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Devrimcileştireceksin.
Her şeyimiz devrimci olacak.

Gerisi hayat...

İçindekiler
4 Bu vatan bizim!..
AMERİKA DEFOL!

6 Vatan bizim, halk bizim
zafer de bizim olacak... Amerika
defol!
11 Röportaj: “Madem o kadar
vatanseverdiniz gidin o bayrağı
İ̇ncirlik üssüne dikin”
12 Savaşan Kelimeler: “Hukuki
süreç sonuçlanıncaya kadar...”

13 Halkımız! AKP’nin terörüne karşı
birleşelim!
16 Amerikan ̇imparatorluğu tüm
alçaklığıyla yok olmaya
mahkumdur!
17 Hrant Dink davası sonuçlandı:
Örgütlü suç yok! Hrant Dink’in
katili AKP’dir!
19 Bakın tabloya: 180 sayıya 168
dava!
21 Sınıf Kini: Sınıf bilincimizi
güçlendirmeli, kinimizi
büyütmeliyiz
22 Aşk da devrim de bizimdir

25 Yeni ̇işsizlik rakamı açıklandı:

27
28

30

Faşist propaganda sürüyor,
Türkiye büyüyor!..
Düzenin meşruluğu yoktur!
Gayrimeşruluğunu “hukuk
maskesi” ̇ile kapatamaz!
Umudunuzu Kürt halkının,
halkların katili Erdoğan’a
bağlayarak “Kürt
sorunu”nu çözemezsiniz!
Devrimci Okul:
Demokratik aile (1)

Ülkemizde Gençlik

33 Gençliğin Gündeminden:
Devletin eliyle
özelleştirilmeye çalışılan,
okullarımızdır!
34 Gençlik Federasyonu’ndan:
Sınavlar ve faşist saldırılarla
boğulmaya çalışılan
gençliğin mücadelesi
35 Liseliyiz Biz: Hedefimiz
örgütlenmek!
37 Devlet zam yapar, halk susar
sanıyorlar zamları direnerek
kaldırabiliriz, direnelim!
38 Oligarşinin Saldırılarına Karşı

Sanat Cephesinde Birleşelim
Tecritten haberler

39
41 Özgür Tutsaklardan:

Şadi Özpolat’ın mektubu

42 Mimar mühendisler dayanışma
gecesi düzenledi

44 Devrimci İşçi Hareketi: Halktan
alıp zenginlere veriyorlar
45 Asalak vekillere değil emekçiye
ücret artışı verilmelidir!
46 Röportaj: 80 saate kadar olan
nöbet süresi 130 saate çıkartıldı
47 Haklıyız Kazanacağız:
Mahallelerimizi gözaltında
tutmak için saldıracaklar
49 Avrupa’daki Biz: Kiliselere
bağlı okullarda cinsel taciz ve
dayak...
50 Avrupa’da Yürüyüş: Sıra bize
gelmeden birleşelim,
örgütlenelim!

52 Yitirdiklerimiz...
53 Kısa Kısa...
54 Berkan...
55 Öğretmenimiz

TAYAD’LI AİLELERDEN
DUYURULAR
Zaferin yıldönümünde
tecriti protesto eylemi
Tarih: 23 Ocak 2012
Saat: 14.00
Yer: Şişli AKP İlçe Başkanlığı Önü

Kaybedilen Ayhan
Efeoğlu için Taksim’de
yürüyüş
Tarih: 27 Ocak 2012
Saat: 19.00
Yer: Taksim Tramvay Durağı

Dağıyla, taşıyla, havasıyla, suyuyla, gamıyla,
kederiyle... Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi... 73 milletiyle

Bu vatan bizim!..

E

dirne’den Şırnak Uludere’ye, Çanakkale’den Ardahan’na, Sinop’tan Hatay’a; Türkü, Kürdü, Lazı,
Çerkezi, Abhazı, Çingenesi, Pomakı,
Arabı, Terekemesi, Trakyalısı, Alevisi, Sünnisi, Şafisi, Süryanisi, Ermenisi, Rumuyla, Anadolu topraklarında yaşayan 73 millet, 73 milyon halkıyla bu
vatan bizim. Bu vatan bin yıllardan beri
üzerinde yaşayan halklarımızındır.
ma egemenler, vatanımızı bize
zindan ediyorlar. Üzerinde yaşanılmaz hale getiriyorlar. Vatanımızı bize dar ediyorlar. Edirne’den
Ardahan’a, Çanakkale’den Şırnak’a,
Sinop’tan Hatay’a vatanımız emperyalist tekeller ve işbirlikçi oligarşinin
at koşturduğu bir sahaya çevrildi.
an depreminde yerle bir olan
binlerce kerpiç evi gören burjuva basın yoksulluğun en beteriyle tanıştı. “Bu koşullarda insanlar burada
nasıl yaşıyor?” dedi. Hem de 20-30
yılda bir, depremlerle yerle bir olan bu
memlekette. İnsanlar burayı neden
terk etmiyor?... Yüz yıllardır yaşadı
Vanlı o kerpiç evlerde terk etmedi köyünü. Çünkü orası dağıyla, taşıyla, karıyla, kışıyla, gamı, kederi, çilesiyle,
Vanlı’nın doğup büyüdüğü vatanıdır.
AKP iktidarı son Van depreminde Van
halkını çaresiz bırakarak vatanından
etti. Bin yıllardır topraklarını terk etmeyen Vanlı’nın yarısı vatanını terk
etmek zorunda kaldı.
ırnak Uludere’de 34 köylüyü
devlet, savaş uçaklarıyla üzerine
bombalar yağdırarak katletti. Katliamı saklayan burjuva medya vatanımızın en uç noktasındaki Uludere’de yaşayan halkın kaçakçılıktan
başka hiçbir gelirinin olmadığını gördü. Gördüklerine şaştı kaldı, dört tarafı dağlarla çevrili “allahın dağında”
halkın bu yoksulluk içinde nasıl yaşadığını sordu. Şaşırıyor gördüklerine, duyduklarına, sadece yoksulluk
değil, devletin terörü, baskısı, katli-
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amları, gözaltıları hiç eksik olmamış,
Kürdistan topraklarında. Zulmün diğer adıdır jandarma. Jandarmayı en iyi
onlar tanır. Ama bütün bunlara rağmen Uludere köylüleri ölülerini bağrına gömerek yaşıyor vatanında. Terk
etmiyor topraklarını, çünkü orası onların vatanıdır.
rakya; vatanımızın beri ucu. Topraklarımızın en çok ekilebilir
alana sahip olduğu ve en bereketli olduğu bölgelerinden birisi. Ergene
Nehri bütün bölgeye bereket taşıyordu. Şimdi o bereketli topraklar emperyalist ve işbirlikçi tekellerin fabrikalarıyla doldu. Fabrikaların zehirlerini boşalttığı Ergene Nehri, Trakya topraklarına zehir saçıyor. Trakya
toprakları, Trakyalı’nın cehennemine
dönüştürülüyor.
mperyalistler kendi ülkelerinde
yasakladığı nükleer santralleri
bizim ülkemizde kurduruyor. Amerikan uşağı AKP, Sinop ve Mersin’e
kurmak istediği santrallerle ülkemizin tamamını cehenneme çevirecek.
ağma ve talan pervasızca sürüyor. Eğitimden sağlığa her şeyi
satıyor AKP. Halkın sağlık hakkını
gasp etti. Parası olan tedavi olacak.
Eğitim hakkını gasp ediyor. Parası
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Siz kimsiniz? Kimin
askerisiniz? Kürecik’in
dağlarına füze kalkanı kuran
Amerikalılar’ın kimliklerini
kontrol ettiniz mi? Kim
onlar? Kürecik dağlarının
3000 metre yükseklikteki
tepelerinde ne işleri var
Amerikalılar’ın?
Amerikalılar bizim
vatanımızda ellerini kollarını
sallayarak gezerken, bizim
dağlarımıza füze kalkanlarını
kurarken, siz kimin adına
yolumuzu kesiyorsunuz?..

olan okuyabilecek.
KP, depremi bahane ederek
“Kentsel Dönüşüm” adı altında
9 milyon evi yıkacağım, diyor. Kanun
Hükmünde Kararnamelerle istediği
yasal düzenlemeleri yaptı. Yağma ve
talanın önünde hiçbir engel kalmadı.
Hukuk maskesi altında yağma ve talanı sürdürüyor. Önündeki tek engel
HALK. Çünkü halkın evlerini yıkacak. Halkın elindeki neyi var neyi
yok, yağmalayacak. Emperyalist ve
işbirlikçi tekeller şehir merkezlerini
yağmalarken halkı onyıllardır doğup
büyüdüğü mahallelerden şehirlerin dışına sürecekler. AKP, şehirlerde halkı vatansızlaştıracak.... Ama önlerindeki engel, devrimciler. Çünkü
devrimciler halkın örgütlü gücü. Yıkımlara karşı halkı örgütlüyor. Halkı
direnişe çağırıyor. Onun için son bir
yıldır yoksul gecekondu mahallelerinde aralıksız saldırıyor AKP. Yüzün
üzerinde Cepheli’yi tutukladı.
KP yabancılara mülk ve arazi satışını serbest bıraktı. 2.5 hektarla
sınırlı olan yabancıların mülk edinmesi Bakanlar Kurulu’nun onayıyla
60 hektara kadar çıkartıldı. Vatanımızın dört bir yanından emperyalist
tekeller milyonlarca metrekare arazi
kapatıyor. Konya ve Karaman’da
emperyalist tekeller güneş enerjisi panelleri kurmak için milyonlarca metrekare arazi satın almış. Antalya’nın
Alanya ilçesinde 26 bin 122 kişi 2
milyon 293 bin 55 metrekarelik alanda 190 bin 258 ev ve arsa gibi mülk
satın almış.
dirne’den Şırnak’a, Çanakkale’den Ardahan’a, Sinop’tan Hatay’a vatanımız parsel parsel değil,
hektar hektar satılıyor. Emperyalist ve
işbirlikçi tekeller vatanımızı babalarının çiftlikleri gibi kullanıyorlar.
Vatanın gerçek sahibi halkımıza ise
üzerinde yaşadığı toprakları dar ediliyor.
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alk Cepheliler 13-14 Ocak tarihinde ülkemizin dört bir yanından Amerika’nın Malatya-Kürecik’e
kuracağı füze kalkanının olduğu yere
gitti. Halk Cepheliler’in yolu jandarmalar tarafından kesildi ve kimlik
kontrolü dayatıldı.
eden bu kimlik kontrolü? O,
otobüslerin içindekiler bu vatanın evlatlarıdır. Neden korkuyorsunuz? Neyi kontrol ediyorsunuz? Kimlik kontrolüyle ne bulacaksanız? Yurdun dört bir yanından toplanıp AMERİKA DEFOL! BU VATAN BİZİM diyen kişilerden neden korkuyorsunuz? AMERİKA DEFOL demek, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTEMEK askerleri neden rahatsız ediyor?
iz kimsiniz? Kimin askerisiniz?
Kürecik’in dağlarına füze kalkanı kuran Amerikalılar’ın kimliklerini kontrol ettiniz mi? Kim onlar? Kürecik dağlarının 3000 metre yükseklikteki tepelerinde ne işleri var Amerikalılar’ın? Amerikalılar bizim vatanımızda ellerini kollarını sallayarak gezerken, bizim dağlarımıza füze
kalkanlarını kurarken, siz kimin adına yolumuzu kesiyorsunuz?..
alk Cepheliler kendilerini durduran askerlere kimlik kontrolü
yaptırmadan Kürecik’te füze kalkanı
kurulan dağa doğru yürüyüşüne devam etti. Tepeleri tırmanıp 3 bin metre yükseklikteki Amerikan füze kalkanının bulunduğu tepeye yaklaştığında bir kez daha yolları askerler tarafından kesildi. O tepede vatanımızın gerçek sahipleriyle vatan hainleri bir kez daha gün gibi ortaya çıktı.
bin metrede vatanseverlerle vatan
hainleri karşı karşıyaydı. Yüzlerce jandarma ellerinde otomatik silahlarla Amerika’nın füze radar sistemine korumalık yapıyor. Bu görev,
TSK’nın gerçek misyonunu da ortaya çıkartıyor.
u ordu kimin ordusu? Bu askerler kimin askerleri?
lkemiz emperyalizmin yeni sömürgesidir. Emperyalizmin yenisömürgesi bir ülkede devleti yöneten
iktidarlar, emperyalistlerin çıkarlarına göre ülkeyi yönetirler. Onlar
için halkın hiçbir önemi yoktur. Hal-
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kın sorunları iktidarları ilgilendirmez. Halk onlar için sömürülecek iş
gücüdür. Bakın AKP iktidarına: Tamamen Amerika’nın uşaklığını yapıyor. Halka yaklaşımına bakın. Halk,
tekellerin ucuz emek gücüdür. İliklerine kadar sömürüyorlar halkı. Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği
AKP’nin umurunda değil. Başını
soktuğu bir gecekondusuna bile göz
diktiler. Tekellerin çıkarları için başına
yıkıyorlar...
mperyalizmin yeni-sömürgesi
bir ülkede ulusal bir burjuvazi
yoktur. Sabancılar, Koçlar, Ülkerler,
Eczacıbaşları, OYAK’lar... hepsi emperyalist tekellerin ülkemizdeki temsilcileridir. Emperyalist tekellerin ülkemizdeki sömürüsünü maskelemektedirler... Emperyalistler adına
halkımızı sömürmektedirler.
mperyalizmin yeni-sömürgesi bir
ülkede ordu, o ülkenin topraklarını, sınırlarını, halkını koruyan
ulusal, bağımsız bir ordu değildir.
Ordu, emperyalist devletlerin ülkedeki
çıkarlarını koruyan, sömürünün sorunsuz sürmesini güvence altına alan
halka karşı kurulmuş işbirlikçi, halk
düşmanı, vatan haini bir ordudur.
şte Kürecik’te 3 bin metrelik dağın
tepesinde açıkça görünen budur.
Karşı tepede Amerikan füze radar sistemi kurulmuş. Ülkemizin dört bir yanından vatansever Halk Cepheliler
gelmiş Amerikan’ın füze kalkanına
karşı çıkıyor. Çünkü Amerikan füzeleri Ortadoğu, Asya ve Afrika halklarının üzerine doğrultulmuş. Çünkü
Amerikan füzeleri Ortadoğu’da, As-
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Boşuna övünmeyin
Amerikan uşakları;
dağıyla, taşıyla, toprağıyla,
havasıyla, suyuyla her
karışıyla bu vatan bizim.
Kürdü, Türkü, Lazı,
Çerkezi..., Alevisi, Sünnisi...
73 milletiyle bu halk bizim.
Er-geç bu topraklardan
Amerika’yı da, uşaklarını da
vatanımızdan kovacağız.
Bugün kurduğunuz bu üsleri
söküp atacağız.

ya’da, Afrika’da halkların sorunsuz
sömürülmesi için mücadelesini bastırmak istiyor. Halkları teslim almak
istiyor. Çünkü, Amerikan füze radar
sistemi halkların düşmanı...
ürecik dağının 3 bin metrelik tepesinde Amerikan füze radar
sistemini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
(TSK) ait yüzlerce asker koruyor. Ellerinde Amerikan silahları füze radar
sistemine bekçilik yapıyorlar. “Vatanımızda Amerikan füze radar sistemini istemiyoruz” diyen halka karşı radar sistemini koruyor. Bu güne
kadar kimseyi dağın eteklerine bile
yanaştırmamışlar. Amerikan füze radar sistemini ‘iyi’ korumuşlar, iyi
bekçilik yapmışlar.
skerler, Halk Cepheliler’e “Bir
siz çıktınız birde biz çıktık bu
dağa” diyor. Amerikan uşakları bununla övünç duyuyor.
vünün Amerikan uşakları, övünün... UŞAKLIĞINIZLA ÖVÜNÜN! HALK DÜŞMANLIĞINIZLA ÖVÜNÜN!
ylardır füze kalkanına karşı mücadele eden Halk Cephesi ve Liseli Dev-Genç’lilerin açlık grevi çadırlarına karşı Amerikan uşağı polisler de saldırdı. Çadır açtırmayacağız,
dedi. Efendileri Amerika’ya laf söyletmek istemediler. Yüzlerce Halk
Cepheli işkencelerle gözaltına alındı.
İzmir’den İstanbul’a, Kocaeli’den
Edirne’ye, Çanakkale’den Dersim’e,
Ankara’dan Adana’ya vatanımızın
dört bir yanında Amerikan uşaklarının terörüne rağmen açlık grevi çadırlarını kurdular. Hiç kimseyi çıkartmadığınız Kürecik dağına da çıktılar.
oşuna övünmeyin Amerikan
uşakları; dağıyla, taşıyla, toprağıyla, havasıyla, suyuyla her karışıyla
bu vatan bizim. Kürdü, Türkü, Lazı,
Çerkezi..., Alevisi, Sünnisi... 73 milletiyle bu halk bizim. Er-geç bu topraklardan Amerika’yı da, uşaklarını da
vatanımızdan kovacağız. Bugün kurduğunuz bu üsleri söküp atacağız.
KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ VE UŞAKLARI! YAŞASIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE!..
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Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç,
2011’in Ekim ayından bu yana örgütlü
bulunduğu her ilde “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
adıyla bir kampanya örgütlemişti.
Kampanya boyunca şehrin meydanlarında kurdukları çadırlarla halka
asıl gündemi taşımışlardı. Oligarşinin
bakanının füze kalkanıyla ilgili yapılacak eylemlere yasak getirmesi
bundandı. Halk Cepheliler füze kalkanıyla ilgili bildiriler dağıttılar,
afişler astılar ve her defasında gözaltına alındılar. Yetmedi bu eylemlerin
haberini yapan Yürüyüş dergisine
toplatma ve 1 aylık kapatma cezası
verildi. Ama yılmadılar ve parçalanan,
çalınan her çadırın yerini bir başka
çadır aldı, afişler asılmaya, bildiriler
dağıtılmaya devam edildi. Oligarşiyle
tam bir irade savaşı yaşandı. Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Adana, İzmir
ve Bursa başta olmak üzere kampanyanın yürütüldüğü illerde yaşanan
bu irade çatışmasında kazanan hep
Cepheliler oldu.
Kampanya, 14 Ocak’ta Halk Cepheliler’in Malatya-Kürecik’te yap-

tıkları yürüyüşle sona erdi.
İstanbul-Mecidiyeköy Cevahir
Alışveriş Merkezi önünde bulunan
çadır da 13 Ocak’ta yapılan eylemle
kaldırıldı. Saat 16.00’da bir araya
gelen Halk Cepheliler, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”, “Katil ABD İşbirlikçi AKP”,
“Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede” sloganlarıyla eylemlerine
başladılar.
Halk Cephesi adına açıklamayı
yapan Sibel Kırlangıç, “Bizler Liseli
Dev-Genç’lileriz! 42 yıldır ülkemizde
tam bağımsızlık şiarının, emperyalizm
ve işbirlikçi iktidara karşı verilen
mücadelenin, Mahirleri olduk… Yaşımız küçük olabilir, sayı olarak çok
kitlesel de olmayabiliriz, ama biz
halkın evlatlarıyız, biz halkız... Baskılar işkenceler bizi yıldıramadı ve
yıldıramayacak! Bizler haklılığımızdan ve meşruluğumuzdan aldığımız
güçle, her saldırıdan sonra daha
kararlı ve inançlı bir şekilde indik

meydanlara. Okullarımızda meydanlarda, çalıştığımız her yerde yüzlerce
pankart açtık… Bizler vatanı sahiplenmenin ustaları olarak, Liseli DevGenç’liler olarak, Dev-Genç’lilerin
katil 6. Filo’yu denize döktüğü antiemperyalist ve vatansever coşkuyla
tüm halkımızı Malatya-Kürecik’te
kurulmak üzere olan emperyalist
üsse karşı yürümeye, sloganlarımızı
bir kez de katillerin yüzüne karşı
haykırmaya davet ediyoruz.” dedi.
Açıklama sona erdikten sonra
yolculuk heyecanıyla beklemeye başlayan Halk Cephelileri Grup Yorum
da yalnız bırakmadı. Önce Grup Yorum adına Caner Bozkurt bir konuşma
yaparak; “Bu yollar bizi Ankara yürüyüşlerinden, İncirlik Üssü’ne yaptığımız yürüyüşlerden tanır. Yine bir
yolculuk heyecanı içerisindeyiz. Bu
sefer de Malatya-Kürecik’e gidiyoruz.
Şimdi bu heyecan ve coşkuyla marşlarımızı, türkülerimizi söyleyelim”
dedi. Ardından halaylar çekildi.
19.30’da otobüslere binilerek Kürecik’e doğru yol alındı. Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı.
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Emperyalizmin
Vatanımıza Üs
Kurmasına İzin
Vermeyeceğiz! Amerika
Defol Bu Vatan Bizim
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler
dört aydır sürdürdükleri “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” adlı
kampanyasını Malatya-Kürecik’e yaptığı yürüyüşle sonlandırdı.
AKP iktidarı Kocaeli, Edirne, Çanakkale, Antalya, Adana ve kampanya
çalışmalarının yapıldığı birçok ilde
Liseli Dev-Genç’lilerin kurdukları
çadırlara onlarca kez saldırmış ve
yaklaşık 250 kez gözaltı yapmıştır.
Ama emperyalizmin işbirlikçi polisinin tüm saldırıları boşa çıkmış, çadırlar açılmış ve füze kalkanına karşı
anti-emperyalist sloganlar susturulamamıştır. Dev-Genç’lilerin iradesi
AKP iktidarına geri adım attırmıştır.
Dev-Genç’lilerin sesi her saldırının
ardından daha gür ve coşkulu bir şekilde; “Füze Kalkanına Hayır” demiş,
Dev-Genç’liler “Bağımsız Türkiye”
şiarını büyütmüşlerdir.
Liseli Dev-Genç’liler aylarca sürdürdükleri kampanyayı 13 Ocak
Cuma günü Cevahir Alışveriş Merkezi (AVM) önünde eylem yaparak
ve ardından Kürecik’e yaptıkları yürüyüşle sonlandırdılar. 13 Ocak Cuma
günü İstanbul’dan 4 otobüsle yola
çıkan Halk Cepheliler, yolculuk esnasında otobüslerde türküler ve marş-

lar söylediler. Sohbetlerin konusu
kampanya boyunca kazanılan zaferlerdi. Halkımızı füze kalkanına karşı
mücadele etmeye çağırdımız bu kampanya Dev-Genç’lilere de çok şey
öğretti. Dev-Genç’liler, Türkiye devrim tarihine onurlu sayfalar eklediler.
Otobüslerdeki herkesin kampanyaya
dair anlatacak bir şeyleri vardı. Ve
kampanyanın sonuna gelinmişti işte...
Dev-Genç’lilerin tek bir isteği vardı
artık: Malatya’da Dev-Genç’e yaraşır
bir yürüyüş yapmak…
Yola çıktıktan 1-2 saat sonra Mehmetçik Vakfı’nda mola verildi. Verilen
molada halaylar çekildi ve halayların
ardından, yolculuğun ilk yemeği komüncülerin örgütlemesiyle hazırlanarak, yenildi. Daha sonra tekrar
yola çıkıldı. Saat 24.00’te Ankara’ya
varıldı ve orada Ankara Halk Cephesi,
Ankara Gençlik Derneği ve Bursa
Halk Cephesi’yle birleşildi. Büyük
bir halay da Ankara’da kuruldu.
14 Ocak günü sabah saat 08.00’da
Sivas-Gürün’de kahvaltı yapmak için
mola verildi. Kahvaltı hazırlığına
kadar herkes halaya durdu. Kahvaltı
yapıldıktan sonra ilk açıklamanın
yapılacağı yer olan Malatya’nın merkezine doğru yola çıkıldı. Otobüslerdeki herkes ayrı bir coşku içindeydi
ve saat 12.00’da Malatya’ya varıldığında Dev-Genç’liler emperyalizme
olan öfkelerini sloganlarıyla haykırdı.
Elazığ, Dersim, Antalya, Hatay,
Adana, Malatya, Kocaeli, İzmir ve

daha birçok illerden Dev-Genç’liler,
Malatya’ya gelen diğer Dev-Genç’lileri
sloganlarla karşıladılar. İngiltere Halk
Cephesi de eyleme katıldı. Coşku daha
da artmıştı. Yaklaşık 550 kişi Kürecik’e
gitmek için sabırsızlanıyordu. Malatya
İnönü Meydanı’nda eylem yapıldı ve
ardından Malatya merkezde kortejler
oluşturulup yol trafiğe kapatılarak
uzun bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş esnasında sloganlarla ve konuşmalarla
Malatya halkı Kürecik’e çağrıldı. Coşkulu bir şekilde marşlar da söylendi.
Malatya merkez kızıl bayraklarla donanmıştı. Çevredeki insanlar da korteje
katılıp destek verdiler. Uzun bir yürüyüşün ardından otobüslere binilip Kürecik’e doğru yola çıkıldı.
Malatya’nın en işlek caddesini
trafiğe keserek yürüyen Halk Cepheliler’e polis hiçbir şey yapamadı.
Kampanyanın yarattığı bu güç, direnişteki kararlılık işbirlikçi AKP’nin
polisine de geri adım attırmıştı. Söz
verdiysek arkasında durduğumuzu,
yapacağız dediysek yaptığımızı çok
iyi biliyorlardı. Kürecik yürüyüşü
de her şeye rağmen yapılacaktı. Halk
Cepheliler hazırdı...

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Ne Polis Ne Jandarma,
Direnen Cepheliler’in
Karşısında Hiçbir Güç
Duramaz
Kürecik yolunda, Develi’de jandarma tarafından yol çevrildi ve kim-
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Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

lik kontrolü yapılmak istendi. Kimlik
kontrolü, Halk Cepheliler tarafından
kabul edilmedi. Bu kararlılığın karşısında duramayacağını anlayan jandarma, sadece kimliklerdeki resimlere
bakmakla yetinmek zorunda kaldı.
Yanında kimliği olmayanlara dahi
engel olamadılar.
Kürecik’e gelince kortejler oluşturuldu, flamalar, dövizler dağıtıldı,
pankartlar açıldı ve yürüyüşe başlandı.
“Füze Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz” “Füze Kalkanına Karşı
Mücadele Ettikleri İçin Tutuklanan
Meral Dönmez Ve Gülşah Işık Serbest
Bırakılsın” pankartları eşliğinde Kürecik halkının kurduğu çadıra doğru
yürürken İzmir’den gelen DevGenç’liler “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarıyla
yürüyüşe katıldılar ve arkasından
Kürecik halkı da “Kürecik’te Füze
Kalkanı İstemiyoruz” sloganlarıyla

korteje katılarak eyleme destek verdi.
Kürecik halkının da korteje girmesiyle
700’e yaklaşan Halk Cephesi korteji
yürüyüşe başladı.
Bembeyaz karın ortasında kızıl
bir nehir gibi görünen, sosyalizmin
simgesi kızıl flamalar Dev-Genç’lilerin elinde daha coşkulu dalgalanıyordu ve sloganlar daha gür atılıyordu.
Yolların çamurlu olmasına aldırmayan
yüzlerce kişi radara doğru yürümeye
devam etti.
Jandarma, öncesinde yapılan eylemlerde çadırın ötesine, füze kalkanının
olduğu alana yürüyüşe izin vermezken;
Halk Cepheliler, “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim”, “Kürecik’te Füze Kalkanı
İstemiyoruz”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede”, “Yaşasın
Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler”
sloganları eşliğinde 3 km. yürüdüler.
Jandarma kenardan izlemek zo-

runda kaldı. Ve ne polis ne jandarma,
Cepheliler’in karşısında hiçbir gücün
duramayacağı bir kez daha görülmüş
oldu. Direnişin gücü, jandarmanın
taviz vermesine sebep olmuştu.
Dondurucu soğuk ve yağan kara
rağmen, yürekleri emperyalizme duydukları öfkeyle dolu olan Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler çoşkuyla
yürüdüler.

“Bir Siz Çıktınız Bir de
Biz Çıktık Bu Dağa”
Bir saat süresince yürüyen Cepheliler’in önü, füze kalkanının yapılacağı alana 20 metre kala barikatla
kesildi. Jandarma komutanı: “Sizi yukarıya çıkartmayacağız, izniniz yok,
basın açıklaması yapamazsınız, isterseniz oturma eylemi yapın ama tekrar
söylüyorum yürütmeyeceğiz, olanlardan siz sorumlusunuz.” dedi çaresizce.

Kampanyamız Bitti Ama Emperyalizme Karşı
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Dev-Genç’liler ise ısrarla “Burada
Kürecik halkı var, halk yukarı çıkıp
açıklama yapmak istiyor, sizin füze
kalkanınız bu halka zarar veriyor, vatanımızda Amerikan askerlerini ve
füze kalkanını istemiyoruz, ne kadar
zorlarsanız zorlayın biz yukarı çıkacağız, olacaklardan biz değil siz sorumlu olacaksınız.” dediler.
Tartışmalar esnasında pankart arkasında duranlar ve önlerindeki görevliler birbirlerine kenetlendiler. Barikatın karşısında Cepheliler’in bedel
ödeme kararlılığı vardı. Rap rap yürüyüşüne başlayan Cepheliler, jandarmaya, “Asıl siz çekilin önümüzden” diyorlardı. Flamalar ve dövizler
havaya kaldırılarak coşkulu ve gür
bir şekilde “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atıldı.
Dev-Genç’lilerin kararlılığı ve ısrarcılığı sonucunda jandarma çekilmek

zorunda kaldı.
Jandarma, “Bir siz çıktınız bir de
biz çıktık bu dağlara” diyerek, çaresizliğini itiraf ediyordu. Evet Kürecik
dağları bizimdir, vatanımızın her
karış toprağı bizimdir. Emperyalizme
kullandırtmayacağız vatan topraklarını... Emperyalistler, attıkları her
adımda bizi görecekler karşılarında.
Teslim olmayan, esen rüzgarlara göre
yön değiştirmeyen, emperyalizme
karşı mücadelede net olan Cepheliler’i
görecekler karşılarında...
Jandarmanın barikatı çekmesiyle
birlikte, Halk Cephesi görevlileri kenetlendiler, pankart etrafında çember
oluşturuldu. Doğan Karataştan’ın
okuduğu açıklamada, “Gerçek vatanseverler devrimcilerdir, vatan topraklarında Amerikan askeri bulunmaktadır. Hiçbir iktidar buna karşı
çıkmamıştır. Amerika, başta Ortadoğu
olmak üzere tüm halklara saldırıyor.

Bugün ülkemizde AKP iktidarı aracılığıyla Ortadoğu halkları tehdit edilmektedir. Vatan topraklarımızda Amerika’yı NATO’yu ve onların üslerini,
füze kalkanlarını istemiyoruz. Mücadelemiz emperyalizmi bu topraklardan atıncaya kadar devam edecek.”
denildi.
Halk Cepheliler okunan açıklamanın ardından sloganlarıyla ve marşlarıyla otobüslere doğru geri döndüler.
Kürecik’ten ayrılırken bağımsızlık
mücadelesinde vatanın dağlarında
ve de şehirlerinde, şehit düşmüş tüm
şehitlere verilen söz tekrar hatırlandı:
Bir gün Kürecik’e bu füze kalkanını
paramparça etmek için yeniden geleceğiz. KURTULUŞA KADAR
SAVAŞ…

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’in
2011 Ekimi’nden bu yana sürdürdüğü
“Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyasının ça-

Mücadelemiz Kurtuluşa Kadardır!
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1Mayıs
Mahallesi Malatya

lışmaları, 14 Ocak’ta Kürecik’te yapılacak kampanyanın son eylemine
kadar sürdürüldü.

İstanbul-Okmeydanı
Liseli Dev-Genç’liler, 13 ve 17
Ocak’ta Okmeydanı’nda bulunan
Kaptanpaşa Lisesi önüne giderek resim sergisi ve imza masası açtılar.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Sabah saat 08.00’de okulun önüne
giden Liseli Dev-Genç’liler,“Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası kapsamında yaptıkları çalışmaların resimlerini, Amerika’nın işbirlikçisi AKP’nin sadık
uşakları polislerin Edirne’de, Çanakkale’de, Kocaeli’de yaptığı saldırıların
resimlerini Kaptanpaşa Lisesi öğrencilerine gösterdiler. Daha sonra açtıkları imza masasında ise “Füze kalkanın kurulmasına sessiz kalmak Ortadoğu’daki halkların katledilmesine
de sessiz kalmaktır.” denildi.
Okul idaresinin, öğrencilere ellerindeki bildirileri okumamasını, çöpe
atmalarını söylemesine rağmen Kaptanpaşa Lisesi öğrencileri aldıkları
bildirileri çantalarına koyarak, imza
verdiler. 13 Ocak’taki çalışmada 250
adet bildiri dağıtıldı, 2000 adet kuşlama yapıldı. 17 Ocak günü ise 45
dakika süren çalışmada 200 bildiri
dağıtıldı, 290 adet kuşlama yapıldı.

İstanbul
1 Mayıs Mahallesi
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde,
12 Ocak günü, füze kalkanına karşı
14 Ocak’ta Kürecik’te yapılacak eylemin duyuruları yapıldı. Mahallenin
çeşitli yerlerinde ozalitler ve kuşlamalar yapan Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç’liler, tam bağımsız Türkiye
isteyen herkesi Malatya'ya füze kalkanının kurulacağı yere çağırdı.
13 Ocak günü ise 10.30-13.00
saatleri arasında 3001. Cadde’de
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masa kurularak, halka Malatya’ya
gidileceği duyuruldu.

Bursa
Malatya Kürecik’te yapılacak yürüyüşe katılmak üzere Bursa'daki
Halk Cepheliler de 13 Ocak günü
yola çıktılar. Yola çıkılmadan önce
şehir meydanında toplanan Halk Cepheliler, Halk Cephesi önlüklerini giyerek bildiri dağıtımı yaptılar. Sesli
bir şekilde yapılan bildiri dağıtımında
birçok insan Halk Cepheliler’le konuşarak füze kalkanına karşı eylemleri
desteklediklerini söylediler. Yarım
saat süren bildiri dağıtımı sonrası
"Malatya-Kürecik'e Gidiyoruz! Füze
Kalkanı Değil Bağımsız Türkiye İstiyoruz! Halk Cephesi/Liseli DevGenç" pankartı, dövizler ve kızıl flamalar açıldı. Yapılan eylemin ardından, 20 kişinin katıldığı eylem sloganlarla bitirildi ve bildiri dağıtılıp,
kuşlama yapılarak aracın bulunduğu
yere kadar yüründü. Burada Kürecik'e
gidenleri yolculamaya gelen Halk
Cepheliler’le vedalaşılarak Kürecik'e
doğru yola çıkıldı.

Ankara
Ankara’da 13 Ocak günü saat
06.00'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin karşısındaki halı sahaya “Füze
Kalkanı Değil, Demokratik Lise İstiyoruz” yazılı pankart asıldı. Okulun
öğrenci girişinin olduğu kapıya ve
okulun yanındaki kantine “DEVGENÇ” ve “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz-Gençlik Federasyonu” yazılamaları yapıldı.

Çanakkale
12 Ocak günü Çanakkale'de DevGenç’liler, Anafartalar Kampüsü’nden
başlayarak Golf, Kordon Boyu, İskele
Meydanı, Aynalı Çarşı, Demircioğlu
Caddesi boyunca bildiri dağıtımı yaptılar. Eylem sırasında Dev-Genç’liler,

Bursa
“Tam Bağımsız Türkiye” isteyen herkesi Malatya'ya füze kalkanının kurulacağı yere çağırdı.
Çanakkale’de yaşanan çadır direnişleri nedeniyle halkın DevGenç’lileri tanıdığı dikkat çekerken,
toplam 400 bildiri halka ulaştırıldı.

Çorum
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, 12 Ocak günü Atatürk Lisesi
önünde bildiri dağıttılar. Öğrencilerin
büyük bir kısmının maça gittiğini
öğrenen Halk Cepheliler, Atatürk
Spor Salonu’na gittiler. Burada öğrencilere bildiri dağıtıldı, onlarla sohbet edildi. Salonda çevik kuvvet polisleri ve sivil polisler vardı. Polisler
bildiri dağıtımını bir süre izlediler.
Kendileri izlemekle yetinen polislerin
yerine salonun güvenlik görevlisi
bildiri dağıtımını engellemeye çalıştı.
Buna rağmen bildilerini dağıtan DevGenç’liler toplam 160 bildiriyi liselilere ulaştırdı.

Malatya
12 Ocak günü Malatya’nın Paşa
Köşkü Mahallesi’nde füze kalkanına
karşı 14 Ocak’ta Kürecik’te yapılacak
eylemin duyuruları yapıldı. Mahallenin çeşitli yerlerinde afişler ve kuşlamalar yapılarak eylemin bildirileri
yapıldı. Yeşilyurt Caddesi’nde Halk
Cepheliler önlükleri ile bildiri dağıtımı
yaparken gelen polisler çevrenin kirletildiğini söyleyerek Halk Cepheliler’i engellemeye çalıştılar. Polis
kimlik kontrolü yaptıktan sonra Halk
Cepheliler’i gözaltına almakla tehdit
etti. Halk Cepheliler de polisin işbirlikçiliğini halka sesli duyurularla
teşhir etti. Bunun üzerine polisler
araçlarına binerek mahalleden gitmek
zorunda kaldı. Eylemde 1000’e yakın
bildiri dağıtılırken 30 tane de afiş
asıldı.
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Röportaj

“Madem O Kadar Vatanseversiniz Gidin
O Bayrağı İncirlik Üssüne Dikin”

Ayten Çakıcıoğlu
Adana’da “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası dahilinde çadır kurmak istediklerinde polisin saldırısına uğrayan
Halk Cephelilerden Ayten Çakıcıoğlu
ile oğlunu polisin gözaltına alması
karşısında direnen baba Osman Farsak ile yaptığımız röportajları yayınlıyoruz:

Yürüyüş: Kaç defa gözaltına
alındınız?

Ayten Çakıcıoğlu (28 yaşında):
On kez saldırdılar. İlk gün iki defa
gözaltına aldılar. Ben de dahil arkadaşlara işkence yaptılar. Benim kolum
incinmişti, bir gün boyunca hareket
ettiremedim. Kaval kemiğimin ağrısını ertesi gün hissettim. Hala ayağımda ağrı var. İkinci gün daha şiddetli saldırdılar.

Yürüyüş: Size saldırma
gerekçeleri neydi?
Ayten Çakıcıoğlu: “Çadır kurmak yasak” dediler, o yüzden saldırdılar. Ama biz biliyoruz ki çadır kurmayı yasaklayan bir yasa yok. Polis
amiri, zabıta amirini yanına almış bizim ve basının karşısında zabıtaya
soruyor: “İşgale girer mi?” Zabıta;
“Evet” diyor ve polis saldırıyor.

Yürüyüş: Gözaltında neler
yaşadınız?

Ayten Çakıcıoğlu: Emniyete
götürdüler. Zorla üstümüzü aramaya
kalktılar, direndik. Adli Tıp’a önlüklerimizi çıkartarak götürmek istediler biz çıkarmadık, oturduk, “Gitmiyoruz” dedik. Midemden rahatsızlandım. Kamerayla beni çekmeye
çalıştılar, müsaade etmedik. İfade ve
imza istediler vermedik. 169 TL ceza
yazdılar. Lavaboya gitmek istedim,
“Üstünü aratmazsan göndermeyiz”
dediler. Lavaboya bile gitmemize
izin vermediler.
Yürüyüş: Polis müdürü
“Vatanınız neresi?” diye
sorduğunda sizin cevabınız ne
oldu?

Ayten Çakıcıoğlu: Gözaltına
alırken, “Vatan vatan diyorsunuz
elinizde kızıl bayrak dilinizde Enternasyonal Marşı var. Vatanseverseniz Türk bayrağı taşıyın” dedi.
Biz de “Madem o kadar vatanseversiniz gidin o bayrağı İncirlik
üssü’ne dikin” dedik. Özdemir Sabancı’nın öldürülmesini kullanarak
eylemimizi saptırmaya çalıştı. “Burada Sabancı İş Merkezi var, bundan
16 yıl önce 9 Ocak 1996’da Özdemir
Sabancı üç terörist tarafından öldürüldü. Sabancı’yı DHKP-C’li teröristler öldürdü. DHKP-C ve Dursun
Karataş’ın propagandasını yapan
dergileri burada satıyorsunuz, vatanseverliğiniz böyle mi?” diyerek
kendi işbirlikçiliğini ve sermayenin
polisi olduğunu bir kez daha ispatladı.
Biz de kendisine Halk Cephesi’nin
yasal olduğunu söyledik. Sonra
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim’’
diye sloganlarımızı haykırdık.
Yürüyüş: Diğer illerde olduğu
gibi AKP’nin polisleri Adana’da
da saldırdılar yaşadıklarınızı
anlatır mısınız ?

Osman Farsak (53 yaşında):
Diğer illerde genç çocuklarımızın
yaptığı eylemleri televizyonlardan
üzülerek izliyordum. Çünkü bir eylemci çocuğa ortalama 8 polis düşüyordu. Bu çocukların talepleri parasız eğitim, demokratik lise, ülkemize kurulacak olan füze kalkanını
istememeleri. Sözde, bağımsız bir
ülke olduğumuz söylenir ama bizi
yönetenler Amerika’ya ve onun uşaklarına laf söyletmezler. Atılan sloganları da kendilerine yapılmış kabul
ederler. 6-7-8 Ocak tarihinde üç günlük çadır eyleminin yapılacağını üniversite öğrencisi oğlumdan öğrendim.
Bende halktan biri olarak orada bulunmak istedim.
İnönü Parkı’na vardığımda gözlerime inanamadım. Her taraf polis ve
zabıta dolu. Daha sonra gençler geldi.
Basın açıklaması yapıldı. Eli telsizli
bir polis gençlere derhal dağılmalarını,
yoksa zor kullanacaklarını söyledi.
Gençler de yaptıklarının yasadışı bir
eylem olmadığını söylediler ve daha
çadır kurmaya yeltenirken zabıtaya
emir verildi. Üç tane genç elleri kolları
kıvrılarak işkenceyle polis arabasına
alınarak karakola götürüldü. İçlerinde

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Osman Farsak

“Ülkesini Seven Tüm Babalara
Sesleniyorum:
Bizler Korktukça Çocuklarımız
Daha Korkak Olacak”

BİRLEŞELİM, DİRENELİM
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“Hukuki Süreç
Sonuçlanıncaya Kadar…”

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

“Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar…” Halkımızın
toprağını, havasını, suyunu, evini, sağlığını korumak
için direndiği ancak direnişin öncülüğünü devrimcilerin
yapmadığı eylemlerde sık duyarız bu cümleyi.
Gecekondu yıkımlarında, doğa katliamlarında, baraj,
yol, termik santral inşaatında, taş ocağı açmada, baz istasyonu kurmada vb… açılan dava sürecinin sonuçlanmasını dahi beklemeden emperyalist şirketler veya yerli
işbirlikçiler çalışmalarına başlamıştır.
Direnişi örgütleyen halk güçleri de dava sürecinin
sonuçlanmasının beklenmesi talebi ile direnişlerini başlatmıştır. Bu taleple başlayan eylem süreci açıktır ki sonuçsuz kalacaktır. Alınan sonuç, talep edilen hak olmayacaktır çünkü.
Birincisi emperyalist tekeller ve yağmacı işbirlikçilerinin hukuki sürecin bitmesini beklemeden yağmaya,
talana girişmesinin nedeni yasalara aykırı bir faaliyeti
çabucak bitirme amaçlı değildir. Tam aksine hukukiyasal bir engelin yağma ve talanlarının önüne çıkamayacağından emin olduklarındandır.
Devletin yargısı, sömürü ve egemenlik ilişkilerinden
bağımsız değildir. Yani hukuk sistemi de, var olan
yasalar da, kafamıza inen cop da sömürücülerin, yağmacıların çıkarını savunan araçlardır. Eskiden kalma
birkaç yasa yağma politikalarının önünde engel oluyorsa
da, yeni yağma politikalarının önü tamamen açılmıştır.
Tüm bunlar bize gösteriyor ki, “hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemek” bize değil, tekellere kazandıracaktır. Ayrıca hukuki sürecin yağmanın önünde
yasal engel olmadığını, yağma ve talanın devam edeceğini
de söyleyebiliriz. O zaman yasa, mahkeme böyle diyor
benim oğlum da vardı. Önce halktan
biri ve sonra bir baba olarak oradaki
yapılanları kınadım ve beni de sivil
polisler oradan uzaklaştırdılar. Daha
sonra beni takip etmişler bir baktım
etrafımı çevirdiler. Kimlik göstermemi
istediler. Ben de “Beni de götürün.
Bende füze kalkanı istemiyorum, parasız eğitim istiyorum, tam bağımsız
bir ülke istiyorum.” dedim. Bana dedikleri, “Çocuğuna sahip çık.” Ben
de sonuna kadar çocuğumun arkasında olduğumu söyledim. Çünkü
çocuğumun gerçek bir vatansever ve
devrimci olmasını istiyorum.

Yürüyüş: Son dönemde
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diyerek direnmekten vaz mı geçeceğiz? Elbette
ki hayır!
Unutmayalım ki gerçek ve geçerli yasayı
halkın direnişi yapar. Bize düşen direnirken, örgütlenirken meşruluk dışında hiçbir dayanak
aramamaktır.
Barınmak, sağlıklı, yaşamak hakkımızdır. Vatanımızda,
tüm haklarımızla yaşamak hakkımızdır. Derelerimiz,
dağlarımız, vadilerimiz sömürücülerin, emperyalistlerin
değil, bizimdir. Hakkımız temel yasamızdır, dayanağımızdır. Yasalara güvenerek hak alma mücadelesi veremeyiz. Sonuçta bu sömürü düzeninde yasalar egemenlerin
çıkarlarını korumak için vardır. Halkın lehine karar almasını bekleyemeyiz. Mahkemelerin bizim lehimize
karar vermesi de ancak bizim meşru talebimizi gündeme
ne kadar çok taşıdıysak o kadar mümkündür. Mücadelemizle mümkündür.
Elbette hukuki yollara da başvuracağız. Ancak bunu
hak almanın bir aracı olarak değil, oligarşinin adaletsizliğini teşhir etmek için, hukuk oyununu boşa çıkartmak
için yapacağız .
Hak alma mücadelesinde yapacağımız eylemleri
yasal sınırlar içinde tutmaya çalışan, hukuki yollara bel
bağlayan ve somut durumda halkı da peşinden sürükleyen
anlayış, düzen içi reformist anlayıştır.
Oysa çevreyi ve doğayı savunmanın yolu da iktidar
hedefli mücadele yürütmekten geçer.
Öncüsü uzlaşmazsa halk asla uzlaşma taraftarı
değildir. O, yaşadığı toprakları, tek göz gecekondusunu,
derelerini, dağlarını, ormanlarını kaybetmemek için her
şeyi yapmaya hazırdır.
Meşruluğumuz ve cüretimiz, halkın gerisinde kalan
değil, onu devrimcileştiren olmalıdır. Bunun yolu da
“hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar” direnmek değil,
emperyalistleri ve işbirlikçilerini yani tüm yağmacıları
vatanımızdan kovuncaya kadar direnmektir.

polisin aileleri işbirlikçileştirmeye
çalıştığı ve TV’lerde de çocuğunu
eylemden kaçıran mağdur aileler
gibi gösteren yayınlar yapıldı. Siz
neler düşünüyorsunuz?

Osman Farsak: Ülkesini seven
tüm babalara sesleniyorum Bizler
korktukça çocuklarımız daha korkak olacak, bu da AKP ve Amerikan
işbirlikçilerinin işine gelecek. Eğer
gençliği kurtarmaksa amaçları en kısa
zamanda en yakın Adana Alkol ve
Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi
Merkezi (AMATEM)’ne gitsinler.
Uyuşturucu kullananların yaşı kaça
düşmüş. İlköğretim ve lise önlerindeki

çocuklarımızın aileleriyle işbirliği yaparak o çocuklarımızı kurtarmaya çalışsınlar. O çocuklarımız da uyuşturucudan kurtulup, bizler de annelerbabalar olarak emperyalizmle mücadele
eden çocuklarımıza destek verirsek,
bu ülkede her şey güzel olur.

Yürüyüş: Kampanyayla ilgili
düşünceleriniz nelerdir?

Osman Farsak: Kampanyayı
halk olarak, birey olarak sonuna kadar
destekliyorum. Emekli dar gelirli biri
olarak nerede ne şekilde eylem olursa
destek vermeyi düşünüyorum.

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Halkımız!
İşçiler, Memurlar, Emekliler, İşsizler, Esnaflar, Taksiciler,
Minibüs Şoförleri, Köylüler, Doktorlar, Avukatlar, Mühendisler, Aydınlar, Sanatçılar, Yazarlar, Yoksul Gecekondu
Halkı, Ev Kadınları, Liseliler, Üniversiteliler...
Her Milliyetten, Her İnançtan Tüm Halkımız;

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI
BİRLEŞELİM!
AKP’nin terörü her geçen gün
daha da pervasızlaşıyor. Daha 2012
yılının başındayız. Yeni yıla Uludere’de 34 köylünün savaş uçaklarıyla
"terörist sandık" diye katledilmesiyle
girdik. Katliamı protesto etmek, konuşmak, tartışmak bile yasak. Soruşturmaya getirilen "Gizlilik Kararı"
ile katliamın üzeri örtülüyor.
Öyle ki her gün AKP’nin yeni
bir terörüyle karşı karşıyayız. Ve
öyle pervasızca saldırıyor ki, her saldırı bir öncekini unutturuyor. Uludere’yi tartışmadan üç gün sonra
halk düşmanı 12 Eylül Cuntası’nın
şeflerinden Kenan Evren’e açılan
davayı ve Emekli Orgeneral İlker
Başbuğ’un tutuklanmasını konuşmaya
başladık. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında
hazırlanan fezleke geldi. Ve hiç bitmeyen "KCK operasyonu" adı altında
Kürt halkına yönelik baskı ve tutuklama terörü...
En son 13 Ocak’ta "KCK operasyonu" adı altında 18 ilde yapılan
saldırıda dokunulmazlığı olan bir
milletvekilinin de evi basıldı. Bilgisayarına ve özel eşyalarına el konuldu.
Gözaltına alınan 37 kişinin içinde
eski iki BDP milletvekili var. Ve
gözaltı terörü sürüyor.
Amerika’nın Kürecik’te kurmak
istediği füze kalkanına karşı çadır

kurup açlık grevi yapmak isteyen
Liseli Dev-Genç ve Halk Cephesi’ne
yönelik onlarca saldırı yüzlerce gözaltı
oldu. Füze kalkanıyla ilgili yapılan
her eyleme saldırıyor AKP’nin polisi...
Keza, işçi, memur, emekli, işsiz,
köylü, doktor, mühendis, öğretmen,
avukat demiyor neredeyse her kesimin
her eylemine saldırıyor...

Halkımız!
AKP’nin Saldırıları
Tüm Halkımızadır!
Amerikan uşağı AKP, Ortadoğu’da
Amerika’nın maşası olarak kullanılıyor. Ülkemiz, emperyalistlerin savaş
karargahı haline getirildi.
Emperyalist tekeller ve işbirlikçi
tekeller için ülkemiz tam bir yağma
ve talan alanına dönüştürüldü.
Emekçilerin bugüne kadar kazanılmış ne kadar hakları varsa gasp
ediliyor. Kanun Hükmünde Kararnamelerle emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin yağma, talan ve sömürüsünün önündeki tüm engelleri kaldırdı. “Sağlık Reformu” adı altında
sosyal güvencemiz ortadan kaldırıldı.
Yeşil kartların iptaliyle 9 milyon
yoksul halkın sağlık hakkı gasp edildi.
Tam Gün Yasası çıkartıldı. İthal dok-

tor, hemşire çalıştırılmasının önü
açıldı. Esnek çalışma, istihdam büroları, kiralık işçilik, kıdem tazminatlarının kaldırılması tekrar gündeme
getirildi. Eğitim sisteminde yapılacak
değişiklikler, "Kentsel Dönüşüm"
adı altında sürdürülen yağma ve
talan, 2B yasası, yabancılara mülk
satışı... Tam bir yağma talan... Depremi bahane ederek “9 milyon evi
yıkacağım” diyor. Tam bir terör. Hangi gün hangi yasa çıkıyor, hangi haklarımız gasp ediliyor takip etmek
bile imkansız hale geldi.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Devletin Tüm Kurumları
Halka Saldırı İçin AKP’nin
Hizmetindedir
Saldırının hedefi Kürt, Türk, Laz,
Çerkez, Abaza, Gürcü... tüm milliyetlerden, Alevi, Sünni... tüm mezheplerden, tüm inançlardan, işçi, memur, köylü, esnaf, gençlik, emekli,
işsiz, ev kadını, halkımızdır.
Emperyalist ve işbirlikçi tekellerin
yağma, talan ve sömürüsünün önünde
engel olmayacaksınız, direnmeyeceksiniz, sesinizi çıkartmayacaksınız,
şükredeceksiniz deniyor.
İki yılı aşkın süredir “KCK operasyonu” adı altında sürdürülen gözaltı ve tutuklama terörü aralıksız sürüyor. Gerillalar kimyasal bombalarla
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katlediliyor. Kaçakçılık yapan Uludere köylüleri savaş uçaklarıyla katledildi. Kürt halkının inkar ve asimilasyonu gözaltı, tutuklama ve katliamlarla sürüyor. AKP, Kürt halkına
da direnmeyeceksin, teslim olacaksınız diyor.

Halkımız!
AKP İktidarı Terör ve
Yalanla Yönetiyor!

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

AKP, 12 Eylül’ün darbeci şeflerinden Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’ya açılan davayla darbecilerden hesap sorduğunun propagandasını yapıyor. Bu yalandır. Bugün
12 Eylül’den çok daha beter koşulları
yaşıyoruz. 12 Eylül’ün faşist kurumlarıyla ülkemizi yönetenler 12
Eylülcüleri yargılayamaz. 12 Eylül
koşullarında bile dokunulmayan kazanılmış haklarımız bugün gasp ediliyor. Bunlar mı 12 Eylül’ü yargılayacaklar?
Hayır! Halk düşmanı AKP halkı
böyle aldatıyor. Bir taraftan halkın
her kesimine karşı terör estirirken,
bir taraftan da halkı aldatmak için
100 yaşına dayanmış, halk düşmanı
"Kenan Evren’i yargılıyoruz" diyerek
Kenan Evren’e nefret ve kin besleyen
halkı kendi saflarına çekmek istiyor.
Halkımız; AKP’nin yalanlarına
kanmayın. Aynı yalanı daha önce
anayasa referandumunda söyledi.
Referandumla sahte demokrasi rüzgarı estiriyorlardı. O günden bu güne
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
tüm haklarımız gasp edildi. Baskı
ve terörden başka ne gördük? Hiçbir
şey. Gördüğümüz tek şey, AÇLIK
YOKSULLUK, İNKAR, ZULÜMDÜR!..
AKP, "terörist" diyerek yoksul
halka saldırıyor. Halkın öncüsü devrimcilere saldırıyor. Kürt halkına
saldırıyor. AKP’nin halka ve devrimcilere saldırması için en büyük
demagojilerinden birisidir.

Biz Halkız!
Depremi bahane ederek “yurt çapında 9 milyon evi yıkacağım” diyor.
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Yıkılacak ev yoksul halkın evidir.
AKP, kendisine oy verenler dahil
tüm halkı düşman olarak görüyor.
AKP’ye oy vermiş ya da vermemiş,
bunun bir önemi yok. Çünkü halkı
yağma ve talanın önündeki potansiyel
engel görüyor. Onun içinde halkın
öncüleri devrimcilere saldırıyor. Bir
yıldır yoksul gecekondu mahallelerinde gözaltı ve tutuklamalarla devrimciler üzerinde terör estiriyor.

Biz Devrimciyiz!
1950’lerden beri ülkemizi Amerika başta olmak üzere emperyalizme
peşkeş çeken oligarşinin iktidarlarıdır.
44 yıldır bu ülkede emperyalist işgalcilere karşı "Tam Bağımsız Türkiye" diyen sadece devrimcilerdir.
Halkımız için, vatanımız için 44
yıldır canımızı veriyoruz. Biz devrimciyiz, terörist değiliz.

Baş Terörist
AMERİKA’dır.
Amerika’nın İşbirlikçisi
Uşak İktidarlarıdır,
AKP’dir!
Bakın Uludere’ye: 34 köylüyü
"terörist sandık" diye savaş uçaklarıyla bombalayarak katletti. Katliamın
tartışılmasını bile istemiyor. Hatırlayın 19 Aralık 2000’de hapishanelerde 28 tutsağı da "terörist" diyerek
katletmişlerdi.
"Terörist" diyerek KCK operasyonlarıyla yasal partide, derneklerde,
dergi bürolarında çalışan binlerce
Kürt’ü tutukladı. "KCK"lı diye tutukluyor, "bölücü" diye katlediyor
Kürt halkını.
AKP gibi düşünmeyen oligarşinin
diğer kesimlerini de "Ergenekoncu",
"Balyozcu", "Darbeci" diye saldırıp
sindiriyor. En son tutuklanan Eski
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasıyla da AKP gibi
düşünmeyen, AKP’ye boyun eğmeyen herkese gözdağı verilmek isteniyor. "Genelkurmay Başkanı’nı tutuklayan AKP’nin önünde hiçbir güç
duramaz..." Evet, verilmek istenen
gözdağı budur.

AKP, Halkı Gerçekleri
Tersyüz Ederek,
Yalan Propagandayla
Yönetiyor!
“Ülkemiz büyüyor, ülkemiz gelişiyor, işsizlik düşüyor, Avrupa’da
kriz var, biz her alanda rekor üstüne
rekor kırıyoruz... Büyümede dünya
birincisi oluyoruz. İhracat rekorları
kırıyoruz. Ortadoğu’da söz sahibiyiz,
Ortadoğu’nun lideri oluyoruz, Avrupa’da bile olmayan dev gökdelenler, alışveriş merkezleri, lüks oteller, binalar... Askerden hesap soruluyor, darbeciler yargılanıyor, demokrasi gelişiyor..." AKP’nin yalanı
bu. Çizilen bu tablo karşısında herkesin AKP ile "gurur duyması" isteniyor. Şovenist, milliyetçi duygularla
beslenen halk, hiçbir şeye sesini çıkartmasın isteniyor. Bütün burjuva
medya "işsizlik düşüyor" diye manşet
atarsa kim "işsizim, iş istiyorum"
diye sesini çıkartabilir? "Türkiye
dünyada büyüme rekorları kırdı"
manşetlerine rağmen kim açlıktan,
yoksulluktan bahsedebilir? İşte AKP,
halkı böyle yönetiyor. Gerçekleri
tersyüz ediyor. Yalanlarla halkı baskı
altına alıp sindiriyor. Oysa büyüyen
emperyalist ve işbirlikçi tekellerdir.
Halk her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Açlık, işsizlik daha da büyüyor.

Bu Halk Sahipsiz Değildir!
AKP terörle, yalan propagandayla
her istediğimi yaparım diyor! Hayır,
yapamazsınız! Bu ülke bizim! Bu
topraklar bizim! Halkımız bu topraklarda egemenlerin zulmüyle ilk
kez karşılaşmıyor. Nice saraylar, saltanatlar gördü bu halk. Nice zalimler
tanıdı, nice zulümler gördü. Ama
hiçbir zalimin karşısında diz çökmedi,
zulme boyun eğmedi. Amerikan
uşağı AKP’nin zulmüne de boyun
eğmeyeceğiz. Kendi vatanımızda
emperyalizmin ve uşaklarının kölesi
olmayacağız, terörüne boyun eğmeyeceğiz!
Baskı ve terörle belki, bir süre
daha susturabilir, sindirebilirsiniz,
yalan ve demagojilerle bir süre daha

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

kandırabilirsiniz halkı. Ama asla ilelebet kandıramazsınız! Susturamazsınız! Sindiremezsiniz!

Halkımız!
İşçiler, Memurlar, Doktorlar, Avukatlar, Mühendisler, Aydınlar, Sanatçılar, Yazarlar, Köylüler, Emekliler,
İşsizler, Esnaflar, Taksiciler, Minibüs
Şoförleri Yoksul, Gecekondu Halkı,
Ev Kadınları, Liseliler, Üniversiteliler... gücümüzü birleştirmeliyiz.
AKP iktidarı işçinin, memurun,
esnafın, çiftçinin tüm emekçilerin
emeğine, alınterine kazanılmış tüm
haklarına göz dikmiş. Çok azı sendikalı olan işçileri de sendikasızlaştırmak istiyor. Memurların grevli,
toplu sözleşmeli sendikal hakkını ta-

nımıyor. Yeni yasalarla bir çok alanda
çalışan memuru taşeron işçisi haline
getiriyor. ‘Yetkinlik’ belgesiyle mühendisleri, avukatları tekellerin köleleri haline getirecek, “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla halkın sağlık hakkını
gasp ediyor. İthal doktor ve sağlık
görevlileriyle, Tam Gün Yasası’yla
sağlık emekçilerinin haklarını gasp
ediyor. Atanamayan öğretmenlerle
resmen alay ediyor. Emeklileri açlığa
mahkum ederek sırtında bir yük gibi
görüyor. Hayvancılığı büyük oranda
tasfiye etti. Tarımıda büyük tekellerin
yapabileceği şekilde tasfiye etmeye
çalışıyor.
Her yıl on binlerce küçük esnaf
kepenk kapatıyor. Üniversite bitirmekte artık iş bulmak için işe yara-

mıyor. Yüzbinlerce üniversite mezunu
işsiz.
Ve sesini çıkartan her kesime saldırıyor AKP iktidarı.
Biz halkız! Biz milyonlarız.
AKP’nin terörünü boşa çıkartmak
yine bizim elimizde.
Bunun tek yolu; AKP’ni saldırılarına maruz kalan milyonların gücünü birleştirmesidir. Hiç bir güç
halktan daha güçlü değildir!
AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI BİRLEŞELİM, DİRENELİM!
AKP İKTİDARINA HALKIN
GÜCÜNÜ GÖSTERELİM!

Halk Cephesi

Kanun Hükmünde Kararnameler Gasp Edilen Haklarımızın
Belgesidir! Haklarımıza Sahip Çıkalım!
Kamu Emekçileri Cephesi,
AKP’nin Kanun Hükmünde Kararnamelerle halka saldırmasına karşılık
13 Ocak’ta İstanbul Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde çadır kurarak
bir eylem yaptı.
Grevli ve toplu sözleşmeli bir
sendika yasasının çıkarılması talebiyle kurulan çadırda, “Grevli Toplu
Sözleşmeli Sendika Yasası İstiyoruz
Alacağız” pankartı açıldı. “Sağlık
Hakkı Satılamaz”, “Parasız Eğitim
Parasız Sağlık”, “Grevli Toplu
Sözleşmeli Sendika İstiyoruz Alacağız” sloganlarının atıldığı eylemde
Eğitim-Sen 3 No’lu Şube üyesi Nursel Tanrıverdi bir açıklama yaptı.
Tanrıverdi: “Kamu Emekçileri Cephesi olarak grevli toplu sözleşmeli
bir sendika yasası talebimizden hiç
vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Direnişin, eylemlerin barikatların önünde olacağız. Sokaklarda, alanlarda
fiili, meşru mücadeleyi yükselteceğiz.
AKP’nin zulmünden korkmadığımızı
haykıracağız.” dedi.
Çadırın 15 Ocak günü saat
14.00’e kadar açık tutulacağı bilgisinin verildiği ve 25 kişinin katıldığı

eylem bildiri dağıtımıyla devam etti.

Oligarşi Herkese Saldırıyor
Saldırılara Karşı Birleşelim
KESK çalışanı İsmet Aslan hakkında çıkarılan bir “yakalama kararı”
gerekçe gösterilerek KESK Genel
Merkezi'ne AKP iktidarının talimatıyla polis baskını düzenlendi. Aynı
sindirme operasyonundan birçok demokratik kitle örgütünün, BDP binalarının yanı sıra Eğitim-Sen Şan-

lıurfa Şubesi de nasibini aldı.
Kamu Emekçileri Cephesi,
AKP’nin saldırılarıyla ilgili olarak
13 Ocak tarihli yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada, “Ortada bir terör
operasyonu yoktur. Esasen dalga
dalga, sansasyonel isimler altında
sürdürülen operasyonlarla halk terörize edilmektedir. Yapmamız gereken ‘Sıra kimde?’ diye sormak,
beklemek yerine AKP'nin saldırılarına karşı birleşmek, dayanışmayı
ve mücadelemizi örgütlemektir.” denildi.
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Amerikan İmparatorluğu Tüm
Alçaklığıyla Yok Olmaya Mahkumdur!
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Amerikan askerlerinin son marifetlerinden biri de Afganistan'da ortaya çıktı. Katlettikleri Afgan gerillalarının cesetleri üzerine işeyen, bu
arada da şakalaşan, alçakça küfürler
savuran ve cesetlerle, Afganlarla alay
eden sözler sarf ediyorlar...
Bu şerefsizliği, çukurlaşmayı ancak işgalcilerin, emperyalizmin ve
işbirlikçilerinin tüm askerlerinin esas
eğitimini veren Amerikan askerleri
yapabilirdi.
Yaşanan bu olayın açığa çıkması
üzerine basının verdiği habere göre;
“...ABD donanması soruşturma
başlatırken, görüntünün kaynağının
ve gerçekliğinin henüz belirlenemediğini kaydetti. Açıklamada, bu tarz
hareketlerin donanmanın temel değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.
Savunma Bakanlığı sözcüsü John
Kirby, görüntünün ‘midesini bulandırdığını’ söyledi. Kirby, görüntüdekiler kim olursa olsun, hangi şartlarda
görüntü çekilmiş olursa olsun, hareketin ‘canavarca, itici ve kabul edilemez’ olduğunu belirtti.”
Amerika’nın açıklamalarına bakın
hele!... Sanki bu askerleri kendileri
yetiştirmemiş, sanki bu yapılanlar
ilk defa ve burada yapılıyormuş gibi...

Yok donanmanın değerleriyle bağdaşmıyormuş, yok mideleri bulanıyormuş, canavarca ve itici imiş...
Bunu yaratan sensin! Bu canavarları eğiten ve dünyanın dört
bir yanında halkların üzerine salan
sensin... Dolayısıyla da bu hareketi
yapanlardan daha alçak, namuzsuz
ve canavar olan ABD Savunma
Bakanlığı, Devlet Başkanlığı ve
tüm emperyalist kurumlardır.
Bu canavarlar, aşağılık mahlukları
yaratan, yetiştiren ve Rambo ünvanlarıyla da göklere çıkararak halkların
üzerine salanlar esas sorumlululardır.
Bu aşağılık canavarlar salt Afganistan’da yoklar.. Bunlar daha dün
Irak'ta genç kızlara tecavüz eden, işkencelerde en aşağılık ve iğrenç yöntemleri uygulayan, Ebu Gurey'de,
Bagram'da, Guantanamo'da insanlara
yapmadığı iğrençliği bırakmayanlardır.
Bunların hepsinin soyu aynı soydur. Emperyalizmdir. Hepsi de aynı
eğitimden geçmiş olanlar, Kürt halkını
napalm bombalarıyla katleden, kulak,
burun kesenlerdir. 19 Aralık'ta Bayrampaşa'da insanlarımızı yakarlarken
iğrenç kahkalarla gülenlerdir. Şerefsizlikte, namussuzlukta hiçbirinin di-

ğerinden aşağı kalır yanları yoktur.
2011 yılı Mayıs ayında Halk
Cephesi’nin kurumlarını basan
AKP’nin polisleri Gençlik Federasyonu’nda öğrencilere işkence yaptıktan sonra dernekteki akvaryumların
içine işemişlerdi. AKP’nin polislerini
eğiten de sonuçta Amerika’dır. Boynuz kulağı geçer derler, şerefsizlikte
hiç de onlardan geri değillerdir. Katlettikleri gerillaların kellesini kesip
fotoğraf çektiren, cinsel organlarına
kurşun sıkan, işkence yapan, kesen,
copla tecavüz eden, köylülere dışkı
yediren Amerikan beslemesi oligarşinin polislerinin alçaklıklarıdır.
Ve tüm bu aşağılık mahlukatlar
kendilerini yaratan emperyalist düzenle birlikte yerin en derin noktasına
gömülüp üzerlerine de kireç döküleceklerdir.

bitirdi.
DEMOKRATİK, MÜCADELECİ, şeklinde
Son olarak koDEVRİMCİ DİSK’İ YARATACAĞIZ nuşan Erol Ekici “30
İzmir’de Devrimci İşçi Hareketi (DİH) “Demokratik,
Mücadeleci, Devrimci DİSK’i Yaratacağız” konulu bir
panel düzenledi.
15 Ocak günü yapılan panelde Genel-İş Genel
Başkanı Erol Ekici, DİH adına Barış Aras ve Sadık
Eroğlu birer konuşma yaptılar. Panelin yapıldığı Fuar
Gençlik Tiyatrosu’na, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“DİSK’i İşçilere İşçileri DİSK’e Taşıyacağız”, “Demokratik, Mücadeleci, Devrimci DİSK’i Yaratacağız”
pankartları ile DİH şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı
bir de pano asılmıştı. Saygı duruşu ile başlayan panelde
konuşan Barış Aras, nasıl bir DİSK istediklerini anlatarak,
mücadeleyi geliştireceklerini söyledi.
Sadık Eroğlu sözlerini “Devlet yanlısı sarı sendikalar
devrimci sendikacıları dışlamanın hesabını yapıyorlar.
Biz sendikaları bu tür sarı sendikacıların elinden alıp,
gerçekten devrimci sendikacılığı yaratmak istiyoruz.”
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yılı aşkın süre önce
İbrahim Erdoğan, Bedii Cengiz ne demişse
biz de inatla bunları
söylemeye devam
edeceğiz.
DİSK
‘80’de kapanıp ‘93’te
İzmir
tekrar açıldı. 1993 yılında tekrar açıldıktan
sonra bu anlayıştan uzaklaşıldı ve ‘çağdaş sendikacılık’
adı altında DİSK sınıf sendikacılığından koparılmaya
başlanmıştır. Amacımız DİSK’i ismine yaraşır bir şekilde
yeniden sınıf sendikası yapmaktır. Bu yüzden DİSK’in
yönetimine adayız.” dedi.
100 kişinin katıldığı panel soru-cevap bölümünün
ardından sona erdi. Toplantıda Boran, Haziran ve Tavır
yayınlarının kitaplarının tanıtımı yapıldı. Ayrıca DİH’in
bildiri ve kitapçığı dağıtıldı.

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Hrant Dink davası sonuçlandı: Örgütlü suç yok!

Hrant Dink’in katili AKP’dir!
“Hrant’ın katili AKP’dir”
diyemeyen herkes
AKP’nin suç ortağıdır!..

Hrant Dink’in katledilmesinin davası sunuçlandı. Hrant’ın katledilmesinin “Örgütlü bir suç olmadığına” karar verildi.
Bunun için 5 yıl beklemeleri gerekmiyordu. Bu kararı Hrant Dink’in
katledilmesinden birkaç gün sonra
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah söylemişti. “Örgüt bağı yok,
siyasi değil, milliyetçi duygularla
yapmış" demişti. AKP’nin mahkemeleri de, 5 yıl sonra bu yönde karar
verdi.
Dink’in öldürülmesinden sorumlu
olarak tutuklu olan Ogün Samast
“ömür boyu” cezaya çarptırılmasına
rağmen cinayeti işlediğinde 18 yaşın
altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve mahkeme sonuçlandı. Erhan Tuncel ise Hrant
Dink davasından beraat etti. Davada
yargılanan bir kişi hakkında mahkeme
karar vermeyi unuttu. Sonuç olarak
Hrant Dink’in öldürülmesinin arkasında bir örgüt olmadığına karar verilerek Erhan Tuncel tahliye olurken,
Ogün Samast’ın da yattığı günlere
sayılıp tahliye olması söz konusu.

“Karar Vicdanları Tatmin
Etmemiştir” Demek Tam
Bir Alçaklıktır
Hrant’ın katledildiğinde “Hrant’ın
katili devlettir” demiştik. Bugün
devlet AKP’dir. Hrant’ın katledildiği
günden bugüne geçen süre çok açık
olarak göstermiştir ki Hrant’ın katili
AKP’dir. Cinayetin üstünü örtmek,
katilleri aklamak için AKP elinden
geleni yapmıştır. Cumhurbaşkanı’ndan Başbakan’a, İçişleri’nden,
Dışişleri’ne, Adalet Bakanlığı’na hepsi katilleri aklamak için hep birlikte

adeta savaş vermişlerdir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne karşı
Hrant Dink’i suçlu olarak gösterip
katilleri savunmuşlardır. Daha ne örgütü aranıyor?
Mahkemenin kararı üzerine tam
bir alçaklıkla AKP’liler açıklama yapıyor. “Karar vicdanları tatmin etmemiştir” diyor.
Her zaman olduğu gibi Bülent
Arınç konuştu: “Yargıdan en çok
mağdur olmuş, hakkında kapatma
davaları açılmış, hapislerde bedel
ödemiş, bir partinin yargıyı ele geçirmesi söz konusu olamaz” dedi.
Artık bu sahtekarlıklarınıza kimse
inanmıyor Bülent Arınç. Ne bedeli
ödediniz? Hapishanelerde kaç adamınız var? Devlet ne zaman islamcıları
katletmiş? Ne bedeli ödediniz?
AKP, mağdur edebiyatıyla iktidara
geldi. Yıllarca iktidarda olmalarına
rağmen tam bir sahtekarlık içinde
mağdur rollerini sürdürdüler. Ne
mağdurusunuz? Yıllarca hapishanelerde devrimciler katlediliyor. İşkencehanelerde devrimciler katlediliyor.
Gözaltında kaybedilenler devrimciler,
islamcılar değil. Toplu katliamlarda
katledilen islamcılar değil, devrimciler, Aleviler... Siz neyin mağdurusunuz? On yıllardır devrimcilere karşı
kontrgerilla devleti tarafından kullanılmaktan başka ne yapmıştır, neyin
mağdurudur islamcılar?
Ama burjuva medya “İktidar da
karardan rahatsız” diyerek AKP’yi
aklamanın peşinde.
Mahkeme kararına halkın yoğun
tepki göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı’ndan başlayarak, Başbakanı,
Başbakan Yardımcıları, AKP Genel
Başkan Yardımıcısı, Bakanları, Adalet
Bakanı hepsi de bir fırsatını bulup

Hrant Dink kararının “vicdanları tatmin etmediği”ni açıkladılar.
En son mahkeme başkanı da çıkıp
vicdanların tatmin olmadığını söyledi.
Ve hepsi “Bu karar yürekleri
tatmin etmemiştir” deyip “ama bu
dava bitmemiştir, süreç devam ediyor.
Yargıtay aşaması var, beklemek lazım” dediler.
Hrant’ın katili üç tetikçiye biraz
fazla ceza verilseydi, Erhan Tuncel
beraat ettirilmeyip ceza verilseydi yürekleriniz tatmin olacaktı öyle mi?
Hrant’ı kim katlettirdi, niye katlettirdi? Bu soruları sormak yok.
Artık “derin devlet” bahanesi de yok,
her şey açıkta. Niye Hrant’ın katili
AKP diyemiyorsunuz? Katilleri aklayan, ödül gibi cezalar verdirenin
AKP olduğunu söyleyemiyorsunuz
da AKP’de karardan rahatsız diyerek
AKP’yi aklamaya çalışıyorsunuz.
Dönemin Adalet Bakanı Cemil
Çiçek değil miydi Hrant Dink’in de
içinde olduğu Ermeni konferansı düzenlemek isteyenleri “Bizi arkamızdan hançerlediler” diye vatan haini
ilan eden?
Yine Çiçek "301’i kaldıralım da,
Tü rklü ğe hakaret serbest mi olsun,
aşağılamadan yazsınlar” deyip Ermeni soykırımı hakkında yazı yazanlara “bela ararcasına şöhret aramakla” tehdit etmemişmiydi?
İstanbul Valisi çağırıp odasında
Hrant’ı tehdit etmedi mi? İstanbul
Valisi ve Celalettin Cerrah AKP tarafından ödüllendirilmedi mi?
“Hükümet bu karar vicdanları tatmin etmedi” demiş. AKP yalakası
basın döne döne bu açıklamaları ve
samimiyetlerini gösteriyor. Ne deselerdi? Hrant’ın öldürülmesi için
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Ogün Samast’ı devlet mi azmettirdi
diyeceklerdi. “Cinayetin arkasında
örgüt yok” kararı verdirmeyip de
“örgüt devlettir” mi diyeceklerdi?
Örgütün başındakiler Abdullah Gül,
Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Cemil
Çiçek, Başbakan yardımcıları, bakanlar, İstanbul Valisi, Emniyet Genel
Müdürü, Trabzon Valisi, Emniyet
Müdürü, Alay Komutanı, mahkeme
başkanları mı diyeceklerdi.
Mahkeme başkanı Rüstem ErYılmaz, “Karar beni de tatmin etmedi. Örgüt suçlamasından beraat
kararı verdik. Bu karar 'Örgüt yoktur' anlamına gelmez. Örgüt faaliyetleri çerçevesinde yeterli delil olmadığı anlamına gelir.”
Örgüt faaliyetleri çerçevesinde
yeterli delil yokmuş.
Ne yaptınız delilleri? İstanbul
Valisini sorguladınız mı? Celalettin
Cerrah’ı sorguladınız mı? Dink’in
katledildiği yerdeki kamera görüntülerini incelediniz mi?
Erhan Tuncel kim? MİT adına
çalışan biri. 17 kez İstanbul Emniyet
Müdürü’nü Hrant’ın katledileceğine
ilişkin uyarmış. Bütün bunları mahkeme bilmiyor mu?
Dink’in nasıl katledildiğine ilişkin
her türlü delil mevcuttur. Açıktadır.
Ancak delillerin kullanılması AKP
iktidarı tarafından engellenmiştir.
Başbakan Erdoğan bir de ‘Hükümeti sorumlu tutmak insafsızlıktır,
biz katili cinayetten 32 saat sonra
yakalamış bir hükümetiz” diyor. Bununla kendilerini aklamaya çalışıyor.
Katliamın tetikçi kamera görüntülerinde gün gibi açıkta. 17 yaşında
bir tetikçinin ortalıkta dolaşmasını
istemez AKP, tabiki...
Hrant Dink davası da devletin
katlettiği onlarca katliam davasında
olduğu gibi devlet tarafından bütün
delilerin üzeri örtülerek, açığa çıkanlar incelenmeden halkla alay eder
gibi katiller aklanmış ve katliamın
üzeri örtülmüştür.
Halkın mahkeme kararına tepkisi
üzerine “Bu dava bitmedi” deniyor.
Delilleri karartma, devleti aklama
süreci devam ediyor.
Kimse Adaleti AKP’nin mahke-

Mahkeme
Başkanı Rüstem Eryılmaz;
“karar beni de
tatmin etmedi.
Örgüt suçlamasından beraat kararı verdik. Bu karar
'Örgüt yoktur' anlamına gelmez. Örgüt faaliyetleri çerçevesinde yeterli delil olmadığı anlamına gelir. Örgüt yok diyemem, yeni delil çıkarsa yeni soruşturma açılır. Dava bitti demek yanlış olur. Bu cinayet Yasin Hayal'in kafasından çıkmış bir fikir değil. Herkesin merak
ettiği arka plan aydınlatılmadı. Azmettiren birilerinin olması gerekir.
Şahsi fikrim bu. Ama bu durumun hukuki olarak varlığını kabul
edebilmek için delil olması gerek.
Kişisel olarak 'siz tatmin oldunuz mu' diye sorarsanız, azmettiren
birileri olması gerektiği için evet olmadım. Ama delillere göre en iyi
karar bu.
Devletin görevlilerinin ihmali yüzünden bu cinayet oldu diyorlar.
İhbar geldi ve görevlerini yerine getirmediler. Bu konuda hala yürüyen bir soruşturma var. Dosya kesinlikle kapanmadı, bu ilk karar.”
(Vatan, 19 Ocak 2012)
melerinden beklemesin. Yapacakları
en fazla günah keçisi olarak seçtikleri
bir kişiyi halkın tepkisi geçene kadar
kurban ederler. Onu da zaman içinde
aklarlar.
“HRANT DİNK’İN KATİLİ
AKP İKTİDARIDIR” diyemediğiniz sürece mahkemede bir adım
ileri atılmış olmaz. Hrant’ın katili
AKP’dir demeyen herkes AKP’nin
suç ortağı olur. Cinayetin üstünün
örtülmesine hizmet etmiş olur.

“Hrant’ın Arkadaşıyız”
Diyen Ama “Katil
Devlettir”, “Katil
AKP’dir” Diyemeyen
AKP Yalakaları
Hrant davasının bu şekilde sonuçlanmasınının sorumlularından
biri de sizlersiniz. Bu cinayetin sizler
de sorumlularındansınız.
Sizler nerden Hrant’ın arkadaşı
oluyorsunuz? Hrant’a sahip çıkma
görüntüsüyle kendinizi sözde “demokrat aydın” göstermeye çalışıyorsunuz. Sizlerin de bu karardan

“Vicdanı tatmin olmamış.” Bu karar
sizin vicdanınızı yaralamış. Vicdanınız yaralanmasa hiç sesiniz çıkmayacak. Ki, devletin onlarca katliamına, işkencelerine, devrimcilerin
katledilmesine, oligarşinin mahkemeleri tarafından on yıllarca hapis
cezası verilmesine hiç sesiniz çıkmamıştır. Devletin katliamlarını
onayladınız. Siz mi demokratsınız?
Siz mi aydınsınız? Siz mi Hrant’ın
arkadaşısınız?
Hrant’la bir gün bile oturup konuşmamış, onun siyasi görüşüyle ilgisi olmayanlar “arkadaş” oldu.
Cengiz Çandar’ın karısı “arkadaşıyım” diye Hrant hakkında kitap yazdı. Ne Hrant’ı tanıyor ne de ailesini.
Sizlerin Hrant’la arkadaşlığınız
budur işte. Hrant üzerinden rant elde
ediyorsunuz.
Hrant’ın arkadaşıyız diyorsanız
eğer yazın köşelerinizde, Hrant’ın
katili AKP’dir. Cinayetin üstünü
örten AKP’dir. Katilleri koruyan bizzat Başbakan Erdoğan’dır. Bunları
yazmadığınız, söylemediğiniz sürece
o cinayetin suç ortaklarındansınız.

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Bakın tabloya: 180 Sayıya 168 Dava!
 Sadece 12 sayıya dava açılmadı.

övmekten,

 Toplam 20 ay kapatma cezası...

 14 sayıya örgüt açıklamalarını

 Yüzlerce yıl hapis cezası...

yayınlamaktan dava açıldı!

 Onbinlerce lira para cezası...

 Yüzlerce polis ve helikopterle

 88 yazıya örgüt propagandası

büromuz basıldı!

yapmaktan,

 6 Yürüyüş çalışanı 1 yılı aşkın

 51 yazıya suçu ve suçluyu

zamandır hala tutuklu!

Yürüyüş’ün Sesini Boğamayacaksınız
Gerçekleri Halka Anlatmaya Devam Edeceğiz!

Halk Cephesi, 13 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş çalışanlarının serbest bırakılması için İstanbul Taksim Meydanı’nda eylem gerçekleştirdi. Eylemde, “180 Sayıya 168 Dava! Helikopterli
Baskın Düşünce ve Örgütlenme Hakkımıza Saldırılara Son Vereceksiniz
Haklarımızı Kullanacağız–Halk Cephesi” pankartı ile “Yürüyüş Halkın Se-

sidir Susturulamaz”, “Komploları Boşa
Çıkaracağız Gerçekleri Yazmaya Devam
Edeceğiz”, “Devrimci Basın Susturulamaz”, “Halkın ve Gerçeğin Sesi Yürüyüş Susturulamaz” dövizleri taşındı.
Halk Cephesi adına Necdet Dernek’in yaptığı açıklamada, “Yürüyüş dergisi helikopterlerle basılıyor, kitaplarımıza el konuluyor, dergi çalışanlarımız
işkence yapılarak gözaltına alınıp tutuklanıyor. AKP iktidarı halkın sesini susturmak istiyor... ” dedi.
19 Ocak Perşembe günü, saat
22.00’de Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’ndan arabalarla Ankara’ya giderek
Yürüyüş çalışanlarının mahkamesine
katılma çağrısı yapan Dernek, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “AKP gibi
uşaklardan adalet istemiyoruz. Bizler
Yürüyüş dergisinde her koşulda gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Dergimize kapatma cezaları verseniz de,
Yürüyüş çalışanlarını tutuklasanız da
vazgeçmeyeceğiz. Düşünce ve örgütlenme hakkımızı elimizden alamayacaksınız.”
Açıklamanın ardından Halk Gerçeği dergisinin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. 40 dakika süren satışta 38 dergi
halka ulaştırıldı.

Tutsak Yürüyüş Çalışanları
Derhal Serbest Bırakılsın
Ankara Sakarya Caddesi’nde “Yürüyüş Dergisi Çalışanlarına Özgürlük”

talebiyle Halk Cephesi tarafından her
hafta yapılan eylemin yenisi 13 Ocak’ta
yapıldı. Yaklaşık 40 kişinin katılımıyla başlayan eylemde okunan açıklamada, Yürüyüş dergisi çalışanlarının 20
Ocak'ta yapılacak mahkemesinde yargılanması gerekenlerin işbirlikçiler olduğu belirtildi. Gün içinde demokratik
kurumlara, KESK'e yönelik aramaların
ve gözaltıların yaşandığı belirtilerek,
gözaltıların serbest bırakılması istendi
ve “Örgütlenme özgürlüğümüzü, sendikalarımızı, derneklerimizi, dergimizi savunmaya devam edeceğiz. Kaç
tane füze kalkanı yaparsanız yapın, bu
ülkeyi emperyalistlere, işbirlikçilerine
bırakmayacağız.” denildi.
Eylem sloganlarla bitirilerek,
KESK'in düzenlediği protesto eylemine katılmak için Yüksel Caddesi’ne
geçildi. Yüksel Caddesi’nde toplanan
KESK, sendikalar ve devrimci yapılar
buradan AKP Ankara İl Başkanlığı
önüne kadar yürüdüler. Burada gözaltılar ve baskınlar protesto edildi.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Yürüyüş Halktır
Bitiremezsiniz
Dev-Genç’liler, 12 Ocak tarihinde,
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Dağevleri Mahallesi’nde Yürüyüş tutsaklarının serbest bırakılması için yazılama yaptı. Mahallede iki farklı yere
“Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” ve
“Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakıl-
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Ankara

sın” yazılamalarını yapan Dev-Genç’liler, Yürüyüş dergisinin susturulamayacağını ve her koşulda gerçekleri yazan Yürüyüş dergisini sahipleneceklerini gösterdiler.

Devrimci Basın
Susturulamaz

Sayı: 300

Halk Gerçeği dergisi okurları, İzmir’in Güzeltepe Mahallesi’nde 15
Ocak günü Halk Gerçeği dergisinin dağıtımını yaptılar. Dağıtım sırasında
yapılan konuşmalarda, derginin içe-riğinde yer alan konular anlatıldı.
Çalışmada, 25 Halk Gerçeği dergisi halka ulaştırıldı.

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Tutuklu Yürüyüş
Çalışanlarını Sahiplenmek
İçin 20 Ocak'ta Ankara'da
Olalım
24 Aralık 2010 tarihinde Şişli’de bulunan Ozan Yayıncılık’a yapılan baskında tutuklanan Yürüyüş çalışanlarının serbest bırakılması için sanatçılar
tarafından 18 Ocak günü Çevre Mühendisleri Odası'nda basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Veysel Şahin,
"Tutsak Yürüyüş çalışanlarını sahip-

lenmek onurdur" diyerek; kendine sol,
sosyalist, demokrat diyen herkesi 20
Ocak’taki duruşmaya katılmaya çağırdı.
Yürüyüş dergisi çalışanlarından
Mustafa Doğru da söz alarak, baskın
gecesini anlattı. Doğru, Yürüyüş dergisinin gerçekleri yazdığı için bu saldırılara uğradığını, dergi dağıtımcılarının sokak ortasında vurulduğunu,
katledildiğini anlattı. Daha sonra sözü
aydın-sanatçı Mehmet Esatoğlu alarak
bu baskıların faşizmin baskısı olduğunu tarihten örneklerle anlattı.

Gerçekleri Anlatmaya
Devam Edeceğiz
Adana’da dergimizin okurlarına
yönelik saldırılar devam ediyor. 16
Ocak günü saat 15.00 civarında kargodan Halk Gerçeği dergilerini alan Niyazi Harnuboğlu sivil polisler tarafından durduruldu. Polis, Niyazi Harnuboğlu adına gelen bütün kargolara el
koyma kararı çıkarttırmıştı. Gerekçe ise
hazırdı: “Terör propagandası yaptığı...” Polisler bu gerekçeyle Niyazi Harnuboğlu’nu gözaltına aldılar.
Toplatma kararı olmamasına rağmen 250 adet Halk Gerçeği dergisine
el koyan polis, Harnuboğlu’nu Terörle Mücadele Şubesi’ne götürdü. Har-

Mahkeme İşini Yaptı;
Devletin Güvenliğini Sağladı
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve Çağdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, Hrant Dink’in katilleri
hakkında verilen mahkeme kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptılar.
HHB tarafından 19 Ocak’ta yapılan açıklamada;
“AKP’nin bu katliam üzerinden gösterebileceği demokratlık oyunu sona ermiştir. Hrant Dink katliamı davası ile hepimiz bir kez daha gördük ki devlet, derin işler yapmayı sürdürüyor. Onlar derinlerde aramamızı is-
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İst-Eminönü

nuboğlu aynı gün serbest bırakılırken;
dergileri vermeyen polis, savcılık kararıyla el koyduklarını, daha sonra gelip alınabileceğini söyledi.

Galata Köprüsü'nde
Yürüyüş Çalışanları İçin Yol
Kesme Eylemi Yapıldı!
24 Ocak 2010 tarihinde tutuklanan
Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest
bırakılması talebiyle 18 Ocak 2012 tarihinde, İstanbul Eminönü'deki Galata
Köprüsü üzerinde Halk Cepheliler yol
kesme eylemi yaptı.
“Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakılsın” yazılı pankartın açıldığı eylemde, halka yönelik yapılan konuşmalarda Yürüyüş dergisine hukuksuz
bir şekilde baskın yapıldığı, çalışanlarının gözaltına alınıp haksız yere bir yılı
aşkın süredir tutuklu bırakıldıkları anlatıldı.
15 dakika süren eylem, iradi olarak
“Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakılsın", "Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Halkız Haklıyız Kazanacağız", "Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” sloganlarıyla bitirildi. AKP’nin
polisi, eylemin bitirilmesinin ardından
geldi.

tiyorlar. Oysa bizler için çoktan su yüzüne çıkmıştır hakikat.” denildi.
ÇHD ise, 17 Ocak tarihli
açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu
kararı ile adeta Hrant Dink
ikinci kez katledilmiştir. Ülkemizde muhalif insanların katledilmesi sonrası açılan davalar pratiğine böylece bir yenisi eklenmiştir.
Bu pratik katliamcıları gizleyen, koruyan
ve aklayan bir pratiktir. ”
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Sınıf Bilincimizi Güçlendirmeli,
Kinimizi Büyütmeliyiz
Egemenler yüzyıllardır farklı milliyetlerden, farklı dinlerden, farklı
ırk ve kültürlerden halkları birbirine
kırdırırlar. Halkların birbirlerine kin
ve nefret beslemesini isterler ve politikalarını bu doğrultuda devam ettirirler. Çünkü, halkların birbiriyle savaşı egemenlerin çıkarınadır. Halk
gerçek suçluları görmeyerek ekonomik ve sosyal imkansızlıkların nedenini hep birbirinde arayacaktır. Düzen
ise sömürüsünü sürdürmeye devam
edecektir. Düzen halklarda olmasını
istediği kini, kendi sınıfsal çıkarları
doğrultusunda kullanır. Amaç, halkların kininin ve öfkesinin kendine yönelmemesidir. Çünkü kendine yöneldiği taktirde düzenin varlık koşulu kalmayacaktır. Kin duyulmasını bir
yandan tetikler, buna ilişkin politikalar belirlerken, bu kinin asıl yönelmesi
gereken yeri saptırır. Halkların kendilerine yönelecek olan kin ve nefretini yok ederek sömürü düzenlerini
sağlama alırlar.
Düzenin halklara duyduğu kinin
bir göstergesidir bu politika.
Düzen halklara kinini her fırsatta
biler, hayata geçirir, peşini bırakmaz. Aradan yıllar da geçmiş olsa
unutmaz. Kendine karşı geliştirilen bir
tepkinin, bir söylemin cezasını er ya
da geç çektirir.
Nasıl bir düzende yaşadığımızı biliyoruz. Yoksulluktan kırılan halklar,
katliamlar, adaletsizlikler... En ufak bir
hak talebinde bulunanların karşısına
tankıyla, topuyla çıkıyor bu düzen. Ölülerimiz bile bu düzenin hukuk sisteminde yargılanırken; katledenler serbestçe dolaşıyorlar. İşkence davalarında
işkence görenler yıllarca hapis yatarken, işkenceciler ise ya göstermelik
yargılamalarla, ya da hiç yargılanma-

dan beraat ediyorlar, çocuklarımız hapismemizi büyütmektir.
hanelerde büyüyorlar, gençlerimiz
Sınıf bilincimizi güçlendirmeli,
gençliklerini hapishanede geçiriyorlar.
kinimizi büyütmeliyiz. Buna göre
Meşru bir hak olan parasız eğitim
hareket etmeli, hareket ettirmeliyiz.
talebini dile getirdikleri için tutuklanan öğrenciler, nükleer
santral istemeyen köylü- Hayır! Uyuşturucu baskını değil,
lere verilen cezai uygulapolis terörü
malar... Hapishanelerde ölBurjuva basında çıkan bir haberdi. Bu başdürülen hasta tutsaklar,
lığı
koymuşlar. Binlerce polisle sabahın köhastane kapılarında ölen
hastalar... Ve sayacağımız ründe Adana’nın yoksul gecekondu mahaldaha birçok olay düzene lelerinden Çingene halkımızın çoğunlukta yakarşı kinimizi bileyecek şadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne yapılan
örneklerdir.
baskının resmidir. İsim isim, adres adres bilDüzen halkımıza, dev- dikleri 60 kişiyi gözaltına alacaklar. Ama onrimcilere bunları reva gö- lar, yüzlerce polisle insanlar daha yataklarürken, ses çıkarmamak, rındayken bütün mahalleyi basıyorlar. Gözsusmak, yaşananları sine- altına aldıkları 60 kişiyi elleri kelepçeli maye çekmek insan olmamı- halle ortasında oluşturdukları bir koridordan
za aykırıdır.
yürüterek teşhir ediyorlar. Daha bu insanlar
Bizler devrimciyiz, hal- mahkeme önüne bile çıkartılmamışlar. Yani bu
kımız ve vatanımız üzedüzenin yasalarına göre bile kanıtlanmış hiçrinde düzen tarafından esbir suçları yok. Ayrıca “suçları” da olsa bu şektirilen bu teröre izin vermeyiz. Bu örnekler zulmü lide teşhir edemezler. Ama AKP’nin polisi
reva görenlere karşı kini- kendi yasalarını dahi tanımadan halkımıza bu
mizi güçlendirmeli, öfke- zulmü yaşatıyor. Hele ki bu kişiler bir de Çingene halkımızdan ise zulüm reva görülerek
mizi bilemelidir.
Kinimizi diri tutmak, bin kata daha fazla yapılıyor.
Amaçları 60 kişiyi gözaltına almak değil,
işkenceleri, katliamları,
yoksulluğu bize yaşatan- bütün mahalleyi sinidirmektir. Uyuşturucunun
ları affetmemektir. Bedeli da bir numaralı pazarlayıcısı polistir. Yoksul
her ne olursa olsun korku- mahallelerimize uyuşturucuyu sokan da,
suzca üzerine yürümektir. uyuşturucuya alıştırdığı kişileri “torbacı”
Sorunların, olayların olarak kullanan da yine polistir.
çözümünde kafa yormakEy zulüm! Ömrün sonsuz mu sanıyorsun?
tır. Halklarımızı örgütle- Bunlar unutulur mu sanıyorsun? Halkımız bu
mek, düzenin cenderesinterörünü derin hafızalarına kazıyor. Hesap
den çıkarmak için emek
harcamak, yılmamak, günü mutlaka olacak! Biz unutmuyoruz,
usanmamaktır. Örgütlen- sen de unutma!
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Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012
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Aşk da Devrim de Bizimdir
Serkan Acar: Bir dönek... Hadi ordan...
Sen ne anlarsın aşktan, devrimden?..

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012
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F. Serkan Acar’ın yönettiği
“Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla”
yapılan Aşk ve Devrim bir süre önce
vizyona girdi. “Türkiye solunun 30
yılını anlatmayı hedefliyorum, bu da
bunlardan ilki”gibi büyük bir iddia
taşıyan bu filmi izledik.
Hikaye ’90’lı yıllarda geçiyor.
Bir örgütün insanları olan devrimciler
Kemal, Leyla, Abidin, Hikmet, hapishanedeki Yusuf, sorumluları Pala ve
eski kuşaktan Şirin...
’90’lı yıllarda devrimcilik yapıyorlar. Ne var o yıllarda? Sovyetlerde
sosyalist sistem yıkılmış, Berlin duvarı paramparça, ülkede hak ve özgürlük
eylemleri var, işçi grevleri var, saldırılar, işkenceler, katliamlar...
Kemal ve Leyla... İki genç üniversiteli devrimci. Bir de Abidin var,
o da Kürt bir devrimci. Pala örgütün
sorumlusu. Eski kuşaktan. Yine eski
kuşaktan Şirin. Hapishanede bir Yusuf
var. Yurtdışında örgütü yöneten bir
“abi” var. Daha sonra gelip polise
teslim olacak...
Kemal ve Leyla... Neden olduğu
belli bile değil ama umutsuz iki
insan. 12 Eylül yenilgisi desen bu
çocukların yaşı yetmez. Sosyalist
sistemin yıkılması desen, o zaman
ona rağmen devam da ediyorlar zaten.
O kadar acı var ki ülkede; boğuluyorlar ve yüzlerinde en ufak bir
tebessüm bile yok. Bunların bir türlü
yaşanamayan aşkları ve sürekli yıkılıp
giden devrimci hayalleri üzerine
kurulu hikaye akıp gidiyor. Aslında
akmıyor, yüzünüze püskürtülüyor pis
bir çamur gibi.
Hikaye ’90’lı yıllarda geçiyor
demiştik yazımızın başında. Eğer bir
devrimciyseniz ve o yıllarda yaşadıysanız perdeden akıp geçenin asla
sizin yaşadığınız zaman olmadığını
anlar, bir öfkeye kapılırsınız bizim
gibi. Geçmişinize küfür ediyor gibidir
birileri. Bunda ne gibi bir amaç taşır,

neden yapmıştır, kimdir bunlar elbette
cevaplanması gereken sorulardır.
Beyaz perdede akan sizin ülkenizin
tarihidir. Ter döktüğünüz, hayat verdiğiniz, umut verdiğiniz yıllardır.
Birileri çıkar o yılları sinema adına,
sanat adına kirletmeye kalkar. Sadece
yatıp kendi çamurunda debelense,
belki en fazla acırsınız. Hayır öyle
değil; birileri kendi umutsuz, anlamsız, yalanlarla dolu hikayesini “devrimciler böyledir” diyerek sinemaya
aktarıyor ve bunu devrimcilere saldırının bir aracı haline getiriyor.
Devrimcilerin can bedeli yarattığı
değerler üzerinde tepiniyor.
Nasıl pazarlanıyor film? “Koşun
solcular film çekmiş izleyin...” Şimdi
kalkıp Emniyet Müdürlüğü devrimcileri anlatan bir film çekse kimi
kandırabilir?.. Kime izletebilir bu
filmi? Ancak bu filmi solcular çekiyor.
Sanki bu filmin senaryosunu Kaan
Arslanoğlu yazmış, filmi de Ahmet
Altan çekmiş. O kadar bildik, o kadar
tanıdık bir dil yani.
12 Eylül’ün yaratığı burjuvazinin
gönüllü ajanlarının eşsiz bir eseri
daha diyesiniz geliyor. İsimler değişebilir Serkan olur, Ahmet, Mehmet
olur bilmem ne olur… Hikaye de
değişebilir ancak amaç aynıdır.
Burjuvazi memnundur. Ki 12 Eylül
aydınlarının sola verdiği zararı cunta
verememiştir. 12 Eylül’den sonra
yıllarca edebiyatta, sinemada yaptıkları dönekliğin teorisi değil miydi?..
Cuntaya gönüllü hizmet değil miydi?..
“Yıllarca boşa hayaller kurmuşuz,
gençliğimiz boşa geçti. Bir birey bile
olamadık. Örgüt bütün duygularımızı
öldürdü vb.” diyerek örgütsüzlüğün
teorisini yapmadılar mı?.. Gencecik
yüreklere yılgınlık tohumları ekerek
cuntaya kendilerini ispat etmeye
çalışmadılar mı?
Ahmet Altanlar, Latife Tekinler,
Milan Kunderalar...

F. Serkan Acar? O da mı kim?
O bir dönektir!
Kendi deyimi ile "İkinci olarak
çok açık olarak söylenmese de, ele
aldığınız devrimci örgüt TKP geleneğinden gelen, daha sonra onun
kollarından birisi olan Kıvılcımlı
hareketlerinden birisinin tarihinden
besleniyor...."
O da şimdi kolları sıvamış abilerinin kaldığı yerden devam ediyor.
Abileri ’70'li-80’li yılları kirlettiler
o da ’90’lı yılları kirletecek kendi
aklınca. Ancak abileri kadar bile
başarılı değil. Başarısız olmasının
sebebi, abilerinin onca çabalarına
rağmen umutsuzluğu yere çalan umuttur, yaşanan tarihtir. Devrimcilerin
can bedeli yarattığı zaferlerdir.
Kazandıklarıdır.
Bütün bunları bu filmin yönetmeninin ve senaristinin küçük burjuva
hezeyanları, belki yılgınlıkları, belki
yenilgileri ile açıklamak mümkün
değildir. Objektif olarak bugün film
devrimcileri
karalamaktadır.
Yönetmenin niyeti böyle olmasa da
objektif olarak film buna hizmet
etmiştir.
Neler vardır filmin içinde?
Birtakım devrimci karakterler vardır.
En başta Kemal isminde genç bir
devrimci vardır. Sovyetler’de sosyalist
sistem yıkılmıştır. Kemal devrimcilik
yapmaktadır. Kemal Leyla’yı sever
ancak bu aşkta karşılık bulamaz.
Leyla da Kemal’e karşı ilgilidir ancak
asla belli etmez, hatta tepki gösterir.
Sanki duyguları ameliyatla alınmış
gibidir. Aşk nedir, devrimcinin aşkı
nasıl olur bilmezler bile... Pala abi
aşkın insana dair olduğunu anlatır.
Kemal, Leyla’dan karşılık bulamaz
ama bir gün serserilerden dayak yiyip
yaralanınca, Leyla gelip ona bakar
ve duyguları birden yeşeriverir.
Birbirlerini severler, tam yakınlaşacaklardır ama bir kuyumcu soygunu
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sonrası Kemal illegale geçmek zorunda kalınca, kendisine yardımcı olan
abla dediği kadınla aynı yatağa giriverir! İllegale geçerken bulunduğu
evi boşalttığı sahnede evin içinde
güneş vardır, Kemal evden ayrılmadan önce güneşe perdeyi çeker, evin
içi kararır. Ardından illegaldeki
sorumlusunun arkasından yürüdüğü
uzaktan gördüğümüz bir sahne vardır.
Bu sahne de yine güneşin batımıyla
verilir, Kemal arkadan bitkin bitkin
yürür. İllegalden şehre geri dönünce
bu sefer Leyla’yı, yoldaşı Hikmet’ten
kıskanır. Devrimciler birbirlerini aldatabilir! Birbirlerinden şüphelenebilir!
Kemal’in aynı evde kaldığı Abidin
isimli devrimci, poliste işkence ile
öldürülür ve cesedi bir çöplükte bulunur. Devrimci bir tören düzenlenir,
hatta polisle çatışılır. Onun hesabı
da sorulur. Ancak hiç ama hiç mutlu
değildir bu devrimciler. Örgütün
Avrupa’daki lideri de polise teslim
olur. Umutsuzluk artık her tarafı sarmıştır.
Devrimcilik yapmaya devam ederler. Ama niye? Bu kadar mutsuz, bu
kadar sevgisiz, bu kadar hayattan,
halktan kopuk insanlar nasıl devrimcilik yapar? Filmde bu ruhsuz
insanlar baş karakterdir. Vıcık vıcık
bir umutsuzluk ve ruhsuzluk ilk saniyelerde akmaya başlıyor perdeden.
Batan güneşler, karanlık kasvetli
havalar. Sadece faşizm var hiç bir
direniş, hiç bir umut yok.
Devrimcilerin zaferleri yok. Hatta
daha kötüsü gösteriliyor perdede:
Direniş var, hesap sorma var, silahlı
mücadele var ancak mutsuzluk var.
Devrimci tiplemeler robot gibi.
Yıllarca devrimcileri karikatürize
edenlerin kullandıkları bütün klişeleri,
kendine solcuyum diyen bir yönetmen
çekiyor. Bu filme MİT sponsor olsa,
senaryosunu yazsa en fazla bu kadar
yapabilirdi.
Ellerinden sigara düşmeyen devrimciler, bütün dertlerinin çözümünü
rakı kadehlerinde arayacak kadar iradesiz, mutsuz insanlar. İçlerinde hangi
umudu büyütüyorlar ve hangi umudun
peşinden gidiyorlar, anlamak mümkün

değil. O nedenle suratları asık devrimci tipleri bütün film boyunca dolanıp duruyor. 12 Eylül sonrasının karikatür tipleri gelip karşımızda oturuyor
2011 yılında. En fazla klişe deyip
geçebilirsiniz belki ama değil. Saldırı
ideolojik bir saldırıdır. Bu devrimciler
silahlı mücadele de vermektedirler.
İşkencede katledilen yoldaşlarının
hesabını da sormaktadırlar güya.
Ancak ne yaparlasa yapsınlar umut
yoktur. Tehlikeli olan da budur zaten.
Yönetmen bunu bir röportajında şöyle
açıklıyor:
“Öykünün ruhuna katmaya çalıştığım melankoli kavramı zaten hep
kafamdaydı. Çünkü yukarıda söylediğim gibi devrimcilerin, sosyalistlerin
yani bizim derin bir melankoli içinde
olduğumuzu düşünüyorum. Ve karakterleri oluştururken bunu aklımdan
hiç çıkarmadım. Filmde yer alan
Kemal de, Pala da, Şirin de yani üç
kuşağın temsilcisi de derin bir melankoli içindeler. Tıpkı solumuz gibi.
Yaptığımız okumalarda bu melankoli
kavramının Walter Benjamin tarafından sol melankoli olarak literatüre
kazandırıldığını da öğrendim.(…)
Aşk ve Devrim bu anlamda kendimizi
eleştirdiğim bir filmdir. Aşk ve Devrim
melankolik bir filmdir.” (Ekşi Sözlük
/ 12 Aralık 2011)
Melankoli psikolojide şöyle tanımlanıyor: “Melankoli derin bir keder;
hüzünlü, acı çeken, yalnız, umutsuz
bir insanın içinde bulunduğu durumdur. Melankolik mizaçlı kişiler mutsuzdur. Yalnızlığı, toplumdan uzaklaşmayı ve insanlardan soyutlanmayı
tercih ederler. Diğer insanlarla yakın
ilişkiler içine girmekten kaçarlar.
Yaşamı boş ve anlamsız bulurlar.
Keder, mutsuzluk ve değersizlik duyguları içindedirler. Melankoli depresyona dönüşebilir ve ağır depresyonlarda intihara gidilebilir.
Depresyon duygusal çöküntü içine
girmektir. “Depresif kişiliktekiler
çöküntüye yatkındırlar. Özgüvenleri
azdır, kötümserdirler, coşkusuzdurlar,
insanlarla ilişki kurmazlar.”
Victor Hugo ise melankoliyi
“hüzünlü olma mutluluğu” olarak
tanımlamış.

İşte yönetmenin devrimcilere
yakıştırdığı psikolojik durum budur.
Bu melankolik tiplerden devrim yapması beklenebilir mi?.. Ya da halka
umut taşıyan devrimciler, nasıl melankolik olabilir? Bunu azıcık aklı olan
insan mümkün görebilir mi?
Neler olmuştur ’90’lı yıllarda?
Evet sosyalist sistem, aslında doğru
deyimle revizyonizm yıkılmıştır.
Sovyetler’de sosyalizm adına uygulanan revizyonizmdir ve yıkılmaya
mahkumdur. Ancak sosyalizm düşü
yıkılmamıştır. İşte bu yıllarda, bu
ülkenin devrimcileri cuntanın hapishanelerinden firar etmişler ve ülkeye
umut tohumları ekmişlerdir. Bu
Türkiye devrimini ileriye götürecek
olan siyasi harekettir. Mücadeleden
hiçbir zaman vazgeçmeyen, devrim
umudunu sosyalist sistemin yıkıldığı
yıllarda büyüten siyasi harekettir.
THKP-C’nin mirasını bugünlere taşıyıp getiren de aynı siyasi harekettir.
Devrimci Sol’dur onun adı. Halkın
Umudu olmuştur. İşte o yıllar,
Devrimci Sol’un atılım yıllarıdır.
Silahlı mücadeleyi kırlarda ve şehirlerde yükseltmiş, Türkiye halklarına
umut olmayı başarabilmiştir. O yılların üniversiteli, liseli gençleri halk
kurtuluş savaşına katılmışlar ve gözaltında işkenceler görmüş, kaybedilmiş, evlerde, sokak ortalarında, işkencehanelerde infaz edilmişlerdir. ’96
yılında ise oligarşinin hapishanelerinde direnmiş, yine teslim olmamış,
yeni yeni gelenekler ve değerler
yaratmışlardır. Bunlar hep o umudun
peşinden koştukları içindir. Türkü
söyler gibi, gönül rahatlığıyla ölebilmişler, kendilerini feda etmişlerdir.
Ölüm oruçlarında son nefeslerinde
bile tebessüm eden resimleri kanıttır
buna. ’90’lı yıllarda işçiler grevler
yapmış, hayatı durdurmuş, 1 Mayıs
alanları zaptedilmiş, memurlar sendika haklarını cuntacılardan söke
söke almış, öğrenciler örgütlenmiş,
yoksul mahallelerde halk gecekondu
direnişleri gerçekleştirmiş, cuntanın
karamsarlık bulutları parçalanmış,
boyun eğilmemiştir. Devrimci mücadele her alanda büyütülmüş, boş bir
hayal olmadığı ispat edilmiştir. 122
kez ölmüşlerdir ölüm orucunda. 589
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gün ölüme direnen Berkan
Abatay’lardır onlar.
Vura öle, öle vura, direne direne
bugünlere gelmişlerdir. Bunları melankolik insanlar yapmamıştır. Bunları
yürekleri kabına sığmayan devrimciler
yapmıştır. İradeleriyle ve ideolojilerine
olan inançlarıyla başarmışlardır.
Sonbahar filminde olduğu gibi, Aşk
ve Devrim’de de yönetmenleri neden
olayların hep bunalım, devrimci olmayan, yozlaşan yanını irdeler; kendi
umutsuzluklarını veya “öznel” düşüncelerini bütün devrimcilere nasıl mal
ederler? Böyle bir hakları da yoktur.
Bu filmler sosyalizm düşmanları tarafından çekilseydi böyle tartışmazdık
ama aynı zamanda bu filmlerin düştüğü durum objektif olarak sosyalizm
düşmanlığıdır.
Serkan Acar’ın perdesinde “devrim imkansızdır”, “aşk da”... Zaten
ikisi birden mümkün değildir ona
göre. Devrimciler mi? Onlar melankoliktirler. Uçkuruna bile sahip çıkamayan, ne için mücadele ettiğini bile
bilmeyenlerdir. Ellerinden içki kadehleri, sigara düşmez. Zaten ihanet de
meşrudur bu yönetmene göre. Ona
göre hayatta bilimsel doğrular yoktur.
“İhanet bireysel bir edimdir.
İhanetler kimine göre ihanettir, kimine
göre değildir. Sen nasıl bakıyorsan
dünya öyledir.” (Star Gazete / 16
Aralık 2011)
Aslında son olarak söylediği şu
sözlerle her şey daha da netleşiyor:
“Aşk ve devrim insanlık tarihinin
iki büyük ütopyası. Hakkında sayfalar
dolusu yazılıp çizilen ve aslında biraz
da fetişleştirilen iki büyük tutku.
Filmde bir diyalog var hatırlarsan,
Pala genç Kemal’e kendi aşk hikayesini anlatırken sonunda şöyle söylüyor: ‘Kavuşursan meşk olur, kavuşmazsan aşk olur’... Bu Hayyam’ın
bir lafıdır aslında ve bence her şeyi
çok güzel açıklıyor. Bizler devrime
de aşka da kavuştuğumuz zaman onu
piç ettik. Düşünsenize o büyük Ekim
Devrimi, insanların yüzyıllarca hayalini kurduğu sınıfsız, sömürüsüz, eşit
ve özgür toplum hayali, ’70 yılın
sonunda bürokratik bir sisteme nasıl
dönüştü? Ya da insanların kurtulmak

istediği bir rejime niye dönüştü?
Tıpkı büyük aşkların kavuşulunca
bir anda sıradanlaşması gibi. Sonuçta
devrim fikri de, aşk fikri de kavuşulmadığında bir anlam taşıyor bizim
için. Ve bizim karakterlerimiz aslında
devrime de, aşka da kavuşmak istemiyorlar. Tıpkı yıllardır Türkiye solunun yaptığı gibi. Kavuşmamak için
elimizden geleni yapıyoruz.” (Ekşi
Sözlük 12 Aralık 2011)
Bilimsel doğrulara inanmayan
kişinin hayata bakışı budur.
Beyazperdedeki melankolisi, umutsuzluğu, yılgınlığı, değer yitimi ise
devrimcilere değil kendine aittir.
Politik sinema adına atılacak çok
adım var, katedilecek çok yol vardır.
Politik sinema yapmak için önce sosyalizme inanmak gerekir. Orta yol
yoktur. Her yönetmen koltuğuna oturan sinema yapamaz, hatta politik
sinema hiç yapamaz. Hele devrimcileri
anlatacaksa ahlak da gerekir. Sağdan
soldan derlenen subjektif düşünceleri
perdeye yansıtmak ve bunu bütün
sola maletmek ahlaksızlıktır.
Politik sinema adına durum çok
mu umutsuz? Hayır hiç de değil.
Çünkü umut hayatın içindedir. Onu
meydanlarda, hapishanelerde büyütenlerindir. Umut varsa sanat da vardır.
Güler Zere belgeselinin galasına
300 kişilik salona 1000 kişi geldiği
için, 700 kişi kapıdan döndü. F.
Serkan Acar’ın Aşk ve Devrim’inde
ise salon bomboştu. Filmden çıkan

insanlar başları önünde, mutsuz ayrılıyorlar. Burjuvazinin istediği de bu
değil mi? Kalabalık grupları, sol
düşüncelere ilgi duyan çevreleri salonlara doldurup böylesi filmlerle umutlarını kırmak, onları filmden çıkarken
devrim düşüncesini de terketmesini
salık vermek değil mi? Böyle değilse,
Kültür Bakanlığı niye destekler?
Böyle değilse, televizyon, gazete,
dergilerde niye tanıtımları daha sık
yapılır? Çünkü burjuvazi buralarda
kendine yarayacak şeyler bulup çıkarmıştır. Demek ki bir umudun peşinde
koşuyor insanlar. Çünkü o umudu
her cuma Güler Zere’ye özgürlük
diye İstiklal’i binlerle doldurarak
büyüttüler. Çünkü o umut Güler Zere
gibi bir devrimcinin zafer işareti
yapan ellerinden, pırıl pırıl bakan
umut dolu gözlerinden herkese taşınmış ve herkesle birlikte daha da
büyütülmüştür...
Samimi olan yönetmenlerin görmesi gereken de budur! Bunun için
burjuvazinin değil halkın penceresinden dünyaya bakan gözlere sahip
olunmalıdır...
Bu noktada politik sinema yapmak
isteyen genç ve umutlu yönetmenlere
çok iş düşüyor. Eskiyi ve eskiyeni
süpürmek yeni ve umutlu olanı büyütmek için… Dimdik ayakta koruduğumuz değerleri yılgın, bitkin, melankolik yönetmenlere bırakmamak
için… Böylesi filmler bizim genç
yönetmenlerimizi kamçılamalı, sanatsal faaliyetlerimizde bize yeni hedefler
olduğunu göstermelidir.

 Hadi ordan patron yalakaları
“Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl'in ölümüne ağlamadığı tespit edilenlerin
yargılanma süreci başlamış.
Dünyamız düşünceye yasak getirilmesinin binbir çeşit örneğiyle mücadele
etmiş ve etmeye devam etmektedir ama ilk kez toplum olarak duygularının
hesabını vereceği bir vahim duruma sahne oluyor" (Ali Saydam, Akşam, 15
Ocak 2012)
Şimdi bu habere ilişkin başka hiçbir bilgi yok. Kim söylüyor yargılamaların
başladığını? Nerden duydunuz? Bu soruların cevabı yok. Bir yalan uyduruyorlar,
sonra o yalan üzerinden bir de yorumlar yapıyorlar. Kuzey Kore'ye ilişkin
burjuva basında yazılan hiçbir haber doğru değildir. Çarpıtılmıştır. Kore'ye
ilişkin tüm haberlerin kaynağı CIA'dır. CIA'nın hiç bir söylediğine de
güvenilmez. Ama AKP'nin ve patronlarının uşağı olmuş gazeteciler kendi
durumlarına bakmadan Kuzey Kore hakkında yorum yapmaktan da geri
kalmazlar. Bu da Amerikan uşaklıkları için.

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Yeni işsizlik rakamı açıklandı: Faşist propaganda sürüyor

Türkiye Büyüyor!..
Faşizmin propagandası bu. 2011
Eylül-Ekim-Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. 9.1 puanla 2010
yılının aynı dönemine göre işsizlik
rakamları 2.1 puan düştü.
Başbakan Erdoğan’ın damadınıngenel müdürlüğünü yaptığı Sabah
gazetesi “BU RAKAMLAR AB’Yİ
ÇATLATIR” manşetini atmış. Haberin devamında “Avrupa’da ekonomik, mali, siyasal ve sosyal kriz
her geçen gün daha da derinleşirken
Türk ekonomisi kış ortasında baharı
yaşıyor.” diye yazıyor.
Televizyonlar konuyla ilgili özel
ekonomi programları hazırladı. “Uzmanlar” çıkıp ağızları kulaklarında
“Avrupa’da, Amerika’da yükselirken bizde nasıl düştüğü”nü açıkladılar. “AKP’nin tartışmasız başarısı”(!) Bütçe açığı da geçen yılın
rakamlarına göre yüzde 56.5 gerileyerek 17.4 milyar dolar olmuş. Bu
da AKP’nin ayrı bir başarı öyküsü...
Geçen yıl 40 milyarlık bütçe açığını
biz mi verdik? Bu sene 17.4 milyar
bütçe açığına neden sevinmemiz isteniyor. Nasrettin Hoca’nın eşeğini
kaybedip sonra bulunca sevinmesi
hikayesi gibi...
Peki nasıl oluyor bunlar? Televizyonlar, gazeteler her ay böyle
“müjdeli” haberler veriyor, ama bir
de halkın yaşadıklarına bakıldığında
hiç de “ağızlarının kulaklarında”
olmadığını görüyoruz. Ne işsizlik
azalıyor, ne açlık, ne yoksulluk. Halk
her geçen gün daha çok sefaleti yaşıyor...
Niye? Çünkü 56.5 puan düştü
diye halktan övünç duymasını istedikleri bütçe açığı, halkın sırtına
bindirilen vergilerden elde edilmiştir.
Nereye gitti peki bu paralar? Ağızları kulaklarında olan tekellerin kasalarına...
Sabah’ın başlığına dönersek: “BU
RAKAMLAR AB’Yİ ÇATLATIR”

Hayır, bu
rakamlar
kimseyi çatlatmaz.
Çünkü YALANDIR !
Tam
da
AKP'ye uygun bir yalandır. Bakın
yalana: Avrupa'nın
Euro bölgesinde işsizlik
10.3, Avrupa Birliği'nin genelinde 9.8, Türkiye'de 9.1.
Rakamlar böyle. Görüldüğü gibi
en düşük işsizlik rakamı Türkiye'nin.
Sabah gazetesi "Bu rakamlar AB'yi
nasıl çatlatır" demişse yalan mı söylemiş? Avrupa nasıl çatlamasın? (!)
Rakamlar her şeyi göstermiyor mu?
Avrupa'da emperyalistlerin içinde
bulunduğu ekonomik krizden dolayı
elbette sürekli artan bir işsizlik var.
Ancak mesele Avrupa'daki işsizlik
değil, "Avrupa'nın durumu daha
kötü" denilerek halka; “Halinize
şükredin, sesinizi çıkartmayın bakın işsizliği düşürüyoruz...”
Bunlar AKP'nin yalanıdır. Halkı
sindirmek için faşist propagandanın
bir parçasıdır.
İşsizlik AKP'nin kağıt üzerinde
yaptığı hesaplarda düşüyor. Avrupa'yla
kıyaslanmayacak kadar ülkemizdeki
işsizlik rakamları yüksektir.
(*) Avrupa'da işsizliğin en yüksek
olduğu ülke yüzde 21 ile İspanya.
Kağıt üzerinde neredeyse Türkiye'nin
2.5 katı gözüküyor. Yunanistan'ın
işsizlik oranı yüzde 16.6, bu da bizim
işsizlik oranının iki katına yaklaşık.
Portekiz'in işsizlik oranı 12.8 bizden
3.9 puan daha fazla. Ancak gerçekler
hiç de böyle değil. AKP'nin uydurduğu
hesaplama yöntemiyle işsizlik oranı
Avrupa’nın da altına inmiş oluyor.

Biz de işsizlik oranı
nasıl hesaplanıyor?
İşsizlik oranı, işsiz olup da iş
arayanların sayısının iş gücüne bölünmesiyle hesaplanıyor.
İş gücüne dahil nüfus da bir işte
çalışanlar ile işsiz olup da iş arayanların toplamından oluşuyor.
Eğer işsiz olmanıza rağmen iş
aramıyorsanız, işsiz de sayılmıyorsunuz. Örneğin daha önce yazmıştık.
Bir yıldan fazla zamandır iş arayan
"688 bin kişi iş bulma ümit’ini yitirdi" Şimdi onlar işsiz sayılmıyor
ve iş gücü kapsamına da alınmıyor.
Yani iş bulma umudunu kaybederek
iş aramayı bırakanların sayısı arttıkça,
işsiz sayısı ve işsizlik oranı azalmış
oluyor. Bizim ülkemizde yapılan hesaba göre işsizlik oranını düşürmenin
iş alanı yaratmaktan daha kolay bir
yolu var. İşsizlerin iş bulma ümidini
yitirterek işsizliği düşürebilirsiniz.
Mesela bizde mevsimlik işçiler kışın
memleketlerine döner ve çalışmadığı
halde iş aramadığı için işsiz olarak
gözükmez. AKP ve onun borazanı
basın da "kışın ortasında işsizlik
düştü" diyerek işsiz olduğumuz
halde bizden göbek atmamızı ister.
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Dünya, işsizlik oranını
nasıl hesaplıyor?
AB'nin istatistik kurumu olan Eu-
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rostat'ın hesabına göre iş gücü çalışabilecek 15-65 yaş arasındaki kadın
erkek nüfusun tamamını kapsar. Örneğin 2011'in Nisan, Mayıs, Haziran
aylarına ilişkin verilere göre İspanya'da her 100 kişiden 58.3'ünün bir
işi var. Türkiye'de ise 100 kişiden
49.2 kişinin bir işi var. İspanya'da
her 100 kişide çalışan sayısı bizden
9.1 kişi daha fazla. Buna rağmen İspanya'da işsizlik oranı yüzde 21 ile
Türkiye'den 12.3 puan daha yüksek.
Çünkü Türkiye'de her 100 kişiden
46.1'i, çalışmadığı halde iş aramadığı için işsiz sayılmıyor. Buna karşılık İspanya'da her 100 kişiden ancak
26.2'si çalışmadığı halde iş aramıyor.
Bizim ülkemizde istihdam oranı İspanya'dan daha düşük olmasına rağmen, işsizlik oranı TÜİK'in hesaplama
yönteminden kaynaklı İspanya'dan
kat kat iyi gözüküyor. Ondan sonra
burjuva medya manşetler atıyor "Avrupa'yı çatlatacak rakamlar" diye.
İşte böyle, AKP her şeyi kağıt üzerinde bitiriyor. Sesini çıkartanın kafasına copu vurup gaza da boğdun
mu, sorunu çözmüş oluyor.
Hala sesini çıkartanlar varsa onlar
da ya bölücü ya da bu vatanın büyümesinden rahatsızlık duyan "teröristler" ve onların kışkırttıkları
"kötü niyetliler"dir. Hadi sıkıysa
çıkartın sesinizi... 24 saat AKP medyası "Türkiye Büyüyor" masallarıyla,
"cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru"
manşetleriyle gerçekleri ters yüz ediyorlar. Yoksul halkımız aylardır bir
iş bulamamış da olsa "işsizlik düştü"
müjdeli haberini duyunca 'bari bir
gariban iş bulmuş' diye seviniyor...
Eğer AKP'nin yaptığı gibi sahtekarlık yapmayıp AB ülkelerindeki

gibi çalışma çağındaki her 100 kişiden
kaçının bir işte çalıştığına bakarak
işsizlik oranını hesaplarsak 27 AB
üyesi ve 4 aday üyeden oluşan 31
ülke içinde TÜRKİYE İŞSİZLİK
ORANINDA SONDAN İKİNCİ
DURUMDADIR.
Bırakın "Avrupa çatlatmayı" siz
ancak kendinizi çatlatırsınız. Türkiye'nin durumu sadece Makedonya'dan
iyi, Yunanistan dahil tüm AB ülkelerinden işsizlik oranı daha yüksek.
İş gücüne katılma oranında ise
Türkiye yüzde 53.9 ile 31 AB ülkesinin en sonuncusu.
Örneğin, 31 AB ülkesinin tamamında işgücüne katılım oranı Türkiye
gibi 53.9 olduğunu varsayalım. Bu
durumda mevcut istihdam oranları
ile Hırvatistan, Türkiye ve Makedonya hariç tüm ülkelerde işsizlik
oranı sıfır olacaktır. Hırvatistan'ın
13.8'den yüzde 3'e, Makerdonya'nın
da 31.6'dan 18.9'a inecekti.
Bir de tersinden bakalım ve Türkeye'de de işgücüne katılım oranı
Avrupa ülkeleri gibi yüksek olsaydı
işsizlik oranımız ne olurdu?
Örneğin, ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 73.8 olsaydı, mevcut
istihdam düzeyi ile işsizlik oranımız,
yüzde 9.1 değil yüzde 33.3 olacaktı.
"Komşu Yunanistan'ın durumu
kötü" diye küçümsüyor AKP iktidarı.
AKP yalakaları "komşuda olaylar
durmuyor", "yine grev" diye küçümsüyorlar. Bizde iş isteyen, açız diyen
yoksul halka da "komşuya bakın,
halinize şükredin, bizde mi öyle olalım" diye tehdit ediyorlar.
Türkiye'de işgücüne katılım oranı
Yunanistan kadar olsaydı, işsizlik

 NATO Amerikan
NATO'sudur! İşte rakamlar:
NATO için NATO üyesi bazı ülkelerin yaptığı harcamalar şöyle: ABD 785 milyar dolar, İngiltere 60
milyar dolar, Fransa 52 milyar, Almanya 45 milyar,
Kanada 23 milyar, İspanya 15 milyar, Türkiye 14
milyar.
Tüm NATO üyesi ülkelerin harcamalarının toplamı
Amerika’nın yarısı kadar bile yok. Peki Amerika 42
ülkenin üyesi olduğu NATO’ya neden bu kadar harcama
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oranımız yüzde 27.2 yi bulacaktı.
Yani Türkiye’nin işsizlik oranı Yunanistan'dan 10.6 puan daha yüksek
olacaktı.
Sonuç olarak AKP hesap oyunlarıyla kağıt üzerinde işsizlik rakamlarını Avrupa'nın altında gösteriyor.
Kadınları dört duvar arasına kapatarak
çalışabilecek nüfusun yarıya yakınını
baştan iş gücünün dışına atıyor. İşgücünün dışına attığı kadınlar “işsiz”
olarak gözükmüyor.
Faşist propagandayla gerçekler
bu şekilde ters yüz edilerek "büyüyen
Türkiye"den gurur duymamız isteniyor.
ANCAK UNUTMAMALIYIZ:
HİÇ BİR YALAN KARIN DOYURMAZ. YALANLARLA HALK SONSUZA KADAR ALDATILAMAZ.
Faşizmin yalan ve demagojiden
oluşan propagandasının karşısına gerçeklerle çıkmalıyız.
Gerçek bu tablodur. Gerçek halkın
yaşadıklarıdır.
2011 yılı asgari ücret ortalama
rakamı ülkemizde 384.89 Eurodur.
Avrupa'da kriz içinde boğulduğu söylenen Yunanistan'da asgari ücret
862.82 Eurodur. Türkiyenin 2 katından daha fazla.
Halkı terörle sindirip sesi çıkmıyor
diye her şey güllük gülistanlık gösteriliyor.
(*) : İşsizlik hesaplamalarıyla
ilgili rakamlar Akşam Gazetesi yazarı
İsmet Özkul'un 17 Aralık tarihli
"Türkiye'nin istihdam röntgeni,
AB'nin hasta üyelerinden daha
kötü" başlıklı yazısından alınmıştır.

yapıyor? Çünkü NATO, 42 ülkenin üyesi olduğu ortak
bir kuruluş değildir. NATO, Amerika’nın NATO’sudur.
Diğer üyelikler Amerika’nın dünya halklarına saldırısını
meşrulaştırmak için bir kılıftır. Örneğin Afganistan NATO
şemsiyesi tarafından işgal edilmiştir. Ama asıl işgal eden
Amerika’dır. Diğer ülkeler işgali meşrulaştıran kılıflardır.
Ayrıca NATO üyelikleri yeni-sömürge ülkelerin Amerikan sömürgesi olmasının da kılıfıdır. Amerika yeni
sömürge ülkelerin ordularını, topraklarını NATO şemsiyesi
altında istediği gibi kullanır hem de “siz de NATO’nun
üyesisiniz” deyip birçok masrafı da yükler.

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Düzenin meşruluğu yoktur!
Gayrimeşruluğunu “hukuk
maskesi” ile kapatamaz!
Oligarşik devletin en üst
askeri bürokratlarından Genelkurmay
Eski Başkanı İlker
Başbuğ, AKP iktidarı tarafından
“Yasa dışı terör örgütü kurmak ve
yönetmek” suçundan tutuklandı ve
Ağır Ceza Mahkemesi(ACM)’nde
yargılanıyor.
Başbuğ’un tutuklanması değil,
hangi mahkemede yargılanacağı tartışılıyor. Yine bu tartışmalar düzenin
kendi yasalarına göre de tartışılmıyor.
Herkes kendi “kişisel kanaat”lerini
açıklıyor. Başbuğ Yücedivan’da mı
yargılansın, ACM’de mi? Tartışma
bu.
Başbuğ dahi şunu diyemiyor:
“Emekli olana kadar ben bu devletin
ordusunu yönettim. Beni bu göreve
atayan şimdi beni tutuklatan iktidardır.
Askeri okula girdiğim öğrencilik yıllarımdan beri ben bu devlete hizmet
ediyorum. Ben nasıl yasadışı örgüt
kurup yönetmiş olabilirim. Bu karar
AKP iktidarının kararıdır, siyasidir.
AKP’nin mahkemeleri beni yargılayamaz...”
Bu “Ergenekon” davasından yargılanan tüm devlet bürokratları için
geçerlidir. Yaptıklarını savunamıyorlar.
Savunamazlar çünkü bu devlet
meşru bir devlet değildir. Yine gayrimeşru devletin gayrimeşru yargısının, hukukunun kendilerini savunacağını sanıyorlar. Çaresizlik içinde
“devletimize güveniyoruz, hukukun
gereği yapılsın” diyorlar. O “hukukun
gereği” kime karşı, nasıl işlemiştir
ki? Kimi korumuştur hukuk? Devletin
gücünü arkalarında görmeyince “koca
koca” paşalar zavallı durumuna dü-

şüyorlar.
Yüce divanda yargılanmak bir
devlet üst bürokratları için kendi ölçülerinde onur kırıcıdır. Ama AKP,
ona daha beterini yapıyor. Kendi düzenine “ihanetle” suçluyor.
Başbuğ atılı suçun ihanet olduğunu
kabul ediyor ancak kendisinin suçsuz
olduğunu, adı geçen internet sitelerinin
kendi dönemlerinden önce açıldığını,
siteleri kendilerinin kapattığını, iktidarın
kendilerine teşekkür etmesi gerekirken
yargıladığını söyleyerek kendinden
öncekileri de ihbar ediyor.
Oysa bu devletin 2005 yılına
kadar “Gizli Siyaset Belgesi”nde
devlet için baş tehditler sıralanırken
komünizm, bölücülük ve irtica başta
gelen tehditlerden birisiydi. Ve devlet
bunun için tedbir almalıydı. Devletin
irticaya karşı mücadele etmesi göreviydi. İnternet siteleri de bu kapsamda açılmıştı. Kaldı ki, AKP’ye
irticadan kapatma davası açılmış ve
mahkum olmuştu. Şimdi bunu söylemeye bile cesaret edemiyorlar.
Başbuğ diyemiyor ki; ben bu ülkeye 15 yaşımdan beri “hizmet ediyorum” (siz uşaklık diye okuyun)
beni ihanet ile yargılayamazsınız.
Diyemiyor çünkü, bu vatana hizmet
etmemişlerdir. Amerika’ya uşaklık
yapmışlardır.
Adından da anlaşılacağı gibi “Gizli
Siyaset Belgesi” denilen şeyin kendisi
meşru değildir. Başta devrimciler olmak üzere halka karşı savaşın gayrı
meşru stratejisini belirleyen yasadır.
Başbuğ, biz bu ülkeyi “Gizli Siyaset Belgesiyle” yönettik diyebilir
mi? Halka karşı onyıllardır meşru
olamayan her türlü savaş yöntemlerine başvurduk diyebilir mi?
Kayıpları, katliamları, kontrgerilla
faaliyetlerini biz yaptık, toplu mezarları biz kazdık diyebilir mi?
Onun için sığınabileceği yer yine
gayrimeşru devletidir. Beni yüce di-

vanda yargılayın diyor.

***
Direnmek için haklı ve meşru olmak gerekir. Gerçekten bu vatana
hizmet etmek gerekir. Siz “Ergenekoncu”ların hiç direndiğini gördünüz
mü? Evet hepsi de bu devlete hizmet
etmişlerdir Hatta denilebilir ki, devletin en ‘başarılı’ bürokratlarıdır.
Ama bu devletin kendisi meşru
değildir. AKP ne kadar halk düşmanıysa, bunlar da o kadar halk düşmanlığı yapmışlardır. AKP ne kadar
Amerika’ya, emperyalizme uşaklık
yapmışsa, “Ergenekoncular” da o
kadar uşaklık yapmışlardır. Onun
için AKP’ye söyleyebilecekleri biçbir
sözleri, kendilerini savunabilecekleri
hiçbir meşru zeminleri yoktur.
Mecburen faşist devletin “hukuku”na, “demokrasi”sine sığınmaktadırlar.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Bu Düzene Karşı Sadece
Devrimciler Direnir
Çünkü devrimciler için bu düzen
gayri meşrudur. Bu düzenin tüm kurumları da gayrimeşrudur.
Onun için 15 yaşındaki bir liseli
gencimiz bile düzenin onlarca işkencecisi karşısında başı diktir. İşkencehanelerinde işkencecilerin hiçbir
dediğini yapmaz.
“Susma hakkı”nı bir hak olarak
tüm dünyaya kabul ettiren devrimcilerin işkenceciler karşısındaki direnişidir. Devrimciler, insanlığın onurunu temsil ederler işkencecilerin
karşısında.
Düzenin “hukuku”na, adaletine
sığınmaz. Yaptıklarını, düşüncelerini
her koşulda savunur, düzenin adaletini
savunmaz. Asıl suçlu sizsiniz der.
Oligarşinin mahkemeleri devrimcileri
yargılayamaz, der.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM
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Umudunuzu Kürt halkının, halkların katili Erdoğan'a
bağlayarak “Kürt sorunu”nu çözemezsiniz!..

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

10 Ocak 2012 tarihli Taraf
"100 yılda bir oluşan bu fırsatı başta Er- Erdoğan'a bağlı. Erdoğan'ın politikaları yeteri
gazetesinde BDP Milletvekili
doğan olmak üzere hep birlikte değerlen- kadar açık değil mi? 6
Aysel Tuğluk'un yazdığı bir
mektubu yayınlandı. Tuğluk dirmek demokratik Kürt siyaseti olarak çö- milletvekiliniz tutuklu.
mektubunda Başbakan Er- züm için ortaya konulacak iradeye her tür- Çok sayıda belediye başkanı tutuklu. KCK opedoğan için şöyle diyor: "Halü desteği vermek kadar, herkesin cumhur- rasyonu adı altında şimdi
tırlatmak isterim ki, tarihsel
bir şahsiyet olarak bu ülkede başkanı olma idealine de büyük katkı suna- iki eski milletvekiliniz tutuklandı. Sırrı Sakık'a
Kürdüyle, Türküyle herkecağımızı ifade etmek isterim. Türklerin,
mermi
"hediye" ediliyor.
sin Cumhurbaşkanı olarak
Kürtlerin ve kültürlerin birlikte eşit, özgür
Bunların anlamını çok iyi
seçilmek gibi eşsiz bir fırsata
sahiptir Sayın Başbakan Er- ve demokratik bir şekilde yaşadığı bir ülke- bildiğinizden eminiz.
nin ilanını gururla yapma fırsatı bir kaç
AKP gibi faşist bir iktidoğan."
darla
nasıl "demokratik
aylığına Erdoğan'ın önündedir!"
Tuğluk, Erdoğan'ı onca
ve
özgür
birliktelik" kuolanlardan sonra hala nasıl
racaksınız?
"eşsiz bir fırsat" olarak göAKP'yi görmüştür.
Tuğluk, "Ufukta 'çözüm' yok. Anrüyor? Farklı dünyalarda mı yaşıyo12 Haziran genel seçimlerinden
ruz? Ya da Tuğluk bizim görmediğicak çıkışın tek yolu da Kürt meselesonra AKP'nin ağzından adeta kan
miz nasıl bir fırsatı görüyor Erdosinin çözüm zeminine taşınmasıdır.
damlamaktadır.
"Kökünü
kazıyacağan'da?
Burada karar verecek olan irade
ğız" politikası yürütüyor. Demokratik
yüzde 50 oy almış AKP iktidarı ve
Esasında bu düşünce sadece Tuğmücadele içinde yer alan binlerce
pek tabi ki, Başbakan Erdoğan'dır"
luk'a da ait değil. Kürt milliyetçi haKürt gözaltına alınıp tutuklandı. Gediyor.
reketin genel anlayışı bu.
rillalar kimyasal bombalarla katledildi
Yukarıda da belirtmiştik. Bu göAKP, iktidarı boyunca Kürt halkını
ve katledilmeye devam ediliyor, karüşler
sadece Tuğluk'a ait görüşler
kandırmaktan ve katletmekten başka
çakçılık yapan 34 köylü savaş uçakdeğildir.
Kürt milliyetçi hareketin
bir şey yapmamıştır. Ahmet Türk’ün
larıyla katledildi.
temel
görüşü
budur. Onyıllardır çö"Mutluyuz, umutluyuz" dediği
Aysel
Tuğluk,
"Karamsarlık
ya
zümü hep kendi dışındaki güçlerde
AKP'nin "açılım" politikalarının en
da
umutsuzluk
içinde
değilim
ancak
aramıştır. Oligarşi içi çelişkilerde,
revaçta olduğu günlerde bile AKP,
vaziyet
de
hiç
iç
açıcı
değil.
DemoAmerika'da, Avrupa emperyalistleKCK operasyonu adı altında yüzlerce
kratik
ve
özgür
birlikteliğe
inanan,
rinde aramıştır.
BDP'liyi gözaltına almıştır. AKP'nin
bunun
için
siyaset
yapan
ve
mücaEski İçişleri Bakanı Beşir Atalay
Tuğluk Erdoğan'a övgüler dizip
dele eden biriyim. Çözüm sanıldığı
açıkça amacımız "terörü tasfiye et"Eşsiz bir fırsata sahiptir" diyor.
kadar uzak değil."
Nedir bu fırsat? "Kürt meselesine
mektir" demesine rağmen Kürt milPeki
ne
kadar
yakın?
Başbakan
dair ortaya koyacağı irade..."
liyetçi hareket yine umut olarak

 10 yıldır iktidar olan
sizsiniz! Neyin karşılığında
“sümen altı” yaptınız?
“Son günlerde bu KCK operasyonlarına yönelik
bazı kesimlerde rahatsızlıkların olduğunu görüyoruz.
Ülkenin dörtbir yanındaki sevgili milletime sesleniyorum.
Bu ülke, teröre bulaşan, terörün içinde olan, teröre
yataklık yapan kim olursa olsun, yasaları çiğneyen kim
olursa olsun, bütün bunlara karşı biz, güvenlik güçleri,
yargının vermiş olduğu bütün kararlara uygun şekilde,
hukukun çerçevesi içerisinde bu adımları atacağız.
Sümen altı etmeyeceğiz geçmişte olduğu gibi. İllegaliteye asla ülkemizde yer olmayacak. Biz her şeyi
yerin üstünde görmek istiyoruz.” (Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, 14 Ocak 2012)

28

AKP, “teröre bulaşmış” diyerek halkın her kesimine
karşı savaş açmış. Halkın her kesimine saldırıyor. Kürt
halkına karşı saldırılar KCK operasyonları adı altında
sürüyor. İşçilere, memura, yoksul gecekondu mahallelerine, devrimcilere “terörist” diye saldırıyor. Düzen
için muhalefete “Ergenekon” diye saldırıyor.
“Teröre yataklık yapan kim olursa olsun” diyor.
Şırnak Uludere’de 34 köylüyü de bu gerekçeyle katlettiniz.
Teröre yataklık yapıyor diye katlettiniz. Tüm halka
gözdağı vermek için katlettiniz. Çünkü AKP, bir avuç
işbirlikçi hariç tüm Kürt halkını teröre destek veren
yatakçı olarak görüyor.
“Sümen altı etmeyeceğiz geçmişte olduğu gibi” 10
yıldır bu ülkede iktidar olan sizsiniz. Hangi geçmişten
bahsediyorsunuz? Neyi, neyin karşılığında sümen altı
yaptınız? Geçmişi de, bugünü de size aittir. Ne yaptıysanız
açıklayın!

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Kürt milliyetçi hareketi on yıllardır
kimleri fırsat olarak görmedi ki; Kürt
sorununu Özal'ın çözebileceğini söylediler. Demirel "Kürt realitesini
tanıyoruz" dedi, çözümün adresi
olarak Demirel’i gördüler. Çiller
"BASK modeli"nden bahsetti, "Kürt
sorununu Çiller çözer" dediler. Mesut
Yılmaz, "AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer" dedi, çözümün adresi
Yılmaz oldu. MHP koalisyon ortağı
oldu, bu sefer "çözüm iradesi" olarak MHP görüldü. AKP iktidara geldi
bu kez de "çözümün iradesi Erdoğan..." oldu.
Bunca yaşananlardan sonra neden
Erdoğan? Eskiden "şahinler" olarak
ordunun çözümü engellediği söyleniyordu. Bakın artık "vesayet" de
yok, "şahinler" de yok. Devletin tüm
kurumlarına AKP hakimdir. Ama
bugün saldırıları çok daha pervasızlaşmıştır. Ama yine de çözüm iradesi
olarak Erdoğan görülüyor.
Neden? Çünkü Erdoğan, faşit diktatörlüğün en “iradeli lideri”dir. Kafasına koyduğu bir şeyi kimseyi takmadan yapacağı düşünülüyor.
Oysa umut bağlanan Erdoğan,
Faşist diktatörlüğün lideridir. Erdoğan
gibilerinin cüreti tekellerin çıkarlarını

korurken halka uyguladığı faşist terörde kendini gösterir. Halkların sorunlarını çözmekte değil, halkları
katletmekte ‘kudretini’ gösterir.
Tuğluk bakın daha neler söylüyor:
"100 yılda bir oluşan bu fırsatı başta
Erdoğan olmak üzere hep birlikte
değerlendirmek demokratik Kürt siyaseti olarak çözüm için ortaya konulacak iradeye her türlü desteği
vermek kadar, herkesin cumhurbaşkanı olma idealine de büyük
katkı sunacağımızı ifade etmek isterim. Türklerin, Kürtlerin ve kültürlerin birlikte eşit, özgür ve demokratik bir şekilde yaşadığı bir ülkenin
ilanını gururla yapma fırsatı birkaç
aylığına Erdoğan'ın önündedir"!
Bugüne kadar Kürt milliyetçi hareket AKP’nin politikalarına açıktan
destek verdi zaten. AKP’yi kitleler
nezdinde bu kadar meşrulaştıran, AB
politikalarına destek vererek “demokrasicilik oyunu”nu oynamasına
ortak olan Kürt milliyetçileri ve reformist sol ve küçük-burjuva aydınlarıdır.
Tuğluk, "2012 yılının bir çözüm
yılı olacağına, olması gerektiğine
inanıyorum. Çözüm devlet ve siyasi
iktidarın karar almasına bakar."

 ‘ESP'lilere KCK gözaltısı’
“Ezilenlerin Sosyalist Partisi Çorlu İlçe Yönetim
kurulu üyeleri Tekin Çatalkaya ve Rıdvan Kargın, 3
Ocak sabahı yapılan polis operasyonunda 'KCK üyesi
oldukları' gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Ezilenlerin Sosyalist
Partisi Genel Merkezi, gözaltıların asıl hedefinin
Halkların Demokratik Kongresi (HDK)’ne yönelik saldırı
olduğu belirtildi.
Siverek'te de ESP'liler gözaltına alındı
Urfanın Siverek ilçesinde Azadi gazetesinin 26. sayısının dağıtımı yapan Velat Yıldız ile Julide Ateş,
polisler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü...” (Atılım, Sayı 376)
Sol'un içinde bulunduğu duruma bakın. ESP'lilere
KCK operasyonu yapıyor. Bu polisin hatasından mı
kaynaklanıyor? Polis kimi tutukladığının bilincinde
değil midir? Hiç sanmıyoruz.
Ancak sol o kadar politikasızlaştı ki, reformizmin,
oportünizmin bağımsız tek bir politikası yok. Kürt mil-

diyor.
Bu da '90'lardan beri Kürt milliyetçi hareketin her yılı "çözüm yılı"
olarak ilan ettiği klasik görüşlerinden
birisidir. AKP Kürt halkının mücadelesini yok etmek için toptan imha
etmeye çalışıyor, Tuğluk hala 2012
yılının çözüm yılı olacağından bahsediyor.
Böyle politika olmaz. Bu tür sözlerle Tuğluk, "ne kadar da çözüm
yanlısı" olduklarını göstermeye çalışıyor. Bırakın bu politikaları, AKP'yi
kandıramazsınız, kendinizi bari aldatmayın. Hangi çözümden bahsediyorsunuz?
Faşist bir iktidarla nasıl "adil ve
onurlu bir barış"tan söz ediyorsunuz.
Nedir onurlu barış? Faşizmi ne yapacaksınız?
Gerçeklerden bu kadar uzak olunamaz. Bunlar burjuva politikalarıdır,
burjuvazi onu sizden çok daha iyi
yapar.
Kürt sorunu oligarşiyle "karşılıklı
jestleşerek" çözülmeyecek kadar
ciddidir. Çözüm oligarşiyle "jestleşmek", uzlaşmak değil, oligarşiyle
sonuna kadar savaşmaktan geçer.
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liyetçi hareketin politikalarına eklemlenmiş adeta kendi
kimliğini yitirmiş. Kimliğini yitirir, çünkü Kürt milliyetçi
hareketin politikalarına sadece uyuyorlar. Barış, barış,
barış... Barışa bağımlı bu politikalarda bir rolleri yoktur.
Politikaların biçimlenmesinde bir rolleri yoktur. Varsa
emek ekseni dedikleri eksen nerede? ESP’nin, EMEP’in
nerede emek eksenli HDK programları? Biz böyle bir
program görmüyoruz.
Kendisi için bir faaliyet yürütemiyor. Polis de saldırırken KCK adı altında saldırıyor. KCK adına gözaltına
alıyor ve tutukluyor.
Birde ESP olarak açıklama yapıyor: "Asıl hedef"
Halkların Demokratik Kongresi"dir diyor. Hedef ESP'nin
açıklamasında söylediği gibi olsaydı HDK içinde yer
alan diğer siyasetlerden de birilerini gözaltına alırdı.
Hayır öyle yapmıyor polis, sadece ESP'lileri alıyor.
Ama onları da KCK adı altında alıyor. Çünkü bu kişilerin
görünürde ESP adına bir faaliyetleri yok. Bunun adı
Kürt halkıyla, mücadelesiyle dayanışmak değildir. Politikasızlaşmaktır. Kendi kimliğini kaybetmektir.
Bu durum ESP ile de sınırlı değil. Reformizmin,
oportünizmin geldiği durum budur.
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rimci gençlik olmak
üzere,
demokrat
gençler ve ulaşabildiğimiz bütün gençler
bu doğrultuda motive
edilmeli ve yönlendirilmelidir. Düzenin
aile bağlarını kullanmasının önüne böyle geçebilir ve aile
bağlarını devrimin gücü haline böyle
getirebiliriz. Bunun için ailenin gençlere yaklaşımının altında yatan temel
nedenleri tahlil etmek, bunun düzene
nasıl hizmet ettiğini, düzenin bu zaaflardan nasıl yararlandığını kavramak
ve bunun karşısında nasıl bir tutum
içinde olmamız gerektiğini ortaya
koymak gerekir. Tabi en başta “demokratik aile nedir?” sorusuna yanıt
vermeliyiz. Bu yazıda bunları ele
alacağız.

Ders: Demokratik
Aile(1)

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

30

Merhaba Devrimci Okul okuyucuları,
Bu hafta sizinle demokratik aile konusunu ele alacağız. İki bölüm halinde yayınlayacağımız yazımızın bu
haftaki ilk bölümünde demokratik ailenin ne demek olduğunu ve bu döneme özgü niteliklerini ele alacağız. Sıradan ailelerin temel kaygısı ve davranışına yön veren düşünceleri ortaya
koyarken, düzenin ailelerin konumunu nasıl kullandığına dikkat çekeceğiz.
İsterseniz yazımıza başlayalım.
...
Aileler özellikle gençliğin mücadeleye katılımında önemli bir
engel olmayı sürdürüyor. En “demokrat” olanları bile "İleri gitme,
öne çıkma" öğütlerinde bulunmaktan geri kalmıyor. Çoğunluğu
ise en etkin devlet kurumu gibi çalışıyor. Devrimcileşmiş veya devrimcileşmemiş gençliğin üzerinde
sürekli bir baskı ve denetim unsuru
olarak düzene hizmette bulunuyorlar. Hem devrimcileşmenin, hem
de devrimcileşmiş olanların görevlerini yerine getirmesinin ve mücadeleye daha ileri boyutlarda hizmette bulunmalarının önünde en büyük engellerden biri oluyorlar.
Henüz ailesinden yeni yeni bağımsız tavır almaya başlamış liseli
gençlik başta olmak üzere, bütün
gençlik kesimleri ailelerin bu tutumundan fazlasıyla etkileniyorlar. Bu
nedenle gençliğin ailelere karşı nasıl
bir tutum takınacağı konusunda eğitim önem taşıyor. Bu konu bütün
gençlik kesimlerinde ciddi bir sorun
olarak ele alınmalıdır.
Gençliğin aileler konusunda eğitiminde amaç, sadece ailenin baskılarına göğüs germe temelinde olmamalı, aksine gençliğin demokratik
aile mücadelesinin öncüsü yapma temelinde ele alınmalıdır. Başta dev-

Gençlik,
Demokratik Aile
Mücadelesinin
Öncüsü Olmalıdır!
 Demokratik Aile Nedir?
DHKP programında aile konusunda, "ailenin demokratikleşmesi
için mücadele edileceği" vurgulandıktan sonra şöyle denilmektedir:
"Toplumumuzun kültürel ve ahlaki birikimi üzerinde şekillenen
aile kurumunun olumlu özellikleri
korunarak, aile bireylerinin ekonomik olarak özgürleşmeleri sağlanıp, gerici, pederşahi ve ekonomik çıkara dayalı ilişkiler tasfiye edilecektir. Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından ayrı düşünmeyen, dürüstlük, karşılıklı sevgi ve saygı temelinde kurulan yeni toplumun en
küçük birimi olarak ailenin yaşaması
ve geliştirilmesi için gerekli tüm
tedbirler alınacaktır."

Bu anlamda demokratik ailenin
gerçek anlamda ve yaygın olarak ortaya çıkması ancak devrimle mümkün olacaktır. Bunun için maddi
temeli sadece devrim hazırlayabilir.
Bu gerçek Halk Anayasası Taslağı’nda da bir kez daha vurgulanarak,
devrimin aile konusundaki yaklaşımı
ortaya konulmuştur. Burada da şöyle denilmektedir:
"Aile kurumunda, aile bireylerinin
ekonomik olarak özgürleşmeleri sağlanarak, gerici, pederşahi ve ekonomik çıkara dayalı ilişkilerin dönüştürülmesinin maddi ortamı sağlanacaktır. Halkın çıkarları, dürüstlük,
karşılıklı sevgi ve saygı temelinde kurulan yeni toplumda, ailenin toplumsal gelişmeyi engelleyen değil, hızlandırıcı bir rol üstlenecek tarzda yeniden şekillendirilmesi asıl hedeflenendir." (Halk Anayasası Taslağı,
3. baskı, sayfa 40)
Bu günkü düzen ilişkileri içinde, bu esaslara dayalı bir aile ilişkisi inşa etmenin önünde her türlü engel konulmuştur. Çünkü düzen böyle bir aile yapısının ortaya
çıktığı koşullarda yaşayamaz.
Özellikle faşizm, babanın mutlak
otorite olduğu, pederşahi ilişkileri korumak için elinden geleni
yapmaktadır. Böylelikle insanlar
daha ailede, çocukluğundan itibaren, diktatörce yönetmeye ve buna boyun eğmeye hazırlanmaktadır. Ve bu
aile yapısı bin yıllardan bu yana süren sınıflı toplumlar sürecinde kökleşmiş, güçlü bir şekilde kurumlaşmıştır. Bu nedenle bu yapıyı dönüştürmek oldukça güçlü mücadeleleri
gerektirir. Devrim bize bu güçlü zemini sunacak yegane şeydir. Devrim
her şeyden önce pederşahi ilişkilerin temelini oluşturan babanın
ekonomik egemenliğine son vererek
bize ekonomik özgürlüğümüzü verecektir. İdeolojik, kültürel, sosyal
dönüşüm için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.
Peki, böyleyse "demokratik aile"
bugün için bir hayal midir? Hayır!
Asla böyle teslimiyetçi bir zihniyet
içinde olamayız... Bu süreçte de demokratik aile mücadelesini ilerletmek
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Her şeyden önce demokrasi
mücadelesi veren, yani antiemperyalist, anti-faşist mücadele
içinde yer alan, üyelerini bu
mücadeleye katılmak için teşvik eden,
destekleyen ailedir. Kuşkusuz bu

için bütün gücümüzle mücaçaba sorunudur... Demokratik
ailenin temellerini oluşturan
dele etmeliyiz. Olanaklarımız
sevgi, saygı, vefa, bağlılık... her
daha kısıtlı olacak, zorluklarışey bu mücadele içinde şekilmız çok olacak ama ne yapıp
lenecek ve ete kemiğe bürüedip aile kültürünü değiştirnecektir.
meli, devrimin aile kültürünü
mücadelede yer alış biçimleri çok
geliştirmek için çaba sarf etBöyle bir ailenin çocuklarıçeşitli derecelerde ve biçimlerde
meliyiz. Aile bağlarını düzenin
na yaklaşımı temelden farklı
olabilir. Kimi militanca katılabilir,
kullanmasının önüne set çekolacaktır. "Adam ol" derken,
kimi kızını, oğlunu mücadeleye
meli, tam aksine onu devrimin
"akıllı ol" derken, "çocuğunun
gücü haline getirmeliyiz. Bu
geleceğini" düşünürken, sırahazırlar, kimi onlar gururla, severek
konuda çok deneyimsiz de dedan
aileden tamamen farklı
destek olur
ğiliz. Birçok olumlu deneyleşeyleri kastedecek, farklı duyrimiz ve örneklerimiz vardır.
gular içinde olacaktır.
ğu,
aileyi
ilgilendiren
kararlarda
ise
TAYAD'lılar vardır... Birçok şehidiSıradan bir aileyi bu konuma gesöz ve karar sahibi olduğu ailedir.
mizin veya mücadele arkadaşımızın
tirmek için öncelikle onun davranışıAile reisinin de gerekirse demokratik
aileleri vardır. Yıllardır baş eğmeyen
na yön veren temel kaygıyı anlamak,
usullerle belirlendiği ailedir. (Bu çomücadelesiyle yüreğimizi ferahlasonra da bunun altında yatan düşünce
cuklar için belli bir yaş sınırlaması getan, bize güç ve azim veren insanlave kültürü tahlil etmek ve en nihayet bitirmeye engel değildir. Örneğin söz
rımız, kurumlarımız vardır.
linçli, kararlı tutum takınmak ve inathakkı yaşı 14, kararlara katılma yaşı
çı bir mücadele içine girmek gerekir.
Bu noktada bugün demokratik
16 olabilir. Yine herkesin kararında
aile denince bundan asgari ölçülerde
özgür olması hakkı, yönlendirme yane anlamalıyız sorusunu cevaplamapılmayacağı, ikna çalışması yapılSıradan Ailelerin Temel
mız gerekir.
mayacağı anlamında ele alınamaz. TaKaygısı ve Davranışına Yön
bii ki bunlar yapılacaktır. Ve bu büVeren Düşünce Nedir?
yüklerin temel görevidir. Ama kendi
Demokratik Ailenin Bu
Ailenin amacı, aileyi refaha kahayatıyla ilgili son karar her zaman kiDöneme Özgü Nitelikleri
vuşturmak,
huzur ve mutluluk içinde
şilerde olmalıdır.)
yaşatmaktır.
Bunun için yokluk yokŞöyle Sıralanabilir:
- Üçüncü olarak, düzenin sağlasunluk içinde didinir durur. Hayaller
- Her şeyden önce demokrasi müdığı ekonomik gücün baskı ve otokurar. Çocuklar da bu hayallerin önemcadelesi veren, yani anti-emperyalist,
rite aracı olarak kullanılmadığı, ilişli bir parçasıdır. Çocuklar için duyulan
kileri karşılıklı sevgi, saygı ve veanti-faşist mücadele içinde yer alan,
en önemli kaygı, "çocuk okusun, iyi bir
faya dayalı ailedir.
üyelerini bu mücadeleye katılmak
iş sahibi olsun, kurtulsun" dur. "Keniçin teşvik eden, destekleyen ailedir.
- Dördüncü olarak, kadın erkek
di çektiklerini çekmesin" dir. Hatta
Kuşkusuz bu mücadelede yer alış biayrımının yapılmadığı, her iki cin“tüm aileyi kurtarsın”dır. En azından
çimleri çok çeşitli derecelerde ve bisinde aile içinde eşit sayıldığı ailedir.
elden ayaktan düştüklerinde onlara saçimlerde olabilir. Kimi militanca
Bugünün demokratik ailenin temel
hip çıksındır. Bunun için varını yoğukatılabilir, kimi kızını, oğlunu münitelikleri kısaca böyle sıralanabilir.
nu ortaya koyar. Tek kurtuluş yolu olacadeleye hazırlar, kimi onlara guKuşkusuz bunların hepsi bir anda gerrak bunu görür.
rurla, severek destek olur... Önemçekleştirilemez. Aile demokratikleşÇocuklarda bunun aksi bir yöneli olan şöyle veya böyle işin ucundan
me konusunda ikna olsa bile, bunlalim
gördüğünde ise bütün hayalleri yıtutulmasıdır. Bu, bugünün demokrarı uygulamak, uzun mücadelelerin
kılır. Tepkisi yoğun olur. Oğlu-kızı,
tik ailesinin temel taşıdır. Bu mücaürünü olacaktır. Örneğin bin yıllardır
onun bütün iyi niyetine rağmen, büdeleye katılım dışında, kendi iç ilişkurumlaşan babalık otoritesini aştün çabasına rağmen, farklı bir yol tutkilerinde ne kadar hoş görülü, demak öyle kolay başarılacak bir şey demuş, hatta ailesini ve kendisini "mahmokratik olursa olsun, o aile değildir. Babanın demokratik bir otorivetmeye" yönelmiştir. Bu nedenle
mokratik aile değildir. Çünkü bugün
te olarak kalması da demokratik aile
devrimcileşen çocuğunu bu yoldan
toplumun gelişmesini, ilerlemesini,
ile pek çelişen bir şey değildir. Ailedöndürmek için iki misli çaba içine giilişkilerin insani boyut kazanmasını
nin demokratik işleyişine özen gösrer. Polisten, devletin baskı kurumsağlayacak tek şey bu mücadelenin
teriyorsa, varsın sorumluluk onda
larından daha şevkle çalışır. Daha baszafere ulaşmasıdır.
kalsın... Ama esas olan şudur, aile mükıcı olur. Her türlü duygu sömürüsücadele içinde mi? Anti-faşist, anti-em- İkinci olarak işleyişte, düşünne başvurmaktan çekinmez. Gencin
peryalist demokrasi mücadelesine
cede, kültürde demokrat olabilen aiailesine duyduğu saygıyı, sevgiyi,
ledir. Pederşahi ilişkiler yerine, herbağlılığı, her şeyi kullanır... Genci
katkı sağlıyor mu? Bu varsa o aile dekesin kendi kararında özgür oldusuçluluk psikolojisine sokmak için
mokratik bir ailedir. Gerisi zaman ve
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elinden geleni yapar... Ekonomik, sosyal egemenliğini
konuşturmaktan bir an bile
geri kalmaz...

 İyi Niyet Yeterli mi?
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Dahası, çocukları devrimcileşince,
hemen tek amaçları onu bu yoldan
döndürmek ve yeniden kendi
belirledikleri yola sokmak olur.
Bu noktada ailenin amacı ile
işkencecilerin, katliamcıların,
kontrgerillacıların, bir bütün
olarak devletin amacı çakışır.

Kuşkusuz bunda iyi niyet;
aileye karşı duyulan sorumluHepsi de devrimciyi yolundan
luk, sevgi, vefa duygusu rol
döndürmek için çalışan birer
oynar. Evet, bu açıdan aile
düzen kurumu haline gelir
iyi niyetlidir denilebilir. Çocuklarının ‘iyiliğini’ istiyordur.
Ama bu yeterli mi? Bu iyi nidöndürmek ve yeniden kendi belirleyet düzenin kirine pasına bulandıdikleri yola sokmak olur. Bu noktada
ğında, ortada iyi niyet diye bir şey kaailenin amacı ile işkencecilerin, katlilır mı? Her şey düzen sınırları içinde
amcıların, kontrgerillacıların, bir bütün
düşünüldüğünden, bu gün sıradan
olarak devletin amacı çakışır. Hepsi de
bir ailede bu iyi niyet öğelerini saf hadevrimciyi yolundan döndürmek
liyle bulmamız asla mümkün değildir.
için çalışan birer düzen kurumu
Tam aksine bu iyi niyet düzenin kiri
haline gelir. İşkenceci bunu işkenceyle,
pası içinde boğulur, ortaya bütün çirkontrgerillacı katliamlar, kayıplar, tekinliği ile bencil, çıkarcı düzen külcavüzlerle, devlet F Tipleriyle, aile ekotürü çıkar.
nomik egemenliğini kullanarak veya
İyi niyet gibi görünenin altını bikaba baskıyla, bunların yetmediği yerraz kurcaladığımızda bunu görmemiz
de duygu sömürüsüyle, kendine duzor olmayacaktır.
yulan saygı-sevgi-minnet duygularını
kullanarak başarmaya çalışır.
Örneğin aile "çocuk kurtulsun"
derken neyi kasteder? "Kurtulmak" deBu noktada o ailenin, hala iyi nidiği şey nedir? Devrimci bir kurtuluş
yetliliğinden söz etmek, yaptıklarını
mudur, düzen içi bir kurtuluş mudur?
masum görmek mümkün değildir.
Uzatmaya gerek yok. Apaçıktır ki, sıİşkenceciyle, tecavüzcüyle, katliamradan ailenin kurtulmaktan kastı; çocıyla, F Tipi yöneticileriyle amaçta
cuğunun düzene uygun kişilikte ve dübirleşen bir "iyi niyet" nasıl bir iyi
zen katında muteber insan olmasıdır.
niyettir?..
Düzenin belirlediği sınırlar içinde
belli bir refah sağlayan bir konuma
Ailelerin Bu Konumunu
yükselmektir. Düzende kariyer sahibi olmak, ilerlemektir. En ileri hayaDüzen Sonuna Kadar Kulli, hanlar, hamamlar sahibi olan zenlanıyor...
gin bir kişi olarak burjuva saflara kaDevrimci mücadelenin ülke güntılmaktır... Evet, sorgulanırsa bunların
demine girdiği günden beri düzen aiötesinde hayale sahip olan bir sıradan
lelerin bu yönünü yoğun olarak kulaile yoktur. Bulunamaz. Ürettikleri bülanmıştır. ’71’de 12 Mart döneminde
tün sloganlar, yaptıkları bütün telkinyaşayanlar iyi hatırlar; her gün aileler, bütün motivasyon çabaları bu
lere devrimciler için "teslim ol"
yöndedir. Ve tabi bu hayaller, onları,
çağrıları yaptırılıyordu. 1980'lerde
bilinçsizce de olsa düzenin devamındaha çok "evlatlarını reddetme", lada büyük rol oynar konuma sürükler...
netleme, devleti yüceltme propaganİsteseler de istemeseler de bu işlevi gödasının aracı olarak kullanıldılar.
rürler... Peki bu nasıl bir iyi niyettir?..
Şimdilerde devrimci gençlerin aileBu alçak, insanlık dışı düzenin devalerine doğrudan hitap eden, onları
mını sağlamakta rol oynamak hangi iyi
devrimci gençlerin üzerinde baskı
niyetle izah edilebilir?
kurmaya yönlendiren, devrimcileri bir
Dahası, çocukları devrimcileşinde aile cephesinden kuşatmaya çace, hemen tek amaçları onu bu yoldan
lışan çabalarını yoğun olarak sürdü-
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rüyorlar. Ailelere yönelik genel
propaganda yanında, mektup,
doğrudan görüşme gibi yöntemlerle ailelerle özel olarak ilgileniyorlar.
12 Eylül dönemiyle birlikte
geleneksel aile yapısında devrimcilerin gedikler açması, TAYAD vb. kuruluşların ortaya
çıkması, çeşitli devrimci-demokrat ailelerin alenen evlatlarına
destek faaliyetleri içine girmesi
ve faşizmin karşısına dikilmekte ciddi bir kararlılık göstermesi düzenin bu cephesinde yabana atılamayacak
bir gedik açmıştır. Zamanla yok edemedikleri bu gelişme, ailelerin devrim
içinde ciddi bir potansiyel taşıdığını ortaya koymuş ve düzeni telaşlandırmıştır. Bunun telaşıyla şimdilerde ailelere daha yoğun yükleniyorlar. Devrimcileşenleri, demokratlaşanları yıldırmak, henüz geleneksel konumunu
koruyanları kendi çıkarları doğrultusunda daha etkili yönlendirmek istiyorlar. Eski MİT Müsteşarı Şenkal
Atasagun, devrimci mücadeleyi tasfiye edememelerinin gerekçesi olarak,
"Anaları kazansaydık, bu iş bu kadar uzun sürmezdi" diyerek aileler
üzerinde düzenin ne tür hesaplar içinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Ve düzen bu konuda son derece cesur
ve kararlı davranmaktadır. İki evladını
devrimci mücadelede şehit vermiş,
kendisi de kararlılıkla mücadele içinde
bulunan bir babaya bile işkenceciler
"çocuklarına sahip çıksaydın" deme
cesaretini kendinde bulmaktadır. Bu anlamda ne düzenin aileleri kullanma çabası bitecektir, ne de devrimcilerin bu
konudaki sorunları... Bu bir mücadele
alanı olarak kavranmalıdır... Aileleri düzenin çıkarlarına hizmet eder konumdan çıkarma ve devrime hizmet eder
hale getirme bu mücadelede temel
amaç olmalıdır... Yoksa ne düzenin ailelerden istekleri biter, ne de ailelerin
devrimcilerden istekleri...
Bu haftaki yazımızı burada bitiyoruz. Haftaya yazımızın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşçakalın.
* Pederşahi: Ata erkil
-Devam edecek-
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Devlet Eliyle Özelleştirilmeye
Çalışılan, Okullarımızdır!

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim alanı oluşturma ve okul
yapımı konusunda özelleştirmelere fırsat verecek yeni bir
yol buldu. Arazi sahiplerine okul yapımı konusunda teklif götürecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bu yerleri 49 yıllığına kiralayacak. MEB'in arazi sahiplerine teklifi ise şöyle; "Proje bizden. Arazine okulunu sen yap, biz 49 yıllığına kiralayalım. Kiralama garanti." Bu teklif sonucunda arazi sahibi okul yapmayı kabul ederse doğrudan
okulun sahibi olacak. Dolayısıyla eğitim ücretleri, kira parası, öğrencilerden alınan kayıt paraları vb. hepsi devlet tarafından değil okulu yapan arazi sahibi tarafından belirlenecek. Böylece bu yapılan okullar, eğitimde adaletsizliği getirdiği gibi bu yerlerin özel okullardan bir farkı da kalmamış olacak.
Ülkemizde okul alanı olarak planlanan bin 500 adet yer
var. Planlanan bu yerlerle ilgili ise Yargıtay'ın aldığı karar
şöyle:"Bir arazi eğitim ya da sağlık alanı olarak değiştirildiğinde en fazla 5 yıl içinde kamulaştırılacak." Bunun
üzerine kamulaştırılacak yerlerle ilgili bir araştırma
yapan valilik 3 milyon 111 bin metrekarelik 338 okul alanına 3 milyar 105 milyon lira değer biçildiğini öğrendi.
Bakanlık ise okul alanlarına karşılık harcanan bu paradan
kurtulmak ve kar elde etmek amacıyla çözümü bu yerleri arazi sahiplerine yaptırmada ve özelleştirmede buldu.
Devletin bununla birlikte amaçladığı açıktır: Eğitim için
her yıl ayrılan bütçeden kar elde edecek ve aynı zamanda özel şahısların ve tekellerin ihtiyacını karşılayacak. Yani
eğitim ve oluşturulan eğitim alanları ticaret malı olarak
kullanılmış olacak.
Ayrıca şu iyi bilinmelidir: Okul açmak, yeni eğitim alanları yaratmak ve bunun koşullarını yaratmak devletin görevidir. MEB'e bu tarz işlevleri için toplam bütçeden ek ödenek ayrılmaktadır. Tabii ki bu ayrılan ödenekler de halkın sırtından kazanılan ve onların emekleriyle yaratılan öde-

gençliğin tarihinden

neklerdir. Bakanlık okul yapımını özelleştirerek eğitim için
ayrılan ödeneği kendilerine kar olarak ayıracaktır. Kısacası, bu tarz yöntemlerle kar elde etmeyi amaçlayan bakanlık milyonlarca insanın emeğinden çalmaktadır.
Arazi sahiplerine okul yaptırma, sadece yeni okulların açılmasıyla sonlanmayacak. AKP iktidarı genel anlamıyla eğitimi devletin elinden alıp özelleştirmek istiyor
ve bunun adımlarını atıyor aynı zamanda. Özelleştirilen
bu okullar ya da eğitim alanları yaygınlaştırılarak "eğitimde aşama kaydediyoruz" kılıfıyla meşru bir zemine
oturtulmaya çalışılacak. İşbirlikçi iktidarın parsel parsel
emperyalizme kiraladığı topraklar gibi ya da kamu elinden alınarak işbirlikçi ya da emperyalist tekellere satılan
fabrikalar gibi eğitim de bu şekilde pazar amacıyla kullanılacak.
Tüm bunların yanı sıra okuduğumuz okulların özelleştirilmesi, eğitim için harcamalarımızın ve masraflarımızın artması demektir. Şu anda dahi eğitim için harcanan paraların haddi hesabı yokken, özellerin eline geçen
okullarda eğitim masrafları katlanarak artacaktır. Ticari bir
rant uğruna açtırılan okullarda eğitim de buna göre şekillenecektir. Sonuç olarak faşist düzen kendi devamını sürdürebilmek için eğitim sistemini de ona göre şekillendirmektedir. Faşist düzenin eğitim kurumları da, eğitim
sistemi de faşizme hizmet etmektedir. Sömürü, soygun
düzeninin devamını sağlamak içindir. Bilimsel-demokratik
bir eğitimin olması mümkün değildir. Devrimci gençliğin
mücadelesi de faşist, gerici eğitim sistemine olduğu
kadar faşist düzenin kendisinedir.
Çünkü;
Halk için bilim, halk için eğitim ancak faşist düzenin
yıkılıp demokratik halk iktidarının kurulmasıyla mümkündür. Devrimci gençliğin mücadelesi de Halk için bilim
halk için eğitim mücadelesidir. Demokratik Halk İktidarı kurulana kadar mücadelemiz sürecektir.

di.
27 Ocak 1978: Profesör Bedri Karafakioğlu katledildi.
Katliamın hesabını sormak isteyen Dev-Genç’liler tarafından İTÜ Taşkışla Kampüsü işgal edildi. Ardından Zincirlikuyu’ya doğru yürüyüş düzenlendi.
25-26 Ocak 1990: Bursa’da faşistlerin düzenlediği
foruma öğrenciler müdahale etti. Jandarmanın okulu işgal
etmesine üzerine Dev-Genç ’liler dekanlığı işgal ettiler.

Aylardır parasız eğitim talebiyle mücadele
eden, gözaltına alınan ve
tutuklanan Şili öğrencileri parasız eğitim eylemlerine devam ediyor. 15
Ocak tarihinde de parasız

23 Ocak 1975: Dev-Genç’li Kerim Yaman katledil-
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Dünya Gençliğinden
Şili'de Öğrenciler
Parasız Eğitim
Eylemlerini
Sürdürüyor!

23-29 Ocak

Sayı: 300

eğitim talebini haykıran
öğrencilere polis saldırdı.
Polisin saldırısına karşılık
veren öğrencilere ise polis
yine gaz bombası ve tazyikli sularla saldırdı.
Sokaklar savaş alanına
döndü. Saldırılarıyla amacına ulaşamayan Şili polisi, tüm çabalarına rağmen
öğrencilerin sesini yine
susturamadı.
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Sınavlar ve Faşist Saldırılarla Boğulmaya
Çalışılan Gençliğin Mücadelesi

Sayı: 300

Yürüyüş
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2012
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Lise ve üniversitelerde şu dönem
yoğun olarak öğrenciler sınavlara girmekte ve ders dışında gündemlerine
başka konu sokmamaktadırlar. Her
okul dönemi sonlarında bu tablo
böyle sürmektedir. Bu süreçte öğrenciler adeta dış dünyaya kendilerini
kapatmakta ve arkadaş çevresiyle bile
çok görüşmemektedir. Bunun yanında üniversitelerde bu dönemleri fırsat bilen sivil faşistler de sınavlara
girme bahanesiyle okullara gelerek
idare-polis işbirliğiyle devrimcidemokrat öğrencilere saldırmaktadır.
Ancak sınavlar nedeniyle ne bu saldırılara ne de başka konulara öğrenciler, ilgi göstermemektedir. Öte
yandan okul idareleri de bu dönemlerde istedikleri keyfi dayatmaları
öğrenciler üzerinde uygulamaktadır. Örneğin; İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük tarafında fakülteler
arası geçiş yasağı olmadığı belirtilmesine rağmen sınav dönemleri ve
bir çok gün öğrenciler okuduğu
fakülte dışındaki başka fakültelere
sokulmamaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi' nde kartlı geçiş sistemi
daha sıkı bir şekilde uygulanmakta ve
öğrenciler, kimlikleri yanında olsa
bile turnikelerde kartını okutmadığı
sürece okula alınmamaktadır.
Liselerde de, okul girişlerinde
Füze Kalkanı' na karşı açtığımız
masalarımıza öğrenciler ilgi göstermesine rağmen okul yönetimlerinin
tehditleri nedeniyle çekinmekteydiler. Okul yönetimleri okul önlerinde
yaptığımız açıklamalara katılan
öğrencileri zorla okula sokmaya
çalışmaktaydı.
Düzen, devrimci gençliğin meşru mücadelesini öğrenci gençlikten
soyutlamak için yıllardır sınavları ve
faşist saldırıları kullanmaktadır.
Düzenin bu saldırı yöntemlerine
karşı bizim alternatif yöntemlerimiz
burada daha da önem kazanmaktadır.
Birçok arkadaşımız bu dönemde

öğrencilerin bizi
dinlemediğinden,
kendimizi öğrenci
geçliğin gündemine
sokmanın zorluğundan bahsetmektedir.
Ancak Dev-Genç
her dönem yaptıklarıyla gençliğin gündeminde kalmış ve
gençliğin ilgi alanına girmiştir. Burada
yapmamız gereken ise uygun yöntemleri bulmaktır. Öğrenci gençliğin
gündemine girmek, haftada bir okula gitmek, eylem örgütlemek veya
haftada bir dergi dağıtımıyla sınırlı bir
çalışma sonucu gerçekleşemez.
Öğrencilerin bu haftalarda gündeminde sınavlar varsa buna ilgisiz
kalamayız. İmkan ölçüsünde arkadaşlarımıza notlar verebiliriz, toplu
ders çalışma faaliyetlerine katılabiliriz. Bu çalışmayı liselerde de daha
yoğun şekilde yapabiliriz. Bu sayede sadece okula gelip giden, çok da
okulla ilgisi olmayan, öğrencilikle
çok ilgisi olmayan öğrenci görüntüsünden de kurtulmuş oluruz. Ancak
bu faaliyetleri gerçekleştirirken
öğrencileri düzenin istediği gibi tek
gündemi okul, sınav olan, düzenin
çizdiği statükolara bağlı bir gençlik
modeline itmek değildir. Yaptığımız
her işimizde olduğu gibi burada da
unutmamamız gereken şey gençliği
Dev-Genç mücadelesinde birleştirmektir. Bu yöntemleri uygularken
aynı zamanda gençliğe tek gelecek
olarak dayatılan bu yolu da teşhir
etmeliyiz.
Arkadaşlarımıza ders notu verirken örnek olarak yaptığımız Malatya yürüyüşünü ve amacını onlara
anlatabilmeliyiz ve bu eylemlere
onları da katabilmeliyiz. Aynı zamanda düzenin biz gençliğe dayattığı
okul, sınav, aile faktörlerinin de
onlar için birer dayatma olduğunu ve

geleceği için koyulmuş setler olduğunu göstermeliyiz.
Liseli ve üniversiteli öğrenci
gençlik için ailesine verdiği sözler
vardır. Ailesinin onu binbir zorlukla
okutması, ailesinin onun üzerindeki
beklentileri gençlik için en belirleyici
şeylerdir. Aileler çocularına sık sık
'okuması gerektiğini, okullarda gerçekleşen öğrenci olaylarına karışmaması gerektiğini, ilk önce kendi
hayatını kurtarması gerektiğini' söylerler. İşte gençliğin verdiği mücadele
burada daha da çok anlam kazanır.
Öğrenci gençliğin omuzları üzerinde tüm bu etkenler nedeniyle birçok yük vardır. Ve bu yükü hafifletecek tek alternatif de biz DevGenç’lileriz. Verdiğimiz mücadele,
gençliği geleceksizliğe iten çarpık
sınav sistemine karşıdır; verdiğimiz
mücadele aileleri binbir külfete sokan
paralı eğitime karşıdır; verdiğimiz
mücadele okullarda gençliği uyuşturucuya, fuhuşa, ölüme sürükleyen
faşist teröre karşıdır.
Verdiğimiz mücadele tüm bu
yönleriyle meşru olan ve gençliğin
yaşamının zorunlu bir parçasıdır.
Bu noktada meşruluğuna inandığımız
ölçüde mücadelemizi gençliğin gündemine sokarız. Ve gençliği, hapsedilmek istendiği düzen kalıplarından
çıkarabiliriz.
Buna sınavlar, aile vs. hiçbir şey
engel değildir.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Hedefimiz Örgütlemek!
4 aylık “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyamız
sırasında, çalışma yürüttüğümüz liselerde pekçok liseliyle tanıştık. Ve liselilerin ne kadar da örgütlenmeye açık,
coşkulu, istekli olduklarını gördük.
Bildirilerimizi alıp dağıtanlar, okul
idaresinin tuzaklarını haber verenler, öğretmenlerle tartışmalara girenler, telefon numarasını verip direniş çadırlarımızı ziyaret edenler, imza verenler, faşistlere karşı bizim yanımızda duranlar...
4 aylık bir kampanya ile ortaya çıkanlar bunlardır. Demek ki daha fazlasını yapabiliriz, demek ki daha ısrarlı
çalışmalar yürütürsek daha fazla insanla
tanışıp, tanıştıklarımızı da örgütleyebilir,
kalıcılaştırabiliriz. Önemli olan da budur.
Tanıştık, telefonlarını aldık, isimlerini öğrendik... Peki şimdi ne yapacağız... Tanıştığımız liselilerle ilişki kurmaya devam edeceğiz. İletişim yollarının zenginleştiği günümüzde bu artık
çok daha kolay. Onlara gençliğin gündemini, ülkemizin gündemini anlatacağız... Liselilerin nasıl yozlaştırılmak
istendiğini göstereceğiz...
Devrimcileri yani kendimizi tanıtacağız... Düşüncelerimizi paylaşacağız... Hiç bilmedikleri ya da az bildikleri devrimcilere tanıyarak, pratikte
görerek güvenecekler, inanacaklar. Onlara bunu gösterecek olan biziz.
Düzen 40 türlü yalan söylüyor, “terörist” diyor, “gençlerimizi kandırıyorlar” diyor... Öyle olmadığını, asıl teröristin oligarşi olduğunu, asıl bizi
kandırmak isteyenin onlar olduğunu anlatacağız.
Ve eyleme çağıracağız liselileri.
Eylemin örgütlenmesi sürecine katacağız. Liseliler hızla omuzlayacaklardır bu görevleri, coşkun bir şekilde yapacaklardır... Yapacakları işin önemini ve gerekliliğini anlatırsak sahipleneceklerdir...

Onları eyleme katarsak, kendi güçlerini de göreceklerdir. Mesela bir basın açıklamasına çağırabilmeliyiz onları. Bir pankartı asarken yardım istemeliyiz. Bildiri dağıtımına katmalıyız.
Yapacağımız yeni kampanyalarda,
yeni çalışmalarda görevler verebilmeliyiz. Mahallesinden çıkamıyorsa, okul
saati dışında çıkamıyorsa, koşulları
oranında isteyeceğiz... Zamanla o zaten yetmediğini görecektir.
Tanıştığımız insanları örgütlemenin
yolu eyleme katmaktan geçiyor. Kenarda durup imza veren olmasının
yetmediğini göstermeliyiz. Bir liseliyi
alıp başka lisenin önünde açtığımız masanın başında görevlendirebilmeliyiz...
Aile-okul-not baskısı ile kuşatılan
gençlik gerçekleri gördüğünde bu baskılara kendisi başkaldıracaktır zaten.
Öncelikle ikna etmeliyiz, anlatmalıyız.
Ve tabii ki eğitim, eğitim, eğitim...
Eğitim çalışmaları düzenlemeli ve bu
çalışmalara yeni tanıştığımız liselileri
de katmalıyız.
Şenliklerimize, koro çalışmalarımıza, şiir çalışmalarına katmalıyız.
Komitelerde görev vermeliyiz. Lise komitelerini oluşturmalıyız. Kendi okullarında neler yapabileceklerini sormalı, düşüncelerini almalı ve harekete geçmelerini sağlamalıyız. Kendi sınıf arkadaşlarından bir grup (komite) oluşturabilirler mesela. Çalışma programı
çıkartmalarını isteyebiliriz... Ve başlangıç noktası olarak bu programı uygulayabiliriz. Arkasından yeni bir çalışma ve onun da sonrasında yeni bir çalışma daha...
Sadece anlatarak örgütleyemeyiz.
Örgütlenmenin nasıl bir güç olduğunu
pratikte, uygulamasıyla göstermeliyiz.
Yoldaşlığı, dostluğu görmeli, hissetmeli ve o da bunun bir parçası olmak
için can atmalı.
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Liseliyiz Biz
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İhtiyaçlarını gözden kaçırmamalıyız. Eksikleri varsa
biz tamamlamalıyız.
Liselerde yarattığımız potansiyel direnişin gücüdür. Bu
potansiyeli akan bir nehir, güçlü bir barikat haline getirmek de bizim elimizde. Örgütlenme çalışması demek emek,
ısrar, emektir...
Bu çalışma sadece yeni insanları örgütlemeye değil, var
olan insanlarımızı da kadrolaştırmaya hizmet etmelidir. Aksi
durum zaten kampanyanın yürütülüş amacına da terstir.
Kampanyaların devrimin örgütlenmesidir. Bu kavgada liseliler de var ve onları örgütleyecek olan da biziz.
Her lise için hedef koymalıyız kendimize. Tanıştığımız insanları örgütleme hedefiyle hareket edersek, her insan için ayrı bir plan yaparsak, üzerine düşünürsek örgütlemek için yol buluruz.
En az bir kişiyi örgütleyebilmeliyiz. Birken iki olmanın önemini, gücünü biliyoruz. Tek bir kişi bile önemlidir. Tek bir kişi bile yeter düşmanın karşısında tavır alabilmek için. O liseliyi biz örgütlemeliyiz işte.
Liselilerin sahiplenme gücü yüksektir. Oligarşinin
bitirmeye çalıştığı bu özelliklerini liselilere yeniden hatırlatmalıyız...
Liseli Dev-Genç, yeni bir kuşağın liselilerini örgütlediğinin bilinciyle hareket etmelidir. Yeni kadrolar çıkartabilmeliyiz. Hedefimiz yeni kampanyalar ve yeni insanlar
olmalıdır. Mücadelenin ihtiyaçlarıdır bizim görevlerimizi belirleyen.

Eylemin içinde, anlatarak, örnek olarak eğitmeli, örgütlemeliyiz. Kalıcılaşmanın yolu sahiplenmekten geçer.
Bir görevi sahiplenmesini sağlamalıyız.
Hiç kimsenin sesini yükseltmediği bir süreçte Liseli
Dev-Genç’liler çadır direnişleriyle düşmana direnilebildiğini ve bir çadır dahi olsa, bir park alanı dahi olsa kazanılabileceğini gösterdiler. Gücümüz inancımızdadır. İnancımızı, gücümüzü yaymanın yolu örgütlenmekten geçer,
daha fazla örgütlenelim, gücümüzü büyütelim...

Öğrenciler Artık
Üniversitelerde Tedavi
Olamayacak!
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, kanun gereği tüm
vatandaşlar “Genel Sağlık Sigortası” kapsamına alındı.
Bu tarihten itibaren üniversite öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından
karşılanmayacak. Yani hiçbir üniversite artık öğrencilerinin tedavi giderlerini karşılamayacak. Sağlık giderleri bundan böyle öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre SGK tarafından karşılanacak.
Üniversitelerde öğrencilerin tedavi hakları ellerinden alındığı gibi, 25 Ocak tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarına başvurmayan öğrenciler,
aylık bin 700 lira kazandıkları varsayılarak, her ay 213
lira prim borcu yazılacak. Kısacası öğrenciler hiç yoktan devlete borçlu hale getirilmiş olacak.

Liseli Dev-Genç'liler Olarak Uzlaşmıyoruz,
Kavgamız Ekmek Kavgasıdır!
Liseliler olarak okul sıralarında başlıyor kavgamız. Yaşa bakmıyor bu kavga. Yaşın küçük demeye
bakmıyor. Harcına emeği, adaleti, onuru koyduktan
sonra gerisinin devrim olduğunu biliyoruz.
Çoşkun bir ırmak misali en başta bir halk olarak,
ezilen bir halkın evlatları olarak hiç durmadan yürüyoruz. Gerisinin devrim olduğunu bilerek yürüyoruz. Yürümek ne olursa olsun yürümek dediğimizse; bugün neyi değiştirmeye ihtiyacımız varsa
onun üzerine gitmektir. Nedir üzerine yürüdüklerimiz; kantindeki yiyecek fiyatları, kayıt paraları,
spor parası, kağıt parası. Kısacası paralı eğitim. İşte
yaşımız küçük ama uzlaşmıyoruz. Kantinde yiyeceklerin fiyatları yüksekse yiyeceklerimizi kendimiz
getirip, birleştirip sonra birlikte yiyoruz.
UZLAŞMIYORUZ
Kayıt paraları alıyorlar ödemiyoruz. Ödenmemesi
gerektiğini, bunun alınmasının bir suç olduğunu gör-
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düğümüz herkese anlatıyoruz.

UZLAŞMIYORUZ
Spor parası almak için, ders notumuzu düşürmekle tehdit ediyorlarsa bu durumu teşhir ediyoruz.
UZLAŞMIYORUZ
Kağıt parası istiyorsa okul yöneticileri vermiyoruz. Çünkü eğitime ayrılan bütçe tekellere aktarılıyorsa hangi hakla bu paralar öğrenci gençlikten alınıyor?
Eşit, parasız eğitimi ortadan kaldıranlarla uzlaşmıyoruz. Uzlaşmamak bir gelenektir. Uzlaşmamak bir Liseli Devrimci Gençlik tarihi gerçeğidir.
Okullarımızda verilen mücadelenin, ekmek için verilen kavgadan farksız olduğunu biliyoruz. Ve Liseli Dev-Genç'liler olarak kavgamızın içinde kavruluyor, geleceğe daha sağlam adımlarla ayak basıyoruz.
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Ülkemizde Gençlik

DEVLET ZAM YAPAR HALK SUSAR SANIYORLAR
ZAMLARI DİRENEREK KALDIRABİLİRİZ DİRENELİM!

Tekirdağ’da ulaşıma yapılan zam,
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri tarafından 10 Ocak’ta yapılan eylemle protesto edildi. NKÜ
kampüsü önünde yapılan eylemde,
ulaşım zamları geri alınıncaya kadar
eylemlerin devam edeceği bildirildi.
Yeni yıla zamlarla girildiğini, Tekirdağ Özel Halk Otobüsleri’nin (TUREX) yeni yılda ulaşıma %30’lara varan zam uyguladığını, tam biletin
1.75 TL, öğrenci biletinin de 1 TL olduğu belirten öğrenciler “Bizler bu

zam zulmüne karşı boyun eğmemekte kararlıyız. Biz biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar.
Zamlara karşı birlikte ve kararlı
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Herkesi bu mücadelemize çağırıyoruz. Ve biz
öğrenciler ulaşıma yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz.
Ulaşım hakkımız kısıtlanamaz. Eğitim
hakkımızın kesintiye uğramasına izin
vermeyeceğiz. Eğitime ayrılan bütçenin arttırılması istiyoruz. Bu nedenle
il genelinde ulaşım zamlarının geri
alınması için imza kampanyası başlatıyoruz. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.” dediler.
“Ulaşım Zamları Geri Alınsın”,
“Ulaşım Haktır Satılamaz”, “Ulaşım
Hakkımız Söke Söke Alırız” sloganlarının atıldığı eyleme 28 kişi katıldı.

Ulaşım Hakkımız
Engellenemez
Afyon’da da ulaşıma öğrenci için
% 25, sivil için % 35 zam yapıldı.
Gençlik Federasyonu üyesi öğrenciler, 13 Ocak günü PTT önünde yaptıkları eylemle zamları protesto ettiler.
Eylemde yapılan açıklamada, “Yapılan bu zam bilinçli ve sistemli bir
şekilde en az tepki toplayacağı düşünülen üniversite öğrencilerinin sınavlarının bitim haftasına denk getirilmiştir. Geçen yıl yapılan zam da
aynı yöntemle gerçekleştirilmişti.
Sistemli bir şekilde gerçekleştirilen bu
zamlar geri çekilmezse eylemlerimiz artarak devam edecektir.” denildi. Eylem sloganlarla sona erdi.

RUKİYE GÜL ANAMIZ
VEFAT ETTİ

ŞEHİTLERİMİZİN MEZARI
KARANFİLSİZ
KALMAYACAK
Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyken 10 Ocak
1991’de gözaltına alınarak katledilen ve 16 Ocak 1991
tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde katledilen
Birtan Altınbaş, katledilişinin 21. yıl dönümünde Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Sarıpolat Köyü’nde Halk Cepheliler tarafından anıldı.
Altınbaş'ın ailesinin ziyaret edilmesinden sonra mezarlığa giden Halk Cepheliler, saygı duruşunda bulunarak,
Birtan Altınbaş’ın hayatını ve mücadele yaşamını anlattılar. Ardından şiir okunup mezara karanfiller bırakıldı.
Dev-Genç'li Altınbaş Ankara DAL'da yapılan işkencelerle katledilmişti.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Kamu Emekçileri
Cephesi, üyeleri Fikriye Gül’ün annesi Rukiye Gül’ün beyin kanaması sonucu vefat
etmesiyle ilgili olarak
başsağlığı mesajı yayınladı: “1 Ocak günü
vefat eden Rukiye anamız, devrimcileri sahiplenen bir anamızdı.
Dersim Çalaxane’deki
12’lerin direnişinde
Selvi Uzun, Behiye Canik’in cenazelerini sahiplendi, cenazelerini yıkadı. Abidin Şeker’in cenazesine halkın katılmasını engellemek için, asker silah doğrulunca Rukiye anamız silahlardan korkup dağılanlara “Sizin canınız
gençlerden daha mı kıymetli?” diye seslenerek tek başına mezarlığa yürüdü.
Toros dağlarında şehit düşen gerillalardan Mustafa Sefer’in cenazesinde, jandarmanın minibüsü durdurup
gençleri gözaltına alması karşısında Rukiye ana yanındakilerle, gençler serbest bırakılana kadar yolu kapattılar, kazandılar da... Rukiye anamız, devrimcileri hapishanelerde de yalnız bırakmadı. 12 Eylül koşullarında, bir
tutsak anası olarak hapishane kapılarındaydı.”
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Oligarşinin Saldırılarına Karşı
Sanat Cephesi’nde Birleşelim!

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012
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Grup Yorum, tutuklu olan elemanları Seçkin Taygun Aydoğan’ın
derhal serbest bırakılması talebiyle
17 Ocak günü İstiklal Caddesi’nde
bulunan Divriği Kültür Derneği’nde
basın açıklaması düzenledi.
13 Aralık’ta Çayan baskınında
gözaltına alınan Seçkin Taygun Aydoğan’ın serbest bırakılmasını isteyen
Grup Yorum üyeleri, 27 yıllık sanat
yaşamları boyunca pek çok tutukluluk
ve engelleme ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu kez elemanlarının tutuklanmasının yanı sıra dinleyicilerinin de cezalandırılmak istendiğini de söyleyerek, sadece konser
bileti sattığı için ya da bilgisayarında
şarkı sözlerinin bulunmasından dolayı
tutuklanan, cezalar alan dinleyicilerine
de değindi.
Tehdit, baskı ve yıldırma politikalarının, tutuklama ve cezaların
kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Grup Yorum elemanları,
üyeleri Seçkin Taygun Aydoğan serbest bırakılana kadar mücadelelerine
devam edeceklerini vurguladılar.
Toplantıda, şair İbrahim Karaca,
tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mehmet Esatoğlu, Divriği Kültür Derneği
Başkanı Cafer Çelik, Tavır Dergisi’nden Veysel Şahin ve Av. Behiç
Aşçı da birer konuşma yaptılar.
İlk sözü alan Tavır dergisi çalışanı
Veysel Şahin, son dönemde yine
baskılarla karşı karşıya kaldıklarını,
mücadelelerin birleşmesi gerektiğini
vurguladı.
İbrahim Karaca: “İdris Naim
Şahin, söylemesi ve yapması gerekenleri yapmıştır. Karşımızda bir

blok var, bizim de yapmamız gereken
o bloka karşı biraraya gelmek, direnmektir. Sanat durdurulamaz. İçte
birikir, beyinde birikir, yürekte birikir,
düşte birikir. Bugün engellersin, yarın
daha gürül gürül gelir.” dedi.
Mehmet Esatoğlu, Ruhi Su’lardan Rıfat Ilgaz’lara kadar pek çok
sanatçının egemenler tarafından gördükleri zulmü anlatarak geçmişten
bugüne kalan devrimci sanat mirasını
ve şimdi de bu mirası sahiplenenlerin
aynı baskılara maruz kaldığını belirtti.
Cafer Çelik, bu yasak ve tutuklamaların ucunun birgün gelip kendilerine
dayanacağını bildiklerini ve tüm aydın
ve sanatçıların bir araya gelmesinin,
birlikte mücadele etmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
Behiç Aşçı, artık gelinen süreçte
yasaların hepsinin egemen düşüncelere hizmet ettiğine, adaletin meşruluk
temelinde sağlanacağına ve buradan
yola çıkarak bu türlü baskılara cevap
vermenin tek yönteminin de daha
fazla üretmek, sergiler açmak, konserler vermek olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Grup Yorum elemanı Selma Altın, arkadaşları
Seçkin serbest bırakılana kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Şu anda Malatya’da yargılanan
üç dinleyicilerinin yargılama gerekçelerinden birinin geçtiğimiz yıl 17
Nisan’da düzenledikleri “Bağımsız
Türkiye” konserinin tanıtımını yapmak olduğunu söyledi. Aynı zamanda
tüm bu yaşananlara “Bağımsız Türkiye” konserinin ikincisini düzenleyerek de cevap vereceklerini belirten
Altın, 19 Ocak’ta da hem Tavır dergisi

sahibi Bahar Kurt’un yanında olacaklarını hem de Cemo şarkısını suç
unsuru olarak iddianameye koyan
savcı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Son olarak tekrar söz alan Veysel
Şahin, sanatı faşizmin, kapitalizmin
karşısında bir mücadele alanı olarak
gördüklerini belirterek bu anlamda
tüm sanatçıları “Sanat Cephesi” çatısı
altında birleşmeye çağırdı.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ
İSTİYORUZ!
Devrimci Alevi Komitesi
(DAK), “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” adıyla yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya, 22 Ocak’ta İstanbul Taksim’deki Tramvay Durağı’nda yapılacak eylem ile duyurulacak. Ardından Galatasaray
Lisesi önüne kadar bildiri dağıtılarak yürüyüş yapılacak. Kampanyanın talepleri DAK tarafından
şöyle sıralandı:
“- Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanmasını,
- Madımak katliamının sorumlularının cezalandırılmasını,
- Zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyoruz.”
DAK, yapacakları basın açıklamasına katılım çağrısında bulunurken; “Alevilik üzerindeki baskı
ve asimilasyonun son bulması için,
inanç özgürlüğümüz için tek yolun
mücadeleden geçtiğini biliyoruz
ve kampanyamızı 22 Ocak’ta başlatıyoruz.” bilgisini verdi.
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Bakırköy Hapishanesi Önü

TECRİTTEN HABERLER
Oligarşi Tutsakların Savunma
Hakkına Saldırıyor! Savunma
Hakkımıza Sahip Çıkalım
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Genel Merkezi, Ceza İnfaz
Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak 14 Ocak tarihli bir açıklamayla değerlendirmede
bulundu.
Abdullah Öcalan’ın avukatları ile
görüşmesini engellemek için yapıldığı
söylenen bu değişiklikle, tutsakların
6 aylık dönemler halinde ve neredeyse
infaz süresi sonuna kadar uzayacak
bir dönem boyunca, avukat ve yakınları ile görüşme hakkı ortadan
kaldırılmaktadır.
ÇHD, tasarıyla birlikte, tutsakların
“somut” sorunlarını çözmeleri için
avukat gerektiğinde, kendi özgür iradeleri ile avukat seçemeyeceklerini,
onun yerine Türkiye Barolar Birliği
tarafından avukat görevlendirileceği
ve hükümlünün TBB’nin görevlendirdiği avukat ile görüşmesinde de
bir infaz memurunun bulunacağı bilgisini verdi. Ayrıca, bu infaz memuru
“görüşmenin hukuki yardım dışına
taştığı” kanaatine varırsa, görüşmeye
derhal sonlandırma yetkisine de sahip
olacak.
Yasanın sadece hükümlüleri değil
tutukluları da kapsadığını belirten
ÇHD Genel Merkezi, “Biz Çağdaş
Hukukçular Derneği olarak, mahpus
haklarına ve avukatlık mesleğimizi
aşağılayan bu saldırının püskürtülmesi
için tüm meslektaşlarımızı ve meslek
örgütümüz olan Baro’ları, İnsan Hakları ve Demokratik Kitle Örgütlerini,
mücadelemize destek vermeye ça-

ğırıyoruz.” çağrısında bulundu.

Tutsaklara Yapılan Her
Saldırı Bize Yapılmıştır!
Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutulan, böbrek hastası olan,
yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirmiş hasta tutsak Yasemin
Karadağ’ın tahliye edilmesi talebiyle
TAYAD’lı Aileler hapishane önünde
eylem yaptılar.
13 Ocak günü yapılan eylemde
“Yasemin Karadağ’ın Katledilmesine
İzin Vermeyeceğiz” pankartı ile “Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Yasemin Karadağ Serbest Bırakılsın”
dövizleri taşındı. Hapishanedeki evlatlarını görmeye gelen aileler de
eyleme katılarak destek verdiler. Eylemde TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt bir açıklama yaptı.
Yasemin Karadağ’ın durumu ağır
olmasına rağmen tahliye edilmediğini,
tedavisinin yapılmayarak ölüme terk
edilmek istendiğini belirten Kurt,
“Yasemin Karadağ bir komplo ile
tutuklanmıştır. ‘İleri demokrasi’, Yasemin Karadağ gibi hastalığı en ileri
safhasına varmış bir hastadan bile
intikam almak istemektedir. Duruşması sırasında mahkeme heyetinin
durumunu görmüş olmasına, hakkındaki iddiaların inandırıcılıktan
uzak olmasına rağmen tutukluğu sürdürülmüştür. Mahkeme, onu Adli
Tıp Kurumu’nun insafına terk etmiştir. O Adli Tıp ki, Güler Zere’ye
ölümün kıyısında ‘dışarıda ölme hakkı’ vermiştir. Bu kurum yüzünden,
bugün onlarca hasta tutsak aramızda
değil. Bugün Yasemin’i Adli Tıp’ın

insafına terk etmek, onu da öldürmek
demektir. Bu sebeple, Yasemin Karadağ’ın başına gelebilecek her türlü
olumsuzluktan, türlü bahanelerle tedavisini engelleyen hapishane idaresi,
infaz savcıları, sağlık durumu tutuklu
kalmasına izin vermediği halde onu
tahliye etmeyen mahkeme ve AKP
iktidarı olacaktır. Yasemin Karadağ
serbest bırakılsın!” dedi.
50’yi aşkın kişinin katıldığı eylem
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Yasemin Karadağ Serbest Bırakılsın”, “Tecrite Son” sloganlarıyla sona
erdi.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

5 Tutsağın Katili Devlettir,
Hesabını Soracağız
16 Eylül 2011’de Van M Tipi Hapishanesi’ndeki Medeni Demir, Akif
Kırınlı, İsmet Evim, Sinan Aşka ve
Abdulsettar Ölmez isimli tutsakları
İstanbul’a götürmek için yola çıkan
ve Kayseri’nin Pınarbaşı mevkiinde
yanan ring aracının bilirkişi raporu
hazırlandı.
5 tutsağın diri diri yakılarak öldürüldüğü bu “kaza” hakkında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Makine Fakültesi tarafından bir rapor
hazırlandı. Pınarbaşı Cumhuriyet
Savcılığı’nca istenen ve 21 Aralık
2011’de tamamlanan bu rapora göre
5 tutsağı yakarak öldüren, 500 TL’lik
araç bakımını yaptırmayan devlettir.
Tutsakların araç içinde konduğu
hücrelerin kapısında üçer kilit bulunurken; aracın bakımını yaptırmayan
devletin katilliği raporda şu ifadelerle
veriliyor: “Araçların alt kısımlarındaki
aktarma organları ve diğer mekanik
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aksamda önemli derecede bakım kusurları tespit edildi.
İnceleme sırasında telefon edilerek, en son servis girişi
sorulan aracın çok yakın bir süre önce bakım gördüğü
öğrenilince, araçların servis teknik bakımından yeterli
ve ihtimamlı bir alt bakım görmediği sonucuna varıldı.
Aracın bir gün önce saat 20.13’te yakıt aldıktan sonra
‘tekleme ve çekiş düşüklüğü’ baş gösterdiği halde olay
saati olan 05.30-06.00’ya kadar ısrarla bu şekilde kullanıldığı tespit edildi. Yangının aracın arkasındaki motor
bölmesinin sağ tarafından çıktığı ve yayıldığı, motorun
egzoz manifoldu ve turbo doldurucusunun da bu bölgede
yer aldığı görüldü. Bu nedenle, olaydan önce baş gösteren
çekiş düşüklüğünün turbo doldurucuda meydana gelen
bir arıza veya kaçak sonucu baş göstermiş olması muhtemeldir.
...Araçların alt ve üst mekanik aksamındaki bakım

eksikliği nedeni ile aşırı yağ sızması ve sızan yağ damlacıklarının motorun sıcak komponentlerine sıçraması
sonucu kendi kendine tutuşması ile başlama olasılığının,
yangının araçların serviste teknik açıdan yeterli ve ihtimamlı bir alt bakım görmemesi sonucu çıkma ihtimalinin
çok yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.”
5 tutsağın 500 TL kadar değeri yoktur devletin gözünde. Tutsaklara hapishanelerde katliam düzenleyen
oligarşi için 5 tutsağın daha diri diri yanması önemli değildir. Devletin tavrı, olay sonrasında gösterdikleri,
“uzaktaki tutsakların ifadesini kamera bağlantısıyla
alalım” önerisinden de bellidir.
3 kilit üst üste kapatılan tutsakların kapıları açılmayarak
hücrelerin içinde yanışları izlenmiştir. Bilinçli, devlet
eliyle örgütlenmiş bir katliamdır bu, hesabını soracağız!

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Yoksulların Arasındaki Dayanışma
Oligarşinin Korkulu Rüyasıdır,
Korkularını Büyütelim
İstanbul’da TAYAD’lı Aileler, 12 Ocak günü Mecidiyeköy metrobüs çıkışında dağıttıkları bildirilerle,
Van halkıyla dayanışma çağrısı yaptılar.
7 TAYAD’lının katılımıyla yapılan ve 1,5 saat süren
bildiri dağıtımında Van halkının yalnız olmadığı, Van
halkının yaralarını sarmak için bu dayanışmayı büyütmek
gerektiği anlatıldı. Toplam 500 bildiri halka ulaştırıldı.
15 Ocak günü de Gazi Mahallesi’nde esnaflar dolaşılarak bildiri dağıtıldı ve yardım toplandı. Geçen hafta
yapılan çalışmada yardım sözü verenler, bu hafta hazırladıkları yardım malzemelerini verdiler. Yine söz verenler
oldu. Van’a gidilmeden önce bu yardımlar da alınacak.
Mahalledeki şehit ve tutsak aileleri de ziyaret ederek
onların hazırladıkları yardım malzemeleri de alındı.
Toplanan yardım malzemeleri 20 Ocak günü yola
çıkılarak, 21 Ocak günü Van halkına ulaştırılacak. TAYAD’lı Aileler 20 Ocak’ta sabah saat 09.30’da Okmeydanı Sağlık Ocağı önünde toplanarak buradan otobüslerle Van’a hareket edecekler.
TAYAD’lı Aileler, 16 Ocak tarihli yaptıkları yazılı
bir açıklamayla da 1 aylık kampanyanın 20 Ocak’ta
sonlandırılacağını duyurdu.

40

Er Ya da Geç!
Kayıplarımızın Akıbetlerini
Öğrenecek, Mezarlarını
Bulacağız!
TAYAD’lı Aileler, “Ayhan Efeoğlu’nun mezarı nerede?” diye sormaya devam ediyor. Ve ekliyorlar:
“Cevap alıncaya kadar eylemlerimiz devam edecek.”
TAYAD’lı Aileler, 13 Ocak günü de kararlılıkla devam
ettiler eylemlerine. Taksim Meydanı’nda toplanarak
Galatasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşe geçen TAYAD’lılar
yürüyüş boyunca halka seslenerek, Ayhan Çarkın’ın
mezar yeri göstermesinin göstermelik olduğunu söylediler. Yürüyüş sırasında oturma eylemi de yapılarak
marşlar söylendi. Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde
de Nagehan Kurt tarafından bir açıklama yapıldı. Kurt,
“AKP iktidarı, kayıplarla-katliamlarla bir ilgisi yokmuş
gibi davranıyor, ama Şırnak Uludere örneğindeki gibi
katliamların altına imza atıyor, kaybedenleri katledenleri
korumaya devam ediyor. Hapishanelerde hasta tutsakları
katlediyor. AKP iktidarının ‘şeffaflaşma-demokratikleşme’
şovlarına izin vermeyeceğiz. Ayhan Efeoğlu’nu buluncaya
kadar ellerimiz yakalarında olacak.” diye konuştu.
34 kişinin katıldığı eylem “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz, Kaybeden Devlettir Hesap Soracağız”
sloganlarıyla bitirildi.

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

Merhaba Sevgili Hüseyin,

Yeni mücadele yılımız kutlu olsun.
Geçen yılki yeni yıl dileğim türkülerimizi yüzbinlerle söylemekti, öyle de
olduğu için mücadele dolu bir yıl geçirdik.
Libya-Suriye... Bir yanı işgalse, bir
yanı halkların emperyalizme karşı
direnişi... Bol direnişli, yüzbinlerin sayılarını katlayarak büyüdüğü ve emperyalizmin işbirlikçileriyle her alanda yenildiği bir yıl dileklerimle...
Muharrem Karataş, 9 Ekim-28
Kasım tarihleri arasında toplam 46
mektup göndermiş. Hiçbirisi verilmedi bana. Hepsi için toplu bir adet
karar gönderdiler. Bu kadarına pes denir, 2 aylık mektupları biriktirmiş, hepsi için tek bir karar almışlar: “yasak!”... Ayrıca değişik ülkelerden
onlarca mektubu da “uygun değildir”
gibi anlamsız bir gerekçeyle geri
göndermişler. Zahmet edip “uygun
değildir” kararını bile vermediler
halen. Tahminim yüzden fazla mektup bir iki ay içinde geri gönderilmiş,
haberim bile olmuyor. Mektuplar verilmediği gibi, karar da iletilmiyor, bilgi de verilmiyor. Muharrem Karataş’ın
adresi de yok, kendisine yazamadım
da tabii... Gerekçe; “Yürüyüş dergisindeki yazıları ve kısa haberleri kıs-

men içermek...” “Kasım 2011 tarihli mektupların ne gibi bir içerikte olduğu bilinmemektedir!.. de diyor,
“bunları da ‘görsel’ olarak anlamışlar
ki ‘verilmesi uygun olmayan aynı tip
mektuplar’ demişler.”
“Özgürlükler ve demokrasi” ülkesi, emperyalist Almanya’ya hoşgeldiniz diyor olmalılar.
Mahkeme de sürüyor. “Geçici karar” açıklandı. “Özpolat Almanya
sorumlusu diye değerlendirilmektedir!..” Gerekçelerden birisi şöyle:
“Berlin, Sttutgart, Frankfurt, Hamburg’a gittiği tespit edilmiştir. Örgütsel faaliyet amaçlı gitmediği kanıtlanamamıştır...” Gerekçelerden
birisi öz olarak böyle Yani, mahkeme örgütsel amaçlı gidildiğini kanıtlamak zorunda değil, biz kanıtlamak
zorundayız. Bu eşsiz hukuki gerekçeye göre herkes her an nerede hangi amaçla bulunduğunu ispatlamak zorunda. Bari halka da bu eşsiz “burjuva hukuk kuralını” açıklasalar da
herkes “Birgün lazım olur” diyerek,
her anını belgeleyerek dolaşsa... Ki,
söz konusu illerde akrabalar olmasa,
onlarla görüşülmüş olması da yeterli kanıt sayılmıyor, her dakika ve
saat nerede olunduğunun da kanıtlanması gerekiyor... Söz konusu olan
sosyalizmse, “burada hak hukuk yok”
kuralı geçerli...
Gerekçedeki ucubelik sadece bununla da sınırlı değil. Benzer örnekler çok. Aslında mahkeme heyeti aylar öncesinde, daha bizim savunmamızı dinlenmeden Alaattin Ateş davasında bu kararı almış durumda idi.

Malatya, Elazığ ve Dersim’de 3 Haziran 2011 günü yapılan dernek ve ev baskınlarında gözaltına alınan ve 6 Haziran
2011’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 10 Halk Cepheli’nin 5. mahkemesi 17 Ocak günü görüldü. Bu davada aynı zamanda,
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kızı Ölüm Orucu şehidi Feride Harman'ın fotoğrafını taşıyan Hatice
Harman da 1 yıldan 5 yıla kadar ceza istemi ile yargılanıyor.
Mahkeme öncesinde Malatya Adliyesi önünde Malatya Halk Cephesi tarafından eylem yapıldı. Aylardır süren
bu hukuksuzluğun sona ermesi gerektiğinin belirtildiği ey-

Adeta, “ne olursa olsun, daha yakın
zamanda aldığımız kararı değiştirmeyeceğiz” havası görünüyor.
Star TV; bazen gençliğin “füze kalkanı”na karşı eylemlerini ve polisin
saldırısını veriyor. Anlaşılan AKP’nin
en tahammülsüz olduğu konulardan
birisi de bu. Elbette, emperyalizmin
uşaklığının kendilerine ödeteceği bedeli görüyor olmalılar... Bakalım, gözaltılar, tutuklamalar, o çok korktukları sondan kurtarmaya yetecek mi?
Bir kaç gündür, havalandırmaya
diğer adli tutuklularla birlikte çıkarılıyorum. 129. maddeden tutuklularla
iletişim kurmamak koşuluyla, havalandırmaya beraber çıkma vb... şeylere diğer tutuklu-hükümlülerle katılmama izin veriliyor artık. Ziyaret,
mektup, kitap alımı vb... engellemelerde de bir değişiklik halen yok. Bu
arada biraz da olsa Almanca öğrenebilmek için dilekçe verdik, sanırım
buna izin verilecek...
Kapital’i okudum en son. Şu an
başka kitap yok. Sanırım tekrar okumaya başlayacağım. E. Özkök yazmıştı, Kapital’i okumuş gençliğinde
anlamamış. Dönemin burjuva ekonomistleri de “anlamamış!” Emeği sömürmeyi çok iyi biliyor ve daha fazla sömürünün çok sayıda yolunu bulmakta zorlanmıyorlar ama emeğin değer üretimini anlamayı nedense başaramıyorlar!..
Şimdilik bu sohbeti de bitiriyorum.
Selam ve sevgilerimi iletiyor, kucaklıyorum. Büyükannemin ellerinden
öpüyorum...
Şadi Özpolat
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lemin ardından Elbistan ve Adıyaman hapishanelerinden getirilen tutsaklar, sloganlar ve alkışlarla karşılandı. Duruşma salonuna girmek
isteyen Halk Cepheliler’e ve ailelere sadece 10 kişinin içeri girebileceğini söyleyen AKP’nin
faşist polisi, bekleme salonunda bulunanlara coplarla ve biber gazı ile saldırdı. Halk Cepheliler de sloganları ve direnişleri ile saldırıları boşa çıkartarak mahkeme salonuna
yaklaşık 70 kişinin girmesini sağladılar.

BİZİ TESLİM
ALAMAYACAKLAR!

100'den fazla insanın izleyici olarak katıldığı duruşmaya,
ÖDP, ESP, BDP ve EMEP de destek verdi. Mahkeme heyeti, karar duruşmasını 1 Şubat 2012 tarihine erteledi.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM
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Mimar Mühendisler Dayanışma Gecesi Düzenledi
İ̇nsanın doğayla mücadelesi̇nde ve geli̇şi̇mi̇nde
ortaya çıkan mi̇marlık, mühendi̇sli̇k;
̇insanlığın bugünkü düşmanı emperyali̇zm ve
onun ̇işbi̇rli̇kçi̇lerine karşı mücadelesi̇yle
hayatta kalabi̇li̇r, geli̇şi̇p, büyüyebi̇li̇r!
Kapitalizmin, emperyalist tekellerin kar hırsının sonucu;
Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

İşçi, memur, köylü, emekli, öğrenci, esnaf tüm halka yönelik azgın saldırılardır; torba
yasadır, kıdem tazminatını ortadan kaldırmaktır, esnek çalışmadır, köle pazarlarıdır.
Çevreyi tüketiyor, evlerimizi yıkıyor, hayatlarımızı bitiriyor...
Mimarlarımız, mühendislerimiz, şehir plancılarımız bu saldırılar karşısında

Ne Yapacaktır? Ne Yapmalıdır?
Mimarlarımız, mühendislerimiz halkın sorunları ve bu sorunlara karşı mücadelesinde öncü olmalıdırlar. Halktan yana mühendis, mimar ve şehir plancılarının yapması gereken budur. Mimar-mühendisler kendi mesleki haklarını da bu şekilde mücadele ederek alabilirler. Eğer halkın sorunlarını mimar ve mühendisler sahiplenirse
halk da onların hakları için mücadele eder.

Kurtuluşumuz ortak mücadelededir!
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başladı. Konuşmada; işbirlikçi AKP
hükümetinin son dönemde gerçekleştirdiği pek çok saldırıya değinildi.
Ayrıca;

Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar'ın 14 Ocak 2012 Cumartesi
günü düzenlediği “Mühendis Mimar
ve Şehir Plancıların Mücadele Örgütlenme ve Dayanışma Gecesi”
büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde
yapılan programa, İstanbul ve ilçelerinde meydana gelen elektrik kesintileri ve kötü hava koşullarına
rağmen 150 mimar, mühendis ve
şehir plancısı katıldı.

- Mühendislik, meslek alanlarının, çalışanlar aleyhine düzenlenmesi,

Saat 19.00 itibariyle misafirlerin
geceye gelmesinin ardından program,
saat 19.30’da Neslihan Şimşek tarafından yapılan açılış konuşmasıyla

- Plansız ve altyapısız olarak
açılan üniversitelerle mezun sayısının ve dolayısıyla da işsiz sayısının
artması,

- İş yaşamında sözleşmesiz işler
ve taşeronlaştırmadan dolayı güvencesizliğin her geçen gün daha
da artması,

- Torba Yasa ile kamu emekçilerinin güvencesiz çalışmasının
önünün açılması,
- Diplomalardan kaldırılan mühendislik ünvanlarının bir sonraki
aşaması olan uzman mühendislik
kavramının gündeme getirilmesi
gibi saldırılar üzerine konuşuldu.
Ayrıca emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin çıkarları doğrultusunda
idareyi yeniden düzenleyen Kanun
Hükmünde Kararnameler (KHK) ile
AKP hükümetinin tüm hizmet alanlarını tekellerin lehine dönüştürürken
sadece mesleki alanlara değil, yaşamın her alanına müdahalenin yer al-

AKP’NİN TERÖRÜNE KARŞI

dığı vurgulandı. Son süreçteki Uludere
katliamı, Malatya'da füze kalkanı
kurulması konuları bu konuşmanın
genel çerçevesini oluşturdu. Konuşmanın sonunda; tüm bu saldırılar
karşısında ayakta durabilmenin, saldırıyı püskürtebilmenin tek yolunun
örgütlenmek ve örgütlü mücadele
etmek olduğu ve Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar olarak örgütlülükten alınan kararlılık ve bilinçle, haklılık ve meşruluktan alınan
güçle anti-emperyalist, anti-faşist,
mücadelenin sürdürüleceği ve bu şekilde örgütlenmeye, örgütlenerek mücadele edilmeye devam edileceği
vurgulandı.
Açılış konuşmasının ardından,
'90'lı yıllardan günümüze Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın
mücadelesinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Ankara İvme Müzik Grubu’nun
seslendirdiği türkülerle coşkuyla devam eden program, düzenleyenlerin
ve konuk olan mimar- mühendislerin
okudukları şiirlerle sürdü. Ümit İlter'in
"Anka Destanı"ndan ;
"Ya çıkacaksın şimdi meydana
Ve ürkecek zalimin katırları
Ya da öksüz bırakacaksın
Ve fink atacak cop sürüsü / Sırf

meydanı boş bulduğu için... / Şimdi
yumruk olma zamanıdır / Beş parmağın bir olmayan halinin / Bir
olan halidir halkın yumruğu / Bir
kez sıkınca ardı devrimdir / Zamanıdır şimdi yumruk olmanın..." derken, Nazım Hikmet "Zafer'e Dair"
ile dile geliyordu devrimci mücadeledeki memurların sesinde ve diyordu
ki; "Varılacak yere kan içinde varılacaktır/ Ve zafer artık hiçbir şeyi
affetmecek kadar tırnakla sökülüp
koparılacaktır..."...
Gecede mimar-mühendislerin sabırsızlıkla beklediği Grup Yorum
sahneyi aldığı zaman ise karşısında
mimar-mühendislerden oluşan bir
koro vardı. Grup Yorum eşliğinde
en coşkulu türküler hep birlikte seslendirilirken, çekilen halaylarda tüm
dost kollar kenetlenmişti aynı umutla,
aynı heyecan ve coşkuyla...
Grup Yorum ve halayların sonrasında ise hapishaneden gelen fakslar
okundu. Adıyaman E Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan İvme dergisi
emekçilerinden Erkin Kocaman'ın
faksında “Bir yılı daha geride bıraktık
ve bir yıla daha girdik, bizim olması
umuduyla. Özlemlerimizi ve umudumuzu tek bir cümleyle özetleyebiliriz;
demokratik, bağımsız bir ülke...”

 CHE’yi çürütemezsiniz!
Mercedes'in üreticisi Alman Daimler, ABD'nin Las
Vegas eyaletindeki teknoloji fuarı CES'te Che Guevara'yı
reklam malzemesi olarak kullandı. Che'nin şapkasına
Mercedes logosunu koymuş olan Daimler: "Bazı iş arkadaşlarımız otomobil paylaşımını komünizme yakınlaştırmak olarak görüyor ama otomobil paylaşımı karbon salımını azaltılması konusunda gerçekten devrim
yaratacak" demiş.
Che demek; sosyalizm-komünizm demek. Che ile
devrimi anlayan komünizmi de anlar... Emperyalistlerin
halkı kandırmak için dahi çürümeyen örnek olarak sunabileceği değeri yoktur. Bağımsızlık, özgürlük, yoldaşlık,

vurgusuna dikkat çekilirken, Tekirdağ
F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan,
İvme Dergisi’nin Yazıişleri Müdürü
Fatih Özgür Aydın ise “Bizim yükseldiğimiz temel daha köklü ve sağlamdır. Çünkü harcında sevgi, saygı,
dostluk, yoldaşlık ve dayanışma vardır. Yeryüzündeki hiçbir güç bu temeli
yıkamaz. Yeter ki biz, gücümüzün
farkında olalım ve mücadele edelim.
Pervasız ve dizginsiz saldırılara dur
demenin yolu mücadele etmekten,
mücadele etmenin yolu da biraraya
gelmekten geçer. Bu yüzden biraraya
gelişlerin önemi çok büyük” diyordu
gönderdiği mesajda.
Okunan mesajın ardından gece,
daha sonraki etkinliklerde biraraya
gelmek ve örgütlü mücadele içinde
olmak gerekliliği vurgulanarak sona
erdi.
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Mühendis ve Mimarların Dayanışma Gecesi'nin; aynı sorunlara
sahip mimar-mühendislerin coşku ve
heyecanın, türkülerinin de halaylarının
da bir olduğunu gösterdi.
Bu birlikteliklerin, bu dayanışmanın daha da büyüyerek alanlara
taşınmasını, haklarını alma mücadelelerinde onların gücüne güç katmasını diliyoruz.

arkadaşlık, dostluk, vefa, fedakarlık, sahiplenmek, paylaşmak, bunlar sosyalizmin değerleridir. Kapitalizmin
halka sunabileceği hiçbir değeri yoktur. Bundan dolayıdır
ki, halkı kandırmak için dahi sosyalizmin değerlerini
çalıp kullanıyor. Ve çıkarları için kullanamayacağı hiçbir
şeyin de olmadığını görüyoruz.
Alçak emperyalistler, CHE’yi çürütemezsiniz. O
sosyalizmin değerleriyle birlikte halkların gönlünde yaşıyor. Biz tüm değerlerimizle varız. O değerler canımızla,
kanımızla yarattığımız değerlerdir. Canımızla kanımızla
koruruz. Ve sizin korkulu düşünüzü gerçekleştirip CHE
ile iktidarınızın sonunu getireceğiz. Çırpınışlarınız boşuna.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM
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Devrimci İşçi
Hareketi

Sayı: 300
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Herkes için adalet, herkes için refah sağlanması... Böyle midir peki yaşadığımız düzen? Tabii ki değildir. Refahın, 73 milyonluk halkımız için geçerli olmadığını, aşağıda vereceğimiz istatiktiklerden de göreceksiniz.
73 milyonun yaşadığı ülkemizde
sadece 50 ailenin en zengin olarak sayılması AKP’nin kime hizmet ettiğini, kim için iktidarını sürdürdüğünü
göstermektedir.
Bir işçiye verilen para, burjuvazinin kendi çocuklarına verdiği harçlıktan daha azdır. Onların çocukları, bir
işçiye verilen bu maaşı bir günde
harcamaktadırlar.
Yoksul ile zengin arasındaki uçurum, halkı soyanların lehine her yıl kat
be kat artmaktadır.
2012 yılında bir işçinin alacağı asgari ücret 701 TL. Bir işçi kazandığı
paranın 306 lirasını SGK pirimi olarak, 56 lirasını gelir vergisi olarak, 27
lirasını da işsizlik sigortası pirimi
olarak ödüyor. Yani her ay 339 lira
devlete çalışıyor. Kendi boğazından sıkıyor, çocuğuna alacağı bir defter bir
kalemden feragat ediyor ve devletin
hazinesine giren vergiyi ödüyor.
Devletin bütçesine giren paranın
%87’sini vergiler oluşturuyor. Tekeller ve diğer bazı kurumlar bu paranın sadece %9.7’sini ödüyor.
İstanbul Serbest Muhasebeciler
Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) yaptığı bir araştırmaya göre 4
milyon 738 bin asgari ücretlinin
ödediği vergi ile en zengin 90 tekelin ödediği vergi aynı ve 6 milyon
750 bin çalışanın ödediği vergi
652.000 şirketin ödediği vergiden
daha fazla.
2010 yılında Türkiye’deki en büyük 100 tekelin ödediği kurumlar
vergisi 12 milyar TL iken, tüm çalışanların ödediği kurumlar vergisi 22 milyar 649 milyon.
Rakamlar yoksulluğumuzu açıklamak için yeterli değildir. Biz yakacak kömür bulamazken; evimizin sadece bir odasını bile ısıtmakta zorla-

Türkiye’nin En Zenginleri ve En Yoksulları
Arasındaki Gelir Farkı İle Ödedikleri Vergiler

Halktan alıp
zenginlere veriyorlar

nırken; zenginler pırlanta aldıklarında
vergi ödemiyorlar. Pırlanta, elmas,
yakut, zümrüt ve incinin KDV oranı yüzde SIFIR. Kömür, gübre,
odun, sabun... gibi ihtiyaç malzemelerinden alınan KDV ise %18...
Dünyanın en pahalı benzini satan
ülkelerinden birisiyiz. İstanbul’da ise
daha da pahalı, çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan her litre
benzinden para alıyor. İstanbul’a her
sene ekilen lalelerin, sökülüp yeniden
yapılan kaldırımların, verilen boy boy
reklamların... parasını, benzin alan
herkes ödüyor. Başka vergilerden de
kazanıyor tabii.
Bu adaletsizlik neden var? Çünkü
kapitalizm halkın çıkarını değil, bir
avuç asalak burjuvazinin çıkarlarını
düşünür. Onları zenginleştirir, halk ise
onlara hizmet etmesi gereken aylaklar,
baldırı çıplaklardır.
Biz üretiriz, biz yaratırız ama onlar kazanır. Araba yapımında çalışırız
ama bir araba almamız için yemeden
içmeden yıllarca para biriktirmemiz
gerekir.
Her işlerini biz yaparız, emeği biz
verir, ürünü biz üretir, biz çalışırız.
Ama onlar yer, onlar tüketir...
Ustalaramız “Parlamento burjuvazinin ahırıdır.” demiştir. İşte
AKP de bu ahırın başıdır... Emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin çıkarlarının bekçisidir.
Tayyip Erdoğan diyor ki; “Herkes
vergisini ödemek zorundadır. Ödemezse bedelini ödemek zorundadır.”
Halkı açıkça tehdit ediyor. Tehdit
araçları ise icra mahkemeleri...
Ama iş tekellere gelince ne yapsak
da vergilerini indirsek diye düşünüyorlar. Türkiye’nin en zengin ailelerinden Koç’lar vergi affı istiyor. Ve vergide indirim yapıyor AKP.
AKP iktidarında halkın nasıl soyulduğunu, tekellerin ise nasıl zen-

ginleştiğini görüyoruz. Mesela Koç’lar
2010 yılında 53.8 milyar TL’lik ciro
yaptı ve 1.7 milyar TL kar etti. Halkımız yoksullaşırken, Koç’lar 2010’da
%21 büyüdü. 73 bin işçi çalışıyor
Koç’lar için. 73 bin paralı köle Koç’ların zenginliklerine zenginlik katıyor.
Koç ailesinden 6 kişinin ödediği
2010 yılı vergisi ise 88 milyon 358 bin
lira. Devede kulak yani...
Çalışan kim? İşçi sınıfı. Kazanan
kim? Tekeller. Bu düzenin devamlılığını sağlayan bekçi kim? AKP...
Bir de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
var. AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılında alınmaya başlanan ÖTV’nin ortaya çıkış amacı “lüks malların, sağlığa ve çevreye zararlı ürünlerin tüketimini azaltmak” idi.
Sözde böyle ama uygulamada,
pırlantadan alınmayan KDV elektrikten yüzde 18 oranında alınıyor.
Halk çalışıyor ve gelirinin üçte birini vergi olarak veriyor. Tekeller ise
halkın emeğiyle ürettiği ürünü yine
halka satarak kazanıyor. Bu çelişkiyi
çözmek yerine tekeller lehine işleten
oligarşinin hükümeti AKP suçludur.
Devlet halkın çıkarlarını değil, tekellerin çıkarını düşünmektedir. Vergilerimizle yapılması gereken hizmetler ise
yapılmıyor. Ve üstelik cebimize girebilen maaşımıza da göz dikiliyor artık. Bu uçurum, halk düşmanı
AKP’nin, oligarşinin düzenidir. Ya boyun eğeceğiz ve asalakların kanımızı
içmesine izin vereceğiz ya da silkinip sırtımızdan atacağız onları...
Kurtuluşun yolu mücadeleden geçiyor.
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Asalak Vekillere Değil,
Emekçiye Ücret Artışı Verilmelidir!
Uzun süredir hükümetin üzerinde
çalıştığı ve geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan İntibak Yasası, Bakanlar Kurulu’ndan
geçti.

İntibak Yasası Nedir ve
Ne Getiriyor Emekçiye?
İntibak Yasası öz olarak aynı kurumda, aynı pozisyonda çalışmış
olan emeklilerin ücretleri arasındaki
adaletsiziği gidermek için çıkarılıyor.
Fakat adaletsizliği gidereceği söylenen yasa daha çıkarılmadan kendi
içinde taşıdığı adaletsizliklerle anılmaya başlandı.
İntibak Yasası sadece SSK'lıları
kapsayan bir yasa olarak çıkarılmakta.
Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri bu kapsamda yer almayacak...
Ve yasa sadece 2000 yılından önce
emekli olmuş SSK'lıları kapsayacak.
Ayrıca yasayla birlikte emeklilerin
maaşlarında oluşabilecek olası artış
ise 14 ile 250 lira arası olacak... Yani
devede kulak misali bir artış... Ve
dahası bu ödemelerin de 2013 yılından önce başlamayacağı da ayrıca
belirtilmektedir.
Uzunca bir süre tartışılan yasa,
en son Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra da bir süre Başbakan'ın
refah payını belirlemesi için bekletildi
ve en son bunun da yüzde 75 olarak
belirlenmesinin ardından Meclis’e
gönderildi...

Emekçiler için üç kuruş artış gerçekleştirecek bir yasayı yıllara varan
uzunca bir süre beklettikten sonra
ancak Meclis’e sevk edebilen iktidar,
iş kendi emekli maaşlarının artışına
gelince hiç de yavaş davranmıyor...
Kısa süre içinde yasayı jet hızıyla
çıkarıp Cumhurbaşkanı’na sundular,
ancak oluşan yoğun tepkiler nedeniyle
yasanın, ahlaksızlığın doruk noktasındaki ilk halini Cumhurbaşkanı
veto etmek zorunda kaldı... Sonrasında ise kısmi bir indirim olsa da
yasa Meclis’ten bir kez daha geçirilerek kabul edildi...
Bununla milletveki emeklilerinin
aylıklarında, Başbakan’ın, Meclis
Başkanı’nın ve Cumhurbaşkanı’nın
aylıklarında ciddi artışlar yaşanmakta
ve emekli aylıkları esas olarak da
Cumhurbaşkanı emekli aylığına endekslenmektedir... Ki bu aylığı her
yıl görüşüp belirleyen de aynı milletvekilleridir.
Yani iş kendilerine gelince intibakın en kıyağını yapmakta hiçbir
sakınca görmemekte hatta bunu gerekçelendirmek için en aşağılık yalanlara başvurup miletvekillerinin
düğünlerde taktığı altınları bahane
olarak getirebilmekteler...
Emekçiler için çıkarılacak İntibak
Yasası’ndan son yüzde 75'lik refah
payına göre 1 milyon 913 bin kişinin
yararlanacağı ve bunun bütçeye 2,5
katrilyonluk bir ek ödeme yükü getirdiği söylenmektedir.

Emeği ortaya koyan ve üretimi
gerçekleştiren ve gerçekte yaşamı
yeniden yaratan ve var edenler için
yapılacak en küçük bir düzenlemeyi
bile yük olarak adlandıranlar iş kendileri gibi asalaklara, emekçilerin
sırtına yapışmış keneler gibi yaşamlarını sürdüren miletvekillerine vb.
gelince hiç de yükten söz etmiyorlar.
Oysa gerçek yük bu asalaklardır.
Halk için bir şey yapmadıkları gibi
ülkeyi parsel parsel satan ve halka
düşman olan yasaları onaylayıp yürürlüğe sokan, halkın yaşamını zehir
eden her türlü emperyalist çıkarı güvenceye alan bu asalakların gerçekte
bu ülkede yaşamaya hakları da yoktur.
Bu nedenle onların çıkaracağı İntibak Yasası’nın bize, emekçilere bir
şey vermeyeceği ortadadır. Bu konuda
hakkımızı aramalı ve asakların değil
emekçinin ücretlerinde artışa gidilmenin mücadelesini vermeliyiz.
Kuşkusuz bu düzende emekçinin
tüm haklarını alabilmesi ve refah
içinde yaşayabilmesi mümkün değildir. Ancak yine de ekonomik koşullarımızı düzeltmek ve bunu ülkedeki genel demokrasi mücadelesiyle
bütünleştirmek de vazgeçemeyeceğimiz ve hakkımızı almamızı sağlayacak en temel görevimizdir.

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Asalaklara değil emekçiye ücret
artışı istemek için mücadeleyi yükseltelim ve hakkımızı sonuna kadar
arayalım!...

2 DİH’Lİ 10 POLİS TARAFINDAN
GÖZALTINA ALINDI!
GÖZALTILAR MEŞRULUĞUMUZU
ENGELLEYEMEZ!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 14. Genel Kurulu’na
hazırlık çalışmaları kapsamında, 12
Ocak günü İstanbul Pendik Esenyalı’da
afişleme yaptı.
Afişleme yapan DİH'lilerin yanına

gelen polis, izin sorarak,
keyfi bir şekilde kimlik
kontrolü yapmaya çalıştı.
Bu keyfiliği kabul etmeyen DİH’lileri gözaltına
almaya çalışan polis, takviye ekip istedi. 3 ekip
otosu daha gelince 10 polis, 2 DİH’liyi
işkence ile gözaltına aldı.
Sloganlarla direnen DİH’liler Esenyalı Polis Karakolu'na götürüldü. Ertesi
sabah savcılık tarafından serbest bırakılan DİH'liler, polisin gasp ettiği afişlerini de geri aldılar.

BİRLEŞELİM, DİRENELİM

45

Röportaj

80 Saate Kadar Olan Nöbet Süresi
130 Saate Çıkartıldı
Emperyalizmin dayatmasıyla ülkemizde de uygulanmasına geçilen
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulamada getirdikleriyle ilgili olarak
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşire Bengü
Durmaz ile görüştük:

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Yürüyüş: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bengü Durmaz: Bu kararname
ile Sağlık Bakanlığı örgütlenmesi
baştan aşağı değişmekte, sağlık eğitiminden meslek örgütlerine, çalışanların özlük haklarından sağlık
serbest bölgelerine dek köklü değişiklikler getirilmektedir. Böylesi bir
köklü değişikliğin kanun hükmünde
kararname ile dayatılarak Meclis’te
görüşülmemesinin; üniversitelerle,
meslek odalarıyla, ilgili kurum ve
kuruluşlarla, Demokratik Kitle Örgütleri’yle tartışılmamasının mantıklı
bir açıklaması yoktur. Meslek üyelerinin önerileri göz ardı edilerek
yapılan değişimlerin gerekçesi ne
olursa olsun kullanılan yöntemden
dolayı samimi bulmuyorum.
Yürüyüş: Hemşirelerin yaşadığı en
büyük sorun nedir? Diğer sorunlar
nelerdir? Yeni KHK bu sorunlara
yeni neyi katıyor?
Bengü Durmaz: En çok yaşanan sorun, hemşireliğin “iş” tanımının
yapılmaması. Kimi zaman doktorun,
kimi zaman sekreterin işlerini yapmak
her zaman biz hemşirelere düşer. Elbette çalışırken yardımlaşma, dayanışma olacak, ancak boşlukların doldurulmasında her zaman bizlerin akla
gelmesi, “joker eleman” olarak kullanılması, hem mesleğe saygı hem
de kişilerin kendilerine saygısı açısından en büyük sorundur. Bir diğer
önemli sorun ise hemşire eksikliği.
Düşünün, hem sayı olarak yetersizsiniz hem de başka meslek gruplarının
işlerini yürütüyorsunuz! İş yükünüz
daha da ağırlaşıyor. Avrupa’daki mes-
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lektaşlarımızdan 7 kat daha fazla
çalışıyoruz. Bir taraftan da aile hayatı
ve sosyal hayattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.
Hemşirelerin istihdam modellerindeki
farklılıklar ve döner ücretlerindeki
azalmalar da sorunlardan bir diğeri.
663 sayılı KHK ile sağlıkçılar için
yaşanan sorunlar çözüme ulaşmazken
iş güvencesinin sözleşmeli personellikle ortadan kaldırılması, esnek çalışma ve performansa göre değerlendirme gibi uygulamaların hemşirelik mesleğinde daha büyük sorunlar
oluşturacağını düşünüyorum.
Yürüyüş: Sağlıkta Dönüşüm Programı, Dünya Bankası'nın bir programı. Bu emperyalist programın hedefi nedir?
Bengü Durmaz: Emperyalizmin
yeni bir sömürü alanı olarak gördüğü
sağlık sektörü için ülkemizde de gerçekleştirilmek istenen bir programdır.
Koruyucu sağlık hizmetleri kulak
arkası edilerek sağlığın bir meta
haline getirilmesi, ticarileştirilmesi
için sağlıkta kapitalizme dönüşüm
programı uygulanmaya çalışılmaktadır.
Yürüyüş: Hastaneler ticarethane
mi olacak? Uygulamadaki durumu
anlatır mısınız?
Bengü Durmaz: Sağlık hizmeti,
artık yurttaşın ödediği vergiler karşılığında devletin sunmak zorunda
olduğu bir kamusal hizmet olmaktan
çıkarılmakta, özel tüketim hizmeti
haline getirilmektedir. Böylece sağlık
alanında devletin halkla ilişkisi, şirket-müşteri ilişkisine dönüştürülmektedir.
Yürüyüş: AKP'nin yabancı doktorhemşire işe alma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz, amaç nedir?
Bengü Durmaz: Öncesinde diploma denkliği sağlandığında zaten
böyle bir sorun yoktu. Amaç ucuz iş

gücü sağlamaksa bu halkın sağlığının
tehlikede olduğunu düşündürmektedir.
Yürüyüş: Ülkemizde hemşire açığı
var mı, varsa üniversiteli işsizlerin
olduğu bir ortamda hemşire yetersizliğinin anlamı nedir?
Bengü Durmaz: Ülkemizde
400 bin hemşire açığı var iken doktor
ve hemşire açığını ithal iş gücüyle
çözmek mümkün değildir. Bu kadar
açık varken atanamayan sağlıkçıların
olması da tutarsızlıktır.
Yürüyüş: Tam gün yasasının anlamı
nedir, hemşirelere pratikte neler getiriyor?
Bu düzenleme ile aylık 80 saate
kadar olan nöbet süresi 130 saate
çıkartılmış ve ödemenin 130 saat ile
sınırlandırılması getirilmiştir. Tam
gün yasası ile haftalık mesai saati
çalışanlar için 45 saatten 40 saate
indirilerek aylık 20 saat indirim getirilmiş; ancak nöbet süresi 80 saatten
130 saate çıkarılarak aylık 50 saat
fazla çalışma süresi getirilmiştir.
24 saat hizmet veren yataklı tedavi
kurumlarında sürekli nöbet usulü çalışıldığından esas itibariyle çalışma
süresi aylık 30 saat daha arttırılmıştır.
Bu düzenleme ile nöbet ücreti ödenebilmesi için kesintisiz nöbet süresi
8 saatten 6 saate indirilmiştir. Böylece
her koşulda nöbet usulü ile çalıştırmanın da önü iyice açılmıştır. Yeni
düzenleme ile sağlık personeline ödenecek döner sermayede değişiklik
yapılmamıştır. Sadece nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri
dışında gelir getirici çalışmalarından
doğan katkılarına karşılık olarak hekim grubuna aldıkları ek ödeme oranlarının %30’u kadar; diğer personele
ise %20’si kadar ek ödeme yapılabilecektir. Aşırı çalışma, kurumların
kapasitesini yoracağından, başta hastane enfeksiyonları olmak üzere her
türlü riskin doğmasına sebep olabileceklerdir.
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HALKIZ HAKLIYIZ
KAZANACAĞIZ
Yıkımların Sebebi
Halk Korkusudur
"Gecekodulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDUR
Kentsel Dönüşüm’le AKP’nin
hedeflerinden birisi halka saldırmak,
halkı bölmek, örgütsüz bırakmak.
Halkı terörist olarak gördüklerini ve
tüm halka yönelik bir saldırı başlattıklarının itirafını geçen yazımızda
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın ağzından aktarmıştık.
Oligarşinin korkusu öylesine büyük ki; halkı şehir dışına, kendisinin
denetim altına almasının daha kolay
olacağı yeni yerleşim alanlarına sürecek. Bir nevi sürgün olacak bu
yaşanılan.
Halkın depremden korunması,
sağlıklı konutlarda yaşaması yalanlarının arkasında yatan “terörü bitirme” amaçları çok fazla dile getirilmiyor.
Gerillanın mücadelesini engellemek, zorlaştırmak için dağlardaki
ormanları yakan devlet, şehirlerde
de kendisi için dağınık olan, hakimiyet kuramadığı mahalleleri dağıtmak istiyor. Dağıtıp; adres sistemi
düzenli, denetime açık, herkesin
yüksek binalarda birbirine yabancı
olarak yaşadığı, dört duvar içine
hapsedildiği bir yaşam kurmaya çalışıyor.
Adana Emniyet Müdürlüğü’nün
hazırladığı bir raporda, “Plansız yapılaşma nedeniyle araç giremeyen
dar ve çıkmaz sokaklar şüphelilerin
kaçışını ve barınmasını kolaylaştırıyor. Birbirine geçebilen basit binalardan oluşan yapı tarzları suçluyla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bu
tür semtlerde terör örgütü mahalle
baskısı kuruyor. Suç odağı haline
gelen gecekondu bölgelerinin, kentsel dönüşümüne öncelik verilsin.”
deniliyor. Ve bunun için Valilik,
TOKİ ve Belediyelerin işbirliği içinde

Mahallelerimizi gözaltında
tutmak için saldıracaklar!
Çünkü tüm halkı suçlu
görüyorlar!

Saldırıları
Komitelerimizle

Karşılayalım!
hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.
Kentsel Dönüşüm, devletin halka
yönelik örgütlü saldırısıdır. Valisi,
Belediyesi ve diğer tüm kurumlarının
seferber edildiği büyük bir saldırı.
Oligarşi planlarını yıllardır yapıyor,
uygulamaya ise yeni başlıyor. Daha
doğrusu uygulamasını hızlandırıyor.
Sömürü arttıkça, halkın mücadelesinin de yükseleceğini biliyorlar. Sömürüyü bitirmeyecekleri için (sınıf
çıkarlarına ters), halkı denetim altında, baskı altında tutmanın hesaplarıyla yapıyor kentsel dönüşüm
programlarını... Adana Emniyet Müdürü de bunu itiraf ediyor.
Dağınık 100 ev olacağına, her
katında 5 dairenin olduğu 20 katlı
bir binada 100 aileyi barındırmayı
çıkarına daha uygun buluyor. Kapısına bir güvenlik, bir de kamera
koydu mu denetime alırım diye düşünüyor. Bir eylem sonrası devrimciler bir eve mi sığındı, gidip eliyle
koyduğu gibi bulmak istiyor. Komşuluk ilişkileri bitirilmek, halkın dayanışmasının, örgütlenmesinin önüne
geçilmek isteniyor.
Adana Emniyet Müdürü Mehmet
Avcı’nın 2011’de hazırlattığı, “Sokakları dar gecekondu mahallelerinin
suç ve suçlu için doğal korunak sağladığını” vurgulayan raporun ardından başta Seyhan olmak üzere Adana’da yaklaşık 250 bin kişiyi yerinden
yurdundan etmek için hazırlıklara
başladılar.
Topraklarından zorla göç ettirdikleri zaman, “Nereye gideceksiniz,
iş bulacak mısınız, aç mısınız tok
mu?” diye sormadıkları Kürt halkı-

mıza, şimdi “Seni göç ettirdim ama
burada da durmadın, göç değil,
kentsel dönüşüm...” diyerek saldıracak.
Bu arada Avcı’nın “molotof likid
bomba sayılsın” önerisinin sahibi
olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Bugün belki adı Kentsel Dönüşüm ama 1932’de Dersim için bunun
adı İskan Kanunu idi. 21 Haziran
1932 tarihinde yürürlüğe giren 2510
Nolu İskan Kanunu’na göre Dersim’deki aşiret yapısının yıkılması
için devletin bir dizi tedbir alması
gerektiği belirtiliyor. Bu tedbirlerden
bazıları kanunda şöyle sıralanıyor:
“Devlet teşkilatı, kuvvetle, adalet
ve kültürle Dersim’de kurulmalıdır.
Bunun için idari teşkilatı yeniden
tanzim edilmelidir (düzenlenmelidir).
İyi memurlar Dersim’e tayin edilmeli,
adliye mutlak suretle seri bir şekilde
işletilmelidir. Yollar yapılmalı, dağınık köyler toplanmalı, halkın yaşamasına elverişli olmayan yerlerdeki
köyler nakledilmeli, okullar açılmalı,
sağlık ocakları kurulmalı, kazanç,
ticaret ve iş olanakları yaratılmalıdır.”
Dersim isyanından sonra her köye
ulaşımın rahatlıkla ve hızla yapılabilmesi için yollar inşa edildi. Amaç
hızla müdahale edebilmek, köyleri
denetime almaktı. Hükümet konakları, karakollar, subay evleri inşa
edildi. Devlet önlemi Dersim halkından korktuğu için alıyordu. Ayaklanmadan ders çıkartmıştı...
Bugün uygulanan “Kentsel Dönüşüm” de bu çerçevede düşünülmelidir. Elbette işin önemli bir yanı
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Cepheli Olayları
Kişiselleştirmez

Sayı: 300

Yürüyüş
22 Ocak
2012

Cepheli örgütlüdür, örgüttür. Hiçbir şeyi kişiselleştirmez. Örgütlendiği
andan itibaren bireyselliği biter. Her
şeyiyle kendini örgütüne sunar. Her
şeyde her yerde örgütlü düşünür,
örgütlü davranır. Yaşanan hiçbir
olayı kendi şahsına yapılmış olarak
görmez. Çünkü örgütlendiği andan
itibaren örgütü temsil eder. Bu yüzden ona yapılmış her şey ona değil,
örgüte yapılmış olur.
Mesela düşman saldırıyor, gözaltına alıyor, işkence yapıyor, tutukluyor. Bunu şahsımıza yapmıyor.
Örgütlü olduğumuz için, devrimci
olduğumuz için yapıyor. Örgüte yapıyor yani. Bu bir örnektir. Düşmandan ya da dosttan olsun bir Cepheliye yapılan herhangi bir şey örgüte
yapılmıştır. Bundan dolayı Cepheli
yaşanan olayları kesinlikle kişiselleştirmez. Bireysel değil örgütlü düşünür. Bireysel değil sınıfsal düşünür.
Ona göre davranır.
Cepheli örgüte, örgütlülüğe zarar
veren bir şey gördüğünde hemen
müdahale eder. Eleştirir. Kendi yanlışları için de özeleştirisini yapar.
Eleştiriyi, özeleştiriyi kişiselleştirmez.
Cepheli bilir ki eleştiriliyorsa ona

değer veriliyordur. Onu ilerletmek, geliştirmek,
örgütlülüğü, örgütü, mücadeleyi büyütmek için yapılıyordur bu eleştiriler. Cepheli bunun bilinciyle hareket
eder. Böylelikle yanlışlarını görür,
kendisini düzeltir. Devrimciliğini
büyütür.
Cepheli örgütlü düşünür. Her
şeyde örgütün çıkarını gözetir. Cephelinin kişisel düşüncesi, kişisel yaşamı, kişisel hiçbir şeyi yoktur. Yaşarken, çalışırken yaptığı ufak bir
işten, en büyük işlere kadar her
şeyin temeline örgütün çıkarlarını
koyar. Her zaman, her an örgütün,
devrimin yararına düşünür.

remez. Cepheli’nin olduğu yerde
bireysel, kişisel hiçbir şey yoktur.
Cepheli’nin olduğu yerde örgüt vardır. Cepheli örgütlüdür. Yapılan yanlışları düzeltmek zorundadır. Örgütün
zarar görmemesi için bu bilinçle hareket eder. Cepheli yanlış yapan yoldaşıysa yanlışla savaşır, yoldaşıyla
değil. Yoldaşlarımız yanlış yapabilir.
Bilmiyor olabilir. Biz Cepheliler
yoldaşımıza yanlış yaptığını göstermeli, doğruyu öğretmeliyiz. Yoldaşlarımızı eğitmeli, onları ilerletmeli,
devrimciliklerini geliştirmeliyiz. Bu
bizi de geliştirir. Böylece örgütümüz,
örgütlülüğümüz büyür.

Cepheli’nin kendisine yönelen
herhangi yanlış bir tavır örgüte zarar
verir. Cepheli bunun bilincindedir.
Bunun sorumluluğuyla hareket eder.
Cepheli örgütün çıkarını düşündüğü
için örgüte zarar veren her şeyle
savaşır. Örgütü, devrimi engelleyen
bir durumla, olayla karşılaştığında
onu mutlaka çözer. Engeli ortadan
kaldırır. Yanlışı düzeltir.
Cepheli kendisi örgüt olduğu
için, örgütlü olduğu için kendisine
yapılan yanlışları kendi dışında gö-

Olaylara böyle bakmazsak, yanlış
yapan yoldaşlarımıza yanlışını ve
doğruyu göstermez isek yoldaşlarımızı geliştiremeyiz. Cepheli yaptığı
her şeyin temeline örgütün çıkarlarını
koyar. Hiçbir şeyi kişiselleştirmez.
Çünkü Cepheli örgütü için yaşar,
çalışır, savaşır. Örgütlü insan için
“ben” yoktur, “biz” vardır. Hedefimize ulaşmak için örgütlenmeli, örgütlü düşünmeli, örgütlü davranmalı,
örgütlü yaşamalı ve halkımızı da
örgütlemeliyiz.

emperyalist tekellerin kazanacağı
büyük karlar ama önemli bir diğer
yanı da halka açılan savaştır. Bizi
“terörist” olarak görüyorlar. Bir araya
toplayıp hep denetimini hem de baskısını daha rahat hayata geçirmek
istiyor.

bilir hale getirmek amacıyla bu alanları ‘kentsel dönüşüm ve gelişim
alanı’ ilan etmek ve bu alanlarda
uygulama yapmaya imkan vermek
gerekliliği ortaya çıkmıştır.”

ğünden en büyüğüne kadar tüm halk
örgütlenmiş olarak karşılamalıyız
onları.

1 Mart 2005 tarihli, Tayyip Erdoğan imzalı “Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Kanunu Tasarısı”nın
gerekçe kısmında şu da sayılıyor:
“... böylelikle kentlerin merkez
alanlarının sağlıklı bir şekilde iskan
edilerek şehrin güvenliğini tehdit
eden denetimsiz bölgeler olmaktan
çıkarıp yenileştirmek ve günümüz
gereklerine uygun olarak kullanıla-
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Mahallelerimizi denetime almak
için bize sormadan evlerimizi gasp
edecekler. Bu saldırının basit bir
çevre düzenlemesi, çevre güzelleştirmesi olduğunu düşünmemizi istiyorlar. Ama işin özü o değildir. Bu
gerçekleri görüp, hakkımız olana
sahip çıkmalıyız. Evlerimizden çıktıktan sonra çok fazla yapacak bir
şeyimiz olmayacak. Şimdiden örgütlenmeliyiz, onlar kapımıza geldiğinde mahallemizdeki en küçü-

Bizi sıra sıra sokakların, yüksek
yüksek binalarına hapsetmelerine
izin vermeyelim. Bu ideolojik bir
saldırıdır. Ezenin ezilene saldırısıdır.
Koç’ların, Sabancı’ların Ayşe Teyze’nin, Mehmet Amca’nın evine sahip olmak için başlattığı bir saldırıdır.
Yoksul halkın birliğine, dayanışmasına yapılan bir saldırıdır. Onlar dağıtmak istiyor, biz örgütlenmeliyiz.
Koç’ların karşısında tek başına Mehmet Amca’nın bir şansı var mıdır?
Yoktur! O zaman birlik olacağız.
GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR!
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AVRUPA’dakiBİZ
Egemenler insanların
sırrı' olarak kalmasını
dini inançlarını hep kulistemiş.
Kiliselere Bağlı
lanmıştır. Hristiyanlığı
Son olarak yine "Avda, İslamiyeti de...
Okullarda Cinsel Taciz
rupa’yı sarstı" başlığı alDini inanışlar, bir baştında yapılan haberlerde
Ve
Dayak...
ka din üzerinde baskı
ise İrlanda kiliselerindeki
aracına dönüşmediği süsapıklıklardan bahsediliKapitalizm Halkın
rece, farklı inançtan inyordu.
sanlara hakarete, saldırıİnançlarını Kirletir...
Hemen hemen Avruya dönüşmedikten sonra
pa'nın birçok yerinde tainsanlar inançlarını özcizler, tecavüzler ortaya
gürce yaşamalıdır.
çıktı. İşte bunlardan bazıHalk Anayasası Tasları:
lağı’nda inanç özgürlüBasında yer alan hağüne bakış açımız açıkça
berler:
yazıyor;
“Belçika’da son 50 yıl"a-) Dini inanç, kişida kiliseye bağlı neredeyse
leri ilgilendiren özel bir
her okul ve kurumda bir
konudur. Herkes istedikere de olsa taciz vakası yaği dini inanca sahip olaşandı. En az 13 taciz mağbildiği gibi, inanmama
duru bu yüzden intihar etti."
özgürlüğüne de sahip"Hollanda’da bağımtir.
sız bir komisyon tarafından
b-) İnanç özgürlüğüyapılan araştırmada, ülkör etmek için kullanır. Bu yüzden o
nün güvencesi olarak ibadet yerlekedeki Katolik enstitülerinde 10 ila 20
din adına ne yapılmış, nasıl sapıklıklar
ri korunur.
bin arasında çocuğun cinsel tacize
yapılmış,
aşağılamalar
yapılmış
onun
ç-) Hiç kimse dini inançları ya da
uğradığı açığa çıkarıldı. Komisyon,
umrunda değildir.
inançsızlığı nedeniyle baskı altına
çocuklara yönelik cinsel tacizlerden
Küçücük çocuklara yapılan saalınamaz, kınanamaz.
haberdar olan Katolik kilise yönetipıklıklar
onu
ilgilendirmez.
Onu
ilminin önlem almadığı gibi, açığa çıd-) İnançlar, halkın yüzyıllardır
gilendiren,
bu
olay
ortaya
çıkınca
nakan olayları da hasır altı etmeye çayaşattığı kültürün bir parçasıdır.
sıl
kapatırımın
çözümüdür.
Burjulıştığını
kaydetti."
İnsanın düşünce ve inançlarıyla invazi
onlara
ihtiyaç
duyduklarında
san olduğu gerçeğinden hareketle,
Alman Bild gazetesi, Almanya'da
halkı kandırmak için hemen bir açıkhalkın çıkarlarını zedelemediği, belkiliseye ait 27 okulun 20'sinde din
lama yaptırırlar.
li bir emperyalist ya da gerici ülkeadamları tarafından çocuklara cinTabii bu papazların başındaki kişi
ye, sömürücü sınıflara hizmet etsel tacizde bulunulduğunu iddia eteski bir Nazi askeri olunca altında çamediği, maddi ve manevi bir sömütiği bir utanç haritası yayınladı. Halışan
papazların
sapıklıkları
pek
şarü, istismar aracına dönüştürülmeberde rahip yetiştiren okullarda cinsel
şırtmıyor.
diği sürece herkesin inançlarını yatacizin 1980'li yıllardan bu yana sisşaması, kişinin temel hak ve özgürtematik bir şekilde devam ettiği beSözde "Avrupa'yı sarsan" (sarsıntı
lükleri kapsamında ele alınmak zolirtildi.
göremedik) Katolik kilisesi ve okulrundadır."
larında çocuklara
yönelik cinsel taciz
Müslümanlara karşı ırkçılığı köİhsan Gürz Adı, Emperyalizme
skandallarının
rükleyenler, kiliselerde ve kiliselere
Karşı Mücadele Etmek İçin Bir
sonu gelmiyor. Vabağlı okullarda ahlaksızlıklarını saktikan'a
kadar
dalamaya çalışıyorlar.
Nedendir. Adını Futbol
yanıyor.
Alman
Kapitalizm insanların inançlarını
Turnuvası’nda Yaşatacağız!
Papa'nın daha
kirletir. Kapitalizmin ahlakı yoktur.
Hollanda Anadolu Gençlik, Hollanda polisi tarafınönce cinsel tacizle
Kiliselerde ve kiliseye bağlı okuldan
dövülerek öldürülen İhsan Gürz’ün adına futbol tursuçlanan bir papalarda papazların sapıklıklarını bazen
nuvası
düzenliyor. 14 Ocak günü turnuva çalışmalarını
zı üst göreve atamedyada duyarız ama üstü kapalı. Sodığı basında yer başlatan Anadolu Gençlik, Haarlem ve Zaandam bölrun bu sapıklıkların ötesinde bir de bu
almıştı. Papa 16. gelerinde bildiri dağıttılar. Ayrıca Anadolu Gençlik’in çısapıklıkların saklanmasıdır.
Benedictus ayrıca karttığı “Bizim Gençlik” gazetesi de halka ulaştırıldı. TopBurjuvazi, dini insanların gözünü
tacizlerin 'kilise lam 1400 bildiri dağıtıldı.
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Avrupa’da
Almanya Anadolu Federasyonu,
ırkçılığa karşı yeni bir kampanya
başlatıyor. Almanya’da son dönem 9
Türkiyeli esnafın ölümünün arkasında Nazi çeteleri ve Almanya Anayasayı Koruma Örgütü’nün olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gerçeği teşhir etmek
için başlatılan kampanyanın ilk eylemi
17 Ocak günü Köln’de bulunan Anayasayı Koruma Örgütü önünde yapıldı.
Anadolu Federasyonu imzalı, öldürülen 9 insanımızın resminin olduğu ve “Sıra Bize Gelmeden Birleşelim Örgütlenelim, Irkçılığın Sorumlusu Alman Devletidir” yazılı
Almanca ve Türkçe dillerinde iki
pankartın açıldığı eylemde yapılan
açıklamada, “Resmi rakamlarda 19902011 yılları arası 47 yabancının öldürüldüğü geçiyordu. Ama şimdi anlaşılıyor ki bu rakam 183’tür. 183 insanımızı katletmişlerdir. Bu güne kadar ırkçı faşist çetelerin yaptıkları hep
Wuppertal

yanlarına kalmış, katliamların üstü kapatılarak unutturulmaya çalışılmıştır.
HAYIR! ARTIK YETER! Suçluların
cezalandırılmasını istiyoruz. Sıra
Bize Gelmeden Birleşmeli ve Örgütlenmeliyiz.” denildi.
Kampanya kapsamında 24 Mart
günü Köln’ün Mulheim semtinde bir
yürüyüş düzenleneceği de duyuruldu.
Köln Sanat Atölyesi Müzik Grubu’ndan gençler de basın açıklamasına türküleriyle katılarak destek verdiler. Eylem atılan sloganlarla sona
erdi.
Köln’ün Ehrenfeld ve Chorweiller semtlerinde de kampanya bildirileri dağıtıldı. Köln Ehrenfeld, DITIB
Merkez Cami'ne gidilerek, cami içinde uygun yerlere bildiri bırakıldı.
Cuma namazına gelen insanlara da
bildiri dağıtıldı. Çalışma sonucunda
toplam 700 bildiri göçmen halkımıza ulaştırıldı.

Tutsaklarımızın Sesi,
Faşizm Karşısında Güç
Olacağız

Avrupa'daki Türkiyeliler
Yalnız Değildir. “Bizim
Gençlik Gazetesi”
Sorunlarımıza Sahip Çıkıyor
Anadolu Gençlik, Almanya’nın, Wuppertal şehrinde Elberfeld semtinde 17 Ocak
günü “Bizim Gençlik” gazetesinin tanıtımını
ve dağıtımını gerçekleştirdi. İki saat süren tanıtım sırasında insanlarla eğitim, ırkçılık ve
vatanseverlik konularıyla ilgili sohbet edildi. Yoğun olarak Türkiyeli göçmenlerin yaşadığı bir semt olan Elberfeld’teki halkımızın
“Bizim Gençlik”e ilgisi büyüktü. Bizim Gençlik'le göçmenlere sahip çıkılması insanları etkilerken; destek olmak için bağışta bulunanlar oldu. Coşkulu geçen satışta toplam 62 tane
gazete Türkiyeli halkımıza ulaştırıldı.
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SIRA BİZE GELMEDEN BİRLEŞELİM,
ÖRGÜTLENELİM!

Almanya’daki özgür tutsaklarımız Şadi Özpolat ve Ünal Kaplan
Düzyar’ın salı ve çarşamba günleri Düsseldorfta süren mahkemelerine Özgürlük Komitesi çalışanları da katıldı.
Komite üyeleri, 14 Ocak günü
de “Siyasi Tutsaklara Özgürlük” yazılı, resimli pankartı ile Dom Meydanı’ndaydılar. Bildiri dağıtılan eylemde “Devrimci Tutsaklara Özgürlük”, “Kahrolsun Emperyalizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları
atıldı.

Özpolat ve Düzyar Derhal
Serbest Bırakılsın!
Devrimci tutsaklar, Şadi Özpolat ve Ünal Düzyar’ın Almanya’da,
Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki mahkemeleri 10, 11 ve
12 Ocak tarihlerinde de devam etti.

10 Ocak’ta Şadi Özpolat’ın avukatlarının dilekçeleri üzerine demokratik kitle örgütlerinin hazırladığı insan hakları raporları okunarak,
Türkiye’de yapılan her türlü reforma
rağmen, işkencenin sistematik olduğu ve işkencecilerin devlet himayesinde oldukları, yargısız infazların devam ettiği, adil yargılamanın olmadığı
anlatıldı. Okunan raporlardan sona Federal savcılar söz aldı ve “Raporların
doğruluğuna inanıyoruz ve Şadi Özpolat’ın işkence gördüğünü kabul
ediyoruz.” dediler.
Davanın karar duruşması 9 Şubat
2012’de yapılacak.

Özgürlüğümüz Rehin
Alınamaz, Mücadelemiz
Devam Ediyor!
Devrimci tutsak Gülaferit Ünsal ile
dayanışmak amacıyla, 15 Ocak günü
Berlin'de bir eylem düzenlendi. Rote
Hilfe, Netzwerk, Internationaler
Abend, Interkom (Internationale Komunisten), Revolutionäre, Perspektive
Berlin, Zusammen Kämpfen ve Özgürlük Komitesi'nin oluşturduğu “Gülaferit Ünsal ile Dayanışma Komitesi”nin çağrısıyla, Gülaferit Ünsal'ın
kaldığı hapishane önünde bir araya
gelen yaklaşık 120 kişi “Tutsaklara
Özgürlük” sloganını haykırdı.
Dayanışma Komitesi’ni oluşturan kurumlar adına yapılan konuşmalarda, 129 yasa paragraflarına ve
tutsakların sahiplenilmesine değinilirken devrimci tutsak Gülaferit Ünsal'a özgürlük istendi.
Eylemde, “129 A-B Yasaları İptal Edilsin”, “Gülaferit Ünsal Serbest
Bırakılsın”, “Politik Tutsaklara Özgürlük”, “Asıl Terörist Halkları Bombalayanlar ve Aç Bırakanlardır” pankartları taşındı.
Hapishane önünde yapılan mitingte kurulan ses düzeninden Grup
Yorum şarkıları çalındı, halaylar çekildi ve kurulan ses sisteminden konuşmalar yapıldı.
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ATİNA

Yunan Halkı
IMF ve AB’nin
Dayatmalarına
Teslim Olmayacak
17 Ocak günü PAME (Militan
İşçi Cephesi), Atina İşçi Merkezi ve
sol örgütler, Atina’nın farklı meydanlarında IMF ve AB’nin yaptırımlarına karşı eylemler gerçekleştirdiler.
PAME'nin, Atina’nın merkezindeki Omonia Meydanı’nda, 7000 kişi
ile yaptığı eyleme Halk Cepheliler de
“Açlığın, Yoksulluğun, İşsizliğin ve
Mülteciliğin Sorumlusu Emperyalizmdir. Emperyalizme Karşı Birleşelim, Örgütlenelim, Savaşalım” pan-

BERLİN

FRANKFURT

kartıyla katıldılar.
Konuşmaların yapıldığı eylemde,
Türkiye’den, Devrimci İşçi Hareketi,
Devrimci Memur Hareketi, TAYAD,
Halk Cephesi, Yunanistan Halk Cephesi, Politik Tutsaklarla Dayanışma
Komitesi ile Türkiye ve Kürdistan’da
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Mücadele Dergisi’nin mesajlarıyla
Pakistan’dan Afganistan’a, Hindistan’dan Polonya’ya kadar birçok ülkeden gelen destek mesajları da eylemde okundu. Eylem, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan
yürüyüşle son buldu.
Atina İşçi Merkezi ve sol örgütler de 2000 kişinin katıldığı bir eylem yaptı.

Lüxemburg ve Liebknecht
Mücadelemizde Yaşıyor
Alman devriminin önderlerinden Roza Lüxemburg ve Karl Liebknecht, Berlin'de düzenlenen törenlerle anıldı.
15 Ocak günü Türkiyeli ve Alman kurumların Frankfurter Tor'da düzenlediği anmaya yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eylemde,
Halk Cepheliler de Almanya'da tutsak olan
devrimcilerin resimlerinin olduğu pankart
ve kızıl bayraklarıyla yer aldılar. Yürüyüş boyunca sloganlar atılırken, Gülaferit Ünsal ile
Dayanışma Komitesi’nin hazırladığı 7 bin adet
bildiri de dağıtıldı.
Yürüyüşün sonunda Halk Cepheliler de
Roza Lüxemburg ve Karl Liebknecht’in anıt
mezarına karanfiller bıraktı.

“Bu devirde babana bile güvenme”
sözü benim için geçerliliğini yitirdi
2009 Aralık ayıydı. Evde otururken kapımız çalındı. Tanımadığım orta yaşlı bir kadın dergi satışı yaptığını söyledi. Başta başımdan savmak için elimden
geleni yaptım. Ama karşımdaki çok inatçıydı. Kırmak istemedim, dergiyi aldım. Ama sonrasında bir köşeye attım dergiyi, yüzüne bile bakmadım. Haftalarca bekledi dergi. Birkaç hafta sonra aynı kadın yine geldi. Ona ısınmaya
başlamıştım. Yine aldım dergiyi, kadını kırmak istemiyordum. Ama yine okumadım, attım kenara. İlgimi çekmiyordu.
Birgün evde yalnızdım. Televizyonda seyredecek hiçbir
şey yoktu. Şu dergiye bir göz atayım dedim. “Devrimci Okul”
köşesi dikkatimi çekti, okumaya başladım. Sonra aldığım her
dergide “Devrimci Okul” köşesini okumaya başladım. “Düzenli alırım artık” dedim. Ama o tanıdığım abla gelmiyordu artık. Onun yerine gençten, tanımadığım biri gelmeye başladı. Biraz temkinli davranıyordum ona. Çelik kapının sürgüsünü çekip sadece dergiyi alıp parayı uzatıyordum. Arkadaş
konuşmak istiyordu ama zaman kötüydü, “Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin” sözü kulağıma küpeydi. Zamanla arkadaş gelip gittikçe ona da alıştım, yanında başka
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bir ablayla gelmeye başlamıştı. Artık çekincelerim yoktu bu
insanlara karşı. Gelen abla beni dernekte birlikte yaptıkları
kahvaltıya çağırdı. Gelemeyeceğimi, daha doğrusu evdekilerin göndermeyeceğini söyledim. Ama o da ısrarlıydı.
Cuma günü amcam faturaları yatırmam için bana verdi.
“İşte şans” dedim. Faturaları yatıracağım yer derneğe çok yakındı. Derneğe gittim. Çok sıcak karşıladılar, sanki yıllardır
tanıdığım insanlardı. O günden sonra fırsat buldukça gittim
derneğe, gelip gidişlerim süreklilik kazandı.
Şimdi eskiden başımdan savmaya çalıştığım, okumadığım Yürüyüş dergisinin satışını yapıyorum kapı kapı.
“Bu devirde babana bile güvenme” sözü benim için geçerliliğini yitirdi. Bu düzen, “babana bile güvenme” diyerek insanları birbirine güvensizleştiriyor. Daha da kötüsü babanın evlada, evladın babaya güvenemeyeceği şekilde insanları yozlaştırıyor.
Ancak devrimcilerin içinde tüm halka güvenmeyi öğreniyorsun. Bu güvende kişinin önce kendine güvenini kazanmasıyla başlıyor. Derneğe adımımı attığım ilk andan itibaren onların bana karşı samimiyetleri onlara güvenmemi sağladı, kendime olan güvenimi kazandım.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
28 Ocak-3 Şubat
30 Ocak 1996’da
Sivas’ın Hafik ilçesinin Yukarıasarcık
Köyü yakınlarında oligarşinin askeri güçleri
tarafından kuşatıldıMete Nezihi
Muharrem
lar. Direnerek şehit
Cömert ÖZEN
ALTINAY
ÖZDEMİR
düştüler.
Mete Nezihi ALTINAY, 1959 Mersin
doğumludur. Devrimci
Sol'un oluşumundan
itibaren Faşist Teröre
Karşı Mücadele Ekiplerinde, Dev-Genç'te
Tevfik
Mustafa
Ali Duran
akademik, demokratik
DURDEMİR
EROĞLU
AKTAŞ
mücadele; mahallelerde taraftarlık, militanlık, yöneticilik yapmıştır. Cunta yıllarında tutsaktı. ‘86-91 yılları arasında devrimci hareketin yeniden
örgütlenmesinde büyük emeği vardır. Şehit düştüğünde birliğin
komutan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Cömert ÖZEN, 1966 Tokat Almus Durudere Köyü doğumludur. İstanbul’da çeşitli gecekondu bölgelerinde görevler aldı.
1991 yılının ortalarında Tokat-Sivas bölgesinde görevlendirildi.
Şehit düştüğünde birlik komutanıydı.
Muharrem ÖZDEMİR, 1971 Tokat Vavru Köyü doğumludur. Tokat Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyken mücadelede yer aldı. 1994 başlarında gerillaya katıldı.

Anıları Mirasımız
Bülent'e...
GÜLÜŞÜN VAR YA!
Seni yazarak anlatmak imkansız
Nasıl tarif edilir ki dostluğun,
Sözcüklere sığmaz,
Sığmaz sayfalara
Doyasıya paylaşılır ancak
Nasıl tarif edilir sıcaklığın
Kelimeler yetmez anlatmaya
Doyumsuz yaşanır anca
Şimdi bize uğruna şehit
düştüğün bayrağın
cesaretin ve inancın
Şimdi bize dostluğun
ve sıcaklığın kaldı
bir de şimdiden özlediğimiz,
gülüşün
gülüşün var ya
dört köşeli çerçevenin içinde...
Uğurlar olsun dost. Uğurlar olsun!

"... En büyük hedeflerimize ulaşmanın, en büyük
zaferlerimizi kazanmanın yolunun en küçük, en basit,
en sıradan denilen işleri yapmakla, oturtmakla başladığını ve aslında tamamlandığını öğrendik.”
Besat AYYILDIZ
Ali Duran EROĞLU, 1975 Tokat Artova Garkın köyü doğumludur. Tokat Ticaret Lisesi’nde mücadeledeye katıldı. Sivas katliamına karşı eylemlerin örgütlenmesinde yer aldı.
1994’te gerillaya katıldı.
Tevfik DURDEMİR, Antalyalı’ydı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisiyken Dev-Genç içinde yer
aldı. 1986-87 öğrenci gençlik hareketini geliştiren öncü öğrencilerden biriydi. 1991’de illegal alana geçti. Bu dönemde tutsak
düştü. 17 Temmuz 1995’te bulunduğu Buca Hapishanesi’nden
yoldaşlarıyla birlikte firar eylemini gerçekleştirdi. Özgürlük eyleminin ardından gerillaya katıldı.
Mustafa AKTAŞ, Sivas İmranlı doğumludur.1987'de katıldı
mücadeleye. 1989-90 döneminde Ankara DEV-GENÇ içerisinde bulundu. Komite düzeyinde sorumluluklar üstlendi. 1991 yılında emperyalist savaş döneminde tutuklandı. Tahliyesinden
sonra Devrimci Gençlik Dergisi Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. 1992 yılında gerillaya katıldı.
ESKAD
ve Eskişehir
Özgür-Der
kurucularındandı. Kandemir’i, 1 Şuİsmail KANDEMİR bat 1994’te
çalışmak için
gittiği Yalova’dan Eskişehir’e dönerken geçirdiği bir
trafik kazasında kaybettik.

Dev-Genç’in
önder militanlarındandı. Anti-faşist
mücadelenin kararlı ve cüretli sürdürücülerinden biri
Musa ÖZNUR olan Musa, faşistlerin saldırı planlarını bozmak için 1 Şubat
1980’de düzenlenen bir eylemde, elindeki bombanın patlaması
sonucu şehit düştü.

Yurtdışındaki yoldaşları anlatıyor:
«burada halklarından öğrenen, gittikleri yerde de halkları için
ölenler»
Şehitler, hepimiz için özel bir önem ve anlam taşıyor. Yaşamları, davaya bağlılıkları, sevdaları, özlemleri; her şeyleriyle örnek oluyor. Onlarla büyüyoruz. Besat ve Bülent'in şehitlikleri yurtdışında bulunan bizler için bir parça daha özelleştiriyor
bu anlamı. Çünkü aramızda olan, içimizde olan insanlardı onlar. Ekmeğimizi, çayımızı, türkülerimizi ve halaylarımızı, yani birçok şeyimizi paylaştıklarımızdı.
Ve üstüne üstlük, Avrupa gibi çürümenin had safhada olduğu
bir alanda, bu çürümeyi reddeden, kendilerini aşan, bu düzenin kendilerine verdiklerini ellerininin tersiyle iten insanlardı.
Koşullar aynıdır, ortam aynıdır; peki Bülent'i ve Besat'ı bu alanda bulunup da çürümüş, diğerlerinde ayrı kılan, farklı kılan şey
nedir? Bu davaya olan bağlılıkları, inançları, özlemleri yüksek
halk sevgileridir. Vatanlarından ister bin, ister beş bin kilometre, isterse de kıtalar boyu uzakta olsunlar, bu vatan bilinci ve bu
kurtuluş özlemiyle yanıp tutuşmalarıdır. Onları farklı kılan Parti-Cepheli olmaları, örgütlü olmaları, inançlarını ve ideallerini her
şeyin üzerinde tutmalarıdır. Onları örnek alıyoruz.
Anmalarımızdaki sloganlarda yazdığımız gibi, burada halklarından öğrenen, gittikleri yerde de halkları için ölenlerdir. Bu
yüzden öğretmen oldular. Öğretmek ve öğrenmek mücadelemizin
vazgeçilmezleridir. Fintöz Dikme'lerin, Ahmet Başçavuş’ların kervanına katılan Bülent ve Besat öğrenen ve öğreten olmuşlardır.

Besat
AYYILDIZ

Bülent DİL

Mehmet
TOPALOĞLU

28 Ocak 1998’de Adana’da ölüm
mangaları tarafından bulundukları eve
düzenlenen baskında katledildiler.
Besat AYYILDIZ, 1966 Boğazlıyan-Yozgat doğumludur. Kürt milliyetinden, yoksul bir köylü ailesinin çocuğudur. Ailesinin yoksul olması sebebiyle birçok değişik işte çalışmak zorunda kaldı. Onun devrimci düşünceleri, düzene karşı oluşu, ezilmişliğini
görmesi bu yıllarda başlar. Lise yılla-

Mustafa SUPHİ

Mustafa Suphi ve
Yoldaşları
Anadolu’nun ilk örgütlü komünistleri olan
Mustafa Suphi ve 14
yoldaşı, Ankara hükümetinin düzenlediği
bir komplo sunucu 28
Ocak 1921’de katle-

dildiler.
Anadolu’nun ilk örgütlü komünistleri
olarak ölümsüzleştiler. Kimi mühendis,
kimi zabit, kimi ırgat, kimi ameleydi.
Hiçbir kişisel ikbal arayışı içinde olmaksızın kurtuluş savaşına katılmak
ve onu sosyalizme yönlendirmek amacıyla bulundukları Sovyetler Birliği’nden Anadolu’ya dönmüşlerdi.
Mustafa Suphi, 1920’de Ankara,
İstanbul ve Bakü’de bulunan komünistleri birleştirerek Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşuna önderlik ettikten
sonra, 14 yoldaşıyla birlikte, 1921'de
Anadolu'ya dönme kararı almışlardı.
Mustafa Kemal de TKP Merkez Komitesi’ne bir davet mektubu göndermişti.
Ama TKP’ye davet mektubu yazan M.

rında devrimci hareketle tanıştı. 1988’89’da Ankara Dil Tarih’te Dev-Genç
içinde yer aldı. Daha sonra İç Anadolu
bölgesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi. Gözaltı ve tutsaklıklar yaşadı.
1997’de Akdeniz bölgesinde kırsal alanda mücadelesine devam etti.
Bülent DİL, 1976 Kayseri Pınarbaşı
doğumludur. Kürt milliyetinden, yoksul
bir köylü ailesinin çocuğudur. Yurtdışında iken, İngiltere’de mücadeleye katıldı,
1997’de Akdeniz dağlarına çıktı.
Mehmet TOPALOĞLU, 1972 Adana doğumludur. Adli tutuklu olarak girdiği hapishaneden devrimci olarak çıktı. Kurtuluş Gazetesi’nin Adana bürosunda çalışıyordu.
Kemal, adamlarına Suphi’lerin Ankara’ya gelişinin önlenmesi talimatını da
yollamıştı. Suphi ve yoldaşları 28 Ocak
1921’de Trabzon’da elleri kelepçelenip
bir tekneye bindirildiler. Onların arkasından hareket eden Kemalist iktidarın görevlendirdiği bir ajan-katil olan Yahya
Kaptan ve adamları tarafından deniz ortasında süngülenerek katledildiler.
- Mustafa SUPHİ
- Ethem NEJAT
- Aşçıoğlu BAHAEDDİN
- Kazım HULUSİ
- Kıralioğlu MAKSUT
- Hilmioğlu (İsmail) HAKKI
- Ahmetoğlu HAYRETTİN
- Hakkı bin Ahmet ALİ
- Emin ŞEFİK
- Süleyman TEVFİK
- Manisalı Kazım bin ALİ
- Maria (M. Suphi’nin eşi)
- Hatipoğlu MEHMET
- Hacı Mustafaoğlu MEHMET
- Cemil Nazmi bin İBRAHİM

Latin Amerika’nın, ABD emperyalizmine karşı mücadelesinin
önderlerindendi. 1893'te El Salvador’da doğan Marti, 1925'te Orta
Amerika Sosyalist Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Nikaragua’da Augusto Cesar SandiFarabundo MARTİ no'yla birlikte Amerika’ya karşı silahlı mücadeleye katıldı.
1930'da ülkesine dönerek El Salvador Komünist Partisi saflarında mücadelesini sürdürdü.
1932 yılındaki ayaklanmanın askeri önderliğini
üstlendi. Marti, ayaklanmanın bastırılmasından
sonra 1 Şubat 1932'de kurşuna dizilerek katledildi.

Kastamonu
Küre doğumludur. DevGenç safMehmet MARAŞ larında
anti-faşist
mücadeleye katıldı. 1
Şubat 1979’da İnebolu
Halkevi’ne faşistlerin
attığı bombanın patlaması sonucu şehit
düştü.

 Kürt halkına karşı
AKP’nin kontrgerilla
yöntemleri devrede!
Ankara’dan Adana’ya giden BDP
Milletvekili Sırrı Sakık, Esenboğa havaalanında uçağa binerken içi boş silahını görevlilere teslim ediyor. Adana’da
uçaktan indiğinde polisler silahı Sakık’a teslim ederken beraberinde bir de
mermi çekirdeği veriyorlar. Bu kontrgerilla ve mafyanın ölümle tehdit ettiği
kişilere yaptığı bir tehdit yöntemidir.
BDP milletvekili Sırrı Sakık bu durumu İçişleri Bakanlığı’na bildiriyor ve
olayın soruşturulmasını istiyor. Konu
meclise getirildiğinde ise bizzat İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin tarafından “Siz
adammısınız On para etmezsiniz” diye
aşağılanarak tehdit edildi.
AKP İçişleri Bakanı Şahin bu tavırlarıyla mermi çekirdeğinin doğrudan
sahibi olduklarını da göstermiş oldu.
Çünkü her sözlerinde BDP milletvekillerine nefretle sataşan bir partinin her türlü kontrgerilla yöntemine başvuracağı da
açıktır.

 SGK’dan doktorlara
ÖZEL ŞART
SGK’nın hazırladığı yeni sözleşmeye göre doktorlar 1 saatte en fazla 6 hastaya bakabilecek... Mevcut sözleşmede
özel hastaneler çalıştırdıkları örneğin 5
doktordan sadece 1’ini SGK hastalarına
tahsis ediyor, geri kalan 4 doktorunu özel
ve paralı hastalarına ayırıyordu. Yeni sözleşmeye göre bu hastaneler 5 doktordan
en az 4’ünü SGK hastalarına da tahsis etmek zorunda kalacak. Üstelik bir doktor
saatte en fazla 6 hastaya bakabilecek.
Böylece doktorlar her hastaya en az 10
dakikasını ayıracak.
Bu sözleşmenin, “AKP hükümeti
özel hastaneleri de halkın hizmetine sunuyor” yalanının diğer bir adımı olacağı görülüyor. Sağlık bir haktır. En fakir insanımızın, Sabancılar, Koçlar, Erdoğanlar, Güller kadar sağlık hakkı
vardır. Hastanelere sınıflara böldükten
sonra, bizleri de fakirlik derecesine göre
hastanelere bölüştürecekler, “paran kadar sağlık hizmeti” yasasının anlamı
“paran yoksa öl” emridir...
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Mizah Mazlumun Zalimden İntikam alma Aracıdır

İYİ OLDU BU
DUVAR İŞİ
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