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Kitabın Adı: Büyük Direniş ve Sol
Derleyen: Ercan KARTAL
Yayınevi: Boran

Büyük Direniş Kitap Dizisi’nin “Büyük Direniş ve Sol” başlığını taşıyan 3. kitabı Boran Yayınevi tarafından yayınlandı.
Kitap, Büyük Direniş boyunca solla yürütülen ideolojik mücadeleyi içeriyor. Kitaba ilişkin yayınevinin önsözünde bu
ideolojik mücadele şöyle anlatılıyor:
“Büyük Direniş süreci burjuvazinin yalnız bombalarıyla
kurşunlarıyla, tecrit hücreleriyle, zorla tıbbi müdahaleleriyle savaştığımız bir süreç değildir. En az bunun kadar yoğun ve en az
bunun kadar zorlu bir savaş da ideoloji cephesinde sürdürüldü.
Burjuvazinin bombalarının, kurşunlarının yanında burjuvaziden alınmış bencil, bireyci, inançsız teorilerin de bombardımanı altındaydık. Karşı-devrimin kuşatması kadar, küçük-burjuva
sol, ilerici, demokrat güçlerin de kuşatması altındaydık.
İdeolojik savaşımız işte bu koşullarda çok yönlü bir çarpışmayı gerektirdi. Burjuvaziyle ayrı çarpıştık, küçük burjuva aydınlarla ayrı çarpıştık, reformist solla ayrı bir ideolojik mücadele yürüttük. Ve nihayet oportünizmle de yoğun bir ideolojik çar-
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pışma içine girdik.
Bunlar içerisinde bizim için belki de en kolay olanı burjuvaziye karşı yürüttüğümüz ideolojik mücadeleydi. Çünkü, diğer tarafta karşımızda kendini sol, ilerici, devrimci, sosyalist, komünist, Marksist-Leninist olarak tanımlayan aydınlar, legal-illegal siyasi hareketler, demokratik kitle örgütleri vardı.
Direnişimize karşı çıkarken “sol” adına, "sosyalizm" adına
karşı çıkıyorlardı. Direnişi orta yerinde terkederken Marksist-Leninistlikte burunlarından kıl aldırmıyorlardı. Devrimci eylemleri “solun sağduyusu” adına mahkum ediyorlardı. Dolayısıyla,
sol, sosyalizm, Marksizm-Leninizm adına sergilenen tüm bu riyakarlıkları, tutarsızlıkları, açığa çıkarmalı ve mahkum etmeliydik.
Bunu yaparken elbette çok sağlam bir ideolojiye ve tarihsel
güçte bir pratiğe dayanıyorduk. Direnişin dışındaki her hangi bir
tavrı, hangi ideolojiye, hangi gerekçeye, ustalardan yapılan hangi alıntıya bağlarsanız bağlayın, o tavrı haklı, doğru gösteremezsiniz.
Gerçek şu ki, direniş boyunca direnişin içinden yaptığımız eleştirilere kimse cevap verememiştir. Solun bir kısmı bunu "şimdi direniş sürdüğü için bir şey demiyoruz, diyeceklerimizi sonraya bırakıyoruz" şeklinde gerekçelerle izah etmeye çalışmıştır. Bu tür iddialara, kaçak güreşmelere hemen o zaman cevap
verdik. "Kimin ne söyleyeceği varsa şimdi söylesin."
Söyleyebilecekleri bir şey olmadığı açığa çıktı. Ne o gün, ne
de direniş bittikten sonra, direniş dışında kalmalarını izah edemediler. Devrimci harekete ve direnişe saldırarak, mevcut durumlarını örtbas etmeye çalıştılar.
Bunu ise bugüne kadar yapmadılar. Bu kitap, umuyor ve diliyoruz ki, solun bir muhasebe yapmasına vesile olur.
Bu kitap sola karşı direniş boyunca yürütülen ideolojik mücadelenin tarihi belgesidir. Bu belge, her satırıyla bir direniş çağrısıdır, bir muhasebe çağrısıdır, devrime ve devrimciliğe çağrıdır.
Boran Yayınevi olarak, bu çağrıyı Türkiye halklarına sunmak
görevini, onurla, gururla yerine getiriyoruz.”
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Her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak
olan füze karşıtı meşaleli eylemler

Tarih: 28 Ekim Cuma
Yer: Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı
Saat: 20:00
Tarih: 29 Ekim Cumartesi
Yer: Bağcılar Yenimahalle
Saat: 19:30
Tarih: 30 Ekim Pazar
Yer: Gülsuyu- Heykel
Saat: 19:30’da yapılacak olan eylemler her hafta ayrı
mahallelerde devam edecek.

Zam Zulüm İşkence!
Yeni-sömürge Ülkemizde
Bu Tablo Hiç Değişmedi
G

eçtiğimiz hafta patronlar kulübü
TÜSİAD’ın basına kapalı yapılan bir toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Ortadoğu’da “model ülke”
rolü üzerine sorulan bir soruya; “Biz
Arap Baharı’nı 1950’de yaşadık” diyor.
vet, bugün Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da yaşanan Türkiye’nin
1950’lerde yaşadığı süreçtir.
e oldu 1950’de? Kurtuluş Savaşı’nda binlerce şehit verilerek
kovulan emperyalist işgalciler,
1950’de işbirlikçi Adnan Menderes’in Başbakan olduğu Demokrat
Parti iktidarı aracılığıyla vatanımızı
yeni sömürgeleri haline getirdiler.
asıl yaptılar? Bire bir aynı olmasa da bugün Ortadoğu’da yapmak
istedikleri gibi yaptılar. “Türkiye’yi demokratikleştiriyoruz” dediler. Çok partili sisteme geçildi. IMF ve Dünya
Bankası’yla çeşitli ekonomik anlaşmalar yapıldı. Ekonomi, IMF ve Dünya
Bankası’nın verdiği borç paralarla emperyalizme bağımlı hale getirildi. NATO’ya üye olundu. Amerika ile yapılan
ikili anlaşmalarla emperyalizme karşı
kurtuluş savaşı veren “milli ordu”, başta Amerika olmak üzere emperyalizmin
çıkarlarını koruyan, kendi halkına karşı kullanılan iç savaş ordusuna dönüştürüldü. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Amerikan Başkanı Obama’nın yamağı gibi çalışıyor. Bu, Erdoğan’la
çok alenileşen bir durum. Ancak bu,
1950’lerden beri böyledir. Halka “demokrasi” diye yutturulan düzen partileri,
emperyalist tekellerin ve onların ülkemizdeki uzantıları yerli işbirlikçi tekellerin sözcüleri durumundadırlar. Emperyalist tekeller ve işbirlikçileri adına
yönetirler. Onun içindir ki ister iktidarda olsun, ister muhalefette, düzen partileri önce Amerika’nın onayını almak
zorundadırlar. Emperyalist tekeller ve işbirlikçi oligarşinin temsilcileri olan bu
partilerden birini seçmek için 5 yılda bir
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halkın önüne konulan seçim sandıkları 1950’lerden beri “demokrasi” diye
yutturulmaktadır. 1950’den beri 16 genel seçim, 61 hükümet kuruldu. Kim iddia edebilir “demokrasi var” diye?
Kimse iddia edemez. Çünkü 65 yıldır iktidara gelen tüm partiler “demokratikleşme” demagojisi yaptılar, sayısız “demokrasi paketleri” açtılar fakat yine de
demokrasinin “D”sinin olduğunu söylemek tek kelimeyle riyakarlıktır.
eni sömürge bir ülkede emperyalist sömürüye ve işbirlikçi
oliğarşinin iktidarına son vermeden
asla demokrasi olmaz.
ünkü yeni sömürgecilikte halk,
emperyalist tekeller ve işbirlikçi
oligarşi tarafından iki kez, pervasızca
sömürülür. Halk ne kadar çalışırsa
çalışsın, ne kadar üretirse üretsin, üretilen tüm değerlerimiz emperyalist
tekeller ve işbirlikçileri tarafından
pervasızca sömürüldüğü için AÇLIĞA,
YOKSULLUĞA mahkumdur.
ÇLIĞIN, YOKSULLUĞUN
OLDUĞU YERDE ADALET
OLMAZ! DEMOKRASİ OLMAZ!
alk ancak baskı ve zulümle yönetilir. İnsanlığın doğasına aykırıdır. Hiçbir halk açlığı kendiliğinden kabul etmez. Halka tanınan en kü-
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Amerikan uşağı
Davutoğlu’nun “biz
1950’de yaşadık” dediği
“Türk baharı” budur.
Vatanımızın
emperyalizme peşkeş
çekilmesidir. Bunda halk için
bir “bahar” yoktur.
“Bahar” emperyalistler ve
işbirlikçileri için gelmiştir.
çük demokratik haklar, halkın örgütlenmesine, haklarını aramasına neden
olur. Onun için kısmi demokratik
hak ve özgürlükleri içeren ‘61 Ana-

yasası için, “bu anayasa halka bol geliyor” denmiştir.
ömürünün pervasızca sürdüğü,
açlık ve yoksulluğun diz boyu olduğu yeni sömürge ülkemizde egemenler halkı demokrasiyle yönetemez, baskı ve zulümle yönetirler.
Bunun adı faşizmdir. 5 yılda bir halkın önüne konulan sandıklar ise “demokrasi” değil, “demokrasicilik oyunu”dur. Yeni sömürgelere özgü, “SÖMÜRGE TİPİ FAŞİZM”dir.

S
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merikan uşağı Davutoğlu’nun
“biz 1950’de yaşadık” dediği
“Türk baharı” budur. Vatanımızın emperyalizme peşkeş çekilmesidir. Bunda halk için bir “bahar” yoktur. “Bahar” emperyalistler ve işbirlikçileri için
gelmiştir. 1950’lerden beri halk için hiç
değişmeyen şey azgınca süren sömürü, zulüm ve işkence olmuştur.

1
A

950’lerden beri hiç eksik olmayan
zamlar bu azgınca süren sömürünün sonucudur.

KP iktidarı tekellerin krizini
bahane ederek A’dan Z’ye her
şeye zam yaptı. Ama bu pervasızlık,
bu ikiyüzlülük, bu halk düşmanlığı ancak emperyalizmin uşağı olan bir
iktidar tarafından yapılabilirdi. Halkla alay ediliyor. Doğalgaza, elektriğe,
mazota zam yapıldı. Bu A’dan Z’ye
her şeye otomatikmen zam demektir.
İşbirlikçi AKP, yapılan zamları gizlemek için sadece içki, sigara ve
lüks araçların vergisine yapılan zammı gündeme getiriyor. “Bu zamlar
halkı etkilemeyecek” diyorlar. Sanki
halkın yararına yapılmış bir “iyilik”
gibi gösteriyor. ‘ZAM’ da demiyorlar. ‘GÜNCELLEME’ diyorlar.

İ

şte yeni sömürge ülkemizde faşizm,
propagandasını böyle yapıyor. Halkı böyle aldatıyorlar: Yalan ve demagoji... Bu tabloyu sadece devrim
değiştirebilir. Halkımızın “baharı” işte o zaman gelecek.

Vergilere zam, doğalgaza zam, elektriğe zam, sigaraya
zam, içkiye zam, mazota zam... A’dan Z’ye zam...

Açlığa ve Zulme
Boyun Eğmeyeceğiz!
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Halk düşmanı Turgut Özal'ın başbakan olduğu dönemde, halktan toplanan vergilerin kanıksatılması amacıyla yapılan TV programlarında şöyle denilirdi :
"Ödediğiniz her kuruş vergi yol,
su, elekrik olarak size geri dönecektir!"
Bunun gerçek yanı şudur ki, hükümetler her ne yaptıklarını iddia etmişlerse, hizmet olarak gösterdikleri her ne varsa bunlar halktan alınan
vergilerle yapılmıştır. Yani gözümüzün gördüğü ve göremediği, yararlanabildiğimiz ve de yararlanamadığımız her şey halkın cebine bile girmeden çıkan paralarla yapılmıştır.
Hükümetler yalnızca bunun reklamını yapmışlardır.
HIRSIZLIĞIN REKLAMINI...
Hırsızlığın çünkü halktan vergi adı
altında alınanların karşılığı halka hiç
bir zaman geri dönmemiştir. Sömürülen ve sömüren arasındaki uçuru-

mun bu denli korkunç olduğu; sokaklarda dilenenle, öğlen yemeğini
uçağa atlayıp Paris'te yiyenin aynı
vergiye tabi tutulduğu bir ülkede
vergi eşitliğinin sağlanması yalanı
2003’ten beri tekrarlanan bir gazeldir. Dün Kemal Unakıtan söylüyordu bu yalanı, bugünse ağız birliği etmiş AKP’nin bugünkü kadroları...
Vergi zammı yapılan giderlerin
özel tüketime girip girmemesi, halkın sağlığına yararı olup olmaması
işin yalnızca demagojik kısmıdır.
Herkes bilir ki içkinin de, sigaranın
da insan sağlığına bir yararı yoktur.
Ancak, sigara, içki ve lüks arabaların vergilerine yapılan zamlar ön
plana çıkartılarak zamları gizlemek
için maske yapılmaktadır.
Ve AKP’liler pişkin pişkin halkla alay ediyorlar. AKP’nin Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, "zam değil
güncelleme yaptık” diyor.
Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç: "Bir hikmet mutlaka aran-

Halktan toplanan vergi
kalemleri şunlardır:
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
• Gelir vergisi
• Kurumlar vergisi
Harcamalar Üzerinden Alınan
Vergiler
• Katma Değer Vergisi (KDV)
• Muamele ve satış vergileri
• Kısmi istihlak vergileri
• Harcamalara dayalı gelir vergisi
• Gümrük Vergileri
• Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
• Özel İletişim Vergisi (ÖİV).
Servetle ya da Servet Transferi
Üzerinden Vergiler
• Genel servet vergisi
• Emlak ve kısmi servet vergileri
• Sermaye vergisi
• Veraset ve diğer şekillerdeki
servet transferi vergileri

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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malıdır. Bu zamlar fakir kesimleri ilgilendirmiyor..." diyor.
Halkla alay ediyorlar. Halkı aptal
yerine koyuyorlar. Neymiş bu işin
“hikmeti?”
Ey halkımız! AKP’ye oy veren
halkımız! Bu zamların bir hikmetini
görüyor musunuz? Bu yalanlar daha
çok da sizi kandırmak için, sizi susturmak için söyleniyor. Sigaranın,
içkinin sağlık için zararlı olduğu bir
yana, sizi susturarak tüm halkı cezalandırıyorlar. Halkın sağlığını mı düşünüyor AKP? Ülkemizde 10 milyonun üzerinde aç, 40 milyonun üzerinde yoksul var. Bizden toplanan vergileri tekellere vereceği yerde halk
için harcasın. Ama bunu yapmaz,
çünkü AKP yoksulların oyuyla seçilse
de tekellerin iktidarıdır.
Seçimlerde aldıkları %50 civarında oyla, “halkın iradesi, halkın iradesi” deyip halkı sahtekarlıklarına
maske yapıyorlar.
Şu yalanlara bakın: Benzine, doğalgaza, elektriğe zam geldi mi A’dan,
Z’ye zam gelmiş demektir.
Halkı aptal yerine koyuyorlar.
Yapılan “zam” değilmiş, “düzenleme”ymiş.
Bu zamlar “fakirler için yapılmamış, zenginler için yapılmış!” Halk
bundan etkilenmeyecekmiş. Devletin topladığı tüm vergilerin yaklaşık
yüzde 70’i halktan toplanıyor. Alacağımız maaşın önemli bir bölümü daha
cebimize girmeden peşinen kırk türlü
vergi adı altında kesiliyor. Harcadığımız her kuruşta vergi ödüyoruz. Bir de
“bu zamladan halk etkilenmeyecek” diyorlar. Kim etkilenecek? Zenginler mi?
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner
bile iktidarı uyarıyor. “Dolaylı vergilerin, gelirin bü yü k bir bölü mü nü
oluşturması, özellikle dü şü k gelir
gruplarının zarar görmesine, vergi
adaletinin olumsuz etkilenmesine,
ü stelik vergi tabanının darlığının
gözden uzak kalmasına neden olmakta. Dolaylı vergiler kolay toplanan vergilerdir, ancak her vergi kaynağının bir sınırı vardır ve o sınıra
yaklaşıyoruz.”
TÜSİAD Başkanı Boyner, halkın
üzerine daha fazla vergi yüklerseniz,

Son yapılan vergi
zamlarıyla birlikte;
“7 liraya alınacak bir paket sigaranın 5.8 lirası vergiyle devletin kasasına girecek.
45 liraya alınacak rakının 28 lirası,
90 liralık bir cep telefonu faturasının 27.5 lirası,
50 litrelik benzin deposu 212.5 liraya doldurulabilecek ve bunun da
127 lirası vergiye gidecek.
115.807 liralık bir otomobil almak isteyen 60 bin 773 lira
ÖTV+KDV ödeyecek.” (14 Ekim
2011 tarihli Milliyet'ten yararlanılmıştır.)
halkı isyan ettirirsiniz diyor.
Başbakan Erdoğan her zamanki tavırlarında. Halkı azarlayan, halkı
aşağılayan, halkı kandıran tavırlarını
sürdürüyor. Başbakan Erdoğan, Bülent Arınç ve Mehmet Şimşek'in doğrudan söyleyemediğini lafı dolandırmadan konuştu: “Zam yaptık”dedi.
“Yapmayalım da Yunanistan mı olalım? Biz eşeği sağlam kazığa bağlayalım. Sigara içmezsin olur biter.
Alkolü biraz daha az tüketirsin olur
biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına
Fiat kullan. Wolsvagen kullan" dedi.
Yoksul halk otobüs, dolmuş parası
bulmakta zorlanıyor, Erdoğan Porsche’den bahsediyor. İşte demagoji bu.
Lüks tüketimi azaltacağız, azalmazsa da zenginler vergisini ödeyecek.
Halk bundan etkilenmeyecek diyorlar. Yılda 20 adet ithal edilen Porsche’nin ithalatını azaltmak için mi
yaptınız bu zamları? Porsche maske
yapılıyor. Oysa 1600 cc motor kapasitesinin üstündeki tüm araçlar için
bu vergi zammı geçerli.
Sesini çıkartan halkı da “Yunanistan mı olalım” diyerek başından
tehdit ediyor.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Zam yapmadık, özel tüketim düşsün istiyoruz. Zam değil, bazı lüks tüketim maddelerinin ithalatını azaltmayı, ve cari açığı dengelemeyi hedefleyen vergi düzenlemeleri yaptık”
diyor ve TÜSİAD Başkanı Boyner’in

"Dolaylı verginin bir sınırı vardır. Biz
o sınırdayız" sözünü eleştiriyor. “Ben
TÜSİAD Başkanından "Lüks ithalatın
ve israfın bir sınırı var" şeklinde konuşmasını beklerdim"diyor. Kimin ne
konuşacağına, nasıl açıklama yapacaklarına da bunlar karar verecek.
TÜSİAD Başkanı’na nasıl konuşması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Baskıyla, terörle halkı da bir yere
kadar sindirebilirsiniz. Ancak halkı
sonsuza kadar susturamazsınız.
Halk zulmünüze boyun eğmeyecek. Açlığa ve yoksulluğa mahkum
değiliz.
Yalanlarınızla halkı kandıramazsınız. Halk ‘zam’ mı, ‘güncelleme’ mi
yaşayarak görüyor.
Yunanistan’la halkı tehdit ederek
tekellerin krizini halkın sırtına yükleyemezsiniz.
Maaşlarımız daha cebimize girmeden, kesintilerle devlet kasasına
akıyor. Patronlardan toplayamadığı
vergileri halktan almanın daha kolay
olduğunu bilen AKP, dolaylı vergi yoluyla devlet kasasının %67'sini dolduruyor.
Çeşitli başlıklar altında halktan alınan vergilerin sayısı üç yüzün üzerindedir. Elektrikten, sudan, telefondan, doğalgazdan, yoldan, kaldırımdan, tabeladan, çöpten, evden, arsadan, arabadan, damgadan, kimlikten... aklımıza gelen gelmeyen her
şeyden vergi alınmaktadır. Hayatımızda A'dan Z'ye ne varsa bizim
vergilerimizle ortaya çıkmıştır. Ve biz
bir o kadar kendi emeğimizle ortaya
çıkan hizmetlerden mahrum bırakılmaktayız.
Çünkü iktidar sömürenlerin çıkarlarını korumaktadır. İktidar, halkın
iktidarı değildir. Halkın çıkarlarını savunan değildir. Bunun yalnızca demagojisini yapan, yalanını söyleyen
dara geldiğinde de halkı aşağılayıp
azarlayandır.
Biz, halkın iktidarını istiyoruz,
halkın çıkarlarını gözeten, halkın ihtiyaçlarına yatırım yapan ve halka hizmet eden bir iktidar istiyor ve bunun
mücadelesini veriyoruz. Zamların
bir zulüm aracı olmaktan çıkarılmasının mücadelesini veriyoruz.
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Emperyalizmin Saldırılarına Ortak Olmayacağız
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı
Birlik üyesi demokratik kitle örgütleri, 16 Ekim günü saat 14.00’te, İstanbul Kadıköy Altıyol’daki boğa
heykelinin yanında toplanarak, eylem
yaptı.
“NATO’ya ve Füze Kalkanı’na
Hayır! Emperyalizme ve Siyonizme
Kalkan Olmayacağız” yazılı tek pankartın ardında toplanan 357 kişilik
kortej, flama ve dövizlerini de taşıyarak Kadıköy-Eminönü İskelesi’ne
doğru yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe
geçti. Yürüyüş boyunca “Emperyalizme Kalkan Olmayacağız”, “Siyonizme Kalkan Olmayacağız”, “Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği”, “Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol” sloganları atan kitleye kaldırımlarda durup izleyen insanlardan alkışlayarak destekleyenler oldu.
İskele önüne gelindiğinde, Birlik
adına Halk Cephesi’nden Veysel Şahin’in yaptığı açıklamada, “Şimdi
yeni bir saldırı ile karşı karşıya Türkiye toprakları. ABD’yi ve İsrail’i savunmak işbirlikçi AKP iktidarına
düştü. Malatya Kürecik beldesine
yerleştirilmesine kara verilen füze
kalkanı, topraklarımıza emperyalizmin yeni silahlarının, bombalarının
konuşlanması ve topraklarımızın emperyalizme peşkeş çekilmesi demektir. Türkiye halklarının İran, Suriye, Irak, Filistin halklarıyla bir
düşmanlığı yoktur.” dedi.
Açıklamada, son olarak emperyalizme ve uşaklarına karşı mücadeleyi büyütme, yeni Abir’lerin olmaması, çocukların ölmemesi, in-

sanların açlıktan, bombalardan ölmemesi için, Amerikanın katliamlarına susarak ortak olmamak için birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.
Açıklama bittikten sonra, eyleme
katılan Grup Yorum korosu üyeleri de
“Amerika Katil” türküsünü seslendirdiler. Ardından Çav Bella Marşı’nın tüm kitleyle birlikte söylenmesiyle, sağnak yağış altında yapılan
ve Halk Cephesi’nin de 120 kişilik
kitlesiyle katıldığı eylem son buldu.
Birlik içinde yer alan yapılar şöyle:
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu
(BDSP), Demokratik Haklar Federasyonu (DHF), Devrimci Hareket,
Emek ve Özgürlük Cephesi (EÖC),
Emekçi Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halk
Cephesi, Kaldıraç, Odak, Partizan,
Proleter Devrimci Duruş (PDD),
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP),
Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi
(TÖP-G), Ürün Sosyalist Dergi.

Sarıgazi’de Liseliler
“Bu Kavgada Biz de Varız”
Dediler
İstanbul Sarıgazi’de 16 Ekim Pazar günü, saat 19.00’da Vatan İlköğretim Okulu önünden Sarıgazi Meydanı’na kadar yürüyen vatanseverler,
Malatya Kürecik’te kurulacak olan
füze kalkanını istemediklerini haykırdılar.
“NATO’nun Askeri Halkların Katili Olmayacağız”, “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”,
“Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika

Defol”, “Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol”, “Katil ABD İşbirlikçi AKP”
sloganlarıyla toplanan Halk Cepheliler ve Liseli Dev-Genç’liler yürüyüş boyunca attıkları sloganlarıyla
marşlarıyla coşkularını yansıttılar.
60 kişinin katıldığı meşaleli yürüyüş halk tarafından coşkuyla izlendi.
Yürüyüşün sonunda yapılan açıklamada, bu kalkanın kimi kimden koruduğu soruldu. “Bu halkın evlatları olarak kalkanın topraklarımıza
kurulmasını istemiyoruz.” denilen
açıklamada, bir Liseli Dev-Gençli ise,
“Bizler Mahirler’in, Kahraman Altunlar’ın yoldaşlarıyız. Bu kavgada
biz de varız.” dedi.

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Füze Kalkanı Değil
Bağımsız Türkiye İstiyoruz!
Malatya Halk Cephesi, NATO’nun füze kalkanının ülkemize kurulmak istenmesine karşı yaptığı eylemlerine 14 Ekim Cuma günü de devam etti. Her hafta Malatya AKP il
binası önünde düzenlenen füze kalkanı eyleminin bu haftada 4.sü yapıldı.
“Füze Kalkanı Değil Bağımsız
Türkiye İstiyoruz” pankartının açıldığı eylemde, “NATO’nun Askeri,
Halkların Katili Olmayacağız”,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Biji
Bıratiya Gelan”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı.
Yapılan açıklamada, “İşbirlikçi
AKP iktidarı, Amerika’nın Ortado-
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ğu’da taşeronu olarak kullandığı maşasıdır. Türkiye halkları işbirlikçi
AKP’nin maşası olmayacaktır. Ortadoğu halkları bizim kardeşimizdir. Vatanımızın Ortadoğu halklarına karşı
savaş üssü olarak kullanılmasına izin
vermeyeceğiz. Tüm halkımızı her
Cuma günü yaptığımız eyleme katılmaya ve füze kalkanına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”
denildi. Açıklamadan sonra sloganlar
eşliğinde 10 dakikalık oturma eylemi
yapıldı. Eylem alkışlarla bitirildi.

Vatanımıza Sahip Çıkalım

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Adana Halk Cephesi, 18 Ekim Salı
günü Adana merkezde “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”,
“Çürümenin, Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika Defol” başlıklı 200
adet kampanya bildirisi dağıttı. Eylem
sırasında halka yönelik olarak ajitatif konuşmalar yapılarak, “Vatanımıza sahip çıkalım, füze kalkanı değil demokratik lise ve bağımsız Türkiye için mücadele edelim.” denildi.
Aynı günün akşam saatlerinde de
Halk Cephesi Liseli Dev-Genç Adana'nın merkezi yerlerinde, füze kalkanına karşı kampanya çerçevesinde
yazılamalar yaptı. Şehrin merkezi
yerleri “Füze Kalkanı Değil, Demokratik Lise İstiyoruz” yazılamaları ile
donatıldı.

İkitelli Halkı Füze
Kalkanına Karşı Yürüdü
Halk Cephesi/Liseli Dev Genç’liler, 15 Ekim Cumartesi günü İstanbul
İkitelli’deki cemevi önünde biraraya
gelerek, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” pankartı taşıyarak yürüyüş düzenlediler.
Yürüyüş esnasında halka AKP’nin
işbirlikçi yüzü anlatıldı. Vatan topraklarımızın ezilen ülke halklarına yönelik bir savaşa, saldırıya merkez
yapılmasına, füze kalkanının kurulmasına izin vermeyeceklerini anlatarak, “Malatya’da kurulacak olan
füze kalkanı bizler için değil, Amerika
ve İsrail’e ülkemizi peşkeş çekmek
içindir. Okullarımızda bizlere yozluğu dayatıyor; düşünmeyen, üretme-
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yen, sorgulamayan insanlar olarak yetiştiriyorlar. Kayıt paraları yüzünden
binlerce öğrenci okuyamıyor.” denildi.
Yürüyüşe katılım çağrısı da yapıldı.
Eylemde atılan “NATO’nun Askeri Halkların Katili Olmayacağız”,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”,
“Katil NATO Ortadoğu’dan Defol”,
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız”,
“Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları eşliğinde 1. sokağa gelindi.
Burada yapılan basın açıklamasında “Topraklarımızın 35 milyon
metrekarelik bölümü NATO ve
ABD’nin denetimine girdi. Amerikan
komutanlarının iznini almadan oligarşinin ordu komutanları, bakanları dâhil bu üslere girişi yasaklandı. Ülkemiz emperyalizmin hizmetinde ve
emperyalist tekellerin çıkarlarının
bekçisidir. Bizlerden istenen böyle bir
orduya hizmet etmemizdir. Emperyalizmin bir dediğini iki etmeyen işbirlikçi AKP iktidarı şimdi de Malatya
Kürecik’e radar sistemi kurarak bir
kez daha halkların katliamcılığına
ortak oluyor. AKP iktidarının Ortadoğu halklarını katletmek için radar
üssü adı altında kurulacak üsse karşı mücadele etmek bugün insanım,
devrimciyim, demokratım, vatanseverim diyen herkesin namus borcudur.” denildi.
Basın açıklamasının ardından sloganlar ve marşlarla cemevinin önüne
yürünerek, eylem burada bitirildi.

Liseli Dev-Genç’liler
1 Mayıs Mahallesi’nde
Yazılama Yaptı
13 Ekim Perşembe günü akşam
saatlerinde İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde Malatya’da kurulmak istenen
füze kalkanına karşı 10 yere yazılamalar yapıldı.
“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz”, “NATO’nun Kiralık
Askeri Halkların Katili Olmayacağız”,
“Çürümenin, Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika Defol” sloganları, “Halk

Çayan Mahallesi
Cephesi Liseli Dev-Genç” imzasıyla
mahalle duvarlarına yazıldı.
1 Mayıs Mahallesi’nde, 2 Ekim
Pazar günü de “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz”, “Füze
Kalkanı Değil Tam Bağımsız Türkiye”, “Çürümenin Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika Defol” yazılamaları
yapılmıştı.

Emperyalistler Ve
İşbirlikçilerine Karşı
Mücadele Edelim
Halk Cephesi, 14 Ekim günü saat
20.15'de İstanbul Çayan Mahallesi’nde meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Arkadaş Kafe önünde meşalelerini yakarak yürüyüşe başlayan
Halk Cepheliler, Kaan Sokak’tan devam ettiler. Halkın balkonlardan sloganlar ve alkışlarla desteklediği yürüyüş kolu, Sokullu Caddesi’ne geçerek Dilan Kafe önüne geldi.
Burada basın açıklaması yapılarak,
“İşbirlikçi AKP iktidarı emperyalizmin uşaklığını yapmakta sınır tanımıyor. Yeni sömürge ülkemizde mevcut bağımlılık ilişkilerine her gün yenilerini ekliyor. İşbirlikçi AKP iktidarı
emperyalistlerin son isteğini yerine
getirmek, emperyalist tekellerin bekçiliğini yapmak için Malatya Kürecik'te füze kalkanı yerleştiriyor. Böylece ABD başta olmak üzere Emperyalist-Siyonist güçlerin Ortadoğu'daki
kanlı politikalarının hayata geçirilmesinde taşeron görevini yerine getirmiş olacak. Biz Halk Cephesi olarak bu yalanları teşhir ediyor ve Ortadoğu'da emperyalistlerin çıkarları
için akıtılacak her damla kanın sorumlusunun aynı zamanda AKP iktidarı olduğunu söylüyoruz. Yüreği
vatan sevgisiyle çarpan bütün halkımızın bu onurlu mücadeleyi büyüt-
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Antalya

meye, emperyalistler ve işbirlikçilerine karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.” denildi.
Eyleme 120 kişi katıldı. Yürüyüş
esnasında polis, akrep diye tabir edilen araçla tahrikte bulundu ama amacına ulaşamadı. Yürüyüşte “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”, “NATO'nun Askeri Halkların
Katili Olmayacağız”, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim”, “Katil Polis Mahalleden Defol”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atılarak eylem
bitirildi.

Füze Kalkanı Değil,
Demokratik Lise İstiyoruz
Sloganı Antakya’da
Haykırıldı
15 Ekim Cumartesi günü Antakya Ulus Alanında “Füze Kalkanı Değil, Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası dahilinde basın açıklaması yapıldı ve el ilanı dağıtıldı.
Halk Cephesi’nin yaptığı açıklamada; “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 parsel satılmıştır.
Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz!” denildi. Açıklamanın ardından “Parasız Eğitim ve Füze Kalkanı Değil, Demokratik Lise İstiyoruz” yazılı el ilanları halka dağıtıldı.
El ilanı dağıtımı sırasında mikrofondan yapılan konuşmalarla da direniş
ve örgütlenme çağrıları yapıldı. İlanları alan birçok kişi destek verdiklerini şu sözlerle ifade ettiler: “Yanı-

Armutlu

nızdayız, Allah kolaylık versin, umarız isteklerimiz olur...”
“Füze Kalkanı Değil, Demokratik
Lise İstiyoruz”, “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylem el ilanı dağıtımından sonra bitirildi. Eylem
22 kişi katılırken, halktan destek olarak kalanlar da oldu.

Topraklarımızın Ortadoğu
Halklarına Karşı
Kullanılmasına
İzin Vermeyelim
Halk Cephesi Liseli Dev-Genç’in,
Malatya Kürecik’te kurulması planlanan füze kalkanına karşı başlattığı
“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyası, AKP
iktidarının emperyalizmin uşağı olduğunu teşhir ederken; halkımızı,
topraklarımızın kardeş ülke halklarına karşı kullanılmasına izin vermemeye çağırıyor.

Kampanya Çalışmaları
Antalya’da da Başladı
Antalya Halk Cephesi, 15 Ekim
Cumartesi günü saat 15.00’te Kışlahan Meydanı’nda yaptıkları eylemle,
“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyasını Antalya’da da başlattı.
Açelya Saban tarafından yapılan
açıklamada; “Füze kalkanı, ülkemizin başka halklara karşı saldırı merkezi olmasının daha da artmasıdır. Bu
yüzden Amerika’nın ülkemizdeki
132 üssüne karşı çıkıyoruz. Çünkü bu
üslerden kalkan uçaklarla yoksul,
ezilen halklar katlediliyor.” denildi.
“NATO’nun Askeri, Halkların

Katili Olmayacağız”, “Halkız, Haklıyız, Kazanacağız”, “Mahir Hüseyin
Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarının atıldığı eylem, “Vatanımızın emperyalizmin silah deposu haline gelmesine karşı olan ve parasız,
bilimsel, demokratik eğitim isteyen
herkesi mücadelemize çağırıyoruz.”
denilerek bitirildi.
Açıklamanın ardından, Grup
Umudun Türküsü’yle birlikte sol
yumruklar havada Dev-Genç Marşı,
Haklıyız Kazanacağız ve Gün Doğdu Marşı söylendi.
Alanda toplanan insanlar, alkışlarla
eyleme destek verdiler.
Eylemin sonunda Dev-Genç’liler tarafından “Füze Kalkanı Değil,
Demokratik Lise İstiyoruz” imza masası açıldı. Masaya imza atmaya gelenlerden biri, “Dev-Genç’lilerin yaptığı bir kampanyaya gözüm kapalı
imza atarım. Bütün çalışmalarınızı
destekliyorum.” dedi.

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Saat 15.30’dan 18.30’a kadar açık
kalan masada 180 imza toplandı. 2 kitap ve 16 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Armutlu’da Meşaleli
Yürüyüş Düzenlenecek
Halk Cepheliler, 19 Ekim Çarşamba günü Armutlu'da “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanya çalışmasında Behçet Kemal Çağlar Lisesi ve çevresine kampanya afişlemesi ve kuşlamalar yaptılar. Aynı zamanda 23 Ekim Pazar
günü düzenlenecek eylemin duyurusu da yapıldı.
23 Ekim’de, Küçük Armutlu Cemevi önünden başlanarak mahalle içinde meşaleli yürüyüş düzenlenecek.
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‘Ortadoğu Baharı’ndan Amerikan ‘Wall Street Eylemleri’ne yaratılan
bu tablo; emperyalist sömürünün tablosudur...

Tek Alternatif Devrimdir!

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Amerika'da kendilerini "Wall
Street'i İşgal Et Hareketi" olarak adlandıran grupların 17 Eylül'de başlayan eylemleri bir ayını doldururken
eylemin etkileri diğer emperyalist
devletlere de yayılıyor.
15 Ekim'de Amerika'dan Asya'ya,
Avrupa'dan Afrika ve Avustralya'ya
kadar 83 ülkenin 951 kentinde yüzbinlerce kişinin sokaklara çıktığı eylemler yapıldı. Hepsinde de emperyalist sömürünün yarattığı adaletsizlik, açlık ve yoksulluğa karşı öfke vardı. 250 bin kişinin eylemlere katıldığı İtalya'nın Roma kentinde halk polislerle çatıştı.
Yunanistan'daki onbinlerce emekçinin, öğrencinin, çiftçinin bir yılı aşkın zamandır süren eylemleri, genel
grevler, Ortadoğu'da Tunus'la başlayıp, Mısır, Yemen ve diğer ülkelere
yayılan halkın diktatörlüklere karşı öfkesi, Şili'de, İtalya'da, İngiltere'de
yüzbinlerce işçinin, öğrencinin eylemlerinin gösterdiği bir gerçek; emperyalist tekeller dünyanın her tarafında halkları işsizliğe, açlığa ve adaletsizliğe mahkum etmiştir.
Halklar dünyanın her tarafında azgınca sömürülmektedir. Amerika'daki "Wall Street'i işgal et" hareketinin
sloganı, "Biz %99'uz, Onlar % 1".
Dünyanın yüzde biri yüzde 99'unu aç,
yoksul ve sefalet içinde bırakmıştır.
"Wall Street'i işgal et" eylemcilerine taleplerinin ne olduğu sorulduğunda “Adalet” cevabını veriyorlar.

Açlık ve Sömürünün
Olduğu Yerde Adalet Yoktur
Açlık ve sömürünün tek nedeni ise
emperyalizmdir. Bugün dünyada 1
milyarın üzerinde insan açlık, 4 milyarın üzerinde insan yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Sömürünün, açlık ve yoksulluğun
olduğu yerde demokrasi de, özgürlükler de olmaz.
Yunanistan’da bir yılı aşkın zamandır eylemler, işçi grevleri sürüyor.
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Emperyalist devletler Yunanistan’ı
borçlarını ödeyemeyecek kadar
batağın içine batırdı. Emperyalistler borçlarını tahsil etmek için
halkın üstüne daha fazla yük bindiriyor. Sömürüyü katlanarak arttırıyor.
Ortadoğu’da on yıllardır emperyalistler, işbirlikçi diktatörlükler
aracılığıyla halkı sömürdüler. Halkın açlık ve yoksulluğu, diktatörlüklere olan öfkesi, onyıllardır ciddi bir muhalefet hareketinin olmadığı Ortadoğu’da isyana dönüştü.
Tekeller, ekonomik kriz bahanesiyle emperyalist ülkelerde de emekçilerin kazanılmış haklarını bir bir
gasp ediyor. Eğitim, sağlık politikaları, halkın üzerine yüklenen yeni
vergiler, artan işsizlik halkın öfkesini emperyalist ülkelerde de büyütüyor.
Bunların hepsi emperyalizmin yarattığı sonuçtur. Halklar için tek çözüm sosyalizmdir. Emperyalizmin
krizini derinleştirmek ve devrim mücadelesini büyütmektir.

“Ortadoğu Baharı”ndan
Amerikan "Wall Street”ine
Bu Hareketlerden
Ne Çıkar?
Tunus’ta, Mısır’da halkın sokaklara
çıkıp diktatörlüklere karşı eylemlere
başlayıp, eylemler diğer Ortadoğu ülkelerine yayıldığında bu hareketleri
“devrim” olarak adlandırdılar. Bu adlandırmayı birincisi halkın öfkesine yön
vermek isteyen ve kullanan emperyalistler bilinçili olarak yaptı. Kendisini
“devrimci, sosyalist” olarak nitelendiren bir çok hareket de gelişmeleri
“devrim” olarak nitelendirdi.
Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da, Suriye’de olanlar ortadadır.
Evet, halkın açlığa, yoksulluğa,
diktatörlüklerin baskısına karşı bir
öfke, bir isyan vardır. Ortadoğu halklarının bu öfkesi ilericidir.
Ancak bilinmesi gereken gerçek şu-

dur; devrimci bir partinin öncülüğünde gelişmeyen hareketler sistem için bir
tehdit oluşturmaz. Tam tersine sistem
bu tür gelişmeleri sistemin aksayan
yanlarını tamir etmek için kullanır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halkın bu
öfkesini emperyalistler sisteme karşı
değil, onyıllardır işbirliği içinde halkı
sömürdükleri diktatörlüklere yönelterek bölgedeki sömürü politikalarını yeniden şekillendirmek için kullanmaktadır. Mısır’da Tunus’ta halkın lehine
değişen birşey yoktur. Emperyalizmin yeni-sömürgecilik ilişkileri daha
da geliştirilmektedir. Libya’da, Suriye’de artık ortada bir muhalefet hareketi olmadığı, emperyalizmin mevcut
sistemi yıkmak için işbirlikçi bir harekete dönüştüğü apaçık ortadadır.
Amerika'daki "Wall Street'i işgal et
hareketi"ne de hareketin kendisinin
bile yüklenmediği misyon yükleniyor.
‘68 hareketleriyle özdeşleştiriliyor.
Kapitalizmin sonunun yaklaştığını
söyleyenler var, devrim diyenler var vb.
Bu değerlendirmeler abartılı olmanın
ötesinde ne emperyalizmi ne de devrimi tanımamaktır. Marksist-Leninist
devrimci bir partinin öncülüğünde gelişmeyen hareketleri, emperyalizmin
krizleri ne kadar derin olursa olsun, sömürü ve zulmü daha fazla artırarak
halkların üzerinden giderecektir.
Emperyalizm kendiliğinden yıkılmayacak. Marksist-Leninist devrimle yıkılacak. Kapitalizmin tek alternatifi sosyalizmdir. Tüm dünyada
açlık, yoksulluk ve adaletsizliğe de
son verecek olan sosyalizmdir.

ZAM ZULÜM İŞKENCE

Deniz Feneri, yağma ve talan düzeninin
dini maskeler altında sürdürülmesidir

‘Köstebek’ değil, şirket ortağı
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu malum ‘köstebek’i açıkladı.
AKP ile yakın ilişki içinde olduğu
bilinen Deniz Feneri isimli "yardım"
kuruluşunun yaptığı yolsuzluklara ilişkin dava kapsamında Kanal 7 televizyonunda yapılan aramanın önceden haber verildiği ve onların da tedbir aldığı konusu bir süre önce gündeme gelmiş ve “köstebek kim” arayışı başlamıştı. Köstebeğin dönemin İçişleri Bakanı, bugün Başbakan yardımcısı olan Beşir Atalay'ın olduğu açığa çıkmıştı. Atalay’ın, Deniz Feneri’ne
operasyon yapılacağı bilgisini dolaylı olarak Kanal 7’ye ilettiği ortaya çıkmıştı. Ancak, AKP öylesine yüzsüz
ki, hiç delil olmadan yıllarca devrimcileri, AKP muhaliflerini mahkemeye
bile çıkartmadan hapis yatırırken kendilerine gelince ne tür delil olursa olsun işe yaramamaktadır.
Bir köstebek aramak da yersizdir
aslında. Aranması gereken bir köstebek değil, Beşir Atalay’ın dolandırıcı Deniz Feneri ile iş ortaklığıdır.
Köstebek başkası yararına olan bir
işte yardımcı eleman niteliğindedir.
Ancak buradaki bağlantılarda görülen
odur ki köstebek olunması gereken bir
durum yoktur. Onlar doğrudan kendi
işlerini yapmaktadırlar. Tehlikeye giren işlerinin korunması için gereken
tedbirleri aldırmaktadırlar.
Deniz Feneri e.V davası kapsamında aranacak olan Kanal 7'ye haberi uçuran kişinin dönemin İçişleri
bakanı olan Beşir Atalay'ın Özel Kalem Müdürü aracılığıyla, olaydan
haberdar olan AKP’li Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz olduğu
ortaya çıktı. Ayrıca operasyonun kendilerine önceden haber verildiği konusunda tutuklu sanıkların itirafı var.
Bu isimlerin birbirleriyle olan ilişkisi ise sadece AKP'li olmaktan kaynaklanmıyor. Belediye Başkanı Korkmaz ile Beşir Atalay'ın kurdukları bir
şirket var. Şirketin Atalay ve Korkmaz
dışındaki iki ortağı Deniz Feneri e.V
davasından yargılanan iki isim; Ka-

nal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve eski RTÜK
Başkanı Zahid Akman...
Bu şirketin beşinci ortağı ise yine
daha önce benzer bir yolsuzluk davasından yargılanan, yurtdışında çalışan
işçileri kandırıp kurdukları şirketlere
hisse ortaklığı adıyla paralarını dolandıran YİMPAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Dursun Uyar’ın sahibi olduğu başka bir şirket. Veli Korkmaz'ın geçmişte YİMPAŞ ile de yakın ilişkileri var ve bu şirkete Almanya'da açılan dolandırıcılık davasında
yargılananlardan biri de Korkmaz...
Beşir Atalay'ın, Zekeriya Karaman ve Zahid Akman ile birlikte
Dursun Uyar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Atlas&Nehir İletişim AŞ
ile ticari ilişkileri bulunuyor. Atlas&Nehir İletişim şirketi ANAR
Sosyal Araştırmalar Merkezi isimli bir şirketin yüzde 99.4'üne sahip... Beşir Atalay, AKP için "kamuoyu araştırmaları" yapan bu şirketin hem yöneticisi ve hem de pay sahibi durumundadır... 3 Kasım 2002
seçimlerinden sonra kurulan AKP
hükümetinde devlet bakanı olan Atalay, bakan olduktan 12 gün sonra yüzde 0.4'lük hissesini satar... Bu satışın
göstermelik bir satış olduğu ve ilişkilerin bugüne kadar aynı şekilde
devam ettiğini söylemek için ise kahin olmaya gerek yoktur.
Kısacası Atalay’ın köstebek olduğuna kanıt aramak boş bir arayıştır. Atalay da, ortağı olan belediye başkanı da, Kanal 7 de, hepsi kendi işlerini yapmaktadırlar.
İşlerinin ne olduğu ise yaşananlarla
ortadadır; halkı soymak, dolandırmak... Yıllardır halkın sırtına bir
kene gibi yapışmışlar ve halkın dini
duygularını sömürerek soygun ve talan düzenlerini sürdürmektedirler.
Dillerinden besmeleyi düşürmüyor, dini istismar etmekten bir an bile
geri durmuyorlar ve halkın inançlarını,
duygularını kendi sömürü çıkarları
için kullanıyorlar.

Kim yargılayacak Beşir Atalay’ı ya
da herhangi bir AKP’liyi? AKP’nin
yargısı mı? AKP, iktidara yüzlerce
yolsuzluk, hırsızlık dosyalarıyla geldi.
Ama 9 yıllık iktidarları boyunca tüm
dosyalardan aklandılar. Mahkemeler
AKP’yi aklamak için çalıştı. Bu durum
sadece AKP için de geçerli değil, tüm
burjuva partileri için geçerlidir.
Burjuvazinin parlamentosunun da
yargısının da başka türlü olması
mümkün değildir.
Çünkü, "...hükümet, burjuva sınıfının müşterek işlerini yöneten
bir heyetten başka bir şey değildir."
(Marks, Komünist Manifesto, sayfa:
61, Sosyal Yayınlar)
Onlar da burjuva sınıfının müşterek (ortak, elbirliğiyle yapılan) işlerini yerine getirme göreviyle yükümlüdürler. Ve tabi bu arada kendi
işlerini de yapmaktadırlar. Bir yandan
burjuvaların kasalarını doldururken
kendi kasaları boş kalacak değildir.
Kendi kasalarını da doldurdukları
oranda burjuvaziye hizmette sınır tanımamakta, sömürü ve talan politikalarında tüm pervasızlığıyla hareket
edebilmektedirler. AKP kadroları burjuva yasallığının bazı kısıtlamalarının
getirdiği zorluklar nedeniyle sık sık riyakarlığa başvurmak zorunda kalsalar
da işlerini yürütme konusunda epeyce
yetenekli olduklarını göstermiştir...
Ve şimdi devir onların devri... Ve
şimdi onlara pek yakışır Osmanlı'nın son
dönemindeki yağma ve talanı gerçekleştiren egemenlere karşı Tevfik Fikret'in
şu mısraları: "Yiyin efendiler yiyin, bu
han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!"
Ancak bu yiyiş hep yoksul üretir ve
üretmektedir. Yenilen halkın boğazından kesilenlerdir ve yoksulluğu ve
açlığı büyütmektedir. Bugün örgütsüz
olsa da yoksullar ve açlar, bu hep böyle gitmeyecektir. Büyüyen açlık ordusu
er veya geç bu efendileri tacıyla tahtıyla yerle bir edecektir. Bu tarihin zorunlu bir sonucudur. Bu sonucu yaratacak olan da halkın örgütlü gücüdür...

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011
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Ayhan Çarkın Soruşturmasında
Savcılık Kararını Verdi;

Kontrgerilla Yok, Devlet Çete Kurmaz!
İşkence Eden, Katleden; Polis, Jitem, Özel
Tim...
İşkence Merkezleri; Emniyet Müdürlükleri ve
Kamu Binaları...
Katleden, İşkence Eden Devlet Kendi Kendini
Yargılayamaz, Ancak Aklar!
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan
Çarkın soruşturması ile ilgili görevsizlik kararı vererek
dosyayı genel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na
gönderdi. Tüm deliller ortadayken, yapılmış açık itiraflar, daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararları bulunmaktayken, özel yetkili savcılık devletin yaptığı tüm kaybetme ve katletme vakalarını, “adi öldürme”
olayları olarak değerlendirdi.
Savcılık, aralarında Dev-Genç’li Ayhan Efeoğlu’nun
da bulunduğu kayıplar ile yine aralarında Perpa Katliamı’nın bulunduğu silahlı çatışma süsü verilmiş infazların örgütlü suç olarak değerlendirilemeyeceğini, bu nedenle soruşturmanın genel yetkili savcılığın görevine girdiğini belirtti.
Daha önce Mehmet Ağar tarafından üstlenilen, içlerinde katletme ve kaybetme başta olmak üzere halka karşı işlenen suçlar bulunan 1000 operasyon, bir kez daha
yargı korumasına alınmış oldu.
Bu kararla birlikte hem AKP’nin kontrgerilla karşısındaki politikası hem de özel yetkili mahkemelerin kuruluş amacı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Oysa tüm katletme ve kaybetme operasyonlarının kararları MGK’da alınmıştı.
Devrimcileri, halkı katleden kişiler polis, jandarma,
JİTEM mensuplarıydı.

Katlettikleri silahlar, kullandıkları bomba ve kurşunlar devlet malıydı.
İnsanlarımıza işkence yapılan yerler, emniyet müdürlükleri başta olmak üzere kamu binalarıydı.
Bu suçların adi öldürme fiilleri olarak nitelendirilmesi
kabul edilemezdir. Yukarıdaki listeye bakan herkesin açık
şekilde göreceği üzere bu fotoğrafta devlet tarafından örgütlenmiş suçlar vardır.
Bunun yanında daha önce Susurluk ve Mehmet Ağar ile
ilgili olarak verilmiş mahkeme kararları da, her ne kadar suç
cezalandırılmasa da, bu örgütlenmeyi açık şekilde kabul etmektedir. Ortada bu yönde verilmiş mahkeme kararları bulunmasına rağmen, verilen bu karar devletin halka karşı suç
işleme özgürlüğü bulunduğunu bir kez daha dile getirmektedir. Yine AKP iktidarının Ergenekon, Balyoz, Kafes
adı verilen soruşturma dosyalarıyla asıl amacının kontrgerillanın tasfiyesi olmadığı, AKP’nin kendine muhalif kesimleri
iktidar dışına atma amacını taşıdığını göstermektedir.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve onun devamı olan
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin siyasal iktidarın propagandalarının aksine halka karşı savaşın hukuksal ayağını yürütmek dışında bir işlevinin bulunmadığı
da görülmüştür. Ayhan Çarkınlar’ın işledikleri suçlara bakmaya yetkisiz ama pankart açan öğrencileri yargılamaya yetkili mahkeme pratiği akılda tutulmalıdır.
Neticede bu kararla birlikte kontrgerillaya karşı mücadelenin ancak devrimcilerin öncülüğünde halk tarafından yapılabileceği ve AKP’nin kontrgerillayla bir sorununun
bulunmadığı bizim için açıktı ama bu gerçeği görmeyen
veya görmezden gelenler tarafından daha da açık hale gelmiştir.

 Dönek Soldan Devşirme
Fethullahçılar

bulan “batı” hayranı bu aydınlar Gülen cemaatiyle
“ülke sevgisi”ni öğrenmişler.
Festivalin maliyeti 2 milyon doları bulmuş. Gazetecisiniz; "Nereden geliyor bu değirmenin suyu" diye
niye sormuyorsunuz?
Festival masraflarının büyük çoğunluğu devlet tarafından karşılanmış. THY uçakları Fethullahçılar’a tahsis edilmiş. Kimin parası onlar. "İt kimin çanağından yerse onun için havlarmış", dönek, soldan devşirme ‘aydınlar’ da Amerikan uşağı Fethullah için yazıyorlar. Ama
Fethullah’ın çanağından yediğiniz o yemekler halkın sırtından çalınanlardır.
Düzenlenen festivalin sponsorlarına bakın: Başbakanlık Tanıtma Fonu, Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba topluluklar Başkanlığı, İstanbul, Ankara,
Mardin, Van ve Çorum valilikleri ile yerel yönetimleri, Türk Hava Yolları ve Çay-Kur gibi devlet kurumları bulunuyor. Bu kurumların aktardığı paralar halkın parasıdır.

Soldan devşirme dönek küçük-burjuva aydınlar, iktidara geldiğinden beri AKP politikalarına ‘sol’dan meşruluk kazandırmaya çalıştılar. Ve o cenahta Fethullah Gülen’in
desteğini almadan “piyasa”da tutunamayacaklarını düşündüklerinden hepsi Fethullahçı oluverdi. Güç neredeyse oradalar. Kendi güçlerine zerre kadar güvenmezler ama
kendilerini ‘akıl küpü’ sanmaktan da vazgeçmezler. Amerikan uşağı Fethullah adına akıl dağıtıyorlar. Amerikan uşağı Fethullahçılar tarafından Los Angles'te düzenlenen 'Anadolu Kültür Festivali' ne Türkiye'den de 30'u gazeteci toplam 600 kişi katılmış. Katılan gazeteciler arasında eski dönek soldan devşirme "aydınlar" da var. Serdar Turgut gibi
ahlaksız dönek, Cengiz Çandar gibi her dönemin iktidar
yalakası ile kişiliksiz yalaka Oral Çalışlar gibi gazeteciler günlerdir Fethullah Gülen güzellemeleri yapıyorlar. “Vatanseverlik”, “özveri, fedakarlık” gibi kavramları “demode”
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Halk

Düşmanı

AKP

AKP’nin İcraatları;
Halka Saldırısı!

Siyaset biliminde
“demokrasi”, halkın yönetime katılımı olarak tanımlanır. Ülkemizde demokrasi değil, demokrasicilik oyununu sürdüren faşizm vardır. Son 9
yıldır bu oyununu sürdüren AKP’dir.
Halk düşmanı AKP, bu “oyunun”
şiddetini “ileri” demokrasi derecesinde arttırdı. Bedeller ödeyerek kazandığımız haklarımız bir bir gasp
ediliyor. Hakkımız olan, eğitim,
sağlık gibi hizmetler tekrar bize parayla satılıyor. Toplam vergilerin
yüzde 70’ini halktan toplanan vergiler oluşturuyor. Devletin halka sunmak zorunda olduğu her türlü hizmetin bedelini vergilerimizle zaten
ödüyoruz. Vergi toplarken ne diyorlar: “Ödediğiniz her kuruş vergi size
yol, su, elektrik, okul, hastane...”
olarak geri dönecektir.” Dönüyor mu
peki? Hayır. Eğitim, sağlık her şey paralı hale getiriliyor.
Sağlık kazanılmış hakkımızdır ve
onun için de her birimiz ödeme yapıyoruz ama AKP’ye bunlar yetmiyor.
“Hastane kapılarında sıra bekleme
dönemi bitti. Herkes istediği özel hastaneye gidip tedavi olabilir” deniliyor.
Ancak sosyal güvencemiz olmasına
rağmen her geçen gün tedaviden ilaca kadar ödediğimiz para miktarı artıyor. Sağlığımız bize ikinci defa satı-

lıyor. Şimdi yeni bir fiyat daha biçti;
iyileşmek istiyorsak, reçete bedeli de
ödeyeceğiz. Yani muayene parası yetmedi, ilaçlara yapılan zamlar da yetmedi, alacağımız ilacı yazan doktora
bir de katılım payı adıyla 3 TL reçete parası ödeyeceğimiz açıklandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada,
"… Biz, sağlıkta adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu ivmeyi aynı
şekilde devam ettireceğiz" dedi.
Aynı toplantıda Erdoğan, hükümeti kurdukları günden itibaren Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere 4 temel taş üzerinde yükselteceklerini söylediklerini hatırlattı. Onun hatırlattığı bu temel
taşların sırtımızda ileri demokrasiyle nasıl yükseldiğini iyi biliyoruz.
- Ferhat ve Berna, kazanılmış bir
hak olan “parasız eğitim” talebini dile
getirdikleri için 19 ay tutuklu kaldı, işkence gördü, yargılamaları devam
ediyor. Ayrıca okullarından atıldılar.
- 28 Eylül 2008 yılında gözaltına
alınıp işkenceyle katledilen dergimiz okuru Engin Çeber’in davası
yeniden görülecek. İşkencecileri aklama operasyonu devam ediyor.
- 26 Eylül 1999 yılında Ulucanlar
Hapishanesi’ne düzenlenen saldırıda
10 siyasi tutsak katledilmişti. Öldü-

rülen tutsaklardan İsmet Kavaklıoğlu’nun ailesinin açtığı tazminat davasına cevap geldi. Danıştay, “Müdahaleye zemin hazırladılar, kendi
kusurları nedeniyle öldüler” dedi.
Yani mahkeme, ölmeyi hak ettiler
hükmü verdi.
- Halkın güvenliğini de halkı birbirine karşı kışkırtarak sağlamayı
planlayan halk düşmanı AKP, “terörle mücadele” adı altında yeni
bir uygulama ile şerefsizliği ödüllendiriyor. Muhbirlere para ödülü
verileceği açıklandı. Adına da “ihbar
et parayı al” dedi.
- “… Sağlık hakkına erişim artık
lüks değil her istediğim hastaneye gidiyorum…” (R.T. Erdoğan) masalının gerçeği “paran kadar sağlık”
olarak yansıdı yaşamımıza.
- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince, Hukuk Mahkemeleri Gider Avansı Tarifesi değişti.
Buna göre hukuk mahkemesinde
dava açmak için 12 liralık posta pulu
ücret ödeyen bir davacı, artık davalı,
4 tanık ve keşif ücreti olarak toplam
649 lira ücret ödeyecek.
Örnekleri çoğaltmak mümkün,
her gün “ileri” demokrasiyi sırtımızda taşıyoruz, ama mecbur değiliz, biz
örgütlenip kendi iktidarımızda halk
demokrasisini yaşatmak için mücadele edelim.
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ülkelerden birisidir. İşbirlikçi AKP, emperyalist tekellerin ülkemize gelmesi
için sayısız imtiyazlar tanımaktadır.
Ülkemiz emperyalist tekeller için
işçiliğin en uçuz olduğu ülkelerden
birsidir. Vergilerin en düşük olduğu
ülkelerden biridir. İstedikleri gibi
atıklarını nehirlerimize, denizlerimize, ormanlarımıza döküp ülkemizi çöplükleri gibi kullanabilirler.
Halkı zehirleyebilirler. Avrupa’da
üretimi yasaklanan birçok ürünlerini ülkemizde üretebilirler. İşte Ergene
nehrinin hali. Etrafa zehir saçıyor.

Tekeller neden ülkemizi tercih ediyor?
Emperyalist tekellerin ülkemize
ilgisi neden?
"Türkiye'yi üretim merkezi seçtik. 2012'de Lüleburgaz ihracat üssümüz olacak" diyor Sanofi-Aventis
Ülke Başkanı Olivier Guillaume.
"Lüleburgaz’daki fabrikamızdan 29
ülkeye ihracata başlıyoruz. 12 milyon
kutu ihracat hedefimiz var diyen
Guillaume. Avrupa'nın en büyük
üretim merkezlerinden biri olan Lüleburgaz'da fabrikada ürettiklerini

söyledi. Guillaum, "Türkiye bizim
için son derece önemli bir ülke. Buradan Ortadoğu ve Afrika'ya ihracatımız olacak ama Avrupa, ABD ve
Kanada dahil, toplam 29 ülkeye ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.
Neymiş Türkiye'nin önemi? Emperyalist tekeller neden tüm dünyaya ihraç edeceği ürünlerin üretim fabrikasını ülkemize kuruyor?
Çünkü ülkemiz emperyalist tekleller için maliyetin en ucuz olduğu

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Slogan Atmaya 10 Ay Hapis Cezası
2007 yılında Dersim Hozat İlçesinde Grup Yorum konserine katılan, Mesut Geyik, Emrah Sarıtaş ve Sinan
Yıldırım’a konserde slogan attıkları gerekçesiyle Malatya
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verdi.
Dersim Hozat Emniyet Müdürlüğü tarafından kamera kayıtlarına dayanılarak açılan soruşturmaya göre atıldığı söylenen sloganlar ise şöyle: “Mahir, Hüseyin, Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Tutsaklar Onurumuzdur”, “Dağlarda Zafer, Cephede Kurtuluş”, “Yaşasın Zafer Yaşasın Direniş”
AKP’nin mahkemelerinin kararına bakın: Hukuk, adalet var mı? Birincisi slogan atmak suç mu? AKP’nin adaletine göre suç. Davanın görüldüğü Malatya 3’üncü Ağır
Ceza Mahkemesi’nin 2008/41 sayılı gerekçeli karar şöyle: “Suç tarihinde terörün yoğun yaşandığı Tunceli İli Hozat İlçesi’nde yasal idari karar ile yapılan konser toplantısı
sırasında, konser için toplanan grubun konuşmaları ve atılan sloganlar DHKP/C terör örgütünün propaganda toplantısına dönüştürüldüğü ve sanıkların da toplantıda adı
geçen örgütün kullandığı sloganları attığı anlaşıldığından

TECRİTTEN HABERLER
Sayı: 291

Sürgün Sevklere Son

Yürüyüş

3 Haziran 2011’de AKP polisinin
Malatya, Dersim ve Elazığ’da Haklar Derneği ve evlere yaptığı baskınlar sonucunda gözaltına alınarak
tutuklanan 10 devrimciden, Sevda
Kurban, Sevcan Göktaş ve Ayça Kılınç, bulundukları Malatya Hapishanesi’nden Elbistan Hapishanesi’ne sürgün edildiler.
Aynı davadan tutuklu bulunan
Kubilay Uçucu, Candaş Kat, Çağdaş
Aktepe, Erkin Kocaman, Uğur Pektaş, Yusuf Yılmaz ve Düzgün Karal
da daha önce Adıyaman Hapishanesi’ne sürgün sevk edilmişlerdi.

23 Ekim
2011
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eylemin terör örgütünün propagandası suçunu oluşturduğu, bu haliyle bireysel suç ve suçluyu övme suçunun sınırlarını aştığı ortak kanaatine varılmıştır. Suçun niteliği belli bir düşünsel alt yapı kararlılığı gerekmesi sanıkların pişmanlığa ilişkin tavır sergilememesi göz önüne bulundurularak bir daha suç işleyecekleri kanaatini mahkememizde oluşturmadığından, “sanık”ların 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar
verilmişti”
Yetmez! 10 ay değil 10 yıl da hapis cezaları verseniz
ne halkın Grup Yorum konserlerine katılmalarını engelleyebilirsiniz, ne de o sloganların atılmasını...
“Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” Bu
sloganların atılmasına engel olamayacaksınız. İstediğiniz hapis cezalarını verebilirsiniz. Kurtuluşa kadar bu sloganlar atılacak. Devrimcileri katledebilirsiniz, ama öldüremezsiniz. Devrimciler halkın en onurlu evlatlarıdır.
Onlar halkın bilincinde, kültüründe, yeni doğan çocuklarında yaşar. Onun için devrim şehitleri onurumuzdur.
Devrimci tutsaklar halkın onurudur. Tutsaklıklar pahasına
halkımız bu sloganları atmaktan vazgeçmeyecek.

Yasemin Karadağ’ı
Katlettirtmeyeceğiz
20 Ekim, Perşembe günü TAYAD’lı Aileler Şişli Camii önünde
eylem yaptı. TAYAD’lı Aileler tutsak Yasemin Karadağ’ın daha önce
beyin kanaması geçirdiğini ve ayakta bile zar zor dururken hastaneye götürülürken muayene olacağı yerde
sevk askeri uzman çavuş tarafından
yumruklandığını dile getirdi. Naime
Kara’nın okuduğu açıklamada Karadağ’ın Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde tedavi olurken uğradığı saldırı anlatılarak “subay Öner Ağırman
Yasemin için ”... Ölürsen seni koyacak bir toprak altı bulunur... demiştir. Bu suçunun itirafıdır.” ifadeleri-

ne yer verildi. TAYAD’lılar açıklamanın ardından Şişli postanesine
geçerek Adalet Bakanlığı’na konu ile
ilgili faks çektiler.

Tecrit Kalkana Kadar
Direniş Devam Edecek
TAYAD’lı Aileler, 15 Ekim Cumartesi günü, İstanbul Mecidiyeköy
Metrobüs Durağı’nda tecritin kaldırılması ve sohbet hakkının uygulanması talebiyle imza topladılar.
“Hapishanelerde 10 Yılda 1758
Ölüm. Tecrit Can Almaya Devam Ediyor. Siz Neredesiniz” pankartının
asıldığı masada tecritin sonuçları halka anlatıldı, bildiriler dağıtıldı.

Dev-Genç’liler Karabük’te
Tanışma Gecesi Düzenledi

Tutuklamalar, Uzun
Yargılamalar Bizi Yıldıramaz

Karabük Gençlik Derneği Girişimi, 16 Ekim Pazar
günü tanışma gecesi düzenlendi. Tanışma gecesi, saat
18.30’da gençliğin mücadeledeki rolü ve Dev-Genç hakkında yapılan konuşmalarla başladı. ‘Biz Kimiz?’ yazısı
okunarak Dev Genç’in mücadele tarihi hakkında bilgi
verildi.
Sonrasında “YILDIZ” filmi gösterildi. Film ardından
yapılan değerlendirmelerde “Fedakarlığı, birlikteliği,
umudu işleyen güzel bir filmdi” yorumu yapıldı.

26 Ocak 2011’de dernek ve ev baskınlarıyla gözaltına alınıp tutuklanan Ferit Mutlu, Necdet Yıldırım, Fatma
Alan ve Talip Şeker’in mahkemesine 12 Ekim Çarşamba günü devam edildi.
İzmir Halk Cephesi, duruşma öncesinde Bayraklı Adliyesi önünde eylem yaparak bu hukuksuzluğun ssona ermesini istedi. Açıklamaya 50 kişi katıldı. Görülen duruşmada ise 4 devrimcinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve duruşma 23 Ocak 2012 tarihine ertelendi.

ZAM ZULÜM İŞKENCE

Ali’mizi Aldık
Şimdi Sıra Ayhan’ımızda!
Kontrgerilla elamanı Ayhan Çarkın verdiği ifadelerde
İYÖ-DER’li Ayhan Efeoğlu’nu Trakya civarında bir yere
gömdüğünü itiraf etmişti. TAYAD’lı Aileler de 18 Ekim
Salı günü saat 12.30’da Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının açıklanması talebiyle eylem yaptılar.
“Ayhan Efeoğlu’nun Cenazesini İstiyoruz. Mezarı
Nerede Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız” pankartı ile
aynı içerikli dövizlerin de taşındığı eylemde, TAYAD’lı
Aileler adına Mehmet Güvel bir konuşma yaptı. Güvel, kayıpların bulunması için verdikleri mücadeleyi sürdürdüklerini ve Ayhan Efeoğlu’nun cenazesini alacaklarını ifade etti.
Daha sonra Lerzan Caner bir açıklama yaparak Ankara

DGM Savcılığı’nda Ayhan Çarkın’ın
ifadesi olmasına rağmen hiçbir hukuki işlemin yapılmadığını dile getirerek “Açık ki burada basit bir çete işi yoktur. Organize edilen, iktidarın tüm olanaklarının ve araçlarının kullanıldığı bir saldırı vardır. Aksi takdirde niye Ayhan Çarkın her şeyini riske sokarak Ayhan Efeoğlu’nun cesedini
gömsün? Ayhan Efeoğlu’nun cesedi nereye gömülmüştür?
” dedi.
“Ayhan Efeoğlu’nun Cenazesini İstiyoruz”, “Adalet İstiyoruz”, “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Kayıplarımızın
Hesabını Soracağız” sloganlarıyla eylem sona erdi.

Hak Aramak 600 TL’den
Başlıyor

İstanbul Adliyesi’ndeki
Saldırılar Sürüyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, dava
açma ücretlerinin halkın ödeyemeyeceği miktarlara getirilmesiyle ilgili olarak 13 Ekim tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
ÇHD’liler açıklamalarında “Bu kanun ile mahkeme kapıları halkın yüzüne kapatılarak aslında adaletin ancak parası olana verileceği itiraf edilmiş oluyor. Parayla alınan
adaletin nasıl bir adalet olacağı da tartışmalıdır. Türkiye’de
yılda ortalama 2,5-3 milyon dava görülüyor, her dava için
ortalama 600 TL harç ve gider alınıyor” dediler.

Avukatların üst aramaları konusunda yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yaptıkları eylemlerden dolayı
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 10 avukata soruşturma açıldı. Bu soruşturmaları ve aramaları protesto
etmek için ÇHD İstanbul Şubesi, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi B kapısı önünde bir eylem yaptı.
18 Ekim Salı günü saat 13.30’da Adliye önünde biraraya gelen ÇHD üyesi 50 avukat, hukuksuzluk devam
ettikçe kendilerinin de alanları asla terk etmeyeceklerini belirttiler.
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mitesi kurma
çalışmalarının
başlatıldığını
belirtti.
Toplantıda, baz
istasyonlarına karşı mücadele kararı alındı ve bunun
için neler yapılabileceğine dair
öneriler tartışıldı.

HALK KOMİTESİ KARAR ALDI;
BAZ İSTASYONU SÖKÜLDÜ
Okmeydanı’nda son süreçte artan kanser hastalıklarının başlıca nedeni olan baz istasyonlarıyla ilgili olarak,
evlerinin yanındaki bir binada bulunan baz istasyonundan rahatsızlığını belirten bir grup kadının tepkilerini değerlendiren Okmeydanı Halk Komitesi, halk toplantısı düzenledi.
Toplantı öncesinde mahallede çağrılar yapıldı. 100 adet
afiş asıldı ve kapı kapı dolaşılarak, baz istasyonunun zararlarını anlatan 4000 adet el ilanı dağıtıldı.
Halk toplantısı, 6 Ekim günü saat 20.00’de, Mercan
Düğün Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Dr. Turan Karakaş ve Av. Güray Dağ da söz alarak baz istasyonlarını sağlık ve hukuki açıdan değerlendirdiler.
Okmeydanı Halk Komitesi sözcüsü Musa Aykanat ise,
mahallede halkın her gün birçok sorun yaşadığını, baz istasyonlarının da bu sorunlardan biri olduğunu, bu sorunların çözümünün ancak halkın biraraya gelip mücadele etmekten geçtiğini, bu amaçla mahallede halk ko-

Toplantıda alınan karar üzerine Okmeydanı Halk Komitesi, 11 Ekim Salı günü baz istasyonlarına karşı bir yürüyüş düzenledi. Saat 20.00’de Dikilitaş Parkı’nda başlayan yürüyüş baz istasyonunun kurulu olduğu binanın
önünde sonlandırıldı.
“Kanserli Ölüm İstemiyoruz, Mahallemizde Baz İstasyonu İstemiyoruz”, “Baz İstasyonu Kurdurmak Halka
İhanettir”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının
atıldığı ve “Mahallemizde Baz İstasyonu İstemiyoruz” pankartının taşındığı yürüyüşe 50 kişi katıldı.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

15

Beyazıt Katliamını Protesto
Edenin Öğretmen Olma Hakkı Yok
Mehmet Dolas, 2002 yılında
Malatya’da Beyazıt katliamını
protesto etmek amacıyla Adalet
Bakanlığı’na faks çekmek istediği için polisin saldırısına uğramış ve işkenceyle gözaltına
alınmıştı. 2006 yılında da Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gösteri ve yürüyüş
kanununa muhalefetten 1 yıl 3 ay
ceza alan Dolas’ın cezası 5 yıl ertelendi, dolayısıyla 2011’in Mart

ayında ceza kalktı, adli sicil kaydı temizlenmiş oldu. Ancak buna
rağmen bu ceza dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Komisyonu
tarafından görevinden alındı.
Katliamları protesto etmek,
tutuklanmak için neden olduğu
gibi öğretmenlik yaptırmamak
için de gerekçe yapılıyor. Katliamları yapanlar ise ödüllendiriliyor, örnek gösteriliyor.

Mahallelerimize Saldırıyorlar
Çünkü Korkuyorlar
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde 19 Ekim 2011 Salı günü
saat 20.00’de, polis destekli faşistlerin bir saldırısı yaşandı.
Çevre mahallelerden toplanan
faşist güruh sloganlarla mahallenin içerisine doğru yürüyüşe
geçti. Buna izin vermemek için
toplanan devrimciler ve 1 Mayıs
halkı, polis ve faşistlerle çatıştılar. Çatışmalar esnasında birçok
devrimci gözaltına alındı.

1 Mayıs Mahallesi’ndeki polis terörü gece saat 24.00’e kadar
sürdü. Polis mahallede terör estirdi; evinden çıkan, işten evine giden mahalle halkına hakaretler
yağdırarak ve tehdit ettiler.
Anadolu Haklar Derneği çalışanı Sercan Ahmet Arslan ile Sait
Yıldırım ve Necati Güngör gözaltına alınan isimlerden bazıları...

Çanakkale Halk Bilim Topluluğu
Tanışma Çayı Düzenledi
Çanakkale’de 16 Ekim 2011 Pazar günü Halk Bilim Topluluğu tarafından tanışma çayı düzenlendi.
Saat 15.00’te başlayan programda bir konuşma yapılarak,
Topluluğun Anadolu halk kültürünü yaşamak ve yaşatmak amacıyla kurulduğu, her zaman doğrunun ve haklının yanında olduğu,

üniversite öğrencilerinin her türlü sorunlarında, halkın haklı mücadelesinde yanlarında olduğu
anlatıldı.
Kitap ve dergi standının da yer
aldığı tanışma çayında, 5 kitap, 4
Tavır dergisi ve 5 adet de Yürüyüş
dergisi Topluluk üyelerine verildi. Programa 32 kişi katıldı.

Devrimci Mühendis Hasan
Balıkçı Mezarı Başında Anıldı
Devrimci Mühendis Hasan Balıkçı, ölümün 9. yılında
ailesi ve Halk Cephesi üyeleri tarafından 18 Ekim Salı günü
Adana’ya bağlı Kayışlı köyünde, mezarı başında anıldı.
“Devrimci Mühendis Hasan Balıkçı’yı Anmak Suç Degildir, Onurdur!” pankartı ile Hasan Balıkçı’nın fotoğrafları ve kızıl flamaların taşındığı anma, devrim şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Halk Cephesi adına Mehmet Bıldırcın bir konuşma ya-
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Umudun Ve Vatanımızın
Türküleri Viyana'daydı
Viyana Grup Yorum konseri, 15 Ekim’de
Gasometer konser salonunda yapıldı. 2500
kişi vardı salonda. Her milliyetten, mezhepten... her yaştan... Viyana halk konseri,
15 Ekim, Cumartesi günü saat 19.40’da saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından yapılan konuşmalarda Avrupa emperyalizminin göçmenlere yönelik düşmanlığı, yozlaştırmaya yönelik kuşatması,
Avrupa emperyalizmi tarafından tutsak
edilen devrimciler anlatılarak mücadele ve
örgütlenme çağrısında bulunuldu.İlk olarak
sahneye Grup YORUM çıktı. Sonrasında
türküler, marşlar, halaylar vardı gecede.Halk
Konserinin ikinci bölümü Anadolu Federasyonu adına bir konuşma yapıldı. Erdal
Bayrakoğlu ve Burhan Berken Grup Yorum’a eşlik ederek, şair Ruhan Mavruk ise
şiirleriyle, umudun, Anadolu’nun sesini
taşıdılar Viyana’daki halkımıza. Konser
öncesinde ve konser boyunca, direnerek kazanmanın örneklerini, Anadolu Federasyonu’nun 6 yılını, Güler Zere için verilen
mücadeleyi ve şehitlerimizi anlatan çeşitli
sinevizyon gösterimleri yapıldı.

Grup Yorum Dinlemek
Suç Değildir
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışmakta olan Berivan Doğan,
bundan beş yıl önce Eğitim Sen 8 No’lu
Şube yöneticisiyken, 4688 sayılı yasa
gereği sendikal iznini kullandığı bir gün,
kullandığı bilgisayarı denetlenmiş ve bilgisayarında Grup Yorum'a ait şarkıların
sözleri bulunmuştu. bundan dolayı kendisine örgüt propagandasından ceza verildi.
Kamu Emekçileri Cephesi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu cezayı
protesto etmek için 20 Ekim’de gerçekleştirecekleri eyleme çağrı yaptılar.

parak, “Her sene olduğu gibi bu senede Hasan Balıkçı’yı mezarı başında anıyoruz. Ve onun mücadelesine
sahip çıkıyoruz. Geçen sene de Hasan
Balıkçı’yı andığımız için bize örgüt
propagandasından dava açmışlardı.
Bizlere böyle dava açarak Hasan Balıkçı’yı sahiplenmeyelim diye baskı yapıyorlar. Ama sonuç olarak bizler ailesi ve arkadaşları olarak ne olursa olsun Hasan Balıkçı’yı ve onun mücadelesini sahiplenmeye
devam edeceğiz.”şeklinde konuştu. Anma, Bertolt
Brecht’in Halkın Ekmeği şiiri okunarak sona erdi.

ZAM ZULÜM İŞKENCE

Devlet Gazetecileri Uyarıyor,
Onları Hizaya Sokmaya Çalışıyor

Onlara Sahip Çıkacağız
Ülkemizin hapishaneler tarihi, aynı zamanda devrimcilere yönelik saldırılar, işkenceler, katliamlar tarihidir.
19-22 Aralık 2000’de tüm hapishanelere birden yapılan
kanlı operasyon ise hapishaneler tarihinin en vahşi katliamı oldu. Katliam tecrit işkencesi ile devam ediyor...
İçeride oğullarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız direnirken; dışarıda da oligarşinin saldırılarına
cevap verenler vardı, var... Onurlu bir tavır göstererek,
tutsaklara yönelik saldırıları dile getirenlerden birisi de
Yıldırım Türker oldu. Radikal gazetesi yazarı Türker, 16
Ekim tarihli “Devlet Dostça Uyarıyor” başlıklı yazısında, tutsakların dili olmanın hangi uyarılara maruz kalmayı
getirdiğini yazmış.
Polisinden, bakanına kadar geniş bir kesim tarafından
uygun şekilde tehdit edildiğini anlatıyor Türker. Burjuvazinin kalemşörleri gibi devlet yanlısı bilgi vermediği,
iktidarın her söylediğini sorgusuz sualsiz yazmadığı için
tehdit ediliyor Türker.
Oligarşinin tahammül edemediği nedir? İşkence ile
müebbet hapis cezalarıyla, katliamlarla susturmaya,
yok etmeye çalıştığı bir gerçeğin açığa çıkartılması... Medya tekellerini baskı altına alarak, kendisi aleyhine hiçbir
yazının yazılmamasını istiyor AKP iktidarı. Faşizmin bu
baskıları elbette sadece devrimcilere yönelik değil.
Devrimciler sadece cephenin en önünde yer alıyorlar. Bu
yüzden bu kadar işkencelere, katliamlara uğruyorlar.
Yıldırım
Türker’in 16
Ekim tarihli
“Devlet
Dostça Uyarıyor” başlıklı yazısını
yayınlıyoruz.

Devlet dostça uyarıyor
16/10/2011
“Cezaevlerinin yıllardır dile
getirdiğimiz sorunlarından hiçbiri
çözülmüş değil.”

Yıldırım Türker
Devletin kindar yaklaşımı üstüne
bir taş konulabilmiş değil. Devlet

Oligarşi, katledemediklerine ise tehditlerle boyun eğdirmeye çalışıyor. AKP’nin kuşatması karşısında teslim olan
bir tekelin gazetesinde yazan Türker, medyaya yönelik bu
saldırıların da farkında. Ve kendisine gelen uyarı telefonlarına, mektuplarına rağmen; işten çıkartılma tehlikesinin
varlığı altında tutsaklara sahip çıkmaya devam ediyor.
“Sizin sözünüzün binlerce işkence mağdurunun,
gözü yaşlı analarının, acıdan kendini paralayan babalarının sözünden, onlar çulsuz, iktidarsız, makamsız diye
daha muteber olduğuna inanmak zorunda mıyım?” diye
soruyor Türker.
Yıldırım Türker gibi, halkına sırtını dönmemiş gazetecilere sahip çıkmak ve onları bu tehditler karşısında yalnız bırakmamakla sorumluyuz. Oligarşinin de istediği bu çünkü; yalnızlaştırmak, güçsüzleştirmek ve yok
etmek... Tecrit medyada da azgınca sürdürülüyor. Onurlu, gerçekleri yazma cesaretini yitirmemiş, namuslu aydınlarımız bilmelidir ki, nasıl ki, çocuklarımız için her
türlü bedeli göze aldıysak, aydınlarımızı da oligarşinin
hizaya sokma çabaları karşısında yalnız bırakmayacağız.
Türker’i tehdit eden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan İpek, Adalet Bakanlığı Danışmanı Tacettin
Ural bilmelidir ki, baskı ve tehditleri karşısında Yıldırım
Türker tek başına değildir...
Biz dışarıda, içeride evlatlarımız Türker'le birlikteyiz.

deyince aklıma, Diyarbakır'da "Ben
devletim" diye Bingöl milletvekilinin
karşısına dikilen polis memuru geliyor.
Ne olursan ol; ister seni yüz binler oylarıyla temsilci seçmiş olsun, ister kitapları birçok dile çevrilmiş bir
dünya yazarı ol, karşında o elinin tersiyle milletvekilini iteleyip horozlanan polis memurunu bulacaksın.
Neoliberalizmin cilalı, ‘demokrasi' ülküsünün sınır bekçisi işte o polis memuru. Sen de ezeli, ebedi kalebentsin. Bir gazete yazarı olarak o
horozlanan polisin çeşitli suretleriyle mesaim oldu. Kah bir müsteşar, kah
bir bakan, kah bir polis komiseri, yüce
gönüllü uyarılarıyla bana hakikatin
yolunu gösterdi.
Polis zulmüne uğrayanların şikayetini mi dile getirdim; çat baş komiserden bir telefon."Yıldırım Bey,
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önce bize bir sorsaydınız, gelin
buyrun bir çayımı için." ve benzeri uygar cilveleşmeler. Şikayetçi olanların hepsi yalancı. Gördüğün yaraları
kendileri açtılar. Bunların abileri-ablaları da zaten bir metrekarelik hücrelerde kendilerini asmayı beceren tuhaf yaratıklardı. Kaldı ki biz araştırmamızı yapar, bir yanlış olmuşsa hemen gereğini yaparız.
Arayan bakansa, mutlaka bir tanışıp yüz yüze gelmek gerek. Size lütfedip birbir kendi ağzıyla anlatacak.
Siz koskoca bakana mı yoksa şaibeli eşhasa mı inanacaksınız?
"Sizinle görüşmek istemiyorum.
Gazeteciliğe hevesim yok. Ben sizin
yaptıklarınızı uzaktan takip etmeyi tercih ediyorum" dediğinizde
şaşkınlıkla yüklü bir asabiyet. Seste
bir "sen benim kim olduğumu biliyor musun" tınısı.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Tutuklu ve hükümlülerin yaşadıklarını, cezaevlerinin durumunu
aktardığım zaman mutlaka konuyla ilgili bir bürokrattan mektup alırım.
Adalet Bakanlığı'ndan. Demokratik ve
bilumum açılım programında ustalık
mertebesine geldiğini savlayan hükümetimiz, ilk dönemindekinden
farklı bir dil benimsiyor artık. Bu dilin farkını birlikte görüp, farkın ciddiyetini tartalım.
2004 yılında F Tipi cezaevleri
hakkında yazdığım yazılardan birine,
Kenan İpek, Hakim. Bakan a. Genel Müdür.' imzalı mektuptan bir bölüm okuyalım:
"F Tipi cezaevlerine ilişkin yazılarınıza defalarca cevap verilmiştir. Bu cezaevlerinin Birleşmiş
Milletler ve Avrupa standartlarına
uygun olduğu, iddia edildiği gibi
hücrelerin bulunmadığı ve tecrit
uygulanmadığı kamuoyuna ve gazetenize defalarca açıklanmıştır.
Buna rağmen ısrarla aynı iddiaların dile getirilmesinin nedeni anlaşılamamaktadır."
Terör örgütleri ve yandaşları bu cezaevlerine, geçmişte olduğu gibi şiddete dayalı örgütsel yapılarını sürdüremedikleri için karşı çıkmaktadır. Hal
böyle iken iyi niyetinden şüphe etmediğimiz bazı basın mensuplarının
terör örgütlerinin tezlerini gündemde
tutma çabalarına alet olmalarını kavramakta güçlük çekiyoruz.
19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde yapılan, ‘Hayata Dönüş Operasyonu' yargıya intikal etmiş ve
henüz açılan davalar sonuçlanmamış olduğundan bu konuda görüş
beyan edilmesinin doğru olmadığı
kanısındayız."
Çiçek beyefendinin adına yazan
hakimin bize, yani kamuoyuna ve gazetemize defalarca, ‘açıklanmış' olduğunu belirtirken asabiyetten titreyen sesini duyar gibi olmuyor musunuz?
Ben de kendisine, "Aman, öfkenize hakim olun." Benim bu kalın
kafamla anlamakta zorlandığım, anlamayacağım, haydi bir adım ileri gi-

deyim, anlamayı reddettiğim şeyi
arz etmek isterim. Ben, içinde yaşadığım toplumun demokratik, açık bir
toplum olması gerektiğine inandığım, üstüne üstlük inançlı bir devlet
memuru olmadığım için bakanlık
açıklamalarıyla yetinmiyorum. Yetinmeyeceğim. Gerçekliğin ille sizin
kaleminiz, sizin mikrofonunuza kilitli
olduğunu bana kabul ettiremezsiniz.
Bu, çocuklarının şımarıklığından
usanmış baba diliyle, gerek kamuoyuna gerek gazetemize yaptığınız
malumat mı talimat mı olduğu belirsiz, ‘açıklamalar' beni tatmin etmiyor. F tipi mahkumlarından sizin
açıklamalarınızın kaç katı mektup
aldığımı, kaç mahkum ailesi ile görüştüğümü, o mektupların ve anaların içtenliğini iyi kötü değerlendirebilecek idrake sahip olduğumu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Şurada yıllardır yazdığım köşe ve okurlarıyla aramdaki özel ilişki adına sizin iddialarınızla uyuşmayan yazılarımı sürdürme hakkına sahip olduğuma inanıyorum. Ya siz? Ses tonunuzdan tahammülünüzün sonuna geldiğiniz hissine kapılıyorum." yazmıştım.
Aba altından gösterilen sopaya cevabım da şuydu: "İyi niyetimden
şüphe etmiyorsunuz ama alet olduğumdan eminsiniz. Ben ve benim
gibi kalın kafalı dertlilerin misyonu, alet olmaktır. Ama şu ya da bu
örgütün tezlerini gündemde tutma
çabalarına değil. Nerede bir zulüm,
haksızlık varsa orada mağdurların
sesini duyurma çabasına alet olmak.
Nerede örtbas edilen, iktidarın ceberrut diline tercüme edilen bir hakikat varsa, o hakikatin çıplak haline
alet olmak. Siz, basının asal görevinin ne olduğunu zannediyordunuz? Resmi Gazete'yle yetinemiyor musunuz?"
Geçen gün aldığım mektubun diliyse daha dikkatli ve usturuplu. Ama
yine inkâr üstüne kurulu, hainlerden
müşteki bir dil. Fakat 2004'teki gibi,
köşemde basılmasını talep etmiyor.
Şahsıma yazılmış. Tacettin Ural.
Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı imzasıyla.

Hapishanede ağır bir hastalıkla boğuşan Fatma Tokmak üstüne.
Meğer Tokmak'ın tedavisi mükemmelen sürdürülüyormuş, hapishane koşullarında: "Özetlemek gerekirse Fatma Tokmak'ın rutin
kontrol ve tedavileri Kardiyoloji Polikliniği'nde yapılmakta, diğer tedavileri de kurum revirinde gerçekleştirilmekte, sağlığıyla ilgili
olarak yapılması gereken her türlü müdahalede bulunulmaktadır."

İnsan olma serüveni
Pek güzel. Meğer mektup yasağı
da yokmuş. Herkes istediği yere ve
kuruma belirli noktalara uymak koşuluyla mektup yazabiliyormuş. Fakat bir yerde Tacettin Bey'in aklı karışmış: "Yazınıza; ‘mektup yasağı'
ifadesiyle konu olan mektuba ise içeriğinde, “henüz yargı aşamasındaki karar ve bilgileri kullanarak
kuruma ve kurum çalışanlarına
karşı kamuoyu oluşturmaya yönelik ibareler bulunduğu' gerekçesiyle
izin verilmemiştir. Belli terör örgütü gruplarının zaman zaman; ‘haberleşme hürriyeti' hakkını suistimal
etme girişimlerinde bulunarak, basın
mensuplarını yönlendirme gayretleri görülebilmektedir. Özetle idare açısından, mektubun gönderildiği kişi
ya da kurum değil, mektubun içeriğinde suç unsuru olup olmadığı
önem arzetmektedir."
Fatma Tokmak'ın mektubu, beni
farklı yollardan buldu. Dolayısıyla
sansüre takılmış değil.
Ama bu mektuptan da Tokmak'ın
terörist olduğuna, hakkını suiistimal
ederek beni yönlendirme gayreti içinde olduğuna hükmedilmiş olduğu
anlaşılıyor.
İki mektup, iki uyarı arasındaki fark işte bu kadar. İkisi de doğru olan ancak devletin sözüdür
anlayışı üstüne kurulu. İkna etmeyi değil, ikaz etmeyi amaçlıyor.
Her iki mektup da bana yönlendirilmeye açık dangalak muamelesini reva görüyor. Her ikisi de benim
sözlerine aracı olduğum insanları değersiz teröristler olarak tartıyor. On-
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lara inanma gayretimi de tuhaf karşılıyorlar. Cezaevlerinin yıllardır dile
getirdiğimiz sorunlarından hiçbiri
çözülmüş değil. Devletin kindar ve
düşmanlık dolu yaklaşımı üstüne bir
taş konulabilmiş değil.
Devletin inkarcı ve inkara davet
eden tutumu ve dili aynı.
Bizim de bu beylere diyeceğimiz
farklı olmayacak: Sizin sözünüzün
binlerce işkence mağdurunun, gözü
yaşlı analarının, acıdan kendini

‘SAKINCALI’
Tek kelime; F Tiplerinde tecrit politikalarının en karakteristik yanını anlatan bir kelime. Her zaman her şey
sakıncalı olabilir. Dün sakıncalı değildir, bugün sakıncalıdır. Ya da “A”
kişisine sakıncalı değildir “B” kişisine sakıncalı olabilir. Neye göre
sakıncalı, neye göre değildir derseniz
elbette kendi içinde bir mantığı
vardır.
F Tipi tecrit politikasının mantığına göre tutsaklar suçludur ve hapishanedeki her şey tutsağın cezalandırılmasına hizmet etmelidir. Örneğin tutsaklara gelen mektuplar
“tutsakların maneviyatını güçlendiriyor” diye sakıncalı bulunmaktadır.
Ve tutsakların maneviyatını çökertmek için sık sık mektup cezaları, açık
ve kapalı aile ziyaret yasakları ver-

paralayan babalarının sözünden,
onlar çulsuz, iktidarsız, makamsız
diye daha muteber olduğuna inanmak zorunda mıyım? İnsanlar intihara sürüklenir, hastalıktan kırılır,
onlarcası hayata dönüş adı altında öldürülürken ve bütün bunlar ısrarla yok
sayılırken. Dolayısıyla siz de benim
ısrarımı anlamak zorundasınız. Kaldı ki, benim için berbat koşullarda işkence altında yaşatılan insanların terörist olup olmadığı da en ufak bir
önem taşımamaktadır. Nasıl Müslü-

man, Kürt, Türk, katil, hırsız, kadın, erkek oldukları taşımıyorsa.
Onların gerçek niyetleri sizin işaret ettiğiniz yönde de olabilir. Sahtekâr,
kurnaz, bölücü de olabilirler. Beni ilgilendiren, gördükleri muamelenin insanlık dışı olduğu, böyle bir
muamelenin insanlık düşmanlarına dahi reva görülemeyeceğidir.
Ben insan olmanın o tuhaf, anlaşılması güç, savaş mantığına gelmeyen serüveninden söz ediyorum.

ilmektedir. Amaç bu olunca bugüne
kadar özellikle devrimci tutsaklar
için her şey “sakıncalı” olabilmektedir. Mesela türkü söylemek, slogan
atmak, komşu hücrelerdeki tutsaklarla
haberleşmek sakıncalıdır. Halay çekmek sakıncalıdır. En son devrimci
tutsakların bujuva gazetelerin bazı yazarlarına gönderdiği mektuplar sakıncalı bulunmuştur.
Peki kimdir bu yazarlar? Yıldırım
Türker, Özgür Mumcu, Umur
Talu, Ece Temelkuran, Can Dündar...
Neden sakıncalı bu yazarlar? Birincisi, tutsakların mektuplarını köşelerinde yayınlıyorlar. Tutsakların
sorunlarına değiniyorlar. Tecrit
zulmünü halka teşhir etmiş oluyorlar.
Oysa tecritte olmak sesin ne kadar çıkarsa çıksın, ne kadar işkence görürsen gör kimsenin senin sesini duymamasıdır. Ve tutsağın da sesini

kimseye duyuramayacağını sanmasıdır. Bu yanıyla tutsak mektuplarının bu yazarlara ulaşması ve
mektuplarının yayınlanması “SAKINCALI”dır.
İkincisi, sakıncalı görülen yazarların hepsi de ilerici demokrat yazarlardır. Bir çok konuda AKP politikalarına da muhalif yazarlardır.
Tutsak sorunlarını gündeme getiren
sınırlı sayıdaki gazetecilerdir. Onlar
da bu şekilde susturulmak isteniyor.
Sorumlusu AKP’nin Adalet Bakanı’dır. AKP’nin Adalet Bakanı her
türlü zulmü yapayım ama kimse
bunu yazmasın, kimse duymasın istiyor.
AKP bu politikaları 10 yıldır
sürdürüyor. 10 yıldır devrimci tutsakları teslim almak için başvurmadığı saldırı politikası kalmamıştır.
Bunlar devrimci tutsaklar karşısında
AKP iktidarının çaresizliğidir.
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İradeyi Teslim Almak İçin Saldırıyorlar.
Özgür Tutsaklar, İrademizi Teslim Alamazsınız, Diyor!
Alanya L Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsak
Gülay Efendioğlu’na yönelik saldırılar devam ediyor.
Tecritin dayatmalarına boyun eğmediği için 6 yıl
hapis cezası daha verilen Gülay Efendioğlu, yaşadığı
bu adaletsizliğe karşı slogan attığı için her hücre dışına çıkışında saldırıya uğruyor.
12 Ekim Çarşamba günü görüşçüsünün yanına
gelirken de saldırıya uğrayan Gülay Efendioğlu, TKPML tutsağı Fadime Özkan ile birlikte yaşadıkları baskı
ve saldırılara karşı slogan attıkları için sürekli saldırıya
uğradıklarını anlattı. Vücudunun birçok yerinde morluklar olduğunu anlatan Efendioğlu’nun görüşçüsü,

görüş bitiminde kendi gözleri önünde de gardiyanların
Efendioğlu’na saldırdığı bilgisi verdi. Saldırıya tepki
gösteren ziyaretçi de jandarma tarafından gözaltına
alındı. Görüşçüsü de jandarma ve gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Faşizm, F Tipi hapishanelerde tekli ve üç kişilik
hücrelerle devrimcileri kimliksizleştirmeye çalışırken;
Anadolu’daki hapishanelere tek tek sürülen devrimcileri de yoldaşlarından koparıp, yalnızlaştırarak sindirmeye çalışıyor. Gülay Efendioğlu ve onlarca devrimci
tutsağın direnişi faşizmin oyunlarını bozuyor.
Bozmaya da devam edecek.
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Anayasanın kabul ediliş
yöntemi
çok ilginçti. Bir yıl
süreyle komisyon, ortak amaç için insanların örgütlendikleri hem devlet ve hem de gönüllü kuruluşların bütün
tarihi biçimlerini inceledi. Sonra hazırlanan teklif 1936
Haziranı’nda hükümetçe geçici olarak kabul edildi ve altı
milyon adet basılarak halka sunuldu. Tasarı, otuz altı milyon kişinin katıldığı 527.000 toplantıda tartışıldı. Aylarca
bütün gazeteler, halkın gönderdiği mektuplarla doluydu.
154.000 değişiklik teklifi yapıldı. Bunların çoğu aynı konulardaydı ve diğer
pek çoğu da anayasadan çok bir ceza
yasasında yer alacak nitelikteydi. Bu
halk yoklamasında fiilen kırk üç değişiklik önerisi yapılmış oldu.

Öğretmenimiz

yet", evleri ve taşınabilir eşyaları "yasa ile korunuyordu". Seçimler, on sekiz yaşını bitirmiş bütün yurttaşların katılacakları "genel, doğrudan, eşit ve gizli
oyla" yapılacaktı.
'Yurttaşların Hakları ve Görevleri' kısmı, satır satır alkışlanacak nitelikteydi. Bunlar, bir ulusun güvence altına
aldığı en kapsamlı haklar listesiydi. Yaşama hakkı dört
başlık altında toplanıyordu: 'Çalışma hakkı, dinlenme hakkı, eğitim hakkı, maddi destek hakkı'. Özgürlük hakkı altı
paragrafta sıralanıyordu: 'Ulus ya da ırk ayrımı gözetmeksizin' vicdan özgürlüğü, tapınma, konuşma, basın, toplanma, gösteri yapma ve örgütlenme özgürlükleri ile, keyfi tutuklama, ev ve haberleşmenin ihlali gibi konularda
tanınan hak ve özgürlükler bir bir
sıralanıyordu.
Bu anayasa, o sırada Almanya'da iktidarda bulunan Nazi faşizmine doğrudan bir meydan
okuma idi. Naziler, demokrasiye
'eskimiş ve günü geçmiş' diyorlardı. Oysa bütün Sovyet sözcüleri, demokrasi ve sosyalizmin 'tükenmez' olduğunu söylüyorlardı. Hitler, 'üstün ve adi ırklardan' sözediyordu, Stalin'in ona verdiği cevap şimdiye değin insan eşitliği konusunda yapılan en kapsamlı sözleri içeriyordu: "Ne dil, ne derinin rengi, ne kültürel
geri kalmışlık, ne politik gelişme düzeyi ulusal ve ırksal eşitsizliği haklı gösterebilir."
Bütün Sovyetler Birliği’nde milyonlarca insan bu anayasayı, buz gibi sokaklara dökülüp şarkılar ve bandolarla
kutladılar. Bütün dünyadaki ilericiler bunu içtenlikle selamladılar. Uzak bir ülkeden, Çin'den Bn. Sun Yat-Sen,
"İnsanlığın en büyük başarısı diyordu." Romain Rolland sakin Cenevre Gölünden, "Bu, şimdiye değin insanlığın rüyası olan büyük sloganlara yaşam verdi: Özgürlük, eşitlik, kardeşlik."

İşte Sosyalistler
Böyle Anayasa
Yaparlar
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Kremlin Sarayı’nın büyük beyaz salonunda, 1936 Aralık’ında Anayasa
Meclisi için 2.016 delege toplandı. Bu,
sanayi, tarım ve bilim alanlarında seçkin bir yer edinmiş
'yeni halkın' kongresi idi. Çiftçiler artık eskisi gibi
'hububat yetiştiricileri' başlığı altında değil 'uzman' olarak gelmişler, çoğu rekor sahibi, traktör sürücüleri, harman makinesi operatörleri bu toplantıya katılmışlardı. Büyük sanayi kuruluşlarının müdürleri ile, ünlü sanatçılar,
doktorlar, Bilimler Akademisi başkanı da vardı. Bu,
Sovyetler Birliğinin, İkinci Beş Yıllık Plan’ın sonuna doğru yeni temsil biçimiydi.
Anayasa ülkedeki değişmeleri yansıtıyordu. Devletin
biçimi ve temel mülkiyet biçimleri ile başlıyordu. Toprak, kaynaklar, sanayi, "devlet mülkiyeti, bütün halkın serveti" idi. Kolektif çiftliklerin kooperatif mülkiyeti ile, vatandaşların kazançları ile elde ettikleri "kişisel mülki-

Dersim'de Son 5 Ayda 2. Baskın
Derneklerimizi Ve Örgütlenme
Özgürlüğümüzü Savunmaya
Devam Edeceğiz
17 Ekim günü sabah saat 06.00’da kar maskeli özel
harekat polisleri ve siyasi şube polisleri, ellerinde uzun
namlulu silahlarla Dersim Özgürlükler Derneği ve bazı
evleri bastı. Dersim Özgürlükler Derneği’nde yaklaşık iki
buçuk saat süren aramada, dernekte bulunan kitaplar, Yürüyüş dergisi, CD’ler, bilgisayar, flamalar, pankartlar, resimler ile Ali Yıldız'ın ve Mahir Çayan'ın duvara asılı olan
resimlerine el konuldu.
Tunceli Üniversitesi öğrencisi olan Erman Çepni’nin
evi ile Umut Ayata’nın Ovacık’taki evleri de basılarak gözaltına alındılar. Mehmet Ali Arslan ise İstanbul Okmeydanı’nda kaldığı evden gözaltına alındı.
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Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin koyduğu gizlilik kararı nedeniyle gözaltıların nedeni öğrenilemezken;
gözaltına alınan Erman Çepni, Umut Ayata ve Mehmet
Ali Arslan 24 saat avukat görüş yaşağı olduğu gerekçesiyle avukatlarıyla görüştürülmediler.
Dersim Halk Cephesi, aynı gün Dersim Özgürlükler
Derneği’nin bulunduğu Sanat Sokağı’nda basın açıklaması yaparak, baskınları protesto etti.
Dersim ve İstanbul'da ev baskınları sonucu gözaltına alınan Umut Ayata savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken; mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Aslan ve Erman
Çepni tutuklanarak Malatya E Tipi Hapishanesi’ne götürüldüler.
Tutuklama kararından sonra saat 22.00’de mahkameden hapishaneye götürülen Erman Çepni ve Mehmet
Ali Aslan, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atarak polis otolarına bindirildiler. Dışarıda bekleyen Halk Cepheliler de sloganlara eşlik ettiler.

ZAM ZULÜM İŞKENCE

Halklarımızın İhtiyacı Olan Birlik; Bağımsızlığı, Demokrasiyi
Temel Alan Bir Birliktir ! ‘Halkların Demokratik Kongresi’ Bu
İhtiyaca Cevap Vermiyor.

Bu nedenle; Halk Cephesi
Çatı Partisi’nin Çağrısına Katılmamıştır!

Bir süredir “Çatı Partisi” diye tartışılan daha sonra “Kongre Girişimi”
olarak adlandırılan “Birlik” tartışmaları sonucundan 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara Balgat’ta yapılan kurultayda “Halkların Demokratik Kongresi” adıyla kuruluşunu açıkladı.
Burjuva basın bu toplantıyı “Sol
‘birlikte’ ilk adımı attı. Kongre girişimi ilk büyük Türkiye Kongresi’ni,
'birleşiyoruz' sloganıyla Ankara’da
topladı. Kongreye 20 bölgeden seçilen 800’ü aşkın delege katıldı” haberleriyle veriyordu.
Evrensel Gazetesi de kongreyi,
“Türkiye mozaiği Kongre Girişimi'nde
bir araya geldi” başlığıyla verdi.
“Kongre girişimi 2 günlük tartışmaların ardından mücadele kararlarıyla yoluna devam ediyor. Kongrede
demokrasi sorunlarından emek hareketine, doğanın talanından, kadınların
ve gençlerin acil taleplerinin savunulmasına kadar bir dizi karar aldı.”
Alınan iki temel karar şöyle ortaya konuldu: “Kürt sorununun barışçıl
ve demokratik çözümü için mücadele”, “Demokrasiyi kazanmak için
mücadele (siyasi partiler yasası, TCK,
Anayasa, özel yetkili mahkemelere
ilişkin mücadele)”
İki gün süren genel kurulun ardından bir “seçim partisi” kurulacağı da açıklandı.
“Kongre Girişimi, iki günlük genel kurulun ardından partileşme kararı aldı. 20 bölgeden 820 delegenin
oy çokluğuyla alınan kararda Kongre
Girişimi, yerel yönetim ve milletvekili
genel seçimlerinde siyasal amaç ve çıkarlarının ifadesi olacak ve temsil gerekliliklerini karşılayacak bir parti
oluşumunu başlıca örgütsel hedeflerinden biri olarak benimsedi.” (Evrensel Gazetesi)
Kongre-Çatı Partisi “iddialı” söylemlerle yansıtılmaya çalışıldı. Emek-

ten, halktan yana tüm güçler bu parti çatısı altında toplanmaya davet edildi.

Halk Cephesi “Çatı Partisi”
Çalışmalarında
Neden Yer Almadı?
“Çatı Partisi” tartışmaları sürecinde bu çalışmaları yürütenler Halk
Cephesi'yle de görüştüler.
Halk Cephesi'yle görüşen Girişimin Hazırlık Komisyonu üyeleri Çatı
Partisi çalışmaları içinde Halk Cephesi'ni de görmek istediklerini, Halk
Cephesi'ni Türkiye'nin en kararlı, en
dirayetli örgütlerinden biri olarak
gördüklerini bu nedenle de görüşmelere Halk Cephesi'nden başladıklarını söylediler.
Halk Cephesi olarak bu çağrıya karşılık eleştirimizi şu noktada belirttik: Ortada bir çağrı varsa, bir birlik çağrısı varsa, bu birlik neyin birliği olacak? Bu birliğin politik hedefi, politik içeriği nedir? Bunun ortaya konulması gerekir.
Bu ortaya konulmaksızın bir birlik
çağrısı yapmak daha en başından iddiasız bir yaklaşımdır.
Halk Cephesi'yle görüşmeye gelen
“Çatı Partisi” sözcülerine açıkça sorduk: Çatı partisi Kürt sorununu çözme temelinde mi kurulacak? Elbette
böyle bir sorun temelinde de birlik
oluşturulabilir, bunda bir sorun yoktur. Ancak bunun için önce bu temelde
çağrı yapılır.
Söz konusu çatı partisi çağrısıyla ilgili bu çağrının hangi temelde bir çağrı olduğunun muğlaklığı noktasındaki
eleştirimiz karşısında Çatı Partisi Girişimi adına ifade edilenler ise bir başka
çarpık yaklaşımı ortaya koyuyordu:
“Biz şimdiden birliğin politik
muhtevası noktasında bir çerçeve
çizmiyoruz, bir sınır getirmiyoruz.
Bunu daha geniş bir toplantıda biraraya geldiğimiz bir ortamda birlikte

belirleyeceğiz” denildi. Ancak hemen
ardından şu söylendi: “Bu geniş toplantıda başta belirlenenin dışında
farklı bir sonuç çıkmayacaktır.” Yani
hem Çatı Partisi'nin çerçevesini “birlikte belirleyeceğiz” deniyor, hem de
çerçevesi belli, “bu çerçeve değişmez” deniyor.
İkinci bir nokta birliğin adının
içeriğine uygun olması gerektiği konusudur.
Üç tür birlik vardır: Parti birliği,
Cephe birliği, Güç ve eylem birliği. Her
üçünün de muhtevası, hedefleri, kapsamı, bileşimi birbirinden farklıdır.
Adına “Çatı Partisi” deniyor. Parti bir ideolojik birliktir. Parti iktidar hedefli bir örgüttür. Çatı partisinin ideolojik birliği nerededir? Çatı partisi iktidarı hedeflemekte midir? Hedefliyorsa iktidarı nasıl alacaktır?
Çatı partisi savunucularının ülkemiz gerçeğinde bunlara verdiği bir cevap yoktur. Daha önceki örneklerinde olduğu gibi abartılı söylemlerle, altı
boş ifadelerle “yeni bir adım”, “bir
ilk” hayata geçirildiği belirtiliyor.
Peki daha önceki “adımlar”, daha önceki “birlik” denemeleri neden boş
çıkmıştır? Neden sönmüştür? Neden
esamesi okunmamıştır? Kurulurken
süslü, abartılı söylemlerle kurulan
bu birlikler tarihe karıştığında neden
bittiğine, bitirildiğine ilişkin hiçbir
açıklama yapılmamıştır?
Tüm bu sorular Çatı Partisi savunucuları şahsında cevapsızdır.
Açıktır ki daha baştan sergilenen
sorumsuz yaklaşımlar sonunda da
kendini ortaya koymuştur. Çünkü bu
anlayış sahiplerinin dünkü birlik deneyimleri de bugünkü çatı ya da kongre partisi deneyimi de sağlam temeller üzerinde kurulmamıştır. Ülkemiz gerçeklerine uygun değildir.
Halklarımızın özlem ve taleplerini
yansıtmamaktadır. Halklarımızın kur-

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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tuluşunu sağlamaktan çok uzaktır.

Kime, Neye Karşı
Birleşeceğiz? Güçlerimizi
Ne İçin Birleştireceğiz?
Deniyor ki, saldırılar karşısında çok
parçalıyız. Tek başımıza etkili karşı koyuşlar yapamıyoruz. Güçlerimiz dağınık.
Her birimiz kendince bir şeyler yapıyor.
Güçlerimizi birleştirelim. Peki güçlerimizi
hangi amaçlar için birleştireceğiz? Ne için
birleşeceğiz?
Her birliğin cevaplaması gereken temel soru budur. Birliğin üzerinde yükseleceği temel, bu sorunun cevabındadır.
Birliğin gücü ya da güçsüzlüğü de bu sorunun cevabında ve pratikteki karşılığındadır. Birliğin kapsamı ve muhtevası bu sorunun cevabındadır.
Halk güçlerinin birliğinin sağlanması her devrimin temel sorunlarından
biridir. Hatta denilebilir ki halk güçlerinin birliğini sağlayamayan bir mücadelenin başarı şansı yoktur. Düşmanın halk güçlerini bölüp parçalamaya çaSayı: 291
lıştığı bunun için her türlü yöntemi, poYürüyüş litikayı kullandığı açıktır. Ve yine düş23 Ekim manın halk güçlerinin dağınıklığından,
2011
parçalılığından güç aldığı, daha pervasız
davrandığı da ortadadır.
Halk güçlerinin birliğinin sağlanması ertelenemez bir görev olarak karşımızda durmaktadır. Ve halkın devrimci, demokrat, ilerici güçlerden en büyük beklentilerinden biri budur.
Birlik, birliğe bakış konusu da devrimcilerle reformist, oportünist anlayışların farklılaştıkları temel konulardan biridir. Ve birlik taşıdığı muhteva
nedeniyle bir anlamda düzen ve devrim
tercihidir.
Birlik halka karşı sorumluluktur,
Birlik mücadelede ciddiyettir,
Birlik emektir,
Birlik mücadelede samimiyettir,
Birlik iddiadır,
İşte birliğin getirdiği bu görevlerden,
birliğin bu gerekliliklerinden kaçanlar
gerçek niyetlerini gizlemek için birlik
konusunu çokça suistimal ederler. Birlik yanlısı görünüp, birlik birlik deyip
birliklerden kaçmaktır bunun ifadesi. Ve
anlı-şanlı birlikler yapıp, solun, halkın
birliğini sağladık deyip, birlik beklen-
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tisini sömürmek, dar-grup çıkarları
uğruna genelin çıkarlarını feda etmek
bunun ifadesidir. “Halkların sözcüsü
olmak”tan, “Türkiye'deki bütün
halkların iradesini temsil etmek”ten,
“Solun en geniş birliği olmak”tan,
“Kürt yurtsever hareketiyle, Türkiye sosyalist hareketini birleştirmek”ten, dahası birleştirildiğinden
söz ediliyor. Söz etmek başka, gerçekler
başkadır. Soru açıktır, yapılması gereken ortadadır: Kime, neye karşı birleşeceğiz? Ne için birleşeceğiz?
Kongre Kuruluş Kurultayı’nın delegelerinden biri: “Türkiye’nin birikmiş sorunlarının içerisinde en can yakıcı olanın çeşitli biçimlerde süren savaş olduğunu” dile getirdi.
Salona asılan pankartlardan birinin
sloganı: “Kürt sorununda barışçıl ve
demokratik çözüm için” sloganıdır.
Kongre Kuruluş Kurultayının “Mücadele Kararları” diye ifade edilen kararlar içinde;
“Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için mücadele”
ve “Demokrasiyi kazanmak için mücadele (siyasi partiler yasası, TCK,
Anayasa, özel yetkili mahkemelere
ilişkin mücadele)” kararı öne çıkıyor.
Ve nihayet seçimler için de bir parti kurulması kararlaştırılıyor.
İşte “Kongre Partisi”nin üzerinde
yükseldiği zemin, daha doğrusu politik içeriği budur; Kürt sorunu, barış mücadelesi ve seçimlere-parlementoya
girme mücadelesi... Bu anlayış sahipleri tüm sorunların çözümünü bu taleplerde görmektedirler.
“Kongre Partisi”nin üzerinde oturduğu temel nokta açık ve nettir ki; barış ve Kürt sorunudur. Söylendiği, ifade edildiği gibi halkın çok değişik kesimlerinin sorunları değildir. Barış
sağlandığında, Kürt sorunu çözüldüğünde tüm sorunların çözüleceği yanılgısı ve yanıltması vardır ortada.
Barış talebi; Kürt sorununda barışçıl demokratik çözüm talebi; siyasi partiler yasası, düzen içi güçlerle TCK ve
Anayasa'yı düzenleme talebi vb. tüm
bunlar düzen içi taleplerdir. Düzen içi talepler temelinde birleşirseniz, açıktır ki
düzen içi güçlerle yine düzen içi güçlere
karşı saflaşır, saflaştırırsınız. Evet solun
en geniş birliğini sağlamış olursunuz an-

cak bu “reformist, icazetçi, legalleşmiş,
düzeniçileşen solun” en geniş birliği
olur. Bu birlikte, halk yoktur, demokrasi
mücadelesi yoktur. Bu birlikte devrim
yoktur, devrimciler yoktur. Çünkü
tercih edilen düzendir.
Kongre Girişimi Hazırlık Komisyonu üyesi Ertuğrul Kürkçü, konuşmasında, “Türkiye’de Kürtler özgürleşmeden Türklerin özgür olamayacağını” söylüyor.
Yanlış söylüyor. Bu anlayış herşeyin odağına Kürt sorununu koymaktadır. Bu anlayış çarpıktır. Doğrusu Türkiye halklarının özgürleşmesinin yolunun ortak örgütlenmeden ve Türkiye
devriminden geçtiğidir. Bu anlayış
“demokrasiyi kazanma mücadelesini” siyasi partiler yasası, TCK, Anayasa,
özel yetkili mahkemelere ilişkin mücadele olarak görmektedir.
Çatı Partisi ya da Kongre Partisi denilen oluşumun ana gövdesi Emek Demokrasi Özgürlük Bloku'dur. Son parlamento seçimleri sonrası yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin geleceğinin
bu oluşumda olduğu belirtilmişti. Oysa
ne bu oluşumun ne de bu oluşumun önayak olduğu Çatı Partisi ya da Kongre
Partisi'nin geleceği yoktur. Çünkü ‘barış’
eksenli bir birliğin geleceği yoktur. Düzene endeksli bir birliğin geleceği yoktur, seçimlere, parlamentoya endeksli
bir birliğin geleceği yoktur, emperyalizmi karşısına almayan bir birliğin geleceği
yoktur.
Bu düşüncelerimizi genel olarak bizimle görüşmeye gelen Çatı partisi
girişimi sözcülerine de belirterek böylesi bir birliğin içinde olmayacağımızı belirttik. Halklarımızın ihtiyacı bağımsızlığı, demokrasiyi temel alan bir
birliktir. Tüm sorunlarımızın düğüm
noktası bağımsızlık ve demokrasidir.
Bağımsızlığın olmadığı yerde demokrasi de olmaz, barış da olmaz.
Bağımsızlık ve demokrasi halklarımızın en geniş birliğinin tek zeminidir.
Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi gücümüzün kaynağıdır.
Bağımsızlık, demokrasi mücadelesi emperyalizme, oligarşiye, faşizme
karşı mücadeledir. Türkiye halklarını
emperyalizme, oligarşiye, faşizme karşı birleşmeye ve savaşmaya çağırıyoruz. Kurtuluşa kadar savaş.
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AKP'nin Anayasası
Kürt Sorununu Çözemez
Son günlerde bir anayasa tartışmasıdır sürüp gidiyor. 12 Eylül Anayasası’nın tümden değiştirileceği iddiasıyla ortaya atılan bu anayasa tartışmasında çeşitli kesimlerde beklentilerini ve olması gerekenleri dile getirmeye başladılar.
Mecliste grubu bulunan her partiden üçer kişinin katılacağı bir uzlaşma
komisyonunun yeni anayasa metninin
hazırlanması için görev yapacağı ve
hiçbir partinin önşart ileri sürmeden
burda yer alması gerektiği konusunda
anlaşmaya varıldığı ve uzlaşma komisyonunun da 19 Ekim’de ilk toplantısını yaparak çalışmalara başlayacağı açıklandı.
12 Eylül Anayasası’na son verecek
ve tümüyle yeni bir anayasa olacak deniliyor. 12 Eylül Cunta Anayasası yerine 1924'ten bu yana ilk sivil anayasa
yapılmış olacak... vb. diye pazarlanan
anayasa hazırlık çalışmaları konusunda kimi sol örgütlenmeler dahil, Kürt
milliyetçileri vb. bir çok kesimde beklentiler oluşmuş durumdadır.
Peki bu hazırlanacak anayasa gerçekten yeni midir ve gerçekten ülkedeki demokrasi sorununa çözüm getirebilecek midir?
Bunu anlayabilmek için her şeyden
önce anayasanın ne olduğuna ve bir
anayasanın hazırlanış sürecine ve buna
katılan kesimlerin anlayışlarına bakmak gerekir. Anayasayı soyut tartışmalar ve genel beklentilerle sınırlı
düzeyde ele alıp tartışmak onu tam olarak görmeyi engelleyecektir.

Anayasa Nedir?
Nasıl Hazırlanır?
Anayasalar için Lenin şunu söylüyor: "Anayasalar, yapmaz, yarat-

BÖLÜM: 4
HER ULUS KENDİ KADERİNİ
TAYİN ETME HAKKINA
SAHİPTİR, BU HAKKIN
KULLANILMASI
ENGELLENEMEZ
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
ve Kürt Sorununun Çözümü

maz, yalnızca var olanı saptar" Bu,
anayasanın kim tarafından ve kimin çıkarına hazırlandığını, kimin çıkarına
uygulanacağını belirtir.
Yani anayasalar sınıflarüstü, sınıflardan bağımsız olgular değillerdir. Ve
genel olarak da anayasalar bir nitelik
dönüşümü, toplumsal bir altüst oluş
veya başka bir ifadeyle devrimler
sonrasında kurulan yeni iktidarların nasıl bir toplumsal sistemi hayata geçireceklerini ifade eden çerçeve metinlerdir, programlardır. Ya da var olan bir
iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekil alan programlardır... Ve iktidarın niteliğini de ortaya koyarlar. Bir
iktidarın faşist mi, burjuva demokratik mi, halk demokrasisi mi, sosyalist
mi olduğunu anayasasından bakarak
anlamak mümkündür. Çünkü önce
iktidar oluşur sonra da onun anayasası yapılır.
Anayasalar diğer yanıyla ifade edilirse; bir kurallar bütünüdür. Bir devletin nasıl kurulacağı, nasıl çalışacağı,
vatandaşlarının haklarının ne olduğunu, devleti oluşturan kurumların
aralarındaki ilişkinin nasıl olacağı vb.
anayasa ile düzenlenir. Ve yukarıda da
ifade ettiğimiz gibi bu kuralların hepsinin düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi iktidarın niteliğiyle doğrudan
bağlantılıdır.
Bu yanıyla anayasalar hem bir kurallar bütünü olmasıyla hukuki belgelerdir. Ve bu belgenin her bir kuralı, diğer deyişle yasası ülkenin en geçerli, en
üst yasası niteliğindedir. Ama anayasalar
aynı zamanda birer ideolojik belge niteliğindedirler. İktidarda olanların ideolojisine göre şekil alırlar.
İşte bu nedenledir ki bugün halk
için bir anayasa beklentisi içinde olmak
ve bunu da AKP'nin de içinde olduğu
burjuva partileri ile birlikte yapmak
beklentisi boş bir hayaldir.
Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 olmak
üzere dört kez anayasa yapılmıştır.
Bunların dışında çeşitli dönemlerde yapılan bu anayasalara ilişkin değişiklikler
de yapılmıştır. Ve her tarihsel sürecin

anayasası aynı tarihsel süreçteki
güç dengelerini ve
ülkedeki iktidarların niteliğini de
ortaya koyar...
1921 Anayasası esas olarak emperyalizme karşı
kurtuluş savaşını
devam ettirmeyi
amaçlayan ve bunun için oluşturulan en geniş ittifakı korumaya çalışan nitelikte olan bir
anayasadır. Bu yanıyla toplumun tüm
kesimlerini kapsayan ve işgal altındaki
bir ülkenin tüm kurtuluş güçlerinin
anayasasıdır.
1924'e gelindiğinde yeni bir anayasa ihtiyacı doğmuştur. Artık bağımsızlığını kazanmış yeni bir devlet
söz konusudur ve onun anayasası yapılmıştır. Bu dönem Kemalistler için
artık en geniş ittifaklara ihtiyaç yoktur. Tersine başka güçleri tasfiye
edip kendi güçlerini pekiştirmek
istiyorlardı. Hazırladıkları anayasa da
buna uygun bir anayasa olmuştur.
1961'de ise güçler dengesi bu kez
farklı yönde gelişmeye başlamıştır.
Yeni sömürgecilik ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak yukarıdan aşağıya inşa edilen faşist yönetim ile
Kemalistleri giderek iktidardan tasfiye edilmeye başlamışlardır. Buna karşı Kemalistler 27 Mayıs darbesini
gerçekleştirerek ABD işbirlikçisi DP
gericiliğinin karşısında yeni bir anayasa
şekillendirmişlerdir. Bu yanıyla bu
anayasa nispi hak ve özgürlükleri içeren bir anayasa olmuştur. Ancak diğer
yandan da sistemin ortaya çıkan yeni
ihtiyaçlarını karşılayan bir nitelik de taşımaktadır. Örneğin MGK gibi faşist
bir kurumun anayasal bir kurum olması
bu anayasa sayesinde olmuştur.
1982 Anayasası ise tamamıyla karşı devrimci faşist bir anayasa olması
yanıyla diğerlerinden farklı bir dönemi ve niteliği ifade eder.
Sonuç olarak ülkemizde bugüne
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kadar yapılan tüm anayasaların özü
egemen sınıfın anayasası olmasıdır. Ve
hiçbir anayasa var olan sistemden bağımsız olarak ele alınamaz ve yapılamaz. Sistemin tüm işleyiş kurallarını belirleyen bir anayasanın sistemin dışında ve ondan bağımsız olarak şekilleneceğini söylemek, bu anlamda kendini kandırmaktır.

Kurucu Meclis Yapsa
Demokratik mi Olur?
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Bugün süren tartışmalardan biri
de anayasanın "kurucu meclis" tarafından yapılmasıdır. BDP, bu şekilde bir
anayasa yapalım diyerek Kürt sorununun bu temelde çözüleceği iddiası ve
beklentisi içindedir.
Peki gerçekten de böyle midir?
"Kurucu meclisler, esas olarak ihtilallerin veya farklı türde gelişen alt üst
oluşların sonucu olarak kurulurlar.
(Bunlar olmaksızın kurulan bazı meclislere de “kurucu meclis” adı verildiği olmuştur fakat bunlar sadece ismen
böyledir, tarihi işlev olarak değil.) İhtilallerin, alt üst oluşların sonucunda
kurulan kurucu meclisler, artık "eski,
kendilerinden önceki hukuka bağlı
değildirler." Bu anlamda kurucu meclis, içerdiği sınıfsal bileşimin ideolojisine ve çıkarlarına paralel olarak, kurucu meclisin kurulmasını mümkün kılan toplumsal hareketin hedeflerine
bağlı olarak, yeni bir hukuk sistemi kurar. Bu sistemin temel belgesi olarak bir
anayasa yapar.
Kurucu meclisler, önceki hukuka
bağlı değillerdir ama tarihte “yasadışı” olarak da anılmazlar. Çünkü ihtilaller, kurulu düzeni altüst etmelerine,
şiddete başvurmalarına rağmen "hukuksuz" değillerdir, çünkü kendi hukuklarını da yaparlar. Bu, tarihsel olarak bir “kuruluş” sürecidir. Yeni anayasalar da bu sürecin ürünü olurlar."
(Hayatın içindeki Teori, syf.382)
Bugün ortada ne yeni bir kuruluş süreci vardır ve ne de buna elverecek bir
ortam vardır. Birincisi isminin kurucu
meclis olmasıyla bir meclisin niteliği
kurucu meclis olmaz. İkincisi kurucu
meclis olsa bile bu meclisin niteliği,
kimler tarafından oluşturulacağı da
önemlidir, ki o da anayasanın niteliğini belirleyecektir. Bu anlamda "kuru-
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PolisBir ülke düşünün ki
bir anayasa yapsın. Bu gerçeğe uyar
halkın hak ve özgürlükleri tümüyle rafa
mı? Bunu hangi akıl ve mantık sınırkaldırılmış ve ülke içindeki halklar kan
ları içine sokabiliriz. Halka karşı olcan bedeli hak talebi için mücadele yüduğunu açıkça ortaya koymuş ve emrütmektedirler. Ve halka karşı her türperyalizmin hem ülke içinde ve hem de
lü katliamı meşru gören ve bunu perülke dışındaki çıkarları için canla başvasızca da savunan bir iktidar halk için
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la çalışan bir iktidarın yapacağı anayasanın halk için olmayacağını hem bu
gerçekler ve hem de anayasanın bugün
yeniden yapılmasını ortaya çıkaran
koşullar açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yıllardır emperyalizm ile olan ilişkiler ve özellikle de AB emperyalizmiyle girilen ilişkiler temelinde sürekli
değiştirilmesi gündemde olan ve bazı
değişiklikler de yapılan 1982 Anayasası artık oligarşinin ve de emperyalizmin hiçbir ihtiyacını karşılayamamakta, dahası alabildiğine teşhir olması
yanıyla da savunulamayacak durumdadır. Değişiklik işte bu ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
AKP'nin bu konuda yaptığı demagojiler, yenileşme, demokratikleşme
vb. demagojiler ile yıllardır bilinen gerçeklerdir. Ergenekon davalarından, iş
işten geçtikten sonra 12 Eylül generallerine dava açılmasına kadar bir dolu
göz boyama operasyonunda gördüğümüz AKP'nin bu demagojik yaklaşımı
olmuştur.
Tüm bunları bir kenara bırakarak en
güçlü grubu oluşturan ve dolayısıyla da
anayasanın niteliğini de esas olarak belirleyecek olan böyle bir partinin çoğunlukta olduğu bir parlamentodan
halk için bir anayasa beklemek kendini
kandırmaktır. Dahası burjuva parlamentosundan bunu beklemek hayaldir.
AKP'nin iktidar olduğu tüm tarihine baktığımızda halk için yaptığı tek
bir yasa olmadığı açıkça görülecektir.
Demokratikleşme adına yapılan tüm
yasaların daha fazla saldırı yasaları
hükmünde olduğu bilinmektedir. Ceza
yasasında yaptıkları değişikliklerde
olsun, anayasanın kısmen değiştirilmesinde olsun AKP'nin gerçek yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
Bu gerçekleri bir yana bırakarak
AKP'den yeni bir anayasa beklentisi
içine girilmesi ve halkın da bu beklenti
içine sokulması yanlıştır.

Anayasa Kısmen Değişse
Her Şey Düzelir mi?
Anayasada kısmi değişikliklerle,
bazı maddelerinin değişmesiyle ülkede farklı bir rüzgarın eseceği ve bunun
da yeni bir anayasa olacağı beklenti-

leri de mevcuttur. BDP anlayışına
göre anayasa Kürt sorununu çözecek
bazı kısmi maddeler içeriyorsa demokratiktir.
Kürt halkının bazı demokratik taleplerini kabul eden, yerel yönetimlere özerklikler tanıyan bir anayasa yapılmasına odaklanmış durumdadır BDP.
1921 Anayasası gibi bir anayasa olsun ya da Güney Afrika modeli olsun
diyerek esas olarak da Kürt sorunun
‘çözümü’ne odaklı olan bir anayasa
oluşturulmasını isteyen BDP'nin bu
şekildeki bir anayasa beklentisi ne kadar gerçekçi ve ne kadar demokratik bir
anayasa ortaya çıkarabilir?
Bunlar anayasa oluşumu açısından bakıldığında gerçekçi ve çözümü
sağlayan yaklaşımlar değildir. Baştan
itibaren söz ettiğimiz gibi anayasalar,
temel niteliğinde olan ve iktidarın niteliğini ortaya koyan belgelerdir. Bundan soyutlanarak ele alınamazlar. Dolayısıyla bir anayasa talep edildiğinde
ortaya çıkacak olan anayasayı oluşturacak olanların sınıfsal kimlikleri temel
belirleyicidir. Anayasalar sınıf gerçeğinden soyutlanamazlar.
Bu nedenledir ki anayasa sorunu
esas olarak sistem sorunudur. Bunun
dışında ele alınamaz, alınmamalıdır.
Bu anlamda BDP'nin içinde olduğu mevcut anayasa çalışması sistem içi
bir çalışma olup halk için demokratik
bir anayasanın yapılmasını sağlamaz.
Ve dahası bu haliyle Kürt halkının sorununun çözümünü de sağlamaz. Kürt
halkının sorununu, mevcut kapitalist
sistem içinde, dil gibi kültürel bazı haklar ve yerel özerklikle sınırlı düzeyde
ele alarak çözüleceği beklentisi içinde olanlar için belki bazı adımlar atılabilecektir ancak bunların Kürt halkının sorunlarını çözmeyeceği ve gerçek anlamda devletin anlayışının da bu
konuda değişmeyeceği açıktır. Bunun en iyi kanıtı anayasa tartışmalarına
rağmen devam eden operasyonlar ve
katliamlardır.
BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın basına yansıyan bir
açıklamasında KCK'ya yönelik yapılan operasyonlara ilişkin şunları söylüyor: "Bir çok yasal düzenlemelerin
tartışmayı ortadan kaldıracağını...

Düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğünü engelleyen kanunların ortadan kaldırılması... yeni
anayasanın yapımı için uygun bir ortam konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğu... Toplumsal barış konusunda da uzlaşma olması gerektiğini... her
gün ölümlerin olduğu bir ortamda
yeni bir anayasa tartışmalarının zorluğu... Kürt sorununun demokratik
olarak çözülememesinin başta geldiği...
bunların ön şart olmadığını, ancak
anayasal sürecin sağlıklı işlemesi için
bunların paralel yürütülmesi gerektiğine inandıklarını" (basından) söylüyor...
Neden ön şart değil? Bunların yapıldığı bir ortamda hangi şeffaflık ve
hangi katılım sağlanabilir? Başına
bombalar yağdırılan, estirilen baskı ve
terör dalgasıyla sindirilmeye, susturulmaya çalışılan Kürt halkının anayasa
oluşum sürecine sistem içi bir katılımı
dahi sağlayabilmesi mümkün müdür?
Düşünce ve ifade özgürlüğünü bu denli pervasız bir şekilde engelleyen bir iktidarın yapacağı anayasanın nasıl bir
anayasa olacağını da göstermez mi tüm
bu yapılanlar. Bunlarla mı kurulacaktır kurucu meclis?
Bu soruları atlayarak veya görmezden gelerek AKP ile birlikte özgürlükler
getirecek bir anayasa yapılacağı beklentisi
içine girmek kendini kandırmaktan başka bir anlama gelmez.
Burada bir kez daha anayasaların sınıflarüstü olmadığını, olamayacağını
belirtelim. Toplumun tüm kesimlerinin
katılımıyla yapılacak bir anayasa olacağı söylemi de demagojiden başka bir
şey değildir. Oligarşinin egemenliğinde olan bir devlet sistemi içinde halkın ne tür bir katılımı sağlanmış olursa olsun; ister telefonla, ister internet
ile veya başka tür araçlarla sağlayacağı bir katılımla halk için bir anayasa yapılmayacağı çok açıktır. Böyle bir anayasa yapılacağını beklemek
sınıf gerçeğini gözardı eden bir yaklaşımdır. Oligarşi kendi iktidarını bir
anayasa ile teslim etmeyecektir. Ve dahası yapılacak anayasanın temel niteliğini de değiştirmeyecektir.
Tersine AKP'nin bugün binbir demagojiyle yapmaya çalıştığı anayasa
kendi faşist saldırılarının meşrulaştı-
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rılması ve halka da kabul ettirilmesine hizmet edecektir. Anayasa tartışmaları devam ederken bunca pervasız
saldırıyı gerçekleştirebilen ve herkese
meydan okuyan faşist bir iktidarın
yapacağının bundan başka bir şey olduğunu sanmak en hafif deyimiyle safdilliktir.

Halk İçin Bir Anayasa
Yapılamaz mı?
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Aslında halk anayasası tartışması
yeni bir tartışma da değildir. 1997 yılında Haklar ve Özgürlükler Platformu
tarafından halk için bir anayasa yapılması çalışmaları başlamış ve bir anayasa taslağı da hazırlanmıştır.
Ancak bu anayasanın da daha en
başından açıkça ifade edilir ki, anayasalar iktidarın niteliğini belirlerler ve
iktidarlardan ayrı düşünülemezler. Bu
nedenle bugün çıkarılacak olan bir anayasa metni onu uygulayacak bir iktidarı da şart koşar.
Yani halk için bir anayasa yapılıyorsa bunu uygulayacak olan iktidarın
da halk için bir iktidar olması şartı vardır.
Bu konuda Halk Anayası Taslağı’nın "SORUNLARIMIZI ÇÖZECEK ANAYASAYI KİM, NASIL YAPABİLİR?" başlığı altında şunlar söylenmektedir:
"BU DEFA KENDİ ANAYASAMIZI KENDİMİZ YAPALIM.
Cumhuriyet tarihinden bu yana
bu ülkeyi yönetmek için dört anayasa
yürürlüğe konulmuştur. Onlarca kez
bunlar üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu anayasalardan hiçbirini
biz yapmadık, yani halk yapmadı.
Hepsini egemen olan sınıflar, burjuvazi, yani ülkeyi yönetenler yaptı.
Yaptıklarının halk için, ülke için ne kadar yararlı olduğunu hep beraber yaşayarak görüyoruz.
Her yaptıkları yeni anayasayla sorunlarımızı biraz daha ağırlaştırdılar,
üzerimizdeki baskıları biraz daha yoğunlaştırdılar. Bol geldi dediler, sıktılar. Dar geldi dediler, patlattılar.
VELHASIL ÜZERİMİZE UYAN BİR
ANAYASAMIZ OLMADI. ÇÜNKÜ
BU ANAYASALARIN TERZİSİ BİZ
DEĞİLDİK. Hiçbir değişiklik bizim ta-

leplerimiz doğrultusunda gerçekleşmedi. Bizi yönetecek anayasayı bu
defa biz yapalım. Kuşku yok ki, böyle
bir anayasayı kağıt üzerinde yapıp ortaya koymak önemli ama tek başına yetersizdir. Kağıt üzerinde kalan bir
anayasa hiçbir derdimize çare olmaz.
Yaptığımız anayasanın mücadelesini
vermek durumundayız. Uygulanmasının koşullarını mücadelemizle yaratmak durumundayız. Tüm kamuoyuna
taslağını sunduğumuz böyle bir anayasayı ülkenin bugünkü yöneticileri elbette kabul etmezler. Çünkü biz bu anayasada ONLARIN DEĞİL, HALKIN
YÖNETMESİNİ öngörüyoruz. Bu anayasada onların değil, geniş halk kitlelerinin çıkarları vardır.
Buradaki tüm güvenceler halk içindir. Bu yüzdendir ki, böyle bir anayasa asla bize içinde bulunduğumuz sömürü düzeninin şu ya da bu kurumu tarafından bahşedilmez. KISACASI,
BUNLARI BİZE VERMEYECEKLERDİR. ALMASINI BİLMELİYİZ.
Böyle bir anayasayı ne bugünkü mecliste, ne seçimle kabul ettiremeyiz.
Hiçbir parti kabul etmez."(Halk Anayasası Taslağı sunuş bölümü)
İşte bu kadar açık ve nettir: Halk
için yapılacak ve halkın sorunlarını çözecek olan bir anayasa yapılabilir ancak bu anayasanın hayata geçirilmesi
halkın yönettiği bir iktidarla mümkün
olur.
Bu, bugünkü yapılan anayasa tartışmaları karşısında sessiz kalalım ve
düzene karşı demokratik mücadeleyi
devrim sonrasına erteleyelim anlamına gelmez. Tersine düzene karşı halkın
somut taleplerini içeren bir belge ile
düzene bunları dayatmak ve bunların
mücadelesini vermek hem halkın iktidar bilincini geliştirir ve hem de
halkın neyi nasıl istemesi gerektiğini
somut olarak ortaya koyar.
Çünkü Halk Anayasası Taslağı,
bugün yapılan boş ve soyut tartışmaların ötesinde somut olarak halk için
nelerin yapılacağının belgesidir.
Bu anayasa belgesi içinde halkın
tüm sorunları tek tek ele alınarak bunlara nasıl yaklaşılacağı, yaklaşılması
gerektiği ortaya konulur. Devletin niteliğine ilişkin bugün yapılan, üzerin-

de fırtınalar koparılan tartışmaları da,
ülkenin ekonomik, sosyal sorunlarının
çözümüne de, emperyalizmle ve komşu devletlerle olan ilişkilerin nasıl
olacağını da belirtir. Ülke içinde bulunan tüm ulus ve milliyetlerin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de belgesidir Halk Anayasası Taslağı.
Evet, Halk Anayasası Taslağı’nda
da belirtildiği gibi bu kez yapılacak
anayasının "terzisi" yine halk olmalıdır. Halkın olmadığı, doğrudan katılmadığı ve iktidarın da sahibi olmadığı bir anayasanın halkın sorunlarını çözemeyeceği gerçeğinden dolayıdır ki
halk için anayasayı ancak halk yapar
diyoruz.
AKP gibi halk düşmanı partilerin
halk için bugüne kadar çıkardıkları değil anayasa, tek bir yasa maddesi dahi
yoktur. Umudunu AKP'ye bağlayanlar
dışında bunun aksini kimse iddia edemez.
Sonuç olarak yeni bir anayasa demek yeni bir iktidar, toplumsal devrim
demektir. Bunun başka bir yolu yoktur.
Bugün yapılması gereken ise halkın istek ve taleplerinden oluşan, ancak halk için bir iktidarın uygulayabileceği anayasayı ortaya koyup bunun
mücadelesini vermektir. Bunun dışında bir çözüm ve tartışma içinde olmak AKP'nin faşist politikalarının
meşrulaştırılması çabasına ortak olmak
anlamına gelecektir.
Bu nedenle tüm halktan yana olan,
ilerici, devrimci, demokrat güçleri
mevcut anayasa tartışmaları sürecinde
AKP'yi teşhir etmeye ve halk için yapılacak bir anayasanın mücadelesini
vermeye çağırıyoruz. Eğer bir anayasa tartışması yürütülecekse bu “halk
için bir anayasa nasıl olur”un tartışması
olur.
Yıllar önce hazırlanan Halk Anayasası Taslağı üzerinden yürütülecek
bir tartışma ile halk için en uygun olan
anayasanın yapılması ve bunun mücadelesi verilmelidir.
Tüm halk güçlerini oligarşinin anayasa çalışmaları yerine halkın anayasası için tartışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.
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Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

Sınıf Kini
Bunu kendime yazdığım bir mektup sayın. Geçenlerde bir haber okudum. Daha doğrusu bir film tanıtımı.
Filmin adı, Köpeklerden Nefret
Ederim. Konusu, 1915 yılında minicik bir çocukken “tehcir” yoluyla
Osmanlı askerleri tarafından öldürülen babasının cesedinin, ertesi gün köpekler tarafından yendiğini görmüş bir
insanın yaşadıklarını anlatıyor. Filmin
konusunu okurken dedimki yanlış; köpeklerden değil, cesedi köpeklere
yedirenlerden nefret etmek gerek.
Nasıl nefretimizin yönünü şaşırtıyorlar. Filmi izlemedim, onun için filme ilişkin başkaca yorumum yok.
Nefret etmeye ilişkin bir
tartışma açmayacağım. Nefret, kin, intikam... Bunlar
gayet doğal duygular. Ortalıkta dolaşan hümanist,
“sevgi pıtırcıklarından”
olmadım hiç! “Yüreği sevgi dolu, kimseyi kıramaz”lardan da olmadım.
Bence böyle bir insan olamaz. Nefret
ederiz birçok şeyden. “Bana böyle
davranılmasından nefret ediyorum”
cümlesini sıkça duyarım. Benim pek
kullandığım bir cümle değil. Benim
için söz konusu, nefret-kin günlük yaşamda, küçük tartışmalardan doğan
bir duygu değil.

mesine rağmen, hala insanlar toprağı
sürdükçe kemik ve şarapnel parçaları
çıktığı söylenir. Vatan topraklarını kurtarmak için, kendini feda eden binlerce insanın
üzerine, bu toprakların bugün tekrar
tekrar emperyalistlere satılmasına
nasıl kin duymayabiliriz? Bu anlaşmaların altına imza atan Menderes’lerden, Özal’lardan, Tayyip’lerden
nasıl nefret etmeyiz? Şimdi bizim kazdığımız yerlerden kemikler fışkırıyor!
Kazmayı vurmaya korkuyoruz bu
topraklara, ellerimizle, tırnaklarımızla çıkarıyoruz şehitlerimizi. Yanmış cenazelerimizi, kömürleşmiş bedenlerine sarılarak alıyoruz. Başı

açık, yere sağlam basmak
için yazıyorum. Belki bu
mektuptan
sonra bir daha yazmazsın kendine
ama bence güçlü olmalı ve yazmalısın.
Dinlemeye hazırsan “sıkı dur”
başlıyorum. Biraz daha çelikleşesin
diyedir bu sohbetim.
“Kin duyuyor musun bu düzene?”
diye sorulsa, sorana “iktidar
sahiplerinin kanını içsem
doymam” derim halkımızın
deyimiyle. Biraz canice gözükebilir ama kin duymak
kurulan bu kelimelerin ötesinde. Çok somut, içinizde,
bir yerlerde köpürdüğünü
hissediyorsunuz. Gözlerinin
orta yerine gelip oturuyor. İnsanların ezildiğini, sömürüldüğünü, zulmedildiğini
gördükçe büyüyen, mayalanan, köpüren bir duygu; kin! Ancak intikam
duygusu ile örtüşmeli kin. Eğer bu örtüşme sağlanamazsa, intikam alacak
yollar oluşturulmazsa, kin de söner gider, yerinde sadece acı kalır: Yaşananların acısı! Bu acılar yüzünden
evinden çıkmayan, televizyonu açıp
haber izlemeyen, boş dizilerle beynini
uyuşturan çokça insan gördüm. Sen
henüz o aşamada değilsin. Dikkat “henüz” dedim. Dudak bükme hemen.
“Bunca şeyi bilip, bunca şeyi yaşadıktan sonra, öyle olursam, “yuh olsun bana” diyorsun. Evet, olursan
“yuh” olsun sana! Ve asla o aşamaya
gelmemek için, içindeki intikam ateşini harlamalısın.
Nasıl harlayacaksın bu ateşi? Yaşadıklarını düşüneceksin, unutmayacaksın! Halkın yaşadığı açlığı göreceksin, unutmayacaksın! Vatanımızın

Yaşatılanları
Unutma,
Düşün!

“Kin, nefret” düzenin sevmediği
kelimeler. Daha doğrusu bizim gibi insanların, halkın kullanmasını sevmiyorlar. Yoksa onlara serbest bu kelimeleri kullanmak. Ki en çok da halka karşı onlar kin duyuyorlar.
Ben de bu düzenden nefret edip,
düzene karşı kin duyuyorum. Bizi, bu
sistemin çarkları arasında ezmeye
çalışanlara duyulan bir “kin”den söz
ediyorum.
Emperyalistlere karşı verilen Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’den çokça söz edildiğini duydum. Yıllar geç-

belli olmayan cenazesini almış bir
anne-babanın kızını defnederken
“kıbleye başı denk gelmesi lazım,
nasıl defnedeceğiz” diye düşünmesini duyunca insanın kin duymaması mümkün mü? Her yağmur yağdığında, “bu yağmur üşütür onu,
onu nasıl toprağa bıraktım, gidin çıkarın” diyen bir ananın feryadı unutulur mu? Ya da Hüsnü Yıldız’ın
kardeşine duyduğu özlemini anlatan
satırlar unutulur mu? Unutulmaz elbet.
Sen de unutma, DÜŞÜN!
Kin duyan, intikamının hayallerini kurar, bunun için çabalar. Eline fırsat geçse, affetmez saplar hançerini.
Yeni olanaklar yaratır, kin duyduğu kişiyi yok etmeye, intikamını almaya
çalışır. Bu mektubun da kendime olmasının bir nedeni de bu. Bir özeleştiri
sayılabilir bu mektup. Onun için açık
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nasıl emperyalistlere peşkeş çekildiğini, Amerika’nın önünde nasıl el pençe durduklarını göreceksin, unutmayacaksın! Yaşanan adaletsizlikleri,
ahlaksızlıkları göreceksin, açlıktan
ölen bebekleri göreceksin, sokakta evi
başına yıkılan insanlarımızı, yerlerde
sürünmek zorunda bırakılan hastaları, her gün umutsuzluktan cinnet geçiren insanları göreceksin ve de unutmayacaksın!
Unutmayacaksın arkadaşınla yaptığın sohbeti. Ne demişti, hatırla şimdi!
Çok lüks bir restorantta aşçıydı bu
arkadaşın. Ve arada size de hiç tadını bilmediğiniz güzellikte yemekler
yapardı. Bir defasında ne kadar çok
yorulduğunu görüp; ona, “çok yoruldun, eline sağlık” dediğinde “bunun yorgunluğu mu olur” diyerek cevaplamıştı. O, zenginlerin geldiği, hesabın dolar-euro ile ödendiği, lüks restorantta yaptıkları yemekleri, çöpe attıkları yiyecekleri anlatmıştı. Kendisinin maaşına denk gelen bir yemeklik hesapları, tek bir gecede nasıl harcadıklarını ve onlardan nasıl nefret ettiğini anlatmıştı. Bu nefretin sonucu,
onlara yemek hazırlarken küfürlerle
gönderdiğini, anlatmıştı. İşte sınıf
kini bu, sınıfından kaynaklı kin duyuyor zengine. Ama örgütsüzse nereye yönlendireceğini bilmiyor. Sen
kinini yönlendirebiliyor musun? Bu
soruya sonra geleceğim.
Arkadaşın devam etmişti anlatmaya. “O günleri hiç unutmuyorum,
bunun için buradayım şimdi.” Sen de
unutma, düşün!
Eskilerden tanıdığın bir arkadaşın
vardı. İyi koşturan, emektar, mütevazı,
sıcak kanlı biriydi. Çok sonra mücadeleyi bıraktığını duyduğunda üzülmüştün. Yıllar sonra İstanbul’da karşılaşmış bir arkadaş onunla. Bir şirketin müdürü olmuş. Patronu onun sicilini bildiği halde, “yeteneklerinden” kaynaklı, ki bu yetenek iyi para
getirmesi anlamına geliyor, müdür
yapmışlar. Çalışmayı seven, bir işe
kendini verdi mi yaratabilen bir arkadaştı, duyduklarına şaşırmadın bu
yüzden. Şimdi kavga içinde kazandığı
“yeteneklerini” pazarlıyordu. Çalış-

tığı şirket birçok şube açmış. Şube açılışı sırasında, açılışa iktidardaki partinin önde gelen isimleri de katılacak
diye ona bir ay ücretli izin vermişler.
Normalde, açılışa kim gelirse gelsin,
onu müdür karşılar. Ancak, öncesinde korumaları gelip, tüm çalışanların
GBT kontrollerini yapmış ve “şu
adamınız 1 ay burada olmayacak” demiş. Gelenleri de o değil de, kendi altındaki adam karşılamış, o da “Aman,
ben de bir ay ücretli tatil yaptım” diye
anlatıyormuş. Sana anlatan arkadaş
böyle diyordu ama bir yandan üzgün,
bir yandan da gururu kırılmıştı bu duruma. Bunu duyunca hem çok şaşırmış hem çok üzülmüştün. Katillerin
elini sıkmam demiyor. Katiller elini
sıkmadı diye gururu kırılıyor. İntikam
almayı ise hiç düşünmüyor! Ama
düşman, affetmiyor, geçmişi yüzünden cezalandırmayı unutmuyor, asla
sınıfının yanına yaklaştırmıyor, “buralarda olmayacak” diyor.
Bunları unutma, düşün!
Ahmet abiyi hatırlıyorsun değil
mi? Nasıl şaşırtmıştı seni. İlk tanışmaya, belki ilerde bir şeylere katabilirim diye gitmiştin. Nasıl biri diye anlamaya çalışıyordun. O da eskilerden,
‘90’ları yaşamış bir abimiz. Sonra iki
ve üçüncü gidişin... Biraz daha tanımıştın. Ama sen onu tanımaya çalışıyorum derken; meğer o seni tartıyormuş, bunu sohbetin sonunda anladın. “Evet” demişti “evet, şimdi açık
açık konuşabiliriz.” Bu cümleyi duyunca şaşırmıştın; ama asıl şaşkınlık
bu cümlelerin sonundaydı: “Ben de
sizi bekliyordum. Yaklaşık bir yıldır
uğraşıyordum. Artık size verebilirim. Bizim deli Ali ile dinamit çaldık.
Çoğunu ben aldım, birkaç tane onda
kaldı. Sonra bizim deli, boş bir yerde denemiş bir ya da iki tane patlatmış. Bir süre sonra Ali'yi gözaltına aldılar ama deli olduğu için, birşey de
yapmadılar. Bizimki delidir ama ağzı
sıkıdır. Bendekilere bir şey olmadı.
Şimdi bende temiz birkaç tane de malzeme var size aldığım” dedi. Tabii hemen inanmadım. Bizi etkilemek için
söylüyor diye düşündüm. Bunu anlamış olacak ki, devam etti konuşmasına: “Size bunları neden anlatıyorum veya neden böyle bir riskin al-

tına giriyorum? Öncelikle ben aktif
mücadele etmem, bu saatten sonra
edemem. Nedenleri uzun, girmeyeceğim. Ama ben yaşadıklarımı, katledilen insanlarımızı, bu halka yaşatılanları unutamıyorum. Bu adamlara bir şeyler yapılmalı, hesap sorulmalı, intikamımız alınmalı. Bunu siz
yapabilirsiniz, ben de size böyle şeyler ayarlayabilirim. Bunları ayarlamadan önce gelmedim, her şeyi hazır ettim. Bana hemen inanmayacağınızı biliyorum. Ama geçmişimi biliyorsunuz, tüm bunların nefreti uyutmuyor beni. Rahat uyumak istiyorum.” demişti. Sonra malzemeleri
göstermişti. Bu kadar zor bulunan şeylerin bu kadar kolay elinin altında olması seni elbette şaşırttı. Ve çokça
üzerine düşündüm. Sonra kimileri
için “rahat uyumak” suya sabuna
dokunmadan, mücadele etmeden yaşamaktı. Kimisi için de birçok riski
göze alıp malzemeleri bulabilmekti!
Ve mücadeleye ilişkin her şeyi bitirmişti belki Ahmet abi ama duyduğu
kin, onu böyle çalıştırıyordu. Ondan
sonra daha çok düşünmeye başladın.
“Kanını içsem doymam” dediğin bu
düzenin sahiplerine karşı neler yaptın? Elbette mücadele ediyorsun.
Ama bu yeterli mi?
Bu kin uzlaşmamayı getirir. Sen
hangi noktalarda uzlaştın? Bu kin, basit bir öç alma, sıradan bir öfke değildir. Bu kin, sosyalizme olan inanç,
devrime olan bağlılık, halka duyulan
sevgidir. Bugün düşen görev, bu öfkeyi büyütmektedir. Başta kendi içindeki öfkeyi büyütmelisin.
Her gün yeniden bu kini, bu öfkeyi
büyütmeli, yönlendirmelisin. Hedefin
düşman! Yüzünü hep düşmana dönmelisin, gözün üzerlerinde olmalı, izlemelisin. Cüretli, cesaretli!
Mektubumun sonuna geliyorum.
“Nefretimizin yönünü değiştiriyorlar” demiştim, mektubumun başında. Nefretinin yönü düzene karşı
olmalı. Rotanı dik tut, rüzgarın kinin
olacak. Hayallerini büyüt ve savaşı
yükselt! Gemin sağlam olursa, devrim denilen o limana er geç varırsın!
Unutma düşün! Bu kin onları yok
ettiğimiz mavzer olacak!
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Ders: İnisiyatif
Sevgili Yürüyüş okurları merhaba,
bu hafta inisiyatif konusunu ele alacağız.
Ezen-ezilen kavgasında tarafız.
Ezilenlerin tarafıyız. Bu savaş her an
her cephede kıyasıya sürüyor.
Savaşı kurallarına göre yürütme bilincinde olmak, sınıf bilinçli olmak inisiyatifin temelidir.
İnisiyatif en yalın haliyle bir durumu değiştirme iradesidir. Sorumluluk duygusudur. Sorumluluk alma
iradesidir. İktidar perspektifiyle donanmak, ona göre tavır almaktır. Yani
bilinçli eylemdir. Savaşın her
aşamasında tüm koşullarında
savaşma cüretine ve cesaretine sahip olmaktır.
Bu nedenle kısaca savaşma iradesidir. İnisiyatif savaşta ısrardır.

İnisiyatif bu gerçeğin bilincinde
olarak uzlaşmaz olmaktır.
İnisiyatif; bilinçli eylemdir, bilerek karar vermektir, kararında ısrar etmektir, doğru zamanda ve
yerde doğru karar vermektir, sorumluluk almaktır... diyebiliriz. Büyük Direnişimiz buna örnektir.
Solun bulunduğu durum, bu gerçeğin tersinden doğrulanmasıdır. Ülkemiz solu F Tipi hücre saldırısına karşı direnme iradesi gösterememiş, inisiyatifi kırılmış ardından da ideolojik
olarak savrulmuştur.
F Tipi saldırısında iradesini ortaya

rüyen devrim arabasına omuz veren
değil motor olmaktır.
Elbette ki bir ömür boyu devrimcilik iddiası taşımayanlar, kendilerini
örgütün ev sahibi değil de misafiri gibi
görenler devrim arabasının motoru olamazlar.
Ev sahipleri evini sahiplenendir,
koruyandır; eksikleri tamamlar, yanlışları düzeltir.
Halka, devrime ve Cephe’ye karşı sorumluluk duyan ve sahiplenen,
yanlışlara müdahale eder.
"Bana ne" demez. Bilir ki "eleştirilmeyen her yanlış meşrulaşır", sonra da çevresini ve giderek her yeri çürütür.
Yanlış yapmaktan korkmamalı,
girişken olmalıyız. Devrimin ihtiyaçları ne ise onu anlamaya çalışmalıyız.
Buna göre ilkelerimize ve değerlerimize göre hareket etmeliyiz.

İnisiyatifli olmak,
sorumluluk sahibi
olmaktır

Ezenle-ezilenin savaşı iradidir. İnisiyatifli insan Engels’in "özgür irade, konuyu
bilerek karar verme gücünden başka bir şey değil" dediği iradeye sahip
insandır. (Anti-Dühring syf. 158)

İnisiyatifi ele almak önemlidir.
Düşman demokratik eylemlerde inisiyatifi kırmaya çalışır. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için çeşitli yöntemler uygular; yasaklar, tehdit eder,
bir şekle sokmaya çalışır, nerede nasıl durulacağına, nasıl yürüneceğine
vb. müdahale eder.
Devrimci şiddet eylemleri söz konusuysa "kör terör" edebiyatı yapar,
eylemleri karalar, her tür ideolojik-psikolojik saldırı araçlarını devreye sokar. Kontra eylemlerle sınıf mücadelesini bulanıklaştırmaya; katliamlar ve
provokasyonlarla gözdağı vermeye
çalışır. Kısacası halkın örgütlü gücünün inisiyatifini kırmaya çalışır.
Yaşanan, iki sınıfın, yani burjuvazi ve prolateryanın irade savaşının devamıdır.

koyamayan sol, sınıf mücadelesinin
bütününde de aynı iradesizliği devam
ettirmektedir.

 İnisiyatif Sahibi Olmanın
İlk Koşulu Sorumluluk
Sahibi Olmaktır
Devrimcilik sadece söyleneni yapma ve talimat bekleme işi değildir.
Böyle bir ilişki tarzı amir-memur ilişkisinde vardır.
Devrimcilik böyle değildir. Gönüllülük işidir. Bu yüzden etrafta aksayan
işlerde, yanlışlarda onları düzeltmek için
inisiyatifli olunmalı. İnisiyatif, gereken
yerde, gereken tavrı göstermektir.
İnisiyatifli olmak, devrimin tüm ihtiyaçlarına ve görevlerine karşı sorumluluk duymaktır. Sorumluluk duymak, iddialı olmaktır.
Edilgen olmamak, kendini dışında
görmemektir. Mahir’in deyimiyle; yü-

 İnisiyatif,
Hazırlıklı
Olmaktır
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Taşıyabileceğimiz en
üst boyutta sorumluluk
üstlenmeliyiz. Devrimcilik sorumluluk üstlenme cesaretidir.
Cesaret: İddiadır, kararlılıktır, hata
yapmaktan korkmamaktır.
HATA YAPMAKTAN KORKAN
İŞ YAPMAKTAN KAÇIYOR demektir.
Göz göre göre hata yapmak yapılan hatalardan dersler çıkartmamak olmaması gerekenlerdir elbette.
Tereddüt, kararsızlık, inisiyatifsizlik devrimcilik değildir. Devrimci
kendini sınırlamayan insandır. Büyük ve hızlı adımlara ihtiyacımız var.

 Devrimci, Örgüt Gibi
Düşünen Örgütü İle
Bütünleşendir
Devrimci tereddütlü, kararsız, inisiyatifsiz olmaz. İnisiyatif sadece belli bir anda ortaya konulan tavır ya da
tek başına doğru zamanda doğru davranışı göstermek değildir. Bunlar so-
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nuçtur.
İnisiyatif sadece özel durumlarda
tavır almak değildir. Örgütlenme, eğitim çalışmasında, hareketin politikalarının uygulanmasında, geliştirilmesinde, ani gelişen olaylarda... her şeyde kendini gösterir insiyatifli olmak.
İnisiyatif sahibi olmak sürecin bütününü kavramaktır. İnisiyatif hazırlıklı
olmaktır. Eğitime ve öğrenmeye açık
olmaktır. Öğrenmektir. Okumaktır.
Tarihimizden, kitaplardan, hayattan,
halktan, pratiğimizden, geleneklerimizden, ideolojimizden öğrenmektir.
Doğru düşünmektir. İnisiyatifli
olmak için aklımızı kullanacağız.
Duygularımızı katmadan olayları değerlendireceğiz. Kafa yoracağız. Emek
vermeden, yoğunlaşmadan insiyatifli olmak mümkün değildir.
Sahip olmamız gereken özellikleri, yetenekleri, bilgiyi yoğun bir çaba,
emekle kazanırız. Doğru düşünerek,
koşulları doğru değerlendirerek inisiyatifli oluruz.
İnisiyatif bir dahinin doğuştan sahip olduğu bir yetenek değildir. Ortalama zekaya sahip bir kişinin önyargısız bir bakış açısı ile nesnel koşulları doğru değerlendirerek askeri
siyasi önlemler alarak gerçekleştirdiği bir davranış biçimidir.
İnisiyatif gökten zembille inmez
ona sahip olmak için bilinçli bir çaba
harcamak gerekir. Zayıflığımızı üstünlüğe, pasifliğimizi inisiyatife dönüştürmek için KOŞULLARI ÖĞRENECEĞİZ.
Emin olacağız. Emin olmak ne
demektir? Kafamızdaki sorulara MAKUL CEVAPLAR BULABİLMEKTİR.
NASIL?
Gözlem yaparak, gözleyerek koşulları öğreneceğiz.
HAZIR OLACAĞIZ. KOŞULLARI HAZIRLAYACAĞIZ. Hazır
olmak bir işi yapmak için gerekli
koşulları oluşturmaktır. Bu iki koşul
varsa, hazırsak SAKİN OLDUĞUMUZ SÜRECE İNİSİYATİF HEP
BİZDE OLUR.
ÇÜNKÜ NEYİ, NE ZAMAN,
NEREDE YAPACAĞIMIZI BİR

TEK BİZ BİLİYORUZ.

 İnisiyatifli Olmak
Kuralsızlık Değildir
İnisiyatifli olmak her şeye karışmak demek değildir. Örgütsel ilkeler
ve işleyiş temel alınmalıdır.
Savaş gerçekliğinde kurallar ve ilkelerin esnetilmesi olmaz. Bunların esnetilmesi yok olmakla aynı anlama gelir. Sahiplenmek, üretmek ve girişken
olmak kuralsız olmak anlamına gelmez. Tam tersine insiyatifli olmak ÖRGÜTLÜ BİR BEYİNE SAHİP OLMAKTIR.
Örgütün ihtiyaçları ve çıkarlarını
her şeyin önünde tutan bir anlayışın
sonucudur.
Neyi niçin yaptığını, neden istediğini, hangi davranışın neye hizmet
ettiğini doğru kavramaktır.
Örgütlü yaşama kural ve ilkeler
yön verir. İnisiyatif disiplini, mücadele ve direnme gücünü zayıflatmak
için değil güçlendirmek içindir. İnisiyatif görevlerimizi en iyi şekilde yapmak için mücadelenin güçlüklerinin
üstesinden gelmek için yeni güçler kazanmak için bir silah olmalıdır.
İnisiyatif; yaratıcılığımızı geliştirmekte, çalışma kapasitemizi arttırmakta, sorumluluklarımızı büyütmekde, soru sormakda, düşünce belirtmekte, hataları eleştirme-

deki cesarette, ortaya çıkan COŞKUDUR.
Dayı "sormayan, sorgulamayan,
araştırmayan, öğrenmeyen ülke ve
dünya gündemini tartışmayan devrimcilik yapmıyor" diyor. Sorgulayıcı
olmak, düşünmeden konuşmamaktır.
Neyi, niçin diyeceğini bilmektir. Sorgulayıcı olmak, değişime inanmaktır.
Sorgulayıcı olmak alınan kararları tartışmaya açıp amaçsızca sorgulamak değildir. Sorgulayıcı olmak
neden-sonuç ilişkisi içinde düşünmektir.

 Doğru Yöntemi
Bulmalıyız
Her devrimci zayıflıklarını güce,
pasifliklerini inisiyatife dönüştürebilir. Bunun için halkına karşı sorumluluk duygusu taşımak yeterlidir.
Yapılamıyorsa sorun yöntemdedir.
Doğru yöntemi aramak ve bulmak zorundayız. İnisiyatifli olmak koşullara
teslim olmamaktır.
Tarihimizi, şehitlerimizi, hayatı, kitapları, deneyleri inceleyerek mutlaka doğru yöntemi buluruz. Çünkü
zorlukları ve zayıflıkları yaşayan ilk
devrimci biz değiliz. Bizden öncekiler de mutlaka başka zorluklar yaşamış ve bir yol bulmuşlardır.
Ancak uzlaşmayanlar ve vazgeçmeyenler kazanır.

Köylüler Kapatıyor Devlet Açıyor...
Dedeyazı Köylüleri Direnmekte Kararlı
Malatya Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Köyü’nde kurulmak istenen
madene karşı köy halkı direniyor. Köyün sularını kirleten madeni, köylüler
daha önce yaptıkları eylemle kapattırmıştı. Madenin tekrar çalışmaya başlamasıyla birlikte, köy halkı madenin kapatılması için maden ocağına yürüyüş
düzenledi.
Yürüyüş sonunda maden ocağının önüne giden 100 kişinin üzerine madene ait araçlar sürüldü. Bunun üzerine köylüler araç şoförlerini indirip döverek
cezalandırdılar, sonra da araçları ve madene ait konteynırları kullanılmaz hale
getirdiler. Bunun üzerine köye gelen jandarma, köylülerden bazılarını gözaltına almak istedi. Köylüler, direnerek jandarmanın kimseyi almasına izin vermedi.
Şikayet üzerine savcılığa ifade vermeye giden köylülere savcı, jandarmaya ifade vermesini söyledi. Köylüler jandarmaya ifade vermeyi reddettiler. Daha sonra eylemle ilgili bir kişi gözaltına alındı ve aynı gün serbest bırakıldı. Tekrar açılmak istenen maden yeniden direnişle kapatılmış oldu. Dedeyazı Köyü, topraklarını
zehirleyen, geleceklerini yok eden madene karşı direniyor.

ZAM ZULÜM İŞKENCE

Hayatın
Öğrettikleri

Ne zaman inisiyatif konusu gündeme gelse; gözlerimin önüne gelince hala mideme sancılar giren o günü hatırlarım...
1994 yılıydı. “Zama, Zulme Karşı Ayağa Kalkalım” kampanyasının
sürdüğü dönemdi. Bir yandan Kampanya, içeriğine uygun eylemlerle
sürdürülürken, HÖP (Haklar ve Özgürlükler Platformu) olarak o dönem
ciddi bir sorunla da baş etmeye çalışıyorduk; İnisiyatif sorunu...
Gelişmeleri için eylemlerde sorumluluk verilen yoldaşlar önceden öngörülen durumlar dışında farklı bir gelişme olduğunda inisiyatif kullanmaktan korkuyorlardı. Tavırsızlıkları
kimi zaman eylemleri kendiliğindenciliğe mahkum ederken, sorumluluktan kaçışın da kolayını bulmuşlardı.
Eylem içinde yer alan Platform temsilcilerinden birine ya da herkesin tanıdığı, bilinen bir yoldaşa abi, abla ne
yapalım?” deyip kenara çekilmeleri
sıkça tekrarlanan bir durum haline gelmişti. Bunun önüne geçmek gerekti.
İnisiyatif kullanma konusunun ciddiyetinin kavranması için epeyce toplantılar, bire bir sohbetler yapıldı. Sonuçta Platform'da, önceden çizilen
çerçeve dışında o anda alınması gereken kararların eylemin inisiyatifini
üstlenen yoldaşlar tarafından alınması ve eksik-yanlış da yapsa sadece gözlemci olunup sonradan değerlendirilmesi kararı çıktı. Kolaycılığa, sorumluluktan kaçışa prim verilmeyerek
inisiyatif konusunda kendine güven geliştirilecekti.
İşte o günlerde Eminönü'nde mahallelerin katılacağı kitlesel bir eylem
yapılacak, yürünebilirse İstanbul Valiliği'ne yürünecekti...
Eminönü’nde belediye otobüslerinin ana duraklarında dağınık olarak duran kitle eylem saatinden önce
gelmiş, sloganlarıyla eylemi başlatacak olan slogancı yoldaşı bekliyordu. Biz de dergiden iki kişi Cağaloğlu’ndaki gazetelerden tanıdık
muhabirleri organize etmiş, eylemi izlemek için hazırdık.
Sloganın patlamasıyla HÖP imzalı, kampanyayla ilgili ana pankart

İnisiyatif
açıldı. Ağır ağır yürünürken de kortej oluşmaya başladı. 200-250 kişilik bir kortejin sloganlarla yürümeye başlaması duraklardaki, Yeni Caminin arka tarafındaki herkesin dikkatini çekti.
Mahallelerden çocuklarıyla gelen
kadınlar, gençler, ihtiyarlarla, alışıldık bir eylemci topluluğuna benzemiyorlardı.
Kortejle beraber gazeteciler de uygun açılardan fotoğraf almak için hareketlendiler. Onlar fotoğraflar çekerken birden gerilerden koşan iki genç
tam da gazetelecilerin önünde platform
pankartının önüne atılıp Küçükarmutlu Halkı yazan bir pankart açtılar.
Kortejden yapılan yerinize geçin
şeklindeki müdahaleler de, eylem sorumlusunun gelip “Ben inisiyatifim.
Çekilin platform pankartının önünden!” demesi de kar etmedi. Geri
adım atmayan gençler, “Tamam anladık inisiyatif sende de, bize de
duruma göre inisiyatif koyabilirsiniz,
dendi!..” diyerek yaptıklarını savunmayı sürdürdü. Skeçe dönen bu
konuşmaya kortejdeki ihtiyarlardan
birinin müdahalesi son verdi de Armutlu’nun gençleri yerine geçti ve
yürüyüşe devam edildi.
Yeni Cami’den postane tarafına
dönülecek araya gelmeden bir resmi
polis minibüsü kortejin önünde durdu. Araçtan inen 6-7 polisle en önde
slogan attıran yoldaş, arkasında platform pankartı, eylemin sorumlusu ve
kortej karşı karşıya geldiler. Elinde
telsiz olan bir komiser yürüyüşe izin
veremeyeceklerini söyledi. Ama
bunu söylerken tedirgin olduğu her
halinden belliydi. Nasıl olmasın ki,
biri yürü dese, kitlenin onları ezip geçeceğinin farkındaydı..
Polislerin kalabalık olmadığını
gören ve sorun çıkmasın, işi büyütmeden geçip gidelim düşüncesiyle
hemen öne gelen yaşlıca bir amcamız
komiserle konuşmaya başladı.
-Valiliğe gideceğiz
- İzin veremeyiz!

-Sorun çıkmasın..
- Biz de ev geçindiriyoruz,
zamlardan şikayetçiyiz ama sonuçta memuruz. Siz de bize anlayış
gösterin...
Hiçbir hareket yapılmadan bu
konuşmalar sürerken öndekilerin de,
slogancının da gözü sorumludaydı.
“Ne yapalım, söyle” dercesine sık sık
göz ucuyla ona bakıyorlardı. O sessizliğini sürdürünce slogancı yumruğunu kaldırıp” Baskılar Bizi Yıldıramaz!” diye komiserin suratına suratına slogan atmaya başladı. Kitle de
ardından...
Bekleyiş sürerken arkadan gelen
5-6 yoldaş da slogancıya katıldı. Ve
hep birlikte bazen burun buruna geldikleri polislere karşı sloganları aralıksız devam ettirdiler. Ortam o kadar gerilmişti ki biri ilk adımı atsa kitle bendleri yıkıp geçen sel gibi akacaktı. Ama inisiyatif koyup “Yürüyün!” demesi gereken sorumlu hala
sessiz ve kendisinden daha sorumlu
birisini bulabilme çabası içinde biçare
etrafına bakınıyordu.
Tüm bunlar olurken zaman hızla
geçiyor ve slogan atan kortej Yeni Cami’nin önünde bekleyip duruyordu.
Birden siren sesleriyle sivil polislerin
olduğu minübüsler, ekip otoları ve
çevreden koşturarak gelen polislerle
ortalık ana-baba gününe döndü. Silahlarını çeken siviller havaya bir
kaç el sıkıp doğrudan kitlenin üzerine saldırdılar. Öndeki gençlerin dışında kortejden ciddi bir direniş olmadı. Neredeyse 15 dakikadır bir
avuç polisin karşısında bekleyip duran kitle sirenlerini çalarak arka arkaya
gelen polis otolarını ve elde silah koşturan onlarca polisi görünce panik halinde kaçmaya başladı. Polisler yetiştiğine genç-yaşlı, kadın-erkek demeden saldırıyor, yerlerde tekmeliyor,
kimilerini de gözaltına alıyordu.
Göz göre göre yaşanan bu inisiyatifsizlik sonucu hem valiliğe yürüme
imkanı kullanılamadı, hem aralarında
sorumlunun da olduğu bazılarının kafası, kolu kırılmış yirmiden fazla yoldaşımız gözaltına alındı, hem de mahallelerden gelen insanlarımız üzerinde moral bozukluğu yarattı...

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Halkın
Hukuk
Bürosu
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Mısır Piramitlerinden Adliye
Saraylarına, Emek Veren El Bizim

Kapitalizm en fazla kar etmeyi kendine amaç edinen sistemin adıdır. En fazla kar elde etmek isteyen sınıfsa burjuva sınıfıdır ve artık içinde bulunduğumuz sürede en büyük sermaye
sahipleri yani tekellerdir. Devlet buna
göre organize olur ve yaptığı her işte tekellerin karını gözetir.
Kapitalizm sosyalist sistem yaşadığı
sürece dünya üzerinde adına sosyal devlet dediğimiz, halklara bazı haklar tanıyan biçimlerde sürdürülmüş olmakla beraber içinde bulunduğumuz zamanda halklara azgınca saldırmaktadır.
Büyük bedellerle kazanılan haklar geri
alınmakta, en dokunulmaz sanılan statüler sarsılmaktadır.
İçtiğimiz sudan, aldığımız havaya
her şeyi piyasa malı haline getiren
sistemin eğitim, sağlık, hukuk alanlarına gözünü dikmesi kaçınılmazdı.
Hukuk alanında bu alım satım işleri saraylarda yapılmaktadır. Bu saraylarda
kişi haklarının ancak parası olanlarca
kullanılabilmesi ayrı bir çalışma ve yazı
konusu olması sebebi ile bu sarayların
inşasında emeği geçen tutuklu ve hükümlülerden söz etmek istiyoruz.
Avrupa’nın en büyük adalet sarayını inşa eden eller tutuklu ve hükümlülerin elleriydi. Yine burjuva
basına haber olduğu üzere 91 adliyenin yapımında işçi olarak hükümlüler kullanılmıştı.
Asmayıp da besleyelim mi mantığının bir devamı olarak sanki tercihleri üzerine hapishanelerde kalıyorlarmış
gibi tahliye olan hükümlülerin arkalarından evlerine yüklü miktarlarda borç
dökümleri postalandı. Adına iaşe bedeli
denilen bu dökümlerde eski hükümlülerden hapishanede yediği yemeğin, yattığı yatağın parası istendi.
İktidarların her alanda örnek aldığı
ve “ne buyurursanız o olur” şeklinde mükemmel bir işbirliği içinde olduğu
Avrupa ve ABD’nin infaz modellerini
Türkiye hapishanelerine uygulayarak
karlı işletme biçimleri aranmaya başlandı.
Bu karlı işletmelerden biri de hapishanelerin özelleştirilmesidir. Devletin

üzerinde bir ekonomik yük olarak görülen hapishaneleri, karlı birer işletme
haline getirmek gerekli görüldüğünde
bu kar elbette patronların kasasına
akacaktır. Bu sebeple gerek bazı hizmetlerin özelleştirilmesi gerekse bütün
halinde hapishanenin özelleştirilmesi
şeklinde olsun özel şirketlerin kasasına akacak karın temini içindir. Her durumda üzerinden kar elde edilecek
olan tutuklu ve hükümlülerdir. Kimi kez
tutuklu ve hükümlülere yatırılan paraların işletilmesi yolu ile, kimi kez fahiş
fiyatlarla zorunlu ihtiyaç malzemeleri
satan kantinle, yemekhaneler ile ve kimi
kez de doğrudan tutuklu ve hükümlülerin emeğini kullanmak yolu ile gerçekleşti ve gerçekleşecektir. Tabii ki
eğer asgari ücretten ödenen ücretleri
harcamak istediklerinde de hapishane
kantinlerinin verdiği fiyattan mal satın
almaya mecbur olan mahkûmlar hem
iş üretecek hem de geliri dışarı akıtmayacak türde bulunmaz işçi ve müşteriler olacaktır.
2009 yılında Maliye Bakanlığı bazı
kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ile
ilgili çalışmalar yaparken, kamu hizmetinden saydığı hapishaneleri özelleştirmenin karlılığı üzerinde durdu. Yapılan çalışmalarda örnek alınan ülkelerin başında ABD geliyordu. ABD’de
"mahkum kiralama sistemi" adında
köleliğin yerine uygulanmış olan sistemlerin çağa uygun isimler alarak
devam ettiği görülmektedir. Babil’in
Asma Bahçeleri’nden, Mısır Piramitleri’nden dünyanın en büyük adliye saraylarına uzanan süreç aradan geçen
yüzyıllara rağmen aynı mantığı taşımaktadır.
Tüm dünyadaki özel sektör cezaevleri işletmelerine bakıldığında bunların önemli faaliyet alanlarından birinin de inşaat olduğunu görürüz. Büyük
oranda insan gücüne dayalı inşaat sektörü için denetimin azlığı ücretlerin düşüklüğü bakımından tutuklu ve hükümlüler bulunmaz bir fırsattır.
Türkiye’de F Tipi hapishane modeline geçiş sürecinde iktidarın akıl hocalığını yapan, ABD’de çok uzun yıl-

lar denetçi olarak çalışmış Melda Türker katıldığı toplantılarda, Türkiye hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının azlığından yakınıyor, eğer
ABD’de mahkum sayısı düşerse ekonominin olumsuz etkileneceğini söyleyerek şaşkınlığını ifade ediyordu.
Nitekim çalışmayı reddeden tutukluların disiplin cezalarına çarptırıldıkları ülkelerin başında ABD
gelmektedir. Bu ülkede çalışmayı reddedenler tecrit uygulamalarına tabi tutulmaktadır.
Akşam gazetesinin 3 Ekim tarihli
haberine göre; “Müdürlüklerin toplam bütçesi 2011'de 747 milyon TL'ye
ulaştı. Gelir ise Bakanlık için adeta ilaç
oldu. Hem mahkumların türlü ihtiyaçları karşılandı hem bakanlığın ihtiyacı
birçok bina ve hizmet için kaynak
oldu.”
Haber şöyle devam ediyor ; “Adliye saraylarının yanı sıra 57 ceza infaz
kurumu işyurtlarının gelirleriyle tamamlandı. 27'sinin yapımı devam
ediyor. 189 adliye hizmet binasına döşeme ve eşya alımı, lojman ve arsa temininde de bu gelirlerden yararlanıldı”
4301 sayılı yasanın Ağustos 1997
yılından önce yalnızca açık cezaevlerinde bulunan iş yurtları bu tarihten sonra kapalı hapishanelerde de kurulmaya
başlandı.
2004 tarihli Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un hükümlülerin yükümlülüklerini düzenleyen altıncı bölümünde
hükümlülerin çalıştırılmasını da saymıştır. Ceza infaz modelinin hükümlülerin çalıştırılması yalnızca kar sağlama amacına değil aynı zamanda iyileştirme amacına da hizmet ettiği söylenmektedir. Elbette yukarıdaki haberle birlikte düşünüldüğünde bu iyileştirmenin kime hizmet ettiği açığa çıkmıştır.
Yeni insanları mahkum edecek adliyeleri, yeni insanları kapatacak mekanları tutuklu ve hükümlülere yaptırmak kapitalizmin halkı ciddiye almamasının bir göstergesi değil de nedir ?
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseli Gençliğin Örgütlülüğünü Nasıl
Geliştireceğiz?
Liseli gençleri örgütlemek sadece
Dev-Genç’lilerin görevi değildir.
Mahallelerimizde de lisede okuyan
binlerce genç vardır. Derneklerimizin
pek çok faaliyeti de bu genç yoldaşlarımızın omuzlarındadır. Liseliler
mahalle derneklerine kitleler halinde,
arkadaş grupları halinde gelirler. Temel
görevimizi yani örgütlenmeyi yapmadığımız için de giderler. Burada
eksiklik liselilerde değil, örgütlenme
yapmayandadır.
Gençleri katmalıyız, korkmadan,
çekinmeden, kendimize ve gençlerimize güvenerek, görevler vermeliyiz. Görev vermek için kişinin dürüst
olması yeterlidir.
Heyecanıyla, öğrenme isteğiyle
haksızlıklara karşı mücadele isteğiyle aldıkları görevleri yapacaklardır.
Hata mutlaka olur, ancak biz değiştireceğiz, boşluk bırakmayacağız.
Boşluk bırakmamak nedir? Program
yapmaktır, denetlemektir. Program
yaparken görev verdiğimiz liselilerin
gerçekliğini, tecrübesizliğini düşünerek olası eksikliklerini gidermek için
önlem almaktır.
Sadece Liseli Dev-Genç’liler gençlik çalışması yapmaz. 30 yaşında bir
devrimci de liseli bir gençle ilgilenip
liseliyi örgütleyebilir. Emek, eğitim ve
yoldaşlık ilişkilerimizle, sevgi ve saygıyla bir liseliyi Liseli Dev-Genç’liye
dönüştürebiliriz.
Gençlik için devrimci mücadelenin
kopmaz halkası olan yoldaşlık bağı
henüz öğrenmediği bir bağdır.
Arkadaşlık ilişkisi, dostluk onun yaşamının bir parçasıdır. Gençlerimize yoldaşlığın dostluktan, arkadaşlıktan çok
yüce bir bağ olduğunu ancak onlarla
geliştireceğimiz ilişki ile anlatabiliriz.
Düzenin arkadaş ilişkilerinde karşılıklı çıkar vardır, rekabet vardır,
kıskançlık vardır. Bizim ilişkilerimizde ise sevgi-saygı vardır, eksikliklerimizi, hatalarımızı düzeltmek

Bi̇z Li̇seli̇
Dev-Genç’li̇̇leri̇z
 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, erken
olgunlaşıyoruz biz. Bu ülke,
bu düzen erken büyümek
zorunda bırakıyor bizi.
 İşte bu yüzden,
BU KAVGADA BİZ DE
VARIZ!

için karşılıklı emek vardır. Yoldaşlık ilişkilerini önce biz yaşatarak ve şehitlerimizi, kahramanlarımızı anlatarak kalıcılığını sağlamalıyız.

Nasıl Bir Çalışma
Yürütmeliyiz?
Hedefli bir çalışma yürütmeliyiz. 9
milyon liselinin yaratacağı gücü düşünmeliyiz. Hepsini örgütleyemeyiz ancak
her mahalledeki liseliler için hedefler
koymalıyız. Tek tek, grup grup örgütlemeliyiz.
Demokratik, ekonomik, siyasi hak
talepleri için yaptığımız tüm kampanyaların çalışmalarını belirlerken liseler için
de planını çıkarmalıyız. Kim yapacak
çalışmasını, kaç kişiye ulaşacağız, kaçını örgütleyeceğiz? Mutlaka hedefimiz
olmalı. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler koymalıyız.
Liselilerden komiteler, gruplar oluşturabiliriz. Bildiri dağıtmaları, afiş, kuşlama, imza toplama, yazılama yapmak,
pankart asma grupları, korsan eylem
grupları oluşturmalıyız.
Eğiterek, güvenerek, güven duyduğumuzu hissettirerek, düşüncelerine,
yaptıklarına değer verdiğimizi, onları
yaşı küçük olarak görmediğimizi göstererek, beraber faaliyet yürütmeliyiz.
Bildiklerimizi öğreteceğiz ve onlardan öğreneceğiz. “Nasıl yapacağız?”
sorusunu onlara da soracağız, düşündürteceğiz ve hayata geçirteceğiz.
Liseliler bizi abi, abla, kardeş,
arkadaş olarak görmeliler. Arkadaş
gibi görüp dertlerini, sorunlarını paylaşmalılar. Daha doğrusu biz paylaşmalıyız. O yaşlardaki öğrenciler bizimle paylaşmakta çekingen davranabilirler. Biz onlarla ilgilendiğimiz, onlarda güven uyandırdığımızda ancak o
zaman bize açılabilirler.
Derneklerde sadece görev yapan,
görev veren olarak görmemeliler.
Düzenli görüşmeliyiz. Haftada en az

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Liseliyiz Biz
bir iki defa sadece eyleme çağırmak için değil, her anında yanında olabilmek için gitmeliyiz, biz gideceğiz, değer
vereceğiz, emek harcayacağız. Ancak verdiğimiz değer
ve emek ölçüsünde bir dönüşüm yaratabiliriz.
Liselilerin ihtiyaçlarına, alan, eğitimine göre çalışma yöntemleri belirlemeliyiz. İlgi alanlarını bilip, bu alanları da örgütleme yerlerine dönüştürmeliyiz. Futbol, müzik, resim, sinema, halk oyunları, tiyatro, bilgisayar, kitap ve daha pek çok
faaliyeti örgütlememize hizmet edecek şekilde kullanmalıyız. Bu faaliyetlerin de en iyi devrimciler tarafından yapılabileceğini göstermeliyiz.
Toplu film izlemek, futbol maçları yapmak, kitap okumak, kültür grupları oluşturmak vb. faaliyetlerle gençliğin hem spor ve kültür ihtiyacını karşılamalı hem de burjuvazinin bunları nasıl kullandığını teşhir ederek örgütlemeliyiz. Saflarımızda duygularını, yeteneklerini gösterebilmelidir. Bir müzik aleti çalıyorsa, öykü vb. yazıyorsa, oyunculuk yeteneği varsa, kurumlarımızda ifade
edebilmeli.
Yalnızca propaganda faaliyetimizle değil, gençliğin

maddi, manevi, kültürel sorunları ile ilgilenmeliyiz.
Yardımlaşma kültürünü geliştirmeliyiz.
Eğitimi asla aksatmamalıyız. Mutlaka devrimi, devrimciliği, sosyalizmi, halk ve vatan sevgisini öğretmeliyiz.
Öğretimin daima pratikle bütünleşmesi gerekir. O zaman
bilgiler zihne yerleşir. Soyut ve anlaşılmaz, kuru bir eğitim ise kısa sürede kaybolur, kalıcılığı olmaz. Bizim
vereceğimiz eğitim hem teorik olmalı, hem pratikte uygulanarak sağlamlaştırılmalı. Eğitimimizde kini, düzene kin
duymayı öğretmeliyiz. Yoksulluğun, yozlaşmanın, katliamların sorumlusunun düzen olduğunu asla unutmamalı ve
sınıf kinini öğretmeliyiz. Oligarşinin, ekonomik, kültürel,
siyasal tüm sömürü biçimleri teşhir edilerek gençliğin heyecanı, öfkesi oligarşiye çevrilmelidir. Burjuvazi bize saldırırken bu kinle saldırıyor, biz de öfkemizi ona yöneltmeliyiz. Eğitimle amacımız savaşı, savaşçılığı öğretmektir.
Hedefimiz, amacımız savaşı büyütmektir. Tüm gençliği örgütleyemeyebiliriz. Ancak bugün örgütlenmezse
bile üzerinde yarattığımız doğru etkiyle daha sonra
örgütlenecektir.

Liseli Dev-Genç’liler Olarak Liselerin
Önünden Ayrılmamalıyız
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Okullar bizim mevzilerimizdir. Okullarımıza, sınıflarımıza “bizi” götürmeliyiz. Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak mevzilerimizi boş bırakmamalıyız. Liseli DevGenç’liler bulunduğu her okulda çalışma yaparak liseli gençliği düzenin dayattığı yoz kültürden çekmeye çalışır. Yoz
kültür liselilere dayatılan uyuşturucudur, kumardır, çeteleşmedir, fuhuştur. İşte bunun gibi ahlaksızlıklar bugün liseli gençliğe dayatılmaktadır. Başta, beyinlerde başlayan bu
yozlaşma daha sonra bir hastalık halini alarak etrafa
yayılmaya başlar. Bu hastalık öyle bir hal alır ki liseli gençlik kendine, kendi kültürüne yabancılaşır ve etrafındaki arkadaşları, ailesi onu tanıyamaz hale gelir. Çünkü düşman bizden önce girmiş ve teslim almıştır. Ve bizim okula gitmediğimiz, çalışma yapmadığımız her gün Liseli DevGenç’li yapacağımız arkadaşımız daha fazla düzene teslim olmuş olur.
Şu an etrafımızda gördüğümüz bir çok liseli böyle olabilir. Ama biz şunun önemini bilmeliyiz. O insanları bu

hale getiren düzendir. Okula gitmediğimiz her gün arkadaşımıza yaptığımız en büyük kötülüktür. Çünkü onlar halk
kültürünü bizim onlara göstermemizi istiyorlar. Bizleri her
an yanlarında görmek istiyorlar. Sorunlarını paylaşıp,
sorunlarına çözüm üretmemizi bizden bekliyorlar. Bu yüzden emek harcamalı ve sabırlı olmalıyız. Liseli Dev-Genç
saflarına kazandıracağımız her insan kurşun olacaktır. Artık
düşmanın karşısında örgütlü bir insan duracak ve en ağır
darbeleri o örgütlü beyinden alacaktır. Düşman hakkını
arayan, halkın sorunlarını çözmeye çalışan militan bir
beyin görecektir karşısında.
Her Liseli Dev-Genç’li böyle düşünürse liseleri kuşatır. Demokratik lise mücadelemiz başarıya ulaşır ve
yeni insanlar çıkartırız. Okullara gitmek, tek başına da
olsak okullarda olmak devrimci mücadeleye bir şeyler eklemektir. Liseli Dev-Genç şehitlerimizin bizlere
bıraktığı mirası büyütmek, üzerimize düşen sorumlulukları
yerine getirmektir.

Dünya Gençliğinden

Yunanistan'da öğrenciler televizyon
kanalını işgal ettiler

Kolombiyalı öğrenciler alanlardaydı
Kolombiyalı öğrenciler, hükümetin gündeme getirdiği
eğitim reformuna karşı başkent Bogota ve birçok şehirde eylemler yaptılar. Bogota' da binlerce kişinin katıldığı eyleme polis saldırdı ve çatışma çıktı. Cali şehrindeki eylemde ise polisin saldırısı sonucu 19 yaşında bir
öğrenci katledildi.
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Yunanistan'da hükümetin yüksek eğitime getirmek istediği değişiklikleri protesto eden üniversite öğrencileri devlet televizyonunu NET TV'yi canlı yayında işgal ettiler.
Stüdyoya giren 60 öğrenci, kanalın yayın akışını durdurdu.
Hükümete yönelik taleplerini içeren bir metni yayında okuduktan sonra öğrenciler işgale son verdiler.

ZAM ZULÜM İŞKENCE

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Polis Terörü Gençliğin
Mücadelesini Engelleyemez!

Üniversitelerde ve liselerde eğitimöğretim yılının başlamasıyla beraber, AKP iktidarının, gençliğin mücadelesini sindirmeye yönelik saldırıları da arttı. Kuşkusuz AKP iktidarının bu yıl da kaygılandığı, öğrenci gençliğin kararlı mücadelesidir. Öğrenci gençliğin
vermiş olduğu kararlı mücadele düzenin bekçilerini
korkutmaktadır. Öyle ki, her üniversite ve lisede azgınca bir polis terörü ve sivil faşist saldırılar süre gelmektedir. Bunun da en önemli nedeni; toplumsal muhalefetin şekillenmesinde gençliğin önemli bir yer edinmesidir.

pılanlar işkence değilse nedir? İşkenceler, katliamlar ve
infazlar devam ediyor ülkemizde. Son yıllarda tutuklananların sayısı 12 Eylül'deki tutuklu sayısını geçmiştir.
Ve tutuklamalardan en çok etkilenen kesim gençlik olmuştur. Sadece 2010 yılında 376 üniversite öğrencisi gözaltına alınmış ve 50 üniversite öğrencisi tutuklanmıştır.
Tutuklananların 17'si Gençlik Federasyonu üyesi olan öğrencilerdir. Üstelik geçen yıl tutuklanan Ferhat Tüzer ve
Berna Yılmaz sadece parasız eğitim istedikleri için 19 ay
tutuklu kaldılar.

Polis Terörü Tüm Gençliğe Yöneliktir!
Artık okuduğumuz okullar, üniversiteler ve liseler öyle
bir boyuta gelmiştir ki, her gün bir gözaltı ya da tutuklama haberi ile karşılaşıyoruz. En demokratik ve meşru
taleplerimiz bile bugün suç sayılıyor. Geçtiğimiz günlerde
Gülsuyu Ertuğrul Gazi Lisesi'nde CHE Guavera'nın anmasını yapan öğrenciler, polisin saldırısına maruz kaldı.
Üstelik saldırı sıradan bir saldırı değildi, öğrencilerin kafasına elektrikli coplarla vuruldu. Kız öğrenciler saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. İşkence karakolda
da devam etti.
30 Eylül 2011 tarihinde, Sarıgazi Mehmetçik Lisesi'nde
bildiri dağıtan lise öğrencilerine sivil polisler saldırdı.Öğrencilere yapılan işkence yetmiyormuş gibi, öğrenciler 143 TL para cezasına çarptırıldı.
Polis terörünü ve AKP iktidarının tahammülsüzlüğünü yaşadığımız bir yer de İstanbul Üniversitesi' dir. 12
Ekim’de İstanbul Üniversitesi'nde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada, 37 öğrenci polisin azgınca saldırısı sonucu zorla okul önünden gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların 12'si Gençlik Federasyonu
üyesi olup, üniversite çevresinden de olayla ilgisi olmayan birçok kişi gözaltına alındı. AKP iktidarına göre yapılan hukuksuzluğu, işkenceleri teşhir etmek suçtur! Öğrencilerin birbirini sahiplenmesi suçtur! Tüm bunlara rağmen öğrenciler gözaltında birbirlerini sahiplenmiş ve götürüldükleri işkence merkezinde de işkencelere maruz kalmışlardır. Zorla arama yapmak isteyen polis, öğrencileri işkence yaparak arama adı altında çırılçıplak soymuştur.
Gözaltında onursuz müdahalelere karşı direnen öğrencilerin ise kafalarına silah kabzalarıyla vurulmuştur.
Kız öğrencilerin kafası pis suya sokulmaya çalışılmıştır.

Ülkemizde Demokrasi Olduğu Yalandır!
Öyle ki Başbakan Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmalarda ısrarla vurguluyor ve "İşkenceye sıfır tolerans" verildiğini söylüyor. 12 Eylül'de yapılan işkencelere ve katliamlara karşı sahte gözyaşı döküyor. Ancak bugün ya-

Israrlı ve Kararlı Mücadele ile Polis
Terörünü Kıralım!
Okullarımız her geçen gün daha çok kışlaya çevrilmektedir. Polis terörü her geçen gün dahada artmaktadır.
Gözaltılar, tutuklamalar daha da artmaktadır. Protesto bir
haktır. AKP iktidarının bilim dışı, anti-demokratik faşist
uygulamalarını kabul etmek zorunda değiliz. Demokratik, meşru, yasal haklarımızı istemek suç değildir. Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir düzende
adalet yoktur.
Biz gençliğe yönelen bu saldırıları ancak gençliğin örgütlü mücadelesiyle engelleyebiliriz. Polis terörüne karşı barikat oluşturacak örgütlü mücadelemiz ve kararlılığımızdır. Bugün bizlere dayatılan; polis terörüne ve sivil faşist saldırılara karşı örgütsüz olmamızdır. Faşist teröre karşı düzenin çizdiği sınırlara hapsolarak değil, gençliğin militan ruhuyla hareket etmeliyiz.
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gençliğin
tarihinden
24 - 31 Ekim
25 Ekim 1992 : İstanbul Demokratik Lise İçin
Mücadele Komiteleri tarafından gerici, faşist eğitim
sistemini ve liseli gençlik üzerindeki baskıları anlatan
panel düzenlendi.
27 Ekim 1992 : Ayhan Efeoğlu' nun polis tarafından kaybedilmesini protesto için Dev-Genç’liler Beşiktaş-Akaretler’de silahlı ve molotoflu eylem yaparak yolu trafiğe kapadılar. Aynı zamanda da Akaretler
Akbank şubesi molotoflandı.
25 Ekim 1994 : İstanbul DGM' de Dev-Genç davasında tanıklık yapmak isteyen işkenceci bir polis
Dev-Genç davası tutsakları tarafından dövülerek cezalandırıldı.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
FÜZE KALKANINA, PARALI EĞİTİME,
YÖK'E HAYIR
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6 Kasım... Öğrenci gençliğin tarihi açısından bir köşe taşını oluşturuyor.
Devrimci gençliğin mücadelesine her
zaman ivme kazandıran yönüyle takvimlerde özel bir yeri olan gündür.
12 Eylül faşist cuntası her şeyiyle devrimci hareketi ezmek, yok etmek istiyordu. 1980 yılı ve devamında tüm demokratik haklar gaspedildi. Dernekler ve siyasi dergilerin bürolarına mühür vuruldu. Sokaklar, askerler ve tanklarla işgal edildi. Amerikan markalı botlar ve onların pislik kokusu tüm ülkeye yayıldı. 1980 cuntası en çok gençlik kesiminden intikam almak istiyor ve
onu hedef alıyordu. Devrimciler işkence tezgahlarında, idam sehpalarındayken, cunta, gelecek planı yapıyordu. Gençliği gelecekte nasıl
engelleyeceğini tasarlıyordu. Latin
Amerika'da yaşanan faşist cuntalardan ve CIA'li hocalarından iyi ders
çıkaran bizim ülkemizdeki Amerikan
uşakları gençliğin karşısına YÖK
diye bir kurum getirmişti.
YÖK, gençliği her türlü yetkiyi
kullanarak susturacak ve ilerici unsurları tasfiye ederek gençliği denetim altına alacaktı. Her şey Amerikan
çıkarlarına göre ayarlanmıştı. Toplumun dinamit fitili olan gençlik ve
Dev-Genç'liler yok edilmeliydi.
Yani YÖK üniversiteleri Amerikan çıkarlarına göre düzenlemek
için kuruldu ve bu misyonuyla kurulduğu günden bugüne öğrenci gençliğin etrafına daha kalın duvarlar örmeye devam ediyor. Çok düşük miktarlar olarak başlayan ve daha sonra
katlanarak artan har(a)çlarla, vizelerle, okuldan atmalarla, devrimci-demokrat, hakkını arayan her öğrenciye açılan soruşturmalarla eğitim sistemini hergün biraz daha zorlaştıran,
öğrencileri zaten çok sınırlı olan
sosyal ve kültürel faaliyetlerden de
uzaklaştırarak düzene uygun kafalar
yetişmesini sağlayan uygulamala-
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rıyla YÖK, öğrenci düşmanı olduğunu defalarca ispatlamıştır.
Gençliğin bugün eğitim sistemiyle ilgili yaşadığı sorunların, üniversitelerdeki yozlaşmanın birinci
dereceden sorumlusu YÖK ve onu
bugüne kadar yöneterek kararların altına imza atanlardır.
Bir 6 kasım daha yaklaşıyor.
YÖK’ün işlevi 12 Eylül’den beri hiç
değişmemiştir. 12 Eylül’ün faşist
uygulamaları gençlik üzerinde 30 yıldır YÖK aracılığıyla sürmektedir.
Ama YÖK hiçbir zaman amacına ulaşamamıştır. Ne gençliği susturabilmiş, ne de mücadelesini engelleyebilmiştir. Dev-Genç'in 1980
sonrası mücadelesinde YÖK'e karşı
mücadele en önemli yeri tutmuştur.
Daha 1981 yılında, YÖK anayasal bir
kurum olmadan önce, Dev-Genç
üniversitelere vurulan darbeyi öngörmüş ve "YÖK' e Hayır!","Cunta, Bilim ve Özgürlük Düşmanıdır!"

İTÜ Vadi Yurdu'nda
Öğrencilere Saldırı
İTÜ'nün Sarıyer'de bulunan Vadi
Yurdu'nda kalan öğrencilere çevrede bulunan serseriler yurdun içine
kadar girerek sopa ve bira şişeleriyle
saldırdı. Anlaşılan güvenlikler sadece
devrimcileri engellemek için işe
alınıyor.

1 Metre Mesafe
Öğretmenleri Korumak
İçinmiş!
Antalya'da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 20112012 Sene Başı Değerler Toplantısı’nda aldığı, lise öğretmenlerine yönelik kararda, cinsel istismar vb. durumlarla karşılaşılmaması için mesafe 1 metreden az olmayacaktır" ifadesine yer verildi. Bütün öğretmenleri, öğrencileri tacizci gibi gös-

diyerek bir kampanya başlatmıştır.
1981 yılının koşulları ve cuntanın baskısı altında bütün gücüyle
halk düşmanı bir kurumu teşhir etti
Devrimci Gençlik. Dev-Genç'lilerin yaygın olarak kullandığı ve etkin
oldukları üniversitelerdeki öğrenci
kulüpleri bu kampanyayı sürükleyen
araç oldu. "İstanbul Üniversiteler
Arası Halk Oyunları Yarışmasını"
YÖK' e karşı bir protestoya dönüştüren Dev-Genç'liler her koşulda
haksızlığa karşı çıkılabileceğini bize
bir kez daha gösteriyorlardı.
Kampanyanın en sarsıcı eylemi
Dev-Genç'lilerin YÖK binasını bombalayarak tahrip etmesi olmuştu.
Yaprak bile kıpırdamayan bir dönemde Dev-Genç'lilerin cüreti
gençliğe umut veriyordu.
Öğrenci gençliğe ve halka umut
veren eylemler hiç kesilmeden ve artarak devam edecek ve Dev-Genç
halkın gönlündeki sarsılmaz yerini
daha da güçlendirecektir. Artık her 6
Kasım düzenin Dev-Genç'lilerden
ve öğrenci gençlikten korktuğu bir
gün olacaktır.
termek Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
zihniyetini gösteriyor. Büyük bir
ikiyüzlülükle ahlaktan bahseden
MEB daha geçtiğimiz günlerde
Kaş’ta tacizi basın açıklaması ile kınayan öğretmenlere soruşturma açmıştır.

Mimarlık Bölümü
Öğrencileri Boykotta
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi öğrencileri boykota başladılar.. Sınıf ve atölyelerin yetersiz kaldığına dikkat çeken öğrenciler derslere girmiyorlar. Sınıf ve atölyelerin
yetersiz kalması nedeniyle merdiven
altları, tuvalet önleri, okul bahçesindeki banklarda ders yaptıklarını
söyleyen öğrenciler, bu duruma daha
fazla katlanmayacaklarını, insani
koşullarda eğitim almak istediklerini söylediler.
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DEVRİMCİLERİ DUVAR
YAZILAMALARINDAN
TANIYORUZ
Halk Cepheliler, Adana Şakirpaşa
Mahallesi’nde 15 Ekim 2011 Cumartesi günü Yürüyüş Dergisi'nin 289. sayısının tanıtımını ve satışını yaptı.
YÜRÜYÜŞ önlüğü giyen 5 Yürüyüş okuru tarafından, 16.30-17.45
saatleri arasında yapılan tanıtım sırasında halka yönelik olarak megafonla konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda,
halka, füze kalkanı, AKP'nin bu konudaki ikiyüzlülüğü, parasız eğitim istediği için tutuklanan öğrenciler ve hapishanelerdeki tecritin AKP iktidarıyla
devam ettirildiği anlatıldı.
Birçok yeni insanla tanışılan dağıtımda, halkın aslında devrimcileri yakından takip ettiği de görüldü. Şakirpaşa'da yoğun olan Halk Cephesi imzalı duvar yazılamalarını soran gençler, devrimcileri sadece oradan tanıdıklarını söylediler. Bir yandan lisede
okuyan, diğer yandan çalışan bu gençler, Şakirpaşa Özgürlükler Derneği’ne davet edilerek, parasız kurslara
katılabilecekleri anlatıldı. 17.45'te tamamlanan çalışmada 31 dergi halka
ulaştırıldı.

İzmi̇r’de Dergi̇mi̇zi̇
Dağıtanlar Gözaltına Alındı
İzmir’de 16 Ekim 2011 Pazar günü,
Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisi dağıtımı yapan Doğançay Yardımlaşma Derneği Başkanı

 “Vicdanlı

Dursun Göktaş gözaltına alındı.
Siyasi şube polisleri, GBT kontrolü yapmak istediklerini söyleyerek Yürüyüş okurlarını durdurdu.
Dergi okurları da polisten kimliğini göstermesini istedi. Kimliklerini
gösteren polis, Dursun Göktaş hakkında yakalama kararı olduğunu
söyleyerek, Dursun Göktaş’ı saldırarak gözaltına aldı. Gözaltına alınırken “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek”, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir” sloganları atan Göktaş,
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
17 Ekim 2011 tarihinde Aliağa
Asliye Ceza Mahkemesi’ne çıkartılan Göktaş, serbest bırakıldı.

Yürüyüş Çalışanları
Serbest Bırakılsın
Yürüyüş dergisi çalışanlarının
serbest bırakılması için her hafta
cuma günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yapılan basın açıklamalarına devam edildi.
14 Ekim 2011 Cuma günü Sakarya Caddesi’nde yapılan eylemde sloganlardan sonra şair Mehmet Özer bir
konuşma yaptı. Konuşmasına kısa
bir şiirle başlayan Özer, Yürüyüş dergisi çalışanlarının ne ile yargılandıklarını bilmeden, mahkemeye çıkarılmadan 10 aydır hapishanede olduk-

Kapitalizm”

Emperyalizmin krizi büyüdükçe ve insanlar
kapitalist sistemi sorgulamaya balşadıkça kapitalizmi
aklama çalışmaları da eksik olmuyor.
200 ülkede fabrikası bulunan ve 60 milyar doları bulan
yıllık geliriyle dünyanın ikinci büyük gıda tekeli olan
PepsiCo’nun dünya başkanı İndra Nooyi ülkemizdeydi.
Ve burjuva basının ilgisi yoğundu. Çeşitli gazetelerde tam
sayfa röportajları yayınlandı. Milliyet gazetesinden
Murat Sabuncu'nun hafta sonu Amerika'daki Wall
Street'te yapılan eylemi ve destek için dünya çapında
yapılan kapitalizm karşıtı eylemleri kastederek "Dünyanın

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
larını söyledi. Bu hukuksuzluğun giderilmesi için burada olduğunu belirtti.
Tutuklulardan Mehmet Ali Uğurlu'nun ise çeşitli ve ağır rahatsızlıklarının olmasına rağmen hapishanede tutulduğunu söyleyen Özer'in konuşmasından sonra, KESK'in “Grevli
Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı”
için düzenlediği AKP önüne yürüyüş
ve oturma eylemine destek vermek
için Yüksel Caddesi’ne çıkılacağı belirtilerek eylem bitirildi.

dört bir yanında kapitalizm karşıtı gösteriler yapılıyor.
Sizce kapitalizm nereye gidiyor, sona mı?" sorusuna "Wall
Street'de protesto edilen kapitalizm değil. Vicdanını
kaybetmiş kapitalizm" şeklinde cevap veriyor.
"Şirketlerin başında bulunan liderlerin vicdanı olan
kapitalizme geri dönmesi gerekiyor" diyor.
Kapitalizmin vicdanı yoktur. Dünya nüfusunun altıda
biri açlık sınırının altında ölümle pençeleşirken, 4 milyar
insan yoksulluk sınırının altında yaşarken yıllık geliri 60
milyar doların üzerinde olan bir tekelin "vicdan"dan
bahsetmesi tam bir alçaklıktır. Kazandıkları her dolar,
dünya halklarının açlığı, ölümü pahasına sömürüden elde
edilen karlardır.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Muhbirlik, İşyerinde
“Şikayet” Etme

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Burjuvazi hayatın her alanında politikalarıyla çıkıyor karşımıza. Bizi
ağır koşullarda çalıştırıp, emeğimizi
çalarak sermayesine sermaye katıyor.
Zaten çalıştığımız bu ağır koşullarda ve işsizlik ortamında her fırsatta
işçilere, işlerinin ellerinden alınabileceğini söylüyor, kaybetme korkusu yayıyor. Ağır çalışma koşullarına
karşı çıkanları ya da herhangi bir konuda isteğini dile getirenleri “istemiyorsan yerini dolduracak binlerce insan var sırada bekleyen” diyerek tehdit ediyor. Bu çalışma koşullarına mecbur bırakıyor. İşçiler bu
korkuyla ağır çalışma koşullarını,
haksızlıkları daha çabuk kabullenir
hale geliyorlar.
Bu durum işyerlerinde işçilerin
kendi aralarındaki ilişkilere de yansıyor. Burjuvazi işçileri daha fazla ve-

Kondularımızı Başımıza Yıkacaklar! Buna Dur
Demek İçin Örgütlenelim Mücadele Edelim!
Yıkımlara Karşı Gazi Halk Komitesi, 14 Ekim günü, gecekonduların yıkılmasına karşı Sultangazi Belediyesi'ne bir yürüyüş düzenledi ve
belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı.
Saat 13.30’da Halk Ekmek Fabrikası’nın önünde toplanan gecekondu
halkı, alkış ve ıslıklarla eylemlerini
başlatarak, belediye önüne doğru yürüyüşe geçtiler. “İşgalci Değil Halkız,
Evlerimizi Yıktırmayacağız!” pankartıyla yapılan eylemde sık sık “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir”, “Gecekondu Halkıyız Haklıyız
Kazanacağız”, “Yıkım Değil Tapularımızı İstiyoruz”, “İşgalci Değiliz
Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Yağmurlu havaya rağmen yapılan
yürüyüş sırasında, 250 kişilik kitle,
“AKP 1 milyon gecekonduyu yıkmak
istiyor! Ne yapacağız?” sorusuna,
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rim alabilmek için birbirleriyle yarışır hale getiriyor. Birbirinin üzerine
basarak yükselmeyi öğretiyor. Bu
yönde bir rekabet ortamı yaratıyor.
Aynı sorunları yaşadığımız, aynı biçimde sömürüldüğümüz insanlarla
düşmanlaştırıyor.
Muhbirler patronlara kulluklarını ispat edip yerlerini sağlamlaştırmak
için işyerinde olan her şeyi kimin ne
yaptığını, kimin nereye gittiğini,
kimlerle görüştüğünü, nelere karşı
çıktığını patrona ispiyonluyor. En
ufak bir hareketliliği büyümesine
fırsat vermeden patrona yetiştiriyor.
Karşılığında ise muhtemelen aldığı
küçük bir paradır, işinde kalabilme garantisidir. Ama kaybettikleri ise onuru, ahlakı, emeğinin değeri, sınıf kardeşlerinin güveni... Ve bu kaybedilenlerin yerini ne iş garantisi kurtarır

ne de boğaza giren haram para...
Bunun adı ispiyonculuktur. Muhbirlik, ispiyonculuk ahlaksızlıktır.
Bu ispiyoncunun ne yerini sağlamlaştırır, ne de sorunları çözer. İşçi sınıfının mücadelesine zarar vermektir ispiyonculuk. Haklarımızın çalınmasına, emeğimizin katmerli bir
şekilde sömürülmesine destek vermektir.
Muhbirlik yaparak yararlanmak
isteyenler bizim emeğimiz üzerinden
para kazanan patronlardır, halkın,
işçinin-emekçinin düşmanıdırlar.
Kime ve ne için hizmet edildiği düşünülmelidir.
Kültürümüzde değerlerimizde
muhbirlik, ispiyonculuk ahlaksızlıktır ve yaşamımızda yeri yoktur. Bu,
seni sömürenlerin seni ahlaksızlaştırmasına, kullanmasına izin vermektir. Kullanılmaya, ahlaksızlaşmaya izin vermeyelim.
Muhbirlik yapanları içimizde barındırmadığımızı herkes bilmeli. Onları teşhir etmezsek meşrulaşacaklardır. İlişkilerimize sokmamalı, selam vermemeliyiz...

hep bir ağızdan “YIKTIRMAYACAĞIZ!” cevabını verdi. “Halkımız!
Onlar binlerce insanı sokakta bırakmaktan korkmuyorlar… Evimizi yıkmak için geldiklerinde direnmekten,
bedel ödemekten KORKACAK MIYIZ?” sorusuna ise, gür bir sesle,
“KORKMAYACAĞIZ! HESAP SORACAĞIZ!” cevabını verdiler.
Sultangazi Belediyesi önüne gelindiğinde, burada Komite adına Fatma Bulut bir açıklama yaptı. Bulut,
mahallenin kurulma sürecini anlatarak, “Evlerimizi yıkıp, mahallemizi
Ali Ağaoğlu ve onun gibi sömürücü
tekellere peşkeş çekmelerine izin
vermeyeceğiz...” dedi. Gecekonduların yıkılması yerine, Yerinde Islah
Projesi’nin hayata geçirilmesi ve evlerin halkla birlikte aynı yerde yeniden düzenlenmesi istendi.
Yapılan açıklamanın ardından,
Komite’nin oluşturduğu 5 kişilik heyet, belediye yetkilileri ile görüşmek

üzere içeri girdi. Bu sırada dışarıdaki kitle halaylar, marşlar ve sloganlarla
heyetin geri dönmesini bekledi.
Heyet, görüşme hakkında şu bilgiyi verdi: “Belediye yetkilileri halkın tepkisinden korktukları için sorumluluğu Milli Emlak'ın üzerine
atıyor ve barajın ıslahını halkla birlikte
yapacakları yalanını söylüyorlar. Bizler bu yalanlara ve oyalama politikalarına kanmayacağız, barınma hakkımızı bedeller ödeme pahasına sonuna kadar savunacağız ve eylemlerimize devam edeceğiz.”
Heyetin bilgilendirmesinin ardından eylem sona erdi.
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Kaçak Güreşerek değil
Devrimci Doğrularla
Yaşamalıyız

olur. Halbuki ne kadar çok şeye ihtiyacımız olduğunu ve
ne kadar çok şeyin
yerine getirilmesi gerektiğini biliriz. Ama yine de elimizdeki parayı sigara için harcarız.
Sigara içmek için bir çok bahaneler bulabiliriz. "Efkar dağıtıyorum,
sinirlerimi yatıştırıyorum, üzüldüğüm
için içiyorum, hapisteyim diye içiyorum, canım sıkıldı içiyorum...” deriz.
Bunların bahane olduğunu biliriz ama
yine de sıralarız. Oysa hiçbiri neden içtiğimizi açıklamaz. Efkarın sigarayla
dağıtılmadığını biliriz, o sadece bizim
kendimizi aldatmamızdır. Tam tersine sigaranın yaratacağı sorunlarla
daha çok efkara sahip oluruz, hatta nefes alış-verişimiz bile bozulur. Sinirlerin sigara içmekle düzelmediğini biliriz. Sigara içince sinirlerimizin yatıştığını düşünür, sorunun bittiğine
inanırız kendimizi aldatırız. Birkaç saniyelik rahatlama düşüncesiyle sorunların geçtiğine inandırırız kendimizi. Halbuki biraz düşünsek sigarayla başımızdan savurmak istediğimiz
ve sinirlerimizi bozan o sorunun nasıl çözüleceğini görürüz.
Çare sigara da değil doğru düşünmektedir. Sigara bizi doğru düşünmekten men eder, unutmak, geçiştirmek isteyen bir kişilik geliştirir.
Sigarayı niçin, neden içtiğimizin
cevabı yoktur. Çoğunlukla herkes iç-

Sigara içmek
Sigara içme alışkanlığı artık çocuk yaşlara düştü. Sigara herkese normal geliyor. Ortaokul çağındaki çocukların çoğu sigara içiyor. Ki sigara bağımlılığın ilk adımıdır. İlerleyen
zamanlarda ise farklı madde bağımlılıklarına dönüşebilir. Biz bu durumu en iyi şekilde yozlaşma kampanyamız sırasında görmüştük. Kampanya kapsamında sigaranın nasıl
sağlık sorunları yarattığını ayrıntılı bir
şekilde öğrenmiş aynı zamanda halkın üzerinde nasıl etkili olduğuna tanık olmuştuk. Hepimiz sigaranın
bize nasıl zararlı olduğunu biliriz.
Buna rağmen gizli içeriz. Belki tanıdık bir aile yanına gidip içeriz.
"Hatta ikram ettiler o yüzden içtim" diyenlerimiz bile olur. İçmenin
her türlü kılıfını bulabiliriz.
Sigarayı bırakmak bizim için hem
irade savaşıdır hem de düzenin yarattığı bağımlı kişiliği reddetmektir. "İstesem bırakırım" deriz, bu cümle de
bizim kendimize, içmek için açtığımız
yollardan biridir. Gerçekte bırakmak istemeyiz. Hatta neden içtiğimizi açıklamayız. İlişkilerimizi, elimize geçen
paraları bunun için kullandığımız da

tiği için biz de başlamışızdır. Sonra sigara içmek doğal hale gelmiştir. Bırakmak istediğimizde ise sigarayı
sevdiğimizden dolayı bırakmayız. Bir
de içtiğimiz zamanı uzatmak sigaraya devam edebilmek için "zamanla
bırakacağım" deriz. Böyle bir şey olmaz. Bu kendimizi kandırmaktır. Başta da söylediğimiz gibi zamanı uzatmak kendimizi oyalamaktır.
Sigara düzenin ilk saldırılarından
biridir. Düzen önce bizi türlü sorunlarla yüzyüze getirir, sonra da
"yak bir sigara boş ver" der. Zamanla üzerine uyuşturucu, alkol alışkanlığı ve benzeri eklenir. Biz biliriz
ki yanlış olanı ve zararlı olanı bir tek
bizler düzeltiriz, biz onun öncülüğünü
yaparız. Sigara her şekliyle insanı
acizleştirir ve sağlığını etkiler. Bu
yüzden ilk önce biz bırakmalıyız. Kaçak güreşmek yerine zaman kaybetmeden karar verip bırakmalıyız.
Beş yıllık, on yıllık otuz yılık tiryaki olmamız sigarayı bırakamayız anlamına gelmez. Nice insanlarımız
tecrit koşullarında kaç yıllık tiryaki
olmalarına rağmen bıraktılar. Önderimiz de o kadar yıldır içmesine ve
hastalığına rağmen sigara içmemeyi
devrimci yaşam kuralı olarak ilk
kendi uyguladı. Bizim irademiz düzenin acizliğinin üstündedir. Düzenin
acizliğini bir an önce hayatımızdan
silip atacak bilinç ve irademiz var.
Kaçak güreşmek yerine yüzleşip irademizi koymalıyız.
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Ergene Nehri Trakya Halkınındır!
Nehrimizi Kirletmelerine İzin Vermeyelim!
Trakya Halk Komitesi, bölgedeki
halkın sağlığını ve doğanın dengesini
bozan, Ergene Nehri’nin kirletilmesine karşı mücadele çağrısında bulundu.
12 Ekim 2011 tarihli yazılı açıklamasıyla bir çağrı yapan Trakya Halk Komitesi, “Tehdide, yalana, yağmaya
karşı örgütlenelim! Bu topraklar Amerikalı’nın ya da Avrupalı’nın değildir.
Bu topraklar Trakya insanınındır. Başka Trakya yok. Kendi topraklarımızda
köle olmayacağız!” dedi. Tekstil, meşrubat ve deri fabrikalarının yer aldığı
Ergene nehri çevresinde yeraltı suları-

nın da bu şirketlerin kaçak kullanımı ile
hızla tüketilmekte olduğunu ve kimyasal boyalı atıkların, zamanında suyu
içilen, balık tutulan, suyunda serinlenen Ergene’ye salındığını belirtti.
Trakya Halk Komitesi, Ergene
nehrinin geçtiği köyleri de ziyaret ederek, bölge halkının sorunlarını ve
nehir kirliliğinin yarattığı sonuçları
kendilerinden dinliyor. Bu amaçla
12 Ekim’de gidilen bir köyde, köylünün biri, “Fabrikalar kapanırsa çocuklarınız işsiz kalır.” diye tehdit
edildiklerini söyledi.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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EMEK

GREVSİZ TOPLU SÖZLEŞME DEMEK
SİLAHIMIZIN ELİMİZDEN ALINMASIDIR
İzmir KESK Şubeler Platformu, 12 Ekim günü Konak
YKM önünden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne meşaleli
yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün sonunda oturma eylemi yapan kamu emekçilerinin eylemi yaklaşık 4 saat sürdü.
Yürüyüşün sonunda Belediye önüne gelen Platform
üyeleri adına KESK dönem sözcüsü Kiyasettin Yasa, burada basına bir açıklama yaptı. Yasa, 12 Eylül 2010 referandumuna sunulan anayasa değişikliği ile kamu
emekçilerinin “toplu sözleşme hakkı gasp edilmiştir. Şimdi de 4688 sayılı yasada değişiklik yaparak kamu emekçilerini oyalıyorlar. AKP yandaş sendikalarla anlaşma yaparak bizim silahımız olan grev hakkımızı gasp ediyor
ama biz istediğimiz zaman grev yaparız ve kimseden izin
de almıyoruz” diye konuştu.
Daha sonra tiyatro ve müzik dinletisinin ardından ey-
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Halka Düşman Tüm Düzenlemelere
Karşı Örgütlenmeliyiz

AKP’nin Polisi Kamu
Emekçilerine Saldırdı

KESK üyeleri, grevli toplu sözleşmeli sendika haklarını almak ve hükümet tarafından yapılan son açıklamaları protesto etmek amacıyla Ankara'da eylem düzenlediler.
14 Ekim 2011 günü saat 18.30'da Yüksel Caddesi’nde
yürüyüş düzenlendi. Kamu emekçilerine partiler, devrimci yapılar ve Halk Cepheliler de destek verdiler.
Yürüyüş boyunca “Katil ABD İşbirlikçi AKP”, “Zam Zulüm İşkence İşte AKP”, “Toplu Sözleşme Hakkımız Grev
Silahımız” sloganları atıldı. Meşrutiyet Caddesi’ni trafiğe
kapatan kitle, Kocatepe’deki AKP binasının önüne geldiğinde, burada polis barikatının önünde basın açıklaması yapıldı.
Daha sonra konuşma yapan İsmail Hakkı Tombul da,
AKP iktidarının halka yönelik baskısından bahsetti ve buna
karşı mücadele edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından yarım saatlik oturma eylemi yapılarak eylem bitirildi.

KESK’in almış olduğu eylem kararı doğrultusunda, cuma akşamı İzmir Tire’de öğretmenevinde
bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, AKP ilçe teşkilatı
önüne doğru meşalelerle yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe ve basın açıklamasına izin vermeyerek, biber
gazı ve copla saldırdı.Polis barikatına yüklenildiğinde
yine saldırı ile karşılaşıldı.

Emekli-Sen Hakları İçin
İmza Topluyor
Emekli-Sen İstanbul Şubeleri’nin başlattığı “Haklarımızı İstiyoruz Kıdem Tazminatına Dokunma” kampanyası devam ediyor.
12 Ekim Çarşamba günü saat 15.30’da Bakırköy İstanbul Caddesi’nde toplanan Emekli-Sen İstanbul Şubesi
üyeleri, “Haklarımızı İstiyoruz” pankartının yanında
“Kıdem Tazminatına Dokunma” ve “Füze Kalkanına Hayır” pankartları da açarak, Özgürlük Meydanı’na kadar
yürüyüş düzenlediler.
Yürüyüş boyunca “Sendika Hakkımız Engellenemez”,
“Füze Kalkanına Hayır” sloganlarını haykırarak yürüyen
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lem sona erdi.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eyleme İzmir Halk Cephesi ve bazı demokratik kurumlar da destek verdi.
İzmir KESK Şubeler Platformu, AKP’nin grevsiz toplu sözleşme dayatmasıyla ilgili olarak 14 Ekim Cuma günü
de saat 18.30’da yürüyüş ve oturma eylemi düzenledi. Eski
Sümer Bank önünden yürüyüşe başlayan platform üyeleri, Gümrük’teki AKP il binası önüne geldiklerinde
TOMA ve panzerlerle önleri kesildi. Burada oturma eylemi yapan kitle, basına da açıklamada bulundu.
Eylemde, “Grevsiz Toplu Sözleşme Toplu Sözleşmesiz
Sendika Olmaz”, “Özgür Demekratik Bir Ülke İnsanca Bir
Yaşam İstiyoruz” yazılı pankartlar taşınırken, “İşçi Memur
El Ele Genel Greve” sloganları atıldı. Halk Cephesi'nin de
yer aldığı eyleme yaklaşık 400 kişi katıldı.

Barikatı aşamayan KESK üyeleri, “Bugün bu barikatı geçemedik ama en yakın zamanda demokrasi bileşenleri ile bu barikatı mutlaka aşacağız” diyerek
öğretmenevine doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş sırasında sık sık “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Zam, Zulüm, İşkence; İşte AKP”, “AKP Polisi Emekçiye Hesap Verecek” sloganları atıldı.
Emekli-Sen üyeleri adına açıklamayı Aksaray Şube
üyesi Necati Demirci yaptı.
AKP hükümetinin emekli düşmanı politikalarını eleştiren Demirci, intibak yasasının çıkartılmasını, promosyon alacaklarının ödenmesini isteyerek, sağlıkta yapılan
kesintilerin de durdurulmasını istedi.
Daha sonra iki saat boyunca halka yönelik sesli konuşma ve bilgilendirme yaparak imza topladılar.
Saat 18.00’de eylemlerini bitiren emekliler, 22 Ekim
tarihinde Kartal Meydanı’nda, 27-28 Ekim tarihlerinde
de Kadıköy Meydanı’nda eylem yapacaklarını duyurdular.
Emekli-Sen, topladıkları imzaları 3 Kasım’da AKP il Başkanlığı’na götürüp, taleplerini bir kez de orada dile getirecek.
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Devrimci Memur
Hareketi
BİR MİTİNG NİÇİN YAPILIR?
KESK, DİSK, TTB ve
TMMOB’un çağrısıyla Ankara’da,
demokratik kitle örgütlerin ve devrimci kurumların destek verdiği,” İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN, EŞİTÖZGÜR-DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE” mitingi 40 bin emekçinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çağrıcı kurumların kendi özgül
talepleri ile ülkemizde yaşanan anti
demokratik uygulamalara karşı alınan
bir miting kararıydı. KESK’ in 4688
Sayılı Kamu Çalışanları Sendika
Yasasındaki yapılacak düzenlemeler
ve grev hakkı, DİSK’in Kıdem Tazminatı’na yönelik saldırılar, TTB’ nin
Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı,
TMMOB’nin Kanun Hükmünde Kararnameler’le varlığının ortadan kalkması gibi emek ve demokratik haklarının, AKP tarafından yok edildiği
bir süreçte gerçekleştirildi.
Bu mitingin, emekçiler ve katılımcıların taleplerini ve hakların kazanımına hizmet ettiğini söylemek bu
mitinge katılan emekçilerin emeğine
saygısızlıktır. Alınan sorumluluğun
gereğini yerine getirmemektir. Bu miting günü kurtarmak adına yapılan bir
mitingdi. Hedefi olmayan, nereye ve
kime hizmet ettiği anlaşılamayan
bir eylem gerçekleştirildi. Önceden
izin alınmış, çerçevesi çizilmiş, her
şeyi itibariyle emekçilerin tepkilerinin törpülendiği bir miting gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamalarda emekçiler
ilk kez duyduğu bir tanımla karşılaştılar: "Emekçilerin, Ezilenlerin

İvme Şişli Belediyesi’nde
Bildiri Dağıttı
Mühendislik Mimarlık ve Planlamada + İVME dergisi “Kanun
Hükmünde Kararnameler”e (KHK)
karşı başlatılan “AKP Saldırıyor Direnişe Mücadeleye TMMOB'u Sa-

Bir Miting Niçin Yapılır?
Sokak Meclisi Açılıyor." Sizin
meclis anlayışınız buysa vay geldi
halimize. Yöneticinin olmadığı, merkezi bir yapının olmadığı bir meclis
ancak böyle bir miting gerçekleştirir.
Buradaki asıl amacın sivil toplumculuk olduğunu biliyoruz. Mitingin
göstergesi de bunu ifade ediyor. Kitlelerin kendi başına bırakılması, örgütsüzlüğü de bu anlayışın ürünüdür.
Sendikalar sivil toplum örgütü değildir. Demokratik kitle örgütüdür.
Emek örgütüdür.
Mitingin düzeni, tertibi ve içeriği, miting karındaki inançsızlığın
yansımasını gösterdi. Kendinizin
inanmadığı bir işi başkasına yaptıramazsınız. Kitleler niye bu mitinge
katıldığını dahi anlayamadılar. Alanda yapılan konuşmaları dahi dinleme
olanağı bulamadılar. Yürüyüş kollarındaki düzensizliğin, ses düzeninin yetersizliği baştan savma “ben
yaptım oldu” mantığının yarattığı bir
sonuç.
Özelikle KESK, fiili meşru mücadeleyi dilinden düşürmeyerek her
fırsatta militan mücadeleden, devrimci sendikacılık’tan yana olduğunu
ifade etmektedir. Bu miting aynı zamanda KESK’in de bu söylemlere ne
kadar bağlı olduğunu da ortaya koymuştur. 4-5 Mart’ları, 1 Aralıkları yaratan KESK, nasıl olurda kurulduğundan bugüne kadar grevli toplu sözleşmeli bir sendika talebi karşısında
yasal mitingler yapar. AKP hükümetinin bütün toplantı çağrılarına katılır.
Sokağın meşruluğundan korkar. Yapılan açıklamalarda bunun bir başlangıç olduğunu, daha ileri eylemleri süreç içerisinde ortaya koyacakla-

rını anlatıyorlar halka. Bunun kitlelerin
nezdinde bir ifadesi, güvenililği yoktur. Pratiğiniz ortadadır. Hiç kimseyi
ikna edemezsiniz. Kendi gücüne güvenmeyen bir örgütün hedefine ulaşması mümkün değildir. Mitingin örgütlenmesine ilişkin DMH olarak,
katıldığımız bütün toplantılarda 4-5
Mart’ları yeniden yaratmamızın gerektiğini, Ankara’da kalıp direniş çadırlarının kurulması, TBMM’ye yürünmesini, yada Kızılay Meydanı’nın
kuşatılması gibi mücadele tarihimizde yarattığımız ve yaptığımız eylemleri önerdik. Nedendir bilinmez, bizim
önerilerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bu kaçışın sonu iyi değildir.
Bu dönemde direnmezseniz bugüne
kadar birlikte yarattığımız sendikalarımızı devlet güdümlü sendikalara
yedeklemek zorunda kalacağız.
Önemli bir mevziyi düşmana vermiş
olacağız.
Grev hakkı sınıf mücadelesinde
emekçilerin en önemli silahıdır. Bu
silahı almadan yola devam etmek teslim olmaktır. Düzen sendikalarının on
yıldır yaptığı toplu görüşmelerin devamı demektir. Sadece adı toplu
sözleşme olacaktır.
Bu miting merkezi olması nedeniyle doğrudur. Ancak hedefi ve
amaca uygunluğu açısından doğru
değildir. Bu tür mitinglerle hak alınmaz, kamuoyu yaratılmaz, kitleler örgütlenmez. Hiç kimseye geri adım attırılmaz.
KESK, tabanı dinlemeli, fiili militan mücadeleye yüzünü dönmelidir.
KESK’ i alanlarda direnerek kurduk. Haklarımızı da direnerek kazanacağız.

vunmaya” kampanyası çalışmalarıyla ilgili olarak 18 Ekim 2011 Salı
günü Şişli Belediyesi’ne gitti.
Belediye’de mühendis, mimar
ve şehir plancılarının çalıştığı 8 kat
gezilerek bildiriler dağıtıldı.
19 Ekim Çarşamba günü de kampanya çalışmalarını Sarıyer Beledi-

yesi’nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Büyükdere), Fen İşleri Müdürlüğü (Çayırbaşı), Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Yeniköy) birimlerine giderek sürdürdüler. Buralarda da mühendis, mimar ve şehir plancıları ile
birebir görüşerek 60 adet bildiri dağıttılar ve kampanyalarını anlattılar.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Son süreç ve Evrensel gazetesinde
yayınlanan yazı hakkında Genel-İş
Genel Başkanı Erol Ekici ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz
Yürüyüş: 30 Eylül 2011 tarihinde
Evrensel gazetesinde, Genel-İş Sendikası, TİS (Toplu İş Sözleşmesi) Daire Başkanı İsmail Özhamarat ve Genelİş İzmir 4. No’lu Şube Eski Başkanı Erkan Karaca imzasıyla çıkan yazılarda
çeşitli iddialar mevcut. Bu iddialar
Adana‘daki arsa satışı, genel kurulda
yapılan harcamalar, Mahmut Seren
için yaptırılan anıt mezar harcamaları,
Ören Tesisleri harcamaları ve araba alımı konusundaki iddialar... Bu konulara ilişkin neler söyleyeceksiniz?
Erol Ekici: Şimdi bu arkadaşın
iddiaları özellikle bu arkadaşlarımız
2004 yılından bugüne kadar hala genel
yönetici.
Yürüyüş: İsmail Özhamarat mı?
Erol Ekici: Evet, İsmail Özhamarat. 2004 yılındaki genel kurulda birlikte seçildik. 2008‘de birlikte seçildik.
Bugün de hala genel Yönetim Kurulu
üyesi. 26-27 Kasım‘da yapılacak genel
kurulda kendisi aday olmayacak. Aday
olmayacağı genel kurula bir buçuk ay
kala ortaya atılan bu iddiaları tarihleriyle, oluş biçimleriyle verildiğinde
hangi niyetle yapıldığını da hem kamuoyunun, hem kendi insanlarının
vicdanlarına havale edeceğiz.
Şimdi Adana‘daki arsa konusunda:
Adana‘daki 9429 metre kare arsanın
Genel-İş Sendikası‘nın o gün ihtiyaç
fazlası olarak gördüğü, o günkü yönetimde rahmetli Mahmut Seren‘in Genel Başkan olduğu dönemde bu arsanın satışına karar veriliyor. Arsanın satış değerinin belirlenmesi için de ekspertiz (uzman incelemesi) raporu iste-

Yolsuzluklardan, Vergi
Yüzsüzlüklerinden Tutun da
Şube Başkanlarının 6-7 Maaşlarının
Ödenmediği Dönemden Çıkartıp,
Tertemiz Bir Dönemi Başlatanlardan,
Kendi Kendine Yetecek Duruma
Getirilen Genel-İş’ten
Evrensel Gazetesi ve EMEP Ne İstiyor?
niyor. Turyap‘tan gelen ekspertiz (uzman incelemesi) raporunda arsanın fiyatı 104 milyon lira olarak belirleniyor.
Burada da bu satış kararı verilmeden
önce Adana‘daki bölgemize, şubemize oradaki yöneticilerimize buradaki arsamızı satmak istediğimizi, bir değer
tespiti yapılarak varsa müşterisinin
bildirilmesini, satacağımızı belirtiyoruz. Çünkü böyle bir şeyin satışı, alıcı ortaya çıkıpda anlaşma zemini olduğunda biz aldık-verdik diye satamıyoruz. Satmak için de genel kurulun
bize verdiği yetkiyle öncelikle valiliğe,
nerede satış alış yapmak istiyorsak, değer tespitleriyle, bir işlem yapacağımızı
belirtiyoruz. Valilik onayından sonra
ancak onun için de oradaki arkadaşlarımızın, örgütümüzün şube başkanımızın, bölge sekreteri ve bölge şube sekreterinin içinde olduğu arkadaşların
bize 410 milyon liraya Esad oğlu Etem
Şahin‘in alıcı olduğunu belirtiyorlar. Ve
biz de 410 milyon liraya alıcıysa Valilikten onay alıp da satışını yapabileceğimizi Yönetim Kurulu Kararı‘na
dönüştürüyoruz. Bu iddiaları yapanlarla
birlikte yine Yönetim Kurulu‘nda o
günkü 2007‘nin 2. ayın 6‘sında yapılan Yönetim Kurulu‘nda bu arsanın satışı için Mali Daire Başkanı Fahrettin
Tecimer ile TİS Daire Başkanı İsmail
Özhamarat‘ı yetkili kılıyoruz.
Yürüyüş: Arsanın satışı konusunda
mı?
Erol Ekici: Evet, arsanın satışı konusunda yetkili kılıyoruz. Dediğim
gibi 2007‘nin 2. ayının 6‘sında yapılan
Yönetim Kurulu, Mahmut Seren başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu‘nda yetkili kılıyoruz. Daha sonra ben
o dönem Örgütlenme Daire Başkanı-

yım. Mersin‘de bir şirkette “Ceynak“
sanıyorum. Ceynak şirketinde işçiler işten atılmışlardı. Fahrettin Tecimer‘le
birlikte o işçilerle toplantı yapmak
üzere Mersin‘e gittiğimizde o akşam
Mersin‘de arsayı başka biri satın almak
istiyor.
Yürüyüş: Aynı arsayı almak isteyen
mi?
Erol Ekici: Aynı arsayı almak isteyen bir vatandaş, Fahrettin Tecimer‘e ettiği telefonla; ben satmak istediğiniz arsayı 550 milyon liraya almak istiyorum, ama sizin yöneticileriniz arsanın 410 milyona satıldığını
ifade ediyor diyor.
Yürüyüş: Yöneticiler derken kimi
kastediyor?
Erol Ekici: Adana‘da ilk görüşmeyi
yapan şube başkanları. Bu arkadaşlarla görüştüğümde arsayı sattıklarını
ifade ettiklerini söylediler. “Burada
siz zarara uğruyorsunuz ben bu arsayı
550 milyona almak istiyorum“ dedi.
Ben tekrar kendisiyle görüştüm. Eğer
arsanın satışını engellemek için bir taktikse bundan vazgeç. Ama sen gerçekten bu arsayı 550 milyona almak istiyorsan adresini ver, ben Mersin‘deyim, yarın geleceğiz. Seninle de, bu arkadaşlarla da bir araya gelip bu arsanın 410 milyonluk satışından vazgeçip
arsayı sana vereceğiz. Tamam dedi ve
adresini verdi. Adana‘nın bir yerinde şu
an adresini hatırlayamıyorum lokantacılık yapan, ismi de -buradaki kararda
adı var- : Ahmet Doğrusoy. Ertesi
günü gittik, kendisiyle verdiği adreste
buluştuk. Ben kendisine; bu arsayı
410 milyon liraya satan yönetici arkadaşlarımız bölgemizde. Onların yanına gelip bu düşündüklerimizi söyleyip
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ve 410 milyona almak isteyen adamla arkadaşlarımızın yaptığı sözleşmeyi bertaraf etmemizi, bunun için de
kendisinin oraya gelmesi gerektiğini
söyledik. Gelebileceğini söyledi. Dağıldık, ertesi günü bölgeye gittiğimizde yöneticilerle birlikte bir araya
geldik.
Sonuçta taraflarla anlaştık. O sözleşme iptal edildi. Ve tekrar ikinci bir
kararla yedinci ayın ikisi. Yani altı gün
sonra ikinci bir karar alındı. 550 milyon liraya Ahmet Doğrusoy‘a satılmasına karar verildi. Yine bu karar üzerine satışı yapmak üzere Mali İşler Daire Başkanı Fahrettin Tecimer ve TİS
Daire Başkanı İsmail Özhamarat yetkilendirilerek 550 milyon TL‘ye o
arsanın satışı yapıldı. Eğer burada iddia edildiği gibi bir rant söz konusuysa, biz bu arkadaşlar onun hıncıyla o
zaman elde etmek istedikleri 200 milyonluk 400 milyonluk farkı alacaklardı.
Ben Mersin‘de tesadüfen bulunmanın
ve tesadüfen bir telefonla bu arsanın satışından vazgeçerek 550 milyona satılmış olmanın üzüntüsünü eğer rant
elde edilecekse onlardır bozan biziz.
Böyle bir şey söz konusu olmadığını
Yönetim Kurulu Kararıyla da buradaki belgelerle de burada. Benim arsanın
satışı konusunda söylediğim şey bu
herhangi işçinin de, onların yanında
olan işçilerin de bize bir telkini yok.
Yürüyüş: Peki Genel Kurul gelirleri konusunda iddialar var...
Erol Ekici: Geçmişte genel kurullarımız ve alışkanlık haline gelen
mahkeme süreçlerimiz var. Yeniden yapılanma süreci var. Ama her dönem kimin tasfiye edilmesi, kiminin kendine
yakın adam yaratma kaygı ve kuşkuları vardı. 2004 yılındaki kongreden
sonra biz yeniden yapılanmayı önümüze koymuştuk. Bu süreçte sanırım
18‘e yakın şube birleştirilip kapatıldı.
Böyle bir küçülme varsa delege sayısının da 350‘den 250‘ye düşürüldü.
Yani Yönetim Kurulu olarak böyle bir
karar almıştık. Ali Şahin o dönem
Mali Daire Başkanıydı, örgüt içerisinde
yok olmaya yüz tutmuştu, aday da olmadı. Delege sayısının 250‘ye düşürülmesi nedeniyle bir dava açmıştık.
Kongrenin iptalini istemişti. O mah-

kemeler sürecinde başlayan bir kargaşaydı. Sonucunda en son ihtiyat
tedbirleri kaldırıldı. normal genel kurul sürecinin tamamlanmasından bir
gün sonraya geliyordu. Bir sürü olay
yaşamıştık. Bir sürü art niyetli insanla karşılaşmıştık. Her zaman genel kurulu 2 gün yaparken o bir gün, gün aşımını da geçmemek için her hangi bir
hukuksal bir şeyle karşılaşmamak
için. Genel kurulumuzu üç gün yapmayı yani Cuma, Cumartesi, Pazar istedik. Bunun kararını aldıktan sonra bu
üç günlük genel kurul öncesi delegelerin bir gün önceden yani Perşembe
günü gelmesi gerekiyordu. Kuruldan
bir gün sonra da geri gittiler. Yani burada konu edilen 5 günlük bir süreç. Bu
kongre boyunca öğlen yemeklerimizi
hazırlayan söz konusu edilen Koçyiğit
Restaurant ve Clasiss Kafe. Bu mekanlar bitişik ikisi de aynı adama ait.
Sendikamızın altında olmasından dolayı arkadaşlarımızın topluca beraber
akşamları biraraya gelebilecekleri bir
kafe aynı zamanda öğlen kumpanyalarımızı da onlar getiriyorlar. İddialar
bu beş gün boyunca 400 kişiye yemek,
çay her neyse bunların faturası olan 30
bin TL üzerinedir. Ya bir günde 30 bin
TL‘lik yemek mi yenir diye sıradan bir
insana yani bana da söylense, benim de
tepkimin ne olacağı bellidir. Genel-İş
Sendikası‘nın 2008 yılının 1. Ayının
17-18-19‘unda üç günlük Genel Kurul‘un harcaması olarak söylendiğinde bunun makul bir harcama olduğu
herkes tarafından görülecektir. Ayın
21‘inde o gün adı geçen restoranta 4
adet fatura ile ödeme yapılmıştır. Toplam 31 bin TL Yönetim Kurulu üyelerinin imzalarının olduğu Genel-İş
Sendikası‘nın Genel Kurulu‘nun gideri
olarak kayıtlara geçirilmiştir. Birilerinin söylediği gibi ne yapıldığı belli olmayan para değil, 2008 yılının genel
kurul harcamalarıdır. Kaldı ki bu süreçte bunu iddia eden bu arkadaşla
2008- 2011 yılını tamamlıyoruz. Kaldı ki biz her 6 ayda bir Başkanlar Kurulu‘nu yaparız. Genel-İş Sendikası’nın geriye dönük gelir giderini, durumunu görüşürüz. Her Başkanlar
Kurulu’nun gündemine bakılırsa, her
kurulda mali işlerin de gündeme getirildiği görülür. Bugüne kadar bu ar-

kadaşın buna yönelik hiçbir söylemi olmazken bugün genel kurula 1,5 aylık
bir sürede ortaya atmış olmasının,
yine hangi niyetle yapıldığını, kime havale edelim diyeceğim, ama kendi
vicdanına havale ediyorum.
Yürüyüş: Yani kısacası 3 gün süren ve 400 delegenin katıldığı Genel
Kurul masrafı, öyle mi?
Erol Ekici: Evet, aynen öyle. Belgeleriyle burada.
Yürüyüş: Mahmut Seren’in anıt
mezarının yapılması konusunda iddialar var. “Bir anıt mezar 41 bin lira
olabilir mi?” iddialarına ne dersiniz?
Erol Ekici: Bunun tartışılması kadar ahlaksızca bir şeyin olduğunu
şimdi söylerken bile zorlanıyorum da,
kaldı ki her Başkanlar Kurulu’nda
görüşülür. Bu sendikada, bu sendikanın parasına ihtiyacı olmayan tek Genel Başkan Mahmut Seren’dir. Ekonomik anlamda yoktur. Beklenmedik
bir zamanda ölümüyle birlikte diğer
başkanlarda olduğu gibi Genel-İş Sendikası kendi başkanına duyduğu saygıdan kaynaklı üzerine düşeni yapmıştır. Ben bundan sonra bir daha
böyle bir şey geldiğinde de bir defa değil bin defa da Mahmut Seren için yaparım. Ailenin kesinlikle böyle bir
talebi yoktu, İsmail Özhamarat’ın da
içinde olduğu heyetle Diyarbakır’da
aile taziyesine gittiğimizde aile bize
karşı çıktı. Aileye bu anıtmezarı yaptırmanın bir borç olduğunu söyleyenlerin, içinde kendisinin de bulunduğu
bu adamın bugün bunları söylemesi siyasi olarak, sendikal olarak ne kadar
uygundur yine kendi vicdanına seslenerek söylüyorum.
Ailenin karşı çıkmasına rağmen aileyi ikna ederek mezarı Yönetim Kurulu Kararı’yla yaptırma kararı aldık.
Ben mezarcı değilim, mermerin metrekaresini de bilmem. Mezar oradadır.
Hangi kalitede mermerle, neyle yapıldığı orada. Bu işleri bilen bir tane
adam alır. Toparlar. Eğer orada yapılan o işlemde bir tane bile menfaat ilişkisi güden bir namussuz varsa hesabı
kitabı yapılır. Burasının maliyeti 41 değil de 39’du ya da 29’du. Bunu çıkar
ortaya ondan sonra konuş. Ama bu id-
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dia 2007’nin 11. ayın 30’u. Kendisinin
de bunda imzası vardır. Bu arkadaşın
gözleri görmüyor ama bu görülmeyecek kadar da bu faturaya imza atarken
görülmeyecek kadar da ufak değil.
Kendisinin de bu faturada imzası vardır.
Evet, ben tekrar söylüyorum Seren’in sendikaya emeği var. Sendikaya kattığı çok şey var. O gün Diyarbakır’da söylediğimiz gibi bu bir görevdir. Genel-İş Sendikası için bir
borçtur. Bugün olsa bugün de yaparım.
Yapılan iş oradadır. Mezar oradadır. İşte
ağaç dikersin kurudu gitti, attık. Belgeleyemezsin. Bundan kaçma şansı
yok. Ne yapılmışsa oradadır. O günün
bedelleri üzerinden ortaya çıkar. Bunun
adı yolsuzluk mudur, bunun adı ahde
vefa mıdır, görev midir, bunun adı bizden öncekilere saygı mıdır, çıkar ortaya.
Yürüyüş: Ören tesislerinin yeniden
yapılandırılması konusunda iddiaları
var. "Kar etmiyor denilen Ören’deki tesisler için yenisini yapmak için fazla
olduğu söylenen 3,5 milyonluk kredi.
Onarım ve restorasyon için çok büyük
bir meblağ değil mi" diye soruyorlar.
"Sendikada para yok deniyor, tesisler
kar etmiyor deniyor. Bunun aylık faizi nasıl ödenecektir? Bu sendikanın geleceğini tehdit etmez mi ?" deniyor. Bu
iddialara ne diyeceksiniz?
Erol Ekici: Birincisi biz 2008’den
2004’ten bu yana sendikada para yok
demiyoruz. Ama har vurup harman savuracak da para yok. Eğer Genel-İş
Sendikası’nın tarihinde bir yolsuzluktan söz edilecekse 1992-2004 arasıdır.
2004’ten itibaren böyle bir şeyden söz
edilemez. Genel-İş Sendikası’nın 2.
Dönem yani 12 Eylül sonrası yerel
sendikası kamuoyu itibarı ve örgütsel
işleyiş ve ekonomik anlamda da altın
çağını yaşıyor. Eğer bir yolsuzluk
aranacaksa kendisinin de bir dönem,
2004’den önceki dönemde yönetici olduğu dönemde biz göreve geldiğimizde Genel-İş’in telefonlarının icralık
olduğunu söyleyelim. Böyle bir dönemden çıkarıp yeniden yapılandırmayla, devlete tek kuruş borcu olmayan bir döneme dönüştürülmüştür.
Planlı- programlı, ne yaptığını bilen ör-

gütün mal varlığını da koruyup kollamak bizim görevimiz. Sabah 5’te sokağa çıkıp çöp süpüren insanların aidatlarından toplanan ve bu hassasiyetle
davranan bir yönetim söz konusudur.
Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesislerine gelince Genel-İş
Sendikası orada bir tesis kuruyor, 12
Eylül yapıldığında ilk el konulan yerlerden bir tanesi de Abdullah Baştürk
Tesisleri. Bizim ifademizle ve sendikanın 13 yıl kapalı tuttuğu sürece o gün
Turyap’a devrediliyor ve 13 yıl buraya çivi çakmadan oradan sadece işletme daha sonra DİSK/Genel-İş Sendikası’nın varlıkları iade edildiğinde
burası da iade ediliyor. Burada derme
çatma yani kapsamlı bir şey bulunuyor.
Sürekli giden personel işçilerimizde sürekli orası söylendiği gibi orada yapılan 106 tane odamız var, her hafta değişen 40 tanesi Genel-İş üyelerine ayrıdır. Tesisin tamirat nedeni ile birçok
şikayetler yapılıyordu. Bu anlamıyla bu
dönem yapılmamış olsaydı, bir daha ki
dönem yapmaya kalktığımızda daha
fazla miktar tutacaktı. Belki de komple yıkılıp yapılacak bir şey karşımızda duruyordu. Bundan öncekilerde
biliyordu ama bundan önceki yönetimlerin buraya kaynak aktarma yerine buranın düzelttirme işi günü birlik
işlerle geçiştiriliyordu.
1992 -2004 öncesi herkes biliyor
vergi yüzsüzlüklerinden tut, şube başkanların 6 -7 ay maaşlarının ödenmediği dönemden söz ediyorum. Şimdi
biz kendimizi tasarrufa yönettiğimizde Genel-İş Sendikası’nın öz kaynakları doğru kullanıldığında böylesi yenilenmeyi önümüze hedef koyduk.

Bu asılsız suçlamaları
yazan gazetede, muhabiri
de gelse, tek taraflı
yapmak yerine gelip
Genel-İş Başkanı olarak
bana sorsaydı; “böyle bir
iddia var siz ne diyorsunuz
bu konuda” diye, burada
söylediklerimi ona da
anlatırdım.

Çünkü biz her genel kurullarda Abdullah Baştürk’ten övgüyle söz ettiler.
O da Abdullah Baştürk’ten kalan bizlere ve bizden sonraki kuşaklara; Genel-İş Sendikası’na yakışır bir tesisleri gelecek kuşağa teslim ettirmektir. Bizim kar etmek gibi bir düşüncemiz yok.
Kar elde edip etmediğine gelince 4 aylık sezonun 1.5 ayı verimlidir. Kar etmese de daha önce dediğim gibi 12 Eylül tahribatından sonra kendi kendini
döndüren, bugüne kadar gelen bir tesis olarak önümüzde. Abdulah Baştürk’ten övgüyle söz ettiğimiz onun yarattığı tesisi, o harabe halinde biz de
Genel-İş Sendikası Abdullah Baştürk’e yakışmaz bir halde olduğundan
kaynaklı ona yakışır bir hale dönüştürmek gerekiyordu. Bunu da Yönetim
Kurulu olarak kendimize hedef koyduk. Bu arkadaşımız burada kendisinin kısa bir dönem. Kısa bir dönem
sonra aday olmayacağını, böylesi 3.5
milyon altına imza atmayacağını, biz
burayı yaptırmak için teklifler aldık, 3
tane teklif vardı. Biz Yönetim Kurulu
olarak uygun gördük ve yaptırdık.
Yanlız burada çarpıtılan şey 3,5 milyon
kredi alındı 3,5 milyon kredi nereye
harcandı? Bir kere 3,5 kredi alınmadı.
Burada yine Yönetim Kurulu vardır.
Kendi kaynaklarımızla da ne kadarını
halledebiliriz diye baktık, hesabımızı
yaptık. Çünkü bunun dışında diğer harcamalar, örgütlenme harcamalarını da
şube harcamalarını rafa kaldıramazdık.
Önce gelirlerimizin ne olduğuna baktık bu gelirler burada kalanla ne ayırabileceğimizin hesabını yaptık. Bunun
sonucunda da 2010, 10. ayın 5’inde
Yönetim Kurulu Kararı alarak tesisin
yapılması ile ilgili Ziraat Bankası’nın
Dışkapı Şubesi’nden 36 ay vadeli 2
milyon TL kredi çektik. Bunları Yönetim Kurulu Kararı’yla aldık. Geri kalanı sabahın 5’de çıkıp temizlikte her
türlü pislikle boğuşan üyelerimizden
gelen öz gelirlerden gelen paradır.
Bunlar gizlenecek saklanacak, gazete
köşelerinde iflak edilecek şeyler değil.
Genel-İş Sendikası’nın arşivine girildiğinde herkesin çok rahat bir şekilde
ulaşabileceği bilgilerdir ve belgelerdir.
Bu asılsız suçlamaları yazan gazetede, muhabiri de gelse, tek taraflı
yapmak yerine gelip Genel-İş Baş-
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kanı olarak sorsaydı; böyle bir iddia var siz ne diyorsunuz bu konuda diye, burada söylediklerimi ona
da anlatırdım.
Yürüyüş: Araba alım satım konusunda; bir iddia vardır?
Erol Ekici: Ben burada araba alım
satım konusunda da arkadaşın kendisine söyledim, ben böyle bir şey söylemedim diye geçiştirip duruyor. Ben
çalıştığım parayı barda, pavyonda yemiyorum. Ben burada maaş alıyorum, ne fabrika sahibiyim ne çiftlik sahibiyim. Buradan gelirim dışında başka bir gelirim yok. Genel-İş Başkanı
olarak 4700 TL maaş alıyorum. Alınan arabaya 49 bin TL’lik banka kredisiyle almıştık. Bunu söyleyen adamların eğer namusu varsa 4700 TL. maaş
alan biri, 1300 taksit ödenemez diyorsa, bunu ödemek için çıkar ve
menfaat ilişkisi sağladı diyorlarsa,
bunu açık namuslu bir biçim de ortaya koysun. Arabayı daha sonra sattım.
Yürüyüş: Evrensel'in ve temsil ettiği EMEP anlayışının bu iddiaları
bugün gündeme getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Erol Ekici: Şimdi ben... Yine onlar gibi de davranmak istemiyorum da,
şimdi buradaki tarihlere baktığımız da
zaten bunu okuyan gören, nedenini niçinini görecektir. Söylenen iddialarla
bunlar dışarıdan biri olsa anlarım ben,
ama bir tanesi Şube Başkanı. Sekiz yıl
şube başkanlığı yapmış, şube başkanlığını kaybettikten sonra aklına
şeffaf sendikacılık, mücadeleci sendikacılık gelmiş. Yukardan vahiylerle,
Erkan Karaca için söylüyorum, aday
olmuş Şube Kongresi’nde kaybetmiş,
sekiz yıllık şube başkanı ikinci dönem
üçüncü dönemde aday olarak kaybediyor. Herhalde kafasına taş düşüyor
ya da vahiy iniyor ve birden aklına mücadeleci sendikacılık, şeffaflık geliyor.
Oysa sekiz yıllık döneminde dediğim
gibi en az 12 defa başkanlar kurulu yapılmış. 12 defa başkanlar kurulunda bu
söyledikleri 2007’de yapılan ve arsa
satışında tartışılan tutum başkanken,
onun öncesinde yapılan tartışmalarda
aklına gelmezken bugün birden bire
nerden aklına geldi. Ne için yapıldığı da çok açık yani, genel kurul he-

saplarıyla yapılacaksa Genel-İş Sendikası'nda artık geçmişte 1992'den
2004'e kadar herkesin birbirine el-ense
çekerek kim kimin, hiçbir ahlak kural
tanımadan yapılan ittifaklar süreci
kapandı Genel-İş Sendikası'nda.
2004'ten 2008'e bunun gereğinde Genel-İş Sendikası'nın kendi kurumsal yapısı içerisinde örgütsel işleyiş içerisinde kolektif çalışmalar, genel kurulların takvimleri zaten Şube Genel
Kurulları’nda belli oluyor, onun için
Genel Kurul’a bir buçuk iki ay kala her
iki arkadaşımda iddiasının... Ben evrensel gazetesi veya EMEP çevresi niçin ne düşünüyordur, ne yapıyordur bu
konuda çok bilemeyeceğim ama ben
bir buçuk ay kala bu iddialarını sendikal ahlakla, siyasi ahlakla bağdaşır
bir yanının olmadığını düşünüyorum.
Burjuva politkikacılığının karikatürü
diyebilirim ancak.
Yürüyüş: Peki neden Genel-İş’e
saldırılıyor bu tür ideolojik yaklaşımlarla.
Erol Ekici: Şimdi arkadaşlarımızın sanıyorum kendileriyle gidip sohbet etseniz Genel-İş Sendikası'nı korumak istediklerini söylerler, Genel-İş
Sendikası'nın hatta kendilerine ve çocuklarına çok şey kattığını söylerler,
ama bununla bu söylemle bu davranış
biçiminin ne kadar örtüştüğünü, yine
bu röportajı okuyanlara ya da dillendirenlere, ya da ondan sonra ki tartışacakların objektif bir şekilde önüne
koyup baktıklarında sanırım sonuçlarına ulaşacaklar. Şimdi, yani burada dediğim gibi bilgi ve belgeye dayanan
her şey de Genel-İş Sendikası’nın sadece bilinmeyen, bilmeyen dışarıdaki
insan bilmez böyle söylendiğinde.
Ne var zaten bunu burjuvazi medyası, sendikayı yerden yere vurmak
için elinden gelen her şeyi yapıyor. Doğan Medya’nın elinde 10-15 tane televizyon, bir o kadar gazete, zaten
onlar sendikaları kötülemek için her
şeyi yapıyor, ama sendikaları vazgeçilmez olarak görüp işçi sınıfının örgütlükleri kendini ifade, örgütünü ifade ettiği yerler olarak görüp ve bunu
gözden düşürmek için yapılanların
da neye hizmet ettiğini de ben yine
kendilerine bırakıyorum.

Yürüyüş: Torba Yasa, kıdem tazminatı, sendikalar yasa tasarısında
yapılması düşünülen değişiklikler vb.
İşçi sınıfına yönelik ciddi saldırılar
gündemde. Sendikalar bu süreçten
nasıl çıkacaklar? Neler yapılmalı?
Erol Ekici: Türkiye işçi sınıfı tarihinin, en şiddetli saldırıları ile karşı
karşıyadır. Bu saldırıların başında ise
Torba Yasa, kıdem tazminatı hakkının
gaspı, özel istihdam büroları, taşeronlaştırma ve anti-demokratik bir
şekilde hazırlanan yasalar gelmektedir.
Bu konulara sırasıyla biraz değinmek istiyorum.
Öncelikle kamuoyunda Torba Yasa
olarak bilinen Torba Yasa başta DİSK
ve sendikamız olmak üzere sendikaların, demokratik örgütlerin, emekten
yana siyasi partilerin ve siyasi grupların ve meslek örgütlerinin tüm muhalefetine rağmen yürürlüğe girmiş; 1
Ağustos 2011 tarihinde uygulamaya
geçmiştir.
Torba Yasa’da kamuda esnek istihdam politikalarını yaygınlaştıran
ve belediye işçilerini sürgün eden
maddeler bulunmaktadır
Belediye işçisi belediyedeki işinden
edilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra
teşkilatında iradeleri dışında hizmetli
olarak çalıştırılmaya zorlanacaktır. Ayrıca, gönderilecek işçiler norm kadro
üstündeki işçilerle de sınırlı kalmayacak; belediye işçileri ihtiyaç fazlası personel denilerek de bu kurumlara gönderilebilecektir. Atamaları tebliğ edilen işçiler beş gün içinde yeni görevlerine başlamak zorunda kalacak ve gittikleri yerlerde hizmetli sıfatıyla istihdam edilecektir.
Bu şekilde tasfiye edilen işçiler sendikasız, toplu sözleşmesiz çalışmaya
mahkum edilecekler ve şu anda geçerli
olan toplu sözleşmeleri bittiği anda sahip oldukları ekonomik ve sosyal
hakları kaybedeceklerdir. Belki de tekel işçileri gibi 4/C pozisyonu içine alınarak geçici personel statüsüyle ne işçi
ne memur olmadan çalışmaya zorlanacak birkaç yıl sonra da işlerinden
edileceklerdir.
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Belediyelerin tüm hizmetleri piyasadan satın alması için kurgulanan
norm kadro düzeni bu yasayla doğrudan uygulamaya girmiş olacaktır, iş
kolumuzdaki yaklaşık 52 bin işçinin
de sürgünü söz konusudur. Aynı zamanda bu yasayla taşeroncu belediyelere gün doğmaktadır. Ama taşeroncu belediyecilik yapmak istemeyen belediyeler için çok daha zorlu bir
dönem başlayacaktır.
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Sendikamız Genel-İş, Torba Yasa’da yer alan gerek emek düşmanı
kimi düzenlemelere gerekse de 166.
maddedeki belediye işçilerin tasfiyesini öngören maddeye karşı, ilk
günden itibaren kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış, kimi emek örgütlerinin suskunluğuna rağmen, mücadeleyi ortaklaştırmak ve büyütmek adına önemli bir çaba göstermiştir. Özellikle seçimlerden sonra
yeni meclisi göreve çağırarak, 166.
maddenin uygulanmasının durdurulması talebi ile haziran ayı içerisinde
eylem ve etkinlikler yapmıştır, ayrıca sendikamız sürgün maddesinin
uygulanması sürecinde valiliklerde
oluşturulacak komisyonlara da temsilci göndermeme kararı almıştır. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak da
sendikamız Ağustos ayında Türkiye
çapında kampanya başlatmıştır.
AKP hükümeti, gündemine "kıdem
tazminatı hakkını kaldırmayı ve fona
devretmeyi" koymuştur. Siyasal iktidara ve işverenlere göre kıdem tazminatı yükü ülkemizde işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyecek
oranda yüksektir. Oysa bu görüş, çarpıtılmış ve doğru olmayan verilere dayanarak ileri sürülmektedir. Gerek
Avrupa ülkelerinde gerekse diğer ülkelerde Türkiye’dekine benzer nitelikte kıdem tazminatı uygulanmaktadır. Ayrıca birçok ülkede kıdem tazminatının yanında ülkemizde var
olandan daha yüksek düzeylerde sosyal koruma mekanizmaları ve buna
bağlı kaynak aktarma sistemleri söz
konusudur. Türkiye'de sosyal koruma
ve istihdam yüklerinin fazlalığı gerekçe gösterilerek kıdem tazminatının
yok edilmesi savunulamaz.
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Kıdem tazminatı, işçinin yıpranmasının karşılığıdır. Ücretinden kesilen ve kendisine sonradan ödenen
gecikmiş bir ücrettir. İşçinin, işverenin türlü zorluklarına katlanmasının
karşılığıdır. Geciktirilmiş, ertelenmiş ihtiyaçlarının karşılanabilmesine
olanak tanıyan toplu bir paradır, ama
bunların hepsinden önemlisi "iş güvencesidir".
Kaldı ki bir yandan kıdem tazminatı yükünün ağırlığından söz edip,
öte yandan işverenin işçiyi işe geri almaması karşılığında ek bir tazminat
ödemesini savunmak açık bir çelişkidir. Bu nedenle Türkiye’de iş güvencesi, mahkemelerin işe iade kararı
verdiği durumlarda, işe geri dönüşü
mutlak biçimde sağlayacak şekilde
değiştirilmeli ve yaptırımı ağırlaştırılmalıdır. İş güvencesiyle kıdem tazminatı arasında tutarlı bir ilişki ancak
bu şekilde kurulabilir.
Sendikamız, kuruluşundan bu
yana, çalışma ilişkilerinin demokratikleşmesi ve demokrasinin toplumsal
anlamda güçlendirilmesi amacıyla
mücadele etmektedir. Bu amaçla kıdem tazminatı hakkının gaspına karşı 23 Ağustos 2011 tarihinde tüm
bölge ve şubelerimizde kampanya
başlatarak, yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlemektedir. Amacımız
işçi sınıfının en önemli kazanımlarından olan kıdem tazminatı hakkını
yok ettirmemek ve bu mücadeleyi kazanana kadar kararlılıkla sürdürmektir.
Bunların yanında 12 Eylül rejiminin gölgesinde hazırlanan sendikal
yasalar üzerine bu kez de AB uyum
süreci gölgesi düşmüştür. İş Yasası esnekleşirken, sendikalar yasasının katılımı artmıştır. Bunun anlamı sermayenin toplumsal egemenliğinin
hukuksal alana da sirayet etmesi, işçilerin haklarını koruma ve geliştirme
yollarının iyice tıkanmasıdır.
AKP hükümeti eliyle yürütülen bu
politikalar durdurulmadıkça sendikalar önümüzdeki süreçte kötü günler beklemektedir. Bu krizden çıkmanın yolu da sendikaların geçmiş-

ten aldığı gelenek ile birlikte değişen
koşullara yönelik yeni politikalar
üretmeleri ve işçiler arasında yaratılan yalnızlaşmayı durdurarak yeni bir
güven ilişkisi yaratılmasıdır.
Tüm bunların önemi kavranıp
doğru bir eylem programıyla, Türkiye işçi hareketinde yıllardır yıkılamayan durgunluğun ve yenilgi psikolojisinin yerini gittikçe yükselen bir
sınıf hareketine bırakması da sağlanmalı ve sosyalist hareketin sendikal hareketle olan bağlarının tekrar kurulması gerekmektedir. Bugün
AKP'nin uygulamalarına karşı yürütülecek mücadelenin ana ekseni de bu
sınıfsal karşı duruş olmalı, işçilerin,
emekçilerin, işsizlerin, yoksulların,
gençlerin, kadınların, tüm ezilenlerin
taleplerini merkeze alan bir politik bakış esas alınmalı ve mücadele yeniden yükseltilmelidir.
Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi öncelikle sendikal hak ve
özgürlüklerin önündeki engellerin
kaldırılması, sendikalaşmanın desteklenmesi, kazanılmış hakların korunması ile olur.
Bu nedenle DİSK/Genel-İş Sendikası olarak, işçi sınıfının bugüne kadar uğrunda bedeller ödeyerek kazandığı hakların elinden alınmasına
asla göz yummayacağız, bu uğurda
mücadele etmeyenleri de tarih önünde sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız.
Yürüyüş: Bu konu hakkında söylemek istediğiniz, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
Erol Ekici: Ben söylemek istediklerimi söyledim. Aslında söyleyeceğim çok şey var ama giderekte o
seviyeye inmek istemiyorum. Ben
oraya inmek istemiyorum. Ben aklıma geleni değil, bu iddialarla yapılan
ve Genel-İş Sendikası'nın herkesin de
rahatlıkla ulaşabileceği bilgi ve belgelerini tarihleriyle cevaplamaya çalıştım. Akşam yattım- sabah kalktım,
aklıma gelen değil, Genel-İş Sendikası'nın faaliyetlerinde harcadığı,
döktüğü, yaptığı işlemlerin karşılığıdır. Tarihleriyle belgeleriyle ortadadır.
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Devrimcilere Karşı "Tavizsiz",
Düzene Karşı Uzlaşmacı Bir Yol: DY(Devrimci Yol)

Bu geleneğin şimdiki sahiplerinin
bir kanadı: Halkevleri
NEDEN BİLDİRİ
DAĞITTIK?...
11-14 Ağustos tarihlerinde
Halkevciler tarafından
saldırıya uğrayan Halk
Cepheliler 16 Ekim’de tekrar
saldırıya uğradı.
11-14 Ağustos tarihindeki
saldırının ardından Halk
Cephesi, Halkevciler ile sürekli
konuşmaya çalışmışlardır.
Konuşmalardan bir sonuç
çıkmadığı için 16 Ekim'de Halk
Cepheliler olayı anlatan
bildiriyi, oradaki halka
dağıtmak için Dikmen’e
gitmişlerdir. 11 Eylül'de
Halkevciler’le Halk Cepheliler
İstanbul’da görüştü.
Görüşmede Halkevciler:
"Ortada bir saldırı yok, bir
karşı karşıya geliş var.
Halkevleri’nin şiddet tavrı
yoktur, olmadı.
Görüşülen kişi kendisinin tam
vakıf olmadığını, konuyu
Ankara’daki arkadaşlarına
ileteceklerini söylemişlerdir.
Yaptıklarını
savunamamışlardır.
Bekledik, tekrar aramadılar.
15 Eylül günü Halk Cephesi
tekrar aradı ne oldu ne zaman
görüşeceğiz diye.
“Ankara’daki arkadaşlarımızla
görüştük, burdaki görüşmeyi
aktardık, söyleyeceğimiz farklı
birşey yok, görüşecek bir
durum yok" dediler.
Biz de gelişmeleri halka
anlatmak için bildiri dağıttık.
Olayı anlatan bir bildiri 16
Ekim günü Dikmen’de dağıtıldı
ve Halkevleri tekrar saldırdılar.

Bu tarih sizin, bu tarihi her
yerde teşhir edeceğiz, her
yerde tecrit edeceğiz...
" Mahalle halkının iradesini hiçe sayan 4 kişi bildiri
dağıtmaktadır. Bunlara karşı
gerekeni yapın!"

Saldırıya uğrayanlar ise Halk Cepheliler.
Ne olmuştu da sopalar, baltalarla,
en adi hakaretlerle, küfürlerle saldırmışlardı?

Ve gereken yapıldı.
"Ankara Dikmen Vadisi’nde yıkımlara karşı çalışma yapan Halk
Cepheliler, 16 Ekim’de Halkevciler’in saldırısına uğradılar. Arkadaşlarımız beklerken çevrelerini 50- 55
kişilik bir grup sardı. Kiminin elinde
sopa vardı, kiminin elinde taş, sapan
vb. aletler... Sopaları soran arkadaşlara "biz bunları etraftaki başı boş köpekler bize saldırırsa diye aldık" şeklinde cevap verdiler.
“Kitlenin içinden "Dinsiz imansız
komünistler", "Sizin yüzünüzden
buraya polis gelecek" şeklinde laflar
atıldı. Arada sopayla saldırmaya çalışanlar oldu. Ancak sorumlu davrandığımız için olaylar büyümedi.
20 dakika boyunca ikna etmeye çalıştık, yaptıklarının yanlış olduğunu
anlatmaya çalıştık. Ve yine sorumlu
davranarak, bizzat saldırının başında
olan Halkevciler’in, kışkırttıkları kitlenin tartışmaya, çözmeye yanaşmaz
tutumlarından kaynaklı eylemimizi iptal edip yapmadan oradan ayrıldık.
Oradan ayrılırken dahi, arkamızdan
taş atmak, küfür etmek gibi çirkeflikleri yapmayı sürdürdüler. "
Bu satırları okuyan muhtemelen
devletin örgütlediği faşist bir linç
saldırısı diye düşünür. Örgütlenişinden pratiğe uygulanışına kadar da
farklı değil zaten faşist linç saldırılarından.
Bu saldırıyı örgütleyenler Türkiye solunda, sol içi şiddetin ağababalarından biri olan Devrimci Yol
kökenli Halkevleri’dir.

"3 arkadaşımız Dikmen Vadisi’ne
bildiri dağıtımı için gittiler. Bildiri dağıtımının başında Barınma Bürosu’ndan ve Halkevci kimliğiyle tanıdığımız Serkan adlı kişi, arkadaşlarımızı görüyor ancak bir şey demeden
gidiyor. 10 dakika sonra Barınma
Bürosu’ndan kişiler arabayla arkadaşlarımızın yanına geliyorlar. Arkadaşlarımıza "siz kimsiniz?" diye
soruyorlar. Ve “burada kesinlikle bildiri dağıtamazsınız" deyip gidiyorlar.
Arkadaşlarımız bildiri dağıtmaya devam ediyorlar. O bölgede oturan bir
kişiyle "Barınma Bürosu’ndan izin aldınız mı?" diyerek başlıyan tartışma,
Barınma Bürosu’ndan Serkan adlı kişinin gelip "bu bildirileri burada dağıtmanız yasak" demesiyle büyüyor.
Orada toplanan kişiler bizim arkadaşları bir taraftan iterek, bir taraftan
hakaret ederek gitmelerini söylüyorlar. Serkan ise olayı başlattıktan sonra olanları seyrediyor. O bölgede
oturan Eren isimli kişi eline balta
alarak arkadaşlarımızın üzerine yürüyor. "Bizi katil mi edeceksiniz" diyerek arkadaşımızın birine bir tokat
atıp suratını tırmaladılar.
Arkadaşlarımız bu halde oradan
ayrıldılar."

Tarih; 11 Ağustos 2011

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Tarih; 12 Ağustos 2011
1. Olay...
Sabah 2 kişi, önceki gün yaşanan
saldırıyı konuşmak için Barınma Bürosu’na gittik. Halk Cephesi’nden

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

47

Bir Halk Cepheli Halkevciler’in saldırısını
anlatıyor: Devrimcilerin tarihi, kendi
aralarındaki sorunlarını çözmek için katil
polisleri çağırdığını yazmıyor!
 Birisi, “bir daha gelirsek bizi dom
dom kurşunu ile vuracaklarını” söyledi.
 Polis çağırdılar.
 Orada bize saldıran faşist linç
güruhundan hiçbir farkları yoktu.
 Devrimcilerin, devrimci olduklarını
iddia edenlerin herkesçe görülebilen
farkları olmalıydı.

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Pazar günü Ankara Dikmen Vadisi’nde
Halkevciler’in Halk Cepheliler’e saldırısını teşhir
etmek için bildiri dağıtmaya başladık. Toplam 150
kadar bildiri dağıttık. Bildiri dağıtmaya devam ederken
Halkevciler’den bir grup ellerinde sopa ve plastik
borularla, sapanlarla önümüzü kestiler. Sorumluları,
Tarık Çalışkan adında biriydi. Saat öğlen 13.00-13.30
arasıydı. Adam leş gibi içki kokuyordu, sarhoştu.
Hiçbir şey konuşmuyor direk saldırıyordu. Biz konuşgeldiğimizi, yetkili birisiyle görüşmek
istediğimizi belirttik. İsminin Tarık
Çalışkan olduğunu öğrendiğimiz kişi
kendisinin büronun temsilcisi olduğunu söyledi. Buraya dünkü olayları ve yaşanlarla ilgili ne düşündüklerini sormaya geldiğimizi söyledik. Tarık denen kişi "Bize ‘hem izin almayız’ diyorsunuz, hem de yaşananları
çözmek için bize geliyorsunuz. Burda
halkın aldığı kararlar var, buna uymak zorundasınız. Buna uymayan
tek sizsiniz. Gelip bizden izin almalısınız yoksa sorun yaşanır" diye karşılık verdi. Biz de yıkımlar konusunda farklı yaklaşımlarımız olduğunu,
bu nedenle ayrı çalıştığımızı, Barınma Bürosunu yok saymadığımızı,
aldığı kararların kendilerini bağladığını, bizi bağlamadığını söyledik.
Tarık denen kişi "burda halkın aldığı kararlara saygılı olmalısınız. Yıllardır neredesiniz eğer izin almazsanız bize haber verirler biz de gerekeni
yapın deriz" dedi.
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maya çalıştık. Ama hiç konuşmayıp provokasyon yapmaya çalıştılar. Mahallede halka yalan söylemişler. Biz
Tarık Çalışkan hakkında istihbarat çıkartmaya çalışıyormuşuz, yıkım için belediye ile çalışıyormuşuz.
Böyle yalanlar anlatmışlar. Sürekli hakaret ve küfürler
ediyorlardı. Bildiri dağıtmak için ‘Barınma Hakkı
Bürosu’ndan izin almamız gerektiğini, 6 yıldır nerede
olduğumuzu söylediler. Birisi, “bir daha gelirsek bizi
dom dom kurşunu ile vuracaklarını” söyledi. Polis
çağırdılar. Bir resmi polis ekibi geldi ama karışmadı.
Bildirilerimizi dağıtıp mahalleden çıktık.
Ben duygularımı anlatayım: Orada bize saldıranların faşist linç güruhundan hiçbir farkları yoktu.
Hakaretler, küfürler, konuşmayıp direk saldırmaya
çalışmalar, ellerindeki sopa, sapan ve lastikler... Tarık
Çalışkan'ın yüzündeki ifade... bence linç güruhundan
hiçbir farkları yoktu. Bunu ilk defa gördüm ve üzüldüm. Bence devrimcilerin, devrimci olduklarını
iddia edenlerin herkesçe görülebilen farkları olmalıydı.

Halkla bir sorunumuz olmadığını
anlattık. "Biz zorla kimseye bildiri vermiyoruz almak istemeyen almaz ama
200’e yakın eve gittik sadece 5 evde
Barınma Bürosu’na sorun denildi. Ve
yıllardır burada mücadele ediyoruz.
Arkadaşlarımız bizzat sizin evin yıkılmasını engellemek için gözaltına
alınıp işkence gördü, kim diyebilir siz
yoktunuz" dedik.
Tarık isimli kişi tartışmanın ortasında oturduğu yerden sinirlenerek
"Ne diyon lan?" diyerek lanlı-lunlu
konuşunca doğru konuşmasını söyledik. Oturduğumuz yerden çekiştirerek kaldırmaya çalışıp, "defolun
burdan" diyerek iki eliyle diğer arkadaşımızın göğsüne vurdu.
Bu tavrının yanlış olduğunu söyleyip çıktık.

2. Olay...
Öğle saatlerinde bildiri dağıtmak
için 4 kişi vadiye gittik. Vadiye girişte

Barınma Bürosu'nun önünde içlerinde Tarık Çalışkan ve Kutay adlı Halkevci kişilerin de bulunduğu 5 kişi
önümüzü kesti. "Mahallede bildiri dağıtamazsınız, peşinize polis takıp getireceksiniz" gibi sözlerle bizi engellemeye çalıştılar. Tarık Çalışkan bir
arkadaşa birkaç defa yumruk attı ve
çekiştirmeye çalıştı, ama arkadaş bu
saldırıya karşılık vermedi. Arkadaşlar yollarına devam edince Kutay
denen kişi "Pazar akşamı görüşürüz" dedi. Ve Tarık Çalışkan Barınma Bürosu'na girip 10- 15 dakika mahallede şu anonsu yaptı: "Mahalle
halkının iradesini hiçe sayan 4 kişi
bildiri dağıtmaktadır. Bunlara karşı gerekeni yapın!"
Buna karşılık ciddi bir sorunla karşılaşmadan mahallede bildirilerimizi
dağıttık. Mahalleden ayrılırken Barınma Bürosu’ndan bir grup genç
yanımıza gelerek "siz burdan niye geçiyorsunuz burda gövde gösterisi
mi yapıyorsunuz?" deyip bir arka-
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daşımızın kolundan çekiştirdiler.
Sonrasında duvardaki asılı afişimizi yırtmaya çalıştılar. Gençler, "siz
burda reklam yapıyorsunuz, yaptırmayız" dediler. "Bunları yapmayın gelin evimizde oturun, kapımız
açık ama yıkımla ilgili bir şey yapmayın..." deyip gittiler.

Tarih; 14 Ağustos 2011
Akşam 19.30 gibi 30 kadar Halk
Cepheli Dikmen Vadi'ye geldi ve
saat 20.00'de yapılacak eylem için
beklemeye başladılar. Arkadaşlarımız beklerken çevresini 50- 55 kişilik bir grup sardı. Kiminin elinde
sopa vardı. Sopaları soran arkadaşlara "biz bunları etraftaki başı boş
köpekler bize saldırırsa diye aldık" şeklinde cevap verdiler.
Saat 20.00’deki eylemi yapamayacağımızı, yaptırmayacaklarını söylediler. Bizlerin devrimci olduğumuzu, çalışmalarımızı engelleyemeyeceklerini anlattık. Tarık
Çalışkan ve Kutay isimli Halkevciler kitleyi sürekli kışkırtıyorlardı. Tarık denen kişi "devrimci de olsanız
döveriz" gibi sözler söyledi. Kitlenin içinden "Dinsiz imansız komünistler" , "Sizin yüzünüzden buraya polis gelecek" şeklinde laflar
atıldı. Arada sopayla saldırmaya çalışanlar oldu. Ancak sorumlu davrandığımız için olaylar büyümedi. 20
dakika boyunca ikna etmeye çalıştık, yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve yine sorumlu
davranarak, bizzat saldırının başında olan Halkevcilerin, kışkırttıkları
kitlenin tartışmaya, çözmeye yanaşmaz tutumlarından kaynaklı eylemimizi iptal edip yapmadan oradan ayrıldık. Oradan ayrılırken dahi,
arkamızdan taş atmak, küfür etmek
gibi çirkeflikleri yapmayı sürdürdüler. "

***
Görüldüğü gibi Halk Cepheliler’in, kendine Halkevci diyen birkaç çapulcunun örgütlediği saldırıya
uğramalarının tek nedeni, tek "suçu"
orada yıkımlara karşı çalışma yapmaları ve bildiri dağıtmalarıdır.

Ve ortada bir ölüm yoksa tamamen tesadüftür, çünkü bu gelenek
alışkındır devrimci kanı dökmeye.

Sol İçi Çatışma Denince
İlk Akla Gelen İsim: DY
Devrimci Yol’un, özellikle 12 Eylül öncesi Türkiye sol hareketi içinde saldırmadığı, siyaset yasağı uygulamadığı, çatışmadığı, kan dökmediği siyaset yoktur nerdeyse.
HK’dan ( EMEP), İGD’ye (O dönemde TKP), KSD’den (SDP)
HDÖ’ye, TKP-ML’ye kadar bir çok
sol grupla çatışmış ve ülkemizin hemen her yerinde sola saldırıp kan
dökmüştür.
Aşağıdaki listeyi daha öncede
dergimizde yayınlamıştık, hatırlatma
amaçlı birkez daha yayınlıyoruz;
1-) 1979'da Adana'da Devrimci Kurtuluşçular DY'li birini vurdu. Çatışmanın görünür nedeni pazar yerindeki bir satış yeri yüzündendi. Çatışma devam etti; Adana'da DY-DK karşılıklı olarak birbirlerinden 6 kişiyi öldürdüler.
2-) 1979'da Balıkesir'de DY ile
Halkın Devrimci Öncüleri arasında bir parktaki inisiyatif nedeniyle
çıkan çatışmada karşılıklı birer kişi
öldürüldü.
3-) 11 Haziran 1980 günü Samsun'un Havza İlçesinde HK taraftarı Bayram Demiralp isimli lise öğrencisi bir DY’li tarafından öldürüldü. HK’lıların çıkardığı Özgürlük
gazetesi 30 Haziran 1980 tarihli 5.
sayısında, “Dev-Yol’cu olduğu bildirilen bir provokatör, Havza Lisesi'nin kantininde devrimci bir genci silahla vurarak öldürdü. 11 Haziran günü meydana gelen olayda
ölen Bayram Demiralp 16 yaşında
bir lise öğrencisidir.”
4-) Devrimci Yol ile Kurtuluş
arasında çeşitli zamanlarda süren çatışmada DY’liler, 24 Eylül 1978’de
Adana’da Kurtuluş taraftarı Mustafa Ertan’ı katlettiler. Mustafa Ertan’ın öldürülmesi Kurtuluş’un 3
Ekim 1978 tarihli 40. sayısında şöy-

Aydın Erol’un ölümü ve
DY’nin kirli siyaseti
Devrimci Yolcular, Almanya’da bir
kafede bildiri dağıtan Devrimci Sol’culara, bildiri dağıtmalarını engellemek için
müdahale ediyorlar ve ardından Devrimci Solcular’a ateş açıyorlar. Bu arada Aydın Erol (Yavuz) vurularak ölüyor.
Bu olay, ülkemizde duyulduğunda,
“karanlık eller” edebiyatıyla birlikte
Devrimci Sol’a karşı adeta bir kampanya
başlatılır.
Mamak’tan Oğuzhan Müftüoğlu imzasıyla bir ilan yayınlandı. O güne kadar herhangi bir konuda siyasi tavırlarına
ilişkin bir ilanlarına, bildirilerine rastlanmayan Oğuzhan Müftüoğlu ve arkadaşları adeta atlamışlardır bu konunun
üzerine.
Yeni Gündem, Murat Belge, bugün
ÖDP’yi oluşturanların etkili olduğu
çevreler, o güne kadar hemen hiç bir siyasi faaliyetine rastlanmayan gruplar,
Devrimci Sol’u kınayan açıklamalar
yapmakta birbirleriyle yarışa girdiler.
Devrimci Sol’u bu olay üzerinden tecrit ettirebilmek için başvurmadıkları
hiçbir yol yöntem kalmadı. Ahlaksızca
, burjuvaziden alınma pespaye cümlelerle
saldırdılar. Türkiye’de ilanlar köşe yazıları çıktı onlarca, Aydın Erol’u Devrimci Sol öldürdü, diye. Ve gerçek yine
kendi arkadaşları tarafından itiraf edildi.
Aydın Erol’u vuran Yılmaz adlı kişi
Alman devletine itirafta bulundu. Bu
kişi Devrimci Yol’dan biriydi. Devrimci Solcular’a ateş ederken kendi arkadaşını öldürmüştü.
Taz-Hamburg adlı gazete “Yılmaz,
Yavuz’un ölümündeki suçunu itiraf ediyor” manşetiyle duyurdu itirafı. Aynı
günlerde ülkemizdeki burjuva basın da
bu haberi yayınlandı. (4-13 Aralık 1987
tarihleri arasındaki Hürriyet, Cumhuriyet vb. gazeteler)
Bu satırları okuduktan sonra sakın
şöyle düşünülmesin. DY bu büyük yalanlarının açığa çıkması karşısında özeleştiri verdi... Ne mümkün..
Aydın Erol’u Devrimci Solcular’ın
vurmadığı açığa çıktı ve DY bu konuda
bırakın özeliştiri vermeyi, ne sözlü ne yayınlarında küçük bir düzeltme bile yapmadı. İşte böyle bir ahlak, böyle bir geleneğin sahibidirler.
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le aktarıldı: “Park'ta herkesin gözü
önünde ... pusu kurularak katledildi...
Aynı şahıslar, uzun zamandır Kurtuluş sempatizanlarını, sizi Adana'dan
ve bütün Türkiye'den temizleyeceğiz,
sizi Park'tan atacağız şeklinde tehdit
etmekteydiler. Temizleme yöntemlerinin cinayet olabileceği belki insanın
aklına gelmezdi, ama bu grubu tanıyanlar için pek yadırganacak bir yöntem değildir bu.
5-) Devrimci Halkın Yolu taraftarı Vedat Yılmaz, 29 Eylül 1978 tarihinde Kars'ta katledildi. Devrimci
Halkın Yolu, Yılmaz'ın ölümünden,
Devrimci Yol’u sorumlu tuttu.
6-) 17 Ocak 1979 günü İstanbul
Kumkapı’daki Kadırga Öğrenci Yurdu’nda Halkın Kurtuluşu taraftarı
YDGD üyesi Erdoğan Çamdal
DY’liler tarafından katledildi. Halkın
Kurtuluşu gazetesinin 22 Ocak 1979
tarihli 144. sayısında bu sol içi cinayet hakkında şunlar belirtildi. Sosyal
faşist Genç Öncü bir duvar gazetesi
asmış, buna devrimciler karşı çıkınca, dışarıdan getirilen 100 kişiyle
birlikte Devrimci Yol, Genç Öncü'yü
korumaya almıştır. Devrimcilere karşı çıkanların başında provokatör Hasan Polat vardır. ... Hasan Polat sabah
saat 04.00’te gece nöbet tutan arkadaşa saldırmış, ... vurmuştur. Hastaneye kaldırılırken Erdoğan arkadaş
ölmüştür. Üyeleri DY’liler tarafından
katledilen YDGF Başkanı Çetin Kaya,
saldırının açığa çıkarılmasını isteyerek şunları söylüyordu: Elazığ, Ankara, Kars ve Adana'da bu tip provokasyonlar sonucu birçok devrimci
ölmüş, ancak Devrimci Yol bu olayların üzerine gideceğine, provokatörlerle uzlaşmış ya da sessiz kalmıştır.
7-) Devrimci Yol’un çatıştığı
gruplardan birisi de İGD’dir. DY ve
İGD arasındaki çatışmalar Ağustos
1979’da İzmir, Adana ve Kars’ta yaşandı. Her iki grup birbirlerine saldırdı.
9 Ağustos günü Menemen İGD
üyesi iki kişiye saldıran DY’liler
İGD’lileri kurşunla yaraladılar. İGD
Ankara Altındağ temsilciliğine karşı
saldırılarını artıran DY’liler, bildiri dağıtan İGD'lilere, dışardan getirdikle-
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ri sopalı ve zincirli bir grupla saldırarak bir İGD'liyi ağır yaraladılar.
Ağustos başlarında Kars İGD Şube
Sekreteri'ni ağır yaraladılar.
8-) 19 Mayıs 1980 günü TKP’li
öğretmen Ekrem Öztürk Istanbul’da
katledildi. TKP’nin gençlik örgütü
İGD, Ekrem Öztürk’ü Devrimci
Yolcular’ın katlettiğini açıkladı.
ÜİGDnin yayın organı Gençlik Dünyası dergisinin 29 Mayıs 1980 tarihli 4. sayısında şöyle denildi: Birlik-Dayanışmacı öğretmen Ekrem Öztürk,
İstanbul Halkalı'da Dev-Yolcular tarafından katledildi.
9-) 3 Haziran 1980 günü Kurtuluş taraftarı Sabahattin Çakmak
Antalya'da DY’liler tarafından katledildi. Kurtuluş, “pantolon hırsızı
Dev-Yolcular bir Proletarya Sosyalisti
Sabahattin Çakmak’ı öldürdüler” diye
açıklama yaptı. O dönem pantolon
davası olarak bilinen bu olay, DYKSD arasında çatışmaların da başlangıcı oldu.
Antalya’daki çatışma, Ankara’ya
sıçradı ve 5 gün boyunca yurtların,
okulların basılmasıyla devam etti.
Birbirlerinin kitlelerini de taradılar.
10-) Ankara’daki çatışmalarda;
Şevki Tevfik Kobal ve Ahmet Özer
katledildi. Kurtuluş, DY’lilerin Antalya’da 1, Ankara’da 2 kişi olmak
üzere 3 Kurtuluşçu’yu katlettiğini
açıkladı. Çatışmalarda Ankara DEVGENÇ yöneticisi Necdet Bozkurt da
ağır yaralandı...
Kurtuluş’un yayın organı Öncü
Dergisi’nin 30 Haziran 1980 tarihli 4.
sayısı Kurtuluş-Devrimci Yol çatışmasına ayrılmıştı. Öncü Dergisi'nde
Kurtuluşçular çatışmalarda Ankara’da 2 kişinin katledildiğini, onlarca
kişinin yaralandığını yazdılar.
11-) Aydın Erol: Bir DY’li bir
DY’li tarafından katledildi.
Genç kuşaklar bilmez , DY liler de
bu kendi yoldaşlarını öldürme işini konuşmayı pek sevmezler.
Aydın Erol Almanya’da 23 Ekim
1987’de bir kahvede DY’liler tarafından öldürüldü.
Bu olayı uzunca anlattık, çünkü

DY anlayışını ortaya koyan ibret verici bir derstir.
Bunlar sadece öldürdükleri devrimcilerin listesidir. elbette yaraladıkları onlarca insan bunun içinde değildir. Örneğin tarihten birkaç örnek
verelim;
DY’liler, Devrimci Sol taraftarlarına, Kars’ta ve Adana'da saldırarak,
devrimcilerin siyasi faaliyetlerini engellemeye çalıştılar.
- İzmir, Adana, İskenderun, Denizli’de DY’liler saldırılarını sürdürdü. Saldırı birçok yerde silahlı boyutlara ulaştı.
- Türkiye’nin hemen her tarafında
DY’liler, Devrimci Sol yazılamalarını silmişler ve bu merkezi bir tavır olarak aylarca sürdürülmüştür. Yazı silme, onlarca il ve ilçede çatışmalara sebep olmuştur.
- Ankara’yı tamamen kendilerine
ait gören Devrimci Yol, Devrimci
Sol’un faaliyetlerini engellemek için
adeta seferber olmuştur. Sadece Anıttepe lisesi’ndeki ve ODTÜ’deki Devrimci Sol taraftarlarına yönelik engelleme ve saldırılar, uzun bir liste
oluşturur.
- Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen ayrılığa ilişkin tartışmalar,
çoğu zaman şiddet yoluyla engellenmiş ve dağıtılmıştır.
- Devrimci Yol, Ankara’da Kurtuluş'la çatışmaları sürerken, İstanbul’da da Devrimci Solcular’a saldırmaya başladı.
-Kağıthane'de, “Dev-Solcular halkın parasını harcıyor” yalanıyla, bir
gecekonduyu bastılar, halkın üzerine
ateş açtılar. Bunun üzerine 150-200
kadar emekçi toplanarak, Devrimci
Yolcular’ı kovaladı.
- Gültepe'de bir devrimciyi pusu
kurarak yaraladılar. Gültepe halkı
toplantı yaparak, Dev-Yolcular’a uyarıda bulundu.
-Reşitpaşa’da duvarlara yazı yazan
dört devrimcinin üzerine ateş açtılar.
- Sefaköy'de DY'liler Devrimci
Sol’dan bir kişiyi yaraladılar.
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- Mintax fabrikasında bir Devrimci Solcu DY'lilerin saldırısında
yaralandı.

Siyaset Yasağı Koyma
Denince İlk Alka
Gelen: DY
Ankara Dikmen'de ne diyorlardı; burası bizim, bildiri dağıtamazsınız... Bu hikaye eski bir hikayedir.
Devrimci Yol Devrimci Sol ayrılığı sonrasında bu laflar çok duyuldu, çok yaşandı...
"Anıttepe’de, Yenimahalle'de
"Devrimci Sol" ve "Dev-Genç"
gibi yazılar yazan arkadaşlarımız
tasfiyeci sahte kabadayılar tarafından engellenmeye çalışılmış ve
"Devrimci Sol ile Dev-Genç yazılarını yazmamalarını, yazarlarsa
sileceklerini söylemişlerdir." Buna
rağmen yazıları yazan arkadaşlar
gittikten sonra yazılar tasfiyecilerce silinmiştir. Bunun üzerine tasfiyecilerin bir yetkilileriyle görüşen
arkadaşlara, yetkili "Yazıları silme
kararının siyasi bir kararları olduğunu ayrıca güçlü oldukları yerde
Devrimci Sol'a siyasi çalışma yaptırmayacaklarını" söylemiştir. Daha
sonra Devrimci Sol taraftarlarınca
asılan "Sivas Olayları ile ilgili duvar gazeteleri yırtılmış, bildiri dağıtmaları engellenmiş ve Anıttepe
Lisesi'nde yapılan bir forumda kavga çıkartılmış, bağış toplayan arkadaşın elinden makbuzlar alınmıştır. Faşist işgal altında bulunan
bölgeler yerine Devrimci Sol taraftarlarının bulunduğu bölgelere
adamlar getirtilmiş, Ankara'da bol
bol rastlanılan faşist yazılar yerine
6 TİP'linin cenazesine katılan Devrimci Sol'dan arkadaşların yazıları
silinmiş, Balgat'ta "Gültepe" ile ilgili bildiri dağıtan arkadaşlar engellenmeye çalışılmıştır."
Bu örnekte geçmişten, 1978’li
yıllardan.. değişen bir şey yok.
Örneklere devam edelim: "Gaziosmanpaşa'da Devrimci Yolcular’ın dört arkadaşımızı falçata ve
bıçakla yaralamalarını teşhir eden
bildiriyi dağıtmak için 34.6.1990
günü Kocasinan Halkevi'ne giden

arkadaşlarımıza ateş edildi.
Bir bayan arkadaşımızın şakağına silah dayanarak, devrimci kanı
dökenler savunuldu ve gerekirse burada da kan dökmekten, can almaktan çekinmeyecekleri sözle ve
tavırlarla gösterildi.
Yine 26.6.1990 günü Üsküdar
Halkevinde herkese açık bir toplantı
düzenlediler. Arkadaşlarımız da
halkın önünde gerçekleri açıklamak
için bu toplantıya gittiler. Ama korkak devrimci ahlak ve düşünceden
uzak Devrimci Yol'cular arkadaşlarımıza yine bıçak, falçata ve sopalarla saldırdılar ve faşist çeteler
gibi kan döktüler. Devrimciler, buraya kavgaya değil, tartışmaya geldiklerini ısrarla vurgulamalarına, her
yönüyle üstün durumdayken, sorumlu davranarak tahrikleri boşa çıkarmaya çalışmalarına karşın, yine
cana kast eden saldırılarla karşılaştılar. Bir arkadaşımız daha falçatayla yaralandı."
Örneklere devam ediyoruz;
"Geçtiğimiz günlerde Londra Halkevi'nde iki olay yaşandı.
Birincisi; iki devrimci arasında
gelişen ve daha sonra karşılıklı hatanın kabul edilmesi ile sonuçlanan
olay.
İkincisi; ise Londra Halkevi'nde
fuhuş ilişkilerini meşrulaştırmak isteyen bir kadına ve buna göz yuman
Halkevi yönetimine karşı tavır alınmasıdır.
Bahsedilen kişi devrimciler tarafından daha 'önce de birkaç kez
ikaz edilmiş olmasına rağmen ,
"Bedenim bana aittir, istediğim
şekilde kullanırım." tavrını devam
ettirmiştir. Fuhuşun toplumsal sebeplerini en iddialı kadın hakları savunucularından daha iyi bilmekle ve
sorunun bireysel yıldırma tutumuyla çözümlenemeyeceğini, fuhuşun tek taraflı yapılmadığını, en
az kadın kadar erkeğin de suçlu olduğunu, ancak dernek gibi demokratik bir kuruluşta fuhuşa müsaade edilmeyeceği bilinciyle devrimciler tarafından tavır alınmıştır.
Ardından, birbiriyle ilişkisi olmayan bu iki olay vesile edilerek

Bu sizin tarihiniz...
Bu tarihin vebali
boynunuzdadır...
Tarih 16 Haziran 1990. Gaziosmanpaşa ve çevresinde hareketimiz aleyhine sürekli yalan üreten, spekülasyon
yapan ve o çevrede Devrimci Yolcu
olarak bilinen (...) isimli kişiye, yalan
üretmemesi, sol içi olumsuzluklar yaratmaması için uyarmaya ve bunların
özeleştirisini vermesi gerektiği söylenmeye gidildi. Bir arkadaşımız bu şahsı
evden dışarı çağırarak "Devrimci Sol bölündü, parçalandı. Şunlar şunlar ayrı" vb.
sözlerinin yalan olduğunu söyleyerek
uyarıda bulunup, devrimci anlayışın ne
olması gerektiğini tartışmak istedi. Bu
arada DY'li kişi söylediklerinin doğru olduğunu vurgulayarak "Devrimci Sol da
kim ki, siz serserisiniz, ben size özeleştiri vermem, Hürriyet Gazetesi de yazıyor, git oku" şeklinde tahrik edici konuşmasını sürdürüyor. Arkadaşımızın
kendisini devrimci gibi tartışmaya davet
eden uyarılarına rağmen, küfür ve hakaretlerine devam ediyor ve arkadaşımıza
saldırıyor. Bu sırada içeriye de seslenerek "Silahı, baltayı getirin." diyor. Bu
çağrı üzerine içeriden çıkan beş kişi, falçata ve bıçaklarla arkadaşımıza saldırıyorlar. Arkadaşımız yere düşüyor. Bunu
gören ve konuşmaya katılmayan üç arkadaşımız duruma müdahale ediyor. Bu
defa içeriden çıkan (...), (...) adlı DY'liler falçata ve bıçaklarını arkadaşlarımıza da saplamaya başlıyorlar. Doğrudan
arkadaşlarımızın canına kast eden, gözü
dönmüş, devrimci kanına susamış bu
lümpen, ayyaş güruhu, devrimci tavır takınmaları için ısrarla uyarılmalarına
rağmen, devrimci kanı dökmeleri engellenemiyor.
Tartışmaya giden arkadaşımız kalbinin üzerinden, yüzünden, boynundan
ve sırtından ağır yaralar alıyor. Diğer bir
arkadaşımızın karnına, aldığı yaraları kapatmak için otuz üç dikiş atılıyor. Öteki arkadaşlarımız da falçata ve bıçakla
değişik yerlerinden yaralanıyorlar.
Artık tartışılmak istenen, uyarılmak
istenen kişilerin devrimcilikle hiçbir ilgisi olmayan, provokatör serseriler olduğu açığa çıkıyor. Arkadaşlarımız yaralı bir şekilde olay yerini terk ediyorlar.

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

51

"devrimcilerin Londra Halkevi'nde
kadın dövdüğü" iddiasıyla sözde "dayağa karşı kampanya" açılarak devrimcilere karşı bazı çevreler tarafından bilinçlice kullanılmaya çalışılıyor."

Değişen Hiçbir Şey Yok;
Devrimcilere Saldır
Sonra da Mağdur
Rolü Oyna

Sayı: 291

Yürüyüş
23 Ekim
2011

Bunlar geçmişte kalan ama hiçbirinin özeleştirisi verilmediği, mahkum edilmediği, ideolojik kökenleri
sorgulanmadığı için geçmişten bugüne devam ettirilmiş ve bir gelenek
halini almıştır.
En son örneği Ankara Dikmen’de
yaşanmıştır. Mantık aynı mantık,
yöntem aynı yöntemdir. Dün DY idi
bugün kanlı mirasını taşıyanların
kollarından birisi Halkevleri'dir.
Kendi arkadaşlarını kendileri öldürdüler (Aydın Erol) ve büyük bir
utanmazlıkla bunu Devrimci Sol’a
yıkmaya çalıştılar. Mağdur rolüne
soyundular. Çarşaf çarşaf gazete ilanları verdiler. Devrimci Sol’u lanetlediler. Gerçekler yıllar sonra olsa da
kendi arkadaşları tarafından itiraf
edildi.
Ankara Dikmen’de saldırdılar.
Yine aynı mizansen;
" Dikmen Vadisi halkı, provoka-

tör bir grubun saldırısına uğramıştır.
Kendisine Halk Cephesi adı veren bir
grubun Dikmen Vadisi’nde 3- 4 gündür yol açtığı gelişmeler, Dikmen Vadisi halkına ve onun onurlu mücadelesine yönelik provokatif bir saldırıya dönüşmüştür."
(...)
Öte yandan bu grup çirkin bir şekilde, Perşembe günü kendilerine
tepki gösteren ailenin oğlunu cezalandırmak amacıyla, mahallemizde istihbarat çalışmasına girişebilme cüretini dahi gösterebilmiştir. Bu gelişme, vadi halkının bu gruba yönelik tepkisini daha artırmış; söz konusu
aile ve çocuğu, bu grubun gerçekleştireceği olası şiddet eylemlerine
karşı halkın korumasına alınmıştır."
(...)
Bizler, evimizi ve geleceğimizi
savunmak üzere, rant çetelerine karşı belki de son kanlı kavgamıza hazırlandığımız bu zorlu günlerde; aktardığımız bu ve benzeri provokatif
gelişmelerle uğraşmak, bunlarla zaman kaybetmek ve zaten gergin olan
sinirlerimizin daha da gerilmesini istemiyoruz." (15 Ağustos 2011 " Dikmen Vadisi Halkı" imzalı açıklamadan)
Halkevcilerin yayınladığı bu bildiri burjuva siyaset tarzının; ahlaksızlığın, yalancılığın belgesi olarak tarihe geçmiştir.
"Dinsiz imansız komünistler” di-

 Halkları

Teslim
Alamazsınız!
Suriye Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hasun,
ülkesine karşı askeri operasyonlar başlatmaları durumunda, Suriye'nin de, ABD ve Avrupa'da bombalı intihar saldırıları düzenleyeceğini söyledi.
Oğlu geçen hafta İdlib vilayetinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sünni din adamı Hasun, El Cezire televizyonunun haberine göre, pazar günü ülkeyi ziyaret
eden Lübnan heyetine "Tüm Avrupa'ya ve ABD'ye söylüyorum: Eğer Suriye ve Lübnan'ı bombalarsanız, halen sizin yanınızdaki intihar bombacılarını hazırlayacağız.
Bugünden sonra göze göz dişe diş" diye konuştu.
Ülkeleri işgal edebilirsiniz. Şehirleri bombalarınızla
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yen, gerici fasiştler değil elbet, kendine sol diyen, aymaz, kendini bilmez
Halkevcilerdir. Bu sözler de tarihe
malolmuştur.
Bu anlayışın kökeninde küçükburjuvazinin mülkiyetçiliği vardır,
devrimcilik değil. Sol üzerinde otorite kurmak, solu bastırıp ezmek ve
tek kalmak, bu küçük burjuva mülkiyetçiliğin karakteristik özelliğidir.
Geçmişten bugüne gelen DY’nin geleneği budur.
Ankara Dikmen’de Halkevleri’nin
gerçekleştirdiği saldırı bu kültürün
ürünüdür. Halka dair hiçbir ilke ve değer taşımazlar, bencilce dar grup çıkarları doğrultusunda hareket ederler.
Adeta rant peşinde koşan, devrimcilik dışında her şeyi yapan çeteler haline gelmişlerdir.
Bu anlayışta eleştiri, dostluk, ideolojik mücadele yoktur. Bunlar yerine
küfür, dost görünüp düşmanlık, güç
gösterisi yapma, güce tapma, güçlü olduğu yerde siyaset yaptırmama vardır.
Bu anlayışta düşünce ve ideolojisine güven yoktur. Devrimci ideolojiden beslenmeyen, burjuva ideolojisinden etkilenenlerin varacağı nokta
burasıdır.
Bu anlayış çürüyen bir anlayıştır.
Bu anlayış düzenin saflarındadır. Bu
anlayış devrimci değil. Bu anlayışı
mahkum edeceğiz. Teşhir ve tecrit
edeceğiz.

yakıp yıkıp yıkabilirsiniz. Ama halkları teslim alamazsınız. Halklar direnecek. Bedenlerini bomba yapıp direnecek...

 Bir

uşağın ruh haliyesi

AKP'nin 18. Değerlendirme İstişare toplantısının basına kapalı bölümünde milletvekillerine dış politika hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu;
Amerika'nın Türkiye'ye verdiği önemden şöyle bahsediyor: "Amerika daha önce Türkiye ile Yunanistan'ı aynı
kefeye koyuyordu. ABD Başkanları önce Yunanistan'a
sonra Türkiye'ye gelirdi. Obama, Türkiye'ye geldi ama
Yunanistan'a uğramadı bile. Son dokuz ayda Obama Başbakan Erdoğan'ı 11 kez ardı."
Uşaklık böyle oluyor. Efendileri tarafından ne kadar
çok aranırlarsa o kadar kendilerine “önem” atfediyorlar.
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MEHMET BAŞBAĞ
ÖLÜMSÜZDÜR

Elazığ
4 Ekim’de Yunanistan'da şehit düşen DHKC savaşçısı Mehmet Başbağ, 14 Ekim günü memleketi Elazığ'da
toprağa verildi.
Ev saat 10.30 sıralarında cenaze
cemevi morgundan çıkarılırken Halk
Cepheliler de Halk Kurtuluş Savaşçısı Mehmet'i sloganlarla karşıladılar.
“Mehmet Başbağ Ölümsüzdür, Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” sloganları atıldı. Burada yapılan dini törenin ardından arabalarla Mehmet'in evinin önüne gittiler. Evin önüne kadar yürüyün
Halk Cepheliler saygı duruşunda bulundular. Ardından cenaze sloganlarla
ambulansa bindirilerek mezarlığa götürüldü.
Mezarlığın girişinde en önde Mehmet'in resminin taşındığı bir kortej
oluşturan Halk Cepheliler, mezara kadar yürüyüş yaptılar. Mezarlıkta cenaze toprağa verilirken Mehmet'in mezarına çok sevdiği Karadeniz'in, Sürmene'nin toprağı da konuldu.
Mezar başında yapılan anmada,
“Mehmet Başbağ 15 yılını bağımsızlık
demokrasi ve sosyalizm mücadelesine
adamış bir yoldaşımızdı. Mehmet bu
toprakların insanıydı. Bu topraklarda
büyümüş ve her koşulda sürdürdüğü
devrimci mücadeleyle yıllarını geçirmişti. Ona ve tüm şehitlerimize bir kez
daha Mehmet'in mezarı başında söz veriyoruz, dökülen kanımızı asla yerde bı-

rakmayacağız. Bize devrettiğiniz
bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz”
denilerek saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından
Mehmet'in özgeçmişi okundu ve
Bize Ölüm Yok, Haklıyız Kazanacağız
marşlarıyla anma bitirildi. Cenazenin
ardından cemevinde yemek verildi.

Mehmet Başbağ Korsan
Eylem ve Yazılamalarla
Anıldı

19.30’da “Bize Ölüm Yok” marşıyla
sona erdi.
Mehmet Başbağ için başka bir anmada Hamburg’da yapıldı. Mehmet ve
devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anmada, Mehmet'in 4 Ekim'de Yunanistan'da şehit
düşmesi ve cenazesinin 14 Ekim'de
Elazığ'da törenle toprağa verilişiyle ilgili kısa bir konuşma yapıldı.
Ardından Mehmet'le ilgili DHKC'nin
yaptığı açıklama ile şiirler okundu.
Mehmet'in cenazesi için Yunanistan'a giderek cenazeye katılan bir kişi, Yuna-

Cepheliler, İstanbul İkitelli Atatürk Mahallesi’nde 14 Ekim Cuma
günü saat 20.45’te Mehmet Başbağ anısına korsan Eylem düzenledi.
İkitelli Caddesi’ni trafiğe kapatan
Cepheliler, yolu molotoflarla ateşe verdiler. “Mehmet Başbağ Ölümsüzdür /
Cephe” yazılı bomba süslü pankartın
asıldığı eylem sırasında halka yönelik
konuşmalar yapıldı. “Bizler Cepheliler
olarak şehitlerimizin hesabını soracağız.
Yoldaşımız Mehmet Başbağ’ı selamlıyoruz” denildi.
Mehmet Başbağ için İstanbul Çayan
Mahallesi’nde de 12 Ekim günü Cepheliler tarafından “Mehmet Başbağ
Ölümsüzdür, Umudun Adı DHKP-C,
DHKC/SPB” yazılamaları yapıldı.

Mehmet Başbağ Avrupa’da
da Anıldı
Mehmet Başbağ için, Almanya’nın
Hamburg ve İngiltere'nin Londra şehirlerinde de Halk Cephesi tarafından
anma düzenlendi.
Londra Anadolu Gençlik Merkezi’nde yapılan anmada Mehmet Başbağ’ın çok sevdiği ve yoldaşı Eyüp Beyaz’a ait olan şiir okundu.
Saygı duruşundan sonra DHKC’nin
Mehmet Başbağ’ın şehitliği üzerine
yaptığı açıklama okundu. “Devrimci
Şehitler Onurumuzdur” sloganı atılarak,
ardından halk türküleri söylendi.
Yaklaşık 50 kişinin katıldığı anma

Samsun
nistan'daki cenaze törenini, bu konudaki gözlemlerini anlattı.

Karadeniz Mehmet
Başbağ’ı Unutmayacak
Karadeniz Özgürlükler Derneği,
Yunanistan’da şehit düşen Mehmet
Başbağ’ı anmak için 16 Ekim Pazar
günü anma yaptı. Saat 15.00’te saygı
duruşu ile başlayan anmada, Mehmet
Başbağ’ın hayatını ve mücadelesini anlatan bir yazı okundu.
Anmada yapılan konuşmadan sonra Mehmet’i, kavgasını anlatan şiirler
okundu. Sanatçı Ercan Aydın, türküler,
marşlar söyledi. Halk ozanı Bektaş Özcan ise Mehmet Başbağ’a yazdığı türküyü okudu. 17 kişinin katıldığı program dağıtılan helva ile birlikte Mehmet’i tanıyanların anlatımlarıyla son
buldu.

Çayan Mahallesi

AÇLIĞA VE ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
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Yitirdiklerimiz

“Kendimi yeniden doğmuş gibi
hissediyorum, varlığım şimdi daha da
anlamlaştı, hareketle bütün benliğimle bütünleştim.”
Sultan Cenik

29 Ekim-4 Kasım

Şükrü
SARITAŞ

Numan
KAYGUSUZ

1985 İstanbul doğumlu olan Şükrü, aslen Erzincanlı’dır. 15 yaşında bir Cephe
sempatizanıydı. Eflatun Cem Güney
İlköğretim Okulu öğrencisiydi. Okulunda dergi dağıtır, arkadaşlarına devrimciliği anlatırdı. 29 Ekim 2000'de İstanbul
Ümraniye'de MHP'li faşistlerin kurşunlarıyla katledildi.

1956 doğumludur. Yıldız DMMA'da
DEV-GENÇ saflarında mücadele ediyordu. 4 Kasım 1978'de İstanbul Şehremini'de faşistler tarafından kaçırılıp işkenceyle katledildi.

Hikmet KURU Alaattin GENÇ

Ahmet Arıöz, Isparta’da halkın
devrimci mücadelesini örgütlemeye,
halka devrimci düşünceleri taşımaya
çalışan bir taraftardı. Yayınlarımızın
dağıtımını yapıyordu Isparta’da.
Aynı
zamanda bir tutsak yakınıydı.
Orhan Veli
Ahmet ARIÖZ
Orhan Veli Saydemir, devrimci
SAYDEMİR
hareketin taraftarıydı. Gericiliğe, faşizme karşı devrimci düşüncelerin yayılması için çaba gösteren
bir devrimciydi.
Vatan dergisinin dağıtımcısı ve aynı zamanda bir tutsak yakını olan Ahmet ile dergimizin okuru olan Orhan, devrimci düşüncelerin yayılması için çalışan devrimcilerdi. 3 Kasım 1999'da Isparta'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler.

KIRKLARELİ’DE MEZAR ANMASI

Ahmet ÇOBAN Kadir DOĞAN

Karadeniz'in yoksul köylü ailelerinin çocuklarıydılar.
Kasım 1979'da Ordu Aybastı'da, halkın uyanışını
engellemek isteyen faşistler tarafından katledildiler.

8 Ekim 1978’de faşistler tarafından kaçırılarak katledilen 7
TİP’li öğrenciden biri olan Faruk Ersan, arkadaşları ve sevenleri tarafından 16 Ekim günü Kırklareli merkezde bulunan mezarı başında, saygıyla anıldı.
Ardından 22 Aralık 1977’de Galatasaray Mühendislik okulunu basan faşistleri püskürtmek için dövüşürken bıçaklanarak
katledilen bir Dev-Genç’li Fevzi Azırcı’nın mezarına gidilerek
orada da anma yapıldı. Saygı duruşunun ardından sevenleri ve
arkadaşları adına yapılan konuşmada Fevzi Azırcı’nın mücadelesi anlatıldı. Anma, söylenen “Bize Ölüm Yok” ve “Düşenlere” marşları ile sona erdi.

Anıları Mirasımız
Şükrüler Hep Olacak!
Şükrü Sarıtaş kim?
Bir gecekondulu.
Ailesi Erzincanʼdan İstanbulʼa taşınmış.
İstanbulʼun güzelliklerini tatmak için gelmemişler bu büyük kente.
Ekmek kavgasına gelmişler. İşsizlik, yoksulluk atmış onları memleketlerinden buraya.
Şükrü, toprağından sürgün bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.
Yoksulluk içinde büyüdü. Dört bir yanı gecekondu, dört bir
yanı yoksulluktu, dört bir yanı adaletsizlikti onun.
Onun beyninde polislere dair tek iyi bir şey yoktur. Çünkü O, polisleri ne zaman gördüyse, semtinden birilerini döverken, komşularının evini basarken, mahallelerinin orta yerinde panzerleriyle terör estirirken görmüştür.
Gazi ve Ümraniye katliamı olduğu sıralar, o 10 yaşındaydı.
Ailesinden, çevresinden Gazi, Ümraniye davasını duyarak büyüdü. Mahallelerinden 5 kişinin o zaman katledildiği-
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ni ve katillerinin tutuklanmasına bile gerek görülmediğini biliyordu.
O, beş kişinin katillerinin resmi ve sivil faşistler olduğunu
biliyordu.
O, faşistlere öfke duymasın da kim duysun!
“Böyle çocuklar da var..”
Doğrudur, düzen, 12, 13, 14 yaşındaki çocuklarımızı tiner
bağımlısı yapıyor. Mezarlık kumarcıları haline getiriyor.
Doğrudur, gecekondu semtlerinde yaygınlaştırılan internet kafelerde çürütmeye, uyutmaya çalışıyor şimdi onları.
Doğrudur, düzen okula gidebilen çocukları amaçsızlaştırmaya, büyüyünce ne yapacağını bilmez kişiler haline getirmeye çalışıyor ve bazılarında da başarılı oluyor.
Şükrü, düzene kaptırmadığımız çocuklardandır.
Şükrüler sanıldığından çoktur.
Bu ülkenin gecekondularında, ücra Anadolu kasabalarında,
köylerinde onlardan daha ne kadar çok var...
Kimse onların duygularını, düşüncelerini, yaptıklarını
“çocuk aklı işte” diye veya “gençlik işte, maceracılık” diye düşünmesin.
Hayatın ve ölümün anlamını çok erken yaşta kavramış ve
bu bilinçleriyle de hayatlarını ortaya koyan bir kavgayı tercih
etmişlerdir. Ne yaptığını bilmez bir maceracılıkla uzak yakın
bir ilgisi yoktur onların mücadelelerinin.

