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Zayıf Düşmemek İçin Geçmişimize, Şehitlerimize ,
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Emperyalizmin en büyük yalanı:

“DEMOKRASİ”

W

ikileaks belgelerinden birinde
Afganistan işgal edilmeden
önce Amerikan gizli servisine ait bir
belgede şunlar yazıyordu: "Afganistan'daki NATO rolüne destek sağlamak için Afgan kadınların dramını
işleyen medya haberleri yapılmalı..."
apıldı. Afganistan’ın işgalinden
önce emperyalist medyada ve
ülkemizdeki burjuva medyada günlerce haber yapıldı Afgan kızları. Peçeler içine hapsedilip nasıl işkenceler
yapıldığı, nasıl katledildikleri yer aldı.
Afgan kızı, New York Times dergisine kapak yapıldı. Afganistan “teröristlerden temizlenmeli ve Afgan kızları kurtarılmalıydı.” Amerika, NATO
şemsiyesi altında diğer emperyalist ve
işbirlikçi 42 ülkenin de desteğini alarak Afganistan’ı “Afgan kızını kurtarmak, demokrasi ve özgürlük” getirmek için işgal etti. İşgalden bugüne
geçen 10 yıl içinde Amerikan ve diğer
işgalci askerlerin yüzlerce Afgan kızına tecavüz ettiği haberlerini okuduk.
rak’ın işgalinden önce de emperyalist medyada Saddam’ın kendi
halkına zulmeden diktatör olduğu, bulundurduğu biyolojik ve kimyasal
silahlarla tüm dünya için “tehdit”
oluşturduğu şeklinde aylarca haberler yapıldı. “Irak halkını diktatör
Saddam’dan, tüm dünyayı kimyasal
ve biyolojik silah tehdidinden kurtarmak” için Amerika, Irak’ı işgal etti.
İşgalden bugüne 1 milyonun üzerinde Irak halkı katledildi. Amerikan ve
diğer emperyalist işgalci askerlerin
işkenceleri, tecavüzleri için sadece
Ebu Garip Hapishanesi’ni hatırlatmak
yeterlidir.
011 yılı başında Tunus’ta, Mısır’da başlayan halkın diktatörlüklere olan öfkesinin ifade edildiği eylemler “demokrasi ve özgürlük”
adına emperyalistler tarafından da
desteklendi. 30 küsur yıllık diktatörler
görevden alındı. Tunus’ta şeriat, Mısır’da askeri cunta yönetime getirildi.
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ısır ve Tunus’un diktatörleri
gibi iktidarı terk etmeyen Libya’nın lideri Muammer Kaddafi,
NATO ve işbirlikçileri tarafından
yine “demokrasi ve özgürlük” adına 7 ay içinde 60 bin Libyalı katledilerek iktidardan indirildi. Kaddafi
linç edilerek katledildi. Libya’da iktidara getirilen işbirlikçiler koalisyonu da Libya’yı şeriatla yöneteceklerini açıkladı.
as’ta Müslüman Kardeşler iktidara getirildi. İktidara getirilen
Müslüman kardeşlerin hepsinin ortak
özelliği Amerikan işbirlikçisi olmalarıdır. Amerika’nın Ortadoğu politikalarına seslerini çıkartmamalarıdır.
uriye’de de “demokrasi ve özgürlük” istiyor emperyalistler.
Aylardır emperyalist medyadan Beşar Esad “diktatörünün” Suriye halkına “zulüm” haberlerini okuyor ve
izliyoruz. Ancak bize gösterilen haberler tam bir yalan bombardımanıdır. Tüm dünya yalanlarla kandırılıyor. Emperyalist medya haber yapmıyor, emperyalizmin saldırılarına
meşruluk zemini yaratmaya çılışıyor.
Suriye’ye işgalin yolunu yapıyor.
uriye’de eylemlerin ilk başladığı
süreçte Suriye’de olan Akşam
gazetesinden Serdar Akinan gördüklerini Akşam gazetesindeki 28 Kasım
tarihli yazısında şöyle anlatıyor:"Dünyaya Suriye'deki olayları bildiren yabancı ve bağımsız haber ajansları-
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...Bu nasıl bir riyakarlıktır
ki, AKP’nin halkımıza
yönelik bu zulmünü
görmezlikten gelen burjuva
medyanın yazarları da
Suriye halkını çok
düşünüyorlarmış gibi onlar
da “Esad’ın halkına
zulmü”nden bahsediyorlar.

nın hiçbiri Suriye topraklarından
bire bir şahit olarak o haberleri
yazmıyordu.” Ve yine emperyalist ve
burjuva medyada görülmeyen başka
bir haberi aktarıyor Serdar Akinan.“Suriye başkenti Şam’a turist
vizesiyle giren ve ülkedeki çeşitli
kentleri gezen siyaset tarihi ve bilim
profösörü Pierre Piccinin, Fransız haber ajansı AFP'nin başkentte Esad rejimine karşı düzenlenen protestoya en
çok 10 bin kişinin katılmasına karşın bu rakamı YARIM MİLYON
GÖSTERİCİ diye geçtiğine dikkat çekerek, Batı medyasını gerçeği yansıtmayan haberler yapmakla eleştirdi.
Fransız haber ajansı AFP ve İtalyan
haber ajansı Ansa'nın haber kaynağının 'Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (OSDH)’ adlı kuruluş olduğuna vurgu yapan Piccinin, bu kuruluşun ardında merkezi Londra'da
olan siyasi bir organizasyonun bulunduğu, Esad rejimine muhalefet
eden Rami Abdel Ramane'nin başkanı olduğu bu kuruluşun Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantı
içinde olduğu, Ramane'nin kendisinin de Müslüman Kardeşler üyesi olduğu öne sürüldü. Ayrıca Suriye'de
Esad karşıtı protestoları konu alan ve
Youtube'da yayınlanan video filmlerinin OSDH tarafından Youtube'a
aktarıldığını söyleyen Piccinin, Suriye'deki bir çok şehirden gelen görüntülerde yakın çekim karelerin seçildiği, çoğu zaman 5 bini aşmayan
protestocuların büyük bir kitleymiş
gibi gösterildiğini ifade etti.” (Akşam,
28 Kasım 2011, Serdar Akinan)
rtada bir gazetecilik, habercilik
yok. Emperyalist karargahlarda
hazırlanan senaryolar var. Yalanlar
tüm dünyaya oradan servis yapılıyor.
rtadoğu Baharı” uydurmasıyla tarihin en büyük emperyalist yalanı “barış, demokrasi,
özgürlük, insan hakları, ulusal ve
azınlık hakları” demagojisiyle sü-
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rüyor. Bu yalanlarla emperyalistler bir
taraftan kendi terörlerinin, zulümlerinin, halk düşmanlıklarının üzerini
örterken bir taraftan da dünya halklarına demokrasi, özgürlük götüren bir
düzenmiş gibi yaptıkları her türlü saldırı ve terörü kendilerine hak göstermeye çalışıyorlar.
mperyalistler ve işbirlikçi uşakları ne hakla Suriye’den sonu
yaptırım olan bir talepte bulunuyor?
arış”mış. Hangi barış? Son
yüz yıldır emperyalistlerin
parmağının olmadığı tek bir savaş var
mı? Dünyanın dört bir yanını kan gölüne çaviren, on milyonlarca insanı
katleden emperyalistler değil mi?
emokrasi”ymiş... Hangi demokrasi? Kim için demokrasi? Halklar için dünyanın kan gölüne çevrildiği, emperyalistler eliyle
darbelerin tezgahlandığı, cuntaların
iktidara getirildiği dünyada, hangi demokrasiden bahsediliyor? Evet, burjuvazi için bir demokrasi var. Hem de
öyle bir demokrasi ki, sömürü düzenlerine uymayan ülkelerin yönetimlerini, sınırlarını değiştirecek kadar kendilerini hak sahibi görüyorlar.
Ancak halk için demokrasi değil,
tam bir diktatörlük vardır.
zgürlükler”miş... Hangi özgürlük? Sömürünün, emperyalist işgallerin olduğu dünyada hangi özgürlüklerden bahsediyorsunuz?
“Barış, demokrasi, özgürlük, insan
hakları, ulusal ve azınlık hakları”
emperyalizmin en büyük yalanı ve riyakarlığıdır. Emperyalistlerin ve işbirlikçi uşakların Suriye'den hiçbir talepte bulunması meşru değildir!
iyakarlığa bakın: 27 Kasım'da
Arap Birliği üyesi 21 devletten
19'unun oyuyla Suriye hakkında
"ekonomik yaptırım" kararı aldı.
Türkiye, Arap Birliği üyesi değildi.
Amerika'nın sözcüsü olarak toplantıya
AKP'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Amerikan uşağı
Davutoğlu, Arap Birliği’nin aldığı kararları desteklediklerini söyleyerek
"Suriye yönetiminin halkına yaptığı eziyeti sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışmalıyız" dedi.
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ısır’ın başkenti Kahire’de19
işbirlikçi Arap devleti, Suriye
hakkında yaptırım kararları alırken ve
Amerikan’ın postacısı Davutoğlu
“Suriye yönetimimin halkına yaptığı eziyeti sona erdirmek”ten bahsederken Mısır’ın Tahrir Meydanı’nda
yüz binlerce kişinin Amerikancı cuntayı protesto eden eylemleri sürüyordu. Son bir haftada Mısır’da
50’nin üzerinde eylemci katledildi.
Bir eylemci panzerle ezildi. Suudi
Arabistan’da polisin öldürdüğü insanlar haber bile yapılmıyor. Bahreyn’de halkın ayaklanması, polisin
halkın üzerine yağdırdığı kurşunlar
haber bile olmadı. Pakistan’da NATO’ya ait savaş uçakları Pakistan’da
28 askeri katletti. Emperyalist basında
bunları kınayan tek bir açıklama haberine rastlamadık. Onlar yine Suriye’deki “zulüm”den bahsettiler.
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MERİKAN UŞAKLARININ
SURİYE’YE YAPTIRIM KARARLARI MEŞRU DEĞİLDİR!

mperyalistlerin ve işbirlikçi uşakların “halka yapılan zulüm”den
bahsetmeleri tam bir riyakarlıktır.
Çünkü onların hepsi de halkın düşmanlarıdır. Halka zulmeden, halkı katleden onlardır.

İ

şbirlikçi Arap devletlerini bir kenara
bırakalım. Amerika’nın postacısı
Ahmet Davutoğlu’nun “halka yapılan
zulüm”den bahsetmeye hakkı yoktur.
Dünyanın en fazla siyasi tutuklusu bizim ülkemizin hapishanelerinde var.
En fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden birisi bizim ülkemiz. AKP
gibi düşünmeyen halkın her kesiminin her türlü talepleri baskı ve terörle bastırılıyor. Kopkoyu bir sansür var.
AKP politikalarına övgü dışında tüm
haberler yasak. Van’da depremzede
halkın üzerine gaz bombalarıyla saldırılırken, kışın dondurucu soğuğunda naylon çadırlarda kalan halkın yaşadığı zulmü haber yapmak da yasaklandı. AKP’nin valileri hiçbir yasa,
kural tanımadan depremzede halkla
gazetecilerin görüşmesine izin vermiyor. Sadece kendi izin verdiği gazetecilere, kendi istedikleri “mutluluk
mizansenlerinin” yapıldığı haberlerin
yayınlanmasına izin veriyor.

B

DP hukuk komisyonu, yaptığı
açıklamada son 9 ay içinde 4 bin
531 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2 binin üzerinde kişinin tutuklandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta içinde Abdullah Öcalan’ın avukatlarına yönelik gözaltı teröründe
çoğu avukat 74 kişi tutuklandı. Kürt
halkına yönelik gözaltı ve tutuklama
terörü devam ediyor. Ve bütün bunları yapan AKP “HALKA ZULÜM”den bahsediyor.

“Z
“Z

ulüm” mü diyorsunuz? Oligarşik devletin tarihi, Anadolu halklarına zulümün tarihidir.

ulüm” mü diyorsunuz?
AKP’nin 9 yıllık iktidarı halka zulüm üzerine kuruludur. “Zulüm”
mü diyorsunuz? AKP’nin Kürdistan
dağlarında kimyasal silahlarla katlettiği gerillaların cesetleri teşhis edilemediği için hala Malatya Adli Tıp Kurumu’nun morgunda durmaktadır.
u nasıl bir riyakarlıktır ki, AKP’nin
halkımıza yönelik bu zulmünü
görmezlikten gelen burjuva medyanın
yazarları da Suriye halkını çok düşünüyorlarmış gibi onlar da “Esad’ın halkına zulmü”nden bahsediyorlar.
evrimciler, yurtseverler ve halklar, tüm işgalci, ilhakçı egemen
güçlerin Kürt halkına saldırısının da,
emperyalizmin Ortadoğu halklarına
saldırısının da karşısına dikilmelidir.
Ve asıl olarak da emperyalizme yönelinmelidir. Çünkü Ortadoğu'daki ve
Kürdistan’daki tüm sorunların, çatışmaların kaynağında emperyalizm
vardır; Ortadoğu halklarının özgürlüğünün, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının gasp edilmesine yolaçan asıl
neden, emperyalizmin Ortadoğu 'daki varlığıdır.
alkımız; emperyalist yalanlara
aldanmayın. Emperyalistler ve işbirlikçilerinin en büyük yalanları “demokrasi ve özgürlük”tür. “Demokrasi” dediklerinde siz onu FAŞİZM anlayın. “Özgürlük” dediklerinde Irak’a,
Afganistan’a, Libya’ya bakın. Dünyanın en fazla siyasi tutuklusu bulunan
ülkemize bakın... Emperyalistlerin ve
işbirlikçi uşaklarının her dediğinin
tersini düşünün. Asla yanılmayacaksınız, aldanmayacaksınız...

B

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

D

H

5

Emperyalistler, Ortadoğu’dan ve
Kürt halkı üzerinden kanlı ellerinizi çekin!

Ortadoğu, Ortadoğu halklarınındır!
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‘90’ların başında sosyalist devletlerin yıkılması, emperyalistler için
yağmalanacak yeni pazarların açığa
çıkması demekti. Ortadoğu’dan Kafkaslar’a, Balkanlar’dan Afrika’ya
kadar emperyalistler, “demokrasi ve
özgürlük” yalanıyla büyük bir yağma
savaşı başlattı. Başını Amerika’nın
çektiği emperyalistler, sosyalizmin
birleştirdiği onlarca yıl kardeşçe birlikte yaşayan çeşitli milliyetlerden,
inançlardan halkları, milliyetler ve
inançlar temelinde birbirine kırdırdı.
Sonra “kurtarıcı” olarak müdahale
edip rahatça sömürebilecekleri onlarca yeni devletçikler kurdurdu.
Emperyalizmin bu saldırısı en
yoğun haliyle Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’da sürüyor. Ki, Amerika bunu
Irak’ın işgalinden sonra Ortadoğu
ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında
22 devletin yönetimleri ve sınırları
yeniden yapılandıracağız diye açıklamıştı.
Irak ve Afganistan’da halkın işgale karşı direnişi Amerika’nın Irak
işgaliyle ilan ettiği imparatorluk
emellerini bozdu, Amerikan saldırganlığını yavaşlattı. Ancak Amerika’nın Ortadoğu politikaları değişmedi. Koşullara göre sadece taktikleri
değişti. Irak ve Afganistan’daki direnişlerden çıkardıkları derslerle,
doğrudan işgal etmek yerine bölgedeki devletlerin iç çelişkilerini kullanarak yarattığı ve yıllardır kullandığı Türkiye ve Arap devletleri gibi
işbirlikçileri, maşa olarak kullanmaktadır.
2011 yılının başında Tunus’ta açlığın, yoksulluğun, baskıların ortaya
çıkarttığı halkın işbirlikçi diktatörlüğe
karşı olan öfkesi, kitlesel eylemlerde
ifadesini buldu. Ancak, devrimci bir
önderlikten, örgütten yoksun olan
bu eylemler, emperyalistler tarafından
kısa sürede denetim altına alındı.
Emperyalistler halkın diktatörlüklere

olan öfkesini, ortadoğu politikalarına
hizmet etmesini sağlamak için, halkın
“demokrasi, özgürlük” taleplerini
destekledi. Kitlesel eylemlerin gelişmesinin önünü açtı ve kitlesel eylemleri yönlendirdi.
Emperyalistler tarafından “Arap

Emperyalizm, Ortadoğu
Barışının ve Kürt halkının
en büyük düşmanıdır.
Emperyalizmi kovmadan,
işbirlikçileri
etkisizleştirmeden
Ortadoğu ve Kürdistan'a
barış ve özgürlük gelmez.
Türkiye halkları,
devrimciler, yurtseverler,
tüm işgalci, ilhakçı egemen
güçlerin Ortadoğu
halklarına saldırısı
karşısında asıl olarak
emperyalizme
yönelinmelidir.
Çünkü Ortadoğu'daki tüm
sorunların, çatışmaların
kaynağında emperyalizm
vardır...
Baharı” diye isimlendirilen bu sürecin
başından itibaren bu sürecin emperyalizmin denetiminde olduğunu,
Amerika’nın BOP projesine hizmet
ettiğini ve Amerika’nın başını çektiği
emperyalistlerin Ortadoğu’yu yeniden
şekillendirdiğini yazdık.
Bu konuda sol tam bir kafa karışıklığı içinde oldu. Emperyalizmin
ağzından “diktatörlüklerin tasfiye
edildiği”nden, “demokratikleşme”den,
“özgürlükler”den bahsetti. Emper-

yalizm tarafından açıkça desteklenen
eylemlere olmadık misyonlar yüklendi. Eylemciler, devrimi yapacak
kitleler olarak görüldü. Tunus’’ta,
Mısır’da diktatörlerin iktidardan indirilmesine DEVRİM dediler. Libya’da Kaddafi iktidarını yıkmak için
emperyalistler tarafından silahlandırıldığı açıkça bilinen işbirlikçiler
“diktatörlüğe karşı savaşan isyancılar” olarak değerlendirildi.
Sol, Ortadoğu’daki gelişmeler
karşısında tam bir kafa karşıklığı
içinde oldu. Emperyalizmin desteğiyle de olsa Ortadoğu’da diktatörlüklerin yıkılıp demokrasinin, özgürlüklerin geleceğini savundu.
Bu reformist ve oportünist solda
yeni bir durum değildir. İktidar inancını yitiren sol, 1990’ların başından
beri emperyalizmin “değiştiğine”
inanmaktadır. “Tek kutuplu küreselleşen dünyaya demokrasi ve özgürlüklerin” emperyalistler tarafından
getirileceğini savunmuşlardır. Sadece
ülkemizde de değil, tüm dünyada
silahlı mücadele veren devrimci ve
ulusal kurtuluşçu örgütler silah bırakıp
emperyalizmle uzlaşma içine girdi.
Demokrasi açıkça AB ve ABD’den
beklenir oldu.
Ülkemizde ÖDP ve PKK bu anlayışın pratikteki en somut en karakteristik örneklerini oluşturmaktadır.
Bugün Ortadoğu’daki emperyalist
politikalar karşısında Kürt milliyetçiliğinin, reformizmin ve oportünizmin hala net olamaması şaşırtıcı değildir.
Temelinde kendi ideolojisine ve
halka olan güvensizlik vardır.
Çözüm, emperyalizmden beklenmektedir.
Mısır’da eylemlerin başladığı ilk
günlerden itibaren eylemlerin içinde
olan Mısırlı tanınmış bir edebiyatçı
olan Ala el Asvani BBC ile yaptığı
röportajda şöyle diyor: “Devrimi as-
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kerler, 'Mübareksiz bir
mübarek rejimi' kurmak
için bir ‘açık darbe’ye
dönüştürdü. Halbuki biz
Mübarek'i devirmeyi ‘devrimin bir ilk aşaması’ olarak görmüştük. Onlar ise
Mübarek'i devirmeyi, ‘Mübarek rejiminin Mübareksiz olarak devam ettirilmesi’ için meğer göze
alınması gereken bir nihai
hedef olarak görmüşler...." (Aktaran
Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet, 29
Kasım 2011)
Asvani’nin bu söyledikleri başından beri bilinen bir gerçekti. Emperyalistler işbirlikçilerini de kullanarak halkın öfkesini bölgesel politikaları için kullanmışlardır. Bugün
emperyalistler hala “demokrasi, özgürlük” demagojilerine sarılsa da
Libya’da, Suriye’de amacını açıkça
ortaya koymaktadır.
Emperyalistler Libya’da Kaddafi
iktidarını devirdiler, şimdi Libya’nın
tüm zenginliklerini yağmalıyorlar.
Sıra Suriye’de...

ABD ve AB’nin Suriye Ve
Ortadoğu Politikalarına
Yaklaşımı Konusunda
Köşe Taşlarımız Net
Olmalıdır
Emperyalizm karşısında net olunmadan doğru politikalar belirlemek
mümkün değildir.
Emperyalizmin nitelikleri hiç bir
şekilde değişmemiştir. Lenin’in tespitiyle emperyalizm temel nitelikleriyle aynı emperyalizmdir.
Baş çelişki, emperyalizm ile
ezilen dünya halkları arasındaki
çelişkidir.
Emperyalizmin Ortadoğu’daki
saldırısı ezilen dünya halklarıyla emperyalizm arasındaki bu çelişkinin
tezahüründen başka bir şey değildir.
Emperyalistler pazar sorununu
salt silahlarla savaşarak çözemiyor.
Halklara karşı yürüttüğü savaşı çok
çeşitli alanlarda birden yürütüyor.
Askeri, ekonomik, siyasi, psikolojik

bir çok alanda savaş yürütüyor. Halklar karşısında kendi aralarındaki çelişkileri bir kenara bırakıp birlikler
oluşturuyor. Halkların mücadelesi
“terörizm” demagojisi altında gayrı
meşru gösterilip emperyalizmin halklara yönelik saldırıları meşrulaştırılıyor.
Sosyalist blokun yıkılmasıyla birlikte emperyalizme boyun eğmeyen
iktidarlar, örgütler emperyalistler tarafından çok büyük bir güçle yüzbinlerce insanın katledilmesi göze
alınarak sindirilmek, teslim alınmak
isteniyor. Afganistan’da, Irak’ta olduğu gibi açık işgallerden tutun da
Balkanlar’da, Kafkaslar’da olduğu
gibi halkları birbirine kırdırma, Sirilanka’da Tamil gerillalarına yaptıkları gibi on binlercesini katletme,
Kolombiya’da olduğu gibi devrimci
önderlere suikastler, devrimci örgütlerin kadrolarının katledilmesi, tutuklanması terör örgütü listeleri oluşturma, iletişim tekelleriyle yalan haberler yayma, provokasyonlar yaratma, ekonomik ve siyasi ambargolar,
yasal düzenlemelere kadar bir çok
yöntemlerle örgütlere, halklara boyun
eğdirmek, teslim almak ve mücadelesini engellemek için her yola baş
vuruyor.
Emperyalizm, yakıyor, yıkıyor,
katlediyor. Ve bunu bir daha kimsenin
emperyalizme baş kaldırmaması için
açıktan tüm dünyaya göstererek, terörünü gizleme gereği duymadan,
aleni yapıyor. FARC liderlerinin katledilmesi, 19 Aralık’ta devrimci tutsakların katledilmesi, tecrit politikaları, Irak’ın, Afganistan’ın işgali,
Libya... Saddam Hüseyin’in idamı,
Hüsnü Mübarek’in demir kafese kapatılması, Kaddafi’nin linç ettirilmesi
“herkes ders alsın” diye açıkça tüm

dünya haklarına verilen
gözdağıdır.
Amerika, “benim, dünyanın her tarafında çıkarım var, benim politikalarım önünde kimse engel
olmayacak, kimse bana
karşı çıkmayacak bütün
dünyadaki varlığım kabul
edilecek...” diyor.
Gerçeği karartmadan,
eveleyip gevelemeden çıplak haliyle
ortaya koymalıyız.
Bugün bütün dünyada, uluslara
ve halklara karşı dizginsiz terör
kullanan ve halkları sindirip teslim
almak isteyen emperyalistler ve
onların işbirlikçisi iktidarlardır.

Asıl Terörist
Emperyalistler ve
İşbir likçileridir
Bütün dünyada emperyalizm ve
işbirlikçilerinin terörü en açık biçimde
sürerken ve ülkemizde devletin terörü
artık hemen her kesim tarafından görülürken Ortadoğu halklarınının liderlerinin diktatör ilan edilmesi, emperyalizmin ve faşizmin devrimcilere
karşı politikalarıyla uyum halindedir.
Siyasi bir yapı, halk, ulus, emperyalizme ve faşizme karşı savaşan, hatta muhalif olan yapıların
izlediği yolu, taktikleri beğenmeyebilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz.
Ama bu örgüt ve gruplar, halklar,
uluslar emperyalizme ve faşizme
karşı konumlarını sürdürüp savaşmaya devam ettiği sürece,
DOST SAFLARINDADIRLAR.
Dostluk, özenli bir ilişki, özellikle
de düşman karşısında birliktelik
demektir. Bunun dışına çıkanlar, düzenin yanında saf tutmuşlar demektir.

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

Emperyalistler ve
İşbirlikçilerinin Terörü
Tartışılmaz Bir Gerçektir!
Bu terör karşısında doğru veya
yanlış taktiklerle de olsa, sürdürülen
mücadele MEŞRUDUR. Yanlış yaptı
diye, eylem çizgisini, taktiklerini benimsemiyoruz diye düşman saflarda
görmeyiz. Dostça, devrimci sorumluluğumuzla eleştiri ve ideolojik mü-
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cadelede doğru devrimci çizgiyi anlatırız.
“Sol’um, halktan yanayım, emperyalizme ve devlet terörüne karşıyım"
diyen herkes, bu meşru mücadelenin
yanında olmak zorundadır. Dahası
kuru, soyut sözlerden çıkıp dayanışmaya, desteğe hatta güç ve eylem
birliklerine dönüşmek zorundadır.
Her şeyiyle, tüm gücüyle emperyalizme, faşizme ve bunların terörüne karşı çıkıp bu teröre karşı sürdürülen mücadeleyi desteklemeyenlerin, barış, demokrasi, insan hakları
ve demokratlık gibi düşünceleri
sahtedir.

Emperyalizme ve Faşizme
Karşı Olmadan, Düzene

Karşı Mücadele Edilemez
Ortadoğu’da emperyalizm; barış,
demokrasi, insan hakları, ulusal ve
azınlık hakları yalanlarıyla emperyalistliğini ve teröristliğini gizleyerek
“demokrasi, özgürlük, insan hakları”
yalanıyla Suriye’yi işgal etmenin yolunu yaparken emperyalizmin dayatmalarına karşı direnen liderler
için; “onlarda diktatör böyle de
olmaz ki” denmesi ya da “hem emperyalistler hem diktatörler haksız”
denmesi emperyalizmin dizginsiz
vahşet ve terörüne ortak olmaktır.
Ortadoğu, Ortadoğu halklarınındır.
Bugün Ortadoğu’daki “halk muhalefeti” diye gösterilen eylemler bizzat
Amerika tarafından uzun zamandır
altyapısı hazırlanan ve bugün bizzat

provokasyonlarla örgütlenen, yönlendirilen eylemlerdir.
Suriye’de yapılanlar çok açıktır.
Esad iktidarına karşı işbirlikçiler bizzat topraklarımızda Amerikan uşağı
AKP’nin müslüman, sunni olması
kullanılarak örgütlenmektedir. “Özgür
Suriye Ordusu” denilen işbirlikçiler
yine aynı şekilde ülkemizde eğitilip
eylem yaptırılmaktadır.
Hal böyle iken “Esad şöyleydi,
böyleydi” demek emperyalizmin politik etkisinden kurtulamamaktır.
Esad iktidarı emperyalizme karşı
direndiği sürece devrimci demokrat,
halktan yana tüm ilerici güçlerin
yapması gereken emperyalizme karşı
direnen Suriye halkının yanında olmaktır.

Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç, NATO Üssü’ne Karşı
Anadolu’da da Eylemlerine Devam Ediyor

KOCAELİ
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler,
23 Kasım’da yazılama, 26 Kasım’da
ise afişleme çalışması yaptılar.
29 Kasım’da ise İzmit Sabri Yalım
Parkı'nda açlık grevi çadırı kuruldu.
Liseli Dev-Genç’lilerin, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” şiarını Kocaeli’de haykırmak
için kurduğu çadıra, işbirlikçi işkenceci polis ve yanlarına aldıkları
çelik yelekli ve kasklı zabıtalarca
aynı gün 6 saldırı gerçekleştirildi,
toplam 16 Dev-Genç’li gözaltına
alındı. Polislerin çadırı çalmasına
rağmen, her saldırıdan sonra eylem
alanına giden Dev-Genç’liler, pankart
açıp, ateş yakarak, sloganlarla, halaylarla direndiler.
Gözaltına alınan Dev-Genç’lilerin
isimleri şöyle: Samet Duman, Onur
Aydoğan, Selda Kalşen, Irmak Akbal,
Mihraç Bahalı, Filiz Demir, Nebahat
Aygir, Pelin Tantoğlu, Yeliz Esmek,
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Salih Belli, Doğukan, Hakan Yılmazöz, Cansu Güneş, Meral Karadağ
ve Erdem Hanoğlu ile destek amaçlı
orada bulunan Ekim Gençliği’nden
bir kişi...
Gözaltıları protesto etmek ve eylemi devam ettirmek için Sabri Yalım
Parkın’a giden Liseli Dev-Genç’liler
7. kez polisin saldırısına uğradılar.
Parkın dört bir yanını çeviren yüzlerce polis, 8 kişiyi daha gözaltına
aldı. Eyleme desteğe gelen Ekim
Gençliği ve Sosyalist Gençlik üyelerinin de aralarında olduğu 8 kişinin
isimleri şöyle: Ayberk Demirdöven,
Hünkar Derya Güneş, Cemray Baş,
Nilay Ketenci, Doğan Taştan, Ulaş
Kurne (Ekim Gençliği), Meryem
Kalaycı (Ekim Gençliği), Azize Ezgi
Longar (SGD).

BURSA
27 Kasım günü Bursa Fomara
Meydanı’nda eylem yapılarak, ardından 3 günlük açlık grevi çadırı
kuruldu. Pankart asılması üzerine,
zabıta ve polis ortak bir şekilde kitlenin etrafını sarıp çadırı ve pankartı
almaya çalıştı. Halk Cepheliler direndiler ve çadırı vermemek için içine
oturdular. Biber gazı sıkarak saldıran
polis ve zabıta, pankartı ve diğer

malzemeleri hırsız gibi çalarak kaçtı.
Çadırı vermemek için yaşanan arbedede Halk Cepheli Semih Akgün’ün
parmaklarında kesikler oluştu.
Saldırı sonrası Liseli Dev-Genç’liler, “Açlık Grevindeyiz” yazısını,
sökülen pankartın yerine asarak eylemlerine devam ettiler. 28 Kasım’da
çadır 2. kez kuruldu.
Liseli Dev-Genç’liler önlüklerini
giyerek bildiri dağıtıp imza topladılar.
Pazar günü saldırı sonrası yaklaşık
300’e yakın bildiri dağıtılırken, 40
imza toplandı, binlerce kuşlama yapıldı.
Pazartesi günü ise 800’e yakın bildiri
dağıtılırken 180 imza toplandı.

SAMSUN
Samsun’da Sema-Cengiz Büberci
Kız Teknik ve Meslek Lisesi önünde
imza masası açıldı. 30 Kasım günü
açılan imza masasına, zabıtalar polis
eşliğinde saldırdı. Saldırı sonucu
Demet Büyüktanır ve İlhan Cibelik
gözaltına alındı. Gözaltına alınan
Liseli Dev-Genç’liler, Gazi Polis
Karakolu’na götürüldü. Ertesi gün
adliyeye çıkartılan Halk Cepheliler
mahkemeden serbest bırakıldılar.
Karadeniz Özgürlükler Derneği'nin
verdiği bilgiye göre, Demet Büyüktanır
burnuna aldığı darbe ile yaralandı.
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Emperyalistler Ortadoğu’dan ve
Kürt halkı üzerinden kanlı ellerinizi çekin!

Kürdistan, Kürt halkınındır!
Bugün emperyalizmin Ortadoğu’daki birinci hedefi, Suriye’de Esad
iktidarının yıkılmasıdır. Devamında
İran var. Bunun için Türkiye oligarşisini ve işbirlikçi Arap devletlerini
maşa olarak kullanıyor. İşbirlikçi
AKP iktidarı Amerika’dan bu kullanılmanın karşılığında PKK’yi tasfiye
etmek için sınırsız destek istiyor. Bunun için bir yanda Kürt milliyetçi
hareketin demokratik kurumlarına
yönelik tam bir gözaltı ve tutuklama
terörü sürdürürken bir yandan gerillaya
karşı sürekli bombardıman yapıp kimyasal silahlar kullanmaktadır.
AKP iktidarı bugün emperyalizmden aldığı destekle 90 yıllık “kökünü
kazıyacağız” politikasını sürdürüyor.
KCK operasyonu adı altında yapılan
saldırılarla sadece son 9 ay içinde 4
bin 531 kişiyi gözaltına alarak, 2
binin üzerinde kişiyi tutukladı.
PKK’nin oligarşiyle tüm uzlaşma çabalarına rağmen AKP iktidarı Kürt
halkına yönelik inkar, imha ve asimilasyon politikalarını sürdürmektedir.

Kürt Milliyetçi Hareketi
Uzlaşma Çizgisinden
Vazgeçmelidir!
Reformistleşen sol ve milliyetçi
hareketler Sosyalist devletlerin yıkıldığı
‘90’lardan sonra kendilerini “Yeni
Dünya Düzeni”ne, emperyalizme uydurdular. Emperyalistlerin şiddetini
üzerlerine çekmemenin gereği “akıllı”
olunmalıydı. Onun için emperyalizmi
hedef almadılar. Tersine ‘taktik’ adına
emperyalistlerden “yararlanma”ya çalıştılar. Emperyalistleri “ulusal, kültürel,
insan hakları”nın savunucusu ilan ettiler. Kendi egemen güçleriyle olan
savaşta emperyalistleri, sorunu çözecek güç olarak görmeye başladılar.
Politikalarını buna göre belirlediler.
Halkların baş düşmanı olan emperyalizm, onlar için hedef olmaktan

çıkıp yaslanacak güç olarak görülmeye başlandı.
Emperyalizmle uzlaşmak için artık her şey mübahtır. Emperyalizme karşı
direnmek "İlkellik, geri
kafalılık, değişen dünyayı
anlayamamak" oldu.
“Akıllı solculuk” icat edildi.
90’lı yılların başından
itibaren Kürt milliyetçi
hareket de böyle yaptı.
Emperyalizmin hedefi olmamak için bayrağındaki sosyalizmin
simgesi olan orak-çekiç’i çıkarttı.
Sonra Kürt sorununun çözümünü
NATO’dan, ABD’den, AB emperyalizminden bekledi.
PKK'nin uzlaşma politikası ciddi
olarak ilk defa, 17 Mart 1993'te
"Kürdistan halkının PKK önderliğinde
barışçıl çözüm için uzattığı el karşılık
bulmalıdır.", "Sınırları değiştirmek
gibi bir niyetimiz yoktur." sözleriyle
ve tek taraflı ateşkesin ilan edilmesiyle
açığa çıkmıştır. O günden bu yana
uzlaşma adımları A. Öcalan'ın ve diğer PKK sözcülerinin birçok kez yineledikleri "barış, siyasi çözüm" açıklamaları ile, emperyalist devlet başkanlarına, BM'ye, AGİK'e, Avrupa
Konseyi'ne, NATO'ya gönderilen
ve içeriğinde uzlaşma politikası için
uluslararası destek bulma çabalarını
gösteren mektuplarla devam etti.
PKK'nin bu durumunu ortaya
koyan en iyi örnek Özgür Halk dergisinin 15 Mayıs 1995 tarihli 55.
sayısında yayınlanan, PKK lideri A.
Öcalan'ın ABD emekli diplomatı Davit E. Kam ile yaptığı röportajdır.
A. Öcalan röportajın başından
sonuna kadar, PKK'nin ABD'nin çıkarlarına bugüne kadar hiç ters
düşmediğini ve düşmeyeceğini kanıtlamaya çalışmıştır.
"Kesinlikle şimdiye kadar direkt
bir ABD kurumuna ve kişilerine

yönelik eylemlerimiz olmamıştır ve
hedef seçilmemişlerdir. ABD ile hiçbir savaş içinde olmadığımız halde
ABD'nin ve istihbarat çevrelerinin
PKK'yi dünyada en büyük tehlike
olarak görmesine ben şaşıyorum.
Biz ABD'ye ne yaptık da ABD böyle
üzerimize geliyor?", "Biz nerede
ABD'nin çıkarlarına saldırmışız da
ABD bizim üzerimize geliyor."
Emperyalizm konusunda o kadar
körleştiler ki, mesela şöyle diyebildiler: “Gerçekte ABD’ye bağlanma,
İngilizlere bağlanma bir ileri adımdır. (...) Yani despot bir kocadan
daha demokrat bir kocaya bağlanmadır.” (Abdullah Öcalan, Aktaran:
Kü rt Dosyası, Rafet Ballı, sf. 246)
Yine “NATO sözde siyasal sorunların ve daha çok da insan hakları
sorununun, hatta bağımsızlık isteyen
halkların istemlerinin çözü mlenmeye
çalışıldığı siyasal kuruma dönü şü yor.
NATO bugü n kendi gü ndemine Sovyetler Birliği’ni, Yugoslavya’yı ve
Çekoslavakya’yı alıyor! Yarın Türkiye’yi gü ndemine alacaktır. Tü rkiye’den ‘ü niter devlet’ anlayışını terk
etmesini ve federasyondan bağımsızlığa kadar kendisini açık tutmasını
isteyecektir. O çok gü vendiği NATO’nun yarın ya da öbü r gü n TC’ye
bunu dayatması fazla şaşırtıcı olmamalıdır.” (Serxwebun, sayı: 119,
sf. 22)
Kosova’da olduğu gibi açıkça
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Sayı: 297

emperyalizmden müdahale istendi.
“Batı, Kosova’da çözdü , isterse Tü rkiye’de de çözer” denilerek, Kosova’ya
yapılan emperyalist mü dahalenin
Tü rkiye’de gerçekleşmesi istenmiş,
NATO’dan BM’ye hemen tü m emperyalist kurumlara “müdahale edin,
çözü n” çağrısı yapılmıştır.
Amerika’nın Irak’ı işgali açıkça
desteklendi ve “ABD’nin egemenliğindeki dü nya dü zeninin kabul edildiği ve Ortadoğu dü zenine bir itirazlarının olmayacağı” söylendi.
Bir emperyalist güçten diğerine,
umutlar hep emperyalist güçlere bağlandı. Avrupa Birliği’ne ü yelik sü recinde gelinen nokta, “AB çerçevesi
Kürt sorununun çözümü için yeterli
çerçevedir” diyebildiler. AB çerçevesi yeterlidir demek, Kü rt sorununun halkın talepleri doğrultusunda
çözü mü nden vazgeçip, emperyalist
çözü mü kabul etmenin bir ifadesidir.
Ki, bugün AB emperyalistleri Türkiye
oligarşisiyle birlikte ittifak içinde
Kürt halkına ve mücadelesine sal-

dırmaktadır.
PKK bu çizgiden vazgeçmelidir.
‘90’ların başından beri oligarşiyle
uzlaşma içinde oldu. “Şahinler”, “Güvercinler” diye oligarşi içi dengelere
oynayarak Kürt sorununa “çözüm”
aradı.
Son 20 yıldır, “barış”, “uzlaşma”
adına yapılan politikalara bakılmalıdır.
Kürt halkının mücadelesine ne katmıştır? “Taktik” adına yapılan ateşkesler mücadeleye ne katmıştır?
Özellikle AKP iktidarında ilan edilen “ateşkes”ler... Adeta AKP iktidarının ihtiyaçlarına göre ateşkesler ilan
edilmiştir. AKP iktidarı ordu karşısında
güçlenirse “barış masasına” oturulacağı
savunulmuştur. Oligarşi içi çatışmada
AKP iktidarı desteklenmeştir.
Bugün AKP devletin tüm kurumlarına hakimdir. Devlet AKP’nin devletidir artık. Ortadoğu’da kullanılmanın karşılığında emperyalizmin
desteğini arkasına alarak “kökünü
kazıyacağım” diyor.

Ancak bütün bunlara rağmen Kürt
milliyetçi hareket hala oligarşiyle
uzlaşma arayışı içindedir. Hala Kürt
sorununun çözümü için emperyalizme
bel bağlamaktadır.
Geçtiğimiz hafta içinde çoğunluğu
Öcalan’ın avukatları olmak üzere
100’ün üzerine BDP’li gözaltına
alındı. Kürt halkına yönelik tam bir
gözaltı ve tutuklama terörü sürerken
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
şöyle bir açıklama yaptı: "İmralıdan
yazılan mektupları avukatlar değil,
Başbakan'ın bilgisi ve onayıyla
devlet heyeti kandile gönderdi. İmralıdan gelenler talimatsa eğer, postacısı, aracısı AKP'dir. Bu türden
çirkin saldırılar yeniden barış arayışlarını da zora sokuyor ve güvensizlik yaratıyor."
Bu nasıl bir politika? Kim kimin
postacısı? Kim kime talimat veriyor?
Başbakan’ın, devletin talimatıyla mı
hareket ediliyor?
Ne barışı? Nasıl bir “barış arayışı”
bu? Kazan Vadisi’nde kimyasal si-
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Kürt Halkının Kurtuluşu Anadolu İhtilalindedir!
Celal Talabani; “PKK ile görüştüm, iki şart öne
sürdüler” diyor. Birincisi; “Genel af çıkartılması.”
İkincisi; “Anayasa'da sadece ‘Türkiye’nin hepsi
Türk değildir. Türkiye birçok ırktan oluşur’ ifadesinin bulunmasını istiyorlar” diyor.
Talabani’nin belirttiği gibi PKK sadece bu iki talep
için oligarşiyle masaya oturmayı kabul edebilir.
Talabani, “Ancak Türkiye devleti buna ikna olmuyor”diyor.
Oligarşinin ne dediğinin, neye ikna olup olmadığının bizim açımızdan hiç bir önemi yoktur. Devrimci,
demokrat, yurtsever, ilerici tüm halk güçlerine soruyoruz: Oligarşi bu iki talebi kabul edince KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLUR MU?
Biz tereddütsüz HAYIR! diyoruz. Çünkü, Kürt halkının kurtuluşu emperyalizmle, onun işbirlikçileriyle
uzlaşmakta değil. Emperyalizm tüm dünyada halkların
yaşadığı her türlü sorunun baş sorumlusudur.
Bu durumda;
Kürt halkı, ulusal haklarını hiçbir sınırlamaya tabi
olmadan kullanabileceği, sömürüsüz, baskısız insanca
yaşayabileceği bir düzene kavuşma hedefinden taviz
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veremez, vermemelidir, Yıllardır bunun için savaşmakta, bunun için en ağır bedelleri ödemektedir.
Öyleyse Kürt halkı bu gerçek kurtuluşa taşınmalıdır.
Bunun yolu da emperyalizmin çıkarlarına zarar vermediğinden dolayı övünen değil, aksine emperyalizmi
direkt karşısına alarak, ona karşı Kürt, Türk, Laz, Arap,
Çerkez; tüm Anadolu halklarıyla birlikte kararlı bir
silahlı savaşı yürütmekten, asla taviz vermeyen bir
anlayıştan geçer. Bu milliyetçiliğin doğurduğu tıkanıklığı da aşmada birincil adımdır.
Silahlı savaşı yürütüyor da olsa, bir devrimci hareketin uzlaşma yönünde adım atması onu tüm ilke ve
değerlerinden koparmaya kadar götürüyor. 1990'lı yıllarda, dünyadaki silahlı mücadele yürüten birçok örgütün, daha sonra emperyalizmle uzlaşarak geçmişlerini
inkar etmeleri buna çok açık bir örnektir.
Doğru şudur: Emperalizm değişmemiştir!
Emperalizm dünya halklarının baş düşmanı olmaya
devam ediyor. Yani baş çelişki dünya halkları ile
emperyalistler arasındaki çelişkidir. Dünya halkları
tüm güçleri ile emperyalizme karşı savaşmalıdır.
Kürt halkının ulusal, sınıfsal, kültürel halklarının tek garantisi ANADOLU İHTİLALİDİR!

ORTADOĞU, ORTADOĞU HALKLARININDIR

lahlarla katledilen gerillaların cesetleri
henüz morgda dururken nasıl bir güvenden bahsediliyor?
25 Kasım tarihli Taraf gazetesindeki "PKK elini tetikten çekti"
denilen haber üzerine PKK adına
cevap veren Ahmet Deniz, "HPG'nin
bir süreliğine elleri tetikten çektiği
doğru, bunu Öcalan ile devlet arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasına fırsat sunmak için yaptık"
dedi. Deniz, devlet ve PKK arasında
görüşmelerin yeniden başladığı iddiasını ise "Örgütümüz ve devlet
arasında şu an bir diyalog yok"
cevabını verdi. "(Birgün, 26 Kasım
2011) Ahmet Deniz’in belirttiği gibi
oligarşiyle bir diyalog yoksa bu
PKK’nin uzlaşma çizgisinde olmamasından kaynaklı değil.
Burjuva basında oligarşi adına
PKK ile görüşmeleri Celal Talabani’nin yürüttüğü haberleri çıkıyor.
Bu haberler PKK tarafından da yalanlanmıyor.
KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Murat Karayılan, Talabani’nin basında
çıkan açıklamalarına ilişkin, “Sanırım
daha çok kendine göre bazı şartlara
bağlayarak ifade ediyor. Ona bir
şey demem. Tartışılabilir.” (Özgür
Politika, 1 Aralık 2011)
Karayılan’ın “tartışılabilir” dediği Talabani’nin açıklaması ise şöyle;
“PKK’yi ikna ettim ama Türkiye
devleti buna ikna olmuyor.” Talabani’nin ileri sürdüğü ve PKK’nin
de kabul ettiği şartlar ise şunlar:
“Genel af çıkartılması ve Anayasa'da
sadece ‘Türkiye’nin hepsi Türk değildir. Türkiye birçok ırktan oluşur’
ifadesinin bulunması.”
Karayılan’ın “tartışılabilir” dediğini devlet tartışmıyor bile.
Devlet PKK’ye “önce silah bırak,
teslim ol” diyor. “Silah bırakmazsan
barış olmaz” diyor. Gözaltı, tutuklama
ve imha saldırılarıyla bunu dayatıyor.
Oligarşinin ne yapmak istediği çok
açık. İnkar ve imha en kapsamlı biçimde sürüyor. Kaldı ki, “açılım” süreçlerinin en çok “umut verdiği” dönemlerinde dahi BDP’ye yönelik gözaltı ve tutuklama terörünü sürdürdü.
Politika hep aynı: Düzenle uz-

laşma, çözümü emperyalizmde arama.
HPG Komuta Konseyi Üyesi Bahoz Erdal, emperyalizmin Ortadoğuya
saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ortadoğu’daki hareketlenmelerin Kürdistan’ı kendi dışında
tutmayacağı”nı söyledi.
Kürt milliyetçi hareket hala Ortadoğu’da emperyalizmden, Kürt halkı için, Kürt sorunu için bir çözüm
bekliyor. Emperyalizmin halkların
sorunlarını çözdüğü dünyanın neresinde görüldü. Tek bir örnek yoktur.
Tam tersine emperyalizm; halklar
arasında yüzyıllarca sürecek düşmanlık tohumları ekmiştir.

Emperyalizm Ortadoğu
Barışının ve Kürt
Halkının En Büyük
Düşmanıdır
Devrimciler, yurtseverler, ilerici
demokrat tüm halk güçleri; TÜM
İŞGALCİ, İLHAKÇI EGEMEN
GÜÇLERİN KÜRT HALKINA
SALDIRISININ DA, EMPERYALİZMİN ORTADOĞU HALKLARINA SALDIRISININ DA KARŞISINA DİKİLMELİDİR.
Ve asıl olarak da EMPERYALİZME YÖNELİNMELİDİR. Çünkü
ORTADOĞU'DAKİ VE KÜRDİSTAN’DAKİ TÜM SORUNLARIN,
ÇATIŞMALARIN KAYNAĞINDA
EMPERYALİZM VARDIR.
Ortadoğu halklarının özgürlüğünü
gasp eden, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömüren esas olarak emperyalizmdir. Emperyalizmin Ortadoğu'daki varlığıdır. Emperyalizm,
Ortadoğu barışının ve Kürt halkının
en büyük düşmanıdır.
ABD emperyalizmi Ortadoğu
halklarına yönelttiği saldırıyla yeryüzündeki en büyük terörist olduğunu
bir kez daha göstermiştir.
EMPERYALİZMİ KOVMADAN, İŞBİRLİKÇİLERİ ETKİSİZLEŞTİRMEDEN ORTADOĞU VE
KÜRDİSTAN'A BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK GELMEZ.
Emperyalistler bugün sınırları dışındaki en büyük, vurucu niteliği en

yüksek askeri güçlerinden birini Ortadoğu'da bulundurmaktadır. Bu güç
hem Ortadoğu ülkelerinin devlet olarak anti-emperyalizme yönelmelerinin
hem de halkların özgürlük savaşlarının engellenmesi için bölgede tutulmaktadır. Çünkü emperyalizmin
Ortadoğu'da hayati ekonomik çıkarları
vardır. Ve Ortadoğu bunun da ötesinde
bugün politik anlamda da emperyalizm açısından önemi çok daha fazla
artmış bir bölgedir. Emperyalizm
Ortadoğu’da her şeye rağmen tam
istenildiği gibi bir "düzeni" oturtamamıştır. Ve oturtamamaktadır.
Kuzey Irak ve Ortadoğu'da bugün
yaşanan gelişmeler somutunda öne
çıkarılması gereken: ORTADOĞU
HALKLARININ KARDEŞLİĞİ ve
EMPERYALİZME KARŞI ORTAK
MÜCADELESİDİR.
BUNUN DIŞINDA HİÇBİR HESABIN, HİÇBİR POLİTİKANIN
HALKLARIN ÇIKARIYLA İLGİSİ
YOKTUR.
Böylesi politikalar ve beklentiler,
ancak emperyalizmin ve işbirlikçilerinin işine yarar; doğrudan ve dolaylı Ortadoğu 'da onların egemenliğinin pekişmesine hizmet eder. Yükseltilmesi gereken şiar: "KAHROLSUN EMPERYALİZM, YAŞASIN
ORTADOĞU HALKLARININ BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ"dir.
İşte bu yüzden emperyalizm,
özel olarak bu bölge üzerinde yoğunlaşmakta, saldırganlığını özellikle
bu bölgede sergilemektedir.
Halkların özgürlüklerine, egemenlik haklarına yönelen tüm saldırılar karşısında halkların güvenebilecekleri iki şey vardır:
Birincisi; HALKLARIN KENDİ
GÜÇLERİDİR. İkincisi; HALKLARIN ÖRGÜTLÜLÜKLERİ VE
HALKLARIN KARDEŞLİĞİDİR”
Halkların kurtuluş için güvenilebilecek başka bir güç yoktur.
KAHROLSUN EMPERYALİZM VE İŞBİRLİKÇİLERİ!
ORTADOĞU, ORTADOĞU
HALKLARININDIR!
YAŞASIN ORTADOĞU
HALKLARININ KARDEŞLİĞİ
VE BİRLİĞİ!
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Emperyalistler ve Uşaklarının Yaptırım Kararları Meşru Değildir!

Ortadoğu'dan Kanlı
Ellerinizi Çekin
HALKIMIZ! TÜM DÜNYA
HALKLARI!
AMERİKAN UŞAKLARININ
SURİYE HAKKINDA ALDIĞI
YAPTIRIM KARARLARI
MEŞRU DEĞİLDİR!
EMPERYALİST
YALANLARLA SURİYE
İŞGAL EDİLMEK
İSTENİYOR
EMPERYALİSTLER VE
İŞBİRLİKÇİLERİ
SURİYE’DEN KANLI
ELLERİNİZİ ÇEKİN!
Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

ORTADOĞU, ORTADOĞU
HALKLARININDIR
HALKIMIZ! TÜM DÜNYA
HALKLARI!
BU SALDIRI;
EMPERYALİZMİN SADECE
SURİYE HALKINA
YÖNELEN BİR SALDIRISI
DEĞİLDİR.
SALDIRI; TÜM ORTADOĞU
VE DÜNYA HALKLARINA
YAPILMAKTADIR!
ORTADOĞU HALKLARININ
KATİLİ OLMAYACAĞIZ!
KARDEŞ SURİYE
HALKININ
KATLEDİLMESİNE
İZİN VERMEYELİM!
Suriye, emperyalist saldırganlığın
bugün odaklandığı ülkelerin başında
geliyor. Katliamcı yüzü, halk düşmanı
yüzü açığa çıkmış olan emperyalistler,
açıktan müdahalenin saldırılarının
meşruluğunu sorgulattığının farkında
oldukları için Irak'ta, Afganistan'da
yaptıklarından farklı olarak Suriye'yi
içerdeki işbirlikçileri ve dışardaki

12

işbirlikçilerini devreye sokarak teslim
almak istiyorlar.
Emperyalist saldırdanlığın nedeni
ise hiç tartışmasız açıktır: Ortadoğu’yu tümüyle denetim altına almak.
Ortadoğu petrollerini kontrol etmek.
Yani müdahalenin özü azgın sömürü
isteğidir. Emperyalistler ve onların
sözcüleri bu niyetleri gizleme gereği
dahi duymuyorlar.
Saldırganlığı meşrulaştırmanın aracı "kan dökülüyor", "insanlık suçu
işleniyor", "insan hakları ihlal ediliyor",
"halka zulüm ediliyor" yalan ve demogojileridir. Senaryo basit ancak etkilidir: Ülke içinden işbirlikçiler devşirilir, yoksa da yaratılır, emperyalist
askerlerin üniformalarının üzerine o
ülkenin üniformaları giydirilerek oluşturulan "direnişçi", "isyancı" dedikleri
ajanlarla o ülkede her türlü karışıklık
yaratılır, halklar birbirine karşı kıştırtılarak iç savaş ortamı yaratılır.
Ülke dışındaki işbirlikçileri devreye
sokarak ikinci bir kuşatma ağı yaratılır.
Bu ülkeler işbirlikçilerin de üssü
haline getirilir. Bunlar da yetmezse
emperyalistler bizzat kendi güçlerini
de devreye sokarak işgali tamamlarlar.
Libya'da yapılan buydu. Şimdi aynı
senaryo Suriye'de yapılıyor.
Emperyalistler için her yol mübah;
psikolojik savaş adı altında yalan, aldatmaca, demogoji her şey serbesttir.
Bir ülkeyi işgal etmek, halklarını sömürmek için bundan çok daha fazlasını
yaparlar, yapıyorlar; çoluk, çocuk kadın, yaşlı genç demeden yüzbinlerin,
milyonların katledilmesidir yaptıkları.
"Suriye Dışişleri Bakanı Velid
Muallim bugünkü basın toplantısında
ayrıca Suriyeli silahlı muhalif grupların düzenlediği saldırılarda hayatını
kaybeden güvenlik güçlerinin de görüntülerini yayınladı. Ancak basın
toplantısını yayınlayan yabancı yayın
kuruluşları, bu görüntülerin gösterilmesi üzerine canlı yayınlarını kesti.”

(Hürriyet, 28 Kasım 2011)

Halkları Katleden
Amerikan Uşakları,
Emperyalist Haydutlar
Suriye'ye Yaptırım
Kararları Aldı
Emperyalizmin tarihi katliamlar
tarihidir, işgaller tarihidir, yağma ve
sömürü tarihidir. Avrupa, Amerikan
emperyalizminin, tüm emperyalistlerin tarihi halklara karşı sayısız suç
örnekleriyle doludur.
Emperyalizmin uşakları, işbirlikçiler ise emperyalistlerle birlikte
kendi halklarının katilleridir.
İşte bu katiller sürüsü Suriye'deki
Esad yönetimine "insanlık suçu işliyor",
"kan dökmeye devam ediyor" diyerek
ambargolar uyguluyor, yaptırım kararları alıyor ve emperyalizme teslim
olmazsa müdahaleyle tehdit ediyorlar.
Amerikan emperyalizminin bir kurumu haline gelen Birleşmiş Milletler
(BM) de Suriye'ye saldırının başını
çekenlerden. BM komisyonunun yaptığı soruşturmanın raporu geçtiğimiz
günlerde açıkladı. Raporda Suriye
yönetiminin "insanlığa karşı suç işlediği" belirtiliyor. Burjuva medyada
çıkan haberlerde şunları yazdı:
"BM'nin Bağımsız Suriye Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı
raporda, ‘Komisyon, Suriye, Arap
Cumhuriyeti'nde incelemenin yapıldığı dönem içerisinde farklı yerlerde insanlığa karşı suç işlendiği
konusunda derin kaygılar taşımaktadır.’ Komisyon, rapor için 223 kurban ve görgü tanığıyla görüşmeler
yaptı. Söz konusu Komisyon, Ağustos
ayında kurulmuştu. Raporda ayrıca,
Suriye ordusu ve güvenlik güçlerine
yönelik silahlı saldırı düzenleyen
"Özgür Suriye Ordusu" isimli bir
grubun varlığı da kabul edildi. Raporda, muhalif gruplara uluslararası
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insan hakları hukukuna saygı göstermeleri çağrısı yapıldı. BM'nin hazırladığı bu raporun, Suriye üzerindeki uluslararası baskıyı artırması
ve olası yaptırımların da sertleştirilmesinin yolunu açması bekleniyor."
(Hürriyet Gazetesi, 28 Kasım 2011)
Sözde "muhalif" denilen gruplara
da insan hakları hukukuna saygı göstermeleri istenip tarafsız olduğu imajı
yaratılmaya çalışılsa da gerçekte BM
raporunun hedefi Suriye'deki Esad
rejimidir. Tüm yaptırım kararlarında
olduğu gibi raporun amacı da Suriye
yönetimi ve halkı üzerindeki baskıyı
artırarak emperyalist müdahalenin
zeminini yaratmaktır.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları da Brüksel'deki toplantıda Suriye'deki son durumu ele almak üzere
bir araya geleceklerini açıkladılar. AB
toplantısında, Suriye'nin petrol ve finans sektörlerini hedef alan yaptırımların daha da sıkılaştırılması bekleniyor. Fransa, bu toplantıya Türkiye'nin de katılmasını istedi.
Hiç kuşkusuz Türkiye oligarşisi,
AKP iktidarı Fransa'nın bu davetinden
gururlanacaktır. Oysa bu davet açıkça
Türkiye'yi Suriye halkı üzerine saldırtmaktan, bunun için onun sırtını
sıvazlamaktan başka bir anlam taşımamaktadır.
Nitekim işbirlikçi Türkiye oligarşisi Suriye'ye yönelik yaptırım kararlarını ilk uygulayan ülke oldu.

Emperyalistlerin
Hizmetinde Bir İşbirlikçi
Kurum: Arap Birliği
Emperyalistlerin Suriye halkını,
Esad rejimini kuşatmasında önemli
kurumlardan biri de Arap Birliği'dir.
İşbirlikçi Arap Birliği de Türkiye oligarşisi, AKP iktidarı gibi kraldan çok
kralcıdır. Öyle ki Arap Birliği, tarihinin
en ağır yaptırım kararını Suriye'ye
karşı alarak emperyalizm uşaklığını
sergilemiş oldu.
Suriye'ye yaptırım kararını açıklayan Arap Birliği adına Katar Dışişleri
Bakanı, “Yaptırımlar çözüm getirmezse uluslararası müdahale olabilir”
tehdidini savurmayı da ihmal etmedi.

Arap Birliği'nin
yaptırım kararları:
 Suriye yönetiminin üst
düzey yetkililerine Arap
ülkelerine seyahat yasağı
getiriliyor ve malvarlıkları
donduruluyor.
 Suriye’deki yatırımlar
askıya alınıyor.
 Suriye Merkez Bankası
ile ilişkiler donduruluyor.
 Suriye ile ekonomik
ilişkiler yalnızca gıda
maddelerinin ticaretiyle
sınırlandırılıyor.
 Bu ülkeye uçuşlar
durduruluyor”

Emperyalizm ve
Uşaklarının Hiçbir
Yaptırımı Meşru Değildir
Arap Birliği, Suriye'den ilk olarak
"Şiddeti durdurma, askerleri şehirlerden geri çekme ve içerisinde
askeri uzmanların da bulunacağı
birlik tarafından gönderilecek olan
500 kişilik gözlemciyi kabul etmesi"
çağrısında bulundu ve bunun için de
üç günlük süre tanıdı.
Suriye bu meşru olmayan, haksız,
emperyalizmin güdümündeki çağrıyı
cevapsız bıraktı.
3 günlük sürenin dolmasının ardından 27 Kasım'da Mısır’ın başkenti
Kahire’de Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun da katılımıyla yeni
bir toplantı düzenleyen Arap Birliği
Suriye'ye yönelik tarihinin en ağır
ekonomik ve siyasi yaptırımlarını
kabul etti.
Toplantıda, 22 Arap ülkesinin
19’u yaptırımlar için “evet” oyu kullandı. Üyeliği askıya alınan Suriye
yönetimi dışında iki komşusu Irak
ve Lübnan da yaptırımlara karşı çıktı.
"Arap Birliği toplantısına başkanlık
eden Katar Başbakanı ve Dışişleri
Bakanı Hamad Bin Kasım, Arap ülkelerinin Suriye krizini çözüme kavuşturamamaları durumunda, yabancı
güçlerin müdahalede bulunabilecek-

lerini söyledi. Bin Kasım, ‘Bizim tüm
çabalarımız bu müdahaleyi önlemeyi
amaçlıyor. Ancak olumlu sinyaller alamıyoruz” dedi. Yaptırımlar hemen uygulanmaya başlanacağını da açıklayan
Kasım, Suriye yönetimine bir an önce
“katliamlara son vermesi, uluslararası
gözlemcileri kabul etmesi, hapisteki
muhaliflerin salınması ve tankların
sokaklardan çekilmesi’ çağrısı yaptı.
Kasım bu öneriler kabul edilirse yaptırımların kaldırılacağını da ifade etti."
(28 Kasım 2011, Akşam Gazetesi)
İşbirlikçi Türkiye oligarşisinin
sözcüsü Ahmet Davutoğlu da, toplantı
sonrası “Umarız Suriye yönetimi mesajımızı anlar ve sorun ailemizin
içinde çözülür. Daha önce Irak’la
Libya’da yaşanan acılar Suriye’de
yaşanmaz” diyerek uşak zihniyetini,
emperyalizmin maşası görevini bir
kez daha ortaya koymuş oldu.
Tehditle, şantajla, ambargolarla
bir ülkenin rejimine, bir ülke halkına
boyun eğdirmeye, teslim almaya çalışıyorlar.
Vatanını, değerlerini sat diyorlar
açıkca. Kaddafi'ye dediklerini bugün
Esad'a diyorlar.
“Özgür Suriye Ordusu” denen işbirlikçileri, emperyalistler ve uşakları
besleyip Suriye halkı üzerine saldırtıyorlar. Uşak AKP iktidarı “akan
kana artık tahammülümüz kalmadı”
diyor. ABD, Suriye açıklarına uçak
gemisini gönderdi. Emperyalistler ve
uşakları Suriye'ye saldırmak için yalanlarla gerekçe yaratmaya çalışıyorlar.
Emperyalistlerin ve uşaklarının Suriye için aldıkları yaptırım kararları
meşru değildir. Yaptırımlar emperyalist
saldırganlığın, emperyalist sömürgeciliğin önünü açmak içindir. Meşru
değildir. Halkların kanını dökenlerin
"Akan kana tahammülümüz kalmadı" söylemleri, sahtekarlıktan başka
bir şey değildir. Bu anlamda da meşru
değillerdir. Emperyalistler ve uşaklarına
bir kez daha sesleniyoruz;
ORTADOĞU, ORTADOĞU
HALKLARININDIR.
ORTADOĞU'DAN KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN!
SURİYE'DEN KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN!
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HALK CEPHESİ/LİSELİ DEV-GENÇ,
NATO ÜSSÜ’NE KARŞI EYLEMLERİNE
DEVAM EDİYOR
İSTANBUL-BAĞCILAR
27 Kasım günü Bağcılar Yeni
Mahalle’de “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası ile 2 Aralık’ta yapılacak olan Birol
Karasu Halk Şenliği’nin afişleri asıldı. Evren Mahallesi’ndeki Ahi Evren
Lisesi ile Dündar Uçar Lisesi’nin
duvarlarına da yazılama yapıldı. Toplam 30 adet afişleme, 6 tane de yazılama yapıldı.
Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

İSTANBUL-OKMEYDANI
Okmeydanı’nda 26 Kasım akşamı,
Sibel Yalçın Parkı’ndan başlayarak
meşaleli yürüyüş yapıldı. 55 kişilik
kitle, meşalelerini tutuşturup sloganlarıyla mahallenin sokaklarında yürüyüşe geçtiler. Yapılan açıklamanın
ardından atılan sloganlarla eylem bitirildi.
İSTANBUL-1 MAYIS
MAHALLESİ
“Füze Kalkanı Değil, Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyası kapsamında, 3 Aralık Cumartesi günü 1
Mayıs Mahallesi’nde bir yürüyüş
düzenlenecek. 28-29 Kasım günleri 1
Mayıs Mahallesi 3001. Cadde üzerinde 20 ayrı yere yürüyüşe çağrı yapan ozalitler asıldı.
İSTANBUL-ŞİŞLİ
Liseli Dev-Genç’liler, 29 Kasım
günü kampanya çalışmaları için gittikleri Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde, Bülent isimli, görevinin ne olduğu bilinmeyen bir faşistin engellemesi ile karşılaştılar. Polisin de çağ-
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rılmasına rağmen, Liseli Dev-Genç’liler çalışmalarına devam edip, saldırıları teşhir ettiler. Çalışmanın sonunda
350 adet bildiri dağıtıldı ve 2 bin adet
kuşlama yapıldı. Okulun etrafına da 6
adet kampanya afişi asıldı.
İSTANBUL-GAZİ MAHALLESİ
24 Kasım günü Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi önünde bildiri dağıtıp, kuşlama yapan Liseli Dev-Genç’li
Hıdır Yiğitcan, Osman Beyazkaya,
Ferhat Tüzer, Utku Aykar ve fotoğraf
çekmek isteyen halktan bir kişi işkenceci polisler tarafından gözaltına
alınarak Gaziosmanpaşa Polis Merkezi’ne götürüldüler. Gözaltına alınanlardan Yiğit, Ferhat Tüzer ve Utku
Aykar para cezası kesilerek aynı gün,
Osman Beyazkaya ise başka bir davadan aranması olduğu gerekçesiyle
ertesi gün savcılığa çıkartıldıktan sonra serbest bırakıldılar.
Liseli Dev-Genç’liler, 25 Kasım
günü de yine Gazi Mahallesi’ndeydi.
Gazi Ticaret Meslek Lisesi önüne giden Liseli Dev-Genç’liler, öğrencilerin okul çıkış saatinde bildiri dağıttılar. Öğrenciler kampanya bildirilerini alırken, bir yandan da Liseli
Dev-Genç’lileri ilgiyle izlediler. Liseli Dev-Genç’liler, okul idaresine ve
polise aldırış etmeden çalışmalarına
devam ettiler. Yarım saat süren çalışmada 2 bin adet kuşlama yapıldı.
250 adet bildiri dağıtıldı.
26 Kasım günü ise eski karakol
durağında imza masası açıldı. Aynı zamanda Yürüyüş dergisinin toplu tanıtımı ve satışı da yapıldı. 268 derginin halka ulaştırıldığı kampanya ça-

lışmasında 140 adet imza toplandı.
İSTANBUL-ÖMÜRTEPE
Liseli Dev-Gençliler, 26 Kasım
günü Ömürtepe'de yürüyüş düzenlediler. Pencerelere çıkan mahalleliler alkışlarıyla, arabalarıyla geçen insanlar
da zafer işaretleriyle eyleme destek verdiler. Yapılan açıklamada, AKP'nin
Ömürtepe halkını ve gecekondularda
yaşayan tüm yoksul halkı işgalci olarak gördüğü, Ömürtepe'de evlerin boşaltılması için tebligatların dağıtılmaya
başlandığı, buna karşı mücadele edilmesi gerektiği de belirtildi. Eylemin bitişine kadar insanlar pencerelerinden
ayrılmadı. 18 kişinin katıldığı eylem
sloganlarla bitirildi.
İSTANBUL-ÇAYAN
Çayan Mahallesi’nde 25 Kasım
Günü Sokullu Caddesi üzerine Halk
Cepheliler tarafından “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
yazılı 1 adet pankart asıldı. 24 Kasım’da da Kağıthane Ekrem Cevahir
Lisesi’nde toplam 4 bin adet kuşlama
yapıldı.
İSTANBUL-ESENYURT
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, 23 Kasım günü Esenyurt Yeşilkent
Mahallesi Çavuş Caddesi üzerine ve
Balık Yolu Caddesi çevresine “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”, “NATO'nun Askeri Halkların
Katili Olmayacağız”, “Çürümenin
Yozlaşmanın Sorumlusu Amerika
Defol”, “Parasız Eğitim İstemek Haktır İstiyoruz Alacağız” yazılamaları
yaptılar.
26 Kasım’da ise, Amasyalılar

ORTADOĞU, ORTADOĞU HALKLARININDIR

Caddesi, Balık Yolu Köprüsü ve Yeni
Kent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi
üzerine 80 tane afiş yapıştırıldı.
İSTANBUL-TAKSİM
26 Kasım günü 15.00-17.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi
önünde Halk Cephesi/Liseli DevGenç’liler tarafından imza masası
açıldı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu
gözlenen masaya gelenlerden bazıları,
Halk Cephelileri "Parasız Eğitim"
kampanyasından tanıdıklarını, bu
kampanyayı da desteklediklerini söylediler. Kampanyanın halka anlatıldığı
masada ayrıca 300 adet bildiri dağıtıldı, 60 imza toplandı ve 6 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
İSTANBUL-SARIGAZİ
26 Kasım akşamı Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde meşaleli yürüyüş
gerçekleştirildi. Günler öncesinden
meşaleli yürüyüşün hazırlığını yapan
Halk Cephesi / Liseli Dev-Genç'liler,
6 adet 2x90 ebatlarında ozalit ile eylemin duyurusunu yaptılar. Yürüyüşün
yapıldığı gün, Demokrasi Caddesi’nde
1000 adet bildiri dağıtılarak, eyleme katılım çağrısı yapıldı.
Saat 19.15'te Demokrasi Caddesi
Vatan İlköğretim Okulu’nun önünde
toplanan Halk Cepheliler, pankart, döviz, flama ve meşaleleriyle yürüyüşe
geçtiler. Eylem esnasında kamerayla çekim yapmaya çalışan halk düşmanı
AKP'nin polisleri, Cepheliler tarafından resimleri çekilerek, teşhir edilip kovuldular. Caddenin başına gelindiğinde burada Sibel Kırlangıç tarafından
açıklama yapıldı. Eylemden sonra
Dev-Genç marşı ve sloganlarla dernek
binasına kadar yüründü.
ADANA
Adana İnönü Parkı’nda 26 Kasım
günü imza masası açıldı. Masaya
gelen halktan iki genç, bildiri alarak

orada dağıttılar. Zaman zaman masada
imza için yığılmalar yaşandı. 3 saat
açık kalan masada 213 imza toplandı, 500 bildiri dağıtıldı ve 2 adet Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Adana yerelinde yayın yapan Radyo Akdeniz’de 25 Kasım günü bir
söyleşi programı yapıldı. Füze kalkanına karşı mücadele çağrısı yapılan
programa Halk Cephesi adına Mehmet Bıldırcın katıldı.
27 Kasım’da ise, Denizli Mahallesi’nde 35, Şakirpaşa Mahallesi'nde
ise 40 adet afiş asıldı. 29 Kasım
günü de Denizli Mahallesi’ndeki 19
Mayıs Lisesi’nin önünde 200 adet bildiri dağıtılarak, liselilere kampanya
hakkında bilgi verildi.
30 Kasım'da da Akdeniz Mahallesi'nde esnaflar gezilerek 85 imza
toplandı. Aynı gün, Şakirpaşa'daki
Perşembe Pazarı'nda açılan masada,
100 bildiri dağıtılarak, 70 imza toplandı.
ADANA GENÇLİK
DERNEĞİ’NDE TANIŞMA
ÇAYI DÜZENLENDİ
Adana Gençlik Derneği, 27 Kasım
günü tanışma çayı düzenleyerek,
“Füze Kalkanı Değil Demokratik Liseler İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde başlatmış oldukları ücretsiz
kursları hayata geçirdiler.
Üniversiteli, liseli öğrencilerin ve
ailelerin katıldığı tanışma çayında,
“Neden parasız eğitim istiyoruz ve neden ücretsiz kurslar düzenliyoruz?”
soruları cevaplandı. Yapılan sohbetlerde ders programı çıkartılarak Matematik, Geometri, Türkçe, İngilizce,
Biyoloji derslerinin saat ve programı
netleştirildi. Ayrıca saz ve gitar öğrenmek isteyen liseliler bu yönde taleplerini dile getirdiler. Bunun üzerine, ilerleyen günlerde kültürel, sosyal
kursların da başlatılacağı sözü verildi. Yaklaşık iki saat süren faaliyet kü-

çük bir konserle son buldu.
İZMİR
Liseli Dev-Genç'liler, 25 Kasım
günü Bornova Metro'da ve Yamanlar
Kubilay Caddesi’nde imza masası açtılar. Toplam 150 adet bildirinin dağıtıldığı masalarda 70 de imza toplandı. 25 ve 28 Kasım günlerinde ise,
Yamanlar Halit Özpirinç Lisesi çıkışında bildiri dağıtıldı ve liselilere
kampanyanın amacı anlatıldı.
27 Kasım günü Yamanlar’da Kubilay Caddesi’nde meşaleli yürüyüş
yapıldı. Yürüyüşten önce Yamanlar
Pazar yerinde imza masası açan Liseli Dev-Genç’liler, imza toplayıp,
bildiri dağıttılar ve meşaleli yürüyüşün duyurusunu yaptılar. Saat
18.00’de de Eski Tansaş durağından
meşaleli yürüyüşe geçildi. Balkonlara çıkan halkın alkışlayarak destek
verdiği eylem, yapılan basın açıklamasıyla bitirildi.
Aynı gün, Doğançay Köyü’nde de
kuşlama yapıldı. Kampanyanın taleplerini anlatan binlerce kuş köyün
sokaklarında uçuruldu.

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

ÇORUM
Liseli Dev-Gençliler, Çorum’da
Eti Lisesi, Ticaret Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile dershanelerde imza toplayarak kampanyayı anlatıyorlar. Ayrıca kampanya bildirileri
de öğrencilere ulaştırılıyor.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde
imza toplayan Liseli Dev-Genç’li
Sadık Erdemir’in yanına gelen nöbetçi
öğretmen, keyfi olarak Erdemir’in
elindeki Yürüyüş dergisine el koydu.
Erdemir, derginin peşini bırakmayarak, ısrarı sonucunda geri aldı.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri bu olaydan sonra, füze kalkanına karşı imza verdiler. Çorum’da
çalışma yapılan liselerde 280 imza
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toplandı.
MALATYA
Her Cuma günü Malatya AKP il
binası önündeki basın açıklaması ve
oturma eyleminin 10.su 25 Kasım
Cuma günü yapıldı. Yapılan basın
açıklamasında, “Amerikan ordusunun
Irak’taki işkencelerini hatırlayalım.
Kadınlara, genç kızlara tecavüz eden
Amerikan askerleri değil miydi? İşte
AKP iktidarı Kürecik’e bunları getirmektedir. Çürümenin yozlaşma-

nın sorumlusu Amerika dememizin
nedeni budur.” denildi. Oturma eylemi
esnasında 50 bildiri halka ulaştırıldı.
26 Kasım’da ise Emeksiz ve Yeşilyurt caddelerine 50 adet afiş asıldı.
ANTALYA
26 Kasım’da Antalya Halk Cephesi/Liseli Dev-Gençliler meşaleli
eylem yaptılar. Önce Kışlahan’da
imza masası açılarak, akşam yapılacak eylemin duyurusu yapıldı. Saat

17.30’da da Kışlahan’ın girişinde
bulunan Halk Bankası’nın önünde
toplanarak, ellerinde flamaları, dövizleri ve meşaleleri ile Attalos meydanına yürüdüler. İşlerinden, okullarından dershanelerden çıkan insanların yoğun ilgisini çeken eylem halk tarafından da alkışlandı.
Attalos meydanına gelindiğinde
basın açıklaması yapıldı. 60 kişinin
katıldığı eylemin sonunda, Gündoğdu Marşı söylendi. Pir Sultan Abdal
Derneği ve DHF’nin destek verdiği
eylem sloganlarla bitirildi.

Polise Karşı Direnen
Dev-Genç’lileri, Halkımız Tanıdı!
Sayı: 297
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Uzun süredir çalışma yapmadığımız
Doğanevler Mahallesi'ne dergi satışına çıkmıştık. Bizden önce arkadaşlar
bu mahalleye gelmiş ve haftalık olarak Yürüyüş dergisinin dağıtımını yapmışlardı. Fakat ben ve yanımdaki arkadaş, Doğanevler Mahallesi'ne ilk defa gidiyorduk. İlk
kez gittiğimiz için mahallede kimseyi tanımıyorduk. Bu
yüzden tüm sokaklardaki evlere, esnaflara dergimizi anlatıp isteyen olduğunda vermeye başladık. Ancak girdiğimiz evlerde beklediğimiz ilgiyi bulamamıştık. Dergiyi uzun uzun anlatmamıza rağmen fazla alan, okumak isteyen çıkmamıştı. Bu, halkımızın ülkemiz sorunlarına duyarsız olduğundan kaynaklanmıyordu, sadece bizi ilk defa
görmelerinden ve tanımamalarından kaynaklanıyordu. Ayrıca orada uzun süredir olmadığımızdan dolayı, polisler
sürekli devriye atıyordu ve halkı korkutmaya çalışıyordu. Halkımızın dergiyi almak isteyip de alamamasının temel sebebi de polisin o bölgede yarattığı korkuydu. Biz
bu durumun farkındaydık ve özellikle polisin devriye attığı sokaklara girip buradaki insanlara derginin meşruluğunu anlatmaya başladık.
Tam bu sırada dergi dağıttığımızı gören polis, ben ve
arkadaşımı çevirmeye çalıştı. Zorla çantalarımızı arayarak
kimlik tespiti yapacağını söyledi. Ben ve arkadaşım bu
yaptıklarının hukuksuz olduğunu anlatarak, amaçlarının
burada dergi dağıtımımızı engellemek olduğunu söyledik. Ve bu yapılanın sadece bize karşı olmayıp tüm halka yönelik bir tehdit olduğunu anlatarak, yapmaya çalıştıkları keyfi uygulamalara karşı direndik. Yaptığımız
işin, derginin yasal olduğunu söyledik ve kimlik ya da
çanta araması yaptırmayacağımızı dile getirdik.
Şimdiye kadar mahallede böyle bir direnişle karşı-

laşmayan polis, önce tedirgin oldu, sonra da tedirginliğin vermiş olduğu korkuyla biz Dev-Genç'lilere saldırdı. Saldırıya karşı hem kendimizi koruduk, hem de halka sesli konuşma yaparak düşmanın acizliğini anlattık.
Mahallede estirilen faşist teröre karşı sloganlar attık. Etrafımıza kahvelerden, evlerden ve dükkanlardan çıkan birçok insan toplanmıştı. Bize saldıran polislere engel olmaya çalışıyorlardı. Ancak polisler şerefsizce onları da
susturmak için saldırıyordu. Bu şekilde iki Dev-Genç'li
olarak gözaltına alındık. Gözaltında da Dev-Genç'li olmanın verdiği güçle ve onurla direndik.
Bu arada dergimizi halkımıza tam olarak tanıtamadığımız için üzülüyorduk ama aylardır susturulmuş olan
bir mahallede böyle bir direniş yaratmış olmamız bizi mutlu ediyordu. Gözaltı esnasında ise sürekli halkımızın vereceği tepkiyi merak ediyorduk. Çünkü, onlar da bizler
kadar kinlenmişti düşmana.
Gözaltından çıktıktan iki gün sonra aynı mahalleye gittik. Önceden gittiğimiz birçok yere tekrar gittik ve insanların şu sorusuyla karşılaştık: “Siz gözaltına alınan
gençler misiniz?” Bu soruya karşı, o gün gözaltına alınanların bizler olduğunu ve neden direndiğimizi anlattık. Hepsi bize katıldı ve önceki gidişimize göre daha sıcak davrandılar. Yürüyüş dergimizi de biz sormadan almaya başladılar. Çünkü, artık bizi tanımışlardı. DevGenç'lilerin her şeye rağmen mücadele edeceklerini, değerlerini savunacaklarını anlamışlardı. Böylece halkımızla
daha yakından ilişki kurduk ve halkımızın faşizme karşı mücadelemizde bizlere ve kendilerine duydukları
güven arttı. Düşman karşısındaki uzlaşmaz ve net tavrımız halkta, güven ve sahiplenme duygusunu yaratmasının yanında, düşmana karşı duyulan kini de arttırmış oldu.
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AYHAN EFEOĞLU'nun
Mezarını Açın! Katilleri İstiyoruz!
Ayhan Çarkın Ankara 11. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraflarda
"Cinayetleri Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin'in bilgisi dahilinde yaptık" demişti. (15 Eylül, Radikal Gazetesi) Ayhan Çarkın’ın yaptığı katliamlara değinmeyeceğiz. Daha öce
yaptığı itiraflarında katlettiği kişilerin sayısını tam olarak hatırlamadığını
ancak 100’ün üzerinde kişi öldürdüğünü söylemişti. O, onlarca devrimciyi katleden bir halk düşmanı kontrgerillanın katillerinden birisiydi.
İşi bitince devlet onu da bir kenara
attı. Ama Ayhan Çarkın da tüm halk
düşmanları gibi devletin koruması olmadan halkın, devrimcilerin korkusundan yaşayamazdı. Kendine koruma edinmek için çareyi itiraflarda buldu. Oligarşi içi çatışmada AKP’ye yaranmak için AKP’nin “Ergenekoncu”
dedikleri hakkında itiraflarda bulundu. Bu itiraflardan birisi de 6 Ekim
1992’de polis tarafından gözaltına alınan ve gözaltında kaybedilen Ayhan
Efeoğlu’nun kaybedilmesiydi.
Ayhan Çarkın, infazları, işkenceleri, tecavüzleri itiraf ettikten
sonra "Ayhan Efeoğlu, İstanbul Siyasi Şube'de işkence sonucu öldürülmüştür. O da haksızlığa kurban
gidenlerdendir" dedi. (14 Eylül 2011
Taraf Gazetesi)
Ayhan Efeoğlu, Yıldız Teknik
Üniversitesi öğrencisiydi. 6 Ekim
1992’den beri kayıp. O zaman katil
Ayhan Çarkın’ın itirafları yoktu. Ama
onun polis tarafından gözaltına alınıp
katledilip kaybedildiğini biliyorduk.
Onun için Ayhan Efeoğlu’nu hep
oligarşinin işkence merkezlerinde
aradık. Kaybeden, katleden devlettir
dedik ve Ayhan Efeoğlu’nu
TBMM’ne sorduk, Başbakana, İçişleri Başkanlığına, Adalet Bakanlığı’na sorduk. Devletin en tepesindekine Cumhurbaşkanı’na sorduk. Ama
ne Ayhan Efeoğlu’ndan ne de kaybedilen diğer yüzlerce kayıptan bir cevap alamadık.

Kayıplardan, katliamlardan hepsinin de haberi vardı.
Bugün Ayhan Efeoğlu’nun katilleri biliniyor.
Kontrgerillacı Ayhan Çarkın
Efeoğlu’nun nereye gömüldüğünü de şöyle itiraf etti:
“Şubeden çıkarken, bir paket. Ne bu? Patlayıcı öyle
mi? Peki ne olacak? Açık
araziye götürülüp imha edilecek. Müdür önde, biz ardından Trakya tarafında ormanlık bir yer. Tam paketi
açalım derken o da ne? Bir
insan. A. Efeoğlu..."

Ayhan Efeoğlu’nun
Mezarının Bulunmasını
İstiyoruz
19 yıldır sorumlular Ayhan Efeoğlu’nun nerede olduğu sorulduğunda “bilmiyoruz” diyorlardı. Bugün artık Ayhan Efeoğlu’nu kimlerin katlettiği, nasıl katlettiği biliniyor. Cesedinin nereye gömüldüğü, kimlerin
gömdüğü biliniyor.
AKP’nin savcıları, mahkemeleri,
ne iş yapıyor? Ortada açıkça bir itiraf var. Bu basit bir adli olay itirafı değil. Bir insanın devletin polisleri tarafından işkenceyle katledildiği itiraf
ediliyor. Ayhan Efeoğlu yüzlerce kayıptan birisi. Ama artık o kayıp değil.
Nerde olduğunu devlet biliyor.
Kontrgerillacı Ayhan Çarkın’ın
itirafları üzerine o itirafları dinleyen
savcı ne tür işlemler yaptı? Ayhan Efeoğlu’nun cesedinin yerinden çıkartılması için bir işlem başlattı mı? Başlatmadıysa neden başlatmadı? Bu
olayı aydınlatmak devletin savcılarının görevi değil mi?
Ayhan Çarkın ölmedi henüz, yaşıyor. Ayhan Efeoğlu’nun cesedinin
nereye gömüldüğünü bilmektedir.
Neden gömüldüğü yer tespit ettirilmiyor?

500’ün üzerinde insanımız gözaltına alınıp kaybedildi.

Ayhan Efeoğlu’nu
İşkencede Katledip
Kaybeden Katillerin
Yargılanmasını İstiyoruz
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Çarkın’ın itiraflarının üzerinden
aylar geçti. Ama AKP’nin savcıları
henüz hiçbir işlem yapmadı. Devletin savcıları artık “bilmiyorum” diyemez. Katillerin kimler olduğu biliniyor. Katillerin yargılanmasını istiyoruz.

Katilleri Koruyan
AKP İktidarıdır
AKP, “Ergenekon” operasyonları
sürürken oligarşi içi çatışmalarda
soldan belli kesimleri politikalarına
yedeklemek için “karanlıkta, faili
meçhul hiçbir olay kalmayacak” demişti. Ancak geçen yıllar içinde tek bir
olayı aydınlatmamıştır. Tam tersine bu
konularla ilgili meclise verilen önergelerde AKP oylarıyla reddedilmiştir.
AKP sadece kayıpları, katliamları, ihtiyaçlarına göre kullanmıştır. Ayhan
Efeoğlu en somut örneğidir. Her şey ortada, açığa çıkmıştır. Ama AKP katiller hakkında hiçbir işlem yapmıyor.
Katilleri koruyor. Katilleri istiyoruz!
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Cepheli Planlı
Programlı Çalışır
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Program çıkartmak, bir çalışma disiplini oluşturmaktır. Bunu, neyi, neden yaptığını, nasıl yapacağını, ne
kadar zamanda yapacağını bilmek olarak da tarif edebiliriz. Bir çalışmaya başlamadan önce planımızı oluşturur
ve onu gerçekleştirecek programı adım-adım belirleyerek sonuca ulaşmayı başarabiliriz.
Cepheli, hedefine ulaşmak için plan ve program oluşturur. Cepheli'nin nihai hedefi devrimdir. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için bulunduğu alanda kısa ve orta vadeli hedefleri de vardır, olmalıdır. Bunlar nihai hedefe ulaşabilmek
için yürümesi gereken yoldur. Cepheli bu yolda plansız-programsız yürümeye başlarsa hedefi kaybolur. Hedefsiz yürümek ne anlama gelir? Okyanusta pusulasız yol alan bir
gemiyle yolculuk yapmak neyse, hedefsiz bir çalışma yapmak da aynı şeydir. Okyanusta yönünü kaybetmekle aynı
sonuçları doğurur. Bu nedenle Cepheli, küçük-büyük, yapacağı her işini önceden planlamalı, çalışma programını çıkartmalı ve işine öyle başlamalıdır.
Örneğin, planımızda bir gün içinde üç ayrı işi halletmek
varsa, her bir işin ayrı ayrı programını oluşturmalıyız. Bu
zamanımızı doğru kullanmamız için gereklidir. Yoksa, gün
uçar gider ve sonunda dönüp baktığımızda işimizin birini
bile tam yapamadığımızı görebilir, moralimizi bozabiliriz.
Bunun olmaması için adım adım belirlemeliyiz, ne yapacağız, ne zaman başlayacak, ne zaman bitireceğiz, nasıl ve
kiminle yapacağız. Yani yine 5N1K haberleri okurken veya
yazarken dikkat ettiğimiz bu kural, çalışmamızı programlarken de kullanacağımız bir anahtardır. Her şey programımız
çerçevesinde gitmeyebilir, o zaman, karşımıza bir engel çıktığında onu nasıl aşacağımızı da düşünmeliyiz.
Plan çıkarırken elimizde ne var, olanaklarımız nedir,
bugüne kadar ne yapılmış, ne yapılmalı… Bunları değerlendiririz. Program çıkartmak, çalışma yapmak kadar

OKAN YILDIRIM FUTBOL
TURNUVASI BAŞLADI
Sarıgazi Özgürlükler Derneği'nin düzenlemiş olduğu ve geleneksel hale gelen Yozlaşmaya Karşı Okan
Yıldırım Futbol Turnuvası başladı. Futbol Turnuvası
afiş ve pankartları Sarıgazi'nin sokak ve caddeleri ile
esnaf camlarına asıldı.
16 takımdan oluşan 4 grup oluşturuldu. Futbol turnuvasına katılan takım oyuncularıyla Sarıgazi Özgürlükler Derneği'nde turnuvanın içeriğiyle ilgili toplantı
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önemlidir. Bir çalışmanın sonucunu belirleyen çıkardığımız programdır. Doğru, pratiğe yön verecek bir programla alacağımız sonuçla, yanlış ve pratikten kopuk bir
programdan alacağımız sonuçlar farklıdır.
Bu nedenle bizim programımız pratiğe yön vermeli,
değiştirebilmelidir. Kağıt üzerinde yapılacak işleri sıralamak, bizim program çıkardığımız anlamına gelmez. Bu
bürokrat bir tarzdır. Böyle bir çalışmadan sonuç alınmaz.
İnsanların emeği enerjisi boşa gider. Çünkü hayatın içindeki gerçeğe göre değil, kafamızdaki düşünceye göre pratiğe müdahale edilmiştir.
Doğru bir programı nasıl çıkartabiliriz? Öncelikle doğru program, gerçekçi olandır. Sadece düşüncede değil, duygularımızda, gözlemlerimizle de üzerinde yoğunlaşmalıyız, programın içine katmalıyız.
Hangi alana ya da çalışmaya dönük program çıkartıyorsak o alana vakıf olmalıyız. Örneğin mahalle çalışması
için program çıkartacaksak, mahalleyi tanımalıyız. Mahallemizde kimler yaşar, alışkanlıkları, siyasal, sosyal, kültürel durumları nedir? Bu ve benzeri sorulara cevap vererek tanımaya başlarız. Tersi durumda mahallenin gerçekliği üzerinden değil, kafamızdaki mahalle üzerinden
program çıkartmış oluruz.
Çıkartacağımız programı kitlenin tartışmasına açmalı,
önerilerini almalıyız. Programımız kolektif bir çalışmanın ürünü olmalıdır. Bu yöntem hem programımızı zenginleştirir hem kitlenin sahiplenmesini sağlar.
Önümüze hedef koymalıyız. Birden çok hedefimiz de
olabilir.
Programımızı denetlemeliyiz. Denetim çok yönlü olmalıdır. Sadece yukarıdan denetim değil, kitlenin denetimi de önemlidir. Pratikte, aldığımız sonuç, ulaştığımız
hedefler bizim programımızın sonucunu yansıtır.
Çıkardığımız programa rağmen pratikte eksiklikler, aksaklıklar çıkabilir. Bunları pratik müdahalelerle tamamlayacak
esnekliklerimiz olmalıdır. Önümüze çıkan aksaklıklar-eksiklikler programımızı değiştirmemelidir. Çıkardığımız
programı disiplinli bir şekilde uygulamalı, ısrarcı olmalıyız.
Nihai hedefe ulaşmanın yolu programlı çalışmaktan
geçer.
gerçekleştirildi. Toplantıda, turnuvanın yozlaşmaya
karşı gençleri kolektif bir çalışmanın içerisinde birleştirmek amacıyla yapıldığı anlatıldı.
Turnuva maçları coşkulu bir şekilde başladı.
Turnuvanın yapıldığı Ekin Halısaha Tesisleri önünde
masa da açıldı. Bu masada Boran, Haziran, Tavır yayınları ve Yürüyüş dergisi tanıtımı yapıldı. Turnuvaya
mahalle halkının ilgisi yoğundu. Pazar günleri yapılması programlanan maçlar, sabah saat 09.00’da başlayıp
akşam 18.00'e kadar devam edecek. Final maçı 7 Aralık
tarihinde yapılacak. Final maçı, Sarıgazi'de bulunan
Ekin Halısaha tesislerinde yapılacak.
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GÜLER ZERE BELGESELİ’NİN GALA GÖSTERİMİ YAPILDI

“DAMINDA ŞAHAN” HALKA UMUT TAŞIDI

29 Kasım’da İstanbul’da Beyoğlu
Sinema Salonu’nda “Damında Şahan
Güler Zere” belgeselinin gala gösterimi yapıldı.
Devrimci bir tutsak olan Güler
Zere, yakalandığı damak kanserinin
ardından yasalara göre tahliye edilmesi gerekirken AKP iktidarı onu
serbest bırakmamıştı.
Halk Cephesi öncülüğünde bir
araya gelen devrimci-demokrat-yurtsever güçlerin 121 gün boyunca yaz,
kış, sıcak, soğuk demeden dişe diş
mücadelesinin sonunda 6 Kasım
2010’da tahliye edilen Güler Zere, 6
ay sonra da 7 Mayıs 2010’da şehit
düşmüştü.
Yönetmenliğini aynı zamanda
Güler Zere’nin avukatı olan Halkın
Hukuk Bürosu avukatlarından Oya
Aslan’ın yaptığı belgesel, Türkiye’deki faşizmin adalet anlayışını
belgelerken zulmün karşısında direnenlerin her ne olursa olsun mutlaka
kazanacağına olan umutları da tazeledi.
Belgesel, Güler Zere’nin serbest
bırakıldığı zaman hastaneden zafer
işaretiyle çıkış görüntülerinden baş-

layıp, Zere’nin nasıl faşizmin elinden
çekip kurtarıldığını anlatarak devam
ediyor. O dönemde verilen mücadelelerin görüntülerinin yer aldığı belgeselde, birebir bu mücadeleye katılan
insanlarla yapılan röportajlar da bulunuyor.
Belgeseli izlemek için Beyoğlu
Sineması’na gelen yaklaşık 800 kişinin
dışında, yer darlığı nedeniyle dışarıda
kalan ve geri dönmek zorunda olanlar
da vardı. Azımsanmayacak kadar
insan geri dönmek zorunda kaldı. Salonda, ayakta bile yer bulmak zordu.
Ancak salona girenler belgeseli gururla
izlediler. Çünkü kendileri de vardı o
belgeselin karelerinde. “Güler Zere’ye
Özgürlük” eylemlerinde gördüler kendilerini. Ya o pankartı tutanlar arasındaydı kimisi ya da o pankartın arkasında yürüyorlardı. Ve birlik olunduğunda, kararlılık gösterildiğinde
nasıl kazanılacağını tekrar tekrar bilince çıkardılar.
Oya Aslan, Güler Zere’nin avukatlığını yaptığı gibi onun belgeselini
de yaptı ve gösterimden önce “Hepiniz hoşgeldiniz” diyerek küçük bir
konuşma yaptı. Aslan, “Teknik olarak
yetersizliklerimiz oldu, eksik kaldık
ama o süreci eksik de olsa anlatmalıydık. Türkiye’nin birçok ilinde, Avrupa’da yürütülen çok geniş bir kampanyayı anlatalım dedik. Özellikle
bugünlerde gazeteci, avukat arkadaşlarımız tutuklanıyor. Biz bu süreç
içinde birlikte olabilmeli, birlikte
mücadele edebilmeliyiz. Mücadele
etmeden hiçbir şey kazanamayız”
dedi. Hasta tutsakların ve tecritin
hala var olduğunu dile getiren Aslan,

Sezai KAYA (Eski Tarım Orkam-Sen
üyesi)
Gala, Güler Zere’nin fiziki anlamda yaşamını yitirdiği ama yaşadığına ilişkin bilginin
göstergesidir. Çok yoğun bir ilgi var. Bu da mücadelenin
boşa verilmediğinin bir göstergesi.

Hüsnü YILDIZ (TAYAD)
İlginin bu kadar yoğun olması çok se-

belgeseli özgür tutsaklara adadığını
söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. ÇHD’li avukatlar adına
Güçlü Sevimli, Oya Aslan’ın “Güler
Zere’ye Özgürlük” mücadelesinin
her aşamasında bulunmuş bir avukat
olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi ve elindeki çiçek demetini ona verdi.
TAYAD üyesi Fahrettin Keskin
de elindeki bir tek karanfili özgür
tutsaklar adına Oya Aslan’a vererek
tutsaklar adına teşekkür etti.
Hasta tutsaklara özgürlük kampanyasında süreci omuzlarına yüklenenlerden biri de TAYAD’lı Ailelerdi. TAYAD adına bir konuşma yapan Lerzan Caner, Güler Zere için
verilen mücadeleyi anlattı. Yine bir
TAYAD’lı olan Nagehan Kurt ise
özgür tutsaklardan gelen mesajı okuyarak izleyicilere ulaştırdı.
Belgeselde emeği geçenlerden Sırrı
Süreyya Önder, “Benden fazla katkısı,
emeği olanlar vardı. Benimkisi sadece
bir sorumluluktu. Ama ben özellikle
bir tavrın altını çizmek istiyorum.
Oya ve arkadaşlarının Güler’le olan
yoldaşlık bilincine, Güler’in hayattaki
duruşuna, sorumluluk duygusuna, mücadele kararlılığına, bir zerre halel
getirmemek için kendilerini ne kadar
paraladıklarının tanığı oldum” dedi.
Önder’in konuşmasının ardından Elif
Ergezen’e çok teşekür ederek, belgesel
gösterimine geçildi.
1 saat süren Güler Zere belgeselinin ardından izleyiciler salondan
umutlarını tazeleyerek, öfkelerini bileyerek çıktılar.
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vindirici. Çok güzel. Demek ki güzel emek verilmiş.
Bunu da buraya gelen insanlar gösteriyor. Devamını
bekliyoruz.

Selçuk KOZAĞAÇLI (Avukat)
Çok yoğun bir kalabalık var. Ne
kadar güzel. Umarım salon alır. Eğer
bu kadar ilgi devam ederse, düzenli
olursa, dağıtıma vermek gerekir.

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR
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Sınıf Kinimiz Milyonların
Tarihsel Ezilmişliğinin
Bizde Cisimleşmiş Halidir
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Ezenlerle ezilenler arasında önemli tarihsel günler vardır. 1 Mayıs
gibi, 8 Mart gibi veya uzun süreli olan
direnişler, 15-16 Haziran işçi ayaklanması gibi. Büyük bedellerle sınıf
düşmanlarımızdan söküp aldığımız
günler... İki sınıfın uzlaşmaz çatışmasından doğan sınıf kininin öne
çıktığı, derinden hissettiğimiz günlerdir bunlar.
2007-2008 1 Mayıslarını hatırlıyorum örneğin. 1977’den beri emekçilere yasaklanan meydanı kazanma
savaşını sokak sokak, cadde cadde çatışarak verdiğimiz 1 Mayıslardı.
Orada bize yön veren duygular
hem bilincin, hem de yılların- on yılların birikiminin şahlanışıydı adeta.
Her şey çok netti. Karşımızda
burjuvazinin polisi bize azgınca saldırıyordu. Taşlarla karşılık verirken,
büyük bir öfke–kinle çatışırken, yüreğimizde neler yoktu ki? 1 Mayıs’a
adını veren Şikago’da yakılan kadın
işçilerden tutalım da, 1977 katliamı ve
M.Akif Dalcı’ya kadar büyük bir
özlem-kinin ve coşkunun cesaretiyle
saldırıyorduk düşmana.
Attığımız taşlar, her gün açlıktansusuzluktan katledilen halklar içindi.
Üzerimize çevrilen namluların üstüne üstüne gidişimiz de, küçük yaşlarda
atölyelerde, sokaklarda çalıştırılmaya mahkum edilen, memleketindentoprağından uzakta aylarca-yıllarca
çalışan mevsimlik işçilerin acıları, sömürülüşlerine duyduğumuz öfke ve
ezilen-horlanıp aşağılanan mazlum

halkımıza duyduğumuz sevgi ve
bağlılıktandı.
“Ayak takımı”
diyorlardı, “Ayaklar
baş olmaz” diyorlardı. Bize “Siz hiçsiniz” dayatmasında
bulunanlara, "Biz
buradayız ve kazanacağız" diyorduk.
Engelleyemiyorlardı.

O kadar çok gaz
bombası atıyorlardı ki,
adeta gaz bulutunun içindeydik. 3 kişi birarada
görseler gaz fırlatıyorlardı. Baygınlık
noktasına geliyorduk. Biraz geriye çıkıp yere oturduğumuzda aynı duygulara sahip yoldaşlar, limonlarıyla,
tutup kaldırmalarıyla desteğe geliyorlardı. Geriye çekilenlerin yerine
geridekiler öne fırlayıp taşlarla saldırıyorlardı. Düşman bizi dağıtamıyordu. Dağıtsa da cadde cadde, sokak
sokak biz yine biraraya gelip sloganlarla zorluyorduk. Taksim’e çıkan
ana caddeye bile indik polis barikatlarını aşıp. Kaçıp gitmişlerdi. Sonra
da üzerimize silah çekmişlerdi. Orada polislerin elinde kalan bir devrimci
için, çatışan kitlenin geriye koşup
yumruklarla-tekmelerle yoldaşlarını
geri alması görülmeye değerdi. Göğüs göğüse derler ya, abartısız öyle
anlar yaşanıyordu.
Bu şekilde saatlerce çatıştık. Çok
yorulduk ama vazgeçmedik. Başka
zaman, farklı bir çatışmada olsa belki birçok kişi bu kadar yeter diye düşünüp ayrılabilirdi. Ama yılların öfkesi, sınıf kini, şehitlere olan borcumuz, vefa duygumuz bizi ayakta tuttu. Yaralar bereler gaza bulanmış vaziyette, en ufak boşlukları-açıkları arayıp kuşatmadan sızarak, bularak İstiklal’e çıktık. Sayımız azalmıştı ama
hala polislerle çatışabiliyorduk. Oralarda da 1-2 saat çatıştık, zorladık,
yüklendik. En son ‘77’de Kazancı yokuşunda katledilen emekçilerin katledildiği o yokuşa vardık. “Bakın
size verdiğimiz sözü tutmaya yeminliyiz. Unutmadık, 1 Mayıs alanını kazanacağız” diyorduk adeta. Ka-

til sürüsü oradan da gazbombalarını
ardarda fırlattı. Orada da direndikten
sonra eylemimizi iradi olarak bitirmiştik.
Söz verdiğimiz gibi de 1-2 sene
sonra 1 Mayıs alanı bizim olmuştu.
Düşmana kin duyduğumuz için böyleydik. Yanımızda Paris komünarları vardı, faşistlerin saldırılarına direnen Sovyet halkları vardı. O gün
dünyanın dört bir yanında meydanlara
çıkan milyonlarca halkın-emekçinin
ortak ruh hali motive ediyordu bizi.
Yalnız değildik. Adım adım, yıllarca,
sabırla, kararlılıkla, bu sınıf kiniyle kazandık Taksim’i.
Sabır ve kararlılığın, sınıf kininden
kaynağını alan cesaretin en aşılmaz
yolları bile aştığını, bize zaferler kazandırıp halka umut taşıdığını bir
kez daha tarihsel olarak gösterdik.
Bu tarihlerdeki, günlerdeki sınıf kinini belki yaşamımızın tümünde hissetmeyebiliyoruz. Ve bu eksiklik sınıf düşmanlarımıza kazandırıyor. Bütün yaşamımızda, çalışmamızda, çalışmalarımızda bu duyguyla hareket
edersek düşmana bir çok alanda geri
adım attırabiliriz. Bu sınıf kinine sahip olamazsak; şehitlerimizin intikamını her an düşünmez, içimizde hissetmezsek “Ondan ne olur”, “Bugünde erken kalkmasam olur”, “Şu işi
de yarın hallederim” demeler başlar.
Disiplinimiz, hesap sorma, adelet
özlemimiz azalmaya başlamış demektir.
Sınıf kinini hiç eksiltmemeliyiz.
Önemli günlerde şaha kalkan bu duyguyu hayatın tümüne, her ana yaymalıyız. Burjuvazinin sonunu ancak
böyle getirebiliriz.
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Halk İçin Değil Rant İçin Evlerimizi Yıkmaya
Hazırlanıyorlar İzin Vermeyeceğiz!
İktidar bir süredir “halkın evlerini
yıkacağız” diye bas bas bağırıyor ve
buna ilişkin hazırlıklarını da hızlandırmış durumdadır. Bu konuda en
son İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Kadir Topbaş'ın başkanlığında
39 ilçe belediye başkanıyla bir toplantı
yapıldı ve bu toplantıda 15 gün içinde
deprem komisyonu kurulması için
adımlar atıldığı ve bu komisyon eliyle
de kentsel dönüşüm için gerekli
adımların hızla atılması kararı alındı...
Tüm ilçe belediyelerinin de ortak
düşüncesiyle alınan kararlar sonucunda yıkımlar için de gerekli adımlar atılmaya başlanacak.
Elbette Van depremi arkasından
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çıkıp
biz 2 milyon evi yıkacağız çığırtkanlığı yapmıyorlar artık. Ama aslında onun açıktan söylediğini hayata geçirmeye çalışıyorlar. En son
bu konuda kurulan süper yetkili
yıkım müdürlüğü de bunun açık
bir örneğini oluşturuyor.
Bu konuda iktidarın ve genel olarak tüm belediyelerin halkın ihtiyacını
sordukları ve gerçek anlamda halk
için bir çözüm hayata geçirmeye çalıştıklarına dair bir çalışma yoktur.
Yapılanlar o kadar aleni ki "kör
gözüm parmağına" misali... Her ne
kadar üzerine deprem şalını örtmeye
çalışsalar da daha kısa süre öncesinde
yaptıkları bunun çıplak örneğini oluşturuyor. Sulukule'de, Ayazma'da, daha
öncesinde Tarlabaşı’nda yapılanlar
ve burada yaşayan insanların yaşadıkları bugün yapılmak istenenlerin
de açık göstergesi durumundadır.

Halkın İhtiyacı Nedir?
İktidarın ve emperyalist tekellerin
işbirlikçisi yönetimlerin sormadığı
temel soru budur aslında... Her ne
kadar bu ülkenin mevcut anayasasında
devletin, halkın barınma sorununu
çözme zorunluluğu bulunduğuna dair
bir madde varsa da bu egemen iktidar
ve işbirlikçi tüm yöneticiler için o
kadar da önemli değildir. Keza aynı

biçimde halkın barınma sorununa
ilişkin uluslararası bir çok belgeye
de imza atılmıştır, ancak bunlar da
çok umurlarında değildir.
Oysa bu ülkede halkın ciddi bir
şekilde barınma sorunu mevcuttur.
Sanki halk kendisi bu tür yerleri çok
seviyormuş gibi sunulmaya çalışılan,
oysa kapitalizmin dayatmasıyla mah-

belirleyici olduğu bir yöntem izlenirdi.
Ama öyle değil...
Halkın ihtiyacı sağlıklı ve yaşanabilir bir konuttur. Yaşanabilir bir
konut olması, en başta insanların
sosyal varlıklar olduğu ve ancak içinde
yaşadıkları kültürel ve sosyal ortam
içinde varlıklarını sürdürebilecekleri
gerçeği ile ifade edilir. Bu da on yıllardır birlikte komşuluk ilişkileri
içinde yaşayan insanların bu ortamARMUTLU dan koparılıp çıkarılmalarının onların
yaşamlarına kasıt anlamını taşıyacağı
gerçeğini ortaya koyar.
Sağlıklı konutlar olması, mevcut
gecekonduların dışında çevresindeki
yeşil alanlarıyla, alt yapısıyla, dayanıklılığıyla, sağlamlığıyla, havadarlığı ve temizliğiyle insanların
sağlıklı bir şekilde yaşamasına uygun olmasıdır.
Bugün doğru dürüst bir konut
sahibi olmayan, evsiz barksız olan
insanlar, bir göz konduya sahip
olup da kondusu sağlık koşullarına
kum edildiği gecekondularda yaşama
uygun olmayan insanlar için gerçekmahkum edilen halkın sağlıklı ve
ten bir şey yapılmak isteniyorsa en
barınmaya tam olarak uygun evlere
başta bu koşulların giderilmesine döihtiyacı vardır.
nük bir çalışma yapılmalıdır.
Bugün halkın büyük bir kısmının
mahkum olduğu gecekonduların dıİktidar Ne İstiyor?
şında kapitalizm giderek sokaklarda
İktidar şu halde halkın ihtiyaçlarını
yaşayan insanların sayısını da çogözeten bir çözüm çabası içinde değaltmıştır ki kötü bir gecekondudan
ğildir. Her ne kadar halkı düşündükbile mahrum olan insanların sayısı
lerini, depreme karşı evler yapma
artık neredeyse yüzbinlere ulaşmış
amacı taşıdıklarını, deprem yıkmadan
durumdadır.
evleri sağlamlaştırmak ve yıkıp halkı
Daha öncesinde iyi kötü bir konut
depremden korumak istediklerini
sahibi iken devletin dayatmasıyla
söyleseler de gerçeğin hiç de öyle
evi elinden alınan ve TOKİ konutlaolmadığı geçmişten bugüne bu korına sürülen ancak burada da parasını
nuda uygulanan tüm politikalarla orödeyememekten ve orada yaşayatadadır. Dahası bugün iktidarın bu
mamaktan dolayı yine çadır evlere
konuda ortaya koydukları da bunun
taşınmak zorunda kalan insanların
açık göstergesi durumundadır.
sayısı da giderek artmaktadır.
1999 Marmara depremi öncesinde
Şimdi iktidar bu durumda olan
"Kentsel Dönüşüm" denilen uygulama
insanların sayısını daha da artırmanın
İstanbul'un "Mega kent" yapılması
çalışması içindedir. Söylenen "herkese
içindi... İstanbul dünya şehri olacaktı
daha sağlıklı konutlar vereceğiz" olsa
ve diğer büyük ve çarpıcı dünya şeda gerçek hiç de öyle değildir. Eğer
hirleriyle yarışacaktı vb... O dönemin
öyle olsaydı en başta halkın kendisinin
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Mübizzat katıldığı ve kendi yaşamına
fit Gürtuna'nın ağzından çıkanlar bu
dair kararlara ortak olduğu, bunlarda
yönde idi. Ve yine göz dikilen yerler
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halkın konutları olmuştu.. O dönem
ilk yıktıkları yerlerden biri Tarlabaşı
olmuştu... Buralarda yaşayanların tapusu olup olmadığına bakılmaksızın
evleri ellerinden alındı ve dağ başı
konutlara sürüldüler. Ve çoğu oralarda
yaşayamadı, kendilerine verilen evlerin
parasını ödeyemedi ve hem kendi konutlarından, hem de kendilerine uzak
yerlerde para karşılığı verilen konutlardan olarak çadır hayatına mahkum
oldular.
1999 yılında Marmara depremi
yaşandıktan sonra bu kez İstanbul'daki
"Kentsel Dönüşüm" denilen proje
artık depreme karşı bir proje halini
almıştı. Yani halkın evlerini ellerinden
almak ve tekellere peşkeş çekmek
için yeni kılıf bu kez de deprem olmuştu... Tıpkı en son Van depreminde
olduğu gibi... Depremin yarattığı sonuçları bile ortadan kaldırmaktan
aciz olan iktidarlar, halkın acısını
kullanmayı çok iyi biliyorlardı...
Bu konuda özellikle büyük inşaat
tekellerinin önünü açmak ve onlara
konutlar inşa edebilecekleri yerler açmak için 2B arazilerinin imara açılmasına dair yasalar çıkaran iktidar,
diğer yandan ise depreme karşı adı
altında halkın üzerinde on yıllardır
yaşadığı arazilere göz koyarak buraları
halkın elinden alıp tekellere peşkeş
çekmenin hesaplarına girişmiştir.
Bugün medyadaki reklamların büyük bir kısmını emlak tekellerinin
oluşturması ve artık basit bir mal satar
gibi konut satışlarının başlaması da
bugünkü sürecin nasıl işlediğini ortaya
koymaktadır. İnşaat malzemeleri satan
tekellerden, yapan tekellere kadar hepsinin ağzının suyu akmakta ve hali
hazırda halkın üzerinde yaşadığı yerlere
dair birçok projeler hazırlayıp sunarak
buraları daha yıkılıp kamulaştırılmadan
çok önce kendilerine mal edecek adımları peşin peşin atmaktadırlar. Bu konuda iktidarın kendilerinden yana olduğu konusuda hiçbir kuşkuları yok..
Çalıklar, Ağaoğlular, Zorlular vb... ağzını açmış bekliyorlar ve iktidarı canla
başla bu konuda destekliyorlar.
İktidar da zaten onların bir dediğini
ikiletmemek için gerekli tüm yasal
düzenlemeleri yapmaktadır. Bir yan-

dan zenginlerin üzerine villa kondurduğu arazileri, 2B olarak tabir
edilen bu arazilerin üzerindeki konutları yasallaştırmaktadır. Bunun
için anayasa mahkemesinin iptal
ettiği yasayı bu kez son çıkardığı
"Kentsel Dönüşüm" yasası içine ekleyerek çıkarmakta ve kendi hukuğuna bile hile yapma yoluna gitmektedir. Diğer yandan ise depreme
karşı “Kentsel Dönüşüm” adı altında
da halkın elindeki konutlarına el koymanın hazırlıklarına girişmektedir.
Bunun için en son İstanbul'da süper
yetkili bir müdürlük dahi oluşturulmuştur.
Bu müdürlük öyle yetkilerle donatılmıştır ki, yerel belediyelerin yetkileri de, bakanlık yetkileri de bu
müdürlük elinde toplanmaktadır. Bu
sayede yıkım konusunda hiçbir gecikme ve aksama olmasın istenmektedir.
“Halkla beraber yapacağız” diyorlar son dönemlerde. Kadir Topbaş
çağrı yapıyor; derneğinizi kurun ve
gelin anlaşalım diyor. Bir kısmınız
gelseniz de yeter diyor... Anlaşma
dediği şey gelin bizimle işbirliği
yapın ve yıkımların önünü açın...
Bir kısmınız gelir de kendi içinizde
bölünürseniz bizim işimiz kolay olur
demektedirler... Çünkü halk ne kadar
bölünür parçalanırsa yıkımlara o

kadar meşruluk kazandırmış olacaklar,
karşılarındaki direnişi o kadar bölüp
parçalamış ve işlerini kolaylaştırmış
olacaklar. Bunun için halkın bir kısmına pey çekiyorlar. Gerekirse onlara
fazladan para bile vereceklerdir.. Yeterki yıkımların önünü açabilsinler.

Direnecek Yerleri En
Sona Bırakma Kurnazlığı
Bu konuda son dönem yaptıkları
ataklardan birinin de direnişin güçlü
olacağını düşündükleri, geçmişinde
de çokça direnişin olduğu ve devrimcilerin de bulunduğu mahalleleri
en sona bırakma yöntemi... Buralarda
yıkım yokmuş gibi bir hava estiriliyor.
Örneğin; son yapılan toplantılarda
Gazi Mahallesi’nin içinde bulunduğu
Sultangazi Belediyesi, topu büyükşehir belediyesine atarak imara ilişkin
tüm yetkilerini büyükşehire devrettiğini açıkladı... Ve yıkılacak yerler
sayılırken de bu ilçe yıkılacaklar
içinde sayılmadı. Tersine burada Gazi
Mahallesi sınırları içinde Su Havzası
olarak geçen bir bölgedeki birkaç
adanın imara açıldığına dair planlar
oluşturuldu. Oysa su havzasındaki
evler kesinlikle yıkılacak diyolardı
kısa süre öncesinde...
Bu neden yapılıyor? İktidarın Osmanlı oyunlarından biri olduğu açıkça
görüşmez bu kişi masatın almaya çalışan biridir gözleri bizim
evlerimizin üzerindedir siz muhtarların bu konuda daha dikkatli olması
gerekir” dedi. Konuşmacılar ise
“ALİ AĞAOĞLU bir halk düşmanıdır milyonlarca insanın katilidir”
diyerek bu katil hakkında yapılan
suç duyurusundan bahsettiler. Ayrıca
bugüne kadar binaları nasıl yaptığı
anlatılarak “bunun adı bir katliamdır”
denilmiştir. Bu hafta mahallede var
olan kurumların temsilcilerinin bir
araya gelmesi kararının alındığı toplantıya 180 kişi katıldı. 27 Kasım
Pazar günü saat 19.00’da Armutlu
Cemevi’nde gerçekleştirilen toplantı
için bir dahaki toplantı tarihi 11 Aralık olarak belirlendi.

Armutlu’da 4. Halk Toplantısı hallemizi
Evlerimizi yıktırmayacağız!
Küçük Armutlu’da yıkımlara karşı
halk toplantısının dördüncüsü gerçekleştirildi.
Fatih Sultam Mehmet Mahallesi
Muhtarı Osman Karaçam’ın da
katıldığı toplantıda ALİ AĞAOĞLU
tartışıldı. Muhtarla görüşmeye geldiğini duyan halktan biri “biz öğrenmek istiyoruz ALİ AĞAOĞLU
ile sizin ne gibi görüşmeniz olabilir”
dedi. Bunun üzerine başlayan tartışmada “Mahalledeki bir lokantaya geldiğini söyleyen muhtar herhangi bir
amaçla görüşmediğini” söyledi. Yine
halktan biri “Ali Ağaoğlu o kadar
yer dururken mahallemizdeki lokantaya boş yere gelmez ve seninle
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görünüyor. “Su havzasına bile imar
izni verildiğine göre bizim evlere
hayli hayli verilir.” Anlayışını yaygınlaştırmak ve halkın örgütlenmesini
engellemek, rehavete sürükleyip direnişinin önüne geçme kurnazlığı
çok açık sırıtıyor.
Zira üçüncü boğaz köprüsünün
yapılacağına dair planların yapıldığı
ve bunun da Gazi Mahallesi sınırlarından geçeceği bilinmektedir. Bu
konuda açık net bir plan açıklanmasa
da tekellerin bu yönde bir hazırlık
içinde olduğu bilinmektedir. Bu da
Gazi Mahallesi’ndeki arazilerin halka
bırakılmayacağının açık bir delilidir.
Deprem adıyla ya da başka isimler
adı altında buraların yıkılacağına dair
de bir çok adım mevcuttur aslında...
Örneğin bir sürüredir halka taputahsis belgelerinin iptal edildiğine
ilişkin kararlar gönderilmekte... Üzerinde bulundukları arazinin mera olduğu kararları iletilmektedir.
Yani bir yandan yıkımın alt yapısı
hazırlanırken öte yandan yıkılmayacak havası yaratılmak istenmektedir...
Kısacası iktidar hem yıkımlar için
gerekli tüm yasal düzenlemeleri ve
hızla hareket edecek organları yaratmakta ve hem de şark kurnazlığıyla
halkı aldatmanın yoluna bakmaktadır.

Çözüm Nedir,
Biz Ne İstiyoruz?
Biz en başta halkın barınma hakkına saygı gösterilmesi ve halkın barınma sorunununu çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halkın barınma
sorunun çözmeyen ve halkın yaşadığı
yerleri alıp tekellere peşkeş çeken
hiçbir çözümü kabul etmiyoruz, doğru
görmüyoruz.
Gerçekten depreme karşı, halkın
barınmadan dolayı yaşadığı sorunlarını çözmek istiyorlarsa bunu yine
halkla birlikte yapmaları mümkündür
ve bunlar için yıkmak da şart değildir.
Biz bu konuda "Yerinde Islah"
projesi uygulanmalıdır diyoruz...

Bu Ne Demektir?
Bunun "Yerinde" olmasının anlamı; halkın yaşadığı, üzerine kon-

Yerinde Islah Nasıl
Yapılacak?
"Bu ıslah projeleri her zaman
için sıfır rantsız olarak, mahalleye
dışarıdan kimsenin getirilip yerleştirilmediği ve mahalleden de
kimsenin gönderilmediği projeler
olmalıdır. Yerinde Islah Projeleri,
mahalle yapısına, yerleşimine,
jeolojik yapısına, halkın ihtiyaçları
ve önerilerine göre şekillenecek
projelerdir."
"Örneğin;
- Deprem riskinin yakın olduğu
bölgede bir mahalle ise konutları
depreme dayanıklı hale getirilecek
projeler yapılır.
- Alt yapı sorunları varsa onları
giderecek projeler uygulanabilir.
- Elektrik, su tesisatlarında
problemler varsa bunlar düzeltilebilir.
- Yollar yoksa veya daracık
kullanışsız yollar mevcutsa ihtiyaca uygun büyüklükte yollar
projelendirilebilir.
- Sağlık ocağı, okul veya hastaneye ihtiyacı olan mahallelerde
bunlar için de ıslah projeleri yapılabilir.
- Park alanları isteniyorsa onlar eklenebilir.
- Evler yaşanmayacak durumda ise halk komisyonlarının önerileri doğrultusunda oluşturulmuş
imar planlarına uygun bir şekilde
yapılacak evlerde ıslah projelerinin içinde yer alabilir." (Yıkımlara
Karşı Halk Komisyonu, Barınma
Hakkı Engellenemez broşür.)
dusunu yaptığı yerin sahibi olduğunun
kabul edilmesidir. "Islah" ise yaşanılan
bu yerin sosyal, kültürel yapısını
bozmadan, komşuluk ilişkilerine zarar
vermeden alt yapıyı çözmeyi amaçlayan "ıslah" uygulamasıdır. Ve burada önemli olan bir noktada mümkün
olduğu ölçüde yerleşim yerinin dokusunu bozmamak olmalıdır. Yani
halkın yaşadığı düzenin, alışık olduğu
ilişkilerine dokunulmadan, sosyal

ilişkilerine zarar vermeden ıslah çalışması yapmaktır.
Bunun için halkın örgütlü yapılarının, barınma ve sağlıklı yaşamı
savunan mimar, mühendis ve şehir
plancılarının da dahil olduğu bir halk
komisyonu kurulmalı ve yapılacaklar
bunlar eliyle yapılmalıdır. Süper yetkili müdürler eliyle değil...
İşte bizim çözüm önerilerimiz en
genel olarak bu çerçevede değerlendirilebilir. Ve bugün istememiz gereken ve örgütlenerek iktidarın karşısına çıkarmamız gereken taleplerimiz bu yönde somutlanmalıdır.
Evlerimizin yıkılmasına, iktidarın
süper yetkili müdürlerinin iki dudağı
arasındaki kararla elimizden alınmasına izin vermeyelim, örgütlenelim,
direnelim ve evlerimizi yıkanların
karşısında gücümüzü birleştirelim.
Evlerimizi yıkıp tekellere peşkeş
çekmelerine izin vermeyelim!

Büyükşehir Belediyesi
Bünyesinde Kurulan Müdürlüğün
Süper Yetkileri
"- Fiziki, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları, ar-ge çalışmaları,
hak sahipleri belirlenmesine yönelik
tespit ve gayrimenkul değerlendirmesi
yapar.
- İstanbul genelinde deprem, sel
veya diğer doğal ve kentsel risklere
karşı savunmasız, çarpık yapılaşmış
ekonomik ve ömrünü tamamlamış
binalarla ilgili en az 5 bin metrekare
olacak şekilde oluşturulacak yapı
adalarının plan kararlarını hazırlar.
- Kentsel dönüşüm alanı olan yerlerde kamu mülkiyetinde veya kullanımında olan arazi varsa Bakanlar
Kurulu kararı için yazışmaları yapar.
- İlçe belediyelerinin, bir yerin
kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi
ve bu alanda dönüşüm projeleri uygulama yetkisinin kendilerine devredilmesi taleplerini değerlendirir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim
alanı ilan edilen yerlerde gerçekleşecek tüm inşat faaliyetlerinin projelere uygunluğunu belirler. (Akşam
Gazetesi, 25 Kasım 2011)
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Ali Babacan: “İstanbul'u dünyanın en büyük
10 küresel finans merkezinden biri yapacağız”

İstanbul tekellerin değil, halkındır!
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Van depreminin hemen ardından
halkın acil ihtiyaçları daha karşılanmamışken, yardımlar organize edilmemişken durumu kendi lehine fırsata
çevirme peşinde koşan AKP, İstanbul'u yıkma planını deprem anında
bile söylemekten geri durmadı.
Hesapları başkaydı çünkü!
Dert, halkın sorunlarına çözüm
bulmak değil, tekellerin çıkarlarıydı.
Hastalıkları, kazaları, yıkımları,
yoksulluğu bile ranta çevirme derdidir...
Olur olmaz yerde, olur olmaz zamanda İstanbul'un yıkımı konusunun
gözümüze sokulurcasına gündeme
getirilmesinin nedeni budur.
Arap Bankalar Birliği'nin geçen
hafta Beyrut'taki toplantısına giderken
başbakan yardımcısı Ali Babacan,
gazetecilerle yaptığı sohbette "İstanbul'u dünyanın en büyük 10 küresel
finans merkezinden birine dönüştüreceğiz. Pek çok uluslararası şirket
açısından İstanbul, yakın gelecekte
"bölgesel üs" haline gelecek. Örneğin
Coca Cola, 92 ülkenin koordinasyon
merkezi olarak İstanbul'u seçti"
diyor.

Peki Emperyalist
Tekeller Neden
Türkiye’yi Seçiyorlar?
Coca Cola gibi dünyaca tanınmış
ilaç tekelleri, beyaz eşya tekelleri,
otomobil tekelleri, tekstil tekelleri
ve daha çok sayıda emperyalist tekel
fabrikalarının üretim merkezlerini
Türkiye’ye taşıyorlar. Türkiye’de
ürettikleri ürünleri Türkiye üzerinden
pazarlıyorlar.
Sorumuzun cevabını Ali Babacan
yine aynı konuşmasında veriyor. Diyorki Babacan: “İnsan kaynağımız
petrol’den daha değerli”
Kapitalistin karının temeli işçinin
sömürülmesinden elde edilen artı-
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değerdir. Emperyalist tekellerin fabrikalarının merkezlerini ülkemize taşımalarının nedeni de Babacan’ın
“petrol’den daha değerli” dediği
ucuz işçiliktir.
Çünkü, Çin’den, Hindistan’dan
sonra en ucuz işçi çalıştıran ülkelerden
birisiyiz. İnsan emeği her şeyden
ucuz. Babacan, Arap Bankalar Birliği
toplantısında halkımızın ucuz emeğini
pazarlıyor.
“İstanbul, yakın gelecekte bölgesel
üs olacak” derken Babacan bu gerçeklik üzerinden konuşuyor.
TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’de, paralı askerlik için “Fırsat
eşitliği açısından bir anne olarak vicdanım rahat değil” diyor. Ama bir
patron olarak Boyner “vicdanı”nı
unutuveriyor. “Gençlerimizi rasyonel
kullanmalıyız” diyor. Yani gençlerimizi bir makina gibi, bir meta gibi
görüyor. Gençlerimizden en fazla
verimi elde edecek şekilde kullanmalıyız diyor.
AKP emperyalist tekellerin topraklarımızı, yer altı-yer üstü zenginliklerimizi, emeğimizi istediği gibi
yağmalaması için her türlü olanağı
sağlıyor.
İstanbul, halkın İstanbul’u olmaktan çıkıyor. İstanbul, AKP’nin Kentsel
Dönüşüm dediği yağma ve talan saldırısıyla tamamen tekellerin şehri
haline getirilmek isteniyor. Bunun
için yabancılara mülk satışı için yasal
düzenlemeleri de hazırladılar. Babacan, bu konuda "5 yıllık bir plana
sahip" olduklarını da söylüyor.
5 yılda tüm İstanbul'u yerle bir
edip yoksul halkı İstanbul'un kapısının
dışına koyma planının hazır olduğu
anlamına geliyor.
Yoksulların oturduğu semtler yerle
bir edilecek, halk İstanbul dışına sürülecek, arsalar tekellere, palazlanan
şirketlere satılacak.
AKP iktidarıyla birlikte Türkiye’deki en büyük ilk 100 tekel arasına

giren Kiler Holding de bunlardan
biri. İstanbul'da arsa aradığını ve bunun için Okmeydanı, Kağıthane gibi
halkın yaşadığı yerlerdeki arsalara
göz diktiğini söyleyen Kiler Holding
adeta Kentsel Dönüşüm adı altında
yapılacak yıkımları beklediğini söylüyor.
"Şu anda satış oranı yüzde 70'lerde. Geçen hafta 7.5 milyon dolara
bir daire sattık. Satışımızın yüzde
20'si yabancılara yapıldı. Ama kiralamada yabancı oranı daha yüksek.
Kiralarken dairelerin metrekare fiyatı
30 dolar gibi. Bir de 100 metrekarede
800 TL gibi aidatı var." (21 Kasım
2011, Akşam)
7.5 milyon dolar... AKP Van depreminde halkın ihtiyaçları için bölgede
kullanılmak üzere gönderdiği nakit
para 17 milyon TL. Yüz binlerce
depremzede için gönderilen paranın
hepsi bu. Halka vermeye gelince ne
kadar cimriler. Paraları ne kadar kıymetli. Kaldıki, depremzedelerin adına
açılan yardım hesabında nakit 220
milyon TL para birikmiş. Halka gelince kendi parasını bile vermiyor.
Ama tekeller İstanbul’da bir daireye
7.5 milyon dolar verebiliyor.
İşte sömürü, yağma ve talanın
sadece bir daire için boyutu budur.
İstanbul’da 2011 yılı için 25 alışveriş merkezinin yapımı bitecekmiş.
Böylelikle İstanbul'daki alışveriş merkezlerinin sayısı 101 olmuş. Bunlar
halkın ihtiyaçları için yapılmıyor. İstanbul’u, halkın İstanbul’u olmaktan
çıkartıp, tekellerin İstanbul’u yapmak
istiyorlar.
Ancak İstanbul 15 milyonluk bir
şehirdir. Ne kadar alışveriş merkezleri
ne kadar gökdelenler yapsalarda halk
hep olacaktır. İstanbul’da biz olacağız.
İstanbul’dan halkı söküp atamayacaklar.
Tekeller kendilerince planlar yapabilirler. Halk izin vermezse tekellerin hiçbir planı hayat bulmaz.
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Polisin Ticareti de Ahlakına Uygun Olur
İşkence Aleti de Satar,
İşkence Yaparak da Satar!
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
(Polsan) ismiyle örgütlenen polisler
en son Poltek isimli bir ticaret işletmesi de kurdular...
Ordunun kurduğu OYAK'ın benzerini polis için kuran Emniyet Genel
Müdürlüğü yine tıpkı OYAK gibi
meseleyi yardım sandığı olmaktan
giderek çıkarıp ticari bir işletmenin
oluşturulmasına çevirdi...
Öyle ki pazarlama amaçlı kurulan
internet siteleri, silah alım-satımından,
mayın temizlenmesine kadar bir çok
alanda iş yapan polis ticarethanesi
kendini bununla da sınırlamayıp elektronikten kozmetiğe kadar her alanda
ticaret yapmaya başlamış...
Eh, ne var bunda, onların kendi
içlerinde yardım sandıkları oluşturma
ve gelirlerini artırma hakları yok
mudur denilebilir... Elbette kapitalist
bir düzenin gözbebeği polisinin aynı
mantıkla tüccarlık yapmasında yadırganacak bir şey yoktur...
Fakat işkenceciliği, tecavüzcülüğüyle nam salmış ve karakola giren
kim olursa olsun mutlaka tezgahtan
geçirildiği bir kurumun ticarete el
atmasından sonra yapacaklarının ne
olacağı da aşağı yukarı bellidir.
Öyle ya "huylu huyundan vazgeçmez!" der halkımız... Polis de
öyledir...
Özellikle 2000'li yılların başından
bu yana işkence yapmıyoruz artık
işkenceyi kaldırdık deyip duruyorlar...
Ancak karakollarda, işkence merkezlerinde bu görüntünün altında
hala işkence yaptıkları bilinen bir
gerçektir. İşte daha geçenlerde
gençliğe saldırıp bir çok insanı yara
bere içinde bırakan, Berna Yılmaz'ın
burnunu kıran aynı polistir.
Bir kadını Beyoğlu’nda gece yarısı
kendilerine kafa tuttu diye çekip karakola çırıl çıplak soyan aynı tecavüzcü polistir. Engin Çeber'in hapishanede işkencede katledilmesinden
önceki ilk işkence seanslarını yaşadığı
yer yine polis karakoludur. Gençliğe

yaptıkları baskında akvaryuma işeyen,
kadınların iç çamaşırlarını camlardan
atan ahlaksız polis aynı polistir.
Yani kısacası en yapmıyoruz dedikleri dönemde bile işkenceden vazgeçmemiş ve insanları sindirmenin,
korkutmanın bir aracı olarak işkenceyi
her zaman kullanmışlardır. Askıya,
falakaya başvurmadıkları yerde en
basit haliyle kaba dayak atmakta,
kol-bacak kırmaktadırlar. Hiçbir şey
yapmadık dedikleri yerde ise mutlaka
insanları karakolda bulunduğu süre
içinde uyutmama biçiminde bir işkence uygulamışlardır.
Yine sokaklarda insanları katleden,
sıradan insanları parklarda taciz edip,
kendilerine boyun eğmedikleri noktada çekip onları vuran da aynı polistir... Ve bu yaptıkları geçmişte kalmamıştır, hala devam etmektedir.
Kısacası "ali kıran başkesen" olarak sokaklarda cirit atmakta, halkın
en basit taleplerinin karşısına copla,
biber gazıyla dikilmekte, çocuk yaşlı,
kadın, erkek demeden insanlara saldırmakta, işkenceden geçirmektedir.
Hele şimdi tekellerle çıkarları tam
olarak bütünleşmiştir ki bu saldırılarının artık sınıfsal bir gerekçesi de
mevcuttur. Geçmişte ordunun kaymak
tabasının nasıl ki ekonomik çıkarları
da tekellerle ve emperyalistlerle bütünleşmişse bugün polis örgütünün
de durumu aynıdır.
Artık sadece eğitimleriyle halka
düşmanlaştırılmış bir kurum olmayacaklar, ekonomik çıkarları da düzenin devamından yana olduğu için
düzen adına açık açık saldırmayı da
kendilerine iş edineceklerdir.
Bunun için her türlü ahlaksızlığı,
tecavüzcülüğü, katliamcılığı, işkenceciliği yapacaklardır, yapmaktan
hiç çekinmeyeceklerdir...

Reklamlarındaki Sözlerin
Ardındaki Gerçekler
Tüm kapitalist işletmeler mallarını
ve kendi markalarını pazarlamak için

nasıl reklam
yapıyorlarsa
polis ticaret
kuruluşu
olan Poltek
de kendi reklamını yapmaktadır. Ancak bu reklamların ardındaki gerçek
sözleri okumakta yarar vardır. Genel
olarak reklamcılık bir malın cilalanıp
pazarlanması üzerine kuruludur. Olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yutturmaya çalışır reklamlar.
Kuşkusuz bu polisin reklamları
içinde geçerlidir. Ancak onların reklamlarında bunun çok daha fazlası
vardır: Onlar ki insanlara korku salmış, onlar ki "alikıran baş kesen"
oldukları için dedikleri yapılmadığı
noktada çok tehlikeli olabilecek pazarlamacılar, mal sahipleridir.
Bu nedenle onların yaptıkları reklamlar aynı zamanda tehdit de içerecektir. Hele de kimi mallarını elden
pazarlama yoluna gitmektedirler ki
işte o zaman bu malları almayanların
yaşacaklarını tahmin etmek çok zor
olmasa gerek.
Müşteri odaklı bir kuruluş olduklarını söyleyen Poltek "Müşterilerimizle empati kurar, onları anlarız.
Müşterilerimize hızlı yanıt veririz.
Müşterilerimiz ile uzun vadeli işbirliği
yapar, aidiyet duygusu oluştururuz."
diyor...
Hızla yanıt vereceklerinden hiç
şüphe yoktur. Ancak nasıl bir empati
kuracakları ve işbirliğini gerçekleştirmek için ne tür yöntemlere başvuracakları ve müşterinin kendini
polisin bir parçası olarak hissedip
aidiyet duygusunu yaşaması için kullanacakları yöntemleri, bugüne kadar
bu kurumsal kimlik altında yaptıklarında saklı olsa gerektir...
Müşterinin ruh halini hızla çözümleyip onun kendilerinden uzaklaşması, aidiyet duygusuna tabi olmaması durumunda biber gazı sıkarak
gözyaşları içinde bırakılarak aidiyetin
bir parçası haline getirilmesi, iki
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gözü iki çeşme olarak işbirliğine
dahil ettirilmesi sağlanabilir mesala.
Yakınlarının karakola çekilip sevileceği, okşanacağı söylenerek empati
kurulmaya çalışılabilir mesala.
Bunlar halka hep yaptıkları uygulamalar olduğu için müşterilerine
bunu yapmamaları için bir neden
kalmıyor. Müşterileri polisler olacak
belki daha çok ama hedefleri bunlarla
sınırlı değil, herkese pazarlama yapmaya çalışıyorlar.
"Sahip olduğumuz bu gücü ise
“değerlerimiz”den aldık... " diyor
Poltek... Hangi değerlerden... Bu sözlerle kendini pazarlamaya çalışmak,
reklam yapmak mümkün. Ancak bunun ardındaki gerçeğe mutlaka bakmak gerekir. İşkence yapmak mıdır
değer? Tecavüzcülük müdür? Cop
sokmak mıdır? Sokak ortasında çekip
insanları vurmak mıdır? Coplarla,
biber gazlarıyla genç yaşlı demeden
insanlara saldırıp yerlerde sürüklemek
midir?
Nedir değerler, hangi değerlerdir
bu gücü yaratan... Baskı, zor, ahlaksızlık ve değersizleşmenin doruk
noktası olmasın sakın?
Ve bununla da yetinmiyorlar kendilerini pazarlarken... "Sosyal sorumluluk bilincimiz yüksektir." diyorlar...
Onlar bununla herkesi kapsayacak
bir sorumluluk taşıdıkları imajı yaratmak istiyorlar ancak gerçek hiç de
öyle değildir. Sosyal yaşam içinde
kendinden ve efendilerinin çıkarlarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen,
anası, babası yaşındaki insanlara, çocuklara, hatta bebeklere bile işkence
yapabilecek bir değersizleşmeyi yaşayan bir kurumun toplumsal sorumluluğunun nasıl olduğu da bellidir.
Ve çok da saygılı olduklarını anlatıyorlar Poltek'in tanıtım yazılarında.
"Çalışanlarımıza, iş arkadaşlarımıza,
yöneticilerimize, iş ortaklarımıza ve
müşterilerimize saygı gösteririz. Tüm
görüşlere, fikirlere, inançlara ve değerlere saygılıyız. Zamana, uzmanlık
alanlarına ve bilgiye saygı gösteririz.
Toleranslıyız, hoşgörülüyüz ve mütavaziyiz." diyorlar. Hepsi yalan! Sadece kendilerinden olanlara karşı
belki bir saygıları vardır diyebiliriz.

Polislere geçmişte
yaptığımız çağrıyı bir kez
daha tekrar ediyoruz:
Bu onursuzluğa son verin
ve gidin simit satın.
Geçiminizi bununla
sağlayın, onurunuzla
yaşayın!..
Ancak orada bile birbirinin ayağını
kaydırma, kuyusunu kazma gibi fırsatçılıkları her an yapabilecekleri
akıldan çıkmamalıdır.
Çünkü her türlü değersizleşmeyi
yaşayanların bunları yapmaması için
hiçbir neden yoktur. Dahası bunun
örnekleri de kurum içinde bolca mevcuttur. İnsanlara değer vermeyen,
onlara karşı her türlü ahlaksızlığı
yapanların, susturmak için işkencelerden geçirenlerin bu sözleri yalandan başka bir şey olamaz. İnsanların
düşüncelerini, inançlarını yok etmek
için işkence yapanların saygı ölçüleri
de yaptıklarına göre olur...
Kozmetik ürünleri de pazarlayacaklarını açıklayan Poltek bu ürünleri
polis eşlerine verip onlar eliyle satacaklarını söylüyor.
Bu pazarlamanın da aynı anlayış
çerçevesinde nasıl yürüyeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yoktur
sanırız. Her işleri tehditle, şantajla,
işkenceyle yürüyen bir kurumun mallarının pazarlaması da elbette meşreplerine uygun temelde olacaktır.
Örneğin, kozmetik kullanamayan
kadın kalmayacak, hatta erkekler de
kozmetik ürünleri almak zorunda kalacaklardır. Bu Poltek'in ürünlerinin
çok kaliteli olması nedeniyle olmayacaktır. Bu, baskıyla tehditle olacaktır.
Bu ürünleri almazsan bak başına
neler gelir görürsün... bir ilk tehdit
olabilir mesala... Yine almazsan ne
olur? Copla tecavüze kalkışabilir mesala... Kolunu bacağını kırabilir...
Gözünü morartabilir... karakola çekip
çırılçıplak soyabilir, tecavüz edebilir...
kafana sıkıp bir köşeye atarak intihar
süsü verebilir vs. vs...
Evet, işte pazarlama yöntemleri
bu tür yöntemler olabilir. Olmaması
için bir neden yoktur!

Yoktur, çünkü tüm işlerini bu şekilde yürüten bir kurumun başka
türlü bir iş yürütmesi beklenemez.
Uyuşturucuya karşı sözde mücadele
ederler ama bu işi yapanların büyük
çoğunluğu kendileridir ve uyuşturucu
kullanır, uyuşturucu pazarlanmasında
baş rolü oynarlar... Nerede bir ahlaksızlık varsa, kadın pazarlanması
gibi işler varsa içinde mutlaka polisler
de vardır. Hatta en üst düzeyde temsil
edilirler oralarda.
İşte böylesine bir çürümeyi ve
değersizleşmeyi yaşayan bir kurum
ticaret alanına el attığında orada da
kendi meşrebiyle yapacaktır bu işi....
Ve dahası vardır...
Mesleklerine göre yeni iş alanları
açmaları, yeni mallar piyasaya sürmeleri de beklenmelidir...
Ne olabilir onların piyasaya sürecekleri ürünler? İşte bir kaç örnek:
En büyük meziyeti işkence olanların işkence anılarını kitaplaştırmaları
ve bunu pazarlamaları neden olmasın?
İşkencede kullandıkları aletleri
de pazarlayabilirler... Coplar, manyetolar, askılar, falakalar vb...
Öldürme teknikleri ve bunun için
kullanılacak her türlü araç edavat da
yarın Poltek vitrinlerinde pekala görülebilir.
Kısacası bu kadar çürümüş ve
değersizleşmiş, halka düşman bir kurumun pazarlayacağı herşey de halka
düşmanlık içerecektir. Her türlü değersizleşmeyle birlikte piyasaya sunulacaktır.
Bu nedenle geçmişte söylediğimiz
gibi bir kez daha söylüyoruz... Yaptığınız işin hiç bir onuru yoktur. İşkenceci bir kurumda çalışmanın onursuzluğunu yaşamayın! Bu onursuzluğu kendi geçiminizi sağlamak için
yaşıyorsanız, geçimi sağlamanın başka yolları da vardır. İnsanların kanı
canı üzerine, her türlü değersizleşme
ve ahlaksızlık ile kazanılan parayla
onurlu yaşanmaz...
Bu nedenle geçmişte yaptığımız
çağrıyı bir kez daha tekrar ediyoruz:
Bu onursuzluğa son verin ve gidin
simit satın. Geçiminizi bununla sağlayın, onurunuzla yaşayın!...
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“Çevik Kuvvet’e Şiddet Ayarı”
Sınır Ne?
Öldürmek mi, Kafa-Kol Kırmak mı?
Burjuva basında çıkan haberlere
göre Çevik Kuvvet polisinin ‘zor
kullanma’ aşamaları belli standartlara
bağlanmış.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in
talimatı ile “Toplumsal olaylarda görevlendirilen personelin harekat usul
ve esaslarına dair yönerge”de Çevik
Kuvvet'in imajını düzeltecek değişikliğe gidildi.
“Yönergede yapılan değişiklik ile
20 bin Çevik Kuvvet polisinin ‘zor
kullanma’ aşamaları standarda bağlandı. Cop kullanmanın derecesi topluluk tarafından polise yapılan direniş
ve saldırının şiddetine göre ayarlanacak. Bakan Şahin, müdahale esnasında orantısız güç kullandığı tespit
edilen personel hakkında ‘derhal’
adli ve idari işlem yapılacağını söyledi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in onay vermesinden sonra hayata
geçirilen yönerge 81 İl Valiliği' ne
gönderildi. Değiştirilen yönerge ile
toplantı ve gösteri yürüyüşleri öncesinde alınacak tedbirler, kanuna aykırı
toplantı ve gösterilere müdahale sırasında alınacak tedbirler- genel
prensipler ile takip edilecek zor kullanma aşamaları ayrıntılı olarak
açıklandı.” (14 Kasım 2011, Bugün
Gazetesi)
Yönetmeliğe göre polisin saldırı
aşamaları şöyle sıralanıyor:
“Çevik Kuvvet herhangi bir olayla
karşılaştığında toplantıya katılanların
tamamının duyabileceği şekilde üç
kez dağılın anonsu yapacak ve süre
verecek. Toplantılara yapılan müdahaleler an be an kameraya alınacak. Zor kullanılarak etkisiz hale
getirilmiş ve polise karşı direniş göstermeyen göstericilere karşı zor kullanmaya devam edilmeyecek.” (agg)
Topluluk üç kez yapılan dağılın
ikazından sonra dağılmaz ise;“göstericilere tazyikli su sıkılacak. Direniş
gösterenlere karşı göz yaşartıcı gaz
kullanılacak. Buna rağmen dağılmayan göstericiler için üçüncü aşamada

cop kullanılacak.” (agg)

Katilsiniz, İmajınızı
Düzeltemezsiniz
Yasalarla, yönetmeliklerle imajınızı düzeltemezsiniz. Düzenin bekçileri, düzenin hizmetinde olanlar,
halka karşı halka düşman olanların
imajları asla değişmez. Değişiklik,
düzenleme dedikleri şey ise sadece
göz boyamadan ve aldatmacadan ibarettir.
Zaten “değişikliklerle” amaçladıkları da budur. Katliamcı, işkenceci
imajlarını yenilemektir amaç.
Çok değil daha birkaç gün önce
Adana Emniyet Müdürü, molotof
kokteylinin de ateşli silah sayılmasını
ve molotof kokteyli kullanan eylemcilere karşı silah kullanmanın yasal
hale getirilmesini istedi.
Tek düşündükleri katletmektir,
çünkü halka düşmandırlar.
Halkı bastırmak, sömürü düzeninin
devamını sağlamak için devletin kolluk güçleri sürekli geliştirilir, yetkinleştirilir.
Bakın sürekli olarak polis sayısını
artırıyorlar, polisin kullandığı araçgereç ve ekipmanı yeniliyorlar, daha
gelişkin silahlar ve araçlar alıyorlar.
Ne için? Kime karşı? Halka karşı.
Halka karşı önlemler alıyorlar. Halktan korkuyorlar.
Oligarşinin düzeninde polis ve
ordu her zaman halkın karşısına çıkartılır. Coplanan, katledilen, işkence
gören, gözaltına alınan halk kesimleridir; öğrencidir, işçidir, memurdur,
köylüdür, yoksul gecekonduludur,
aydındır... Tersini göremeyiz bu ülkede. Onlar asla polislerinin “ellerini
soğutmazlar”, oligarşik düzenin onlara
ihtiyacı vardır. Bu yüzden ne yapsalarda imajlarını düzeltemezler. Çünkü
polis, ordu bu düzenin bekçisidir.
Emperyalizmin yeni-sömürgesi oligarşik düzenin bekaası için vardır
bu kurumlar.

Bütün yasalar, yönetmelikler polisten yanadır. Ki çoğu kez kendi
yasalarına dahi uymazlar. “Müdahale
esnasında orantısız güç kullandığı
tespit edilen personel hakkında ‘derhal’ adli ve idari işlem yapılacak”mış.
Düpedüz yalan. Kendi yasalarını çiğnedikleri durumda imdatlarına mahkemeler yetişir. Halk nezdinde teşhir
olmuş katliamcı, işkenceci polislere
göstermelik cezalar verilerek yapılan
katliam aklanır.
Mahkemelerin işlevi de bir anlamda budur; katliamı, işkenceyi,
hukuksuzluğu, adaletsizliği aklayıp
meşrulaştırmak.
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"Orantılı Güç",
"Orantısız Güç"
Demagojileriyle
Gayri-meşruluğunuzu
Gizleyemezsiniz
Oligarşinin halk düşmanlığı, adaletsizliği "güç kullanımı" tartışmasında
da kendisini ortaya koymaktadır.
Daha en başından oligarşinin devleti kendini haklı, meşru, halkı ise
suçlu, düşman görmektedir. Güç kullanılmalı ancak bu güç "orantılı" olmalı diyorlar. İşte buna da demokrasi,
demokratikleşme diyorlar. Oligarşinin
düzenine karşı gelene, direnene, hak
talep etmekte ısrar edene ise her şey
müstahak ve mübahtır. Polis elindeki
her türlü silahla saldırır. Örneğin hak
talep edenlerin elinde bir taş, sopa,
molotof kokteyli mi var o zaman
"orantı" tartışmaları da bir çırpıda
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kenara bırakılır.
Oligarşi iktidar olmanın, devletin
yönetimini elinde bulundurmanın
"meşruluğu" ile kendi her türlü şiddetini haklı görmekte, göstermektedir.
Düzeni için tehlike gördüğü noktada
şiddet kullanmadaki bütün sınırları
ortadan kaldırır. Orantı-orantısızlık
tartışmalarındaki temel nokta haklılık-haksızlıktır.
Polisin tartışma konusu olduğu,
yaşanan olaylarda, örneklerde ise
oligarşi ve onun medyasının tartıştırmaya çalıştığı şey polisin kullandığı
gücün sınırı ya da kendi ifadeleriyle
şiddetin "ayarı"dır.
Burjuva basın polisin güç kullanıp
saldırdığı örneklerde haklılık-haksızlık
tartışmasına özellikle girmez, giremez.
Sözde "demokrat" bir anlayışla polisin
"orantısız" gücünü eleştirirken diğer
yandan da polisin saldırısına uğrayan
kesime nasihatlarda bulunurlar.
"Bir protesto eylemi -orantısız
güç kullanıldığı takdirde- gençlerle
iktidar arasında kan davasına dö-

nüşebilir. Hükümet, daha işin başında
yangını söndürmeli. (...) Bu arada
gençlere de bir çift sözümüz var:
Haklı olsalar dahi, haklı kalmak
önemli. 1980 öncesi, ülkeyi istikrarsızlığa mahkum etmek isteyenlerin,
anarşinin fitilini, bu şekilde tutuşturduğunu hatırlamak gerekiyor."
Oligarşinin kalemşörlerinden Nazlı Ilıcak'ın ortaya koyduğu bu anlayış
tüm burjuva medyanın köşe yazarlarında benzerdir. Ve açıkça görüldüğü
gibi tartışmada ele alınan şey eylemcilerin dile getirdiği talep değil,
kullanılan gücün ayarıdır.
Sol adına, ilericilik adına "her
türlü şiddete karşıyız" diyenlerin
de bilinçli ya da bilinçsiz gözden
kaçırdığı bir noktadır; haklılık-haksızlık noktası. Bu anlayış sahipleri
de polisin terörünün haklılığı-haksızlığını değil kullandığı şiddetin dozunu tartışır, tartıştırırlar.
"... ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencisi gençlere yönelik
olarak polis tarafından orantısız güç
kullanılmasını Türkiye Barolar Birliği

 Erdoğan: "ABD ve AB
Modern Hırsızlık Yaptı"
Başbakan Erdoğan, krize AB ve ABD'nin karşılıksız
para basmanın neden olduğunu söyledi. Emperyalistlere
yine akıl verdi. “Bizden öncekiler de karşılıksız para
bastılar. Bunun adı modern hırsızlıktır” dedi.
Söyleyene bakın. Ya siz? Halkın sırtından deprem
vergisi deyip çaldığınız, işsizlik vergisi deyip çaldığınız,
Özel Tüketim Vergisi deyip çaldığınız paralar hırsızlık
değil mi? Özelleştirmeler, miras yedi gibi karış karış
topraklarımızı satan siz değil misiniz? Sizinkisi hırsızlık
da değil, vatan hainliğidir.
***
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olarak kınıyor, sorumluları hakkında
idari ve cezai takibat yapılmasını
talep ediyoruz."
Bir öğrenci eylemine yönelik polisin saldırısının kınandığı yukardaki
açıklamada öne çıkan nokta kullanılan
gücün haklılığı-haksızlığı değil, orantılı olup olmayışıdır.
Orantı-orantısızlık tartışmalarını
bir kenara bırakıp polisin saldırısının
haklılığı-haksızlığı tartışmasına girmek oligarşinin düzenini tartışmak
anlamına gelir. Böyle bir tartışmaya
girmek taraf olmak demektir. Evet
ya düzenden yana ya da halktan yana
taraf olmak demektir. Düzenin halka
her türlü saldırısı haksız ve gayrimeşru olandır.
Orantı-orantısızlık tartışmasından
çıkılıp düzenin kendisi ve halka uyguladığı baskı sorgulanmalıdır. Doğru
tartışma budur. Oligarşi halka rağmen
iktidardır ve iktidarını zorla sürdürmektedir. İktidarını emperyalizm adına,
onun çıkarları temelinde sürdürmektedir. Bu nedenle düzenin hiçbir kurumu ve düzenin kendisi meşru değildir.

İddiaya göre çete sahte paraları İkitelli'deki matbaa'da
basıyor, paralar Rusya'ya da Rus türistlerin yoğun
olarak geldiği Antalya'da piyasaya sürülüyordu. Elebaşı,
Yusuf Duru ile paraları alan kişiler arasında bağlantıyı,
eski Bayburt Polis Okulu Müdürü, halen Emniyet
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başmüfettiş olan Üzeyir Sözen sağlıyordu. Üzeyir Sözen
kalpazanlık yapan 8 kişiyle birlikte çıkarıldığı mahkemede
tutuklandı.
81 ilin 80’inin kameralarla saniye saniye gözetlendiği
bir yerde içinde en üst düzey bir polis olmadan kalpazanlık
yapılması mümkün mü?
***

 AKP'nin kalpazan polisi

 Filistin'e istihbarat eğitimi
desteği

Bu polis sıradan bir memur değil. "Emniyet Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda başmüfettiş.
1. sınıf Emniyet Müdürü Üzeyir Sözen KALPAZANLIK
OPERASYONUNDAN GÖZALTINA ALINDI.
Antalya'da son bir yılda yüklü miktarlarda sahte
Rus Rublesi ele geçirildi. Polis sahte paraların İstanbul'dan
basıldığını belirleyince, soruşturmayı İstanbul Mali
Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Ekipler, göçmen
kaçakçılığı, rüşvet ve emniyeti suistimalden kaydı
bulunan Yusuf Durul'un elebaşı olduğu çeteye ulaştı.

Türkiye, Filistin ajanlarını yetiştiriyormuş. Polis
akademisinden şimdiye kadar 63 Filistinli polis mezun
olmuş, 40 kişinin ise eğitimi sürüyor.
Haberde dikkat çeken nokta, uyuşturucu ve organize
suçlarla mücadele konularında ajan yetiştiriyor olmaları.
Kapitalizm henüz varlığını tanımadığı bir ülkede uyuşturucu ticaretinin altyapısını hazırlıyor belli ki. Ayrıca
şunu da belirtelim; Türk polisinin eğittiği kişiler uyuşturucuya karşı mücadeleyi değil, uyuşturucu ticaretinin
nasıl yapılacağını öğrenmişlerdir.
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Depremin öldürmediği halkımız; yanarak, donarak
ve açlıktan ölmeye devam ediyor!

AKP’nin çözümü sansür!..

Gazetelerde, televizyonlarda her
ne kadar gizlemeye çalışsalar da gizleyemedikleri gerçekleri okuyoruz.
Bu gerçekler ki gizlendikçe, AKP
iktidarı tarafından terörle bastırılmaya
çalışılsa da gizlenemiyor, açığa çıkıyor: "Biz açız" diyor, "biz üşüyoruz"
diyor," biz yanarak, donarak ve hastalanarak ölüyoruz" diyor halk.
Gizlenemeyen, yazılmak zorunda
kalınan ve yazılanın çok daha boyutlusunun yaşandığı bu gerçekleri
alt alta sıralayalım;
- Van-Erciş birinci depreminden
bugüne geçen birbuçuk ayda 5 binin
üzerinde artçı deprem oldu. AKP
ikinci Van depreminde 40 kişi ölmesine rağmen halka, binalarınıza
hasar tespiti yaptırın girin evlerinize
diyor.
- Depremin üzerinden geçen birbuçuk ayda bırakın prefabrik konutları, halk hala derme-çatma naylon
çadırlarda kalıyor.
- Çadırkentlere gazetecilerin girmesi AKP’nin Valileri tarafından yasaklandı.
- Patnos'ta öğretmen evine çatlaklar nedeniyle girmedikleri için
çadır isteyen 150'ye yakın öğretmenin
emniyete çağrılıp ifadeleri alındı.
- Binasına hasar tespiti yaptırmak
isteyen Cihangir Bulut, Kaymakam’a
hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
- Evlerinde hasar tespiti yaptırmak
isteyen halka başınızın çaresine bakın
deniyor. Normalde 30 TL'lik hasar
tespit ücreti 580 TL olmuş.
- Göç eden depremzedelerden
Mersin'e gönderilen 6 depremzede
aileden 22 kişi, "listelerde adlarının
olmadığı" gerekçesiyle sosyal tesislerden çıkarıldılar.
- Bazı aileler, soğuk havaya rağmen çocuklarını gündüz saatlerinde
yıkamaya çalışıyor. Gündüzleri çocuklar için oyun alanı gibi olan çadır
kentler gece ayazı ile suskunluğa
bürünüyor. Çadır kentlerden soğuk
yüzünden uyuyamayan çocukların

ağlama sesleri yankılanıyor.
-Merkez Esenler Mahallesi'nde
oturan 17 kişilik Çetin ailesi hasar
gören evlerinin bahçesine kendi
imkanlarıyla çadır kurdu. Burada
yatıp kalkmaya başlayan aile evlerinin yıkılacağı korkusuyla değerli eşyalarını da buraya taşıdı.
Bugün öğle saatlerinde çocukların
çadırda olduğu bir sırada artçı
deprem meydana geldi. Sarsıntıyla
birlikte depremzedelerin ısınmak için
kurduğu elektrikli ısıtıcı devrilince
çadır alev aldı. Kısa sürede tutuşan
çadır birkaç dakikada kül oldu. Çetin
ailesinin çocukları ise dışarıya kaçarak
canlarını zor kurtardı. Bütün eşyaları
kül olan ve çadırları yanan aile, yangını gözyaşlarıyla izledi.
Çadırlarının bir anda alev aldığını
belirten Ömer Çetin, "17 kişi bu çadırda yaşıyoruz. Perişan bir haldeyiz.
Kimse sahip çıkmadı, gidip kendi
imkanlarımızla çadır almıştık. Şimdi
o da yandı. Canımızı zor kurtardık.
Şimdi 17 kişilik aile ne yapacağız.
Gidecek, kalacak yerimiz yok. Perişan
olduk" dedi. (DHA, 22 Kasım 2011)
- Sıfırın altında 14 dereceye kadar
düşen hava sıcaklığı nedeniyle yüzlerce çocuk bronşit ve üst solunum
yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara
yakalandı.
- Van'da, çadırda yaşayan Algör
ailesi gece yarısı sobadan çıkan gazdan zehirlendi.
-Van’da naylon çadırda kalan 7
yaşındaki Deniz Olgun donarak ölmüştü. Soğuktan hastalanan 12 yaşındaki Öznur Ürgün de kaldırıldığı
hastanede öldü.
Yine Van’ın Bostaniçi Beldesi’ne
bağlı Karpuzalan köyünde deprem
nedeniyle, Tolukan ailesinin çadırında
kurulu sobadan kaynaklı çıkan yangında 13 yaşındaki Bahar Tolukan,
6 yaşındaki İsmail Tolukan ve 12
yaşındaki Mikail Tolukan hayatını
kaybetti. Kerem Tolukan (2) ise ağır
yaralandı.

- Hastalık ve enfeksiyonlar tehlikeli boyutlara ulaştı.
-İnsanlar 'dilenci' pozisyonuna
düşürülüyor
-7 kişilik bir ailenin çadırında
yalnızca 2 sünger minder ve 2 battaniye vardı. “Battaniyeye, mindere
ihtiyacımız var” derken gözlerinden
boşalan yaşlar kadının ne kadar çaresiz ve zor durumda olduğunu açıkça
ortaya koyuyor zaten. 7 kişi nasıl 2
minder ve 2 battaniyede yatar -5 derecede sokakta buz gibi çadırda?
(...)
Bunlar, basında çıkan haberler..
AKP depremden sonra büyük şovlarla
devletin büyük olduğunu, yaraların
sarılacağını söylemişti.
Ama dediğimiz gibi mızrak çuvala
sığmıyor artık. Devletin gerçek yüzü
her geçen gün daha açık ortaya çıkıyor.
Açığa çıktıkça da AKP bunları
yaptığı sansür, baskı, terör ve yalanlarla kapatmaya üstünü örtmeye çalışıyor.
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AKP Gerçekleri
Gizleyemez
AKP açıktan tüm bu gerçeklerin
açığa çıkmasını engellemek için basına sansür getirdi.
Van’dan haber alınmasının önüne
böyle geçeceğini düşünüyorlar. Haber
yapılmazsa halk duymaz diye düşünüyorlar. Tüm dertleri sorunu çözmek
değil, sorunu halka duyurmamak.
Burjuva medya da gerçeklerin
üstünü örtüp "iyi şeyler de oluyor"
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diye Van'dan AKP’yi öven haberler
veriyorlar.
Yine burjuva medya, iktidarın borazanlığını yapıyor. Büyük bir ikiyüzlülükle, aç, yoksul Van halkının,
soğuktan uyuyamayan çoçukların
çığlıkları arasında AKP’nin çoçuklara
düzenlediği "eğlenceleri", polislerin
düzenlediği geceleri anlatıyorlar ballandıra ballandıra.
Basın yazmaz, televizyonlar ver-

mezse sorun çözülür diyorlar. Bu
arada depremzedeler donsun, yansın,
açlıktan ölsün umurlarında mı?
Karda kışta, sokaklarda yatanlar,
donarak ölenler, yemek kuyruğunda
saatlerce bekleyenler, çamur içindeki
sokaklar, çadır yangınları, elektrik
kesintileri, hastane önlerindeki kuyruklar, hak arama eylemleri ve karşılığında polis copu, jandarma dipçiği... Deprem bölgesinin değişmeyen
yüzünü oluşturuyor.

Mustafa Bayram;
Tanıyın Bu Adamı
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Van ikinci depremde yıkılan Bayram
Otel’in sahibi. Tam 40 kişinin katilidir.
Okuyun aşağıda yazanları. Öldürmeye
alışmış, alçak bir katil. Katlettiği insanların sayısı sadece Bayram Otel’deki 40
kişiyle sınırlı değil.
Uyuşturucu ticaretiyle yüzbinlerce
insanı zehirleyen katildir O. Sadece uyuşturucuyla da
değil. Onlarca insanı katletmiştir. Ama ne hikmetse bu
katil hep devletin içinde olmuş bu ülkeyi yöneten milletvekillerinden birisi olmuştur.
“Van’da depremde öldürülen 644 kişinin katili devlettir” derken sadece Mustafa Bayram ve onun devletle
ilişkisine bakmak yeterlidir. 40 kişinin katledildiği
Bayram Otel’in reklamı AKP’nin valisinin internet sitesinden yapılmaktaydı. Binasına sağlam raporu verildi
ve 40 kişi öldü. AKP uyuşturucu kaçakçılarıyla kolkola.
Tanıyın bu katilleri.
Van'da 2007 yılında 7 ayrı kamu ihalesinde usulsüzlük
yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında
7 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Van Milletvekili Mustafa Bayram ve Van Müteahhitler Derneği
Başkanı Haşmeti Celil Bilici'nin de bulunduğu 18 kişi
hakkında 'İhaleye fesat karıştırmak, örgüte üye olmak,
ihale kanununa muhalefet ve cürüm işlemek amacıyla
teşekkül oluşturmak' suçlarından Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.(...) Dosyada örgüt yöneticisi
olmakla suçlanan eski Milletvekili Mustafa Bayram,
Haşmet Celil Bilici ile Remzi Şahin'e, 'örgüt yöneticiliği
ve 6 ayrı ihaleye fesat karıştırmak' suçundan toplam 28
yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
Bayram'ın siyasi hayatı, Van'da 1995 yılında ANAP'tan
milletvekili seçilmesiyle başladı. Hakkında açılan davaların gündeme gelmesiyle Bayram'ın dokunulmazlığı
21 Temmuz 1998 tarihinde kaldırıldı. Mustafa Bayram,
hakkındaki davalar sonuçlanmadan 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde bu kez sonradan kapatılan
FP listesinden Van milletvekili olarak Meclis'e girdi.

AKP’nin politikasıdır: Açlığa,
yoksulluğa, zulme karşı çıkan herkes
provokatör, herkes teröristtir. Böyle
yönetiyorlar ülkeyi... yalan-dolan ...
ve bu yalan dolanlarla doluyor cepleri,
mideleri...
AKP’den sorulacak hesabımız
hergün artıyor. Van’da soğuktan, açlıktan, hastalıktan ölen bebelerimizin
hesabıdır bu. Aşağılanan, horlanan,
insan yerine konmayan halkımızın
hesabıdır bu.

... Mustafa Bayram ile Cemal Sincar ve adamları,
1985'te uyuşturucu kaçakçılığı yapmak üzere anlaştılar.
Çıkan anlaşmazlık sonucu Mustafa Bayram'ın ağabeyi
Ömer Bayram öldürüldü. Bayram'ın adamları, gazeteci
Sami Başaran'ı öldürmek, Ahmet Altınkaya'yı yaralamaktan yargılanan Sincar'ın yakınlarını 29 Haziran 1990
tarihinde İstanbul Adliyesi'nde çıkarken silahla taradı.
Saldırıda bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Bu saldırıya
Mustafa Bayram'ın da katıldığı ortaya çıktı. Bu olayın
davasında beş ayı tutuklu dört yıl boyunca yargılanan
Bayram, delil yetersizliğinden beraat etti.
6 Ağustos 1997 tarihinde Van'da bir otoparkta çıkan
silahlı kavgada Yakup İnce gözünden vurularak öldürüldü.
Balistik incelemede İnce'nin Mustafa Bayram'a ait Browning marka silahtan çıkan kurşunla öldüğü belirlendi(...)
Bu davanın dosyası daha sonra Van Adliyesi'nden çalındı.
Dosyayı kimin veya kimlerin çaldığı ortaya çıkarılamadı.
Dosyanın çalındığı dönemde milletvekili olan Mustafa
Bayram, bu olayı 'siyasi komplo' olarak değerlendirdi.
Bayram, 'Başarımı hazmedemeyenlerin çirkin bir oyunu.
Dosyanın çalınmasının bana faydası yok. O dosyadan
avukatlarda, Emniyet'te ve Meclis'te de var' dedi. Bir
süre sonra aynı adliyeden bu sefer Bayram'ın uyuşturucuyla ilgili bir davasına ilişkin dosya çalındı. Bayram,
bu davada da delil yetersizliğinden beraat etti.
İstanbul polisi, Mart 2001'de düzenlediği operasyonda,
ellerinde ünlü İspanyol ressamı Pablo Picasso'ya ait
'Çıplak Kadın' ve 'Palyaço' adlı tabloları satmak isteyen
iki kişiyi gözaltına aldı. Bu iki kişinin Mustafa Bayram'ın
şoförü ve yeğeni oldukları ortaya çıktı. O dönemde milletvekili olan Bayram da gözaltının yapıldığı yerin yakınlarında otomobilinde beklerken bulundu. Bayram,
olay yerinde bulunmasının 'tesadüf' olduğunu söyledi.
Picasso tablolarının da sahte oldukları açıklandı.(...)
Mustafa Bayram'ın oğlunun kaçırıldığı Emniyet baskınına katıldığı ve karakoldaki polisleri tartakladığı öne
sürüldü. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma
başlattı.
Mustafa Bayram'ın da beraberinde kalabalık bir
grupla Emniyet binasını bastığı iddia edildi. Baskın sırasında gruba müdahale eden yedi polisin, tartaklandığı
ve dövüldüğü bildirildi. (Basından)
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türün, yeni bir
ahlakın, yeni
bir insanın yaşamı alternatif
devrimci bir
yaşamdır. Bu
yaşam örgütlü
yaşamdır. Devrimci yaşamda,
düşüncede kolektif ve paylaşımcıdır. Bu yaşam dostluk temelinde
güzelliklerin ve geleceğin yaratılmasıdır. Devrimci 24 saati devrimle dolu
olan bu yaşamda, hareket ve davranışlarında, dilde ve üslupta, giyimde ve
kuşamda halk kültürü ve değerlerine
saygı duyarak devrimci kültür ve ahlakı içselleştirecektir. Düzen yaşamda

Ders:Korku ve
Meşruluk-2
Bir devrimci, bir işi bitirmeyi, bir
çalışmayı sonuçlandırmayı, bir görevi
yerine getirmeyi, başarmayı arzulamalı
ve hedefe ulaşacak aktiviteye, dinamizme, morale sahip olmalıdır. Devrimci, enerjisiyle, emeğiyle, hissetmesiyle, yoğunlaşmasıyla bunu yapacak ve devrim koşusunu hızlandıracaktır. Her yerde, her koşulda, her zaman başarıya ve hedefe kilitlenmesiyle, duygu ve düşüncelerinin, inancının
sağlamlılığıyla, kararlılığıyla, bağlılığıyla, iradesiyle başarılar kazanacak, zaferler elde edecektir. Sonuç almada, başarıda, iradesiz kalan, iradi olamayan
devrimcinin girişkenliğinde, dinamizminde, inisiyatifli olamamasıyla ihtilalcilikte yetersizlikleri, eksikleri ve zaafları vardır. Bunun nedenlerinden biri
de korkudur. Korku devrimcinin iradesini kilitleyecek, görüş açısını, ufkunu
daraltacaktır. Ufku daralmış, iradesini
kullanamayan bir devrimcinin korkusu derinleşecek, giderek korkusuna
teslim olacaktır. Bir devrimci, iradesinin zayıflamasının ya da iradesizliğinin ve bunun yarattığı korkunun önüne geçebilmek için iradesini güçlendirmesiyle, iradi olmasıyla, ihtilalciliğini geliştirmesiyle, inisiyatif kazanmasıyla olacaktır. Bu nasıl olacaktır?
Devrimci, bir okulda, mahallede, fabrikada, sendikada, bir işyerinde, bir köyde, silahlı örgütlenmede, daha fazla pratik içinde, zorlukların üzerine giderek,
daha çok çalışarak, öğrenerek, halk kültürünü ve değerlerini, devrimci kültür
ve ahlakı, Parti-Cephe ideolojisini içselleştirerek iradesini güçlendirecek, zayıflığı ve güçsüzlüğü ortadan kaldıracak kavgaya daha sıkı sarılacaktır.

 Korku ve Yaşam
Devrimcinin yaşamı sosyalist yaşamdır. yeni bir toplumun, yeni bir kül-

KORKU
VE
İRADE
bencil, egolarıyla yaşayan, ahlaki olarak dejenere olmuş ve yozlaşmış insan
tipleri yaratmak ister. Bu yaşam halkın
sorunlarına ilgisizliği, yabancılaşmayı,
güçsüzlüğü, çaresizliği, korkuyu üretir. Kimi insanlar günlük yaşamda
"delikanlı", "çok cüretli" olabilirler. Bu
yaşam içinde egoları, feodal ya da küçük burjuva gururları yara aldığında
korkmaları, yıkılmaları an meselesidir.
Çünkü bu yaşamda korku üretilmekte
ve üretilen bu korku onların iç dünyalarında dengesizlikler, büyük tahribatlar yaratmaktadır. Babasına bile
güvenmeyen, gemisini kurtaranın kaptan olduğu bu düzende insanlar sürekli
olarak bataklığın içine çekilmek istenmektedir. Devrimci saflara gelen,
devrimciliğe adım atan insanlar bu yaşamdan ve bu yaşamın alışkanlıkları,
özlemleri ve tutkularıyla birlikte gelmektedirler. Bu insanlar devrimci mücadele içinde korku ve kaygılarından
kurtularak özgürlüğün korkusuz sa-

vaşçıları olacaklardır.

 Korku, Kin ve Sevgi
Devrimci insan engin bir vatanseverlik ve halk sevgisiyle doluyken, düşmana büyük bir kin duyar. Bu vatanımızın örgütlülüğü, halkımızın kurtuluşu
ve geleceğimizi kazanmak için kavgadır. Düşmana olan kinini halk ve vatan sevgisini büyüten devrimci cüretlidir ve her geçen gün daha fazla cürete
sahip olacaktır. Kini zayıflayan, halk
sevgisi yok olan bir devrimcinin korkusu büyüyecektir. Çünkü düşmana
karşı savaşmaktan korkacak, gün gelecek vazgeçecektir. Düşmana kini
halka sevgiyi büyütmek özveri ve fedakarlıktır. Özverili olmak için emek
harcamayan, düşünmeyen, üretmeyen
devrimci korkularıyla hareket ediyor
demektir. Korku, halk sevgisinin önüne geçemez, düşmana olan kini yok
edemez. Halk için kavgada yer alan
devrimci bilgisizlikten kaynaklı olan,
korku dahil değişik düzeylerdeki kaygılarını yenerek kavgasında cüret, halk
ve vatan sevgisi kazanacaktır. Devrimci
bunun için halkı tanıyacak, ona gidecek, örgütleyecek ve halk için devrimcilik yapacaktır.

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

 Korku ve Tedbir
Bir devrimci örgüt ve onun insanları düşman karşısında tedbirlerini
önlemlerini alır ve değişik faaliyetler
için hazırlık yapar. Bunlar olması gerekenlerdir. Kimi zaman bir devrimci
temkinli olmaya başlar. Yapılması gereken çalışmalarda temkinli davranır.
Durmadan "tedbir", "tedbir" der durur.
Bu durum onun elini kolunu bağlayan
bir hal alır ve adım atamaz duruma gelir. Emin olmak ister, sağlam olmak ister. Bu nedir? bunun kaynağı nedir?
"Tedbirli insanların büyük çoğunluğu,
korktukları için tedbirlidirler" diyor savaş ustası Clausewitz. Açıktır ki, abartılı bir tedbir ve temkinlilik, sağlamcılık, kendini koruma duygusudur.
Artık orada devrimci faaliyetler asgari düzeyde sürdürülür ya da tam bir hareketsizlik vardır. Mesela bir mahallede, bir okulda, bir alanda ya da bir birimde düşman operasyon yapmış,
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Kaçmak bir duygu ve davranış
tarzıdır. Maddi bir olgudur.
Bunun düşüncede yansıması
daha fazla kaçmak olacaktır.
Savaş cephesinde kaçış
korkunun ürünüdür ve
ihanettir. Devrimci korkunun
düşkünü olamaz. Bunun
bağışlanması da yoktur.

gözaltına alınanlar olmuştur.
Bunun tedbirleri, önlemleri
alınacaktır. Ama devrimci faaliyetler bu durumda ertelenmeyecek, aksamayacaktır. İşte
orada kendini koruma, aşırı
tedbirler yaşanıyorsa bunun
nedeni de, kaynağı da korkudur. Bir çaresizlik, üretimsizlik ve ne yapacağını bilememek vardır. "Tedbiri elden bırakma" denir çoğu zaman. Faşizmin iktidar olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve
her şeyiyle acımasız ve pervasız bir
düşmanla savaşıyoruz. "İti an değneği eline al" der halkımız. Tedbirli
olup önlemler alırken çok tedbirli,
sağlamcı, temkinli ve bizleri hareketsiz kılan duygu ve düşüncelerden
uzak durulmalıdır.

 Korku ve Tereddüt
Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011
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Bir devrimci bir iş yapacak, bir insana gidecek, bir bildiri yazacak, bir
molotoflama, bir bombalama eylemine gidecek, bir düşman cezalandıracak,
tereddütleriyle, kaygılarıyla, korkularıyla düşünüyor ve öyle davranıyor.
"Acaba", "yapabilir miyim, yapamaz
mıyım" diye düşünmeye başlıyor. Devrimci düşüncesinde o işin olacağına, yapılabileceğine inanmıyorsa tereddütler
büyüyecek, korku derinleşecektir. Bu
devrimcinin, düşüncesinde ve duygularında devrim, halkın iktidarı için
kurtuluş ve özgürlük mücadelesi meşru mudur? Bu devrimci, 17 Ağustos'ta deprem olduğunda düşünüp,
planlayıp, programlamayarak halka
gitmeyi ne kadar ister? Bu devrimci ruhunun derinliklerinde halkın acısını ne
kadar hissetmiştir? Bu devrimci, zulme baş eğmeyen, ölen ama yenilmeyen,
işkenceden geçirilen, katledilen tutsak
yoldaşlarının direnişini, acısını ve sevincini ne kadar hissetmiştir? Gel-gitler yaşayan, bir gün başka, bir başka
gün başka olan bu devrimci zor günlerde, zorluklarda nasıl ayakta kalacaktır? '84 Ölüm Orucu'nda şehit düşen yoldaşlarımızdan Haydar BAŞBAĞ'ın dediği gibi; "Tereddütle ihanet
arasında kalın duvar yoktur" devrimci, korkusunun, kaygısının, tereddütlerinin üzerine gidecek, onu yenerek dü-

zenle kalın bir duvar örecektir. Bu nasıl olacaktır? Halkını ve vatanını seven,
iktidar bilincine sahip olan bir devrimci,
devrimi isteyen ve devrime dört elle sarılan ve daha fazla emek harcayarak,
yoğunlaşarak, zorlukları yenerek yarı
yolda kalmayan, yolundan dönmeyen
bir devrimci, geleceğin, kurtuluşun
kazanılmasının bir neferi olacaktır.

 Korku ve Ruhsuzlaşma
Bir Parti-Cepheli devrim heyecanıyla, devrimci ruhu ve coşkusuyla, yaratıcılığıyla, üretkenliğiyle zorlukların
üzerine yürür. O yaptığı işlerden haz duyarak, işini severek, sevdiği işini bitirerek, gönüllü olarak emeği ve çabasıyla devrimi ister ve çevresinde, yanı
başında olan insanlara ve halka devrimciliği ve devrimi sevdirir. Bir devrimci ruhsal dünyasını devrimle, devrimcilikle zenginleştirerek yolundan
sağa sola sapmadan kavgasını sürdürür. Bireyci, ahlaki olarak dejenere
olmuş ve inançsızlaşmış olan insan
emek sarfetmeyecek, halkı bilinçlendirmeyecek ve örgütlemeyecektir. Bu
devrimci olsa olsa "kendine" devrimcidir. O ruhsuzlaşmıştır. Halkı devrimcileştiremez, örgütleyemez ve düşmana darbeler vuramaz. O işine yoğunlaşmaz, zaferler kazanamaz. O değişmediği ve değiştirmediği gibi korkar da. Güvensizleşmiş, her şeyden korku duymaya başlamıştır. Neredeyse artık babasına bile güvenmeyecektir.
Kapitalizmin istediği insan tipi olmaya başlamıştır. Ruhsuzlaşan bu kişilik
güvensiz, tatminsiz, huzursuz ve ideolojisizdir. Bu durumda devrimcilik artık bozulmuştur. Eğer bir devrimci
bunun üzerine daha başlangıçta üzerine gidip ruhunu halk ve vatan sevgisiyle
devrim ve devrimin güzellikleriyle
dolduramazsa bedel ödemekten, dev-

rimcilikten kaçacaktır. Bu kişilik ilkesiz, şekilsiz bir devrimcidir. O artık
yaşamdan da zevk alamaz duruma gelecektir. Bu devrimciyi korku ruhsuzlaştırmış, heyecansızlaştırmış ve
ruhsuzluğu korkusunu büyütmüştür.
Morali çökmüş, savaşın en büyük silahlarından birini kaybetmiştir. Bir
devrimci ruhsuz, heyecansız, moralsiz, coşkusuz olamaz. Her zaman
devrimci ruhunu korumalı ve zenginleştirmelidir. Bunun yolu mücadeledeki ısrarıdır.

 Korku ve
Değersizleşme
Bir Parti-Cepheli'yi Partili, PartiCepheli yapan olmazsa olmaz özelliklerden birisi, moral ve manevi değerlerdir. Savaşta moralli olmak bir değerdir. Moral başka değerlerle bütünleşmediğinde tek başına sonuç belirleyici olmaz. Ki, aksiliklerin karşısında hemen moral bozukluğu korkaklığa, bir çeşit paniğe dönüşebilir. Bir Parti Cepheli moral ve coşkusunu inançla,
ideolojisiyle, devrimci değer ve kültürle, atılganlıkla donatmalı, yüreğini
ve beynini birlikte kullanmalıdır. Direnme ve savaşma kültürü, gözüpeklik,
yiğitlik, cüret, moralli ve coşkulu olmak, halk ve vatan sevgisi, bağlılık ve
vefa, şehitleri sahiplenme, ortak ruhsal
şekilleniştir. Bunlar bizi biz yapan, Cephe ailesinin kültürü ve değerleridir. Bir
devrimciyi var eden bu bütündür. Bütünü ancak bu bütün var eder. Bir devrimcinin moralsiz ve coşkusuz oluşu,
inancının ve manevi değerlerin yitimi
ya da zayıflanası, bizi biz yapan duygu ve düşüncelerden uzaklaşmadır.
Tüm bunlar korkunun kaynağıdır.
Devrimci bu değer yitimi ya da değersizleşmeye evrilen süreçte aldığı önlemlere, kendisini salıvermesine ya
da eğitip derleyip toparlamasına bağlı olarak korkusunu azaltacak ve yenecektir. Ya da korkusu büyüyerek
derinleşecektir.

 Korku ve Kaçmak
Tavşan kaçtığı için mi korkar, korktuğu için mi kaçar. Tavşan kaçtığı için
korkar ve kaçtıkça korkusu büyür. Ya-
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şama içgüdüsü doğanın ilk davranışıdır. Tavşan yaşama içgüdüsü ile
kaçmaktadır. Ancak bu içgüdü
doğada başka biçimle de ortaya çıkabilir. Saldırıya uğrayan canlı
kendi yaşamını korumak için saldırabilir. Savaşır, dövüşür ve tırmalar. Bir düşünelim, polis bir
okulda, bir mahallede, bir kitle gösterimizi engellemek, yaptırmamak istiyor ve saldırıyor. Kaçma ve
dağılma durumunda polisin saldırganlığı daha çok artacaktır. Polisin karşısında direnerek ve taşla, sopayla, molotofla polise karşı saldırıya
geçildiğinde işte o zaman polisin saldırısını püskürtür ve kazanan biz oluruz. Korkan kaçacak, kaçan korkarak
hep kaçacaktır. Kaçmak bir duygu ve
davranış tarzıdır. Maddi bir olgudur.
Bunun düşüncede yansıması daha
fazla kaçmak olacaktır. Savaş cephesinde kaçış korkunun ürünüdür ve
ihanettir. Devrimci korkunun düşkünü olamaz. Bunun bağışlanması da
yoktur. Savaşçı kendini koruma ve savunma içgüdüsüne yaşamak için saldırı içgüdüsüne de sahip olmalıdır. Saldırı içgüdüsünün yardımını kazanan bir
devrimci başarılı olacaktır. Bir devrimci, saldırıya geçmek için ruhunu
güçlendirmeli ve yürekli olmalıdır.
Bu ise tarihimizde, ideolojimizde, geleneklerimizde olan gücün bilincinde
olmaktır.

 Korku ve Cüret
Devrimcilik cesaret, coşku ve inanç
işidir. Her şeyin üzerine gitmek, üstesinden gelineceğine inanmak gerekir.
Eksiklikler, yeterli birikim tecrübe olmayabilir. Ama öyle olsa bile "yapabilirim" kararlılığıyla işlere sarılmak gerekir. Elbette insanlar doğuştan cüretli
ya da korkak olarak doğmuyorlar. Halkımızın deyişiyle, "Er doğulmaz, er olunur." Yaşama, yetişme koşularına, alınan eğitime, kişilik özelliklerine bağlı
olarak korku ve cüret artıyor ya da azalıyor. Bir devrimcinin pratik ve deneyleri; görgüsü, bilgisi ve düşüncesi korkuyu dost haline getirmekte, ortadan
kaldırmaktadır. Mücadele içinde olumluluklarıyla, olumsuzluklarıyla eksik ve
zaaflarıyla, ısrarcı olan, kendisiyle düşmanla kavgasını sürekli kılan bir dev-

Kendi adıma bazen
korkuyorum. Yoldaşlarıma,
komutanlarıma layık
olamamaktan. Onlar gibi
direnişler yaratamamaktan
korkuyorum. Yoksa düşmanın
cesetlerimize onlarca mermi
sıkması beni korkutmuyor. Bize
ne kadar çok mermi sıkarlarsa,
biliyorum ki, bizden o kadar
çok korkuyorlar.
rimci korku ve kaygılarını yenerek, cüretini büyütmekte ve gelişmektedir.
Bir devrimci korkusunu ve cüretini dost
haline getirmelidir. Korku ne kadardır?
Az mıdır, çok mudur? Cüret ne kadardır? Az mıdır, fazla mıdır, daha fazla mıdır? Bir devrimci bu özelliklerini bilimsel olarak ele almalı, değiştireceğine inanmalıdır. İdealistler bir insan
korkuyorsa, bu korkunun hiçbir zaman
değişmeyeceğine, cüretli ise hiçbir zaman korkmayacağına inanırlar. Ona bu
özellikler doğuştan gelmiştir derler...
Devrimcilerin insanı ve olayları ele alış
tarzı toplumsal yaşamlarına göredir.
Korku ve cüret bir çelişki olarak insanda
var olabilir. İnsan yaşam ve pratik
içinde bunun üzerine gitmesiyle değiştirebilir. Korkak olan bir insan daha
sonra cesaret sahibi olabilir. Cesur bir
insan ise daha sonra korkabilir. Cüretlidir, atak değildir, geri adım atabilir. Sürekli istikrarlı olmayabilir. Korkaktır,
ataklık kazanarak cüretli olabilir. Bir
devrimci korku ve cesaret çatışmasında, yaşam biçimiyle, aklıyla, bilinciyle mücadele içinde ısrarcılığıyla korkularını yenerek savaşa devam eder.

 Bir Örnek, Karayılan
Nasıl Karayılan Oldu?
Karayılan Karayılan olmadan önce
köyde ırgattı ve bir tarla sıçanı kadar
korkaktır. Kurtuluş Savaşı’nda düşman
Antep'e girdiğinde Karayılan korkusundan "bir fıstık ağacında" saklanmaktadır. Düşman tepeleri tutup bombalamaya başladığında ve ölüler çoğalıp, kan durmayınca canda, Karayılan silahına mermi sürecek cüretten
yoksundur. Antep düşman elinde olsa
sonsuza dek Karayılan'ın umurunda değildir.

Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir
tarla sıçanı gibi, korkaktı da bir tarla sıçanı kadar siperi bir gül fidanıydı onun, gül fidanı dibinde
yatıyordu ki yüzükoyun ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı... Birden
bir kurşun gelip kafasını aldı.
Hayvan devrildi kaldı.
Karayılan Karayılan olmazdan
önce kara yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün
ilk düşüncesini; "İbret al, dedi gönlüm,
demir sandıkta saklansan bulur seni, ak
taş ardında kara yılanı bulan ölüm."
Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir
tarla sıçanı kadar korkak olan, fırlayıp
atlayınca ileri bir dehşet aldı Anteplileri, seğirttiler peşince.
Düşmanı tepelerde yendiler. Ve bir
tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana: KARAYILAN
dediler.
"Karayılan derki; Harbe oturak,
Kilis yollarından kelle getirek, nerde
düşman varsa orda bitirek, Vurun ha yiğitler namus günüdür..."
Ve biz de bunu böylece duyduk. Ve
çetesinin başında yıllarca namı yürüyen Karayılan'ı ve Antepliler’i ve Antep'i aynen duyup işittiğimiz gibi destanımızın birinci babına koyduk. (Nazım Hikmet)
Karayılan ölüm korkusunu saklandığı yerden ileri atılarak yeniyor. Düşünüyor, görüyor, namus için vuruyor
düşmana. Bir devrimci çok değişik korku ve kaygılarını kafasını kullanarak,
düşünerek, ölüm korkusuysa ölümün
üzerine yürüyerek, işkence, tutsaklık,
bedel ödemekten kaçışsa, halk ve vatan için, devrim için, adaletli, onurlu,
namuslu bir yaşam için, halkın iktidarı için bunlardan kaçılamayacağını bilince çıkararak korkularını yenecektir.
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 Bir Başka Örnek,
Korku mu? Cüret mi?
"Zorlu bir süreci yaşadık, yaşıyoruz.
Görünen odur ki, bundan sonraki sürecimiz daha da zorluklarla dolu olacak. Daha fazla çaba, özveri ve karar-
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lılık gerekiyor. Saflarımız daha da sıklaşıyor, saflaşıyor. Kuşkusuz ölmek ve
öldürmek savaşın temel yasalarından
ve bu temel yasa bazen hatalarımız yüzünden daha da zarar veriyor. Günler
şehit olan yoldaşlarımızın direniş haberlerini getiriyor. Kendi adıma bazen
korkuyorum. Yoldaşlarıma, komutanlarıma layık olamamaktan. Onlar gibi
direnişler yaratamamaktan korkuyorum. Yoksa düşmanın cesetlerimize onlarca mermi sıkması beni korkutmuyor.
Bize ne kadar çok mermi sıkarlarsa, biliyorum ki, bizden o kadar çok korkuyorlar. Devrimci Sol saflarında, halkımızın demokrasi, sosyalizm ve bağımsızlık mücadelesi için alacağım
her kurşun yarası bir onurdur. Komutanlarıma, şehitlerimize söz veriyorum
ve biliyorum ki, savaş sürüyor. Bu savaşta bir tek şiarımız var. 'Bir zafer, bir
zafer daha', hep ileriye ve başaracağız.
Başaracağız çünkü bir halkın umuduyuz. Yoldaşlarımın kanlarıyla kızıllaştırdığı, orak-çekiçli kızıl bayrağımızı
ülkenin her yanında dalgalandırana
kadar hücum..." Şehit yoldaşlarımızdan
İbrahim YALÇIN '93 yazında harekete gönderdiği yazıda başarma kararlılığı ve umuduyla, hücum ruhuyla duygu ve düşüncelerini dile getiriyor. Süreç darbeci hainlerin, düşmanın, sol'un
hareketimize karşı saldırıya geçtikleri
zorlu bir süreçtir. İbrahim YALÇIN'ın
bir korkusu vardır, 'kendi adıma bazen
korkuyorum, yoldaşlarıma, komutanlarıma layık olamamaktan. Onlar gibi
direnişler yaratamamaktan korkuyorum' yoksa düşmanın cesetlerimize
onlarca mermi sıkması beni korkutmuyor" diyor. Bu korku ölümden değil. Ölürken bile düşmana kurşun sıkamama korkusu. Hücum ruhunun
ateşiyle şehit olduğunda düşmana darbeler vurarak toprağa düşmek istiyor.
Niçin yaşadığını, niçin şehit düştüğünü bilerek, düşmana vereceği zararı düşünüyor aynı zamanda. Bu da bir korku! Daha fazla cesaret bilinciyle, son
nefesinde düşmana kurşun sıkamamak. Bu korku ve kaygı hep olmalı
devrimcilerde.
Soruyorlar: "Bilmiyorum," diyor.
Soruyorlar, "Hayır," diyor. Soruyorlar,
"Söylemem," diyor. Soruyorlar, "Bilmiyorum," diyor, "Hayır," diyor. "Söylemem" diyor. Ve yeryüzünde bu üç

sözden başkasını unutan ses sıhhatli bir
çocuk teni gibi pürüzsüz ve iki nokta
arasındaki en kısa yol gibi düz. Bir kayış şakladı bitişikte. Partizan sustu. Çıplak bir insan eti ses verdi. Kayışlar şaklıyor arka arkaya. Yılanlar güneşe
doğru sıçrayıp düşerken ıslık çalıyorlar. Genç bir Alaman subayı geldi
mutfağa. İskemleye çöktü. Kapadı
avuçlarıyla kulaklarını. Ve gözleri sımsıkı yumulu ve öylece kaldı orda kımıldamadan sorgunun sonuna kadar.
Kayışlar şaklıyor bitişikte. Saydılar ev
sahipleri: 200... Sorgu tekrar başladı:
Soruyorlar: "Bilmiyorum," diyor, Soruyorlar. "Hayır," diyor, Soruyorlar.
"Söylemem," diyor. Ses kibirli fakat artık pürüzsüz değil kanayan bir yumruk
gibi boğuktu. ... Partizan 18 yaşında.
Partizan öldürüleceğini biliyor. Ölmek ve öldürülmek: hıncının kızıltısında belli belirsizdi bu fark. Ve ölümden korkmayacak ve keder duymayacak kadar sıhhatli ve gençti. Bakıyor
çıplak ayaklarına. Şişmiştiler, çatlayıp
donmuştular kıpkırmızı. Fakat partizan
dışındaydı acının. Ve nasıl derisinin
içindeyse öyle içindeydi öfkesinin ve
inancının. ... Sabah oldu Tanya'yı giydirdiler, ama çizmeleri, şapkası, gocuğu
yoktu, iç etmişlerdi onları. Torbasını getirdiler. Torbada benzin şişeleri, kibrit,
kurşun, tuz, şeker. Şişeleri boynuna astılar, torbasını verdiler sırtına. Göğsüne bir de yazı yazdılar. "PARTİZAN".
Köyün alanına kuruldu darağacı.
Atlılar çekmiş kılıcı halka olmuş piyade askeri. Zorla seyre getirdiler köylüleri.
İki sandık üst üste, iki makarna sandığı. Sandıkların üstüne yağlı urgan sallanır, urganın ucu ilmik.
Partizan kaldırılıp çıkarıldı tahtına.
Partizan kolları bağlı arkadan durdu urganın altında dimdik.
Nazlı, uzun boynuna ilmiği geçirdiler.
Bir subay fotoğrafa meraklı, bir subay, elinde makine: Kodak, bir subay
resim alacak. Tanya seslendi kolhozlulara ilmiğinin içinden, "kardeşler,
üzülmeyin. Gün yiğitlik günüdür. Soluk aldırmayın faşistlere, yakın, yıkın,
öldürün..."
Bir Alaman vurdu ağzına partizanın,
genç kızın beyaz, yumuk çenesine

aktı kan. Fakat askerlere dönüp devam
etti partizan. " Biz iki yüz milyonuz. İki
yüz milyon asılır mı? Gidebilirim ben.
Ama bizimkiler gelecekler. Teslim
olun, vakit varken..."
Kolhozlular ağlıyordu. Cellat çekti ipi. Boğuluyor nazlı boynu kuğu kuşunun. Fakat dikildi ayaklarının ucunda partizan ve hayata seslendi İNSAN. " Kardeşler hoşça kalın. Kardeşler kavga sonuna kadar. Duyuyorum
nal seslerini geliyor bizimkiler!"
Cellat bir tekme attı makarna sandıklarına. Sandıklar yuvarlandılar. Ve
Tanya sallandı ipin ucunda.

 Kim Neden Korkar ?
Devrimci mücadeleyle yeni tanışan
bir sempatizan ve taraftar, bir çok
pratik içinde çok istekli olmakta ve bir
çok şeyi yapabilmektedir. Pratikleri geliştikçe ve yapılan işlerin ciddiyeti büyüdükçe karşılaştığı birçok şeye doğru cevap verirse kaygıya ve korkuya
düşmez. Ancak düşmanı gözünde büyüterek devrimci mücadeleyi bilince
çıkarmayan insanlarda hakim olan
yan ise korku, kuşku ve kaygılar olmaktadır. Mesela, ilk eylemlerden
çok, daha sonraki eylemliliklerde,
kaygıya korkuya düşebilmektedirler.
Bu devrimci, bu süreçte çok daha derin tartışma yaşarken bu tartışmalarını örgütle paylaştığında aşabileceğini
görmektedir. Yine bir mahallede duvar
yazılaması yapılırken, polis yokken
herkes çok rahat hareket edebilmektedir. Birden bire bir hareketlilik, bir
arabanın geçmesi durumunda yazılama yarım bırakılıp gidilebiliyor. Bunun nedeni korku oluyor. Düşünerek
soğukkanlı sakin ama hızlı davranıldığında korku ve kaygı olmamakta ya
da aşılarak dost haline getirilebilmektedir. Bir birimde bir alanda, bir
bölgede çalışma yapan bir devrimci
korkulu, kaygılı, tereddütlü olduğunda halka güven verememektedir. Belli bir birikim ve deneye sahip insanlar
ise kendilerini geliştirip yenileyemediğinde içten içe büyüttüğü korkular
kaygılar, nedeniyle başarı sağlayamamaktadır. Mesela yaşanılan şube deneyleri ve girilen birçok eylem pratiğine rağmen devrimci her seferinde
kendisini yenilemediğinden gelişim ol-
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mamakta, gerileme başlamakta, içten
içe korku ve kaygılar büyümektedir.
Bir devrimci kendi kendisine sorduğu
sorularla "acaba'', "yapabilirmiyim?"
diye düşünmemeli, "yapabilirim" düşüncesiyle korku ve kaygılarını kafada yenmelidir ve düşmanı gözde büyütmemeli, küçültmemelidir. Gençlik
alanındaki bir çok insanda okulu bitirme, iş, ekonomik durum, aileye
bakma ve ona karşı kendisini yükümlü görme gibi bir çok kaygı ortaya çıkabilmektedir. Daha büyük bir yükümlülük ve sorumluluk halka karşı
olandır. Sorumluluk duygusundaki
zayıflık ve bilgisizlik kişisel çıkarların
halkın geleceğinin önüne çıkmasına
neden olmaktadır. Bu durum eğitimle, bilgiyle aşılabilecektir. Gençlikte çalışan bir çok devrimci için okul içindeki her faaliyet meşru olmaktayken,
okul dışındaki değişik gösteri ve eylemliliklerde ise kafada yaratılan sınırlamalar nedeniyle çekingenlikler or-

taya çıkmaktadır. Yine okul içinde afiş,
duvar gazetesi ve pankart gibi pratik
hayata geçirilirken bir insanla ilgilenme ve onu devrimcileştirmek için yapılan çalışma kalmaktadır. Polisin
gözü önünde açıktan yapılan faaliyetlerde, mesela bir foruma katılma kaygı nedeni olabilmektedir. İşgal eylemlerinde, molotoflama, devlete karşı tavır ve şiddet eylemliliklerinde
kaygı ve korku devreye girmektedir.
Gösterilerde polisin üzerine yürümeyen, savunmada kalan ya da kaçan bir
tarz yaşanabilmektedir. Sorumluluk
alıp belli bir düzeye gelen bir devrimci,
kendine güvensizliği, ya da bir operasyon sonrası tek başına kaldığında
korkusu ön plana çıkabilmekte ve
devrimcilikten vazgeçebilmektedir.
Değişik düzeylerde sorumluluk almak, yönetici olmaktan uzak durmak
gibi "Sırtında yumurta küfesi olmayan"
yanlış bir düşünce doğabilmektedir.
Gençlik alanında çalışmış bir devrimci

Savaşan
Kelimeler

de yaşamalıdır derler.
Bu söylemler kulağa hoş gelse
de, gerçekçi değildir. Çünkü savaşlar, insanların kişisel tercihleri
sonucu çıkmazlar. İnsanlık tarihine
baktığımızda ilk savaşların sömürüyle beraber ortaya çıktığını görürüz. Bugün, tüm dünyada insanlığa karşı şiddet uygulayan, saldıran ve savaşları çıkartan emperyalizmdir. Emperyalizm
daha fazla sömürü için milyonlarca insanı katletmekten çekinmez. Katliamlarını gerçekleştirmek için ordular
kurar. Bu ordular halklara karşı kullanılır, en modern silahlarla donatılır.
Teknolojinin gelişimine bağlı olarak bu
silahlar yenilenir. Bunların yanında ülkemiz gibi yeni sömürge ülkelerin orduları da, emperyalizmin ihtiyacı, işbirlikçi tekellerin çıkarları için sömürü iktidarlarının devamlılığını sağlamaya göre yapılandırılır.
Böyle bir orduda askerlik yapmak, emperyalizmin silahını halklara karşı kullanmaktır. Bu nedenle askerlik yapmayı reddetmek doğru bir
tavırdır. Ancak vicdani ret ile red-

“VİCDANİ RET”
“Vicdani ret” bir süredir ülkemizde tartışılan bir kavram. Gündemimize “Vicdani ret”çilerin yaptıkları açıklamalarla, bazen de aldıkları cezalarla giriyor.
“Vicdani ret” nedir?
En genel haliyle “Vicdani ret;
dini, ahlaki ya da politik gerekçelere
dayalı olarak ‘zorunlu askerlik hizmeti’ni reddetme durumu” şeklinde tanımlanıyor.
“Vicdani ret” bir düşünce tarzıdır.
Pasifist bir ideolojidir. Yani bu düşünceyi savunanlar her türlü savaşa
ve şiddete karşıdır. Silahtan nefret
ederler, insanların eline silah almasına karşıdırlar.
İnsanlığın içinde bulunduğu açlığın, yoksulluğun sorumlusu olarak savaşları ve şiddeti gösterirler. Tüm insanlar kardeştir, tüm dünya barış için-

başka bir alanda görevlendirildiğinde
bir müddet sonra kaygı ve korkuya kapılabilmektedir. İşkence, tutsaklık,
ölüm korkusu devrimciliği engelleyen
şeyler oluyor. Değişik korku ve kaygılar, eğitimle mücadele içinde yenilecek devrimci kendisini yenileyerek
gelişimini, mücadelesini sürdürecektir. Zaman zaman demokratik alanda
çalışan bir devrimci sokakta takip
edildiği gibi kaygılara kapılabilmektedir. Soğukkanlı, sakin, sonuç çıkaran
ve bilinçli davranıldığında bu tür kaygılar yenilmektedir. Demokratik alanda çalışan devrimciler sürekli olarak
düşmanla yüzyüze geldiklerinden kararlı, güçlü ve inatçı olmalıdırlar. Her
zaman değişik süreçlerde düşmanın ne
yapmak istediğini bilerek, haklı ve
meşru olduğumuzu hiç unutmadan
düşmanla irade savaşını sürekli hale getirmelidirler.
(Sürecek)
dedilen sadece halk düşmanı orduda
savaşmak değil ne olursa olsun eline silah almamaktır.
Oysa, reddedilmesi gereken silahın halka karşı kullanılmasıdır.
Halka karşı uygulanan şiddettir. Reddedilmesi gereken eline silah almak
değildir. Tam tersine emperyalizmin dünya halklarına, oligarşinin
ülkemizdeki yoksul halka karşı uyguladığı şiddete karşı silahlanmak
meşrudur ve zorunludur. Halkların
ekonomik, sosyal, ulusal taleplerine
karşı silahla saldıran, halkı katleden
bir güç var. Halklar bu güce karşı ancak silahlanarak ve karşı şiddet kullanarak kendilerini savunabilirler.
Bu anlamda her türlü şiddete ve silaha karşı çıkmak egemenlerin karşısında halkları savunmasız bırakmaktır. Biz her türlü şiddete değil, işgalci, sömürücü, faşist, emperyalizmi ve oligarşinin şiddetine karşı çıkarız.
Dünya halklarının ezenlere,
sömürülenlere karşı şiddeti ve silahlanması haklıdır, meşrudur. Biz
devrimciyiz. Başlatmadığımız bir
savaşta tarafız ve savaşıyoruz.

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

35

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Emperyalist İlaç Tekelleri,
Üniversite Gençliğini
Katlediyor!

Ülkemiz gençliği, özellikle üniversite okuyan öğrenciler paralı eğitimin de
sonucu içine düştüğü çaresizlik nedeniyle farklı iş kollarında çalışmak zorunda bırakılıyor. Son dört yıldır fazlaca gözlenen ve daha çok gençlere yaptırılmaya çalışılan
kobaylık bunlardan biridir. Gençlerin kobaylık yapmaya
yönelmesi, eğitimin daha da paralı hale geldiği bugünlerde
çok daha fazla görülmeye başlamıştır. Ayrıca insanlar üzerinde ilaç testi yapma olarak bilinen kobaylık, sadece gençler üzerinde değil çocuk-yaşlı demeden herkes üzerinde
de deneniyor.
Üniversitelerde gençlerimiz kobay olarak kullanılırken
liselerde de durum farklı değildir. Meslek liselerinde okuyan binlerce öğrenci zorunlu olarak yaz aylarında düşük
ücretle çalıştırılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları ücret
200 TL gibi cüzi bir miktar mesai ücreti ödenmeden yasadışı bir şekilde köle gibi 12-13 saat çalıştırılmaktadır.

Emperyalist Tekeller Kendi Çıkarlarını
Düşünüyor!
Sayı: 297

Yürüyüş
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Ülkemizde o kadar çaresiz, bunalımlara sürüklenmiş
ve okuyabilecek durumu olmayan genç var ki, para bulabilmek için ölümü bile göze alabiliyorlar. Düşünmemiz
gereken öğrencilerin bunu nasıl göze alabildikleridir. Bunda en fazla etkenin, eğitimin paralı olması ve bu nedenle öğrencilerin çaresiz kalması olduğu açıktır. Çünkü harç
parası, yemek parası, barınma ve yol masrafları öğrenciye insan gibi yaşama imkanı sunmuyor. Başka bir etken
de, emperyalizmin genç kesimlere yönelmesi ve onların
bir takım ihtiyaçlarından faydalanmak istemesi vardır. İngiliz Independent Gazetesi’nde şöyle yazıyor: "Türkiye'de
Ocak 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında yapılan deneylerde kobay olan binlerce kişiden 893'ü hayatını kaybetti".
Katledilen 893 kişinin birçoğunu da öğrenci gençlik oluşturuyor.
Emperyalistlerin amacı, ilaç tekellerinin araştırma
maliyetlerini düşürmektir. Bunun için de en çok geri bıraktırılmış ülkeleri ve onun halklarını kullanıyorlar. Türkiye'de bu ülkelerden biridir. Hatta kobaylık uygulamasının insanlar üzerinde deneme sırasına göre de dünyada
6. sırada yer almaktadır.

İnsanları Deney Faresi Gibi Kullanmak
Suçtur!
Ülkemizde okuyabilmek için kobaylık yapmak zorunda
kalan ve hayatını kaybedenlere her gün biri daha eklenmektedir. Örneğin, Ege Üniversitesi'nde bir öğrenci, ailesinin yanında yaşamasına rağmen sadece para kazanmak
için kobaylık yapmak zorunda kalıyor. Ve sağlığını, hayatını
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kaybediyor. İlaç deneyinden sonra bu uygulama, ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açabiliyor. Ayrıca bu iş
para karşılığında yapılarak hem insanlara teşvik ediliyor
hem de ölümlerine izin veriliyor. Bu açıkça bir cinayettir.
Sosyoloji Bölümü öğrencisi şunları söylüyor: "İlaç denekliği diğer adıyla kobaylık Ege Üniversitesi'nde çok
bilinen bir şey ama aleni olarak yapılmıyor. Genellikle
arkadaşlarınızdan duyuyorsunuz böyle bir şey olduğunu. Ben de bir arkadaşım vesilesiyle haberdar oldum. Ailemle yaşıyor olmama rağmen mecbur kaldım deneklik
yapmaya. İş başına aldığınız para 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Birçok öğrenci para kazanmak için gitmek zorunda kalıyor." Ayrıca ilaç tekelleri deney-teste
almadan önce, her türlü yan etki karşısında sorumluluğun
kendisine ait olmadığını belirten bir sözleşme de imzalatıyor.
Ülkemizde kobaylık uygulamasına ortam hazırlayan
oligarşinin iktidarı da katledilen insanlardan sorumludur!
Kobaylık sonucunda dünya genelinde ölümlere bakarsak, 4 yılda 23 bin 607 kişi ölmüştür ve bu sayı azımsanmayacak derecede çoktur. Özellikle üniversite gençliği
önce sömürülerek, işsiz bırakılarak sonra da emperyalizmin isteği dahilinde ve tekellerin çıkarı uğruna kullanılarak yok ediliyor. Bizler, ülkemiz gençliği olarak düşmanımızı iyi tanımalıyız. Öncelikle bizi aç bırakan, para
kazanmaya muhtaç eden düzene karşı savaşmalıyız. Kısa
süreli para kazanmak, kobaylık gibi yaşamımızın hiçe sayıldığı işlere girmek çözüm değildir. Çözüm, temel haklarımızı aramak ve parayı canımıza değişen kapitalist sisteme karşı bilinçli olmaktır.

gençliğin tarihinden
3-9 Aralık
8 Aralık 1992: Malatya Kürecik Lisesi'nde DevGenç’li öğrenciler okullarındaki özel tim ve jandarma
baskısını protesto etmek amacıyla dersleri boykot ettiler.
10 Aralık 1992: İstanbul Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Dev-Genç’lilerin yönlendirmesiyle
okullarındaki gerici-faşist eğitim ve dayağı protesto etmek amacıyla okul önünde bir gösteri yaparak yolu trafiğe kapattılar.
6 Aralık 1995: Beytepe Kampüsü’nde Buca şehitlerini
anmak için düzenlenen eylemde yaşanan polis saldırısı
ve gözaltıları protesto etmek için 400’ü aşkın öğrenci Beytepe yolunu trafiğe kesip oturma eylemi yaptılar.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Devletin Yalan Ve Demagoji Silahına
Karşı Meşruluğumuzla Örgütlenelim!
“Teröristler”
Ankara, Adana, Mersin, İzmir, İstanbul, Diyarbakır... 15 ilde, 20 ilde
aynı anda operasyonlar yapılıyor.
Hepsi “teröristlere” karşı. Sokak ortasında öğrenciler dövülüyor. Binlerce öğrenci soruşturma terörüyle
susturulmaya çalışılıyor.
Bunların hepsi bir cunta rejimi altında yaşanmıyor. Biz burada 12
Eylül'de ya da tarihin herhangi bir kesitinde yaşananlardan bahsetmiyoruz.
Bu söylediklerimiz günümüz Türkiye’nin “model ülke” olarak Ortadoğu’ya örnek olarak gösterildiği günümüzde yaşanıyor.
Devlet hergün biraz daha
demokratikleşiyor. Her gün yaşayarak görüyoruz. İnsanların yasalar
aracılığıyla hergün çalınan hakları dışında zulüm de katmerleşerek devam
ediyor.
İzmir'de gün ortasında iki öğrenci yolda ilerliyor. Arkalarında
kendilerini takip eden insanlar olduğunu farkediyorlar. Ama ilk anda
tepki göstermiyorlar, sonra takip devam edince öğrenciler kendilerinin
özel bir takip altında olduklarını farkediyorlar ve kimin kendilerini takip
ettiğini öğrenmek için arkadan gelenlere kimliklerini soruyorlar.

Polis!
Sonra kalabalık bir sivil polis
topluluğu sokak ortasında iki öğrenciye saldırıyor ve yaralıyor. Sonra da kaçıp gidiyorlar.
Pamukkale Üniversitesi'nde ekim
ayından bu yana 100 öğrenciye soruşturma açıldı. Yani idare hergün
bir veya iki öğrenciye soruşturma açıyor. Okulun içinde devrimci-demokrat faaliyet yürüttükleri için, öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendikleri
için, hatta birilerine selam verdikleri için soruşturma açıyorlar öğrencilere.

Gecenin bir yarısında bir dernek
basılıyor. Kapılar zorla kırılarak öğrenciler adeta gaza boğuluyor. İşkenceye alınıyor. Tutuklanıyor. Sonra bir KCK furyası başlıyor önüne gelen herkesi içeri alıyor devlet. Tutuklamalar öğrencileri de es geçmiyor tabiki.
Neden? Çünkü onlar ‘terörist’. Bir
kelime oligarşinin tüm saldırılarını
meşrulaştırmanın gerekçesi oluyor.
Bugün öğrenciler çok fazla sorunla karşı karşıya ama sesini çıkaramıyorlar. Çünkü devlet tarafından
kuşatılmış bir bilinçleri ve hayatları
var. İşte düzen bu gençlere ulaşmamızı engellemek için durmaksızın
saldırıyor. Kuşatmayı yarmanın yolu
daha hızlı koşmaktan, örgütlenmekten ve daha fazla emek harcamaktan
geçiyor.
Yalan ve demagoji devletin en
önemli araçlarıdır. Terör demagojisi
devletin elinde büyük bir silaha dönüşmüş durumda: Bizim görevimiz
düşmanımızı silahsızlandırmaksa o
zaman düşmanın yalan ve demagojileriyle kandırılan gençliğe gitmek
ve gerçekleri anlatmaktır.
AKP iktidarı küçük bir muhalif
ses istemiyor. Temsili olarak haklarımızın kullanılmasına izin verir gibi
yapsa da bu hakları kullandığımız için
bizi tutuklamaktan, insanları basın
açıklamasına katıldığı için sorgulamaktan çekinmiyor. Asıl terörist
AKP iktidarıdır. Bunu halka anlatmalıyız. Bıkmadan usanmadan öğrencilere anlatmalıyız.
"90'lara dönmeyeceğiz, ülkemiz
demokratikleşiyor, ‘ileri’ demokrasi..." vs. diyen iktidar bugün kontrgerilla yöntemleriyle sokak ortasında öğrencileri dövmekte ve kaçırmaktadır. İşte onların demokrasi anlayışı budur.
Kimse bana kötü demesin. Kimse sesini çıkarmasın. Kimse halkın

devrimci iktidarı
için mücadele etmesin.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nin raporuna göre bugün tutuklu
öğrencilerin sayısı 500'ü geçmiştir.
Son tutuklamalarla bu sayı arttı ve
artmaya devam etmektedir. Gazeteciler, öğretim görevlileri, işçiler,
HES'lere karşı çıkan köylüler herkes
tutuklanıyor. Devlet 90'larda infazlarla yaptığı işi bugün tutuklamalarla yapmaktadır.
Bunun önüne set çekmek için
Dev-Genç'liler olarak daha fazla örgütlenmenin yollarını bulmalıyız.
Öğrencilerin yurtlarında, kampüslerinde, sınıflarında yaşadıkları her
yerde kendilerine özgü sorunları var.
Bunlar bizim ilgi alanımıza girmelidir. Her bir alanı örgütleyebilecek dernek, kulüp, topluluk ve benzeri örgütlenmelerle öğrencileri yanımıza
katarak çoğalmalıyız. Saldırıların
amacı bu çoğalmanın önüne geçmek
içindir.
O zaman Dev-Genç'liler olarak,
gençliği örgütlemek zorundayız. Tek
işimiz bu görevi başarmak olmalıdır.
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Tutuklamalar
Çanakkale’de
protesto edildi
Son haftalarda çeşitli kentlerde 'terör' demagojileriyle gerçekleştirilen
tutuklamalara Çanakkale Kordon'
dan AKP il binası önüne yapılan bir
yürüyüşle tepki gösterildi. Gençlik örgütleri ve sendikaların katıldığı açıklamada konuşan Şeyhmus Aslan,
'Puşi takanlardan parasız eğitim isteyenlere, anadilde eğitim isteyenlerden çevre ve yaşam hakkı mücadelesi verenlere kadar AKP'nin hedef
aldığı binlerce insan mağdur olmaktadır... AKP, kendi diktatörlüğünü
güçlendirmek için anayasa komisyonu üyelerini bile tutuklamakta,
halkın iradesiyle seçilen vekilleri terörist ilan etmektedir.

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR
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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 Mücadelesi Önündeki
Sorunlar; Aileler
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Liseli gençliğin sorunlarının temelinde düzenin nasıl bir gençlik istediği
vardır. Düzen de gençliğin dinamik
yanlarını biliyor ve bu yanlarını düzen
yararına, düzenin geleceğini garantilemek için kullanmak istiyor.
Kullanamadığı yerde de baskıyla, sindirmeyle bu dinamik yanlarını köreltmeye çalışıyor.
Düzen temel olarak boyun eğmiş,
düşünmeyen, sorgulamayan, yoz bir
gençlik istiyor. Bunun için de çok çeşitli araç ve yöntemlerle liselilerin üzerine saldırıyor. Eğitimden kültüre, giyim
kuşamdan dinlediği müziğe kadar tüm
yaşamını kuşatıyor, her yandan düzen
kültürüyle yetiştirmeye çalışıyor.
Düzenin bu zararsız, tek tip insan yaratma politikası liselilerin sorunlarının da
temelini yaratıyor. Liselileri örgütlemek, mücadeleye katmak, mücadele
dinamiklerini geliştirmek ve devrimin
kadroları haline getirmek istiyorsak
uğradıkları baskıları, çevrelerindeki
düzen kuşatmasını bilmeli ve buna
çözüm geliştirmeliyiz. Aksi halde, bir
düzen kuşatması ve baskısı altında liseliler hareketsiz kalacak ve düzene uygun
yetiştirileceklerdir.
Bu çerçevede liselilerin çevresindeki kuşatmayı başlıklar altında toplayacak olursak; aileler, okullardaki baskılar, polis baskısı ve korkusu ile ideolojik ve kültürel kuşatma...

AİLELER
Liseliler açısından aileler önemli
bir sorun olarak karşılarında durur.
Öyle zamanlar vardır ki polisten, gözaltından vs. aileden çekindikleri kadar
çekinmezler. Aileler genel olarak çocuklarını koruma, kayırma, bir şey olmasın
kaygısıyla her şeyden uzak, ses çıkarmayan, başını dersten kaldırmayan
insanlar olarak yetiştirmeye çalışırlar.
Burada yansıyan aslında ailelerin kendi düzen korkularıdır. Düzenden duydukları korku çocuklarını yetiştirmele-
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rine de yansır. Ve bu çocuklarına karşı ya adam yerine koymayıp sözüne,
düşüncelerine itibar etmeme, ya “seni
okula okumaya gönderiyoruz” diyerek
yaptıklarına karşı çıkma, ya da daha
kaba haliyle baskı, dayakla mücadele
etmesini engellemeye çalışma olarak
ortaya çıkıyor. Kimi aileler de çocuklarına olan sevgilerini, annelik-babalık
duygusallığını kullanarak çocuklarını
etkilemeye çalışıyor. Hatta çocuklarını mücadeleden uzak tutma tavrı sadece örgütsüz ailelerde değil, mücadeleyi tanıyan, bilen hatta öyle ya da böyle mücadelenin bir parçası olan aileler
de de görülebiliyor.
Şunu bilmeliyiz ki, ailelere yansıyan
bu durumun birinci olarak “ne olursa
olsun benim çocuğuma zarar gelmesin”
bencilliği vardır. İkinci olarak düzenden
duydukları korku yer yer de inançsızlık etkili olur. Üçüncü olarak da çocuklarını hala küçük görme, onlardaki
değişimi, büyümelerini kabullenememenin etkisi vardır. Sonuçta hepsini topladığımızda düzenden alınan özelliklerdir. Ailelerin bu tavrı, liseli gençliği önemli oranda etkiler. Liseliler
mücadele ile aileler arasında kalır,
bocalarlar.
Ailelerin bu korku ve kaygıları
düzenin de kullandığı bir durumdur aynı
zamanda. Mücadele eden gençlerin
ailesine hemen polis gider ve ailenin
korkularını daha da büyüterek, çocuklarına karşı doldurur. Ailelerin geri
yanlarını besleyerek, çocuklarını aileler ile baskılamaya çalışır.
Bu yanlarıyla aileler liseli gençliğin
mücadele etmesi, gelişmesi önünde
bir engel yaratır. Tabii burada mücadele
içerisindeki kimi gençlerin yaptıkları
hatalar da bu sorunu derinleştirir. Bunun
başında aileden mücadele ettiğini gizlemek gelir. Tartışmaktan kaçmak adına yapılan bu yanlış, haliyle daha ciddi sorunlar yaratır. Ya da ailelerle tartışırken ikna etmek, kabul ettirmek
yani aileyi de örgütlemek perspektifi ile
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Liseliyiz Biz
hareket etmek yerine kesip atma,
ilişkiyi kopartma eğilimi görülür.
Evet aileler bizi yönetmeleriyle,
tavırlarıyla mücadelemiz önünde
engeldir. Ancak aileler ile yaşadığımız bu çelişkiler aşılmaz, çözülmez

çelişkiler değildir. Onların bize
yönelimi düzenin etkisiyledir. Bizim
de onlara tavrımız kopartıp atma
değil; kazanma, örgütleme olmalıdır.
Onların korkularını, kaygılarını
hesaba katarak, bunları aşmalarını

Liseli Dev-Genç'liler Mahallelerine
Her Zaman Sahip Çıkmalı
Bu evler, bu kondular bizim. Bu yeryüzü, bu gök
bizim. Bu ülke, bu dünya bizim.
Bizim, çünkü konduları ellerimizle yaptık. Bizim, çünkü bu yeryüzünü biz pislikten arındırıyoruz. Bizim, çünkü bu ülkeyi biz Liseli Dev-Genç'liler olarak yaşanılası
bir ülke yapacağız. İşte biz, bizim olana 77'lerden beri sahip
çıkıyoruz.
Yıllardır, can pahasına savaşıyoruz, yıllardır ülkemizin en onurlu, en temiz yüreklerini Liseli Dev-Genç saflarında şehit veriyoruz. İşte faşizmin olduğu bir ülkede
nefes almaya çalışıyoruz.
Okullarımıza götürüyoruz nefesimizi, mahallelerimize götürüyoruz soluğumuzu. Biz Liseli Dev-Genç'liler
biliyoruz ki kavgamız sadece okullarda değil. Aynı
zamanda kavgamız ellerimizle kurduğumuz mahallelerimizde. Örneğin; Çayan Mahallesi’nde. Liseli DevGenç'liler Çayan Mahallesi’ne yüreğini koymuşlardır, canı-

Öğrenciler Açıkta Kaldı
CHP milletvekillerinin devlet yurtlarıyla ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Suat
Kılıç, 2011-2012 öğrenim dönemi için YURTKUR'a
299 bin 42 öğrencinin başvurduğunu, ilk etapta 103 bin
560 öğrencinin yerleştirme işleminin yapıldığını bildirdi. Yani yaklaşık 200 bin öğrenci ise devlet yurtlarına yerleştirilemediği için açıkta kalmıştır. Açıkta kalan öğrenciler ise fırsat avcısı cemaat yurtlarına girmek zorunda bırakılıyor. İşte öğrenci gençliğini düşünen AKP iktidarı gerçeği...

Sınavlar Artık Üst Düzey Güvenlik
Önlemleriyle Gerçekleştirilecek 'miş'
ÖSYM'nin açıkladığı yeni güvenlik tedbirlerine göre,
sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav
görevlilerinin üzerleri polis tarafından elle veya detektörle
aranacak, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat vs.
sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Çürüyen eğitim sistemi nedeniyle skandal üstüne skandal gerçekleştiren
ÖSYM alacağı 'yüksek düzey güvenlik önlemleriyle' göz
boyamaya çalışmaktadır.

sağlamak ve onlara devrimciliği yaşamımızdaki değişimle göstermeliyiz.
Ancak bu şekilde onları kazanabilir,
mücadele önünde engel olmalarını
engelleyebiliriz. Bu, emek ve sabır
isteyen bir iştir.

nı koymuşlardır. Bir mahalle yaratmak, karşılığında her türlü bedeli göğüsleyebilmektir. Hele bir de bu mahalle gecekondu mahallesiyse düşmanın gözü Liseli DevGenç'lilerin üzerinden hiç eksik olmaz. Ama
düşmanın gözünü kör edecektir Çayan gibi

mahalleler.
Alibeyköy'de İrfan Ağdaş'ın Kurtuluş dergisi dağıtıp
halkı devrimci mücadeleye katmak istemekteki ısrarı da
bir örnektir. Örnekleri çoktur Liseli Dev-Genç'lilerin. Eğer
İrfan Ağdaşlar’ı katlettiyse Alibeyköy'ün örgütlenmesini istemiyordur katil devlet. Karşısına örgütlü bir halkın
çıkması egemenlerin her zaman korkulu rüyası olmuştur
çünkü. Liseli Dev-Genç'liler okullarını ve mahallelerini
her zaman sahiplenmiştir. Halkın sorunlarını kendilerinden bağımsız görmemişlerdir. Halkın su, elektrik sorunu
Liseli Dev-Genç'lilerin de sorunu olmuştur. Liseli DevGenç'liler bunlara sorun deyip bir kenara koymamış, halka öncülük etmiştir genç yürekleriyle.
Genç yürekliler olarak tüm mahalleler bizim oluncaya kadar da mücadele edeceğiz. Devrim hamalı olarak bıkmadan doğru bildiğimiz yoldan, Çayanlar’ın yolundan
yürümeye devam edeceğiz.
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MEB, Anket Adı Altında Öğrencileri ve
Aileleri Fişlemek İstiyor
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü,
2011/47 nolu genelge ile öğretmenlerden; Risk ve İhtiyaç
Değerlendirme Formu adı altındaki formları doldurtarak
öğrencilerin, velileri ile beraber (özel bilgileri dahil) ‘fişlenmesini’ istedi. Bakanlığın merak ettiği konular ise, bir
istihbarat örgütünün ilgi alanına girecek konulardan oluşuyor. Ankete göre öğrencinin göç nedeniyle gelmesi, akrabalardan birinin cezaevinde olması, evde konuşulan dilin
Türkçe’den farklı olması öğrencinin ve ailenin risk unsuru grubuna girdiğini gösteriyor. Devlet; öğrencileri ve aileleri, kısaca halkı kendi için tehdit unsuru olarak görmektedir. Anket adı altında izlediği pervasız yollarla halkı fişleyerek kendince önlem almak istiyor.

New York'ta Polis Saldırısına Rağmen
Eylemler Devam Ediyor
Wall Street’teki Zuccotti Park’tan gece yarısı dövülerek
gözaltına alınan ve çoğu üniversite gençliği olan Wall Street
eylemcileri kendilerini yaka paça parktan attıran Belediye
Başkanı Michael Bloomberg’in evinin önünde 24 saatlik oturma eylemi yaptılar. Bir günlük oturma eyleminin ardından
eylemciler yine Zuccotti Park' ta eylemlerine devam ediyorlar.

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR
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Ülkemizde Gençlik
İzmir’de Gençliğin Yeni
Mevzisi: Ege Gençlik
Derneği
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İzmir Bornova'da, Ege Gençlik
Derneği açıldı. 26 Kasım günü, 40 kişinin katılımıyla açılış töreni yapıldı.
Açılış günü dernek binasının etrafında
onlarca sivil polis olduğu görüldü.
Açılış programı devrim şehitlerinin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve açılış konuşmasıyla
başladı. Konuşmada Ege Gençlik
Derneği'nin kurulmasının, gençliğin
büyüyen mücadelesinin bir göstergesi
olduğuna, son zamanlarda İzmir'de artan baskıların Dev-Genç'in büyüyen
örgütlülüğünden duyulan korkunun
göstergesi olduğuna değinildi.
Kırıklar F Tipindeki özgür tutsakların gönderdiği kutlama mesajının okunduğu açılışta, Dev-Genç şehidi Kahraman Altun'un “Kavgamın
Çırağı Olmak İsterim” şiiri ile Dayı'nın Dev-Genç'in Harbiye'de yapılan 20. yıl kutlamasına gönderdiği
“Bir Dev-Genç'imiz Var” mesajı da
okundu. Ardından hep birlikte DevGenç Marşı söylendi.
Daha sonra üzerinde “Yaşasın
Dev-Genç” yazılı açılış pastası kesildi
ve ikram edildi. Açılış programı, hep
birlikte söylenen türküler ve marşlarla
sona erdi.

Ankara Gençlik Derneği'nde
Kahvaltı ve Film Gösterimi
26 Kasım günü saat 10.00'da Ankara Gençlik Derneği'nde, 20 kişinin
katılımıyla kahvaltı yapıldı. Farklı üniversite ve liselerden öğrenciler birbirleriyle tanıştı ve sohbet etti.
Kahvaltının ardından, öğrenci gençliğin sorunları ve güncel politik konular üzerine sohbet edilip tartışıldı.
Saat 15.00'te “Kupkuru Bembeyaz
Bir Yaz” filminin gösterimi yapıldı.
Filmin değerlendirmesinin yapılmasının ardından, Batıkent Cemevi'ndeki
direnişçiler ziyaret edildi. DevGenç'liler direnişçilere, Alevilerin
haklı taleplerini desteklediklerini,
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yanlarında olduklarını ve direniş
kazanıma dönüşünceye kadar her
koşulda yanlarında olacaklarını söylediler. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi Başkanı da
olan halk ozanı Cevahir Canpolat ve
oradaki diğer direnişçilerle türküler ve
marşlar söylendi.

Ankara

Yazılamalarımızla
Her Yerdeyiz!
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki DevGenç'liler, 24 Kasım gecesi okulun
Kuzey Kampus'ünde DEV-GENÇ
yazılamaları yaptılar. Öğrencilerin
yoğun olarak kullandığı Kuzey Kantin ve Kuzey Meydan çevresinde 4
farklı yere “DEV-GENÇ” yazıldı.
Ertesi gün okula gelen öğrencileri; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde gençliğin öncü gücü
DEV-GENÇ ismi karşıladı.

Komplocu İzmir Polisi Yol
Ortasında Güpegündüz Yol
Kesiyor, İnsan Dövüyor
İzmir polisinin Gençlik Federasyonu üyelerine yönelik taciz ve tehditleri devam ediyor. Polis, Federasyon üyelerinin ailelerini arıyor, 24 saat
yakın takip ediyor, fotoğraf çekiyor ve
sokak ortasında saldırıyor. İzmir polisi, gençliğe korku yaymaya çalışıyor.
Gençlik Federasyonu, 24 Kasım
tarihli yazılı açıklamasında, komplocu İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün
bu faaliyetleriyle neyi amaçladığını
sordu. 23 Kasım günü İzmir’in Bornova ilçesinde yürümekte olan iki Federasyon üyesinin, kendilerini takip
eden sivil polis tarafından saldırıya
uğradığı bilgisi verilerek, şu açıklama yapıldı: “Tüm bu saldırılar, temelinde devrimci, demokratlara yönelik bir hazımsızlığın sonucudur.
Sizi bu kadar rahatsız eden ise, gitgide
artan ve bundan sonra da hız kesmeden artacak olan gençliğin örgütlü gücüdür. Ama boşunadır bu saldırılar.

Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul
İzmir

Bundan emin olabilirsiniz. Tüm bu
saldırılarınızla ancak ve ancak bu ülkenin devrimcilerine karşı olan tahammülsüzlüğünüzü ispatlarsınız.”
Devletin devrimci, demokratlara
yönelik ülke genelinde artan saldırılarına karşı mücadele çağrısında bulunan Gençlik Federasyonu, üyelerine saldırarak ardından hızla kaçan polisler hakkında da şu bilgiyi verdi:
“Saldırıyı gerçekleştiren polislerden
biri uzun saçlı, esmer, 1.70 boylarında; diğeri bıyıklı, 40 yaşlarındadır.”

ORTADOĞU, ORTADOĞU HALKLARININDIR

Halkın Katılımıyla
Yapılan Sosyalist Anayasa
Sovyetler Birliği, dünyada bir ilki
yaratmıştır. Dünyanın ilk sosyalist
anayasasını yapmıştır.
Devrim öncesi, Çarlık iktidarı tarafından “bir halklar hapishanesi”ne
çevrilen Rusya’da milyonlarca işçi
köylü ezilmekten kurtulmuş, iktidarla birlikte, insanın onuru olan emeğinin de tek sahibi kendisi olmuştur.
Yapılan yeni sosyalist anayasayla
birlikte işçi ve köylü iktidarı sağlamlaştırılmıştır.
Sovyetler Birliği’nde ilk sosyalist
anayasa 1918’de, ikincisi 1924’te,
üçüncüsü ise 1936’da yapılmıştır.
15 Federal Cumhuriyet’ten oluşan
ve bu 15 Cumhuriyet içinde de özerk
cumhuriyetler ile eyaletlerinin olduğu Sovyetler Birliği Anayasası’nda
tüm halkların özgürlüğü, eşitliği ve
buna dayanan birlikteliği garanti altına alınmıştır.
HALK KENDİ ANAYASASINI
KENDİSİ YAPMIŞTIR
Sosyalistler, herkese anayasanın
nasıl yapacağını göstermiştir. Örneğin 1936 yılında yapılan anayasanın
yapılış sürecine halkın tüm kesimlerinin katılımı, her düzeyde yapılan tartışmalar sosyalistlerin demokrasi anlayışını tüm açıklığı ve çarpıcılığıyla göstermiştir. Burjuvazinin, bir avuç
zengin için olan demokrasisinin tersine milyonları içine alan bir çalışma
yürütmüştür.
1936 Anayasası’nın yapılış sürecinde hazırlanan Anayasa Taslağı,
Sovyetler Birliği’nde yaşayan bütün
ulusların ve azınlıkların dillerine çevrilerek, 60 milyon nüsha basılıp dağıtılmıştır. Halkın anayasa hakkında
fikir üretebilmesi için ayrıca 10 bin
gazete yayınlanmıştır. Anayasa taslağı
527 bin toplantıda milyonlarca kişinin katılımıyla tartışılmıştır.
Keza anayasanın tartışılması için
binlerce miting yapılmış, yapılan bu

miting ve tartışmalar sonrasında
halk tarafından 154 bin değişiklik önerisi sunulmuştur... Bu
önerilerden sonuç olarak 43 değişiklik derlenmiştir.
Aylarca, ülkenin bir ucundan diğer
bir ucuna fabrikalarda, tarlalarda,
okullarda, orduda, devlet kurumlarında; mahallelerde, ilçelerde, köylerde, şehirlerde tüm halk bu sürece
örgütlü olduğu her düzeyde, alan ve
bölgede katılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla birlikte gerçek anlamda demokrasi örneği yaratılmış ve halk kendi anayasasını gerçekleştirmiştir.
5 ay süren bu tartışmalar sonucunda tüm öneriler dikkate alınarak
Anayasa taslağına son şekli verilmiş
ve bu taslak 3 Aralık 1936’da 8.
Sovyet Kongresi’nce onaylanmıştır ve
yürürlüğe girmiştir.
Sovyetler Birliği Anayasası’nın
tartışıldığı ve onaylandığı tarihlerde,
yani tüm bu süreçler yaşanırken İspanya’da, İtalya’da, Japonya’da ve Almanya’da faşizm iktidara gelmiş,
halklar faşizmin terörü, baskısı ile
ezilmekte ve en ağır sömürüye tabi tutulmaktaydı. İşte bu tabloda ve 2. emperyalist paylaşım savaşının arifesinde
gerçekleştirilen ve Sovyet Anayasası’nın tamamlanıp onaylandığı 8.
Sovyet Kongresi’nde Stalin şunları
söylüyordu: “SSCB yeni Anayasası
faşizme karşı bir iddianame olacak ve
sosyalizm ve demokrasinin yenilmeyeceğini kanıtlayacaktır. SSCB
yeni Anayasası, bugün faşist barbarlığa karşı mücadele yürütenler için
moral, yardım ve gerçek bir dayanak
olacaktır.” (Stalin/Eserler/Cilt: 14)
Aynı konuşmasında Stalin Sovyet
Anayasası’nın önemini şöyle vurguluyordu: “SSCB Anayasası SSCB
halkları için ise daha büyük bir öneme sahiptir. Nasıl ki bu Anayasa kapitalist ülkelerin halkları için bir eylem programı anlamı taşıyacaksa;
SSCB halkları için de mücadelenin

sonucu, insanlığın kurtuluşu cephesinde elde ettikleri zaferlerin bir sonucu anlamını taşıyacaktır.” (Stalin/Eserler/Cilt: 14/syf: 104-105)
1936 ANAYASASI’NA KARŞI
BURJUVAZİNİN İDEOLOJİK SALDIRILARI VE ÇARESİZLİĞİNE
EN BÜYÜK CEVAP ANAYASANIN KENDİSİ VE HAZIRLANIŞ
SÜRECİDİR!
Sovyetler Birliği halkının coşkulu katılımı ile oluşturulan Anayasa
Taslağı’na ilişkin emperyalist ülkelerdeki basının büyük bölümünde
ölüm sessizliği yaşanır. Anayasa taslağını yok sayma, kendi halklarından
gizleme çabasına girerler. Ancak bunda başarılı olamayınca, anayasa taslağına dair yalan, yanlış karalamaya
dönük haberler yapmaya, saldırmaya
başlarlar.
Burjuvazinin anayasa taslağına
ilişkin saldırılarının başında anayasanın demokratik olmadığı, özgürlüklere yer vermediği gibi demogojiler
yer alırken; diğer yandan anayasa taslağında yer alanların kağıt üzerinde
kalacağını, gerçekleştirilemez şeyler olduğunu, hatta bunun bir anayasa bile olmadığını söylüyorlardı. Burjuvazinin Sovyet Anayasası Taslağı’na
ilişkin karalamalarından biri de bu taslağın halkı aldatmak için sıralanmış
boş vaatler olduğu propagandasıdır.
1936 Anayasası’nı şu şekilde özetleyebiliriz; 1917 Ekim devrimiyle
birlikte Sovyet iktidarı işçiler ve köylülerden oluşmaktadır. Bu iki sınıf için
yapılan anayasada sosyalist devletin
temel özellikleri, nitelikleri, ilkeleri
saptanmış, vatandaşların, ulusların
hakları garanti altına alınmıştır.
Sosyalist bir ülkede insana verilen
değer çok büyüktür. Halkın yaşamını, geleceğini güvence altına almak
için anayasalar yapılmaktadır. Yaşlılıkta, hastalıkta ve çalışamaz durumda olan tüm Sovyet vatandaşı için ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yasalar
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hazırlamıştır. Sovyet vatandaşına çalışma, eğitim, dinlenme, sağlık hakkı tanınmıştır. Sovyet vatandaşının
yaşamı ve geleceği yasalarla teminat
altına alınmıştır.
Demokratik haklar güvence altına alınmış, ifade özgürlüğü, basın ve
toplantı özgürlüğü toplumsal örgütlerde biraraya gelme hakkı, kişi haklarının dokunulmazlığı güvence altına
alınmıştır.
Konut-barınma hiçbir şekilde halkın ellerinden alınmayacak, dokunulmayacaktır. Haberleşmelerde gizlilik esas alınmıştır. Halklarını savunan bilimsel çalışma yürüten, ulusal
kurtuluş savaşına katılan ve haklarında dava açılan, aranan yabancı ülke
yurttaşlarının sığınma hakkı kabul
edilmiştir anayasayla.
Bu anayasa ile birlikte çalışma
hakkı güvence altına alınmış ve sosyalizm ile birlikte işsizlik en aza indirilmiş ve sonrasında ortadan kaldırılmıştır. Bu anayasayla işsizlik,

kriz, kargaşa nedir bilmeyen sosyalist ekonomiyle birlikte halkın yaşamı maddi ve ekonomik olarak güvence altına alınmıştır.
SSCB Anayasası’nın en önemli
yanı ise tüm halka, tüm vatandaşlara
görev vermesidir. Bunlar en başta yasaları uygulamak, yasalara sahip çıkmak, çalışma disiplinini gözetmektir.
Sovyet vatandaşlarının halkın
toplumsal görevleri vardır. Bunlar
kutsal görevlerdir. Başlıcaları şunlardır: Sosyalist toplumda yaşama kurallarına saygı göstermek, sosyalist
mülkiyeti korumak, sosyalist vatanı
her koşulda savunmaktır.
İşçilerin-köylülerin-emekçilerin
çıkarlarına uygun olarak her vatandaşın konuşma, basın, miting ve toplantı, yürüyüş ve gösteri özgürlüğü;
her vatandaşın hakları, emekçilere ve
emekçi örgütlerine gerekli olan basımevleri, kağıt stokları, kamu binaları, caddeler, posta ve telekomünikasyon ve diğer maddi koşulların sunulması güvence altına alınmıştır.

Sovyet vatandaşlarının vicdan
özgürlüğünü sağlamak için kiliseyi
devletten, okulu kiliseden ayırmıştır.
KÜBA’DA 1975 ANAYASASI
Anayasa taslağını, komünist parti üyelerinden sendikalara, sendikalardan her sokakta faaliyet gösteren
Devrimi Savunma Komiteleri’ne,
orduya ve Küba’lı aydınlara kadar
tüm halk tartıştı.
Yetişkin 6.216.000 Kübalı, tartışmaların yapıldığı toplantılara katıldı.
Bu tartışmalar sonucu anayasanın
giriş bölümü ve 141 maddesinin
60’ında Merkez Hazırlık Komisyonu’nca değişiklikler yapıldı.
Küba Komünist Partisi Birinci
Kongresi anayasa taslağını tartışıp kabul etti.
Taslak halindeki anayasa, halk oylamasına sunuldu.
Referanduma katılan 5.602.973
seçmenin 5.473.543’ü sunulan taslağa
evet derken, sadece 54.070’i hayır
oyu kullandı.
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Halk Cephesi Kübalı 5’lerle
Dayanışma İçin Küba’da
Kübalı 5’lerle dayanışmak için
düzenlenen sempozyumun 2. günü
olan 17 Kasım'da, Kübalı 5’lerin
aileleri yaşadıklarını anlattı ve dayanışma için gelen herkese teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra Arjantin, Bolivya, Ekvador, Kosta Rika,
Venezuella elçiliklerinden katılımcılar
Kübalı 5'ler için neler yaptıklarını, deneyimlerini paylaştılar.
ABD'nin Küba'ya yönelik karşıdevrimci faaliyetlerini öğrenmek
için Miami'deki çetelere ve devletin
üst kademelerine sızan Kübalı vatanseverler de yaşadıklarını anlattılar. Akşam saat 20.30’da Uluslararası
Öğrenciler Günü dolayısı ile bir
konser düzenlendi. 18 Kasım'da ise,
Holguin'in köylerinden birisini ziyarete gidildi. Halkla birlikte köyün
meydanına kadar sloganlarla yüründü. Köy meydanında Küba ulusal
marşı okundu ve anıta çelenk bırakıldı. Bölgedeki Turizm ve Otelcilik
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Okulunun ziyareti sırasında Halk Cephesi heyeti,
Mahir Çayan'ın portresini ve Grup
Yorum'un 25. Yıl Konser DVD’sini
Holguin Freire Belediye Başkanı'na
hediye etti.
Ardından bölge hastanesi ziyaret
edildi. Doktorlar, rahatsızlığı olan
bir Halk Cepheliyi muayene etti.Yapılan ziyaretlerin ardından sempozyum alanına geri dönüldü. Uluslararası
Dayanışma Komitesi'nin toplantısında Halk Cephesi heyeti sonuç deklerasyonu için şu önerilerde bulundu:
"- Dünyadaki bütün hapishanelerdeki siyasi tutsakların karşılıklı dayanışma için mektuplaşabileceği,
- Tutuklu ailelerinin dayanışma
için ortak bir çağrı yapabileceği,
- Devrimci tutsaklarla dayanışma
için uluslararası bir konser düzenlenebileceği ve Grup Yorum'un da bu
konsere destek verebileceği."
Halk Cephesi heyeti, aynı günün
akşamı 4 gruba bölünerek Küba hal-

kının en büyük örgütlenmesi olan
"CDR"leri, yani halk komitelerini ziyaret etti.
Sempozyumun son günü olan 19
Kasım'da Che'nin anıtına tekrar gidildi. Çevre okullardan ve mahallelerden insanlar da dövizleri ve pankartlarıyla katıldılar. Öğrencilerin hazırladığı program izlendi.
Ardından, sempozyumun sonuç
deklarasyonu için son kez toplanıldı. Sonuç deklarasyonu hakkında
son düşünceler belirtildikten sonra,
Küba Komünist Partisi temsilcisi, genel olarak Parti'nin bu konudaki düşüncelerini, perspektifini aktardı.
Sonuç deklarasyonun okunduğu
sempozyumun bitiminde, 55 bin kişilik halk korosunun Grup Yorum'a
eşlik ettiği 25. Yıl Konseri DVD'sinden El Aparecido ve Hasta Siempre
şarkıları dinletildi.
Ertesi gün Havana'ya dönen Halk
Cephesi heyeti, Che'nin mezarını ve
Devrim Müzesi'ni de ziyaret etti.
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Bir Teslim Alma Saldırısı
Olarak İnfaz Yakma Politikası

Özgür Tutsaklardan
Ücra köşelerdeki kale hücrelerinden yerin yedi kat altındaki zindanlardan bugüne hapishaneler değişmiş; yeni yapılar, “modern” binalar kurulmuş, ancak özünde var olan
amaç hiçbir zaman değişmemiş, aksine bu zaman için de daha sistematik bir hal almıştır. Artık F Tipi hapishanelerde planlı-programlı saldırılarla devrimciler, yurtseverler, düzene muhalif olan tüm güçler teslim
alınmaya, düşüncelerinden vazgeçirilmeye çalışılmaktadır. Zulüm aygıtı gelişmiş; tecrite, yalnızlaştırmaya
dayalı temel bir politika çerçevesinde tutsağın her hareketini kontrol altına almak hedefini güden, aksi halde keyfi gerekçelerle “cezalandıran”
bir mekanizma yaratmıştır.
Faşizm, yalnız hapishanelerde değil, yaşamın her alanında halkı cendere altına almak ister. Kimse başını
kaldırmamalı, herkes boyun eğmelidir düzene. Okulda notunu kırmakla,
disipline vermekle, okuldan atmakla
tehdit eder. İşyerinde yevmiyesinden kesmekle, angaryayla, işten atmakla tehdit eder. Askerde nöbet cezasıyla, “disko”yla, askerliğini yakmakla.... Nereye bakarsanız bakın
halka karşı sürekli kaşlarını çatıp
parmak sallayan, “Şunu yaparsan
başına şu gelir, bunu yaparsan bedeli budur” diyerek korkutmaya çalışan
faşizm gerçeğini görürsünüz.
Demokrasicilik oyununun gereği
olarak, dışarıda kısmen örtülü olan bu
baskı ve tehdit politikası, hapishanelerde çıplak yüzünü gözler önüne
serer. Her türlü baskı-dayatma, keyfi uygulama yasal hale bürünmüş, kanun kitabına yazılmıştır üstelik.
Slogan atarsan, türkü söylersen şu
kadar ay iletişim, tekrar yaparsan şu

kadar ay ziyaretçi yasağı...
Kapı döversen hücreye koyma...
Açlık grevi yaparsan şu kadar ay
sosyal haklardan men... Böyle sıralanır gider maddeler. Öyle ki parmağın kıpırdasa “suç” sayılır artık.
Ki, “Sessiz protesto” diye bir madde
bile vardır Ceza İnfaz Kanunu’nda.
Anlaşılacağı üzere bu uygulamaların tümü hapishane idaresinin keyfine bırakılmıştır. İstediği zaman istediği soruşturmayı açıp, disiplin cezaları yağdırabilir. Yeri gelir, olmayan
bir “olay” icat edip yalan tutanaklarla, yeri gelir provakatif saldırılarına
tutsakların verdiği tepki üzerine, yeri
gelir en doğal, meşru haklar gerekçe
gösterilerek açılır bu soruşturmalar...
Örneğin; devrimci tutsaklar her
gün belirli saatlerde slogan atmaktadır, ancak bunlara soruşturma açılmaz.
Öte yandan bir gün gelir “Falanca gün
falanca saatte slogan attığınız tesbit
edilmiş olup...” diye başlayan bir
soruşturma tebliği getirir önünüze!..
Bu kadar basittir.
Bu baskı uygulamaları, düşünceleri nedeniyle hapiste olan siyasi tutsakları ayrıca bir cezalandırmaya
tabi tutar. Bir tür intikam saldırısıdır
bu. Pişman olmadıysan, düzene biat
etmediysen, devrimci değerlere sahip
çıkıyorsan, düşüncelerini değiştirmiyorsan sana her şey müstehaktır diye
düşünür düzen. Hapishane yaşamını
zulme dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yaparlar. Aileni, yakınlarını görmemek, iletişim haklarından
yoksun kalmak, fiziki saldırılar, hücre cezaları kimliğine-kişiliğine sahip
çıkmanın bedelleri olarak karşına çıkarılır.
Bunlarla sınırlı kalmaz zulüm.
Tutsaklar hakkında mahkemeler tarafından verilen hükmün uygulaması da yine bu keyfiyete dahil edilmiştir.
Yasaya göre, aldığı hükmün belirli bir
kısmını (mevcut durumda dörtte üçünü) yattıktan sonra şartlı tahliye edilmesi gereken tutsağın serbest bıra-

kılması, idarenin onu “iyi halli”görmesine bağlıdır. Böylece zaten keyfi olarak açılan soruşturmalarla verilen “disiplin cezaları” fazladan hapis
yatmasının gerekçeleri haline gelir. 10
sene hapisliğin ardından tahliye beklenirken, “Disiplin cezan var, bitene
kadar çıkamazsın, 10 sene daha bekle” denir.
Bu basit bir prosedür değil, tam
anlamıyla bir teslim alma saldırısıdır.
Kindar bir tavırla şu söylenmektedir:
“Madem ki tüm yasaklara-cezalara
rağmen devrimci kaldın, değerlerini
savundun, al sana!!!”
İnfaz yakma politikasının hukuki
dayanağı 2005 yılında yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunudur. Madde 48, (b) bendinde denir ki;
“Disiplin cezalarının tamamı infaz
edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi yapılmaz, ancak bu
süre hak ederek salıverme tarihini geçemez.”
Yukarıda belirttiğimiz maddeleri
bir kez daha hatırlatalım:
Slogan atarsan tahliye etmem,
türkü söylersen tahliye etmem, buna
karşı çıkarsan tahliye etmem, onursuz
aramaya direnirsen tahliye etmem, uğradığın haksız uygulamalara boyun
eğmezsen tahliye etmem...
Uygulama budur.
Somut örneği Tekirdağ 2 No’lu F
Tipi Hapishane de bulunan Özgür Tutsak Cem Kılıç’tır. 10 senenin ardından aldığı hükmü tamamlayıp 10
Şubat 2011’de tahliye olması gerekirken, henüz yargı aşaması dahi tamamlanmamış “disiplin cezaları” gerekçe gösterilerek serbest bırakılmamıştır. Peşpeşe açılan soruşturmalar
nedeniyle “Türkü söyledin, marş söyledin, slogan attın” denilerek 10 sene
daha fazladan yatırılmak istenmektedir. Fırat Özçelik’de aynı nedenlerle
20 ay fazladan yatırılacaktır. Tahliyesi
gelen her tutsak aynı tehditle karşı karşıyadır.

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

43

180 sayıya 168 dava...
Sadece 12 sayıya dava açılmamış. Bakın, tabloya bakın...
Yüzlerce yıl hapis cezası... Onbinlerce lira para cezası...
88 yazıya örgüt propagandası yapma davası...
51 yazıya ‘suçu ve suçluyu övmek’ten dava...
‘örgüt açıklamalarını yayınlamak’tan 14 dava...

6 Yürüyüş çalışanı 1 yıldır tutuklu
Neredeydiniz bu tabloda...

Engin’in, Ferhat’ın Sesi
Yürüyüş
Yoksul Halkımızın Elinde
Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

Yürüyüş okurları, yoksul
halkımızın kapısını çalarak, dergimizi
dağıtmaya, umudumuzu büyütmeye
devam ediyorlar. Kapı kapı yapılan
dağıtımlarda aynı zamanda Yürüyüş’te yer alan konular üzerine halkla sohbetler ediliyor.

Adana: Adana Meydan Mahallesi
Kıbrıs Caddesi’nde 24 Kasım günü
Yürüyüş dergisinin 295. sayısının
dağıtımı yapıldı.
Dağıtım yapılırken, Van halkıyla
dayanışmak için
gittiği deprem bölgesinde
şehit
düşen Hasan Beyaz anlatıldı. 3 saat
süren çalışmada
34 dergi halka
ulaştırıldı.
26 Kasım günü
de, Adana'nın Akkapı Mahallesi’nde dergi tanıtımı
yapıldı.
Arap
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halkının çoğunlukta olduğu mahallede, Adana genelinde 70 kuruşa çıkarılan ekmek fiyatına ve AKP'nin
zulmüne duyulan öfkenin büyük olduğu gözlendi. Halka, bu zulme karşı
direnmenin yolunun örgütlenmeden
geçtiği anlatıldı. 3 Yürüyüş okurunun
katıldığı çalışmada 2 saatte 48 dergi
halka ulaştırıldı.

İzmi̇r: Yürüyüş
dergisi okurları, İzmir'in Yamanlar ve
Harmandalı Mahallelerinde 26 ve
27 Kasım günleri
Yürüyüş dergisinin
295. sayısını halka
ulaştırdılar.
Mahallede
dergimizi alan bir
kişi, “Gel sen de
devrimcilerden bir
dergi al” diyerek
kızkardeşine de bir
Yürüyüş dergisi
aldırdı. İki günde
40 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.

 Ankara’da TAYAD’lı
Aileler Yemekte Bir
Araya Geldi
26 Kasım günü Ankara'da TAYAD’lı Aileler tarafından yemek
verildi. TAYAD’lı Ailelerin bir
araya geldiği yemekte, önce birlikte
hazırlanan yemekler yenildi, ardından sohbet edildi.
Yapılan sohbetlerde, “Evlatlarımızı daha fazla sahiplenmeliyiz,
onların bize ihtiyacı var” denilerek,
devrimci tutsakları sahiplenme
çağrısı yapıldı. Bunun ardından tutsakların ihtiyaçlarını karşılamak
üzere tutsak komünü oluşturuldu.
TAYAD’lı Ailelerin öneminin
anlatıldığı bir konuşma yapılarak,
“Biz TAYAD’lılar çok önemli bir
kültürü ve değeri taşıyoruz. Bu değerler bizim değerlerimiz olduğu
kadar, halkımızın da değerleridir.
Değerlerimizi halkımızın içinde
yaygınlaştırmalı, aileleri birleştirmeliyiz” denildi.
Yemeğin bitiminde aileler, her
hafta cumartesi günleri biraraya geleceklerini belirterek; hasta olan
TAYAD’lıları ziyaret etmek üzere
dernekten ayrıldılar.

 F Tiplerinde Tecrit
Devam Ediyor
Kasım Ayı Hak İhlalleri
Raporu Açıklandı
Tecrite Karşı Mücadele Platformu’nun (TKMP), F Tipi hapishanelerdeki hak ihlalleri hakkında
Kasım ayı için yayınlandığı rapor
26 Kasım Cumartesi günü düzenlenen eylemle açıklandı.
İstanbul Taksim’deki Tramvay
Durağı’nda saat 12.45’te bir araya
gelen TKMP bileşenleri, “Tecrite
Son”, “Devrimci Tutsaklar Teslim
Alınamaz”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla eyleme başladılar. Yapılan
açıklamada, devrimci tutsaklara
uygulanan işkenceler ve yaptırımlar anlatıldı. 38 kişinin katıldığı eylem, açıklamanın okunmasından
sonra 2011 Kasım ayı hak ihlalleri raporunun basına dağıtılmasıyla sona erdi.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Yargı bağımsızlığı ve
"Kutsal Savunma Hakkı" oyunu

Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bir bölüm vardır.
“Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı
Suçlar” başlığı altında düzenlenen bu
bölümde ünlü 301. madde yer alır.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini,
devletin yargı organlarını askeri ve
emniyet teşkilatını alenen aşağılayan
kişilere hapis cezasını öngörür bu
madde.
Peki, devletin yargı organlarını
aşağılayan kişiler kimlerdir gerçekte?
Devletin yargı organlarını hükümet
organlarına çeviren, yargıya talimat
veren, kendini savcı, yargıç yerine koyanlar kimlerdir? Cevabı açık. Bu durumda halktan nasıl beklersiniz yargının saygınlığına inanmasını.
Bir devlet düşünün ki, kendini “bağımsız” olduğunu söylediği yargının
eline teslim etmiyor. Bir hükümet düşünün ki yeter çoğunluğu olduğu ve
dokunulmazlıklara karşı olduğunu
söylediği halde milletvekilinin yargı
dokunulmazlığını kaldırmıyor.
Yine bir yargı düşünün ceza kitapları bu yargıyı şöyle tanımlar: Bağımsızdır. Tarafsızdır. Kimseden emir,
talimat almaz. Bu tanımda üç sacayağının; iddia, savunma ve hüküm
makamının var olduğu söylenir. Bu
üçünün birlikte bağımsız yargıyı
oluşturdukları ifade edilir. Ama savunmayı temsil eden avukatlar her
türlü aşağılanmaya maruz kalır, savcı ve hakim birlikte aynı hizada otururlar, avukat onlara aşağıdan bakar.
Avukatlar, adliye kapılarında kendilerini aratmak için sıra oluştururken,
hakimler ve savcılar saygıya değer bir
şekilde özel kapılardan içeri girerler.
Avukatların, savunma için talepleri
kabul edilmez, emniyet fezlekesi hüküm olarak ellerine verilir. Savunmaları ‘kısa kesin!’ sözleriyle kesilir.
Sonra da “Savunma hakkı kutsaldır”
denir. Kim inanır?
Avukatın müvekkilinin sırlarını
saklama yükümlülüğü vardır. Kanunlar avukatın evraklarının arana-

mayacağını, müvekkili ile görüşmelerinin dinlenemeyeceğini düzenler;
ama bunlar kanunlarda hiç yazılmamış gibi avukat büroları baskın aramalarla aranır. Bütün evrakları talan
edilir. Takibe koyacağı çeklere bile el
konulur. Sonra da “savunma hakkı
kutsaldır” denir. Kim inanır?
Suçluluğu ispat edilene ve hakkında kesinleşmiş bir mahkeme
hükmü kuruluncaya kadar herkes masumdur. Bu en üst yasa olan
anayasanın verdiği bir haktır. Adına
masumiyet karinesi denilir. Bu hak,
kişinin kamuoyunda suçlu imiş gibi
ilan edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Bu hak,
hakkındaki suçlama, henüz yalnızca
iddia halinde olduğu için hakkında dedikodular çıkarılmasını, suçlu ilan
edilmesini engeller. Kendini savunacak delilleri toplamasına yardımcı
olur. Yani bu gizlilik, sanık veya
şüpheli içindir. Masumiyet karinesi
şüpheliyi, sanığı yani savunmayı korur.
Gelgelelim sanığı-savunmayı koruyan bu hak, yine soruşturma makamlarınca gasp edilir ülkemizde.
Altına imza attığı evraklar dahil bütün dosya avukattan gizlendiği, eline
bir tek evrak verilmediği halde, avukat müvekkili hakkındaki suçlamaları
televizyonlardan öğrenebilir. Hatta yüzünü bile ilk olarak televizyonda görüyor olabilir.
Avukatın dosya ile ilgili basına
yaptığı açıklamalar sonrasında hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal
ettiği gerekçesi ile davalar açılır.
Ama şüphelilerin görüntülerini, dosyadaki evrak ve belgeleri aklınıza ge-

Türkülerimizi
Hep Bir Ağızdan
Söylüyoruz
Trakya Kültür Merkezi’nin gelenekselleşen kış dönemi türkü geceleri,
26 Kasım günü yapılan türkü gece-

lebilecek her türlü delili, savcıdan hakimden, avukattan önce basına servis
eden polisler asla bulunamaz, yargılanamaz! Elbette bağımsız yargının
gücü polisi yargılamaya yetmeyecektir!.. Şimdi savunma hakkını masumiyet karinesini anlatsak kim inanır? Hiç kimseden de inanmadığı
şeye saygı duyması beklenemez.
Yargı organlarının itibarını sarsan
devletin, hükümetin ta kendisidir.
İtibar sahibi olmak güven duyulmayı gerektirir. Devlet adamlarının dokunulmazlık zırhına sıkı sıkı sarıldığı, kanunları ilk önce devlet adamlarının ihlal ettiği, anayasanın her yerinden delik deşik edildiği bu yargı
sistemini aşağılayan devletin ta kendisidir.
Bunun en açık örneğini geçtiğimiz
günlerde 34 avukatın tutuklandığı
soruşturmada gördük. Avukatların
birçoğu yalnızca Abdullah Öcalan ile
görüşme yaptıkları için tutuklandılar.
Devlet yıllar boyunca attığı her adımı izlediği, bütün görüşmelerini dinlediği, kayda aldığı, istediğinde tüm
görüşmelerini yasakladığı ya da fiilen
engellediği İmralı avukat görüşmeleri,
sonunda soruşturma konusu oldu.
Üstelik tutuklu yürüyen bir soruşturma!
Hakimlerin, savcıların, avukatların telefonla görüşmekten korkar hale
geldiği, “Ne yapalım Yargıtay böyle istiyor” diyerek boyunlarını büktüğü, ancak polisin fezleke haline getirdiği davaya bakan, bunun dışındaki dünyadan habersiz bir yargı.
Örümcek ağları gibi küçüklerin takıldığı, büyüklerin delip geçtiği…

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

siyle başladı. Kültür Merkezi’nin bu
faaliyeti kış mevsimi süresince her ay
yapılmaya devam edecek.
26 Kasım akşamı yapılan türkü
gecesine 55 kişi katıldı. Coşkulu geçen gecede Trakya ve Anadolu’dan
türküler hep bir ağızdan seslendirildi.
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Yaptıkları Katliamın Dehşetinden Korktular
Tutanağa İsimlerini Bile Yazamadılar

Sayı: 297

Yürüyüş
4 Aralık
2011

19 Aralık 2000 tarihinde katliam
yapılan 20 hapishaneden birisi olan
Bayrampaşa Hapishanesi’nin duruşması 2 Aralık günü Bakırköy 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Duruşma öncesinde, bir sahte belge daha açığa çıktı. Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 30 Kasım günü yazılı bir
açıklama yaparak, bu sahte belge
hakkında bilgi verdi. Bu tutanakta,
Jandarma görevlilerinin başından
beri tutuklu ve hükümlüleri kurtarmaya çalıştıkları, ikaz ve uyarılarda
bulundukları ancak bazı tutuklu ve hükümlülerin isyan ettikleri, silah kullandıkları, birbirini vurdukları, patlayıcı madde attıkları, koğuşu ateşe
verdikleri, kendilerini yaktıkları yazıyordu. Tutanakta, operasyonun tüm

sorumluluğu tutuklu ve hükümlülere
yüklenerek; ölüm ve yaralanmaların
tutuklu ve hükümlüler tarafından
gerçekleştiği anlatılıyor.
HHB, adı geçen tutanakta sicil
numarası yazılı ancak ismi bulunmayan kişilerin kimlik bilgilerinin sorulmasını talep ettiklerini belirterek,
“Jandarma Genel Komutanlığı tarafından mahkemeye gönderilen cevaba göre; 1988-286 sicil numaralı kişinin Macit Sarıkaya olduğu Van
ilinde görev yaptığı, 1991-235 sicil
numaralı kişinin Suat Akyan olduğu
tutanağın düzenlendiği tarihte Diyarbakır’da görev yaptığı, her iki
personelin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapmadığı, yine
olay tespit tutanağında yer alan sicil

Trakya Halkı,
Basın Açıklaması
Değil Eylem
Yapmalıyız, Diyor

Ergene’yi Kirleten “Evsel
Atıklar” Değil Tekellerdir

Trakya Halk Komitesi, 27 Kasım
2011 Pazar günü 14.00-16.00 saatleri
arasında Babaeski Çarşı ve Gazi
Kemal Mahallesi’nde toplu şekilde
bildiri dağıtımı ve afişleme yaparak,
“Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Değildir!” kampanyasını halka duyurmaya devam etti.
Kapı kapı, esnaf esnaf gezilerek 2
bine yakın bildiri dağıtıldı ve yaklaşık100 adet afiş esnafların camlarına asıldı.

Trakya’da son dönemde artan
Ergene konulu çevre sempozyumlarına bir yenisi de 26 Kasım günü Tekirdağ-Kırklareli-Edirne barolarının
Edirne’de ortaklaşa düzenlediği
“Trakya Çevre Sorunları” başlıklı
sempozyumla eklendi.
Yapılan sempozyumda “Ergeneyi kirleten evsel atıklar” üzerinde durulurken, Trakya’daki belediyelerin
arıtma tesisine sahip olmadığına değinildi. Ancak çevreyi asıl katledenler anlatılmadı. Asıl katliamcılar
daha fazla kar amacıyla hareket
eden fabrika sahipleri ve onları koruyan bu düzendir.

Yozlaşmaya Karşı Yunus Emre
Halk Komitesi Yürüyüş Kararı Aldı
İstanbul Gazi Mahallesi’nde yaşanan yozlaşmaya karşı geçtiğimiz
hafta Yunus Emre Mahallesi’nde
kurulan “Yozlaşmaya Karşı Yunus
Emre Halk Komitesi” tarafından 27
Kasım’da halk toplantısı düzenlendi.
Özcan Kıraathanesi’nde yapılan
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toplantıda, mahalledeki çeşitli sorunlara değinildi. Hırsızlık, çeteleşme gibi sorunların ön plana çıktığı
toplantıda, bunlarla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için
bazı kararlar alındı. 4 Aralık günü
mahallede yozlaşmaya karşı yürüyüş
düzenlenmesi kararı da alındı.

numaralarına sahip personelin bulunmadığı tespit edilmiştir.” bilgisini verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın
27 Eylül 2011 tarihli yazısından çıkan
sonuca göre, operasyon tutanağı altına
yazılan sicil numaralarının bilerek
yanlış yazıldığı; kimliklerin gizlenmek
istendiği açığa çıktı.
Açıklamanın devamında, “Gerçek şudur; öyle bir katliam gerçekleştirdiler ve insanlığa karşı öyle büyük suçlar işlediler ki ortaya çıkan sonuçtan kendileri de korktular... Tabii
en üst düzeyde kararı alınmış bu
operasyonun hesabının sorulamayacağına da güveniyorlardı. Bizden
kim hesap sorabilir ki diyorlardı. Ne
de olsa unutulur diye düşünüyorlardı. Yanıldılar, yanılıyorlar. Yıllar da
geçse sorulacak hesabı unutmadık. Takip etmeyi hiç bırakmadık.” denildi.

“Hakkınızı Arayınız.
Hakkınızı Aramazsanız,
Hakkınızla Birlikte
Şerefinizi de Kaybedersiniz”
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) Çorum Temsilciliği, Ankara Batıkent’te cemevi hakkı için direnişini sürdüren PSAKD Yenimahalle Şube üyeleri ile dayanışmak için
26 Kasımda eylem yaptı.
“Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız” yazan dövizlerin taşındığı eylemde, sloganlar eşliğinde pazarda
yürüyüş ve sonrasında cemevini desteklediklerini ifade ettikleri açıklamayı yaptılar.

Gerçek Katiller Yargılanıncaya
Kadar Davanın Takipçisiyiz
19-22 Aralık 2000 Hapishaneler
Katliamı’nda 12 tutsağın katledildiği
Bayrampaşa Hapishanesi’nin davası 2
Aralık’ta Bakırköy 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
TAYAD’lı Aileler, duruşma öncesinde Adliye önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurarak, mahkemeye katılım çağrısında bulundular.
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Gazi Halkı Yıkımlara Karşı
Komitelerini Kuruyor
Yıkımlara Karşı Gazi Halk Komitesi tarafından, halkı kentsel dönüşüm yalanlarına karşı bilinçlendirmek
amacıyla yapılan halk toplantıları, 21 Kasım günü Zübeyde Hanım Mahallesi Heykel bölgesinde yapılan toplantıyla devam etti.
AKP iktidarının Van depremiyle beraber Kentsel Dönüşüm saldırısını artırmak istediğine değinildi. Kentsel
Dönüşüm’ün gecekondularımızın zenginlere peşkeş çekilmesi demek olduğu ve barınma hakkımız için tek çaremizin birleşmek ve örgütlenmek olduğu vurgulandı.
AKP’nin Kentsel Dönüşüm Projesi yalanlarına karşı yerinde ıslah projesinin savunulması gerektiği anlatıldı.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın Timtik
de toplantıya katılarak, hukuksal açıdan sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

Gerze’de Termik Santrale
Karşı Miting Yapıldı
Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Yaykıl köyüne Tuncay
Özilhan’ın sahibi olduğu Anadolu Grubu’nun yapmak
istediği termik santrale karşı Yeşil Gerze Platformu tarafından 26 Kasım günü miting düzenlendi.
Mitinge, bileşenleri içinde Halk Cephesi’nin de olduğu Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu (STHP) da
katıldı. Gerze’de düzenlenen “Termik Santrale Hayır Mitingi”ne, başta Yaykıl köylüleri olmak üzere 5 bini aşkın
kişi katıldı.
Gerze’de kurulmak istenen termik santrale karşı mücadele kararlılığının belirtildiği konuşmalar yapıldı. Müzik grupları sahne aldı. Yeşil Gerze Platformu’nun ısrarı üzerine, eyleme destek vermeye gelen Grup Yorum da
sahne aldı. Mitinge Halk Cephesi de dövizleriyle katıldı.
Mitingin sona ermesinin ardından, termik santralin yapılmak istendiği Yaykıl köyünde halk, jandarmaya olan öfkelerini, nasıl saldırıya uğradıklarını, polisin ambulanslarla
taşıdığı gaz bombalarını kendilerine attığını anlattılar. Köyde, termik santralin kurulmasını engellemek amacıyla gece
nöbetleri tutuluyor. Köy halkı, saldırı durumunda toplu olarak karşı koymak için örgütlenmiş durumda.

Eğitim-Sen Üyelerine Yönelik
Baskılar İzmir’de Protesto Edildi
İzmir’de Kamu Emekçileri Cephesi, Grup Yorum'un şarkı sözleri bilgisayarında çıktığı için ceza alan Eğitim-Sen
üyesi Berivan Doğan ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan
Mehmet Ali Aslan için 26 Kasım günü basın açıklaması yaptı. Eylemde “Berivan Doğan’ın Grup Yorum Dinlemesine
Hapis Cezası Hukuksuzdur Hapis Cezası Geçersiz Sayılmalıdır” ve “Tutuklu Bulunan Eğitim-Sen Üyesi Mehmet
Ali Aslan Serbest Bırakılsın” pankartları açıldı.

Güler Zere’yi
Zulmün Elinden Aldık
Ayhan Efeoğlu’nu da Alacağız!
TAYAD’lı Aileler, “Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı Nerede? Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız!” diyerek,
Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’nin
önüne kadar yaptıkları yürüyüşün ikincisini gerçekleştirdiler. 110 kişinin katıldığı yürüyüş boyunca sloganlar atıldı. Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindiğinde, TAYAD’lı Aileler adına Hüsnü Yıldız tarafından bir açıklama yapıldı. Yıldız “Ayhan Efeoğlu bu vatanın bir evladıydı. Gözaltında öldürüldü. Ölümü kayıt altına alınmadı. Ailesinin arkadaşlarının ziyaret edeceği bir mezar
taşı bile yok. Aradan 19 yıl da geçse, bu duruma bir son
verilmelidir. ” diye konuştu.
“Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı Nerede?” diye soranlar
arasında Grup Yorum da vardı. Oturma eylemi yapıldığı esnada, “Bize Ölüm Yok” ve “Haklıyız Kazanacağız”
marşlarını söyleyen Grup Yorum'a kitle de eşlik etti.
Açıklamanın ardından “Haftaya cuma aynı saatte yine
burada olacağız.” denilerek eyleme son verildi.

Sağlıkta Dönüşüm Yasası,
Sağlık Emekçilerinin
Çalışma Hakkı İle Halkın
Sağlık Hakkını Tehdit Ediyor
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Sağlıkta Dönüşüm Yasası ile Sağlık Bakanlığı’na
devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hastanelerinin
satılması için, 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 5220 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Maliye Bakanlığı’na, yetki verilmişti. Şimdi de sıra tıp fakültelerine geldi.
Tıp fakültesi hastanelerinin özelleştirilmesine karşı 17
Kasım günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde çadır kuruldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğrencileri, Asistan ve Uzman Hekimleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi’nin ortak kararı ile yapılan eylemde, imza masası da açılarak, bildiri dağıtıldı ve greve destek çağrıları yapıldı. 22 Kasım günü de, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kadar yürüyüş yapıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Çetin Erdolu, sağlık çalışanlarının ellerindeki hakların alındığını, güvencesiz bırakıldıklarını dile getirildi. Yapılan basın açıklamasının
ardından, Grup Yorum’un grev türküleriyle halaylar çekildi.

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR
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Devrimci Memur
Hareketi

len sana kötü davranır
mı?” gibi kısımlar bir çocuğa direkt olarak sorulması sakıncalı olan sorulardır. İkincisi, kademe
öğrencilerinin düşünceleri
kısmında da okulu, öğretmeni, idarecileri şikayet
eden ya da onları muhbirliğe teşvik eden sorular
bulunmaktadır. Öğretmenlerin değerlendirme yaptığı kısımlarda
çocuğun bir işte çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa kaç saat çalıştığı;
okulun bulunduğu mahallenin göç
alan veya yoksul bir mahalle olup
olmadığı; anne, baba veya kardeşlerinden herhangi birinin cezaevinde kalıp kalmadığının belirtilmesi; evde Türkçeden başka bir dilin konuşulup konuşulmadığı veya
düzeyinin belirtilmesi; çocuğun
aile tarafından fiziksel veya cinsel
istismara uğrayıp uğramadığının
belirtilmesi istenmektedir. Bu sorulara verilecek evet cevabı ise öğrencileri fişlemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Üstelik öğretmen,
rehber öğretmen, idare, muhtar
ve imamın risk altındaki bu çocukları denetleyeceği durumunun kendisi
risklidir. Çünkü bu bilgiler gizlilik taşımalıdır. Okul dışındakilerin hele de
eğitimle ilgisi olmayanların bu bilgileri görmesi sakıncalıdır.
Asıl sorulması gereken sorulardan
biri de bu devamsızlıklarının veliye
nasıl duyurulacağıdır. MEB tarafından ADEY (Aşamalı Devamsızlık
Yönetim Modeli) şemasında bu bilgilendirmenin mesaj sistemiyle yapılacağı belirtilmektedir. Bir haber sitesinden edindiğimiz bilgiye göre bu
sistem çeşitli ihaleler yoluyla Ankara’daki bir şirkete verilmiş olup bununla ilgili yazı İl MEM’lere (İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne) gönderilmiştir. Söz konusu sistemin veliye maliyeti yıllık 24 TL’dir. 20 milyon öğrencinin olduğu bir ülkede bu işten kazanılacak paralar ortadadır. Hani eğitim parasızdı, veliden tek kuruş para
alınmayacaktı? MEB bu uygulamayla
eğitimde alınan 40 kalem paraya bir
yenisini daha eklemiş olacak.

Öğrencileri ‘risk unsuru’ gören
AKP’nin, öğrencileri fişlemesini
kabul etmiyoruz!
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Milli Eğitim Bakanlığı “2011/47
sayılı genelgesiyle çocukların okula devamlarını ve zamanında okulu bitirmelerini sağlamak, takibini
yapmak” amacıyla yapıldığı iddia
edilen; “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi” diye bir uygulama başlatmıştı. “Anayasa ve Çocuk Hakları
Sözleşmesi”ne dayandırılan bu uygulamayla, ilköğretim çağındaki çocukların okula devamları ve okulu zamanında bitirmeleri amaçlandığı söyleniyor. Ve öğrencilerin devamsızlık
yapmasını “risk unsuru” olarak gösteriyor. Uygulamaya ilişkin hazırlanan modelin altında “Risk Değerlendirme Formu” bulunmaktadır.
Buna göre “risk unsuru” olarak tarif edilen öğrenciler belirlenecektir.
Bu formlar hazırlanırken hiçbir şekilde öğretmenlere veya sendikalara
danışılmamıştır. Öğretmenin, öğrencinin ayrı ayrı doldurduğu formlar öğretmenler tarafından e-okul sistemine girilmektedir. Bir öğrencinin form
girişi için öğretmen yaklaşık 15 dakika zaman harcamaktadır. Burada da
Milli Eğitim Bakanı’nın “öğretmenleri 8.00’den 17.30’a kadar çalıştıracağız” ifadesinin hayata geçirmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Oysa ki
bizim iş tanımımız ve saatlerimiz
bellidir. Bu uygulamalar performansa dayalı çalışma sistemini ve esnek
çalışmayı yıllardır uygulamaya koymak isteyen AKP iktidarının bir projesidir. Hatırlatırız, angarya bir suçtur. MEB’in bu uygulaması angarya
niteliğindedir.
Soruları incelediğimizde öğrencilerin düşünceleri kısmında pedagojik olarak ciddi sorunlar taşıdığını
görmekteyiz. “Ailenin sana önem
verdiğini düşünüyor musun?”, “Ai-

Bir başka gerçeklik ve can alıcı
nokta ise MEB’in bu formları UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası
Çocuklara Yardım Fonu) ile birlikte
oluşturmasıdır. UNICEF kimdir?
UNICEF, BM’nin yani emperyalizmin bir kuruluşudur. Bugün Somali’de 3 ay içinde 30.000 çocuğun
açlıktan ölümüne yol açan emperyalizmin ambargosudur. Emperyalizmin
kuruluşu UNICEF ise yardım dağıtmakta ve halkları bu yolla kandırmaya
devam etmektedir. Yani, emperyalist
sistem bundan da kendine bir pay çıkartmakta ve bu durumu da kendi lehine çevirmeye çalışmaktadır. MEB’e
soruyoruz? Bağımsız bir ülkede devamsız olan öğrencilerin takibinin
UNICEF tarafından yapılmasının
anlamı nedir? Bu bakanlığın adı
“milli” değil midir? Öğrencileri fişlemekten başka öğrencilerin eğitimiyle hiçbir ilgisi olmayan, fişlemekten başka işe yaramayan bu sorular neden soruluyor? Öğrenciler
neden fişleniyor? Ve neden emperyalist kuruluşlar tarafından fişleniyor?
Eğitim-Sen konuyla ilgili ekim
ayına kadar suskun kalmış, formların
içeriğine dair ancak birkaç haftadır o
da utangaçça açıklamalarla süreci
geçiştirmek istemektedir. Oysa geçiştirilemeyecek kadar önemli olan bu
anketlere karşı alınacak tavır; kesinlikle reddetmek olmalıdır. Her zaman
olduğu gibi Eğitim-Sen, karşı duruşun fiili meşru mücadeleden geçtiğini unutmuşa benziyor.
Bir takım hukuki başvurularla
önlenemeyecek olan bu topyekün
saldırının önüne geçmek ancak somut,
net ve militanca bir tavırdan geçer. Biz
Kamu Emekçileri Cephesi olarak 28
Kasım’da İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü önünde yaptığımız eylemle bu sorumluluğu yerine getirecek ilk adımı attık.
Bizler halk için eğitim halk için bilimi savunan Kamu Emekçileri olarak bu formları doldurmayacağız.
İşleme girmeyeceğiz. Bu angaryayı
kabul etmiyoruz. Öğrencilerimiz
risk unsuru değildir. Öğrencilerimizi
FİŞLEMEYECEĞİZ!

ORTADOĞU, ORTADOĞU HALKLARININDIR

Kaçak Güreşerek Değil
Devrimci Doğrularla
Yaşamalıyız

karıp, devrim ve devrimcilik iddiamızla bütünleştirmeliyiz. Temel
sorunumuz budur. Çünkü ideolojik yetersizlik aşılır. Teori öğrenilir. Eleştiri ve özeleştiriye dair bilimsel
yöntemler öğrenilir.
Ancak samimiyet,
devrimci saflık olmadığında hepsi
önemsizdir. Eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını işletecek tüm etkenler işlevsizleşir.
Eleştiri ve özeleştiri silahımızı
zaaf ve eksiklerimize karşı, burjuva
ideolojisinin sızmalarına karşı etkin bir şekilde kullanmamamızın en
belirleyici nedeni samimiyetsizliktir.
Kaçak güreşmektir. Kimi eleştiri-özeleştiri kötüdür demiyor, diyemiyor.
Ve hatta eleştirilen kendisi değilse sürece katılıyor. Fakat kendine yönelen
bir eleştiri, bir müdahale olduğunda
samimiyetsizlik süreci tıkamaya başlıyor. Genel hatlarıyla üç biçimde gerçekleşiyor bu durum:
Birincisi, hiçbir şekilde eleştiri kabul edilmiyor. Yanlış, yalnız kabul
edilmiyor; bile bile savunuluyor.
Dayatılıyor. Kriz yaratılıyor. Eleştiri-özeleşiri süreci daima bir kriz süreci olarak kalıyor.
İkincisi, ağzı laf yapan; teoriye, tarihe ve geçmiş pratiğe hakim kişi bu
“meziyetlerini” üste çıkmak için
kullanıyor. Sorumlusuna dahi yapıyor bunu. Esasında ise teoriyi, tarihi, ona verilenleri bireysel çıkarları
için suistimal ediyor. Aynı zamanda
tahrif ediyor, çarpıtıyor.
Üçüncüsü ise; samimiyetsizliğin, kaçak güreşmenin en karakte-

Eleştiren de ‘Biz’iz
Eleştirilen de!
Eleştiri ve özeleştiri gelişim içindir. Savaşımızı, örgütlülüğümüzü,
devrimciliğimizi büyütmek içindir.
Daha sonuç alıcı bir pratik için;
buna engel olan aksaklıkları, hataları,
yanlış çalışma tarzlarını aşmak için
eleştiri ve özeleştiri mekanizmasını
işletiriz. Burjuva ideolojisinin, düzen
kültürünün etkilerine karşı devrimci kültür ve ideolojimizi hakim kılmak için en önemli silahımızdır
eleştiri-özeleştiri.
Bunları biliriz. Yaşamdaki olumlu ve olumsuz durumlardan doğruluğunu da görürüz. Eleştiri ve özeleştirinin önemi, gerekliliği konusunda görünürde hepimiz hem fikirizdir. Ancak bu mekanizmayı yeterince ve gerektiği gibi işletebildiğimizi söyleyemiyoruz. Burjuvazi devrimci mücadeleye, devrimciliğe sürekli saldırıyor. Hem örgütlü halk kesimlerinde, hem devrimci örgütlerde,
hem de tek tek devrimcilerde inançsızlık ve çözümler yaratmak için
uğraşıyor. Baskı ve teröre başvuruyor. Devrimcileşmenin, devrimciliği büyüteceğimiz nesnel zeminin
yani pratiğimizin gelişmesi için engeller yaratıyor. Eleştiri ve özeleştiriye konu olan her şey, düşmanın bu
çabalarının, hayatın bütününü kapsayan ideolojik kuşatmasının birer sonucudur. Eleştiri-özeleştiri silahımızı nasıl kullandığımız ya da gerçek
anlamda kullanıp kullanmıyor oluşumuz sınıfsal bir durumdur. Özünde burjuvaziden mi yoksa proletaryadan mı yana olduğumuzu gösterir.
Eleştiri-özeleştiri hangi sınıfın çıkarına işliyorsa, tavır ve davranışlarımıza yön veren de o sınıf olacaktır.
Devrimciyiz. Devrime ve halka
hizmet ediyoruz. Eleştiri-özeleştiriyi de kişisel bir mesele olmaktan çı-

Hatalar sıralanır,
nedenler ortaya konur.
Karşılığında ise her şeye
“evet” denir.
“Haklısınız” denir.
Burada gerçekten kaçış
vardır. Gerçekle
yüzleşmekten kaçış
vardır.

ristik halidir. Eleştiriyi acele kabul
etme, aşırı özeleştirel olma biçiminde kendini gösterir. Fakat esasında o
görünümde bir tablo çizilmekte ve
eleştiri-özeleştiri işlevsiz ve anlamsız kılınmaktadır. Hatalar sıralanır,
nedenler ortaya konur. Karşılığında
ise her şeye “evet” denir. “Haklısınız”
denir. Burada gerçekten kaçış vardır.
Gerçekle yüzleşmekten kaçış vardır.
Eksiklikleri, hataları aşmak için
emek harcamaktan, irade koymaktan
kaçış vardır. Böyle yaptıkça örgütümüzü, yoldaşlarımızı, kendimizi kandırırız. Daha doğrusu kandırdığımızı sanırız. Oysa durum herkes için
çok açıktır. Pratik de bunun aynasıdır. Bu tür çabalarla eleştiri-özeleştiri süreci bir an önce bitirilmek istenir. Sonrasında ise o “evet”lerin
“haklısınız”ların birer geçiştirme olduğu kanıtlanır. Böylelikle bir dahaki
eleştiriye kadar aynı hatalarda, aynı
düşünce ve çalışma tarzında ısrar edilecektir.
Böyle bir tavır, kuşkusuz kimse tarafından özeleştiri olarak kabul görmez. Sırıtır ve sonuçları da öngörülür.
Ancak mesele bunun deneniyor oluşudur. Eleştiri bir devrimciyi yıkmaz. Yıkmamalıdır. Ancak düşündürmelidir. Kendini tartıp biçmesini,
yeri geldiğinde utanmasını sağlar.
Bu tarzda ise hiçbiri yoktur bunların.
Görünüşte devrimcilik korunur. Devrimci doğrulara karşı çıkılmamış olunur. Hatta eksiklere, hatalara karşı
adım da atılacağı söylenir. Güven
verildiği sanılır. Hareketle, doğrularla karşı karşıya gelinmemiş olunur.
“Eleştiri-özeleştiri” aslında bu şekilde de bir silah olarak kullanılmaktadır ama kime karşı? Soru ciddidir. Cevap da aynı derecede ciddi ve açıktır.
Devrimciliğimiz büyütmek için
iddiamızın samimi olması şarttır.
Eleştiri ve özeleştirideki samimiyet
devrimciliğimizdeki samimiyettir.
Kaçak güreşmeden gerçeklerle yüzleşip yanlışlardan kaçınmalı, devrimci ideoloji ve kültürle donanmalı, doğru düşünce ve çalışma tarzını
benimsemeliyiz. Bunun için de
‘ben’den çıkıp BİZ olmalıyız. Unutmamalıyız; eleştiren de ‘BİZ’iz,
eleştirilen de!

KÜRDİSTAN, KÜRT HALKININDIR
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Halk İçin Sanat Yapmak Halkın
Sanatçısı Olmak İçin Varız
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Bu sadece kendimize verdiğimiz
bir isim değildir. Bu bir misyondur
ve bu misyonu hak etmek gerekmektedir. Bizler bu misyonu hak etmek için yıllarca halkın içinde olduk,
onunla omuz omuza ekmeğini, aşını
paylaştık, içlerinden biri olduk. Halktan kopuk aydınların, sanatçıların
geleneğini yıktık.
Kitleleri eğitmede bilinçlendirmede, mücadeleye katmada, değiştirmede, dönüştürmede önemli bir
işlev yüklenen kültür-sanat faaliyetlerimiz alternatif bir kültürün, demokratik halk kültürünün temellerini
oluşturuyor.
Söylediğimiz türküler, oynadığımız
oyunlar, dergimizde yazdığımız yazılar
ve yaptığımız filmlerle kendi siyasi
düşünüşümüzü, dünya görüşümüzü
ortaya koyuyor, yozlaşmaya ve çürümeye karşı yaratmaya çalıştığımız
yeni kültürü, vatan ve halk sevgisini,
bu uğurda verilen mücadeleyi, ödenen
bedelleri işleyerek toplumun ezilen,
sömürülen her düzeydeki insanına ta-

şımayı hedefliyoruz.
Yani düzenin egemen kılmaya
çalıştığı dejenerasyonun alt edilmesi,
yepyeni, tertemiz bir kültürün yaratılması için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hayatın her alanında süregelen devrimci mücadeleyle iç içedir, ondan beslenir, onu besler...
Emekçiler alanlardayken bizler
de onlarla birlikte söylüyoruz türkülerimizi. Bazen bir gecekonduya
bazen bir işyerine misafir oluyor türkülerimiz. F Tipi hücrelerde, devrimci
tutsakların dilinde direniş oluyor türkülerimiz. On binlerce yüz binlerce
yürek birlikte atıyor, dillerimiz birlikte
söylüyor zulme karşı en dirençli türküleri. Yüzlerce polis kalkanına karşı
kol kola giriyoruz, sloganlarımızla
birlikte bedenlerimizi barikat yapıyoruz, coplanıyoruz... Aynı hücrelerde
birlikte kalıyoruz.
Sanatımızın gücünü işte buradan
alıyoruz, ölümü hiçe sayan Ayşe'mizden, Nil'imizden, İdil'imizden, şehit
olma onuruna erişenlerimizden alı-

kamu
Biz de Grup ğü’nde
emekçisi olagörev yaYorum Dinliyoruz rak
pan Berivan
Grup
Yo r u m
dinlediği
için 10 ay
hapis cezasına çarptırılan Berivan
Doğan için 25 Kasım günü İstanbul
Adliyesi önünde Kamu Emekçileri
Cephesi tarafından eylem yapıldı.
“Berivan Doğan’ın Grup Yorum
Dinlediği İçin Aldığı Hapis Cezası
Hukuksuzdur, Hapis Cezası Geçersiz Sayılmalıdır” pankartının
taşındığı eylemde, “Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Berivan Doğan
Yalnız Değildir” sloganları atıldı.
Kamu Emekçileri Cephesi adına
Ömer Açık tarafından yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlü-
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Doğan hakkında, bilgisayarında Grup Yorum’un şarkı sözlerinin bulunmasından ötürü 5 Ocak 2006 tarihinde
işyeri idari amirliğince tutanak tutulmuştur. Bu iddianameyle açılan
dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş, dava önce
beraat kararı ile sonuçlandırılmış
ancak savcılığın beraat kararını
temyiz etmesiyle, Yargıtay tarafından karar bozulmuş ve 10 ay hapis
cezası verilmiştir” denildi.
Daha sonra kendilerinin de
aynı suçu işlediklerini söyleyen
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri,
kendilerini ihbar ederek, suç duyurularını İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na verdiler.

yoruz. Sosyalist kültüre uzanan yeni
bir kültürü yaratmaya çalışırken faşizmin koşullarında karşılaştığımız
onca zorluğa rağmen yine de aralıksız
bir şekilde faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Öylesine zor koşullarda
sürdürüyoruz ki çalışmalarımızı; gün
geliyor yasaklar, mahpusluklar giriyor
araya ama, biz yine devam ediyoruz
üretmeye... Susmuyoruz... Tutsaklık
koşullarında da sürüyor çalışmalarımız.
Ve biz yine devam ediyoruz yolumuza.
Çalışmalarımızı yürüttüğümüz kültür merkezlerimiz basılıyor, talan ediliyor hatta kapatılıyor... Ama boşuna,
daha önce de denemişlerdi bunu. Her
defasında yenilen egemenler oldu.
Yargılanan Grup Yorum değil, onları
tutsak etmeye çalışanlar olmuşlardır.
Grup Yorum dinleyenleri yargılamaya
kalkıyorlar. Şimdi de aynı sahne yaşanıyor. Bir tarafta Kuyucu Muratlar,
Hızır Paşalar, cuntacılar katliamcılar
olacak diğer tarafta Şeyh Bedreddinler,
Pir Sultanlar, Köroğlular. İşte bu hesaplaşmaya bir defa daha duruşma
salonlarında tanık olundu Grup Yorum
türküleri yargılanıyor bir kez daha...
Halkın kültürü, halkın sanatı için
doğru bildiğimizi yapmaya devam
edeceğiz.

Grup Yorum
Gazi Mahallesi’nde
Liseli Gençlerle
Konser Düzenleyecek
İstanbul Gazi Mahallesi’nde Grup
Yorum’un liselilerle birlikte başlattığı
atölye çalışması devam ediyor. 24 Kasım
günü Gazi Mahallesi Dörtyol’da Grup
Yorum’un da katılımıyla el ilanı dağıtımı
yapıldı. Grup Yorum şarkıları eşliğinde
1000 tane el ilanı dağıtıldı. Birçok liseli
öğrencinin form doldurarak kayıt olduğu
çalışma yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Grup Yorum, kaydını yaptıran gençlerle üç aylık bir çalışma yaparak, eğitimin sonunda gençlerle birlikte bir
konser düzenleyecek. Yorum, gençlere
dayatılan yoz kültüre karşı, yeni bir
kültürü kolektif bir şekilde yaratmayı
hedefliyor.
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AVRUPA’dakiBİZ
Alman devletinin desteğini
alarak NAZİ’lerin nasıl katliamlar yaptığı ortaya çıkalı iki
hafta oldu. 9 esnafın bu ırkçı katiller tarafından katledildiği açıklandı.
Sistematik olarak cinayetler
işlemişler. Listeler yayınlamışlar. Bu listeleri onlara kim verdi? Bu sorunun cevabı açık: DEVLET!..
Biz devrimcilerin bildiği bir gerçek artık gün yüzünde: ALMAN
DEVLETİ BU KATLİAMLARDAN
SORUMLUDUR!
Ve bunun hesabını vermelidir.
Bunların yaşanmaması bir özür ile
olacak bir şey değil.
Eğer ki biz geri adım atarsak, demokratik haklarımız için mücadele etmezsek tam tersine KATLİAMLARINI SÜRDÜRECEKLERDİR!
Halkımız neden sokaklara çıkmıyor?
Elbette bunun sorumlusu halk değildir. Peki neden? Almanya’da yaşayan 3 milyonun üzerindeki Türkiyeli bir şekilde örgütlü bir halktır. Camilerde, yöre derneklerinde, Alevi
derneklerinde, gençlik kurumlarında
ve benzeri...
Nasıl oluyor da bu kadar örgütlü
bir halk haklarını istemiyor? Bu kadar açık bir katliamda büyük ölçüde
bunun arkasının geleceğini bildiği halde sokağa çıkmıyor.
Çıkmıyor çünkü, örgütlü olduğu
kurumlar icazetçi, seslerini çıkarmadıklarında, bir-iki eylem yaptıklarında olayların düzeleceğine inanıyor.
Bu zamana kadar bu politikayı izlediler. Cami yapımlarını engellemek
için (Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadıkları yerler) önlerine kadar geldi
Naziler. Onlar ise binleri oraya yığacaklarına belediyelerin dediklerini
yaparak km’lerce uzaklarda 10 kişi ile
eylemler yaptılar.
Devrimciler, anti-faşistler o camilere karşı yapılan yürüyüşleri engellemiştir, halkı da arkasına alarak.
Ama katliamları engelleyemediler,
ele geçirilen belgelerde 83 kişilik
ölüm listesi varmış. Bunların içinde

le edeceğiz.
Alman devletinin gerçek amacının ne olduğu açık. SİNDİRİLMİŞ, KORKMUŞ BİR
HALK İSTİYOR karşısında.
Saldırılarının amacı bu. Eğer
biz bu saldırılar karşısında geri
adım atarsak, daha fazla asimile
olursak, daha çok üstümüze geleceklerdir. Sonuç aldığını düşünecek
ve daha fazla baskı kuracaktır. Diyelim halkımız korkuyor, tam olarak
Alman devletinin amacını anlamıyor,
peki biz?

Hesap Sormamız
İçin Daha Ne
Kadar Katliam
Olması Gerekiyor?
Milli Görüş Dernekler Federasyonu’nun başkanı da var. Yani susarak
bir yere varılmıyor.
Kendi ismini gazetelerden öğreniyor bu kişi. Alman devletinin koruma vermesi gerekmiyor mu? Ama
biz sesimizi çıkarmazsak, daha çok
listeler yayınlarlar, daha çok kan dökerler. Camileri yakarlar, derneklerimizi, evlerimizi kundaklarlar.
9 cinayetin hepsi güpegündüz halkın içinde işlenmiştir. Bu kadar açık
ve pervasızca yapıyorlar. Bu gücü
kimden alıyorlar, tabi ki Alman devletinden ve BİZİM SUSKUNLUĞUMUZDAN!
Halkımızın çoğu, sesimizi çıkarırsak bizi Almanya’dan sınırdışı
ederler, gidip Türkiye’de yoksulluk
içinde nasıl yaşayalım, diye düşünüyor!
Hayır, Alman devletinin şu an
için böyle bir politikası yoktur. Alman
devletinin bizim emek gücümüze
hala çok ihtiyacı var. Almanya yaşlanıyor, bunu biliyoruz.
Başka ülkelerden de getirebilir
tabi insan ama bunu yapmaz. Çünkü
ne kadar istediği gibi olmasa da Türkiyeliler bir uyum içerisinde Almanya’da.
Bu aşamaya getirmek için yıllarca uğraşmıştır Alman devleti. Şimdi
başka halklara kapısını bu şekilde açmak istemiyor. Vasıfsız insan istemiyor Almanya artık.
Ayrıca, kovsalar ne olur, her gün
böyle korkarak mı yaşayacağız? Çocuğumuzu okula gönderirken yolda
bulur öldürürler diye mi düşüneceğiz?
Ne zaman benim evimi de kundaklayacaklar diye mi yaşayacağız?
Bunun için mücadele etmeliyiz.
Kendi değerlerimizle, geleneklerimizle yaşamak istiyorsak mücade-

Peki Devrimciler Olarak
Ne Yapıyoruz!
Evet halkımızın demokratik haklarını savundukları, “emeğimizle varız hakkımız istiyoruz!” dedikleri
için devrimciler bedel ödüyor. Anadolu Federasyonu çalışanlarının tutuklanmasının nedenlerinden birisi budur.
Evet bedel ödüyoruz! Biz ne kadar güçlenirsek Alman devleti o kadar daha geri çekilecektir! Biz zayıfladıkça daha fazla üzerimize geliyor. Ama ilk önce biz cüretli olmalıyız! Alman devletinin ırkçı politikaları bu kadar açığa çıkmışken biz hala
nasıl örgütlenemiyoruz! Nasıl hareket
edemiyoruz! Herkes birilerinden bekliyor! Fedaral milletvekili Özcan
Mutlu, “Nasıl oluyorda sokaklara çıkılmıyor, yüz binler olarak çıkmalıyız, anlamıyorum” diyor. Kim çıkaracak bu halkı sokağa belli değil.
Gittiniz mi halka! Öncülük ettiniz mi?
Halka gitmeliyiz! Biz sahip
çıkmayacağız da, kim sahip çıkacak
halkımızın canına?
Bir yerden başlamalıyız.
1- Elimizdeki bildirileri her tarafta
dağıtmalıyız. Okul önlerinde, cami çıkışlarında, pazarlarda, düğünlerde...
2-Büyük bir yürüyüş organize
edebilmeliyiz, bulunduğumuz bölgelerde. Faşistlerin dışında bütün kurum ve kuruluşlara gidilip ortak bir
yürüyüş organize edebilmeliyiz. Camiler ve Alevi dernekleri ile ortak.
Onlar olmasa da biz çalışmalıyız,
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insanlarımıza gitmeliyiz.
3- NPD kapatılsın imza kampanyası başlatabiliriz.
Peki çağrımız ne olacak?
Sokak ortasında gündüz gözü öldürülmek istemiyorsak, çocuklarımızın diri diri yakılmasını istemi-

yorsak sesimizi yükselteceğiz.
İnançlarımızla yaşamak istiyorsak,
o zaman onlara sahip çıkacağız...
NPD 27 Eylül 2009 tarihinde yapılan genel seçimlerde aldığı 635
bin 525 oyun karşılığı olarak Federal
Meclis'ten, yani devletten parasal
destek almıştır. Bizim ödediğimiz

YÜRÜYÜŞ HALKLA BULUŞMAYA
DEVAM EDİYOR
Almanya'nın Köln ve Essen şehirlerinde, Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışları yapıldı.
Yürüyüş okurları, 25 Kasım günü Essen şehrinde Türkiyelilerin yoğun olarak yaşadığı Altendorf semtinde dergi tanıtımına çıktılar. Sokaklarda ve iş yerlerinde onlarca insanla birebir yapılan sohbetlerde, gündemdeki konular üzerine sohbetler edildi. 11 adet Yürüyüş dergisi dağıtıldı. Köln’ün Mülheim semtinde de 26 Kasım günü dergi tanıtımı yapıldı. 17 dergi halka ulaştırıldı.
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LONDRA’DA HALKLARI DESTEĞE
ÇAĞIRAN AFİŞLER YAPILDI
İngiltere’nin başkenti Londra’da Türkiyelilerin yaşadığı
4 ayrı bölgede (Tottenham, Edmonton, Stokenewington
ve Dalston) halkları desteğe çağıran “Tam Bağımsız Türkiye İçin Demokrasi ve Sosyalizm İçin Halk Cephesi’ni
Destekleyelim” başlıklı afişlemeler yapıldı.

vergiler bu partiye gidiyor. Ve bizim
paramız bize kurşun olarak geri dönüyor.
İlk önce cami önlerinde, pazarlarda, düğünlerde , okul önlerinde bildirilerimizi dağıtmaya başlayalım.
Ve bir yürüyüş çağrısı yapalım.

ALMANYA'NIN TECRİT
HÜCRELERİNDEKİ ÖZGÜR
TUTSAKLARIN DAVALARI
GÖRÜLMEYE DEVAM EDİLİYOR
Almanya’da tecrit hücrelerinde bulunan özgür tutsaklar
Şadi N. Özpolat ve Ünal K. Düzyar’ın mahkemesine 24
Kasım günü devam edildi.
Federal Kriminal Dairesi’nde görevli bir tanık dinlendi.
Tanık, yapmış olduğu dinlemelerden yola çıkarak Özpolat
ve Düzyar hakkında suçlamalarda bulundu. Federal
Savcı, tanığın yanına gelerek izleyicilerden bazılarını el
işareti ile gösterdi. İzleyiciler, duruma tepki gösterdiler.
İzleyicilerin tutsaklarla konuşması ise Federal Savcı tarafından engellenmek istendi. Bu müdahaleye tepki
gösteren izleyiciler ile Özpolat, savcı ile tartıştılar. Duruşma, 1 Aralık’ta devam etmek üzere bitirildi. Davanın
diğer duruşma tarihleri ise şöyle belirlendi: 2, 8, 9, 15,
16, 22 Aralık ve 10, 11, 12, 18, 19 Ocak. Duruşmalar Pazartesi günleri saat 11.00’de, diğer günlerde ise 09.30’da
başlayacak.

KENDİ KIZININ FOTOĞRAFINI TAŞIMANIN CEZASI 5 YIL
3 Haziran 2011'de Malatya, Dersim ve Elazığ'da yapılan dernek ve ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan Sevcan Göktaş, Kubilay Uçucu, Ayça Kılıç,
Uğur Pektaş, Erkin Kocaman ve Yusuf Yılmaz’ın yargılandığı davanın duruşmasına 23 Kasım günü devam
edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ölüm Orucu şehidi Feride Harman’ın annesi Hatice Harman da, kızının fotoğrafını taşıdığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanıyor.
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının katıldığı duruşmada, tutuklanma gerekçesi olarak gösterilen, internette yer alan bilgilerin delil olarak kullanılamayacağı belirtildi. Güvenilir olmayan bu bilgileri yayımlayanların
tespiti için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan
avukatlar, “Bu konuda uzman bir üniversite veya ilgili
kürsüden mütalaa alınmasını talep ediyoruz.” dediler. Hatice Harman’ın yargılanmasıyla ilgili olarak da, “Bir an-
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nenin çocuğunun fotoğrafını taşımasında suç
kastının olduğunun iddia edilemeyeceği...”
vurgulandı.
Hatice
Harman hakkında, 8 Mart
D ü n y a
Emekçi Kadınlar Günü’nde kızının fotoğrafını taşıdığı için “yasadışı örgüt propagandası yapmaktan” 5 yıla kadar hapis
cezası isteniyor.
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Mizah
mazlumun
zalimden
intikam alma
aracıdır
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 Aralık-16 Aralık
1969, Ankara doğumlu. İzmirʼde Tıp Fakültesi öğrencisiyken, 1990ʼda mücadeleye
başladı. İzmirʼde gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde çeşitli görevler üstlendi.
Mücadele içinde tutsaklıklar yaşadı. ʻ95 Eylülʼünde Bucaʼda katliam saldırısı karşısında direnenlerden biriydi. 19 Aralık katliamını
Kevser MIRZAK ve yoldaşlarının feda eylemini Uşak Hapishanesiʼnde yaşadı. 2001 Eylülʼünde 7. Ölüm Orucu Ekipleriʼnde kızıl bandını taktı. 2002 Martʼta tahliye oldu. 10
Aralık 2007ʼde Ankaraʼda kuşatıldığı evi, faşizme karşı bir
direniş üssüne çevirerek ölümsüzleşti.
1973, Malatya doğumlu. Devrimci hareketle ilişkisi 1991ʼde başladı. 1993ʼte gerillaya katıldı. Tutsak düştü. 19 Aralık katliam
saldırısında, Malatya Hapishanesiʼnde direnen tutsaklar içindeydi.
28 Temmuz 2001ʼde 6. ekiplerde ölüm
Feride HARMAN orucuna başladı. Direnişini sürdürürken tahliye edildiğinde, direnişini dışarıya taşıdı. İstanbul Aksarayʼda bir evde sürdürdüğü ölüm orucunun 512. gününde, 16 Aralık 2002ʼde ölümsüzleşti.
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Beni ikna eden en temel şey bizim yayınlarımızdı.
O zamandan bu yana da mücadele edip etmeme
noktasında herhangi bir tereddüt yaşamadım.”
Seyhan DOĞAN
1960
doğumlu olan
Ömer, İstanbul
Liseli DevGenç içinde,
Dikilitaş,
Ömer DEMİR Yenimahalle ve
Maçka Meslek
Lisesiʼnde anti-faşist
mücadelenin ön saflarında
yer aldı. Aralık 1979ʼda
faşistlerin kurduğu bir
pusuda katledildi.

1956 Dersim doğumlu. 1974-75'lerden itibaren Elazığ ve Dersim'de
Dev-Genç örgütlenmesinde yönetici olarak görev yaptı. Anti-faşist müNurettin GÜLER cadelenin önderlerindendi. 12 Aralık 1978ʼde Elazığʼda faşistlere karşı gerçekleştirilen
bir eylem sonrası polisle girdiği silahlı
çatışmada şehit düştü.

Ankara doğumluydu. Anti-faşist mücadelede her türlü görevi yerine getiren
bir Dev-Gençʼliydi. Aralık 1977ʼde İDMMA Yıldız Gece Bölümünde faşistlerin
saldırısında bıçaklanarak katledildi.

Anıları Mirasımız

1959 doğumlu olan
Hüseyin,
Samsunʼda
anti-faşist
mücadele
Hüseyin ULU içindeydi.
Aralık
1979ʼda, okumaya gittiği
Antepʼten döndüğü gün
yazılamaya çıktı. Yazılama sırasında faşistler tarafından katledildi.

Cahit ŞENYÜZ
Aralık 1979ʼda
işkencede
katledildi.

Mehmetʼin yaşamı, inandığı değerler
için mücadele demekti. Onurlu
yaşamını, Aralık 1979ʼda onurlu bir
şekilde noktaladı.
Mehmet MART

ılık esen rüzgarları vardır
hani. Uzak, çok uzak bir
yerlerden gelirler ve başka dünyalaFeride Harman’ı ölüm
ra götürürler bizi. Hafiflediğimizi hisorucundayken ziyaret eden seder rahatlarız. Böyle durumlarda
eski bir anı da dolaşır bizimle. Gökbirisi anlatıyor: Feride’ye... yüzü
pırıl pırıl, sokaklar cıvıl cıvıldır.
Seni bütün mevsimlerin bu en güzel
Bize bizi tekrar anlattın. Yaşamı tekrar
rüzgarlarına benzetiyorum Feride. Gööğrettin bize. Gencecik bir fidan olan ve
zümde kır çiçeklerinin en güzellerinden biri
yaşamın sırrına eren sen, direnciyle olması
olduğun kadar yüreğimizde bambaşka yergerekeni gösterdin. Kütüphaneler dolusu
leri olan dağlardan esen cana can katan
bilgi ancak bu kadar anlatılabilirdi.
sevdalı bir esintisin sen. Gözlerimizi kapayarak yüzümüzü sana döndüğümüz,
Ve biz ne kadar güçlüyüz. Ailemiz ne
sözcüklerini can kulağıyla dinlediğimiz,
kadar büyük Feride. Yaşamın bu mucizumutlandığımız, mutlulukla dolduğumuz
evi akışı içinde bütün engellerin üstesinesinti. Denizlere uğruyorsun, kıyılara;
den geleceğimize, zorlukları çağlayana döyoksul sokaklarda bunalan yüreklerin öznüşerek aşacağımıza mevsimlerle akalemisin, şehirden çıkıp gitmek isteyenlecağımıza, güneşlerle kapıları açacağımıza
rin sırdaşı, sevgiyi evet gerçek sevgiyi sokaranfil halaylarına duracağımıza seni taranların adresisin. Düşlerimizin her karenıdıktan sonra sarsılmaz bir şekilde teksinde vardın sen, bunu şimdi anlıyoruz.
rar tekrar inandık Feride. Sen ve senin gibi
onurun ve direncin kır çiçekleri halklarıBir çocuğa bakarken, bir şiiri okurken,
mızın kurtarıcısı olacaksınız... Artık bir aradağlardan ve insanlardan konuşurken
dayız. Ve hiç ayrılmayacağız. Sonsuzludaha söyleyecek çok şeyimiz olduğunu biğun türküsünü söylüyoruz birlikte.
liyorsak; bir araya geldiğimizde dakikalar
uzasın, daha çok şey anlatalım mücadeBütün mevsimlerin kendilerine özgü ılık

leye, şehitlere ve insanlara dair diye düşünebiliyorsak; kimsenin koparmayacağı
bağlarla bağlıyız birbirimize ve koskocaman bir aileyiz demektir. Bu duyguyu yaşamak "gerçekten yaşadım" diyebilmektir işte. Sözü fazla dolandırdıysam kusuruma bakma. Anlatacak şeyler biriktiğinde, hiçbirini yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum, elim ayağıma dolanıyor, paldır
küldür yazıyorum.
Ne güzel insanlarımız var Feride. Ve
biz ne kadar güçlüyüz. Ailemiz ne kadar
büyük Feride. Yaşamın bu mucizevi akışı içinde bütün engellerin üstesinden geleceğimize, zorlukları çağlayana dönüşerek aşacağımıza, mevsimlerle akacağımıza, güneşlerle kapıları açacağımıza,
karanfil halaylarına duracağımıza seni tanıdıktan sonra sarsılmaz bir şekilde tekrar tekrar inandık Feride. Sen ve senin gibi
onurun ve direncin kır çiçekleri bu dünya
denilen milyar yaşlarındaki ev sahibimizin,
elbette halklarımızın kurtarıcısı olacaksınız. Artık bir aradayız. Ve hiç ayrılmayacağız. Ilık rüzgarlar hiç terk etmez yeryüzünü. Sonsuzluğun türküsünü söylüyoruz birlikte...

