızdan da
mayasını halktan alır, halkı tanırlar.
nerek ve öğrenerek yani kısacası emek
Öğrenmesini Bileceğiz
vererek giderilir. Hayatın ve pratiğin
Halka güvenmeyenler, halkı seviçinde öğrenmek budur.
Yaşamı anlamak özünde yaşamın
meyenler halktan öğrenemezler. Halk
zorluklarını anlamaktır. Hayatta her şey
tecrübeleriyle, yaşamıyla sorunlar karDevrimcinin o işin altından kalkbizim istediğimiz gibi düz, sorunsuz olşısındaki
pratikliğiyle
tarihi
yaratıcılımasını sağlayacak olan DEVRİMCİ
mayacaktır.
Bizler zorluklar karşısınğıyla
bilgedir.
Halktan
öğrenmesini
biCOŞKU, GÖREVLERİNE OLAN
da ne yapmamız gerektiğini öğrenir ve
leceğiz. Düzenin halka vermeye çaBAĞLILIĞI VE İSTEĞİDİR.
çözüm üretiriz. Gerçek gelişme budur.
lıştığı
geri
yanları
halkı
örgütleyerek
deÖğrenmenin temeli sorumluluk
Yeni deneyler, zorluklar karşısında
ğiştireceğiz.
Halkı
kazanmak
için
halkduymak, sormak ve cevap bulmaktır.
verilen mücadele devrimciyi güçlenla aramızda kalıcı bağlar kuracağız.
Düşmana karşı daha güçlü olmayı
dirir. Hata yapmaktan korkmamak geHalka sürekli olarak gitmezsek bağlaisteyen her devrimci bulduğu cevaprekir. Hata yapmaktan korkanlar sağrımız kalıcı olmaz.
lardan coşku duyar. Bu coşkuyu kenlamcılardır.
Sağlamcılar iş yapmazlar,
Bu bağın sürekli olmaması, halkın
di çevresindeki insanlara da taşır.
risk almazlar ve bilmediklerini öğrengözündeki varlığımızın varla yok aramezler. Oysa devrimcilik sürekli bir sasında olması anlamına gelir. Her faavaşı zorunlu kılar, devrimcilerin yaliyeti kendi acılarına son vermek için
Halkın Öğrencisi Ve
şamları zorluklarla doludur. Bedel
yaptığımızı halka benimsetmeliyiz.
Öğretmeni Olmalıyız
ödemeyi de bedel ödetmeyi de göze alHalk, "bizim" demeli. Halkın yüreğiÖğrenmek isteyen her devrimci
mayanlar devrimcilik yapamazlar. Hani ve beynini kazanacağız. Halkın
için kaynak çoktur. En büyük kaynak
talarımızdan ders çıkaracağız. Eğer
beynini kazanmak, halkı politik alarak
halkın kendisidir. İnsanlardır. Onların
hata yapmaktan korkarsak karar alikna etmekten, düzenin adaletsizliğini
yaşadıklarıdır. Bunlardan öğrenmesimaktan da korkarız. Her şey kendilive çözüm yolunu göstermekten geçini bilen sürekli olaylara ve insanlara bu
ğindenci
gelişir.
yor. Yüreğini kazanmamız ise onlar için
gözle bakan bir devrimci daha güçlü
Kendiliğindencilik yenilgiyi de beödediğimiz bedeli, onlara verdiğimiz
olacaktır.
raberinde getirir. Yenilgiyi kabul etdeğeri göstermekle olacaktır. İşte o zaHalktan öğrenmek ve öğretmek
memek, düzene teslim olmamak geman "biz" diyeceklerdir, sahiplene-
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Yürüttüğümüz her faaliyeti halkın
özlemini duyduğu adaleti sağlamak
temelinde ele almalıyız. Hayatın her alanında
düşmanın bize doğrulttuğu silahı yine düşmana
çevrimesini bileceğiz. Bu da merakla, ilgiyle
etrafımızı gözlemlemekle büyük bir coşku ve
öğrenme hevesiyle sorular sorarak, hayatı
anlaşılır kılarak olacaktır.

rekir.
Halk bize güveniyor, bizden
acılarını bitirmemizi bekliyor.
Vazgeçmeyeceğiz, ısrarla öğreneceğiz. Hata yaparsak düzeltme olanağı her zaman vardır.
Ama hiçbir şey yapmazsak
umutsuzlaşırız, kendimize olan
güvenimizi kaybederiz, inançsızlaşırız.
Bu da devrimciliğin bitmesi demektir zaten. Yapılan hatalar moral bozukluğu yerine devrimciye ders veren
yeni çözümler üretmemizi sağlayan güç
olmalıdır. Zayıf yanlarımızı, hatalarımızı öğrenerek düzelteceğiz. Sonuç almak için düşüneceğiz, sorunu çözmediysek başa dönecek ve tekrar düşüneceğiz.

Devrimci Kalabilmek, Dava
Adamı Olabilmek İçin Sürekli
Öğrenmeliyiz
Öğrenmedeki ısrarımız, devrimci
olmak konusundaki iddiamızdır. Bilgilerimiz bize güç verir. Her gün yeni

bir şeyler öğreneceğiz, hergün yeni bir
çözüm arayacağız. Bilgi inancımızı büyütür, irademizi güçlendirir. Hayatı
öğrenmek bize güven verir. Sorunlarımızı çözeceğimize olan inancımızla
yaklaşırız ve kendimize güveniriz.
Devrimcilik bir ömür boyudur, dava
adamı olmak için sürekli öğrenmeliyiz.

Öğrenmenin Durduğu
Yerde Gerileme Başlar
Bu nedenle ölene kadar öğreneceğiz. Hayattan, halkımızdan, olaylardan,
kitaplardan, belki bir çocuktan devrimi büyütecek her şeyden öğreneceğiz.
Dünya devrimlerinin önderleri, ustalar hiçbir zaman "öğrendiklerim

Savaşan
Kelimeler
Dostum, Allahsız,
Kitapsız, Gözüm, Canım...
Dil toplumsal bir olgudur. Her topluluk kendi dilini
yaratmıştır. Ulus olabilmenin şartlarından biridir dilin
ortaklığı, birliği. Ama bizim açımızdan bu tanımlama,
kendi dilimizi tanımlamak için yeterli değildir. Çünkü
biz ortak milliyetin dilinden öte, kişinin emek karşısındaki rolüne göre dilleri değerlendiririz. Aynı milliyetten olsa da bir emekçinin diliyle, burjuvazinin dili aynı
değildir.
Sınıf ayrımı, kullandıkları kelimelere de yansır. Ve
biz emekten yana insanlar olarak halkın kullandığı dili
kullanırız. Ama kullandığımız dilin öz, doğal ve
yabancı etkilenmelere karşı korunması gerekir.
Kitle iletişim araçlarının kullanımının artmasıyla
birlikte, dil de daha hızlı bozulmaya başlamıştır. Bizim
olmayan, bizi ifade etmeyen kelimeler daha sık
karşımıza çıkıyor artık. Bunlara karşı uyanık olup,
günlük konuşmalarımıza sokmamak gerekir. Hatta bir
adım daha öne geçip şöyle diyelim: Cepheliler’in kendi
dilini oluşturmaları, yabancı kökenli olmasa da yoz-

yeterli" dememişlerdir.
Son anlarına kadar öğrenmeye açık ve mütevazı
olmanın örneklerini yaratmışlardır. Bakın Mao
ne diyor:
"Benim de birçok eksiklerim var. Mükemmel
değilim, kendimden hoşnut olmadığım
çok olur. Marksist öğretinin çeşitli
alanlarında ustalaşmış değilim. İktisadi
konuları incelemeye yeni başladım.
Ama azimle çalışıyorum ölünceye kadar da çalışacağım. Çalışmamı ancak
ölüm sona erdirecek. Kısacası hayatta
olduğum sürece her gün çalışacağım.
Hep beraber bir çalışma ortamı yaratalım, benim de öğrenmem gereken çok
şey var. Aksi halde Marx'la buluşma
vakti geldiğinde durum pek iç açıcı olmaz. Bana birkaç soru sorar ben de cevaplayamazsam halim nice olur.
Eminim Marx, Çin devriminin her
yönüyle yakından ilgileniyordur."
Haftaya görüşmek üzere hoşcakalın....
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argo kelimelerden uzak durmaları gerekir.
Biz birbirimize hitap ederken, yoldaş olmanın bilinciyle, sırtımızı birbirimize yaslamanın gücü ve
rahatlığıyla sesleniriz. Küçük burjuvazinin kullandığı
“dostum, gözüm, canım” gibi sözcüklere ihtiyacımız
yoktur. Sevgimiz, sade-doğaldır. Dostu değilizdir birbirimizin, yoldaşıyızdır. Ve bunu yaşatmak demek, her
zaman bunu söylemek değildir. İnceliğimizde, düşünceli davranışlarımızda, birbirimiz için canımızı vermemizde yatar. O yüzden birbirimize hitap ederken ya da
çevremizdeki insanlara seslenirken böyle tanımlamalar
yerine, halkın kullandığı doğal olan seslenmeleri seçmek gerekir. Abla, abi ya da kişinin ismi yerine “dostum-gözüm” demek doğru değildir.
Küçük burjuva çevreler arasında kullanılan
“allahsız-kitapsız” gibi kelimeler ise bize tamamen
uzak olmalıdır. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Halk
içinde çalışma yapıyor, örgütlenme faaliyeti sürdürüyoruz. Böyle kelimeler bizim halk içinde kendimizi
soyutlamamıza neden olur. Onların değerleriyle
“dalga geçmek-önemsememek” anlamına gelir. Bu
tür kelimelerin entel bilgiçliği ile kullanılmasına izin
vermemeli ve uyarmalıyız. Kullananlara, verecekleri
zararı anlatırsak, vazgeçmelerini de sağlamış oluruz.
Dilimiz bizi anlatmalıdır. Birbirimize dair kullandığımız sıfatlar ilişkilerimizin de aynasıdır. Doğru
kelimeleri seçmeli, argo anlatımlardan ve gereksiz, ne
ifade ettiği belli olmayan tanımlamalardan kaçınmalıyız.
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DEV–GENÇ VARSA “BEN YOKUM”,
SOLUN HASTALIĞIDIR

si de bir bahane
sundu bize. 2 yıldır bedeller ödeyerek sürdürdük
kampanyamızı.
Türkiye’ nin dört
bir yerinde imza
kampanyası başlattık, her kesimden insana anlattık kampanyamızın amacını, hatta onlar görmek
istemese bile Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı’nın karşısında da haykırdık sloganlarımızı.
Ferhat ve Berna arkadaşlarımız tutuklandı.
Serbest bırakılmaları için
kampanya dahilinde İstanbul’dan Ankara’ya kadar adım adım tam 520
km yol yürüdük. Topladığımız imzaları Meclise
götürdük. Meclis yolunda polisin saldırısına uğradık, ama yine de verdik
imzalarımızı. Bu süreçte
duymayan kalmadı Ferhat ve Berna’yı. Parasız eğitim
kampanyamızı herkesin gündemine soktuk. Şimdi, dün
parasız eğitim talepli bir kampanyayı “gereksiz” bulan
sol, bugün birleşmiş ve “dünün” reddettikleri sloganıyla
ortak eylem yapıyorlar, ancak bir biz yokuz!
Şimdi soruyoruz: Geçen yıl bu kampanyayı birlikte
örgütlemekten neden kaçtınız? Bu önerimizi neden kabul
etmediniz? Birlik olmanın önündeki engel neydi? Çağrıyı bizim yapmamız mıydı sizin bizi reddetmenize neden? Biz o dönem çağrı yaptığımızda yoğunluklarınız vardı, fakat hatırlayabildiğimiz kadarıyla o zamanki gündemlerinizde de somut bir şey katamadınız halkın devrim mücadelesine gözle görülür, elle tutulur. Şimdi ne değişti de böyle birlikte aynı kampanya etrafında birleştiniz? Parasız eğitim sorununu ne oldu da bugün keşfettiniz?
Bunun aslında sebepleri çok karmaşık şeyler değil. En
başta rekabetçi, grupçu küçük burjuva anlayışı geliyor. Yılların DEV-GENÇ FOBİSİ var! Biz yıllar önce mahkum
ettik bu yaklaşımı. Solun tek bir kanıtı yoktur ki; sabote ettiğimiz herhangi bir ortaklık, salt kendi propaganda
alanımıza dönüştürdüğümüz bir kampanya gösterebilsin.
Aksine, solun bu konudaki geçmişi çok daha kirlidir. 1
Aralık direnişlerini, sola zorlamayla yaptırdığımız boykotları, işgalleri hatırlarız biz. Doksanlarda Dev-Genç’liler yemekhane zamlarının geri alınması için büyük bir boykot hazırlığındayken ve tarih koymuşken yine bu rekabetçi
anlayış, giderek iki gün öncesine bir boykot koydu. Ta-

Solda Birlik, Çıkarsız Bir Şekilde Emekle ve Sabırla
Örülür, Aksi Birlik Değil; Grupçuluktur,
Çıkarcılıktır, Emekten Kaçmaktır!
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29 Eylül Perşembe
günü İstanbul Üniversitesi önünde birçok gençlik
örgütü, "parasız eğitim
istiyoruz" talepli bir eylem
gerçekleştirdi. Eylemi gerçekleştiren çok sayıda örgüt var ancak içlerinde biz
yokuz. Ayrıca bize bu eylem için hiç kimse de çağrı yapmadı. Ki bu durum
bizi hiç şaşırtmadı. Üstelik
bizim Gençlik Federasyonu olarak, bir yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz
"Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız" adlı bir
kampanyamız da var. Hatta bu kampanya sürecinde, çokça basında da yer alan Ferhat ve Berna arkadaşlarımız da kampanyanın adının yazılı olduğu pankartı başbakanın karşısında açtıkları için
tutuklandılar. Bunları, “ biz böyle bir kampanya yapıyoruz, bu nedenle sol bu isimle bir kampanya yapmasın” demek için söylemiyoruz. Bunu, solda birlik çağrısı yaptığını söyleyip altını doldurmayan, grupçu, rekabetçi, farklı hesaplarla bu birliği pratiğe dökmeyen anlayışlara ne
yaptıklarını anlatmak için yazıyoruz. Ve sol neden böyle bir kampanyada bizim olmadığımızı açıklamalıdır. Ama
biliyoruz ki sol bunu açıklayamaz, fakat biz daha önce başka dostlarımıza yaptığımız eleştirilerimizde de bu süreci anlatmıştık ve şimdi bunu halkımıza duyduğumuz sorumluluk açısından, gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Biz 2010 başında, Gençlik Federasyonu olarak “PARASIZ EĞİTİM İSTİYORUZ, ALACAĞIZ!” isimli kampanyamıza başlamadan önce bu kampanyayı birlikte örgütleyebileceğimizi düşündüğümüz tüm gençlik
örgütlenmeleriyle tek tek görüşüp çağrı yapmıştık. Ancak
hangi gençlik örgütlenmesine gittiysek hepsi de bir bahane buldu. Kimi “gündemimiz yoğun” dedi, kimi “TEKEL direnişine yoğunluğumuzu veriyoruz” dedi, kimi
“sınıfla buluşmak gerekir” dedi, kimi “parasız eğitim
burjuva çocuklarına hizmet eder” gibi ucube “tahlillerini” koydu önümüze. Açıkçası kime bu çağrıyı yaptıysak bu kampanyayı bizimle beraber örgütlemekten kaçtı. Herkesin üzerinde anlaşacağı bir talepte; “Parasız Eğitim İstiyoruz!” sloganında birleşelim dedik. Ama hep-
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bii ki rekabetçi anlayışla yapılan bu boykot başarılı olmadı.
İşte böyle bir geçmiş var karşımızda.
İkinci sebep; solun kendine güvensizliği ve iddiasızlığıdır. Reformizim ve oportunizm böyle bir taleple kendi gündemini yaratacağına inanmamıştır. Parasız eğitim
talebiyle insanları mücadeleye katıp, etkili bir sonuç alacağına inanmamıştır. Gençliğin sorunu mu yok? Var. Ama
sol, kendi sorunlarını gündem yapmak yerine mevcut gündemlerin peşine takılıp gitmektedir. Bu nedenle parasız
eğitim gibi gençlik için en önemli taleplerden biri olan gençliğin sorununu sahiplenmemiştir. Gündemine almamıştır. Başını kaşıyacak zamanı yoktu, çok yoğunlardı. Ama
bir yıla geri dönüp bakıldığında ortada gençliğin mücadelesi adına somut bir şey yoktur. İddiasız kendine güvensiz
kısa süreli, yasak savmacı eylemler geçiştirilmiştir.
Üçüncü olarak; politikasızlıktır. Reformizmin ve
oportunizmin kendine ait bir politikası, gündemi yoktur,
kendi dışlarındaki gelişmelerin peşine takılıp sürüklenip
gitmektedir. Mısır’da devrim oldu mu olmadı mı, Libya’
daki halk hareketi ilerici mi gerici mi! Bu politikasızlık,
bir gelenek yaratmanın, kazanım elde etmenin önünde de
engeldir, dolayısıyla emeğin üstüne oturmaktan başka bir
anlama gelmez. Tekel işçilerinin direnişi onun gündemidir. Ama gençliğin kendi talepleri gündemi olmaz. Neden?
Çünkü birincisinde hazır yaratılmış bir gündem var. Bir
direniş var. O hiç bir emek harcamadan orada boy gösterecektir. Gerçekte o direnişe de ciddi bir katkısı yoktur.
Orada da kendi reklamının peşindedir. Bugün parasız eğitim kampanyası başlatmaları bunun en somut göstergesidir. Büyük bedeller ödenerek oluşturulmuş bir gündem
var. Parasız eğitim istemenin meşruluğunu hiç kimse reddedemez duruma gelmiş. İşte reformizm ve oportünizm
orda kendini gösteriyor. Hiç bir emek harcamadan kendi reklamını yapabilir. Eylemde Ferhat ve Berna için özgürlük istiyorlar. Peki bugüne kadar Ferhat ve Berna için
kılınızı kıpırdattınız mı?
Dördüncü olarak; eğer bu kampanyayı beraber yapmayı kabul etmiş olsalardı emek verip bedeller ödeyeceklerdi ister istemez. Ancak reformizm ve oportunizm
emek vermekten ve bedel ödemekten kaçmaktadır. Baş-

kasınnı emeğinin üzerinden reklamlarını yapmak isterler.
Ancak Devrimci Gençlik’le yapacakları bir birlikte bunu
yapamayacaklarını da bilirler. Onun için birliklerde bizden kaçarlar. Herkes olabilir. Herkesi çağırırlar ama bizi
çağırmazlar. Bizimle görüşmemelerinin bir başka açıklaması var mı?
Beşinci olarak; oportunizmin, reformizmin hedefsizliği, protestocu, sivil toplumcu anlayışıdır. Oportunizm
ve reformizm hedefli ve uzun soluklu bir mücadeleyi hedef olarak önüne koymaz. Bunun sonucunda geçici, reklamcı ve protestocu bir anlayış ortaya çıkar. Geçtiğimiz
bir yıl boyunca somut talepleri neydi? Elle tutulur, ısrarla ve kararlılıkla savundukları bir talepleri yoktu. Moda
haline getirdikleri Avrupa tarzındaki yumurtalı eylemlerinden başka bir şey yapmadılar. Eğer bizimle bu kampanyada eylem birlikteliği yapsaydılar bunların hiçbirini yapamayacaklardı.
Örneğini daha 3 Ekim Salı günü, ÇHD İstanbul Şubesi’
nin tüm DKÖ, kurum ve partilere, Ferhat ve Berna’nın
mahkemesi öncesi yapmayı düşündüğü eylemin çağrısına gösterilen “ilgide” gördük. Toplantıda çağrıcı kurum
dışında biz, Eğitim-Sen ve İHD vardı sadece. Ve İHD de
çağrıcı olmayacağını iletmiştir bir gün sonrasında, nedendir
bilinmez! Parasız eğitim talebiyle bir araya gelen örgütler, parasız eğitim istemenin bedelini 20 aydır oligarşinin
hapishanelerinde tutsaklıklarıyla, işkenceyle ödeyen iki
öğrenci için yapılması düşünülen bir eylemin toplantısını dinlemeyi bile gelmemiştir. Eminiz yine çok yoğun gündemleri vardır(!) Ferhat ve Berna yalnız Türkiye’de değil Avrupa ülkelerine kadar gündem olmuş, hatta burjuva
medya mahkemeyle ilgili 3 gün üst üste haberler yapmış
–hem de solun şu durumundan daha ileri bir şekilde- ancak ne yazık ki ülkemiz solu burunlarının ucundaki bu gündemi de “kendi dışlarında” görmüştür. İşte yazımızın başından beri anlatmaya çalıştığımız “SAMİMİYET” ölçüsü budur işte.
Solda birlik devrimciliğin gereğidir. Ancak bu birlik
tek taraflı bir çaba ile de sağlıklı bir şekilde sürmez. Bu
birlik çıkarsız bir şekilde sabırla ve emekle örülür; aksi
birlik değil solda grupçuluk, çıkarcılık ve emekten kaçmaktır. Sol ideolojik mücadeleden kaçmaktadır, çünkü bugün ortada Marksizm-Leninizm adına solun söyleyebileceği bir şey kalmamıştır. Marksizm-Leninizm halkın güç
olmasını öğütler, Marksizm-Leninizm peşine düşmemiz
gereken tek çıkarımızın devrimin çıkarları olduğunu
söyler. Yani bugün ülkemiz solunun tam tersini yapmamızı: Yani ŞİLİ’ DEKİ, CAMİLA’LARA ÖYKÜNMEYİ DEĞİL, KENDİ TOPRAKLARINDA, GÖZLERİNİN
ÖNÜNDEKİ FERHAT VE BERNA’ NIN TALEBİNE
TÜM GRUPÇULUĞUNU, ÇIKARLARINI GÖZETMEKSİZİN KATILMASINI SÖYLER MARKSİZM-LENİNİZM.
Ve dostlarımıza diyoruz ki; yaptığınız bu birlik ve bundan sonra yapacaklarınız yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı sonuçsuz kalmaya mahkumdur.
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Liseli Devrimci Gençlik
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Ailelerimiz ve Geleceğimiz İçin
Liseli Dev-Genç Saflarında Birleşiyoruz
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Nedir ailelerimiz ve geleceğimiz
için Liseli Dev-Genç saflarında birleşmek? Ve ailelerimiz biz Liseli DevGenç’li olurken neden mücadelemize
engel olmak ister?
Aslında bu soruları yaşadığımız düzene bakarak cevaplayabiliriz. Çünkü
bu düzen haksızlıkları, ahlaksızlıkları her gün karşımıza çıkartıyor. Bizler
liseliler olarak bize dayatılan bu ahlaksızlıkları, haksızlıkları gördüğümüzde göz yummak yerine bizlere iyiyi, güzeli, yaşanılacak bir dünyayı gösteren Liseli Dev-Genç tarihine ve Liseli Dev-Genç’lilere bakmak istiyoruz.
İşte biz bir şeyleri görmeye ve sorgulamaya başladığımızda ve zamanla
tam bir Liseli Dev-Genç’li olduğumuzda hatta Liseli Dev-Genç’li olmaya adım attığımızda karşımıza ailemiz çıkıyor. Sadece ailemiz de değil düzenin öğrenci gençlik üzerinde
uyguladığı tüm baskı araçları devreye giriyor. Polis ve benzeri, hepsi
bizi düzenin içine çekmeye çalışıyor.
Neden? Ne yapıyoruz ki, bu kadar
çok baskıya maruz kalıyoruz?
Çünkü biz, anti-emperyalistiz.
Vatanımızın bağımsızlığını savunuyoruz...
Çünkü biz, anti-faşistiz. Faşist
düzene karşı mücadele ediyor, demokratik bir Türkiye istiyoruz.
Çünkü biz, yozlaşmaya karşı çıkıyoruz. Değerlerimizin, kültürümüzün çürütülmesini istemiyoruz.
Çünkü biz, paralı eğitime karşı parasız eğitim hakkımızı savunuyoruz
Çünkü biz, sınav sisteminin bir
parçası olmak istemiyoruz. Ve dahası...
İşte böyle olduğumuz için ailemiz
korkutuluyor. Böyle olduğumuz için
polis sürekli bizi ve ailemizi rahatsız
ediyor.

Biz Liseli
Dev-Genç’lileriz
 Çürümenin içinde
büyümek istemiyoruz.
 Uyuşturucu bataklığında
büyümek istemiyoruz.
 Üniversite kapılarında
adaletsizlik istemiyoruz.
 Büyüdüğümüzde
işsizlik bataklığında
boğulmak istemiyoruz.
 Bunun için demokratik
bir lise istiyoruz.
 Demokratik bir lise için
özgür, bağımsız bir ülke
istiyoruz.
 Bunun için bu yaşta,
BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

Bu kavgada
biz de varız
 Liseliyiz biz...
Genciz, çok genç...
Ama yüreklerimiz
büyük, ama erken
olgunlaşıyoruz biz.
Bu ülke, bu düzen erken
büyümek zorunda
bırakıyor bizi.
 İşte bu yüzden
BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

Evet, 'Biz böyleyiz' diye göğsümüzü gere gere söylemeliyiz. Vatansever olmayacağızda hain mi olacağız?
Vatanımızı mı satacağız? Yoksul halk
çocuklarının okuması için akkımız
olan, parasız eğitimi istemeyipte, okullarda okuyabilmek için cebimizdeki ekmek parasını haksız yere bizden para
alan okul müdürüne mi teslim edeceğiz? Ya da faşist olup okullarda bıçakla,
satırla devrimci demokrat öğrencilerin
üzerine mi saldıracağız. Emperyalistleri destekleyip halkların kanını mı deökeceğiz. Peki hangisi?
Bizler çok şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Ailelerimiz bizim bu isteklerimize karşı çıkıyor. “Devrimci olma da ne olursan ol”
deyip evlatlarının pisliğin içine girmesine bile bile göz yumuyor ya da
herkes devrimcilik yapsın ama sen yapma diyor. Kısacası devrimcilik yapmamıza izin vermiyor.
Peki biz, ailelerimiz bize izin vermiyor diye vaz mı geçeceğiz devrimcilikten? Hayır! Anlatacağız ailemize
devrimciliği. Saklamayacağız, ısrarla
anlatacağız ne yapmak istediğimizi.
Bu yüzden yeri gelecek baskı göreceğiz, yeri gelecek evden atılacağız,
yeri gelecek okuldan alınacağız, eğitim hakkımız elimizden alınacak. Biz
bunları tersine çevireceğiz. Ailemizi
düzene terk etmemek için, yanımızda,
yanıbaşımızda bizimle olmasını sağlamak için ne ailemizden vazgeçeceğiz, ne de devrimcilikten. Onların
devrimciliğimizi kabul etmeleri için sürekli anlatacağız. Bu ülkede biraz
daha rahat yaşıyorsak bunun devrimcilerin can bedeli verdiği mücadeleden
geçtiğini anlatacağız. Ne olursa olsun
ailelerimize ve geleceğimize sahip çıkıp ne devrimciliğimizden vazgeçeceğiz ne de ailemizden.
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Gençlik Federasyonu’ndan
Okullarımızın açılmasıyla birlikte çalışmalarımız daha
yoğun bir tempoya girdi. AKP iktidarı halkın kazanılmış
haklarına saldırmaya devam ediyor.
İşçilerin, memurların, mimar ve mühendislerin hakları, Kanun Hükmünde Kararnameler’le bir gecede ellerinden alınıyor. Biz ise hem halka gidip onların sorunlarına
sahip çıkmak hem de gençliği bu mücadelenin içine katmak için örgütlenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Yıllardır bir örgütlenme içinde bulunmayan insanlar, devrimcilerden kopmuş insanlar, gençliğin onlara dönük ısrarlı
ve sürekli çalışmasıyla tekrar umut kazanmaya başlıyor.
İşçi, köylü veya öğrenci gençlik ülkemiz mücadelesinde
cüreti ve dinamizmiyle her zaman ön plana çıkmış, birçoğu
tarihte mücadeleye ivme kazandırmış ve şanlı bir sayfa yazmıştır Türkiye devrim tarihine.
Öğrenci gençlik bu anlamda toplumun mücadelesinde hep
önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle de yıllardır devletin sivil ve resmi faşist saldırılarıyla da başbaşa kalmış, bedeller
ödemiş ve yarattığı direniş gelenekleriyle de faşizme karşı
yürütülen mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir.
27 Eylül Pazartesi günü Dev-Genç'liler parasız eğitim istediği için tutuklu olan iki Dev-Genç' liye özgürlük istemek
için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde bildiri dağıtmaya başladılar. Önlükleriyle ve sesli çağrılarıyla öğrencilerin içinde dolaşıp yaşanan hukuksuzluğu teşhir ediyorlardı.
Dev-Genç'liler çalışmalarına devam etmek için yemekhaneye gittiklerinde üst kattan bir saldırı haberi geldi. Faşist
öğrenciler okula girmiş ve solun masalarına saldırmışlardı. Haberin alınmasıyla hemen üst kata çıkıldı. Faşistler Hergele Meydanı'nda tekbir getiriyordu. Ama ortada bir çatışmadan çok karşılıklı sözlü atışma durumu vardı. Özel güvenlik araya girmiş,
faşistlere kol kanat geriyordu. Dev-Genç'liler oraya gelince
faşistler ve özel güvenlik okulun dışına kadar atıldı. Sonra öğrencilere yönelik konuşmalar yapıldı ve durum teşhir edildi.
28 Eylül’de saldırının adresi Marmara Üniversitesi’ydi. Okulun girişinde Ferhat ve Berna'ya özgürlük istemek
ve öğrencileri mahkemeye çağırmak için bildiri dağıtan DevGenç'lilere faşistler polis eşliğinde saldırdı.
Faşistlerin sopalarla püskürtülmesinden sonra polis okulun kapısının önüne geçerek öğrencilerin çıkışını ve DevGenç’lilerin onlara ulaşmasını engellemeye çalıştı. Hem saldırı sırasında, hem de saldırıdan sonra polis gelirken Dev-Genç'liler okulun önünden ayrılmadı ve geri adım atmadılar. Polisin
arasından geçerek dışarı çıkan öğrenciler Dev-Genç'lilere hak
verdiklerini söylediler ve onlar da okulun girişinde on DevGenç’lilerle beraber kaldılar. İyice teşhir olan faşistler okulun
içine kaçarken polisi de teşhir eden konuşmalar yapıldı. DevGenç'liler kendi koydukları programlarını tamamladıktan
sonra çalışmalarını bitirdiler.
Her iki olay da küçük ve gençlik tarihinde birçok örneği
olan saldırılardır. Bu küçük saldırıları önemli kılan şey ardarda gerçekleşmiş olmalarıdır. Bu durumda önemli olan

Sivil-Faşist Saldırıları
Örgütlenerek Boşa Çıkartalım!

nokta şudur: Gençlik içinde çalışmalarımız yoğunlaştıkça,
gençlik kendi öz örgütlenmesini geliştirdikçe bu saldırılar
büyüyerek ve süreklilik kazanarak devam edecektir.
Devlet halkın en dinamik kesiminin örgütlenmesini engellemek için yıllardır uğraşmaktadır. Gözaltı ve tutuklamalar, açılan soruşturmalar hepsi örgütlenmemizin önüne geçmek içindir. Devletin bu konuda en çok kullandığı yöntemlerden biri de sivil-faşist saldırılardır. Bu yüzden, sivil-faşist
saldırılar devletin örgütlediği ve ondan bağımsız bir saldırı biçimi değildir.
Sivil-faşist terörle "sağ-sol çatışıyor" diyerek, öğrenciler
gözünde kendi saldırısını meşrulaştırmak istemektedir. Bu
yüzden örgütlenme ve çalışmalar arttıkça bu saldırılar artacak ve örgütlenmemizi aksatmaya çalışacaklardır.
Buna karşı özellikle bu saldırıların daha fazla olduğu okullarda öğrenci kitlesine bu sivil-faşist saldırıların asıl olarak kim
tarafından tezgahlandığını anlatmak zorundayız. Sivil-faşizmin karşısında Dev-Genç'lilerin her hareketini belirleyen en
önemli nokta CÜRETLERİDİR. Tarihimiz cüretli DevGenç'lilerin onlarca faşist işgali ve saldırıyı nasıl boşa çıkardığını, nasıl faşistleri okuldan söküp attıklarını bize öğretmektedir.
Sivil-faşist saldırılarda ilk önce kendi özgücümüze güvenerek hareket etmeliyiz. Ama her saldırıda solu ve öğrencileri birleştirmek ve tavır aldırmak da zorunlu. Hiçbirinin
olmadığı noktada kendi gücümüzle saldırıya siper olmak
ve bedel ödemek pahasına saldırıyı durdurmak tabi ki yine
bize düşmektedir.
Okullardaki fasist saldırılara karşı mücadelede en başta şehitlerimizden öğrenmeliyiz. İstanbul Üniversitesi' ne
girdiklerinde 2-3 kişiyken her gün dayak yiyip 5-6 ay sonra artık faşistlere dayak atan bir örgütlülüğü yaratmış Şaban Şen' lerin ısrarı, kararlılığı ve devrimci gururunu taşımalıyız. İÜ. Basın Yayın Fakültesi' nde faşistler gelip afiş
astığında kimse cesaret edemezken tek başına o afişleri yırtan Hamiyet Yıldızlar’ın cesaretini kuşanmalıyız.
Tabi ki bu saldırıların tamamıyla durulması ve son bulması mümkün değildir. Devlet küçük, büyük bu tip saldırılar örgütleyerek gençliğin mücadelesine saldıracaktır. Bu yüzden okullarda mevcut olan anti-faşist potansiyeli örgütlemeli
ve saldırıların karşısına öğrencilerin gücüyle çıkmalıyız.
Saldırının yoğun olduğu okullarda bu potansiyel çok olmasına rağmen öğrenciler, umutsuz ve tek başınadır.
Dev-Genç'liler olarak en geniş öğrenci kesimini kendi öz
örgütlenmelerinde birleştirmeye çalışırken mücadelede ön
plana çıkan insanları da faşizme karşı dar anlamda örgütlemeliyiz.
Ancak öğrencilerin örgütlü gücüyle okullarımızda faşizmin etkisini kırabiliriz. Onların silahlarını etkisiz kılmak
için Türkiye'nin her yerinde, bulunduğumuz her okulda örgütlenmeye hız verelim.
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Gençliğin
Gündeminden

MEB’e Göre, Parası Olmadığı
İçin Okuyamayan Öğrenciler
ve Aileleri Suçlu!

İlköğretim ve ortaöğretimde yeni
eğitim-öğretim yılı başlarken çoğu
okulun sınıfları yine boş kaldı. Özellikle Anadolu' da birçok öğrenci yoksulluktan dolayı çalışmak zorunda kaldığı için okula gidemiyor. MEB ise bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla çalışarak okul masraflarını karşılamaya çalışan öğrencileri "tüm imkanları olmasına rağmen
aileleri tarafından okutulmayan" kişilermiş gibi göstererek, yaptıkları sömürüye kılıf aramaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı, öğrencilerin eğitime kazandırılması amacıyla "Yetiştirici Sınıf Uygulaması" adında yeni bir uygulama başlatacaklarını da açıkladı. Ancak bu yeni uygulama ile MEB gerçekten yoksul öğrencilerin eğitime kazandırılmasını mı amaçlıyor? Elbette HAYIR! Amaçlanan her zaman olduğu gibi öğrencileri daha fazla sömürmek ve onları soygun düzenine katmaktır.

Öğrencileri çalışmak zorunda bırakan
paralı eğitim sistemidir!

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

Şu anda ülkemizde ilköğretime kaydı olmayan 82 bin
107 öğrenci bulunuyor. İlköğretime kaydı olup da yoksulluktan dolayı okula gidemeyen öğrenci sayısı ise 326
bin 513. Bunun yanında okul masraflarını karşılayamayan ve eğitimlerine devam edemeyen binlerce öğrenci de
ücretli işci olarak çalışmak zorunda kalıyor. Sadece Şanlıurfa' da eğitim masraflarını karşılamak için tarım işçisi
olarak çalışan 120 bin öğrenci var. Bu öğrenciler okula en
az iki ay geç başladıkları gibi sonrasında da okulu bırakmak zorunda kalabiliyor. Şanlıurfa' da okulun ilk günlerinde pamuk tarlasında çalışan iki öğrenci şunu söylüyor:
"Biz de okula zamanında gitmek istiyoruz ama maddi durumumuz iyi değil. Pamuk tarlasında hasat bittikten son-

gençliğin
tarihinden
11 Ekim - 18 Ekim
12 Ekim 1992 : TÖDEF Kürdistan Koordinasyonu, Dicle Üniversitesi'nde yemeklere yapılan %100'lük zammı
protesto için süresiz yemek boykotu başlattı.
16 Ekim 1992 : İstanbul Öğrenci Dernekleri'nin Boğaziçi Üniversitesi'nde merkezi olarak yaptığı açılış şenliği polis tarafından ablukaya alındı. Şenlik bitiminde 10 öğrenci
gözaltına alındı.
17 Ekim 1994 : Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde faşist
okul müdürünün gözaltına aldırdığı 15 öğrenciden 2'si tutuklandı.
18 Ekim 1994 : Dersim Cumhuriyet Lisesi'nde TÖDEF
tarafından baskılar, katliamlar ve köy yakmalarla ilgili forum düzenlendi.
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ra okul ihtiyaçlarını karşılayarak ders başı yapacağız."
Öğrenciler bu şekilde eğitimlerine başlamak için çalışırken, Milli Eğitim Bakanı da 'yavuz hırsız' misalı öğrencileri suçluyor. Öğrencilerin zorla okula gönderilmediğini söyleyerek sistemin sorunlarını görmezden geliyor. Ancak gerçek ortadadır! Öğrencilerin okula gidememelerinin sebebi paralı eğitim sistemidir.

Öğrencilerin eğitime kazandırılması değil,
daha fazla sömürülmesi amaçlanıyor!
MEB yaptığı açıklamada yeni bir uygulama getirerek
okula gitmeyen öğrenciler için köy köy gezeceklerini söyledi. Aynı zamanda bu uygulamanın, genel olarak okula gitmeyen 10-14 yaş arası çocuklara uygulanacağını belirterek, öğrencilerin okula devam etmelerini amaçladıklarını
dile getirdi. Ancak yeni olarak reklamını yaptıkları bu uygulamayı MEB yıllardır yapıyor. "Şu ilin şu köyünde vali
ve belediye başkanı bizzat ev ev dolaşıp 10 öğrenciyi okula göndermesi yönünde aileyi ikna etti..." Çok duyduk bu
söylemleri, çok duyduk bu yalanları. Sanki o aileler çocuklarını düşünmedikleri için göndermiyorlar okullara. Her
gün biraz daha artıyor eğitimdeki sömürü. Daha geçen günlerde bir lisede 400 liraya kitap almaları zorunlu tutulan öğrenci aileleri tepki göstermişlerdi bu duruma. MEB' in getireceği hiçbir yeni uygulama öğrencilere hizmet eder nitelikte olmayacaktır. Çünkü amaçlanan gerçekten öğrencilerin eğitimi değildir. Söylendiği gibi öğrencilerin eğitimi düşünülseydi paralı eğitim sömürüsü ortadan kaldırılırdı. Fakat bugün paralı eğitim hala devam ediyor ve anayasal bir hak olan parasız eğitim öğrencilere verilmiyor.

Ülkemizde anayasal haklarımız bile
uygulanmıyor!
Anayasanın 42. maddesinde ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu yazıyor. Buna rağmen katkı, kayıt ve bağış
paraları öğrencilerden alınmaya devam ediyor. Öğrencilerin sadece kırtasiye masrafları 250 TL' ye kadar çıkabiliyor. Bunun yanında bir öğrencinin okula başlaması için
en az 500 TL' lik alışveriş yapması zorunlu hale geldi. Kısacası paralı eğitim ilkokullarda bile azgınca uygulanırken MEB boş kalan sınıfları doldurma derdine düştü. MEB
bu şekilde okula gidemeyen yoksul öğrencilerden de kar
sağlamayı amaçlayarak, asıl hedefini göstermiştir.
Eğitim sistemi öğrencilere sömürülmekten başka bir yol
bırakmadığı gibi öğrencileri suçlu durumuna düşürüyor.
Bugün Şanlıurfa' da bir örneği görülen, öğrencilerin okula gidememesi bir sistem sorunudur. Paralı eğitim sistemini değiştirmediğimiz sürece de sorunlarımız devam edecektir. Bu nedenle sistemin bize dayattıklarına boyun eğmektense, sorunlarımıza karşı mücadele etmeliyiz, düzenin 'öğrencileri topluma kazandırma' oyununu ve tüm kirli oyunlarını tüm gerçekliğiyle yere sermeliyiz.

FÜZE KALKANI DEĞİL

Ülkemizde Gençlik
Mahallemize,
Kültürümüze,
Geleceğimize
Sahip Çıkıyoruz!

Gençlik, Faşizme ve Emperyalizme
Karşı Tüm Dünyada Savaşıyor
5

Tanya seslendi kolhozlulara ilmiğinin içinden
"- Kardeşler, üzülmeyin.
Gün yiğitlik günüdür.
Soluk aldırmayın faşistlere,
yakın, yıkın, öldürün..."
Bir Alaman vurdu ağzına partizanın,
genç kızın beyaz, yumuk çenesine aktı kan.
Fakat askerlere dönüp devam etti
partizan :
"- Biz iki yüz milyonuz.
İki yüz milyon asılır mı?
Gidebilirim ben.
Ama bizimkiler gelecekler.
Teslim olun, vakit varken..."
Nazım Hikmet
Liseli gençliğin mücadelesi salt ülkemize özgü bir durum değildir. Liseli
gençlik, dünyanın çeşitli yerlerinden,
ülkelerinin bağımsızlığı ve özgürlüğü
için, emperyalist sömürgecilere karşı
mücadelede, bu uğurda her türlü baskıyı, işkenceyi, ölümleri göze almış,
nice örnekler yaratmıştır.
Nasıl ki, Vietnam gençliğinin ve
halkının bir parçası olan lise çağındaki gençler, her türlü özveriye katlanarak bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olmuşsa, özgürlük türkülerini salt okullarda değil, dağlarda, ormanlarda, meydanlarda Fransız ve Amerikan sömürgecilere karşı dillerinden düşürmemişlerse, gençliğini hiç yaşamamış
ama bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olma bilinciyle, bu kavganın neferleri olmuşsa
ve emperyalizmin bombaları, napalmları bu özgürlük tutkusunu yok
edememişse...
Nasıl ki, İran'ın çocuk yaştaki
gençleri Şah diktatörlüğüne karşı, halkın yükselen mücadelesinin bir parçası olmuş, Şah'ın azgın saldırıları
karşısında, Tahran'ın bütün liselerinde
yaptıkları boykotlarla sokağa taşıp

"Kahrolsun Şah Diktatörlüğü" şiarını dillerinden düşürmemişlerse...
Nasıl ki, Filistin'in "küçük generalleri" İsrail siyonizmine karşı mücadelenin modern silahlara ve İsrail'in vahşetine rağmen taşlarla, sapanlarla, barikatlarla sürdürmüş; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin
en yüce örneklerinden birini sergilemişse, İsrail'in tüm baskı ve yok
etme politikalarına rağmen, bu tutku
yok edilemiyor, kuşaktan kuşağa
"hiçbir şey bağımsızlık ve özgürlükten değerli olamaz" şiarıyla taşınıyorsa...
Nasıl ki, Nikaragua'nın devrim
kahramanı 10 yaşındaki Louis Alfonso'su varsa, ortaöğretim gençliği devrimin zaferinde pay sahibi olmuşsa...
Nasıl ki, Sovyetler Birliği’nde
faşizme karşı savaşın içinde yer almış ve vatan savunmasında nice
kahramanlıklar yaratmışlarsa...
Oligarşi de, Türkiye'nin çocuk
yaştaki gençlerini ve onların anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim mücadelesindeki yerini ve bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm kavgalarını
yok edemeyecektir.
Evet, onlar "çocuktular", ama
Louis Alfonso gibi, Somoza diktatörlüğünü yıkmaya and içip bu uğurda şehit olacak kadar da kararlı ve fedakâr...
Onlar, İsrail siyonizmine karşı, aslan yavruları anlamına gelen ŞEBİL ve ZAHRA birlikleriyle birlikte savaşacak, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine taşlarla, sopalarla
katılacak kadar "çocuk" ama kavganın büyüklüğü kadar olgun ve kararlı,
"Zafere Kadar Devrim" şiarını haykıracak kadar inançlıdırlar.
Evet onlar, Vietnam dağlarını ve
cangıllarını Fransız ve Amerikan sömürgecilerine mezar yapacak kadar
“çocuktular.”
Evet onlar, "çocuktular" belki
ama, faşist teröre karşı savaşacak,
Maraş katliamlarında işgalleriyle
"Kahrolsun Faşizm, Maraş Katliamının Hesabı Sorulacaktır" diye hay-

kıracak kadar; 16 Mart katliamlarında
tüm İstanbul'da boykot ve işgalleriyle,
yığınsal bir güç olarak faşizmin karşısına çıkacak kadar; bağımsız ve demokratik Türkiye için kanlarını akıtacak kadar genç ve "çocuktular" ama
sınıf mücadelesi tarihi kadar eski ve
olgundu onların düşünceleri.
Evet onlar hem çocuk, hem genç,
hem de yaşlıdırlar.

Sovyetler Birliği’nde
Gençliğin Önemi
Dünyada ezilen halkların mücadelesinde, faşizme karşı direnişlerde,
vatan savunmasında hesapsızca öne
atılan bir kesim olmuştur liseli gençlik. Devrimin koruyucusu ve yılmaz
bir bekçisi, partinin yedek gücü, kadro kaynağı olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği’nde, devrim tarihindeki
yerini onurlu bir şekilde almıştır.
“Genç Komünistler Birliği” olan
Komsomol, Sovyetler Birliği’nin inşasında çok önemli görevler almıştır.
Anavatan savunmasında cephede silah elde savaşmıştır Komsomol. Parti ve Komsomol üyelerinin cepheye
gitmelerine ve savaşta örnek olmalarına özel bir önem verilmiştir. Savaşın ilk aylarında 1.1 milyon parti
üyesi cepheye gitmiş ve en önde savaşmıştır.
Sovyetler Birliği’nde Prezidyum
Başkanlığı yapmış olan M.İ. Kalinin,
Komsomol’u şöyle tanımlıyor: “İnsanı biçimlendiren başlıca yer Komsomol’dur. Komsomol, eğer şöyle
söylemem mümkünse, insanın bütün
hayatı boyunca harcayacağı faaliyetin temelini atmaktadır.”
Gençliğine böylesine önem veren
Sovyetler Birliği’nde, Sovyetler Birliği kahramanı adını taşıyan partizanlar arasında 22 tane komsomol
üyesi vardır.
Nazım Hikmet’in Tanya şiirindeki
Zoya Kosmodemyanskaya, aslında
bir Komsomol üyesi ve aynı zamanda Alman işgaline karşı savaşan
bir milistir. Zoya, yüksekokula gidemeden vatan savunmasında yer al-
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mış ve sırt çantasındaki benzinle Alman askerlerinin malzemelerinin olduğu ahırı yakmak isterken yakalanmıştır. Gördüğü işkenceler karşısında teslim olmamış, ölürken bile umudu yeşertmiştir. Sonrasında Zoya’nın
işkence görmüş cesedinin fotoğrafının yer aldığı bir bildiri basılarak, cephede dağıtılmış ve düşmana bir kurşun da Zoya için atın denmiştir.
Daha nice kahramanlar çıkartan
Komsomol, devrimin inşasında da
bizzat görev almıştır. 1932'de Komsomol’un gönüllü çalışmasıyla, sanayi
merkezi olan Komsomolsk-na-amure şehri kurulmuştur. Ülkenin elektrik
ihtiyacını karşılayacak olan Dinyeper
santralinin kurulmasında aktif olarak
çalışmışlardır.
Kızıl Ordu ve Komsomol'un 13
binden fazla üyesinin katılımıyla
dünyanın en güzel metrosu olan Moskova Metrosu yapılmıştır. Onların
anısına bir metro durağına Komsomolskaya adı verilmiştir.
Sovyet’lerin pek çok kahramanı,
yazarı, parti üyesi, parti yöneticisi
komsomol kökenlidir. 1938’de 6,5
milyon üyesi vardır komsomolun.
Yeni insana giden yolda ilk adımlar komsomolda atılmıştır.

Sovyetler Birliği’nde
Gençliğin Önemi
Sovyetler Birliği'nde eğitim 7-17
yaşları arasında zorunlu ve parasızdı.
Küçük çocuklar için kreş ve gündüz
bakımevleri vardı. Sovyetler Birliği
eğitimde mühendislik ve öbür bilim
dallarına ağırlık verirdi. Ama güzel sanatlar, özellikle de bale ve müzik eğitimi çok önemliydi. Sosyalizm ve ilkeleri okullarda ders programları çerçevesinde öğretilir. Spor çalışmaları
desteklenir, gençler spor yapmaya
özendirilirdi.
Sovyetler Birliği'nde gençlik, bedensel ve ruhsal gelişme konusunda
olağanüstü koşullar içindeydi. Eğitimin merkezine “çalışan insan” konulmuştu.
Üretim ve tekniğin bilimsel temellerini, özellikle de üretimin teknik,
teknolojik, ekonomik ve bilimsel temellerini öğrenciye uygulama ile öğretme imkanı veren politeknik eğitim
sistemi vardı. Yani eğitimle üretim içi-
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çe geçmişti.
Bilgi ve teknik kitaplardan değil,
pratikte öğrenilmekteydi. Okul eğitimi günlük yaşama hizmet eden, onu
besleyen bir içerik taşımaktaydı. Tek
yöne değil, her yöne açılan bir eğitim
anlayışı vardı. Kişi, aldığı meslek eğitimi sonucunda uzmanlaşmış gibi
gözükse de politeknik eğitim sayesinde her zaman başka bir mesleğe
geçme olanağına sahiptir. İnsan tek bir
uzmanlık alanına hapsolmuyordu.
Kolektif çalışmanın desteklendiği
Sovyet eğitim sisteminde, düşünme
yeteneği geliştirilirdi. Politeknik eğitimle öğrenci sadece makineyi kullanmayı öğrenmez, makinenin çalışma prensibini, hangi parçalardan
oluştuğunu, nasıl yapıldığını, hatta
proje çizimini dahi öğrenirdi.
Sovyetlerde eğitim, her çocuğun yeteneğini, etkinliğini, bilincini, kişiliğini ve insani özünü geliştirmeyi amaçlamıştır. Sovyet pratiğinde kişiliğin
biçimlendirilmesi; öğretim programına, ders kitaplarına ve ders saatlerine
sığdırılmamıştır. Okul eğitimde yalnız
bırakılmamıştır. Ders dışı ve okul dışı
faaliyetlerle, çalışma toplulukları ve kulüpler kanalıyla, öncü örgütler ve Komsomol örgütlerinin destekleri ile öğrencilerin zihinsel gelişmeleri yönlendirilmiş, onların yaratıcı yetenekleri geliştirilmiştir. Öğrencinin; kültür ve
halk eğitimi işlerine, halk sağlığı çalışmalarına, tarım ve fabrikalardaki
üretime katılması kendi kendini yönetmesine de olanak vermiştir.
12-16 yaşlar arasındaki gençlerin
eğitimi sanayi ve tarıma dayandırılmıştır. Sanayi için de tarım için de
kentli ve köylü öğrenciler arasında bir

ayrım gözetilmemiştir. Teknik işler
için iki, kimya işleri için bir yıllık eğitim süresi uygulanmıştır.
Sovyetlerde eğitim sisteminin biçimlenmesinde Lenin önemli bir rol
oynamıştır. Eğitim sisteminin üzerine inşa edileceği ilkeleri hazırlamıştır. Bu ilkeler şöyledir:
1-Eğitimin Komünist Parti ile
bağlılığı ilkesi.
2-Eğitimin ve öğretimin yaşamla,
sosyalist kuruluş pratiği ile bağlılığı
ilkesi.
3-Dersin toplumsal yararlı iş ile
birleştirilmesi ilkesi.
4-Teorinin pratikle, bilimin yaşamla bağlılığı ilkesi.
5-Eğitim ve öğretim sürecinde
bilinçlilik, bağımsızlık ve aktiflik ilkesi.
6-Kolektivizm ilkesi.
7-Eğitimin tüm yönlerinin birliği
ve karşılıklı bağlılığı ilkesi.
Küba’da eğitim alanında kazanılan başarınınsa 4 temel ilkesi var:
1- Eğitimin tarafsızlığı ilkesi.
2- Öğrenim ve işin bütünselliği ilkesi.
3- Farklı ilgi alanlarına duyarlılık
ve eğitimin bütünselliği ilkesi.
4- Parasız eğitim.
Yani, herkes eğitim hakkına sahiptir ve teoriyle pratik, okulla hayat,
eğitimle üretim birbirine bağlıdır.
Fidel bunu şöyle anlatıyor: “Öğretimle, üretken çalışmayı kaynaştırma olgusunun tek gerçek komünist
eğitim biçimi olduğu tartışılmaz bir
gerçektir. Başka yolu da yoktur. Kimse karada yüzmeyi, denizde de yürümeyi öğrenemez.”
Küba eğitim sistemi; her bir öğ-

Arkadaşlık duygusunu geliştirmeliyiz
“Gençler arasındaki arkadaşlık
duyguları konusunda da birkaç kelime söylemeyi özellikle istiyorum. İnsanlar gençlik çağında dostluğa, arkadaşlarını kolektif olarak desteklemeye çok yatkındır. Zor durumdayken arkadaşını terk edecek gence
seyrek rastlanır. Bu duyguların savaş
anlarında çok büyük önemi vardır.
Komşunun sağlamlığına karşı duyulan tam güven, savaşanların savaş ye-

teneğini olağanüstü bir güce ulaştırır.
Düşmanın ateşi paniğe ya hiç yol açmaz ya da büyük bir olasılıkla bu paniği azaltır. Bu duygular savaşanları birleştirir ve disipline eder. Gençlik arasında arkadaşlık duygusunu ve
sınıfsal dostluğun her yönteme başvurularak geliştirilmesi gerekir. Bu,
en iyi sosyalist niteliklerden biridir.
Bu nitelik her yerde, özellikle sınıf
mücadelesinde gereklidir.”
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rencinin özelliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre gereksinim duyduğu eğitimi sağlamaktadır.
Eğitim her seviyede hiçbir ücret talep edilmeksizin sağlanmaktadır. Öğrencilerin okul
kırtasiye malzemeleri, üniformalar gibi gerekli bütün malzemeler ile okul içerisinde beslenmesi de ücretsiz karşılanıyor. Devlet, tüm öğrenciler için geniş bir burs sistemi oluşturmakta
ve öğretimin evrenselleştirilmesi için çalışanlara da birçok öğrenim olanağı sağlamaktadır.
Küba okullarındaki devamlılık oranı dünyadaki en yüksek seviyedir; bu oran anaokulu
ve dokuzuncu sınıf arasında %99’dur.
Ortaokul öğrencileri, anadil ve matematik bilgisi alanında dünyada birinci sırada gelmektedir. Aynı zamanda, dünyada, en fazla öğretmen
ve sınıf başına düşen öğrenci sayısında da birinci sıradadır. Kasıtlı cahil bırakma diye bir şey
Küba’da yoktur.

Küba'da Lise Öğrencileri
Federasyonu
Küba okullarında 1. seviyeden 9. seviyeye
kadar olan öğrencileri temsil eden Pioneros ve
orta ve yüksek okul öğrencilerini temsil eden
FEEM adlı örgütlenmeler, öğrencilere, eğitimde karar mekanizmasına doğrudan katılma
olanağı sunuyor.
Örneğin Küba’daki ortaöğretim kurumlarının her sınıfındaki Pionero üyeleri, seçilen sınıf temsilcilerinin yönettiği toplantılar gerçekleştiriyor, bu toplantılarda, öğle yemeklerinde
çıkan yemeklerden öğretmenler tarafından verilen ödevlere kadar her şey tartışılıyor, toplantının karar ve sonuçları öğretim elemanlarına yöneltilerek değişiklikler önerilebiliyor.
Tüm kitlesel öğrenci örgütlerinin ulusal düzeyde
düzenli delege kongreleri var. Buradaki tartışmalardan çıkan öneriler ve projeler doğrudan
Ulusal Meclis’e ve Eğitim Bakanlığı’na yönlendiriliyor.

Yazı Dizimizi Sonlandırırken;
Liselileri ele aldığımız yazı dizimizi bu
bölümle birlikte bitiriyoruz. Hazırladığımız bu
çalışma, liselerde nasıl bir çalışma yürütmemiz
gerektiği konusunda bir program sunmayı hedeflemiştir. Liseli Dev-Genç tarihi bu noktada
bize önemli dersler vermektedir.
Liselilerin mücadelesini yükseltmek büyük
bir çaba ve özveriyle mümkündür. Ama yapılamaz değildir. Emek, ısrar ve cüretle, yeni eğitim döneminde liselerdeki çalışmalarımızı yükseltmek dileğiyle liselileri selamlıyoruz. Liseli Dev-Genç şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Devrim Şehitleri Yaşıyor
Liseli Dev-Genç Savaşıyor
İrfan AĞDAŞ:
(1979-13 Mayıs 1996)
İrfan, 13 Mayıs günü, '96 1
Mayıs'ının coşkusunu Alibeyköy halkına taşımak için heyecanla ve coşkuyİrfan AĞDAŞ la Kurtuluş Gazetesi'ni dağıtırken
işkenceci polislerin açtıkları
ateş sonucu katledildi.
Refhan Tümer Lisesi öğrencisi olan İrfan Ağdaş bir
DLMK'lıydı. 1 Mayıs'ta Cephe kortejinde, DLMK pankartının arkasında düşmana öfkesiyle, kavga coşkusuyla yürümüştü.
İrfan, 1 ay önce de aynı yerde Kurtuluş gazetesi dağıtırken
Alibeyköy'ün işkencecileri tarafından gözaltına alınmıştı.
O zaman da ölümle tehdit edilmişti. Ama bunlar İrfan'ı yıldıramadı. Okulundan geldiği
gibi hemen Kurtuluş gazetesini halka ulaştırmaya koşuyordu. Bu coşkuyu demokratik
lise mücadelesinde de duyuyordu.
İrfan'ın katledilmesinin duyulmasıyla birlikte Alibeyköy
halkı öfkesini sokaklarda haykırdı, düşmanın kuşatmalarına,
gözaltı terörüne aldırış etmeden
İrfan'ın hesabını sordu.
İrfan sloganlarla ölümsüzlüğe uğurlandı. İrfan'ın katledilişinin ardından okuduğu
Refhan Tümer Lisesi'nin adı artık İrfan Ağdaş Lisesi olarak
anılır olmuştu.
İrfan'ın katledilmesine tepkiler öğrenci gençlikten halka,
çeşitli siyasi yapılara ve
DKÖ'lere kadar geniş bir çevreye yayıldı. Şimdi yüzlerce İr-

fan halka Kurtuluş’u ulaştırmanın coşkusuyla hareket ediyor.

Levent DOĞAN
(1979-19 Temmuz
1996)
Levent İstanbul Bağcılar
Lisesi öğrencisi iken
DLMK ile tanıştı...
19
Temmuz
1996’da Bağcılar Yenimahalle'de molotoflarını yüklenmiş bir
DLMK'lı yola fırladı
kendisi gibi onlarca
arkadaşıyla... Yolu ke- Levent DOĞAN
sip, barikatlarla savaşacaklar ve
Ölüm Orucu direnişçilerini
Bağcılar'dan selamlayacaklar.
Aynı zamanda o gün Gazi'de
Sayı: 289
Ölüm Orucu şehitleri için kuYürüyüş
rulan barikatlara polisin sal9 Ekim
dırdığı gündü... Gazi, Armutlu,
2011
Bağcılar, her yerde barikat direnişleri yayılıyordu... Yola fırlayan DLMK'lı Levent Doğan
barikat başında "Tutsaklara
Kalkan Elleri Kırdık Kıracağız"
diye haykırdı tüm coşkusuyla...
Eylem bitiminde geri çekilirken
kurşunlar yağdı 17 yaşındaki
Levent ve arkadaşlarının üzerine... Levent 17 yaşında Ölüm
Orucu direnişinin dışardaki şehitleri arasına katıldı...
Ölüm Orucu eylemi özellikle zafere doğru, dışarıdaki
mücadeleyi güçlü bir şekilde etkileyerek binlerce insanın sokağa dökülmesine neden oldu.
Tüm dünyada yankılar uyandırdı ve dünyayı sarsan bir
destan olarak 12 Ölüm Orucu
şehidiyle birlikte tarihe yazıldı.
Ölüm Orucu eylemi 27
Temmuz '96'da düşmana diz
çöktürülerek zafere ulaştırıldı.

DEMOKRATİK LİSE İSTİYORUZ
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Liseli Dev-Genç Tarihinden Mücadelenin Her Alanında
ve Liselerde Atılım

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

1987'den itibaren gençlik mücadelesini Dev-Genç ve Liseli DevGenç omuzlamıştı. Her sürece ilişkin
politikaları, kampanyaları, aktif-pasif,
legal, yarı legal, illegal eylemlilikleriyle gençlik kitlesine ulaşmış, önemli bir kitlesellik yakalamıştı...
Olanla yetinmek, gelişen süreç
açısından düşünüldüğünde geri
kalmayı kabul etmek anlamına
geliyordu...
Bunun için ilerlemek, yenilenmek, eskiyi atmak, gerektiğinde köklü-radikal değişimleri
göze almak gerekiyordu...
Evet, neredeyse eylemsiz gün
geçmiyor, liseli gençlik gerek
kendi kampanyalarında, gerekse
Devrimci Sol Güçler (DSG)'in
eylemliliklerinde aktif olarak yer
alıyordu. Ama yetmiyordu, bu gelişimde eksik olan bir şeyler vardı... Kitleselliğe bağlı olarak ortaya çıkan kadroları istihdam edecek, demokratik
faaliyetin motoru olabilecek bir yeraltı örgütlenmesine sahip değildi... Bu
yeraltı örgütlenmesi hiç yoktu anlamına gelmiyor elbette. ‘87-‘88'lerden
başlayarak yarı-legal, illegal bir çalışma yürütülmüş, yeraltı örgütlülüğü
belli anlamlarda oturtulmuştu. '89'dan
itibaren ise tüm bölgelerde bir işlerliğe kavuşturulmuştu...

bilecek, yenilen darbelere rağmen
her koşulda ayakta kalacak, kitlelerle bağını sürekli canlı tutacak örgütlenmeler yaratmaktı.
Öncelikle kadroların bir kısmı
devrimci harekete aktarıldı. İlk giden
Liseli Dev-Genç önderlerinden Kahraman'dı. Onu Faruk izledi.

Eksiklikleri tespit etmek, açık yüreklilikle ortaya koymak, aşmak için
önemli bir adımdı...

Gençlik her dönem hareketin kadro kaynağı olmuştu. Dev-Genç'le,
Liseli Dev-Genç'le tanışıp mücadeleye
katılan pek çok gençlik kadrosu, devrimci harekete, mücadelenin diğer
alanlarına aktarılmış, savaşta yönetici, komutan, savaşçı olarak yer alan
pek çok unsur Türkiye halklarının kurtuluş mücadelesini omuzlamıştı. Ülkenin dağlarında, şehirlerinde direniş
destanları yazarak, teslim olmayı reddederek bugüne gelenekler bırakmak
için ölümü tereddütsüz kucaklamışlardı. Tıpkı Ali, Kahraman ve Faruk
gibi...

Devrimci hareketin Mart ‘90'da
"Atılım" diye adlandırdığı, örgütlenmeleri yenileme, sürece daha aktif,
daha kararlı ve hızlı katılma sürecinde Liseli Dev-Genç de kendi yapısında bir organizasyona gitti...

Liseli Dev-Genç kadrolarının bir
kısmı harekete aktarılırken, bir kısmı
da demokratik alanda çalışmaya başladılar. Onlar devrimci mücadelenin
kitlelere açılan kolları olacaklardı.
Yeni bir öğrenim yılına yeni bir

Fakat yine de politika üretimi,
kitlelerin harekete geçirilmesi tümüyle demokratiğin üzerindeydi...
İllegal yapı sürece vakıf olmakta eksik kalıyordu. Yeraltı örgütlenmesi ile
demokratik arasında bir iletişimsizlik
söz konusuydu...
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Amaç; mücadeleyi zafere taşıyabilmek...
Liseli gençliğin demokratik lise
mücadelesini başarıya ulaştırmak...
Faşizmin her türlü baskı ve terör
politikasına, saldırılarına karşı koya-

ruhla, her tür engeli aşmaya, yokluklardan her şeyi yaratmaya hazır, cüretli ve atılgan bir ruhla girilecekti.
Faruk, Liseli Dev-Genç'ten ayrılmadan önce '90-'91 döneminin programını da hazırladı. Programda demokratik alan çalışması için
DLMK (Demokratik Lise İçin
Mücadele Komiteleri)'ların oluşturulması, kadrolaşma ve örgütsel gelişmeye ilişkin somut hedefler, hücreler, komiteler sorunu, çalışma tarzı, örgüt anlayışı ve
sene için öngörülen kampanyalar
özetlenmişti.
Sürece vakit kaybetmeden girildi. Komitenin görev dağılımı,
sorumlulukları ve sürecin nasıl
gelişeceği netleşti. Hemen tüm
bölgelerde komiteler, buna bağlı alt komite ve birim hücreleri oluşturuldu.
Demokratik alanda bölgelerin kendi iç koordinasyonları ve bunu da merkeze bağlayan bir İstanbul Koordinasyonu oluşturuldu.
Tabii ki esas sorun oluşturulan bu
örgütsel yapının kitlelerin içine nüfuz
etmesini sağlamaktı. Yoksa ne kadar
mükemmel örgüt şemaları yaratılırsa
yaratılsın, kitlelere ulaşmayan, onları örgütleyemeyen, harekete geçiremeyen bir yeraltı örgütü işlevsiz olacaktır. Bunun da ötesinde kitleleri bir
ağ gibi sarmayan bir örgütlülük mücadele coşkusunu yitirecek ve çürüyecektir. Bunun için DLMK'lara özel
bir önem verilmek zorundaydı. Emek
ve sabrı ise hiç elden bırakmamak...
Yeni bir sürece başlanıyordu.
Umudun büyüdüğü, halkın faşizmin
etki alanından yavaş yavaş çıkarılmaya başlandığı, yeni geleneklerin, direnişlerin yaratıldığı bir süreçti bu.
KURTULUŞ İÇİN:
MÜCADELE-ÖRGÜTLENMEMÜCADELE
Bu değişim hemen kendini his-
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settirecekti.
Tekrar tekrar vurguladığımız bir
gerçeklik vardı ki, o da liseli gençliğin 12 Eylül'ün apolitikleştirmesinden en çok etkilenler arasında olmasıydı.
Ancak önderlik savaştıktan, statüleri yıktıktan ve bedel ödemeyi
göze aldıktan sonra kitleleri etkilememesi, örgütlenme bilinci kazandırmaması, güven aşılamaması ve
mücadeleye kazandırmaması mümkün değildi. Gençliğin '80 sonrası yarattığı tarih bunun en güzel örneğiydi.
Üç yılda yaratılan mücadele elbette
liseli gençlik gerçeğinin üzerine çıkmış, radikallik ve militanlık bir kitleselleşmeyi de yaratmıştı. Ancak
daha ulaşılacak binlerce lise, örgütlenecek onbinlerce liseli vardı. Ulaşılmamış her yer mücadeleden etkilense de henüz faşizmin etki alanın-

daydı. Bunun için örgütlenme bilincini eylemliliklerde ve kitle çalışmalarında yaymak, liseli gençliğin sorunlarına bu perspektifle sahip çıkmak
gerekiyordu.
Okulların hemen açılışında başlatılan "Gerici-Faşist Eğitime Karşı
Örgütlenelim, Mücadele Edelim Kampanyası" eğitim sistemini teşhir amacı taşırken, tüm İstanbul ve Anadolu'yu kucaklayacak olan DLMK'nın da
bir ön çalışması oldu.
Kampanya doğrultusunda İstanbul çapında 16 Eylül akşamı 19 lisede yazılamalar yapan Liseli DevGenç, 18 Eylül'de de 16 liseye pankart
astı.
"Liseli Arkadaş Örgütlenme Hakkına Sahip Çık", "Bilimsel Demokratik Bir Eğitim İçin Örgütlenelim"
mesajları, dağıtılan binlerce Devrimci Gençlik özel sayısıyla liselilere ulaştırıldı.

Grup Yorum Sinop’ta Termik
Santrallere Karşı Konser Verdi
Sinop’ta “Kirli Enerji Santrallerine Hayır! Yaşama ve Özgürlüğe Merhaba” sloganı ile 24 Eylül 2011 tarihinde Grup Yorum konseri düzenlendi. Sinop-Gerze’de kurulması planlanan termik santrallere karşı Sinop
Çevre Platformu tarafından organize
edilen konser Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleşti.
Bir süre önce Gerze ilçesinin Yaykıl köyünde Anadolu Grubu tarafından
kurulması planlanan termik santrallere karşı direnen köylülere jandarma ve
çevik kuvvet ekipleri azgınca saldırmış,
köylüler ise her şeye rağmen direnişlerine devam etmişlerdi.
Konserden önce Grup Yorum köylüleri ziyaret etti. Yorum üyelerinden
Ali Aracı “Termik santrallerin bizlerin ve çocuklarımızın geleceğini mahvetmesini istemiyoruz. Ne buraya
ne de ülkemizin hiç bir yerine bunu
istemiyoruz. Avrupa’nın çöplerini bizim topraklarımıza boşaltıyorlar. Onların termik santrallerini kurmak istiyorlar bizim köylerimize. Bunu sa-

dece para kazanmak ve kendi ceplerini doldurmak için yapıyorlar. Bizim
hayatımız, bizim geleceğimiz onların
umurlarında değil. Bundan dolayı
esas güç biziz. Biz istemezsek kuramazlar. Buraya tek bir kamyon dahi
gelemez. Kendi topraklarımıza ve
kendi evlatlarımızın geleceğine sahip
çıkalım. Bu yüzden biz buradayız.
Türkiye’nin her tarafına sizin sesinizi taşıyacağız ve buraya bunu kurdurmayacağız.” diyerek, direnen köylülerin yanında olduklarını belirtti.
Saat 19.30’da başlayan programda ilk olarak, Sinop Çevre Platformu
tarafından, direnen köylüleri selamlayan bir konuşma yapıldı. Ardından
Yaykıl Köyü Muhtarı söz aldı. “Her
ne olursa olsun Yaykıl’ı nükleere yar
etmeyeceğiz” diyen köy muhtarı,
köy halkıyla omuz omuza sonuna
denk mücadele edeceğini vurguladı.
Bir sendikacı, köyde yaşadığı ilginç
bir olayı aktardı; “Geçenlerde köy halkını ziyaret etmeye gittim, köylüler o
kadar kararlı ve direngenlerdi ki beni
takım elbiseli görünce sondaj eki-

19 Eylül'den başlamak üzere Laleli'de, Bakırköy, Çağlayan ve Kartal
Meslek liselerinde eylemler yapıldı.
Sarıgazi Lisesi'nde yapılan eylem ise
kampanyanın en önemli eylemlerinden biriydi.
20 Eylül'de Sarıgazi Lisesi öğrencilerini okul çıkışında Liseli DevGenç'lilerin sloganları karşıladı. Bir
Liseli Dev-Genç'li okul kitlesine
kampanyanın içeriğini ve mücadele
yollarını anlattı. Ardından Liseli DevGenç önderliğinde Sarıgazi Meydanı'na doğru sloganlarla yürüyüşe geçildi. Eylem Sarıgazi Meydanı'nda liselilerin coşkulu sloganlarıyla ve çekilen halaylarla bitirildi.
Sarıgazi Lisesi eylemi daha sonraki dönemlerde de sorunların açıkça
tartışılması, çözümün ve hedefin net
koyulması yanıyla liseli gençliğin
ders çıkardığı eylemlerden biri oldu.
binden sandılar, az kalsın beni de almıyorlardı köye.” dedi. Sonrasında
direnen köylüler de söz aldı. Termik
santrallere karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen köy halkı,
sondaj ekiplerini alana almayacaklarını da ekledi.
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Konuşmaların ardından Grup Yorum alandaki binlerin alkışlarıyla
sahneye çıktı. Coşkuyla geçen konserde sık sık “Yaykıl Köylüsü Yalnız
Değildir!”, “Yaykıl Köylüsü Onurumuzdur!”, “Nükleer Santral İstemiyoruz!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz!”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız!”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!”, “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer!”, “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!”, “Kurtuluş Kavgada
Zafer Cephede!”, “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Mahir’den Dayı’ya Sürüyor Bu Kavga!”
sloganları atıldı.
4 binden fazla kişinin katıldığı
konserde İdil Kültür Merkezi ve
Samsun Halk Cephesi stant açtı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu stantta tutsak ürünleri, kitaplar ve dergilerin tanıtımı ve satışı yapıldı.
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç’liler İzmir’de Ferhat Ve
Berna İçin İmza Masaları Açtı

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

İzmir'de, Ege ve Dokuz Eylül
Üniversiteleri’nde yeni gelen öğrencilerle tanışmak için imza standları
açıldı ve öğrencilere Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz anlatılarak 6 Ekim'deki mahkemelerine çağrı yapıldı.
Ege Üniversitesi'nde 19-20-2123-24-29 Eylül tarihlerinde, 10.0014.00 saatleri arasında açık kalan
masada, Ferhat ve Berna'nın serbest
bırakılması için imza toplandı ve
birçok öğrenciyle tanışıldı. Aynı zamanda Yürüyüş dergisinin tanıtımı ve
satışı yapıldı.
Öğrenciler, Ferhat ve Berna'yı sahiplendiklerini dile getirerek, parasız
eğitim istedikleri için tutuklanmalarına şaşırdıklarını belirttiler. DevGenç'liler öğrencilere faşizm ile yönetilen bir ülkede yaşadığımızı ve bunun şaşırtıcı olmadığını, hak arama
mücadelesi veren herkesin bunlarla
karşılaşabileceğini anlattılar.
Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde de, 23-2630 Eylül tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasında açık tutulan stantta Ferhat ve Berna için imza toplandı ve Yürüyüş dergisinin tanıtımı yapıldı.
Dergi okuru olan ve Dev-Genç'lilerle tanışmak isteyen 5 öğrenciyle tanışıldı. Öğrenciler, stantta yer alan Yürüyüş dergisine ilgi gösterdiler.

Hatay’da Parasız Eğitim
Masası Açıldı
Hatay’ın Yeşilpınar beldesindeki
Miroğlu Lisesi önünde, Gençlik Fe-
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derasyonu’nun başlatmış
olduğu “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” kampanyası çerçevesinde 3
Ekim Pazartesi günü saat
11.30’da masa açıldı.
Açılan masada, Hatay
Özgürlükler Derneği’nde
verilecek ücretsiz kurslara
da kayıt yapıldı. “Mahallemize Kültürümüze Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz”
başlıklı el ilanlarının dağıtıldığı masada, liselilere hitaben konuşmalar yapıldı.
Yapılan konuşmalarda, liselerde
kayıt, spor, diploma, karne vb parası adı altında birçok nedenle para toplandığı anlatılarak, buna karşı yürütülen kampanyaya katılım çağrısında
bulunuldu.
Meraklı gözlerle masaya yanaşarak ne olduğunu anlamaya çalışan liseli gençlere, Dev-Genç’liler kampanyadan bahsettiler. Masaya, yanında kızıyla gelen ve “Bizler de kayıt yapmak istiyoruz.” diyen bir anne,
“İnsanlar birbiriyle selamlaşırken
bile nerdeyse para isteniyor. Madem
ki ücretsiz, ben de kızlarımı sizinle tanıştırmak istiyorum.” dedi.
Masada 200’e yakın el ilanı ve 15
adet Yürüyüş dergisi liselilere ulaştırıldı. Saat 13.30’da masa kaldırıldı.

Dev-Genç'li
Olmak,
Feda Ve
Özveriyle
Örülmüş Tarihi
Bugüne
Taşımaktır!
Ankara Gençlik Derneği, 24
Eylül Cumartesi günü dernek binasında kahvaltı günü düzenledi.
Bir araya gelen Dev-Genç’liler,
kahvaltıda yaptıkları sohbetlerde
kolektivizmin öneminden, paylaşım
ve dayanışmadan bahsettiler.
Aynı gün saat 16.00’da, bir
Sovyet filmi olan “Yıldız” filminin
gösterimi yapıldı. Film gösterimi
sonrası yapılan değerlendirmelerde, filmin fedayı, yoldaşlık ilişkisini anlattığı, yoldaşları için kendilerini feda eden Sovyet askerlerinin birçok özveride bulundukları anlatıldı. Komutanlarının talimatlarını dinleyen Sovyet askerleri,
aynı zamanda inisiyatif koyup sorumluluk almaktan da çekinmiyor
değerlendirilmesinde bulunuldu.
Filmde, her çeşit insanın mücadele içerisinde yer alabileceği, her insanın savaştırılabileceğinin ele
alındığı söylendi. Film gösterimine 12 kişi katıldı.

Dünya Gençliğinden
Wall Street' te öğrencilere
polis terörü

sı çıkan çatışmada 80 öğrenci gözaltına alındı.

ABD’nin New York kentinde şu
anki ekonomik ve siyasi krizi protesto etmek amacıyla Wall Street yakınındaki Liberty Plaza' yı günlerdir
işgal eden öğrenciler, New York
Menkul Kıymetler Borsası’nın bulunduğu Wall Street' ten New York
Emniyet Müdürlüğü' nün bulunduğu semte doğru yürüyünce polislerin saldırısına uğradı. Saldırı sonra-

Fransa' da öğretmenler
meydanlara çıktı
Fransa'da on binlerce öğretmen
hükümetin eğitim politikalarını protesto etti. Yaklaşık 170 bin kişinin katıldığı eylemlerde öğretmenler bütçe açığını kapatmak için işten çıkarılan öğretmenlerin işe geri alınmalarını istiyorlar.
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Ülkemizde Gençlik

Antalya’da Dev-Genç’liler
Tanışma Dayanışma Pikniği
Düzenledi
Antalya'da Dev-Genç’liler, 1 Ekim Cumartesi günü
Düzlerçamı Ormanı’nda dayanışma pikniği düzenledi. Sabah saat 09.00’da Antalya merkezinden otobüsle yola çıkan Dev-Genç’liler, yol boyunca türküler ve marşlar söyleyerek, piknik alanına ulaştılar.
Kolektif bir şekilde hazırlanan kahvaltı sırasında
sohbet de edildi. Sohbette söz alan üniversiteli ve liseli
gençlik sorunlarını anlattılar. Üniversitelerde harç, kayıt,
diploma vb. adı altında yapılan soygun anlatıldı. Kontenjanların aslında eğitim sorununu çözmek için değil, sermayeye ucuz iş gücü, yani işsizler ordusu yaratmak için

arttırıldığına değinildi.
Liseliler de kendi sorunlarını anlattılar. Kayıt parası,
kantin fiyatları, okul idaresinin öğrenciler üzerinde kurdukları baskı sistemi anlatıldı. Dev-Genç’liler “Yönetenlerin gücü bizim güçsüzlüğümüzdedir, eğer değiştirmek istiyorsak bu düzeni, birleşip örgütlü mücadele vermemiz gerek'” diyerek örgütlülüğün önemini vurguladılar. Ayrıca Dev-Genç'li olmanın önemi üzerine konuşarak, Ferhat ve Berna’nın mahkemesi ile parasız eğitim
kampanyası hakkında bilgi verildi. 35 kişinin katıldığı
piknik çeşitli oyunlar, yarışmalar, skeçler ve küçük bir konserin ardından bitirildi.

 Eğitimde Rant Kavgası
Sınır Tanımıyor!

 ÖSYM İnsanlarımızla Dalga
Geçiyor!

Beşiktaş'taki Anafartalar İlköğretim Okulu veli ve öğrencileri, bir yıldır okullarına kavuşmak için mücadele
ediyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının başında, depreme dayanıksız diye boşaltılan okula, 1 yıldır tek bir çivi
bile çakılmadı. Öğrenci velileri ve öğrenciler, bir yıldır
yaşanan bu mağduriyetin son bulması için düzenli olarak okul önünde eylemler yapıyorlar. Okul idaresi ise okulun arazisinden rant elde etmek için velilere bu okulu unutun başka okula kaydettirin çocuklarınızı diyor. Yüzlerce
öğrenci açıkta kalmış, müdürün umrunda mı? Önemli
olan müdürün cebi dolsun...

Ardahan'ın Damal ilçesinde fotoğrafçılık yapan Atasoy
Erensayın, ÖSYM' nin internet sitesinden 2011 ÖSYS sonuçları belgesini aldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazanan Erensayın, belgede kayıt tarihi olarak gösterilen 26 Eylül günü
Ardahan' daki Açıköğretim Fakültesi bürosuna başvurdu.
Kayıtların 12- 23 Eylül günleri arasında yapıldığı öğrenen
Erensayın, ÖSYM sitesinde yazılan kayıt başlangıç tarihinde
açıköğretim bürosuna gittiğinde yetkililer kayıtların 12- 23
Eylül arasında yapıldığını ve bittiğini söylediler. 'ÖSYM
sizi yanıltmış, kayıtlarımız dolmuştur' yanıtını alan Erensayın düzenin kokuşmuş kurumlarından ÖSYM' nin geleceğiyle oynadığı insanlarımızdan sadece birisi. Bunun
gibi yüzlerce örnek var. İşte düzenin ve kurumlarının insanlarımıza,öğrencilere verdiği değer ortadadır. Bunun
için bu düzenin bize getireceği gelecek karanlıktır.

 ÖSYM'nin Çözümü
Jammer ve Kamera
ÖSYM Başkanı, şifre iddialarını reddederek, son bir
yılda yapılan sınavların Türkiye'nin en temiz sınavları
olduğunu iddia etti.ÖSYM Başkanı Ali Demir, şifre skandalını 'komplo' olarak değerlendirdi. ÖSYM Başkanı, gelecek yıldan itibaren tüm sınavların el değmeden bilgisayarlar tarafından hazırlanacağını duyurdu, “Sistemi insandan bağımsız hale getireceğiz” dedi. Demir, cep telefonuyla kopya çekilmesin diye tuvaletlere jammer konulacağını söyledi, sınav salonlarında kamera sayısının
arttırılacağını duyurdu. Başkasının yerine sınava girmeyi
önlemek içinse barkod sistemini önerdi. ÖSYM başkanı şifre skandallarının hesabını vermemek için yeni sistemler getirileceğini söyleyerek suçu üstünden atmaya
çalışıyor. Ama şu açıktır ki bu skandalları yaratan
ÖSYM başkanları başta olmak üzere düzenin kurumlarıdır. Bunu unutmayalım ve aldatmacalara alet olma-

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011

 Öğrencilere 400 Liraya Kitap
Satıyorlar!
Bağcılar Naci Ekşi Anadolu Lisesi yönetimi öğrencilerden
yabancı dil bölümü için 400 TL ve diğer bölümlerin kitapları
için 100 TL isterken, yabancı dil bölümünde okuyan öğrencilerin mezun oluncaya kadar bu kitapları kullanabileceğini ancak diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin her yıl
100 TL vereceğini belirtti. Duruma tepki gösteren öğrencilere açıklama yapan okul yönetimi kitap fiyatlarının çok
pahalı olmadığını belirtti. İktidarın, okul yönetimlerine verdiği 'öğrencileri sınırsız sömürme yetkisi' ni kullanan okul
idareleri öğrenciler üzerinden her gün yeni yeni adlar altında
soygunlar gerçekleştiriyorlar.
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Gençlik Federasyonu
“Ferhat Ve Berna’yı
Sahiplenelim” Çağrısı Yaptı

Sayı: 289

Yürüyüş
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Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler, 4 Ekim Salı günü saat 17.00'de İstanbul Taksim’deki Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelerek, Ferhat ve
Berna'nın serbest bırakılması ve yaşanan hukuksuzluğu teşhir etmek için basın açıklaması yapıp, bildiri dağıttılar.
Yapılan açıklamada, “Pankart açtıkları için, Anayasa’da bile var olan
parasız eğitim hakkını istedikleri için
iki öğrenci yargılanamaz. Pankart
açan öğrencileri 20 aydır hapishanede
tutan bir ülkede adalet yoktur. Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarı kendi ülkesine gözünü yumarak, dünyada ve
Ortadoğu'da ‘demokrasi’ temsilcisi
gibi çıkıp nutuklar atıyor. Dünyanın her
yanında öğrenciler eğitimin ticarileştirilmesine karşı eylemler yapıyor.
Polisle çatışıyor. Hükümetlerle görüşüyor. Hangi ülkede pankart açan öğrenciler 20 aydır tutuklu, hangi ülkede 15 yılla yargılanıyorlar?” denildi ve
6 Ekim Perşembe günü görülecek
olan duruşmaya çağrı yapıldı.
Eylemin ardından Galatasaray Lisesi'nin önünden Taksim Tramvay
Durağı'na doğru yürüyüşe geçildi. Yol
boyunca, yaşanan hukuksuzluğu teşhir eden konuşmalar ve mahkemeye
katılım çağrıları yapılarak, bildiri
dağıtıldı. 2 saat boyunca süren dağıtımda 2000 bildiri halka ulaştırıldı. Eyleme 30 kişi katıldı.

Ferhat Ve Berna’nın Sesi
Kocaeli’deydi
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,
Ferhat ve Berna’nın 6 Ekim’de görülecek duruşması öncesinde, 5 Ekim
Çarşamba günü saat 17.00'de Kocaeli'ndeki İnsan Hakları Parkı'nda bir eylem yaptılar.
Eylemde açıklama metnini okuyan
Irmak Akbal; Ferhat Tüzer ve Berna
Yılmaz'ın 18 aydır tutuklu olduğunu,
arkadaşlarının 6 Ekim tarihinde görülecek mahkemelerinde serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Herkesi
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mahkemeye katılmaya çağıran DevGenç’liler açıklamalarını, “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”,
“Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Ferhat ve Berna Serbest Bırakılsın”,
“Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”
sloganlarıyla sonlandırdılar.
Açıklamanın ardından yürüyüş
yolu üzerinde yarım saatlik oturma eylemi yapıldı. Eylem 17.45’te sona
erdi.

Tutuklu öğrenciler serbest
bırakılsın!
ÇHD İstanbul Şubesi, Özgürlükçü
Hukukçular Derneği, KESK İstanbul
Şubeler Platformu ve Gençlik Federasyonu, Ferhat ve Berna'nın serbest bırakılması için, 5 Ekim’de Taksim
Tramvay Durağı'ndan Galatasaray Lisesi'nin önüne yürüyerek eylem yaptı. Sesli çağrılar ve sloganlar eşliğinde yürünerek, Galatasaray Lisesi'nin
önünde basın açıklaması yapıldı.
Eylem sırasında “Parısız Eğitim İstiyoruz Alacağız” pankartı ile “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”,
“Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz Serbest
Bırakılsın”, “Parasız Eğitim İstemek
Suç Değildir” dövizleri taşındı.
ÇHD üyesi Av. Günay Dağ'ın yaptığı açıklamada “Başta Ferhat ve Berna olmak üzere demokratik eylem ve
etkinliklere katıldıkları, parasız eğitim
istedikleri, anadilde eğitim ve benzeri gerekçelerle yasadışı örgüt üyesi
olma suçlamasıyla tutuklanan öğrencilerin derhal serbest bırakılması talebiyle 6 Ekim Perşembe günü saat
15.00’te Ferhat ve Berna'nın duruşmasının yapılacağı Beşiktaş Adliyesi
önünde olacağız.” denildi.
220 kişinin katıldığı eylemde “Tutuklanan Öğrenciler Serbest Bırakılsın”, “Adalet İstiyoruz”, “Öğrenciyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. Eyleme sanatçılar Suavi ve İbrahim Karaca da destek verdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsü’nde Ferhat Ve
Berna’ya Özgürlük Istendi
Ankara Gençlik Derneği, 3 Ekim
Pazartesi günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde masa açarak, Ferhat ve Berna’nın serbest bırakılması talebini duyurdu.
08.30-11.30 saatleri arasında İletişim Fakültesi’nde, 11.30-13.30 saatleri
arasında Hukuk Fakültesi’nde masa
açıldı. Dev-Genç’liler ayrıca yemekhanelere giderek, ajitasyon konuşmaları eşliğinde bildiri dağıttılar.
Ferhat ve Berna’nın tüm öğrencilerin talebini dile getirdiğini söyleyen DevGenç’liler, 6 Ekim’de Yüksel Caddesi’nde yapacakları basın açıklaması ve
oturma eylemine çağrı yaptılar.
Dev-Genç’liler Hukuk Fakültesi’nde pankart asarken, ÖGB’ler gelerek “Dekanın yazılı emri var, burada
pankart asamazsınız, aşağıya asın” dediler. Daha sonra ÖGB’ler kalabalıklaştı. Ancak Dev-Genç’liler pazarlık
yapmayınca ÖGB’ler geri adım attı.
Gün boyu yaklaşık 150 bildiri dağıtılırken, 15 adet Yürüyüş dergisi verildi.

Parasız eğitim anayasal bir
taleptir, suç değildir!
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) da 5
Ekim’de yazılı bir açıklama yaparak,
tutuklulukları devam eden Ferhat ve
Berna’nın 6 Ekim’de görülecek duruşmasında karar verileceğini duyurdu ve mahkemeye katılarak destek verilmesi çağrısında bulundu.
HHB açıklamasında, devam eden
yargılama hakkında şu bilgiler verildi: “İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde süren yargılamada
esas hakkında görüşünü sunan Cumhuriyet savcısı, parasız eğitim istemenin anayasal bir talep olduğunu ve
suç olmadığını belirterek BERAAT ve
TAHLİYE kararı verilmesini talep
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etti. Mahkeme buna rağmen Berna ve
Ferhat’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ekim
2011 tarihine erteledi. Ferhat ve Berna’nın beraatını talep eden savcı ise
rütbe tenzili ile başka bir yere sürüldü. 6 Ekim’de yapılacak duruşmada
yeni savcı mütalaayı değiştirmezse karar verilmesi bekleniyor.”

Parasiz eğitim istemek terör
suçu değildir
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şubesi de yaptığı yazılı açıklama ile parasız eğitimin terör
suçu olarak gösterilmek istendiğini ancak, anayasada güvence altına alınan
bu hakkın suç olmadığını bildirdi.
Açıklamada, “Anayasal taleplerin
dahi terör suçu olarak değerlendirildiği
bu yaklaşımın düşünce ve ifade hürriyetini kullanılamaz hale getirdiği
açıktır. Herkes için eşit ve parasız eğitim, sağlık, adalet istemek terör suçu
değil, temel insan hakkıdır. Bu hakları

talep etmenin terörle mücadele adına
baskı altına alınması kabul edilemezdir. Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer’in
yaşadıkları istisna değildir. Üniversite öğrencilerine yönelik gö- zaltıtutuklama gerekçeleri ve son dönemde bunun ulaştığı bilanço dehşet vericidir. Bizler; toplumsal, siyasal ve
sendikal mücadelenin ‘terör’ olarak nitelendirilmesini kabul etmiyoruz. Haklar ve özgürlükler için mücadele haklı ve meşrudur. Berna ve Ferhat başta olmak üzere üniversite öğrencileri
derhal serbest bırakılmalıdır.” denildi.

Öğrenci gençliğe yönelen
tutuklama ve dava terörüne
son verilmelidir
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İzmir Şubesi 5 Ekim 2011 tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile
Ferhat ve Berna’nın serbest bırakılmasını istedi.
Ferhat ve Berna'ya destek için
imza toplayan arkadaşlarının hakkın-

Kürt Halkına Yönelik
Baskılar Kabul
Edilemez Gözaltına
Alınanlar Derhal
Serbest Bırakılmalıdır!
4 Ekim günü sabahın ilk saatlerinde
KCK soruşturması kapsamında 5 ayrı ilde
eş zamanlı yapılan operasyonlarla toplam
137 kişi gözaltına alındı. İstanbul, Ankara,
Diyarbakır, Batman ve Antep’te düzenlenen operasyonlarla ilgili olarak Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul
Şubesi aynı tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Gözaltına alınanlar arasında üyeleri Av.
Gönül Erdem’in de bulunduğunu açıklayan ÇHD İstanbul Şubesi, “Bu operasyonlar siyasal iktidarın Kürt halkına yönelik imha politikalarının bir aracı ve
uzantısıdır. Tüm bu baskılar, gözaltılar ve
tutuklamalar Kürt halkının haklı mücadelesini yok edemeyecektir. Hukuka aykırı yakalama ve gözaltı işlemlerine mağruz kalanlar bir an önce serbest bırakılmalıdır.” açıklamasında bulundu.

da da “suçu ve suçluyu övmek” suçlaması ile soruşturma açıldığını bildiren ÇHD İzmir Şubesi, “Hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak değil, kıyıcısı olarak kullanılan hukukun saygınlığı ve uygulayıcılarının güvenilirliği her geçen gün daha da azalmaktadır.
6 Ekim 2011 günü yapılacak olan
davanın 4. duruşması öncesi, kamuoyuna davayı hatırlatmayı gerekli görüyor, herkesi parasız eğitim talebine
ve bu talep yüzünden tutuklanan öğrencilere destek olmaya çağırıyoruz.
Öğrenci gençliğe yönelen tutuklama ve
dava terörüne son verilmeli, tutuklu
öğrenciler hemen salıverilmelidir.”
açıklamasında bulundu.

Mahsuni Şerif Parkı; Yıllar Süren Mücadelemizin,
Mücadele Etmeden Hiçbir Kazanım Elde
Edilemeyeceğinin Kanıtı Oldu!
Ankara Dikmen'de bulunan
Çankaya Kültür Derneği'nin yıllardır sürdürdüğü kampanya sonucunda yeniden düzenlenerek amfi
tiyatro yapılan Mahzuni Şerif Parkı’nın açılışı 1 Ekim 2011 günü yapıldı. Cumartesi günü saat 16.00'da
başlayan açılışta, halka Mahzuni
Şerif Parkı’nın yıllar süren çaba sonucu düzenlettirildiği anlatıldı. Yapılan amfi tiyatroya da devrim şehidi Eyüp Baş’ın adının verildiği ve
amfi tiyatronun adının artık “Eyüp
Baş Amfisi” olduğu belirtildi. Konuşmada ayrıca Çankaya Kültür
Derneği'nin çalışmaları ve kursları hakkında bilgi verildi.
Açılış programında ilk olarak
İdilcan Kültür Merkezi Tiyatro
Topluluğu tarafından, “Seyran Destanı” isimli şiirin tiyatral gösterisi
sunuldu. Tiyatro gösterisinden sonra Cevahir Canpolat sahne aldı.
Canpolat, türküler ve halaylarını
seslendirdikten sonra Çav Bella
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marşıyla programını bitirdi.
Sonra sahneye, Mahzuni Şerif'in
sazını eline alan torunu Yiğit Mahzuni çıktı. Türkülerini seslendirdi.
Zalimlere “Yuh” çektiren torun
Mahzuni, “Amerika Katil” şarkısını
halkla birlikte söyledi. Yaptığı konuşmada parkın yapımının yıllar aldığını belirten Mahzuni, parkın
yapımında ve mahallede düzenlikleri programda emeği geçen Çankaya Kültür Derneği'ne de teşekkür
etti. Ardından Grup Günyüzü çıktı sahneye ve Uğurlama, Güzel
Günler Göreceğiz Çocuklar adlı
şarkıları seslendirdi. Son olarak
Dertli Divani saz arkadaşlarıyla
birlikte sahne alarak türkülerini
seslendirdi. Anadolu Alevi ozan
geleneğinin temsilcilerinden Dertli
Divani'nin söylediği türküler ve konuşmalar ilgiyle dinlendi. Coşkulu
bir şekilde geçen açılışa 300'den fazla insan katıldı.
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Tayyip Erdoğan’dan inciler...

"Ezen ve ezilenler mutlaka olacak.
İlk insanla başladı, hep sürecek."
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Başbakan Erdoğan, "Arap Baharı"
gezisinden sonra rapor vermek için gittiği Amerika'dan döner dönmez ayağının tozuyla Makedonya'ya gitti. Orada
da Makedon halkına "engin-felsefik" düşüncelerini dile getirdi. "Emperyalist ülkeler arzularından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler. Ezen
ve ezilenler mutlaka olacak. İlk insanla
başladı hep sürecek. Mesele bunu minimize edebilmek, bu mücadeleyi verebilmektir" dedi.
Bu da İslam'ın, İslamcılar’ın adaletidir. Bu adalet, egemenin, sömürücünün adaletidir. Sömürüyü meşrulaştıran adalettir.
Ne diyor Erdoğan? "Ezen ve ezilenler mutlaka olacak. İlk insanla başladı hep sürecek."
Yalan. Baştan sona yalan. Tarihin
çarpıtılmasıdır. Bilimin çarpıtılmasıdır.
Gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Ezen ve
ezilen hep yoktu. İlk insanla ortaya çıkmadı ezen ve ezilen. Sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte ezen ve
ezilenler oldu. Sınıfların ortadan kaldırılmasıyla birlikte de ezen ve ezilen
olmayacaktır.
Erdoğan'ın söylediği bu yalan, ezenlerin uydurduğu bir yalandır. Ezilenlerin
zulme, sömürüye boyun eğmeleri için
uydurulmuş bir yalandır. Haklarını
aramamaları için uydurulmuş bir yalandır. Müslümanlık da egemenlerin bu
yalanını sürdürmüştür. Müslümanlık’ta
imanın şartlarından biridir halkın eşitsizliğe, adaletsizliğe, sömürüye, zulme
boyun eğmesi. "Kazaya ve kadere"
imandır. Yoksulluk, ezilmek, sömürü
"alın yazısı"ysa, "kader"se, isyan etmek
kadere karşı çıkmaktır. Onun için İslam,
"alın yazısına boyun eğ" der. "Beş
parmağın beşi bir mi, Allah isteseydi
beş parmağın beşini bir yaratırdı." Anlayış budur. Müslümanlık, Roma köleci
devletinden farklı olarak "zekatlarla"
sömürüyü açların isyanına dönüşmeden
yüzyıllarca sürdürülebilir hale getirmiştir.
Erdoğan'ın "engin-felsefik" düşünceleri İslam’ın ezeni ve ezileni

koruyan anlayışıdır.
Açlık ve yoksulluk sürekli büyürken Ramazanlarda kurulan iftar çadırları, yardım paketleri bunun içindir.
Erdoğan, Makedonya’da da halka
bunu söylüyor.
Yugoslavya’da halk iktidarı yıkıldıktan sonra emperyalistler, kardeşçe
bir arada yaşayan çeşitli milliyet ve
inançtan halkları milliyetçilik temelinde bölerek birbirine kırdırdı. Küçük
parçalara bölerek istediği gibi sömürüp talan ediyor.
Erdoğan Makedon halkına; "Emperyalist ülkeler arzularından hiçbir
zaman vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler” derken “emperyalistlere karşı çıkmayın, direnmeyin, şikayet etmeyin, tevekkül edin, halinize şükredin” diyor. Boyun eğin...
Kim eziyor Makedonya’yı? Kim sömürüyor? Başta Amerika olmak üzere
emperyalistler. Erdoğan bu konuşmasında güya emperyalizmi eleştirmektedir. Ama hayır, emperyalizmi eleştirmiyor. Emperyalizme boyun eğin, diyor. Erdoğan Makedonya’da da kendi
adına konuşmuyor: Obama adına Amerikan çıkarları için konuşuyor.

Hayır, böyle gelmiş böyle
gitmez!
Egemenler yalan söylüyor. Hiçbir zaman böyle gelip böyle gitmemiştir. Yıkılmaz denilen bin yıllık saraylar, saltanatlar, krallıklar, imparatorluklar, halkların öfkesi karşısında yerle bir olmuştur. Dünyanın en modern teknik silahına, ekonomik gücüne sahip emperyalistler de halkların direnşleri karşısında
en büyük yenilgilere uğratılmışlardır. Ki,
Yugoslavya halkları, ikinci paylaşım savaşında Hitler faşizminin işgaline karşı kahramanca direnişler sergilemişler ve
topraklarında faşizmi yenmişlerdir.
Erdoğan’ın yalanlarına Anadolu
topraklarında 600 yıl önce yaşayan
Şeyh Bedrettin’in düşünceleriyle cevap
verelim.
“Kutsal kitapların bildirdiğine, bilimsel gerçeklerin ortaya çıkardığına

göre, yeryüzü insanlara ortak olarak
verilmiştir... Soruna nereden bakarsanız
bakınız, insanlar eşittir... Kutsal kitaplar
açısından bakarsanız ilk insan Adem’in
ve O'nun kürek kemiğinden yaratılmış
olan Havva'nın çocuklarıyız tümümüz...
Yani, yeryüzü, Adem’in sayılırsa, biz, tümümüz O'nun mirasçılarıyız... Bir
anadan, bir babadan gelen insanların
payları da eşit olur... O zaman, herkes
yarınından güvenli, ürettiğinden inançlıdır... Bilirsiniz ki, harcadığınız emek,
nice olursa olsun sizin öz malınız haline gelmektedir... Dünyanın gerçek
düzeni, bu biçimde kurulmuştur.
Ama, insanoğlunun zorbası, hayını
vardır. Tarihin çok eski dönemlerinde,
bir açıkgöz çıkıp öteki insanların
emeklerini sömürerek, kendisinin onlardan daha az çalışıp daha iyi yaşayacağını düşünmüştür. Düşündükten sonra da bunu uygulama alanına koymuştur. Onlardan önce silah yapmış, onlardan daha güçlü duruma gelmiştir. Gelende, sömürü başlamıştır...
Ne var ki, sömürünün bir sınırı olması gerek. Bilmem bilir misiniz, Akşehir'in, Sivrihisarlı olduğu söylenen
bir Nasreddin Hoca'sı vardır... Öykülerini anlatırlar... Bu adam, birgün kafasına koymuştur. Merkebini, ağır ağır
açlığa alıştırarak, hiç arpa vermeden
yük taşıtacaktır. Yani, sömürüyü son
kertesine götürecektir. Birgün bakar ki,
merkep ölmüş...”
Erdoğan ne diyor? “Mesele bunu
minimize edebilmek” yani Hoca’nın
hikayesine göre merkebin gücünden en
uzun süreli yararlanabilmek için merkebi öldürmemektir. Ölmeyecek kadar
arpa vermektir.
AKP’nin politikaları da böyledir.
On milyonun üzerinde insan işsiz. Bu
da demektir ki, on milyonun üzerinde insan açlık sınırının altında yaşamaktadır. 50 milyonun üzerinde
insan da yoksulluk sınırının altında
yaşam savaşı veriyor. Erdoğan’ın yapmaya çalıştığı AÇLARIN İSYANINI
ENGELLEMEKTİR.

FÜZE KALKANI DEĞİL

Devrimci Memur
Hareketi
İşbirlikçi AKP iktidarı, Ortadoğu’da ABD’nin sözcülüğüne soyunarak,
Ortadoğu halklarına yönelik emperyalist politikaları yaşama geçirmeye çalışırken, içerde de halka ve emekçilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaktadır.
Yine Kürt halkına yönelik gözaltılar, tutuklamalar, katliamlar, baskı,
inkar, asimilasyon devam etmekte.
Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve örgütlenme hakkını savunan kamu emekçilerine, kıdem tazminatlarının kaldırılmasına direnen tüm çalışanlara,
TMOBB’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü”ne bağlanmasına ve meslek alanlarına saldırılara karşı mücadele
eden mühendis, mimar ve şehir plancılarına, demokratik, bilimsel üniversite
talebinde bulunan gençliğe kadar tüm
muhalif unsurlar baskı altına alınıp
susturulmaya çalışılmakta.
AKP, kamuda yeniden yapılanma
adı altında güvencesiz, esnek çalışmayı
dayatarak, özelleştirmeleri yaygınlaştırmaktadır. Kıdem tazminatlarının
kaldırılması gündemde olan işçi ve
emekçiler, yeni saldırı yasaları ile
karşı karşıya. AKP, TİS ile ilgili yeni
bir yasa çıkarmaya çalışmakta.
Böylesi bir süreçte KESK Danışma Meclisi toplandı. Danışma Meclisi adıyla oluşturulan organın Danışma Kurulu’ndan tek farkı KESK
Genel Kurulu’nda seçilen elli üyenin
de katılımıydı. KESK Danışma Meclisi, gündemin bu kadar yoğun olduğu dönemde toplandı. Toplantının ana
gündemi 4688 sayılı yasada yapılacak
değişikliklerdi. AKP’nin, MemurSen’in de görüşünü alarak yasada
yapmaya çalıştığı değişikliklerle;
1- Grev hakkı tanınmamaktadır.
Kurulacak bir Hakem Kurulu’yla
son kararın bu kurula verilmesi
sağlanmıştır. Hakem Kurulu’nun
bileşiminin çoğunluğunu hükümet
belirlemek istemektedir.
2- Devletin sendika tüzüklerine
müdahale etme hakkı korunmaktadır.
3- Toplu sözleşmenin kapsamı
ekonomik ve sosyal haklarla sınır-

KESK, TİS YASASINA
KARŞI NE YAPIYOR?

landırılmaktadır.
4- İsimsiz ihbarlarla
Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin
sendikaları soruşturmasının önü
açılmaktadır.
5- Dayanışma aidatları getirilerek, TİS masasına oturan yetkili sendika olarak gördüğü Memur-Sen’in
büyümesi sağlanacaktır.
Bu zamana kadar hükümet tarafından yıllarca yapılan içi boş, geçerliliği olmayan toplu görüşmelerin
adının toplu sözleşme olarak değiştirilmesi komedisi yaşanmaktadır.
KESK, yıllardır toplu görüşme aldatmacasını ve yaşanan orta oyununu seyretmekle yetinmişti. Şimdi ise dayatılan bu yasanın KESK’i bitireceği görüşünde hemfikirler.

KESK MYK’daki anlayışlara
şu soruları soruyoruz:

1- TİS Anayasa’ya bir yıl önce
kondu. KESK bu yasalar karşısında iktidara geri adım attıracak
neler yapmıştır?
2- Ağustos ayında Üçlü Danışma
Kurulu toplantılarının içeriğine yönelik üyeler bilgilendirildi mi?
3- KESK’in önerdiği ya da önereceği taslak metin örgütte tartışmaya açıldı mı?
4- KESK neden bu görüşmelere
katıldı?
5- AKP’nin yaptığı Alevi Çalıştayı, Roman Çalıştayı ortada iken bu
görüşmelerden beklenen neydi?
KESK’e bağlı sendikalar ve üyeleri
olup biteni izleyen durumunda kalmıştır. Hükümetin Ağustos ayı başlarında “TİS yasasını yeni yasama yılında çıkaracağım.” açıklamasına rağmen, KESK Danışma Meclisi bir
buçuk ay sonra toplantıya çağrılmıştır. Örgütle tartışılmadan 8 Ekim mitingi kararı alınmıştır.
Hazırlanan bu yasa, KESK’in altını boşaltan, Memur-Sen’i büyüten bir
yasa olacaktır. Bu durumda KESK’in
önünde iki seçenek var. Ya yasanın
grev hakkını tanımayan, anti-demokratik maddelerini bütünüyle kabullenecek ya da grev hakkı dahil, yeni bir
yasanın düzenlenmesini sağlayacak
fiili meşru mücadele hattını örüp alanlara çıkacak.
KESK bütün açıklamalarında, ikin-

ci yolu seçtiğini kamuoyuna ilan etmiştir. Bundan sonraki süreç çok
önemlidir. KESK aldığı bu karara
uygun mücadele içerisine girerek
eylem ve etkinlikleri örmek zorundadır. 8 Ekim’de DİSK, TMMOB ve
TTB ile yapılacak merkezi Ankara eylemi yasayı durdurmak için yeterli olmayacaktır. İzinli bir miting yerine
1990’lı yıllarda yapılan Kızılay hedefli
ve sonuç alıcı eylem tarzı olmalı. Bu
tarz geliştirilmediği sürece merkezi Ankara eylemlilikleri kitlelerde moral bozukluğu yaratan, kitlelerin beklentilerine cevap vermeyen eylemlerdir.
Bu nedenle AKP’nin saldırılarına
karşı, anlaşılmayan ve çok gündemli
değil; tek gündemli ve hedefine ulaşan,
bedel ödemeyi göze alan, sonuç alıcı
eylem tarzı kullanılmalıdır. Aksi halde
bu Ankara mitingi, kitlelerin bağırıp
çağırdığı, enerjiyi boşaltan bir eylem
olmaktan öteye gitmez. Arkasından
yapılacak grev dahil, iş yerlerini terk
etmeme, büyük illerde merkezi yerlerde çadır kurma... diğer eylemleri
besleyecek, büyütecek nitelikte olmalıdır. Tabanla bütünleşmeyen hiçbir
eylemin başarılı olamayacağı gerçeği
unutulmamalıdır.
AKP’nin ve sermayenin ihtiyaçlarına
göre hazırlanmak istenen bu yasaya karşı
emekçilerin birliği öncelikle iş yerlerinde
sağlanmalıdır. Demokratik kurumlar
gözardı edilmeden, ortak eylem yapma
noktasında birlikte hareket etmenin koşulları sağlanmalıdır.
Kısaca grevli Toplu İş Sözleşmesi ve
örgütlenme hakkını savunan kamu
emekçileri, kıdem tazminatlarının kaldırılmasına direnen tüm çalışanlar, mühendis, mimar ve şehir plancıları, kadınlar, demokratik- bilimsel üniversite
talebinde bulunan gençlik ve tüm muhalif unsurlar baskı altına alınıp susturulmaya çalışmakta.
4688 sayılı yasayla kamu emekçilerinin grev hakkının engellenmesine,
taşeronlaşmaya, kıdem tazminatlarının yok edilmesine, KHK ile yönetilmeye, sağlıkta dönüşüme, paralı sağlığa, savaşa, açlığa, işsizliğe, yoksulluğa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, güvencesizliğe karşı yaşama hakkını
savunmak için alanlarda olacağız.
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EMEK

MÜCADELEYLE KAZANDIĞIMIZ
75 YILLIK HAKKIMIZI,
DİRENEREK SAVUNACAĞIZ!
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Devrimci İşçi Hareketi (DİH), kıdem tazminatının fona devredilerek
gasp edilmesiyle ilgili olarak emekçilere mücadele çağrısında bulunmaya
devam etti. 2 Ekim günü saat 16.00 ile
18.00 arasında İstanbul Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi önünde masa
açan DİH’liler, bildiri dağıttılar.
“Kıdem Tazminatı Güvencemiz,
Emeğimiz, Geleceğimizdir! Güvencemiz, Emeğimiz, Geleceğimiz İçin
Direnelim! Devrimci İşçi Hareketi”
yazılı pankartın yer aldığı masada işçiler, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” yazılı önlüklerini giyerek bildiri dağıttılar. Masaya gelerek kıdem
tazminatı hakkında soru soran halktan insanlarla sohbet edildi.
Megafonla yapılan konuşmalarda
“AKP iktidarı 61. hükümeti kurar kurmaz emekçilere saldırı hazırlıklarına

kaldığı yerden devam ediyor. Torba
yasası saldırısı gündemdeyken, kıdem
tazminatının da ortadan kaldırılması
çalışmalarının başlatılması AKP’nin
kimin dostu olduğunu bir kez daha
gösterdi. AKP emekçilerin kanını
emen patronların dostudur. Emperyalist ve yerli tekeller kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasını istemekte, emperyalizmin işbirlikçisi
AKP’de bunu uygulamaya çalışmaktadır.” denildi.
DİH üyesi işçiler, kıdem tazminatı
hakkının 75 yıllık bir hak olduğunu
ve fon adı altında birikecek olan
milyarlarca liranın yerli ve yabancı
sermayeye peşkeş çekilmek istendiğini anlattılar. 2 saat süreyle açık kalan masada, 350 tane bildiri ile 25 tane
de Devrimci İşçi Hareketi tanıtım broşürü dağıtıldı.

AKP’nin KHK Saldırısı
Örgütsüzleştirme Saldırısıdır
Mühendislik Mimarlık ve Planlamada Artı İvme dergisi çalışanları ve okurlarının 1 Ekim’de Ankara'da TBMM önünde yapmayı planladığı eylem ise Meclis'in açılış
günü olması bahane edilerek
AKP’nin polisi tarafından engellenmek istendi.
Ankara +İvme dergi bürosu
önünden Meclis önüne yürüyen kitleyi sürekli ve yakın mesafede takip
eden AKP polisi, Bakanlıklar önünde kitlenin önünü keserek, etrafını
çevik kuvvet polisleri ile sardı ve
halktan tecrit etti.
Daha önce defalarca kez meclis
önünde eylem yapılmış olmasına
rağmen, Meclis'in bir kilometre çevresinde gösteri ve toplantı yapılamayacağını söyleyen AKP polisi,
Kızılay ve Meclis çevresini binlerce
çevik kuvvet polisiyle doldurup,
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adeta olağanüstü hal ilan ederek,
Ankara sokaklarında terör estirdi. Polisin bu korkusunu ve baskısını halka teşhir etmek için eylem Başbakanlık binası önünde yapıldı ve
AKP'nin “ileri demokrasi” yalanı
megafonla halka anlatıldı. 16 kişinin
katıldığı eylemde “Kanun Hükmünde Kararnameler Geri Çekilsin”, “AKP Elini TMMOB'dan Çek”,
“Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı.
Eylem, DİSK, KESK, TMMOB
ve TTB tarafından “Tüm Temel
Haklarımız İçin, İnsanca Yaşamı
Savunuyor, Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İstiyoruz!” başlığı ile
8 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan mitinge +İVME
dergisi kortejinde katılım çağrısı
yapılarak bitirildi.

Artı İvme Okuru
Mühendisler
AKP’nin KHK
Saldırısına Karşı
Direniş
Çağrısında
Bulundu
Mühendislik Mimarlık ve Planlamada Artı İvme dergisi çalışanları
ve okurları Kanun Hükmünde Kararnameler’e (KHK) karşı başlattıkları “AKP Saldırıyor, Direnişe,
Mücadeleye, TMMOB'u Savunmaya!" başlıklı kampanyayı duyurmak üzere, 1 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı eylemler yaptılar.
İstanbul'da AKP Şişli İlçe Binası
önünde yapılan ve 63 kişinin katılımıyla gerçekleşen açıklamada,
“Kanun Hükmünde Sömürüye
Son”, “AKP Elini TMMOB’dan
Çek”, “Hak Verilmez Alınır Zafer
Sokakta Kazanılır”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Mühendisiz Mimarız Haklıyız Kazanacağız”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
sloganları atıldı.
Yapılan basın açıklamasında,
KHK’lar ile emperyalizm ve yerli
işbirlikçilerinin çıkarları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldığını
belirten mühendisler, “Yaşamımıza, doğamıza, kazanılmış haklarımıza ve örgütlülüğümüze saldırılmakta, sömürü ve yağmanın önünde hiçbir engelin olmaması için örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
‘Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne’ bağlanarak demokratik
niteliğini ve kısmi özerkliğini tümüyle kaybetmektedir.” denilen
eylem sloganlarla sona erdi.
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EMEK
Siz Istiyorsunuz Diye; Ne Taleplerimizden Vazgeçeceğiz,
Ne de İstediğimiz Yerde, İstediğimiz Şekilde Haykırmaktan!

Gerekirse Berna Ve Ferhat Gibi Bedelini
Ödeyecek, Ama Boyun Eğmeyecek,
Vazgeçmeyeceğiz!
Kamu Emekçileri Cephesi;
TBMM’nin açılış günü olan 1 Ekim
2011 tarihinde saat 13.30’da TBMM
Dikmen kapısı önünde polisin tüm engellemelerine rağmen; Ferhat ve Berna’nın bir an önce serbest bırakılması talebiyle eylem düzenledi.
TBMM önüne eylem yapmak için
giden kamu emekçilerine, polis, Meclis’in açılışı nedeniyle özel bir gün olduğunu ve burada hiçbir kuruma ve
kişiye eylem yaptırmayacaklarını
söyledi. Polis, eylemin Akay Kavşağı’nda yer alan TESK binası önünde
yapılmasını söyleyerek; aksi durumda gözaltına alacaklarını belirttiler.
“Eylemin yapılacağı yeri ancak biz
belirleriz ve burada yapacağız. Siz de
gözaltına alın.” diyen kamu emekçileri, pankart açarak açıklamayı kendi belirledikleri yerde ve yine kendi
belirledikleri şekilde yaptılar. Polis,
yapılan eylemin 2911 sayılı toplantı
ve gösteri yürüyüşleri kanuna aykırı
olduğunu ve gözaltı işlemi gerçekleştirileceği anonsu yaptı. Kısa süren
bir tartışmanın ardından polis, gözaltına alma girişiminde bulundu. Saldırıya sloganlarla direnilmesi üzerine gözaltı işlemi gerçekleşmedi.
Kamu Emekçileri Cephesi, polisin
saldırılarına rağmen eylemini yaptı.
Eylem sırasında “Parasız Eğitim
İstiyoruz Alacağız”, “Parasız Eğitim
İstemek Suç Değildir”, “Emekçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, sloganları
atıldı. Açıklamanın ardından toplu olarak, Kızılay merkeze gidildi.

Anayasalar, Sınıfsal
Metinlerdir
Halk İçin, Halk Anayasası
İstiyoruz!
İzmir Kamu Emekçileri Cephesi,

1 Ekim Cumartesi günü Çağdaş Hukukçular Derneği’nde “Parasız Eğitim ve Anayasa” konulu bir panel düzenledi.
Panelde öncelikle anayasanın tanımı ve tarihçesi anlatıldı. Daha sonra cunta anayasası ile halk anayasası arasındaki farklar ele alınarak,
anayasanın egemen sınıfın çıkarları
doğrultusunda hazırlandığı söylendi.
Panelin 2. oturumunda ise parasız
eğitim hakkı konusunda konuşuldu.
Anayasanın 42. maddesinde parasız
eğitimin yer almasına karşılık, bugün
Berna ile Ferhat’ın parasız eğitim istedikleri için 19 aydır tutuklu bulundukları anlatıldı. Sosyalist ülkelerde
eğitimin parasız olduğu anlatılarak,
panel sonlandırıldı.

Parasız Eğitimi Biz de
İstiyoruz
Bizi de Tutuklayın
İzmir Kamu Emekçileri Cephesi,
5 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da
İzmir Adliyesi’ne giderek, kendileri
hakkında suç duyurusunda bulundular.
Kamu emekçileri, suç duyurusu
hakkında şu bilgiyi verdiler: “Bundan
19 ay önce, 14 Mart 2010 tarihinde
‘Roman Çalıştayı’nda Başbakan’ın
konuşma yaptığı sırada ‘Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız/Gençlik Federasyonu’ yazılı pankart açan Ferhat
ve Berna defalarca hakim karşısına
çıkmasına rağmen o günden bu yana
tutuklular. Bizler kamu emekçileri olarak Ferhat ve Berna’nın ve milyonlarca öğrencinin haklı talebi olan parasız eğitim hakkını savunuyoruz.”
Kamu emekçileri, yıllardır talep ettikleri bu hakkın uygulanması suç ise
kendilerinin de bu suçu işlediklerini

belirterek, kendileri hakkında suç
duyurusunda bulunduklarını duyurdular.

Tire’deki Eğitimciler de
Kendilerini İhbar Etti
Eğitim-Sen Tire Temsilciliği de
Ferhat ve Berna’ya sahip çıktı. Tire
Adliyesi önünde basın açıklaması
yapan, Eğitim-Sen Tire Temsilciliği,
“Eğitim-Sen varoluşunu parasız eğitim talebi üzerine oturtan bir sendikadır” diyerek, Ferhat ve Berna’nın
tutukluluk süreci hakkında bilgi verdiler. Eylemde “Şayet parasız eğitim
talebi anayasal ve uluslararası hukuk
açısından güvence altına alınan temel
bir insan hakkı ise ki böyledir, Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer adlı iki
gencimiz derhal serbest bırakılmalıdır. Yok şayet anayasal ve uluslararası
belgelerce güvence altına alınan bir
hakkın kullanımının talep edilmesi bir
suç ise (ki değildir) bizler Tire Eğitim
Sen olarak bu ‘suçu’ yıllardır işlediğimizden ve bundan sonra da işleyeceğimizden, hakkımızda yasal işlem
başlatılmasını talep ediyoruz.” denildi.
Basın açıklamasının ardından,
Tire Cumhuriyet Savcılığı’na kendileri hakkında suç duyurusunda bulundukları dilekçelerini veren EğitimSen Tire Temsilciliği, alkışlarla Adliye’den çıkarak dağıldılar.
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Halkın
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Bürosu
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AKP İktidarının Demokratik Açılımı Sürüyor:
İnfazlara Ortak Olanlara Para Ödülü

Kürt sorununda yaşanılanlar dikkat
çekicidir. 2010 yılında, adeta ertesi gün
çözüleceği ileri sürülen sorunda bugün
elimizde daha fazla operasyon ve katliam dışında bir şey bulunmamaktadır.
Bugün AKP iktidarının Kürt sorunundaki çözüm araçlarına bakan herkesin göreceği tek şey, Kürt halkına yönelik açık savaştır. BDP’ye yönelik
gözaltı ve tutuklama terörünün sürdürülmesi, 10.000 özel harekatçının bölgede görevlendirilerek. PKK’ye karşı sürdürülen saldırılar, polisin rolünün
artırılması, sınırdaki birliklerin tamamen profesyonel ve kadrolu askerlerden oluşturularak uzun süre görev
yapmalarının sağlanması, askeri operasyonların sayısının artırılması, hava
saldırılarının yoğunlaştırılması ve Kuzey Irak’a yönelik kara harekatı hazırlıklarının hızlandırılması hep bu
amaca hizmet etmektedir.
AKP iktidarının sürdürdüğü tüm
imha saldırılarına karşı devrimcilerin
ve halkların teslim olmaması, direnmesi üzerine, yeni saldırı araçları
devreye sokulmaktadır. Bunlardan
biri de Terörle Mücadele Kanunu’nun ödüllendirme başlıklı 19.
Maddesi’nin devreye sokulmasıdır. Bu maddeye göre infaz ve tutuklamada yararlılık gösterenler parayla ödüllendirilecek.
Türkiye’deki toplumsal, siyasal
ve sendikal muhalefet her dönem
devletin azgın saldırılarına maruz
kaldı. Hapishanelerde, dağlarda, sokakta, miting alanlarında binlerce insanımız katledildi. En ufak hak talebi dahi kanla bastırıldı. Eylemler yasaklandı, sendika ve dernekler kapatıldı. Devrimci yayınlar yasaklandı,
dergi büroları bombalandı. Devrimciler, işçiler, öğrenciler, köylüler kitlesel gözaltı ve tutuklama terörüne
maruz kaldılar. Yapılan göstermelik
yargılamalarla burjuva hukukun en temel kuralları dahi ihlal edildi, onbinlerce insanımıza ağır hapis cezaları verildi, verilmeye devam ediliyor.
Hemen belirtmek gerekir ki bu tablo
sadece düne ait, geçmişte kalmış bir
bilanço değil. Hala süren, yükseltil-

meye çalışılan halka karşı savaşın bir
parçası olarak önümüzde duruyor.
Yürürlülüğe girdiği 1991 tarihinden itibaren siyasal iktidarın halka yönelik sürdürdüğü savaş asıl olarak Terörle Mücadele Kanunu’yla biçimlendirildi. Katliamlar, infazlar, kayıplar, hukuksuz yargılamalar, ağır hapis cezaları, tecrit hep bu kanun dayanak gösterilerek hukuka uygun
hala getirildi. Siyasal iktidar her ihtiyaç duyduğunda, emperyalist ülkelerden yeni kanun maddeleri ihraç
ederek TMK’da değişiklikler yaptı.
En kapsamlı değişikliklerden biri
AKP iktidarı tarafından 2006 yılında
yapıldı. Hukukun rolünü kavramayanlar önce AB böyle bir yasa değişikliğine asla izin vermez deyip köşelerine çekildiler ama bekledikleri
müdahale bir türlü gerçekleşmedi.
Yasa değişikliği meclisten geçip halkın böğrüne saplanmak için tam yol
ilerlerken, bu kez de hukukçu cumhurbaşkanının hukukun kastedilen
burjuva hukukudur- katledilmesine
katiyen seyirci kalamayacağını tespit
edip umutlandılar. Ne var ki tüm bu
beklenti ve umutlar tahmin edildiği
üzere hayat bulmadı. Neticede, uzunca bir seyirden sonra. 29. 06. 2006 tarihinde mecliste müzakere edilmeden
kabul edilen 5532 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Temmuz
2006 günlü 26232 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kanunla birlikte Türk Ceza Kanunu’nun 1/3’ü terör suçu olarak ilan
edildi. Bu kanun kapsamında gözaltına alınanların 24 saat avukatlarıyla görüşmeleri yasaklandı. Dosyalarının avukatları tarafından incelenmesi engellendi. Polise, jandarmaya duraksamaksızın ateş etme
yetkisi verilerek yeni infazların önü
açıldı. Demokratik eylemlere katılmak suç olarak düzenlendi. Demokratik kitle örgütlerine üye olmak terör suçu olarak adlandırıldı. Halkımızı katleden, işkence yapan kamu
görevlilerine yüksek ücretle avukat
tutulması sağlandı.

Kanunla getirilen değişikliklerden
biride infazlara, tutuklamalara ortak
olanların para ile ödüllendirileceğine ilişkin hükümdü. Tüm dünyada
kontrgerilla yöntemi olarak kullanılan
bu düzenlemenin Latin Amerika başta olmak üzere dünyanın tamamında
infaz, katliam, toplu mezar ve kayıp dışında bir işlevinin bulunmadığı açığa
çıkmıştır. Tüm bunların yanında bugün
çıkarılacak yönetmelikle işlerlik kazandırılan bu maddeyle, muhbirlik
ödüllendirilecektir.
Bu düzenleme AKP’nin çaresizliğidir.
AKP iktidarı tüm terörüne rağmen
hakkı teslim alamamaktadır. Devrimci mücadeleyi bitirememektedir.
Kürt halkının mücadelesini bastıramamaktadır.
Çaresizliğinin sonucu olarak muhbirliği, kelle avcılığını gündeme getiriyor. Halka onursuzluğu dayatıyor.
Dünyanın her tarafında muhbirlik,
gammazlık; onursuzluktur. Ahlaksızlıktır. AKP iktidarı tam da kendi ahlakına göre uygulamalar gündeme
getiriyor.
Bu maddeyle tüm halk ajanlaştırılmak isteniyor.
Halkımız bu ahlaksızlığı, bu onursuzluğu kabul etmeyecektir.
Kimi kime gammazlattırıyorsunuz? AKP iktidarına göre tüm halk terörist, tüm halk potansiyel suçlu.
Hapishaneleri ağzına kadar doldurdular yetmedi. AKP’nin faşist terörü tüm ülkeyi hapishaneye çevirdi.
O da yetmedi. Yeni yeni uygulamalar
gündeme getiriliyor. Onlar da yetmeyecek. Çünkü sorun halkta değil,
sorun bu düzendedir. Hukuksuzluk,
adaletsizlik üzerine kurulmuş bu düzende halkı yönetenlerdedir.
AKP, bu yasalarla, uygulamalarla
katliamlarına, işkencelerine halkı da
ortak etmeye çalışıyor.
Bu nedenle ahlaken, hukuken kabul edilemez bu düzenleme iptal edilmek zorundadır.
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Edirne

Edirne’de DEV-GENÇ
Kültür Şenliği’ne çağrı
yapıldı
Edirne Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, 3-4-5
Ekim tarihlerinde, Edirne Merkez Postanesi’nin yanında
açtıkları stantta, İstanbul’da yapılacak olan Dev-Genç
Kültür Şenliği’nin duyurusunu yaptılar. Şenlikle ilgili hazırlanan bildiri halka ulaştırılırken; halkın ilgisi büyük oldu. Halkımızla yapılan sohbetlerde Dev-Genç tarihi anlatılarak bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Aynı zamanda Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın mahkemelerine de çağrı yapıldı.

İzmir

Ahmet Savran Kamu
Emekçileri Tarafından Anıldı
İzmir Kamu Emekçileri Cephesi, 26 Eylül 1999’da
Ulucanlar Hapishanesi’nde katledilen tutsaklardan Ahmet Savran’ın Aydın’da bulunan mezarı başında anma
düzenledi.
2 Ekim Pazar günü yapılan anmada ilk olarak, tüm
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bir konuşma yapılarak, Ahmet Savran ve Ulucanlar Katliamı anlatıldı. “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Ahmet Savran Ölümsüzdür”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı anmada, “Ulucanlar” ve Nazım Hikmet’in “Vasiyet” şiirleri okundu. Eğitim-Sen Aydın Şube
Yönetim Kurulu’nun da destek verdiği anmaya 25 kişi
katıldı.

Çağlayan

ÇHD ARAMA
SALDIRISINA KARŞI
DİRENMEYE DEVAM
EDİYOR
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi,
Salı günleri Çağlayan Adliyesi B Kapısı’nda yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. 4 Ekim günü yapılan eylemde “Avukatlar; Mesleklerine Yönelik Saldırılara,
Yargının Siyasallaşmasına, TBB Vesayetine, Adaletin Ticarileştirilmesine Karşı Direniyorlar” pankartı açıldı.
Avukatlar adına basın açıklamasını Av. Aycan Çiçek
yaptı. Çiçek; adaletin ticarileştirildiğini söyleyerek, Adalet Bakanlığı’nın avukatlığı TBB eliyle vesayeti altına alma
girişimlerinden bahsetti. Çiçek, “İstanbul Barosu’na
mensup avukatlar, halkın adaletsiz ve savunmasız kalmaması için mesleğe yönelik dayatma ve saldırılar karşısında tek vücut direnecek, siyasal iktidarın avukatlık mesleğini bitirmesine izin vermeyecekler” diye konuştu.
Açıklamanın ardından ÇHD İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay da bir konuşma yaparak, bu hafta da arama yaptırmadan Adliye’ye toplu giriş yapacaklarını söyledi. Eylem, turnikelerden aramasız geçildikten sonra sona erdi.
ÇHD İstanbul Şubesi, yazılı bir açıklamayla, Çağlayan Adliyesi’nde süren, başta kanunsuz arama olmak üzere avukatlara/avukatlık mesleğine yönelik saldırı ve dayatmalara ilişkin olarak İstanbul Baro Başkanı’nın çağrısı üzerine, Çağdaş Hukukçular Derneği, Çağdaş Avukatlar
Grubu, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular, Önce
İlke Grubu, Hukukun Üstünlüğü Grubu temsilcilerinin katılımıyla 26 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Barosu’nda toplantı yapıldığını da duyurdu.
Yapılan bu toplantıda, ortak tepki ve eylemlerin hayata
geçirilmesi noktasında mutabakata varıldığını belirten ÇHD
İstanbul Şubesi, “Geçen süre içerisinde henüz bir adım atılmamıştır. Sorunun yok sayılması, sürüncemede bırakılmaması için uygulamanın başladığı tarihten itibaren yürütülen eylemin devam edilmesi uygun bulunmuştur. Sorunun çözümü noktasında atılacak yeni adım ve bulunacak yeni eylemlere kadar her salı saat 13.00’da Çağlayan
Adliyesi B kapısında buluşmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.
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HALK CEPHELİLER
AĞIR CEZA
MAHKEMESİ’NİN DUVARINA
YAZILAMA YAPTILAR
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5 Ekim 2011 günü Beşiktaş 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM), tutuklu devrimciler Mete Diş, Tolga Bülbül, Ceyhun Bay, Aygün Kumru, Baran Kuzey Yıldırım,
Cengiz Karakaş, Cihan Ilgın, Emin Aslan, Engin Ateş, Erdoğan Akişli, Hasan Aslan, Muherrem Tunç, Nurhan Yılmaz ve Ulaş Pektaş'ın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Halk Cepheliler, duruşma öncesinde ACM önünde toplanarak, basın açıklaması yaptılar. “Keyfi Tutuklama
Zulmüne Son” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Keyfi Tutuklama Zulmüne Son” sloganları atıldı.
Nagehan Kurt’un yaptığı açıklamada, “Baskılara, yasaklara, keyfi tutuklamalara rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, başeğmeyeceğiz, yola gelmeyeceğiz. İşbirlikçi AKP iktidarı emperyalizmin ve oligarşinin uşaklığına devam ediyor. Bu ülkenin devrimcilerini ve halkını baskı altına almaya ve sindirmeye çalışıyor. Bizler ne
bugün ne de yarın baskılara boyun eğeceğiz. Tüm saldırılara rağmen yeni tutsaklar verme pahasına özgür tutsaklarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz. Bu gün burada bir kez daha söylüyoruz işbirlikçi AKP iktidarı ne demokrasi ne de adalet verecektir. Gerçek demokrasiyi de
gerçek adaleti de halkın kendisi uygulayacaktır.” diye konuştu. 45 kişinin katıldığı basın açıklamasının ardından
Halk Cepheliler, davada yargılanan tutsakların mahkemeye
getirilmesini beklediler. Tutsaklar ringlerle ACM’ye getirildiği sırada, Halk Cephelilerin coşkusu arttı. Aylardır
hukuksuzca tutuklu olanlar, ringlerin o küçücük pence-

Beşiktaş
relerinden gülen gözleri zafer işaretleriyle umudu taşıyorlardı.
Duruşma saat 14.30’da başladı. Cepheliler’in ve ailelerin bir kısmı salona girerken; bir kısmı da ACM’nin bahçesinde bekledi. ACM bahçesinde halayları ve sloganlarıyla mahkemenin bitimini bekleyen Cepheliler’e polis saldırdı. Cepheliler hukuksuzluğu teşhir etmek için ACM’nin
duvarına “Keyfi Tutuklama Zulmüne Son” yazılı pankart
asmışlardı. Bu durumu hazmedemeyen AKP’nin faşist polisi Halk Cepheliler’e saldırarak pankartı gasp etti.
Halk Cepheliler sloganlarıyla polise direndiler ve bu
kez aynı sloganın yazılı olduğu bir ozalit açtılar. Polisin
devam eden saldırılarına rağmen, sloganlarına sahip çıkan Cepheliler, bu kez de bir araya toplanarak slogan atmaya başladılar. Cepheliler, halay çekmek için başka bir
köşeye geçtiklerinde, pankartın çalındığı duvarda Halk
Cepheliler’in imzasının olduğu görüldü. Duvarda, “Keyfi Tutuklama Zulmüne Son Halk Cephesi” sloganı yazılıydı... AKP’nin polisi, çaresizlik içinde izlemekle yetinmek zorunda kaldı.
Görülen duruşmada Baran Furkan Gül ve Zeki Biter
tahliye olurken, diğer devrimcilerin tutukluluk hallerinin
devamına karar verildi. Duruşma ise 2 Mart 2012 tarihine, yani tam 5 ay sonraya ertelendi.

Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda yapılan konser saat
20.00’de başladı. Yaklaşık 1500 kişinin
katıldığı konserde Grup Yorum, Kıbrıs
ve çevresinde son dönemlerde yoğunlaşan emperyalist oyunlara değinerek,
halkların ortak mücadelesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Konserin ilk bölümünün
sonunda “Defol Amerika” marşı hep birlikte söylendi. Konserin ikinci bölümü yine dillere dolanan Yorum şarkılarıyla
Tek Ses Oldular Ve “Emperyalizme Karşı; başladı. Kıbrıslı bir Yorum öğHalkların Ortak Mücadelesi”Dediler!
rencisi, Uğurlama şarkısına
kemanıyla
eşlik etti. Çekilen
Grup Yorum, Kıbrıs’ta yayımlanan
coşkulu halayların ardından, “Hernepeş,
“Gelecek Gazetesi”nin 1 Ekim CumarteCemo ve Haklıyız Kazanacağız”la konser
si günü Lefkoşe’de düzenlediği gecede konsona erdi.
ser verdi.

Kıbrıs

Grup Yorum'un Kavga Türkülerine
Kıbrıslılar Eşlik Etti...
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Düzeltme!
Dergimizin 288.
Sayısında
yayınlanan “Halka
zarar veren
eylemler dü şmana
hizmet eder”
başlıklı yazının
başlığı yanlışlıkla
“Halka zarar
verenler düşmana
hizmet ederler”
diye çıkmıştır.

FÜZE KALKANI DEĞİL

AVRUPA’dakiBİZ
Açlık, yoksulluk, işsizlik ve faşist diktatörlüklerin baskıları, dünyanın dört bir yanında yüzmilyonlarca insanı, aş ve
iş bulabilmek için, can
güvenliği için yeni-sömürgelerden emperyalist
ülkelere savuruyor. Yoksulluk ve zulümden kaçıp
kendi yurdunun dışında ekmek ve özgürlük arayan milyonlarca insan, bir
başka ülkeye iltica ediyor.
İstatistikler, dünyada 40 milyondan fazla insanın, kendi ülkelerinde
yaşadıkları baskılar nedeniyle yer
değiştirmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Ancak bu rakamın sınırlarda
kurulan mülteci kamplarını, tüm Avrupa’ya yayılmış kaçak göçmenleri
içermediği düşünülürse, açık ki gerçek rakam daha büyüktür. Rakamın
büyüklüğü, sorunun büyüklüğünün
ifadesidir.
Mültecilik sorunu, devam eden ve
giderek de ağırlaşan bir sorundur.
2009 rakamlarına göre, bir yıl içinde,
44 ülkede mültecilik statüsü için
377.200 yasal başvuru yapılmıştır. Bu
rakam 2008’de 377.100’dür.
Bugün asıl olarak iki tür mültecilik vardır: Siyasi mültecilik ve ekonomik mültecilik. Ekonomik nedenlerle göç yollarına düşüp iltica edenler, siyasi gerekçeler öne sürseler
de, biliniyor ki, mülteci kitlesinin ezici çoğunluğu açısından belirleyici
olan ekonomik nedendir. Bu anlamda da, mültecilik kendiliğinden ortaya çıkmış bir olgu değildir. Mültecilik, halkların lüks yaşam özlemleri
veya maceracılıkları sonucu ortaya
çıkmış da değildir. Kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye bu geçişler, halkların
buna mahkum edilmesinin sonucudur.

Mültecilik
İnsan Soyunun
Aşağılanmasıdır

Aşağılama, halkları
mülteciliğe mahkum
etmekle başlıyor
İltica, bir insanın yerini, yurdunu,
yakınlarını, havasını, suyunu, ulusal
kültürünü, değerlerini terk etmesi
demektir. Bu, zorunlu bir terkediştir.
Halkların böyle bir zorunlulukla kar-

Bölüm: 1
şı karşıya bırakılması, aşağılamanın
başladığı yerdir.
İnsan soyunun düştüğü en zor
durumlardan biridir mültecilik. Bir insanın toprağını, suyunu, havasını
sevdiği bir ülkeyi, vatanını hiç de gönüllü, istekli olmadığı halde terketmek
zorunda bırakılması bir aşağılamadır
zaten.
Halkları buna mahkum eden emperyalizmdir. Mültecilerin geldikleri ülkelerin kıtalara göre dağılımı
şöyledir: Asya % 45, Afrika % 29, Avrupa % 15,5, Amerika % 8,8. Yani
mültecilerin dörtte üçü, Asya ve Afrika’dandır. Bu, kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü, Asya ve Afrika dünyanın en çok sömürülen, yağmalanan,
talan edilen, halkları en fazla yoksul
bırakılmış ve emperyalizmin işbirlikçisi diktatörlüklerin, halklarına en
çok zulmettiği kıtalardır. Bu rakamlar, mülteciliğin sebep ve sonuçları
üzerine de yeterince fikir vermektedir.
Hem ekonomik, hem siyasi boyutuyla mültecilik, emperyalizmin
ve halk düşmanı rejimlerin yarattığı
bir sonuçtur. Bu nedenle de göç yollarında ölen mültecilerin katili, emperyalizmdir. Bu siyasal açıdan da
böyledir, hukuksal açıdan da.

Mülteci kimdir?
Mültecilerin Statüsüne İlişkin
1951 Sözleşmesi'ne göre mülteci,
ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu
yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya
dönmek istemeyen kişi"dir.
1984 yılında kabul edilen Cartagena Bildirgesi ile mülteci tanımı

belli somut durumlar belirtilerek yeniden yapılmıştır. Buna
göre, “mülteci, yaygın şiddet,
dış saldırı, iç çatışmalar, yaygın
insan hakları ihlalleri ya da
kamu düzenini ciddi olarak
bozan diğer durumlardan dolayı yaşamları, güvenlikleri ya
da özgürlükleri tehdit altında
olduğu için ülkelerinden kaçan
kişilerdir."
Mültecilik, uluslararası yasalarda
“uluslararası koruma!” olarak adlandırılmaktadır. Ancak bugün bunu
“uluslararası aşağılama” olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Çünkü mültecilere karşı dünyanın hemen
her tarafındaki politikalar ve mültecilikle ilgili yasalar ve uygulamalar,
hemen her yerde ve her aşamada tamamen bir aşağılama, tamamen bir lütuf anlayışı üzerine şekillenmektedir.

Ölüme terkedilen
mülteciler gerçeği,
aşağılamanın
göstergesidir
Mülteciler karşısındaki tavır, kendini ilk olarak mültecilerin bir denizin ortasında veya çöl yollarında
veya tır kasalarında ölüme mahkum
edilmesinde gösterir. İtalya kıyılarında
ölüme terkedilen mülteciler, Yunanistan’ın açık denize sürüp bile bile
katlettiği mülteciler, Türkiye’nin öldürüleceğini bile bile ülkesine sığınan
insanları İran’a iade etmesi ve dünyanın dört bir yanındaki benzer örnekler, bir gerçektir. Afrika’da kimsenin mülteci olarak kabul etmeyip
açlığa ve katliamlara mahkum ettiği
mülteci yığınları, bir gerçektir. İtalya’nın mülteci gemilerini vurma kararı alması, mültecilere nasıl bakıldığını gösteren bir başka tipik örnektir.
Mültecilik, bu nedenle bir çok durumda “ölümü göze almakla” eşdeğer
hale gelmiştir. Tüm bunlar dünyanın
gözleri önünde olmaktadır ve bu
göçmen katliamını önlemek için hiçbir şey yapılmamaktadır. Binlerce
insan göç yollarında ölürken “uluslararası koruma” kavramı hiç hatırlanmamaktadır.

DEMOKRATİK LİSE İSTİYORUZ

Sayı: 289

Yürüyüş
9 Ekim
2011
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

Gözyaşımızı içeriye, kinimizi dışarıya vurmalıyız.
Arslan Bilgin

15 Ekim-21 Ekim
20 Ekim 2003ʼte Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı Ferhatlı Köyü
yakınlarında, devrimcilerle jandarma birlikleri arasında çıkan çatışmada şehit düştüler. 1980 Çorum
Ferhatlı Köyü doğumlu olan Gazi,
Gazi
Selhan
Ankaraʼda liselilerin ve Mamak geARACI
TOP
cekondu halkının mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla
birliklerinde bir savaşçı olarak, halkın adaletinin uygulanması
idi. Şehit düştüğünde grup komutanıydı. 1977 Çorum doğumlu
olan Selhan, oto elektrikçisiydi. Çorumʼda mücadelenin her
alanında yer aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. Mücadelesini gerilla olarak sürdürmek istedi. Şehit düştüğünde, memleketinin dağlarındaki birliklerde bir halk kurtuluş savaşçısı idi.
1961 Adana Seyhan Kayışlı Köyüʼnde doğdu.
Devrimcilerle lise yıllarında tanıştı. 12 Eylül
sonrasında gençliğin mücadelesinde yer aldı.
2000 Ölüm Orucu Direnişiʼne, Adana Dayanışma-Derʼde çalışmalarıyla destek oldu. 18
Ekim 2002ʼde, Urfa TEDAŞʼta mühendis olaHasan
rak çalışırken, rüşvet çarkına engel olduğu
BALIKÇI için vurularak katledildi. Yaşamı boyunca
inandığı ilkelerden asla taviz vermemesi, Adanaʼda kaçak elektrik kullanan sanayi kuruluşlarının üzerine
kararlı bir şekilde gidip cezalar yazdırması nedeniyle Urfaʼya sürgün edildi ve orada yine aynı nedenle katledildi.
DİSK, Tekstil Sendikası 2 No'lu şube delegesi,
devrimci bir işçiydi. Devrimci İşçi Hareketi içinde, devrim ve sosyalizm düşüncesini işçi sınıfına taşıyan bir emekçiydi. 21 Ekim 1995 sabahı Güneşli Evren Mahallesi'ndeki akrabasının evinden Bayrampaşa'daki işyerine gitmek
Düzgün üzere çıktı ve bir daha kendisinden haber alıTEKİN namadı. Kaybolduğu 21 Ekim tarihine kadar
bir hafta süreyle sivil polis tarafından sürekli
takip edilen Düzgün Tekin, ailesine bu durumu söylemiş ve
kendisini takip eden 34 F 6676 plakalı arabayı da yine evdekilere bildirmişti. 21 Ekim 1995ʼden itibaren bir daha kendisinden haber alınamadı.
Yüksel Babacan, 1963 Erzincan Refahiye doğumlu. 1979'un Mayıs'ında yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz ay tutsak kaldı. Devrimci
Sol'la ilişki kurması da bu döneme rastlar.
Tahliye olduktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak
düştü ve 5 yıl ceza aldı. Metris, Davutpaşa,
Yüksel
Selimiye hapishanelerinde kaldı. 1982 yılında
BABACAN hapishaneden çıktıktan sonra 1986'ya kadar
hareketle ilişki sağlayamadı. 1986'da yurtdışına çıktı. Hemen hareketi buldu. Bir an önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sundu ve tam bir görev adamı olarak küçük, büyük demeden verilen her görevi yerine
getirdi. Yüksel bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye
savaşçı olarak katılmak için bekliyordu. 20 Ekim 1994ʼte
Fransaʼda bir halk düşmanının açtığı ateş sonucu katledildi.
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Arslan
BİLGİN

1968, Tokat Zile doğumlu olan Arslan, veteriner
hekimdi. Devrimci Halk Güçleriʼnin bölge koordinasyonunda çeşitli görevler üstlenmişti. Tokat
Turhalʼda devrimci demokratik çalışmalarıyla biliniyordu. 15 Ekim 1996ʼda kontrgerillanın evlerine
düzenlediği baskında annesi ve babasıyla birlikte
katledildi. Yaşlı insanları uyurken katledecek kadar çaresiz ve acizdirler. Adeta, onurlu bir evlat
yetiştirdikleri için aile cezalandırılmıştır.

Anıları Mirasımız
Bir yoldaşının kaleminden
Selhan Top: SESSİZCE

Gidişi gibi, sessizce geldi
aramıza. Yüreğinin bütünü
kavgada, yüreğinin en güzel
yeri dağlardaydı. Yerel özelliklerini öylece koruyordu. Şivesiyle, olaylara tepkisiyle, ahlakıyla halktı. Ve de sessizliğiyle. Sadece gerektiği zaman konuşurdu. Çalışmaları onun diliydi. Yüklenirdi dergileri, kitapları, saatlerce yürüyerek ulaştırırdı insanlara. Hiç tanımadığı insanlarla nasıl ilişki kuracaktı ki? Tanımak için gitmeli, selam vermeli, kendimizi anlatmalı... denildiğinde, o rahatlıkta biri olduğu için
sevinçle gülerdi. Halktandı, halkla ilişki kurmak diye bir dert, bir sorun olabilir miydi?
Ölümsüzlüğe uğurladığımızın 40. gününde helva yapıp dağıttık. Onu
tanıyanlar sevgiyle andılar bir kez daha. Ve o sessizliğin arkasında,
gittiği evlerde, dükkanlarda konuşkan, neşeli, rahat, insanların sorunlarına duyarlı Selhan'ı onlar anlattılar. Büyük şehri sevmedi. Sadelik, yalınlıktı onun doğasındaki. Yozluk, keşmekeş, ikiyüzlülük, karmaşa onu rahatsız ederdi. Gerekiyorsa öğrenecekti. Hiç tereddüt etmezdi. Sevemediği şeyleri söyler, gerekiyorsa onunla da baş etmeyi
öğrenmek için istekle, azimle çalışırdı.
“Şoförlük bilen var mı?” diye sorulmuştu. Aylardır yanımızdaydı ya,
bilmiyorduk; sessizce “ben bilirim” dedi. Meğer en büyük araçları kullanmaya yetkili belgesi varmış. Çocukluğunda başlamış araç kullanmaya.
Adaletli olmak onun için her şeyden önemliydi. Haksız bir suçlamaya
maruz kaldığında öfkelenir, kıpkırmızı olurdu. Ama sessizce, düşüncelerini toplar, konuşması gereken kişiye, en müsait zamanda
içini döker, haksızlığın önlenmesi için yapılması gerekeni emekle,
sabırla yapardı. Böyle öğrenmişti, böyle ilkeli, titiz olmayı.
Ve çalışkan olmayı. Durmazdı. Boşluk yoktu onun dünyasında. Sazını getirmişti memleketten. Çok seviyordu sazını. Kimse ders vermemişti, kendi duyarlılığı ile öğrenmişti çalmayı. Daha iyi çalmak için
sabırsızdı. Hızlı çalardı. “Atlı kovalamıyor, yavaş çalsana” denildiğinde bir gülüverir, yavaş çalmaya başlardı. Az sonra yine hızlanmış olurdu. Devrimci titiz olmalı, olanaksızlıklar içinde kendine, çevresine duyarlı, titiz olmalı. Evde, çalıştığı büroda, ortalık tertemiz ve
düzenli olurdu. Bu konuda dağınık olan arkadaşları, yaptıklarıyla uyarırdı. Çünkü en iyi eleştiri, yaparak göstermekti.
Mütevazılık, bir devrimci özelliktir. Bildiğini açıkça ve ısrarla savunurken öğrenmeye de büyük bir istek duyardı. Eksiklerini anlamak
için dikkatle dinler ve tartışırdı. “Ben” demezdi, “Biz”i dilinden düşürmezdi. Sadece yanlış, eksik yapıldığında “ben” derdi. Bizlere bağlılığı öğretti, sahiplenmeyi öğretti. En küçük bir malzemeyi işe yarar hale getirmek, korumak isterdi. Diğer yandan, yüreği hep en sıcak yerindeydi kavganın. Ve sevdalandığı dağlarda.
Dağlara götürdü selamımızı, dağlar onu kucakladı. Bize hiç tükenmeyecek güç kaynağı, asla unutulmayacak değerler bıraktı. Geldi
yüreğimizin orta yerine kondu. Onunla birlikteyiz mahalleyi dolaşırken,
türkülerimizi söylerken, işlerimize koştururken, sevdamızı büyütürken.

