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Engin Çeber'in Ömrüne 36 Bin Lira Değer Biçildi!

Bu düzen alçakların düzenidir!
Bu düzen yıkılacak!
E

vet, bu düzen alçakların düzenidir. Hak, hukuk, adalet onların
yağma, soygun ve talan düzenlerinin
sürmesi içindir. Halkın onlara yan
gözle bakması ‘suç’ sayılır. Onların
katliamları, işkenceleri, soygunları,
yağma ve talanları suç sayılmaz.
u düzende halk için adalet yok,
halkın ne ölüsünün ne dirisinin
değeri yok. Adalet istemek de suç...
ngin Çeber’in işkenceyle katledilmesi üzerine Çeber’in ailesinin açtığı tazminat davasında mahkeme Engin Çeber için 36 bin 270 lira
değer biçti.
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E

y, bizim ömrümüze değer biçen
alçaklar! Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? İstediğinize işkence yapar,
istediğinizi katleder, istediğinizi kaybedersiniz. Katlettiklerinize ömür biçersiniz. Siz kendinizi tanrı mı sanıyorsunuz?

Z

ulmün tanrıları... Katlettiklerine
değer biçiyorlar: 36 bin 270
lira... Parasını verir katlederim mi diyorsunuz?

B

caklarını sanmışlardı. Tazminat verip
susturacaklardı.
y, alçak düzenin temsilcileri...
Para için kendini dahil her şeyini satan burjuvalardır. Sizler satarsınız
ancak. Halkı parayla kandıramazsınız.
Satın alamazsınız...
ngin Çeber’in ailesi “tazminat
alayım, zengin olayım” diye
açmadı o davayı. Paranız sizin olsun.
Paraya ancak sizin gibi din tüccarları tamah eder.
ngin Çeber’in babası Ali Çeber
neden tazminat davası açtıklarını şöyle açıklıyor: "Ben oğlumu ne parayla satın alırım ne de satarım. Ben
devletten adalet bekliyorum. Tazminat davasını caydırıcı olması maksadıyla açtım. Bilirkişi raporu caydırıcı olmayı bırakın insan hayatının
kastına teşvik eder nitelikte. Devletten kan parası istemiyorum. Türkiye'de işkenceden öldürülen bir insanın değeri ne acıdır ki, 36 bin 270 liraymış. Hukuk devleti, demokrasi ve
özgürlükler deniliyor. 36 bin lira değer biçmek inasanlığa sığar mı? Benim oğlum işkence yüzünden yaşamını
yitirdi. Bu karar beni ve oğlumu bir
kez daha işkenceyle öldürdü. Ailemizin derdi para koparmak değil. taz-
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unların unutulacağını mı sanıyorsunuz? Bunların hesabının
sorulmayacağını mı sanıyorsunuz? Sizin de canınız yandığında göreceksiniz Enginler’in ömrüne değer biçmeyi...
Hiçbir işkence polisin,
azminat talebi zenginleşme
jandarmanın,
nedeni olmamalı” diyor
gardiyanların kişisel öfkeleri
bu düzenin yargısı? Engin’i katleden bu düzenin polisi ve gardiya da görevlerini kötüye
yanlarıdır. Sanki Çeber’in ailesi
kullanmaları sonucunda
“zengin olayım” diye açtı bu tazyapılmamaktadır. Devletin
minat davasını. İşte düzenin aliddia ettiği gibi “münferit” bir
çaklığı: Bu düzenin dini, imanı, naolay değildir. İşkenceler,
musu, ahlakı... her şeyi paradır. Her
katliamlar,
kayıplar, toplu
şeyin parayla alınıp satılacağını
sanıyorlar. Halkı kendileri gibi samezarlar Osmanlı’dan bugüne
nıyorlar. Uludere’nin Roboski ködevletin halkı yönetme
yündeki çocuklarını katlettikleri
biçimidir
yoksul halkı da parayla satın ala-

“T
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minat davasını kazansak da O PARAYI İSTEMİYORUZ. Devletten tazminat talebimiz yok. Biz bu davayı örnek olsun, bir daha insanlar işkenceden ölmesin diye açıtk."
şte AKP iktidarı tam da bu noktada 36 bin 270 lira para cezasıyla işkencecilerini sahipleniyor. Çünkü
AKP, işkence sürecek diyor. Enginler
ölmeye devam edecek diyor. “Caydırıcı” nitelikte para cezası verirsem
bir daha işkence yaptıracak adamı nereden bulurum diyor.
ngin Çeber kararında ve bütün işkence davalarında görülmesi gereken budur. Hiçbir işkence polisin,
jandarmanın, gardiyanların kişisel
öfkeleri ya da görevlerini kötüye
kullanmaları sonucunda yapılmamaktadır. Devletin iddia ettiği gibi
“münferit” bir olay değildir. İşkenceler, katliamlar, kayıplar, toplu mezarlar Osmanlı’dan bugüne devletin
halkı yönetme biçimidir.
şkencelere başvurmadan faşist düzenler sömürü, yağma ve talan düzenlerini sürdüremezler. Engin Çeber’in dava süreci faşist devlet gerçeği
için çok öğreticidir.
ngin Çeber, 17 yaşında Yürüyüş
dergisi satarken AKP’nin polisleri tarafından sırtından vurulup felç
edilen Ferhat Gerçek için adalet isterken gözaltına alındı. İşkence
daha gözaltına alma esnasında başladı. Gözaltına alındıktan sonra
polis karakolunda sürdü. Karakolda çok ciddi işkence görmesine rağmen ne savcılıkta, ne hakimlikte
“işkence gördük” denilmesine rağmen işkenceci polisler için hiçbir
işlem yapılmadı. Engin tutuklandıktan sonra götürüldüğü Metris
Hapishanesi’nde jandarmalar tarafından da işkence sürdürüldü.
Metris’in hücrelerine konulduğunda bir hafta boyunca gardi-
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yanlar Engin’i öldürüne kadar devam
etti işkenceye... 10 Ekim 2008’de Engin’i işkenceyle katlettiler.
ngin’in katledilmesinden sonra
işkenceci gardiyanlar görevlerine
devam etti. Ta ki Halk Cepheliler işkencenin peşini bırakmayıp Engin’in
katledilmesi gündem olup halkın tepkisini çekinceye kadar AKP işkencecilerine dokunmadı. Soruşturmanın
açılması ve işkencecilerin tutuklanması
ancak halkın tepkisi sonucunda gerçekleşti, AKP’nin Adalet Bakanı halkın tepkisi sonucunda işkenceyi kabul
etmek zorunda kaldı ve “özür” dileyerek tepkileri etkisizleştirmeye çalıştı.
dalet Bakanı’nı “özür”ü, liberal,
reformist bir çok küçük-burjuva
kesimde etkili de oldu. AKP yalakaları adeta “bu bir ilk” diyerek AKP ile
birlikte devletin artık eski devlet olmadığına, değiştiğine delil olarak
gösterdiler. AKP’nin yapmak istediği tam da buydu. İşkence devlet tarafından desteklenmiyor. Yapılanlar da
“münferit” olaylar olarak gösterilmek
isteniyordu. AKP “özür”le hem kendi suçunun üzerini örtmüş oluyordu
hem de kamera görüntüleriyle işkence yaptığı tespit edilen gardiyanlar tutuklanarak işkenceye karşı mücadele eden bir iktidar görüntüsü
vermeye çalışıyordu.
ysa Engin’i katleden AKP iktidarıydı. Katilleri korumak
için delilleri yok etmek için elinden
geleni yapan AKP iktidarıydı. Çeber’in işkence davası boyunca
AKP iktidarı işkencecileri aklamak
için elinden geleni yaptı. Yargılama sırasında dosyaya sahte belgeler sokulmaya çalışıldı. Sahte bilirkişi raporları düzenlendi, tanıklar tehdit edildi, kamera kayıtları silinmeye çalışıldı.
şkencecilere ceza verilmesine
de bir çok kesim faşist devlet
gerçeğini gözardı ederek şaşırdı.
“İlk kez işkencecilerin cezalandırıldığı” söylendi. Bu da yine
AKP’nin “demokrat”lığına, ya da
mahkeme heyetinin “olumluluğu”na bağlandı.
ysa bunun ne mahkeme heyetinin “olumluluğu”yla ne de
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AKP farkıyla ilgisi yoktur. Tam tersine işkencenin delillerini yok etmek için 40 türlü oyun çevirdiler.
Devletin her türlü oyunlarına karşı
Halk Cephesi’nin ve dava avukatlarının ısrarla davayı takip etmesi ve sahiplenmesi sonucunda mahkeme işkencecilere ceza vermek zorunda
kalmıştır. İlk kez Engin Çeber davası 1000 civarında avukat tarafından sahiplenilmiştir. Kaldı ki verilen cezalarda işkenceyle katletme suçunun
karşılığı değildir. Çünkü birçok işkenceci esasen cezasız bırakılmıştır.
Karakolda işkence yapan polislere soruşturma açılması bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından engellenmek istenmiştir.
onuçta görülmektedir ki, AKP’nin
işkencecilerini koruma, kollama
çabası bitmemiştir. İşkencecilere verilen ceza yargıtay tarafından bozuldu. Mahkeme şimdi tekrar görülecek.
Ve AKP iktidarının tüm çabası tutuklu
işkencecilerini bir şekilde serbest bırakmak olacaktır. Engin Çeber’in işkenceyle öldürülmesine ilişkin açılan
tazminat davasına verilen 36 bin 270
liralık para cezası da işkenceye verilen bir ödüldür.
ayır, buna izin vermeyeceğiz.
AKP’nin ne söylediğinin, ne
yapmak istediğinin bizim açımızdan
belirleyici bir yanı yoktur. AKP’de
kendinden önceki iktidarlar gibi hal-
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Bu devlet faşizmin
devletidir. Bu düzen
alçakların düzenidir. Bizim
yaşamımıza değer biçen bir
düzen. ‘Yoksuldu’ diyor en
fazla 67 yıl yaşardı. Ölmeden
önce doğru düzgün bir işi
yoktu, en fazla asgari ücret
kadar bir maaş alırdı diyor
ve 36 bin 270 lira değer
biçiyor. 36 bin 270 lira verir
öldürürüm diyor. Çoğu
zaman bu değeri de biçmiyor.
Katlediyor ve cesedini
kaybediyor. Toplu mezarlara
gömüyor.

ka yönelik işkencelerle, katliamlarla,
tutuklamalarla baskı ve terör politikalarıyla iktidarını sürdürmektedir.
KP dün Engin Çeber için özür
dilerken “demokrat”tı da bugün işkencecileri aklarken değişti
mi? İşkencelerin, katliamların, kayıpların kimi zaman daha çok, kimi
zaman daha az olması faşist devletin
iktidardaki partilerin niteleğini değiştirmez.
u devlet faşizmin devletidir. Bu
düzen alçakların düzenidir. Bizim
yaşamımıza değer biçen bir düzen.
‘Yoksuldu’ diyor en fazla 67 yıl yaşardı. Ölmeden önce doğru düzgün bir
işi yoktu, en fazla asgari ücret kadar
bir maaş alırdı diyor ve 36 bin 270 lira
değer biçiyor. 36 bin 270 lira verir öldürürüm diyor. Çoğu zaman bu değeri
de biçmiyor. Katlediyor ve cesedini
kaybediyor. Toplu mezarlara gömüyor.
HKP-C gerillası Ali Yıldız’ın
Dersim Çemişgezek’teki toplu
mezardan çıkartılan kemiklerin DNA
testi sonucunda ona ait olduğu kesinleşti. O toplu mezarda 19 gerillanın cesedi var. 19 gerilla bu devlet tarafından katledildi ve ailelerine teslim
edilmesi gerekirken hiç bir hukuki, ahlaki dayanağı olmadan toplu mezara
gömüldü. Onları kimlerin katlettiği,
kimlerin gömdüğü devlet kayıtlarında biliniyor. Düne kadar halktan gizlendi. Ama bugün bilinmesine rağmen
bu düzenin mahkemeleri 19 gerillanın
cesedini yasadışı bir şekilde toplu mezara gömenler hakkında henüz hiç bir
işlem yapmış değil. Kemiklerin o
toplu mezardan çıkartılması için bile
Ali Yıldız’ın ağabeyi aylarca ölüm
orucu yapmak zorunda kaldı.
nun için diyoruz ki, bu düzen alçakların düzenidir. Bu düzenden
hak, hukuk, adalet beklenmez. Bu düzende işkencecileri ancak aylarca, yıllarca ısrarla sürdürdüğümüz mücadelemiz sonucunda yargılatabiliriz. İşkencecileri bu düzen cezalandırmaz.
Ancak halkın adalet anlayışıyla cezalandırabiliriz. Bu düzende cesetlerimizi almak için bile ölüm orucu yapmak zorunda kalıyoruz. Bu düzen zulüm düzenidir. Bu düzen yıkılmalıdır.
Yıkılmak zorundadır. YIKACAĞIZ!

A

B

D

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

O

5

Ahmet Kırlangaç

Baki Erdoğan

Mazlum Güder

Hanım Gül

Birtan Altınbaş

Seher Şahin

A.Rıza Ağdoğan

Rıza Poyraz

Yunus Güzel

Engin Çeber

BURASI TÜRKİYE!
Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Bu Ülkede Devletin Katletme Özgürlüğü Var!
Bu Ülkenin Hapishanelerinde, Karakollarında
36 Bin Liraya Öldürme Özgürlüğü Satılıyor
İşkencelerle, katliamlarla, terörle
ayakta duran bir devlet. Burası Türkiye! Yukarıdaki resimler bu devletin
işkencehanelerinde, hapishanelerinde,
okullarında, sokaklarında katledilen
bir kısım devrimciye aittir. Bunlar
gibi yüzlercesi bu devlet tarafından
katledilmiştir.
Osmanlı’dan bugüne işkence devletin halkı yönetme geleneğidir. İşkence devletin “terbiye” aracı olmuştur. Meydan dayağı, falaka, kamçı
cezası Osmanlı’da halka yönelik günlük sıradan uygulamalardır. “... Tezden
sıçradı Beyazıt... ‘Tez davranın’ dedi...
Cellatlar hemen bir çarmıh hazırlar.
Ve dahi, otuzdan fazla yaralı Dede
Sultanımızın soyup ü stü ne yatırdılar.
Beyazıt uzaktan gözlemekte... Sağ
elini, çarmıhın ucuna getirip avucunun
ortasına çivi çaktılar. (...) Ellerinden,
ayaklarından çivilediler çarmıha...”
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(Azap Ortakları, Erol Toy, Cilt 3, s.
383)
Bu işkenceler, Osmanlı’ya karşı
Bedreddin ayaklanmasında Börklüce
Mustafa’ya yapılan işkenceydi. Tüm
halka ders olsun diye meydanlarda
yapılıyordu işkence. Cumhuriyet’in
Kemalist döneminde de, oligarşinin
iktidarında da işkenceler devletin
halkı sindirmesinin en temel araçlarından birisi oldu. Sansaryan Han,
Harbiye Askeri Hapishanesi Kemalist
iktidarın zulmüyle nam salan işkence
merkezlerindendi.
Oligarşinin iktidarında ise Amerika’da CIA tarafından eğitilen MİT,
Kontrgerilla gibi özel eğitilmiş işkenceciler tarafından işkence çok
daha sistematik olarak yapıldı. 12
Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbelerinden sonra askeri kışlalar, karakollar,
okullar, DSİ, Et Balık Kurumu, Ha-
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pishaneler işkence merkezleri olarak
kullanıldı. Selimiye kışlası, Ziverbey
Köşkü, Metris, Gayrettepe, Ankara
DAL, Mamak, Elazığ’da 1800 Evler
gibi işkence merkezlerinde faşizm
sadece işkenceleriyle değil, zulmüyle
bilinen işkence merkezleriyle de halk
üzerinde korku oluşturuyordu.
Bu devlet, her dönem işkenceciliğiyle mahkum olmuş bir devlettir.
Bugün “işkence yok” demeleri, yaptıklarını savunamayacakları kadar işkencecilikleri tescilli olmasındandır.
Ahmet Kırlangaç, 1980 yılında
Nihat Erim’in cezalandırılması olayıyla ilgili gözaltına alındı ve 12
Eylül faşist cuntası tarafından işkenceyle katledildi.
Hay ret tin Eren, 20 Ka sım
1980’de İstanbul’da gözaltına alındı. Gayrettepe işkence merkezinde
işkence gördüğüne dair çok sayıda

tanık vardı. İşkenceciler tarafından
kaybedildi. Devrimci Sol’un ilk kayıplarındandı.
Mazlum Güder, 3 Mart 1983’de
Elazığ cezaevinden tahliye olması
gerekirken cezaevi idaresi tarafından işkencede katledildi.
Birtan Altınbaş, 9 Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün çıkışında gözaltına alındı.
Ankara DAL’da ağır işkencelere maruz kaldı ve işkenceyle katledildi.
Ali Rıza Ağdoğan, 16 Şubat 1991
yılında İstanbul’da Beyoğlu Polis
Karakolu tarafından gözaltına alındı
ve aynı gün emniyetin 3. katından
aşağıya atılarak katledildi.
Seher ŞAHİN, Mimar Sinan Üni-

versitesi öğrencisiydi. Rehberlik ve
dayanışma çalışmaları sırasında polis baskınında ağır yaralandı ve aynı
gün polisler tarafından üniversitenin
üçüncü katından aşağı atıldı. Beş
gün komada kaldıktan sonra 8 Eylül
1991’de yaşamını yitirdi.
Baki Erdoğan, Aydın Turizm
Meslek Yüksek Okulu öğrencisiydi.
11 Ağustos 1993’de Aydın polisi tarafından gözaltına alındı ve 10 gün
süren işkenceler sonucunda katledildi.
Hanım Gül, 1996 Ölüm oruçlarında Gültepe’de polisle çatışmaya
giren Cephe savaşçılarının kaldıkları
evin sahibiydi. Yaralı yakalandıktan
sonra götürüldüğü hastanede polisler
tarafından katledildi.

Rıza Poyraz, 1998 yılında İstanbul polisleri tarafından gözaltına alındı. İşkenceyle sonuç alamayan polisler
Vatan işkence merkezinin 5. katından
aşağı attılar. Ayakları kırılan Rıza
Poyraz 19 Aralık hapishaneler katliamında ağır yaralandı ve 02 Ocak
2001’de yaşamını yitirdi.
Yunus Güzel 23 Ekim 2001
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde
işkencede katledildi.
Engin Çeber’e yapılan işkence
28 Eylül 2008’de gözaltına alındığı
andan itibaren başladı. Tutuklandıktan
sonra işkence Metris Hapishanesi’nde
sürdü. 8 Ekim’de hastaneye kaldırılan
Engin, 10 Ekim 2008’de yaşamını
yitirdi.

AKP Koruyor, Biz Hesap Soracağız
Katillerin Peşini Bırakmayacağız!

28 Eylül 2008 tarihinde Yürüyüş dergisi dağıtırken
gözaltına alınıp tutuklanarak hapsedildiği Metris Hapishanesi’nde, 10 Ekim’de işkenceyle katledilen Engin
Çeber’in katillerinin yargılandığı davanın duruşması 20
Şubat günü Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Katillerin “İşkenceyle adam öldürmek” ve “İşkence yapmak” suçlarından cezalandırılmalarına karar
verildiği; ancak Yargıtay tarafından usül yanlışlığı gerekçesiyle bozulan dava dosyası 16 ay bekletildi.
Mahkeme öncesinde Halk Cephesi tarafından basın
açıklaması yapıldı. “AKP Engin Çeber’in Katillerini
Koruyor Katledenlerden Hesap Soracağız” pankartının
taşındığı eyleme 40 Halk Cepheli katıldı. “Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”,
“Katil Devlet Hesap Verecek”, “Engin Çeber Ölümsüzdür”
sloganlarının atıldığı eylemde açıklama yapan Tülay

Eski, Engin Çeber’in işkencede katledilmesiyle beraber
“işkenceye sıfır tolerans” yalanlarının ortaya çıktığını
ve şimdi de katilleri tahliye ettirmeye çalıştıklarını
söyledi. Katillerin peşinde olmaya ve adalet istemeye
devam edeceklerini de belirten Eski, “Tüm halkımızı
bu davada işkencecileri, katilleri koruyan AKP iktidarına
karşı adalet mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz.” dedi.
Çağdaş Hukukçular Derneği adına Av. Barkın Timtik
tarafından da bir açıklama yapılarak, makeme süreci
anlatıldı ve “Biz, işkenceye ceza istedik. Bugün Engin’in
işkencede katledilmesinin üzerinden üç yıl dört ay
geçmiş bulunuyor. Dosya bir yıl altı ay sonra bitirilmezse
katiller tahliye olacaklar. Çünkü CMK 102. maddesine
göre atılı suçun en uzun tutukluluk süresi beş yıldır…
Bugüne kadarki yargılama pratiği yargının Engin’in katillerini tahliye etmek istediğini gösteriyor. İşkence, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur, insanlık suçlarında zamanaşımı olmaz. Ancak işkencenin en yetkili ağızlarda
meşrulaştırılmaya çalışıldığı, işkencecilerin sahiplenildiği
bir ülkede, tüm dünyada kabul edilen bu gerçeğin bir
hükmü var mıdır?” denildi. Timtik’in konuşmasının ardından kısa bir açıklama da DİSK Genel Başkanı Erol
Ekici tarafından yapıldı. Ekici bu davayı sahiplendiklerini
ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Engin
Çeber’in babası Ali Tekin ve beraber gözaltına alındığı
Aysu Baykal ile Özgür Karakaya da duruşmaya katıldı.
Mahkeme 19 Mart 2012 tarihine ertelenirken, daha
önce tahliye edilen sanıklar Murat Çise ve Yavuz
Uzun’un mahkemeye adreslerini bildirmedikleri ve bu
yüzden de mahkemenin sanıklara ulaşamadıkları öğrenildi.
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Adalet Bakanlığı Önce ‘Özür’ Diledi

Şimdi İşkenceyi İnkar Ediyor!
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Engin Çeber polis kurşunu ile
vurulan Ferhat Gerçek’in sesini duyup, onun için adalet isterken işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltının
her aşamasında işkence gördü ve
işkence gördüm dediği için tutuklandı. Tutuklanıp gönderildiği Metris
hapishanesinde işkenceyle katledildi.
Engin Çeber’in katili devletin şiddet
araçları olan karakol ve hapishanelerin
işkence merkezi olduğunu bir kez
daha gösterdi bize. Çünkü karakollarda ve hapishanelerde kişinin biat
etmesi ya da diz çökmesi için terör
uygulanır. Bu terör insanları sindirmek, onları sessiz ve ruhsuz bırakmak
içindir.
Engin Çeber AKP iktidarının ‘demokratik açılımları’ döneminde yani
liberalleri, sahte solcuları yanına çekmeye çalıştığı dönemde katledildi.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin,
Engin Çeber’in işkence gördüğünü
kabul etti. ‘Devletim ve hükümetim
adına özür diliyorum’ dedi. ‘İşkenceye sıfır tolerans, ileri demokrasi’
söylemlerinin Engin Çeber’in katledilmesi ve arkadaşlarına yapılan işkenceye ilişkin yargılamanın her aşamasında sahte olduğunu, halkı yalanlarla yönetmenin bir aracı olduğunu gördük. Soruşturma, halkın yeterli bilgi almasını engellemek amacıyla gizli yürütüldü. Failler kamera
görüntülerini silmeye çalıştıkları gibi
tutuklu ve hükümlü olan tanıkları,
gerçeği söylememeleri yönünde tehdit
ettiler. AKP İktidarı, bilirkişilere
sahte raporlar hazırlatıp işkence sanıklarını özel hapishanelerde tuttu.
Bu hapishane müdürleri, hakkını arayan aileyi, ‘terörist’ ilan eden resmi
yazıları art arda mahkemeye gönderdi.
Türkiye hapishanelerinde ‘mesleki
dayanışma’ adına katiller için para
toplandı.
Yapılan yargılama sonunda sanıkların ‘işkenceyle adam öldürmek’ ve ‘işkence yapmak’ suçlarından cezalandırılmalarına karar ve-

rildi. 1 Haziran 2010 tarihinde verilen
bu kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla işkencecilerin tahliyesinin önü açılmış oldu.
Öte yandan Adalet Bakanlığı Engin Çeber’in ailesinin açtığı tazminat
davasına verdiği cevapta, Engin Çeber’in 28 Eylül 2008 tarihinde gösteriye katıldığını, GBT sorgusunda
DHKP-C üyesi olmaktan kaydının
bulunduğunun tespit edildiğini, görevi
yaptırmamak için direnme nedeniyle
gözaltına alındığını ve tutuklandığını,
7 Ekim 2008 tarihinde rahatsızlanması
üzerine Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne sevk edildiğini ve travmaya bağlı beyin kanaması teşhisi
ile yoğun bakıma alındığını ve bu
nedenle öldüğünü anlatmaktadır.
Görüldüğü gibi Adalet Bakanlığı’nın cevabında işkence yapıldığına
ilişkin tek kelime yok. “Beyin travması” deniliyor, ama beyin travmasının neden kaynaklandığı sorusunun
cevabı yok.
Hani Adalet Bakanı karakol ve
hapishanede işkence yapıldığını kabul
etmiş, bakanlığı ve hükümeti adına
özür dilemişti? Buna rağmen Bakanlık adına verilen dilekçede gerçeklik çarpıtılarak işkence yapıldığı
yok sayıldı. Bakanlık birkaç yıl önce
dilediği özrün yerine inkarı seçti.
Engin Çeber temel ve vazgeçilmez
bir hakkını kullandığı için haksız
yere gözaltına alınmıştı. Elbette haksız
gözaltına direnecek ve hakkını savunacaktı. Haksız yere gözaltına alındığı gerçeğini gizlemek için, ‘araması
olması sebebiyle’ gözaltına alındığı
söylendi. Ortaya çıkan belgeler polisin
gerekçesini de yalanladı.
Yine Adalet Bakanlığı’na göre
Engin rahatsızlandığı için hastaneye
kaldırılmıştı. Peki, Engin neden rahatsızlanmıştı? Hapishane ve karakollarda işkence yapılmıyor muydu?
Engin’i kim, neden öldürdü, Adalet
Bakanı özür dilememiş miydi? Bu
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soruların hiç birisi yanıtlanmamıştır.
Adalet Bakanlığı’nın dava dilekçesinde yazdığı cevap, AKP iktidarının
gerçek yüzüdür. Halkı yalan ve sahtekarlıkla yönetiyor, riyakarca karşımızda duruyorlar.
Engin’in ailesinin açtığı tazminat
davasında bilirkişinin tespit ettiği
36,200 TL maddi tazminat bedeli
ise yargının işkenceye nasıl yaklaştığını gösteren bir başka örnektir.
Yaralama olayında dahi tespit edilen
tazminat bedeli bu değerin çok üstündedir. Oysa açılan tazminat davası
aynı zamanda işkenceyi mahkum
eden bir anlayışla değerlendirilmeli,
maddi ve manevi tazminat miktarı
da ona göre belirlenmeliydi. Belirlenen tazminat değerinin ne kadar
yüksek olduğu Engin Çeber’in katlinin yarattığı öfke ve acıyı azaltmayacaktır. Ancak işkencenin mahkum
edilmesi olacaktı. Fakat 36.200 TL’lik
tazminat bedeli bir kez daha göstermiştir ki, işkence devletin tüm kurumları tarafından sahiplenilmektedir.
Bu devletin yargısı, devletin işkencelerini, katliamlarını aklayan,
‘hukuki’ zemine oturtan bir işlev
görmektedir. Bu kararın “işkenceye
devam edin” demekten başka bir
anlamı yoktur. “Ben parasını verir
işkence yaparım” demekten başka
bir anlamı yoktur. Bir kaç işkenceciye
göstermelik cezalar verilirken diğer
tüm işkencecilere “arkanızda devletiniz var, korkmayın, işkenceye devam” demektir.
Adalet Bakanı’nın ekran karşısında özür dilediği günden bu yana
‘özür değil adalet istiyoruz’ demiştik. Engin Çeber’in işkenceyle
katledilmesi ve arkadaşlarına işkence
yapılması hakkında gerek ceza davası
gerek tazminat davası bir kez daha
düzenin yargısının işkencelerin bir
parçası olduğunu ve adaletin yargı
eliyle değil, halkın adalet mücadelesi ile sağlanacağını göstermiştir.

Toplu Mezarı Açtırdık, Alimizin Cenazesini Aldık
Şimdi de Yoldaşlarının Omuzunda

Vereceğiz Toprağa

11 Nisan 1997 tarihinde Dersim’in
Çemişgezek ilçesinde katledilen ve
içlerinde DHKC gerillası Ali Yıldız’ın
da bulunduğu 19 gerillaya ait toplu
mezarın açılmasının ardından yapılan
DNA testinin sonuçları belli oldu.
Toplu mezar, Ali Yıldız’ın abisi
Hüsnü Yıldız tarafından Dersim’de
yapılan 66 gün süren ölüm orucu
eylemi ve TAYAD’lı Aileler’in öncülüğünde ülkenin birçok yerinde ve
yurtdışında yapılan eylemlerin sonucunda 12 Ağustos 2011 tarihinde
açtırılmıştı. İlk kez Adli Tıp Uzmanları, arkeolog, avukatlar ve ailelerin
katılımıyla açılan bir toplu mezarda
bulunan 15 farklı kişiye ait kemikler
Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi.
Hazırlanan rapora göre cenazelerden
ikisinin DHKC gerillası Ali Yıldız
ile PKK gerillası Neşirvan Yasinoğlu’na ait olduğu tespit edildi.
Halkın Hukuk Bürosu 20 Şubat
tarihli yaptığı yazılı açıklamada gelişen bu süreci anlatarak, “Ne yazık
ki, Mezar hakkı için bile ölümü göze
almanın zorunlu olduğu bir ülkede
yaşıyoruz. Müvekkilimiz Hüsnü Yıldız kardeşinin ölüsünü bulmak için
ölüme yatmıştır. Ölülerine sahip çıkmanın bedeli ölümse, ölmeyi göze
alanların vatanıdır Anadolu toprakları.
İşte hak ve adaleti sağlayacak olan

 Size de Ahır
yaraşır
Marx boşuna burjuvazinin parlamentosu için "ahır" dememiş.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı,

bu azim ve cürettir. Ölümüne verilen mücadeledir.”
ifadesinde bulundu.
Çağdaş Hukukçular
Derneği İstanbul Şubesi de
bir açıklama yaparak, 24
Şubat günü İstanbul Barosu
Orhan Adli Apaydın Salonu’nda Hüsnü Yıldız, Türk
Tabipler Birliği (TTB), Adli
Tıp Uzmanları Derneği
(ATUD) ve Türkiye İnsan
Hakları Vakfı (THİV) temsilcileriyle birlikte basın
açıklaması yapacaklarını
duyurdu.

Ali Yıldız’ın cenazesi 25 Şubat
günü yapılan törenle toprağa verilecek. TAYAD’lı Aileler tarafından yapılan açıklamada, sabah saat 11.00’de
Ali’nin ailesinin “Örnektepe Mah.
Zafer Cad. Kocaçınar Sok. No:5 Beyoğlu” adresindeki evinin önünde
tören yapılarak, helallik alınacağı
bilgisi verildi. Ardından saat 13.00’te

Gazi Cemevi’nde yapılacak törenle,
Ali Yıldız’ın toplu mezardan çıkartılan cenazesi Gazi Mezarlığı’nda
toprağa verilecek.
TAYAD’lı Aileler, kaybedilen, toplu
mezarlara gömülen evlatlarını asla sahipsiz bırakmadıklarını belirttikleri
açıklamalarında şu çağrıda bulundular:
“O’nu, o çukurda bırakmayacağız dedik. Direndik ve kazandık. Kayıplarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Şimdi, Ali’mizi sonsuzluğa
uğurluyoruz. Ali Yıldız; toplu mezarlara
ve kayıplara karşı mücadele çağrısıdır.
Tüm halkımızı şehidimiz Ali Yıldız’ın
cenazesine katılmaya kaybedenlerden,
toplu mezarları yaratanlardan hesap
sormaya çağırıyoruz.

Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde
bulunan bir çiftliğin bahçesindeki
ahıra kumar oynatıldığı gerekçesiyle
operasyon yaptı. Yapılan operasyonda
80 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar arasında ise tanınmış "iş
adamları" ile Başbakanlık İletişim

Dairesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda
yönetici konumda görev yapan memurların da bulunduğu ortaya çıktı.
İşte "dindar" AKP'nin memurları
bunlar. Ülkemizi yöntenler bunlar.
Biri Başbakanlık İletişim Dairesi’nde
diğeri Milli Eğitim Bakanlığı’nda
çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimleri hakkında karar veriyorlar.
Bunlarla sınırlı olduğunu sanmayın.
Bu düzenin bürokratlarının hangisi
buna benzer kumarın, uyuşturucunun,
fuhuşun, hırsızlıkların içinde değillerki. Layık oldukları yerde yakalanmışlar. Onlara tam da ahır yaraşırdı.

Direndik, Kazandık!
Şehidimizin Cenazesini
Toplu Mezardan
Çıkardık! Ali Yıldız
Ölümsüzdür!
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Düşman Oyunlarla-Yalanlarla Geliyor
Yalanlarına İnanmayalım, Evlerimizi Yıktırmayalım
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"Afet Riski Altındaki Alanların
ekipleri, tamirci olduklarını söyleDönüştürülmesi Hakkında Kanun
yerek asıl amaçlarını gizlediler. Halkın
Tasarısı" önümüzdeki hafta mecliste
tepki göstermesi üzerine ise yıkımı
görüşülecek. Tasarının yasalaşmasıyla
yarıda bırakmak zorunda kaldılar.
birlikte Kentsel Dönüşüm saldırısı
Ertesi gün tekrar gelen ekipler, halkın
daha bir hız kazanacak ve yasal datepkisinden korktukları için girdikleri
yanakları da güçlenecek. Bu yasayı
binayı içten yıkmaya başladılar, dış
ayrıca ele alacağız.
iskeletine dokunmadılar.
Kentsel Dönüşüm'ün diğer yasal
Korkuyorlar, çünkü yasalara da
dayanakları ise, 3 Temmuz 2005 tadayansalar haklı ve meşru olmadıkrihli ve 5393 sayılı Belediye Kanularını biliyorlar.
nu’nun 73. maddesindeki 17 Haziran
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
2010’da yapılan değişiklik ile 648
Misbah Demircan, "Yıllardır ihmal
sayılı Kanun Hükmünde Kararnaedilen, yok olmaya yüz tutan Beme.
yoğlu'nun Tarlabaşı semtini yeniden
Belediye Kanunu'nun 73. maddesi
ayağa kaldırmak için 'Tarlabaşı Yeşöyle diyor: "Belediye, belediye
meclisi kararıyla; konut alanları,  AKP Bi̇r Mi̇lyon Evi̇
sanayi alanları, ticaret alanları,
teknoloji parkları, kamu hizmeti Yıkacak! Yıkımlara Karşı
alanları, rekreasyon alanları ve Bi̇rleşeli̇m Di̇reneli̇m!
her türlü sosyal donatı alanları
oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını  Zengi̇ne Tapusuz Vi̇lla
yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu ko- Yoksula Poli̇s Zabıta
rumak veya deprem riskine karşı Mafya! Evleri̇mi̇zi̇
tedbirler almak amacıyla kentsel
dönüşüm ve gelişim projeleri uy- Yıktırmayacağız!
gulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan  İşgalci̇ Deği̇l, Halkız
edilebilmesi için yukarıda sayılan
hususlardan birinin veya bir kaçının  Biz Halkız Yıkımlara
gerçekleşmesi ve bu alanın belediye
Karşı Barikatız.!
veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır."
 Halkız Haklıyız Evimizi
AKP, yasal dayanaklarını yaratarak halkın konut hakkına yö- Yıktırmayız.!
nelik bir gasp hareketi başlatıyor
aslında. Evlerimiz sorgusuz sualsiz  Yıkım Değil,
elimizden alınarak bize şehir dışına Tapularımızı İstiyoruz,
sürgün yolu gösteriliyor.
Kentsel Dönüşüm saldırısının İşgalci Değiliz! Halkız
İstanbul'da ilk başladığı yerlerden Haklıyız Kazanacağız!
birisi de Tarlabaşı oldu. 73. maddeye dayanılarak yapılan bu saldırı  Yıkımlara Karşı
gizli-saklı başlatıldı. Halkın can
güvenliğini sağlamak için yapıldığı Bi̇rleşelim Di̇reneli̇m
öne sürülen bu dönüşüm, tamirci İkti̇dara Halkın Yeni̇lmez
olduğunu söyleyen Beyoğlu BeleGücünü Göstereli̇m
diyesi yıkım ekipleri tarafından 12
Ağustos 2010'da başlatıldı.
Tarlabaşı'nda bir eve giren yıkım

Halk Cephesi̇
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nileme Projesi'ni hazırladıklarını"
söylüyor. Ayağa kaldırılan halkın yaşam standartları değil, tekellerin karı
oluyor.
Tarlabaşı'nı Yenileme Projesi'ni
ihaleyle alan tekel ise Çalık Holding.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadının yönetimindeki Gap İnşaat'ın
ihalesini aldığı proje 278 yapıyı kapsıyor. Çalık Holding Belediye ile 4
Nisan 2007'de anlaşma imzaladığında,
mahalle halkının bundan henüz bilgisi
yoktu. Proje halka daha sonra duyuruldu; ihalenin detayları da halktan
gizlendi.
Belediye yalan söylemeye devam
ediyor ve basına verdiği bilgilerde
mülk sahiplerinin %75'i ile anlaştıklarını söylüyor. Oysa bu haberin
çıktığı dönemde %1 ile dahi anlaşma yapılmamıştır. Amaç psikolojik olarak baskı altına almak,
"herkesin malını aldım, seninkini
de alacağım" düşüncesini yaratmaktır.
Nitekim, yalanlarla, baskıyla,
korkutmayla halkın tapusu alınmış
ve Çalıklara peşkeş çekilmiştir.
Amaç halkın can güvenliği, deprem
önlemi almak değil; halkı İstanbul'un göbeğinden sürüp kendilerine
yeni gelir alanları açmaktır.
Sağlıksız ve güvenliksiz evlerde
oturan Tarlabaşı halkı, evlerinin
yenilenmesini istemektedir, buna
ihtiyaç vardır. Ama halkın içinde
olmadığı bir yenileme değil, bizzat
halkın mülk sahipliğinin devam
ettiği, yaşama hakkının korunduğu
bir yenileme istenmektedir. Bunun
için 2008 yılında belediyeye giden
mahalleli, kendi önerilerini sunarak
yenileme yapılmasını istemiştir.
Ama belediye bunu reddetmiştir.
Böylelikle yenilemenin ardındaki
çıkar savaşı da bir kez daha açığa
çıkmıştır.
Çalıkların uygulayacağı proje
Tarlabaşı'ndaki Bülbül, Çukur ve
Şehit Muhtar mahallerini kapsıyor.
Projeye göre, Gap İnşaat 21 bin
metrekare alanda, 63 bin metrekare

inşaat yapacak. Bina altlarına dört,
beş katlı otoparklar açılacak. İçinde
alışveriş merkezleri, restoranlar, oteller, butikler yer alacak. Arka sokaklar
konut alanı olacak. Tüm bunların
bedeli 100 milyon dolar (Yaklaşık
150 milyon TL). Yenileme çalışmaları
tamamlandığında, Tarlabaşı birinci
etabın değerinin yarım milyar doları
aşması bekleniyor.
"Tarlabaşı Yenileme Projesi, yollar dahil, yaklaşık 23 bin 400 metrekare. Yenileme projesinde üretilen
13 bin 333 metrekare otel dışında,
satılabilir 45 bin 202 metrekare konut,
7 bin 846 metrekare apart - rezidans
alanı ile 30 bin 76 metrekare çarşı
ve ofis oluşturulacak. Bu alanlar dışında, 49 bin131 metrekare otopark,
depo ve sığınak da var." (Tempo
Dergisi Ağustos 2010 Sayısı)
Tempo'nun haberinde Çalıklara,
bu projeden ne kadar kazanacakları
soruluyor. Çalıklar cevap vermiyor
soruya. Ama yukarıdaki alıntı, ortada
dönen parayı, rant hesaplarını görmeye yeterlidir.
Sömürü ve talandan pay almayacak tek kesim, arazilerin gerçek sahibi
olan halktır. Halkın elindekini de
oyunlarla, yalanlarla alıyorlar.
Tarlabaşı'nda oturan İzzettin Demir'in yaşadıkları da buna örnektir.
Demir'in 109 metrekare oturumlu
(parsel alanı) zemin artı 3 kat 436
metrekare kullanım alanı olan binası,
yenilendiği zaman ona; bu binadan
değil, arka taraflardan 91 metre 24
santim pay verileceği söyleniyor.
Demir'in halihazırda kendisine
ait 436 metrekare kullanım alanı var.
Yapılan imar değişikliği ile Demir'in
evinin oturduğu toprağa yerin altında

4 kat ve yerin üstünde 8 kat olmak
üzere 12 kat yapılacak. Demir'in 109
metrekarelik arsasına 1308 metrekare
yapı inşaa edilecek
ve Demir'e sadece
91 metre 24 santim
pay verilecek.
Bunun adı gasp
değil de nedir?
Üstelik 91 metreye 296 bin TL
değer biçiyorlar ve bu parayı öneriyorlar Demir'e. Oysa Demir'in evinin
60 adım ötesinde Tarlabaşı Bulvarı'nın
Beyoğlu tarafında Erdoğan Demirören'in yaptığı yenileme binası için
Ağa Lokantası'nın 94 metrekare parsel
alanlı yerine 10 milyon 884 bin TL
değer biçiliyor. Adalet, eşitlik, hak,
hukuk yok... Bildiğimiz zorla el koyma yani gasp var.
Mahalleli tehditle, baskıyla teslim
alınmaya çalışılıyor. İşyerlerine giden
zabıtalar, ruhsatları olmasına rağmen
"ruhsatın yok" diyerek işyerini mühürlüyor. Mühürü açarak işine devam
edenler ise yasadışı duruma düşmüş
oluyor.
2 bin 650 kişinin yaşadığı proje
alanını ele geçirmek için oyunlar
bitmiyor.
Evini satmayanlara kamulaştırma
yapılıyor. Ve bu kamulaştırmaya itiraz
etme süresi 30 gün olarak veriliyor.
30 gün içinde itiraz edilmediğinde,
on yıllardır oturduğu evin artık kendisine ait olmadığını öğreniyor mahalleli. Okuma-yazması olmadığı
için kamulaştırma tebligatını okuyamayan ve itiraz edemeyen çok sayıda
kişi var üstelik.
Oyunlara devam: Yenileme adı
altındaki peşkeşin hazırlık çalışmaları
daha 2005 yılında başlıyor.
2005 yılında, Tarlabaşı Caddesi
üzerindeki tapu sahipleri tek tek telefonla aranarak, belediyeye çağrılıyor."Buraları güzelleştireceğiz; herkes
ön cephesini boyatsın." deniyor.
Rengi bile kendileri seçiyor. Mahalleli
boyatıyor.
2006'da, tapu sahipleri 30-40 ki-
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şilik gruplar halinde Belediye'ye çağrılıyor ve "Biz Anıtlar Kurulu'nu
aradan çıkardık. Parası olanlar binasını restore etsin. Maddi durumu
uygun olmayanlar için Dünya Bankası'ndan 20 milyon dolar düşük
faizli para alacağız, bize müracaat
ederseniz, borç karşılığında tapuya
şerh düşeriz." deniyor. Toplantıya
gidenlerden, geldiklerine karşılık
imza alınıyor. Sonra da "biz herkesle
anlaştık" diye bu imzalar gösteriliyor.
Beyoğlu Belediye Başkanı'nın
"%75'iyle anlaştık" dediği olay da
budur.
Böl-parçala-yönet taktiği kentsel
dönüşümde de kullanılıyor yani. Güçsüz bırakmak için, korkutmak için
gruplara bölüyor. Bu oyunları görmeli
ve dersler çıkartmalıyız. Onlar bölüyorsa biz birleşmeliyiz.
Tarlabaşı'nda cadde üzerindeki
35 yıllık ve 11 katlı Akdeniz Otel'i
almak isteyen Çalıklar, buraya beş
yıldızlı otel yapmak istiyor. Binanın
üzerine kat çıkılacak, altına dört-beş
katlı otopark inşa edilecek, hemen
yanına, alışveriş merkezi kondurulacak. Otel sahibi, Belediye Başkan
Yardımcısı Arif Köklü ile Gap İnşaat'ın Koordinatörü Nilgün Kıvırcık'la
görüşmesinde kabul edersem ne vereceksiniz diye soruyor. "Ön cepheden
bir metrekare veremeyiz. Biz orayı
ünlü bir işadamına sattık" cevabını
alıyor. Otel sahibinin haberi yok,
arazisi Çalıklara satılmış çoktan.
"Başkasının binalarını nasıl satarsın?"
denildiğinde, "Ben değerleme şirketine senin binan için değerlemede
bulunmasını istedim. 948 bin lira
verdi. Arka sokaktaki altı katlı betonarme binaya ise de 265 bin lira değer biçildi. Bu parayı al çık. Binayı,
yenileme karşılığında Çalık'a vereceğim." deniliyor.
Satmak istemediğini söyleyen otel
sahibi bu kez, "Acele kamulaştırma
yasasına göre alırım" denilerek
tehdit ediliyor.
Rızanız aranmıyor yani. Devlet
onların, yasa-kanun onların, size
kabul etmek düşüyor. Etmeseniz de
önemli değil.
Evleri bu oyunlarla gasp edilen
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571 aile Tarlabaşı'ndan göç etmek
zorunda kaldı. Para karşılığında konut
sahibi olacakları yalanıyla da, Çingene
halkımızın kültürüne, sosyal yaşantısına uygun olmayan, çalıştıkları
alanlara uzak yerlere yerleştirildiler.
Ve kiralarını ödeyemediği için çoğu
buradan da ayrılmak zorunda kaldı.
Gap İnşaat, "Tarlabaşı Yenileme
Projesi"ni tanıtırken, "semtin metruk
ve suç merkezi" olduğunu söylüyor.
Yani şehrin merkezini suçtan temizleyeceğiz, itiraz ederseniz suçluları
destekler görünürsünüz diyor. Tehditler, baskılar burada da devam ederken; Çingene halkımız adi suçlular
olarak gösteriliyor. Bu da yine bölparçala-yönet politikasının bir uygulamasıdır. Çingene halkımıza karşı
bir öfke yaratarak, kendi meşruluklarını sağlamak istiyorlar. Bu oyunlara
kanmamalıyız.
27 Ağustos 2007'de Radikal ga-

zetesinde Pınar Öğünç'e röportaj
veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Oturanların
zarar görmesini istemiyorsam da kira
yardımı yaparım, yapacağız da. Ama
bunun mekanizması var. Devlet yoksa
sıradan vatandaşa para vermez. Biz
illa yer göstermek zorunda değiliz,
kent büyük. Nasıl buraya sıfırdan
gelip yerleştiyseniz, aynen başka bir
yerde devam edeceksiniz." diyerek
halka bakış açısını da ortaya koyuyordu.
Onlar halk düşmanıdır. Düşündükleri bizim can güvenliğimiz değildir. Kendi güvenliklerini, kendi
kazançlarını düşünürler. Halkı güçsüz,
örgütsüz bırakmak isterler ki, itirazsız
bir şekilde istediklerini yapabilsinler.
Tarlabaşı bölgesini Fransa'nın
Champs-Élysées Caddesi haline getireceklerini söylüyorlar. Hayallerine
bakın! Bu hayalde halka yer yok...

IRKÇILIĞA KARŞI
TEK SES TEK YÜREK OLALIM
24 MART'TAKİ YÜRÜYÜŞE KATILALIM
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HALKIN İNANÇLARINA
KİMSE YASAK KOYAMAZ
YASAKLARA KARŞI İNANÇ
ÖZGÜRLÜĞÜ İSTİYORUZ
İzmir’de, Devrimci Alevi Komitesi (DAK), 20
Şubat günü Çiğli istasyon, Kasaplar Meydanı’nda
“İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” kampanyası için imza
masası açtı; bildiri ve broşür dağıttı. 5 DAK’lı “Zorunlu
Din Dersleri Kaldırılsın”, “Alevi Köylerine Cami Yapılmasın, Madımak’ın Sorumluları Cezalandırılsın”
taleplerini dile getirerek imza topladı.
Masaya gelen insanlara, Alevi halkın uğradığı asimilasyon politikaları anlatıldı. Halkın yoğun ilgisi
vardı. Mahallelere de gelinmesini ve bildiri dağıtılıp
masa açılmasını istediler. 5 DAK’lı tarafından 3 saatte
290 imza toplandı, 150 broşür ve 450 bildiri dağıtıldı.
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Bizi ezerek, üzerimize basarak, bizi
evsiz-yersiz-yurtsuz bırakarak dikecekler rezidansları. Tarlabaşı'nda yapılanlar yarın başka semtlerde de
yapılacak. Çingene'lere karşı değil
belki Kürtlere, belki Alevilere yönelik
farklı yalanlar söylenecek, halk kışkırtılacak. Suç merkezi değil de, bu
kez "terör" merkezi diyecekler. Yıkmak için yalanın, dalaveranın sonu
yok...
Bu yalanları görmeli ve tek çıkar
yolumuzun örgütlenmek olduğunu
kabul etmeliyiz. Örgütlenmezsek yasası, mahkemesi, zabıtası, polisi, belediyesi... yani topyekün devlet ile
tek başımıza mücadele edemeyiz.
Kentsel Dönüşüm yasalarını kaldırmak elimizde. Direniş, halk düşmanlarını teslim almak, onlara geri adım
attırmak için tek yoldur. Bizi parçalamak istiyorlar. Biz de diyoruz ki,
BİRLEŞELİM, DİRENELİM, KAZANALIM...

Anadolu Federasyonu; Almanya'da 8'i Türkiyeli ve
1'i Yunan toplam 9 esnafın Anayasayı Koruma Örgütü'nün
de içinde olduğu bir çete tarafından öldürülmesi üzerine
başlattığı “Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek” kampanyası
kapsamında, 24 Mart günü büyük yürüyüş düzenleyecek.
Köln Mülheim Bahnhof'ta yapılacak yürüyüşle ilgili
duyuru yapan Anadolu Federasyonu, "Irkçılığın Sorumlusu Alman Devletidir" başlıklı duyurusunda şöyle
seslendi: "Yıllardır faşist terör çetelerinin saldırılarına
maruz kaldık.
Bu insanlık düşmanı çeteler sokaklarda zayıf buldukları çocuklarımızı ve kadınlarımızı linçlerden geçirdiler. Yüzlercemizin evlerini gece yarılarında yakarak
bizleri katletmeye çalıştılar. Son olarak dokuz esnafımızı
alçakça katlettiler... Can güvenliğimiz ve ögrütlenme
özgürlüğümüz için:
- Sokağımızda faşist çete istemiyoruz
- Nazi çetelerine karşı gücümüz örgütlülügümüzdür
- Irkçı saldırıları püskürtmek için güç olalım,
Güç örgütlenmektir
Sıra bize gelmeden... Sıra sana gelmeden...
Irkçılığa karşı tek ses, tek yürek olalım."
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“Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz” Sempozyumu,

Yıkımlara Karşı Örgütlenme
Çağrısıdır!
“Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz” Sempozyumu 18-19 Şubat
tarihlerinde Okmeydanı Altınsaray
Düğün Salonu’nda yapıldı. Açılış
konuşması ve sinevizyon gösterimiyle
başlayan sempozyumda “Barınma
Hakkı ve Konut Sorunu”, “Ülkemizdeki Gecekondulaşma Süreci”, “Kentsel Dönüşüm Nedir, Neyi Hedeflemektedir?”, “Barınma Hakkı ve Kentsel Dönüşümün Hukuksal Boyutu”
başlıklı 4 ayrı oturum yapıldı.
“Barınma Hakkı ve Konut Sorunu” başlıklı ilk oturuma konuşmacı
olarak Gazi Mahallesi Yıkım Komitesi, ikinci oturum olan “Ülkemizdeki
Gecekondulaşma Süreci” konusu ile
ilgili Devrimci Mücadelede MimarMühendisler Grubu'ndan Mehmet
Göçebe; üçüncü oturum olan “Kentsel
Dönüşüm Nedir, Neyi Hedeflemektedir?” konusu ile ilgili Alibeyköy
ve Okmeydanı'ndan halk temsilcileri
konuşma yaptı.
Yemek ve çay aralarının ardından
İdil Çocuk Korosu sahne aldı ve türkülerini söyledi. Dördüncü oturum
olan “Barınma Hakkı ve Kentsel Dönüşümün Hukuksal Boyutu” konusuyla ilgili de Halkın Hukuk Bürosu'ndan Avukat Oya Arslan sunum
yaptı.
Sempozyumun 2. günü sinevizyon
gösterimiyle başladı. Günün ilk oturumunda, Armutlu Halk Komiteleri'nden konuşmacılar, “Kentsel Dönüşüm mü, Yerinde Islah mı?” konusuna değindiler. Yıkım yerine ye-

rinde ıslahın olması gerektiği, yoksul
halkın evlerinden başka barınacak
bir yerleri olmadığını anlattılar. “Yıkımlara Karşı Örgütlenme ve Mücadele” konusunda Halk Cephesi
temsilcisi bir konuşma yaptı. Yıkımlara karşı mahallelerimizde komiteler
kurulmadan, birleşmeden sonuç alınamayacağından bahsedildi. Zeytinburnu, Tozkoparan ve Fener-Balat'ta
komiteler oluşturulması, gelen konuklar tarafından talep edildi.
İkinci oturumun ardından mahallelerin verdiği önergeler, somut talepler oylamaya sunuldu ve daha
güçlü, daha net taleplerle bir sonuç
bildirgesi hazırlandı.
Sonuç bildirgesinin de okunmasından sonra İdil Tiyatro Atölyesi
“Yıkım Var” adlı oyunlarıyla sahne
aldı. Armutlu’nun çocukları “Sevcan”
türküsünü söyleyerek sahneyi Grup
Yorum'a bıraktı. Grup Yorum'un türküleriyle halaylar çekildi, marşlar
söylendi. İki gün süren sempozyuma
toplam 350 kişi katıldı.
Sempozyumun sonuç
bildirgesinde şunlar ifade edildi:
“YIKIM DEĞİL YERİNDE
ISLAH İSTİYORUZ
SEMPOZYUMU”
SONUÇ BİLDİRİSİ
İki gün süren “Yıkım Değil Yerinde
Islah İstiyoruz Sempozyumu”nda
Kentsel Dönüşüm’ün emperyalizm
ve yerli işbirlikçi tekellerin bugün ik-
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tidarı olan AKP'nin talan, yağma,
rant, yıkım ve sürgün politikası olduğu
vurgulanmıştır. Sempozyum, “Kentsel
Dönüşüm” ve “Yıkım” proje ve uygulamalarına karşı aşağıdaki kararları
almıştır:
1- Tüm halkın sağlıklı bir konuta
sahip olma hakkı vardır. Konut ve
barınma sorunu bir toplumsal sorun
olduğu kadar, aynı zamanda bir ekonomik kalkınma sorunudur. Bir sistem
sorunudur. Konut ve barınma sorunu
devlet tarafından bedelsiz olarak karşılanmalıdır. TOKİ (Toplu Konut
İdaresi) konut sorununa çözüm değildir. TOKİ, tekellerin hizmetinde
bir rant aracıdır.
Yıllardır “Gecekondu sorunu"
olarak tartışılan olgu, ekonomik, sosyal ve siyasal temellerinden soyutlanarak tartışılamaz. Her şeyden önce
"gecekondu sorunu" yoksulluk sorunudur. "Gecekondu sorunu", bağımlılık sorunudur, bugün için IMF
politikalarının tartışılması sorunudur.
"Gecekondu sorunu", faşizm ve demokrasi sorunu demektir. "Gecekondu
sorunu", tüm Türkiye'nin konut, sağlık, eğitim politikalarının tartışılması
sorunudur. “Gecekondu sorunu” emperyalizme bağımlı kapitalist sistemin
oluşturduğu çarpık sanayileşme, çarpık kentleşmenin bir sonucudur. İktidarların tüm bunları gözden kaçırarak sorunu "kaçak yapılaşmaya",
“depreme dayanıksız yapılar”a indirgemek istemesi temelde gecekondu
sorununu egemenlerin, zenginlerin
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güvenliği ve kar sorunu olarak
görmesidir.
Bu nedenle, gecekondu mahallelerinde barınma hakkı için
yaptıkları konutların meşru ve
yasal sahibi de bu konutlarda
oturan halktır. Bu hakkın tüm
yasalarla güvence altına alınması için devlet bu konutlarda
oturanlara bedelsiz olarak tapularını vermelidir. Bu tapuların ihtiyaçları karşılamanın dışında kar ve
rant aracı olarak kullanılmasına izin
verilmez.
2- “Kentsel dönüşüm projeleri”
sömürüye dayalı kapitalist sistemin
ihtiyaçları, emperyalizm ve yerli işbirlikçilerin çıkarları doğrultusunda
uygulanmaktadır. Bu projenin uygulanmasının önündeki yasal-anayasal
engelleri kaldıranlarda, anayasanın
ve yasaların yapıcısı ve uygulayıcısı
da işbirlikçi egemenlerin bugünkü
iktidarı olan AKP’dir. “Kentsel dönüşüm” yasa ve uygulamalarına karşı,
emekçilerin, yoksulların barınma sorununun çözümü için halkın en meşru
hakkı DİRENME HAKKI'dır. EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACAK,
DİRENECEĞİZ.
“Kentsel Dönüşüm” projeleri ile
evlerimiz ve mahallelerimiz boşaltılarak işbirlikçi tekellere peşkeş çekilmek isteniyor. Bunu yaparken direnişle karşılaşmamak için sinsice
oyunlar oynuyorlar. Mahallemizi kendi içinde yıkmak için “anlaşma”
oyunlarıyla, “tapu veriyoruz” aldatmacalarıyla, komşularımızı kandırıp
işbirlikçileştirme çabalarıyla dayanışmamızı yok etmeye çalışıyorlar.
Provokatörlere kanmayın diyerek her
türlü aldatma ve oyalama yöntemini
hayata geçiriyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için Kürt-Türk
ayrımını, mezhep farklılıklarını kışkırtıyorlar. Mahallerimizde kumarı,
uyuşturucu ve fuhuşu yaygınlaştırıp
halkımızı yozlaştırmak istiyorlar.
EMPERYALİZME KARŞI ÜLKEMİZİ, KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI KENTLERİMİZİ VE
MAHALLERİMİZİ SONUNA
KADAR ÖRGÜTLÜ OLARAK
SAVUNACAĞIZ.

3- “Kentsel Dönüşüm” ve bunun
sonucu olarak yıkımlar, AKP’nin,
işbirlikçi tekellerin çözümüdür. Bu
çözüm kentin genişlemesi ile merkezde kalmış gecekondu mahallelerinden halkın çıkartılıp kentin dışına
sürülme çabasıdır. Bunun karşısında
halkın çözümü, yaşadığımız yerleri
halksızlaştırmadan, halkı evsiz bırakmadan, tüm halkın sağlıklı konut
sahibi olmasını hedefleyen halk için
üretilmiş YERİNDE ISLAHTIR”.
“YERİNDE ISLAH” PROJELERİNİN HER TÜRLÜ MALİYETİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKİR. BU GECEKONDU BÖLGELERİNDE YAŞAYAN YOKSUL
HALKA DEVLETİN BİR ÖZÜR
BORCUDUR
4- “Kentsel Dönüşüm projeleri”
ile yıkımları uygulayabilmek için
barınma hakkını kullanan hak sahiplerini korkutarak veya aldatarak
“rıza almak” adına “Kentsel Dönüşüm
Sözleşmesi” adı verilen sözleşme
imzalatılmak istenmektedir. Bu tip
“sözleşmeler” halkın tek taraflı olarak
bütün hak ve geleceğini elinden alan
belgelerdir. Bu “tek taraflı” olan sözleşme belgeleri ne kadar “iyileştirilirse” iyileştirilsin özü itibariyle hak
sahibi halkın mahallelerinden kovulması veya ödemesi mümkün olmayan
oranda büyük borçlar altına sokulması
amacını taşımaktadır. BUNA KARŞI
ELİMİZDEKİ TEK GEÇERLİ
YOL, HER ŞEYDEN ÖNCE BU
SÖZLEŞMELERİ ASLA İMZALAMAMAKTIR.
5- “Kentsel Dönüşüm” projeleri
ile yıkımları gündeme gelen mahallerde yaşayan HALK, ÖNCELİKLE
İÇİNDE KENDİLERİNİN SÖZ VE
KARAR SAHİBİ OLMADIĞI, MA-
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HALLE HALKINA HİZMET ETMEYEN HİÇBİR PROJEYİ KABUL
ETMEZ.
Yıkımlara karşı tek ve
en önemli silahımız örgütlenme ve mücadeledir.
Bunun dışındaki tüm önermeler ve yöntemler, en temel hakkımız olan barınma hakkımızın elimizden alınmasını,
konutlarımızın başımıza yıkılarak
mahallelerimizden kent dışına sürülmemizi engelleyemez. Onun için
YIKIMLARA KARŞI ÖRGÜTLENME VE MÜCADELE TEMEL ALINIR.
6- Konut sorunu da, barınma
hakkı da kapitalist üretim biçimi ile
ortaya çıkmış bir kent sorunudur. Bu
sorunun özü de eğitim, sağlık, iş,
ulaşım, deprem, göç, beslenme, suyun
ticarileştirilmesi, yeraltı ve yerüstü
varlıklarının özelleştirilmesi, yağmalanması gibi temel sorunların özünü oluşturan emek-sermaye çelişkisinin ete kemiğe büründüğü kapitalist
sistemdir. Sorunun kaynağı olan bir
sistemin sorunu çözmesi de mümkün
değildir. Barınma hakkı için yıkımlara
karşı mücadele de sınıfsal temelde
kapitalizme karşı verilen mücadele
üzerinde yükselmelidir. Sorunlarımızın kökten ve kalıcı çözümü ise,
ezen ve ezilenin olmadığı, insanın
insan tarafından sömürülmediği, tüm
ekonomik, siyasal, kültürel, bilimsel
ve teknolojik gelişimin insanlığın
hizmetine sunulduğu, bütün toplumsal
düzenin temelden halkın çıkarları
doğrultusunda yeniden şekillendirildiği; bağımsız, demokratik ve halkın
devrimci iktidarına sahip bir Türkiye’nin yaratılmasıdır.
Evlerimizi yıktırmayacak, barınma
hakkımızı güvence altına alan bir
ülkenin yaratılması için sonuna kadar
direneceğiz, mücadele edeceğiz…”
Divana sunulan komite önergelerini ve Yıkım Değil Yerinde Islah
İstiyoruz Sempozyumu'nun sonuç
bildirgelerini önümüzdeki sayılarda
yayınlamaya devam edeceğiz.
-Sürecek-

TAYAD’LI AİLELER BİR KEZ
DAHA ANKARA YOLUNDA
TECRİT KALKANA KADAR
DİRENİŞ SÜRECEK
TAYAD’lı Aileler, “Tecrite Son! Hapishanelerde 10
Saatlik Sohbet Hakkı Uygulansın!” talebini haykırmak
için 23 Şubat günü Ankara’ya gidiyor. Ankara’da Adalet
Bakanlığı önünde eylem yapacak olan TAYAD’lı Aileler,
22 Şubat günü İstanbul Okmeydanı’ndaki Sibel Yalçın
Parkı’ndan yola çıkacaklar.
Ankara eylemiyle ilgili duyuru yapan TAYAD’lı Aileler,
“AKP iktidarı F Tipi hapishanelerde uyguladığı tecritle
evlatlarımızı, yakınlarımızı sessizce imha etmeye çalışıyor.
Aylardır, tecritin son bulması ve hapishanelerde 10 saatlik
sohbet hakkının uygulanması için imzalar topluyor, eylemler
yapıyoruz. Tecrit tutsakları hasta ediyor, hasta tutsakları
da öldürüyor. Yasemin Karadağ örneğinde olduğu gibi

ALİ YILDIZ’IN BULUNDUĞU TOPLU MEZARI
NASIL AÇTIRDIYSAK, AYHAN EFEOĞLU’NUN
MEZARINI DA ÖYLE BULACAĞIZ
TAYAD’lı Aileler; gözaltında kaybedilen Ayhan Efeoğlu’nun mezarını bulmak için başlattıkları kampanya
çalışmaları çerçevesinde, 17 Şubat günü İstanbul Taksim’deki Galatasaray Lisesi’nin önünde bildiri dağıttılar.
Megafonla yapılan konuşmalar eşliğinde yapılan dağıtımda
300 bildiri halka ulaştırıldı.
TAYAD’lı Aileler; bildiri dağıtımının ardından, Ayhan
Efeoğlu için yapılacak yürüyüşe katılmak için Taksim
Tramvay Durağı’na geçtiler. 44 kişinin katıldığı yürüyüşün
sonunda Galatasaray Lisesi’nin önünde basın açıklaması
yapıldı. Açıklama, destek için eyleme katılan Cezmi
Ersöz tarafından yapıldı. Ersöz, konuşmasına “Nasıl bir
ülkede yaşıyoruz?” sorusuyla başladı. Ayhan Çarkın’ın,
Ayhan Efeoğlu’nu nasıl katlettiklerini anlatmasına rağmen

YASEMİN KARADAĞ TAHLİYE EDİLENE
KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK
TAYAD’lılar Yasemin Karadağ için 20 Şubat günü
bir kez daha Bakırköy Hapishanesi önündeydiler. “Yasemin Karadağ’ın Öldürülmesine İzin VermeyeceğizTAYAD’lı Aileler” pankartının açıldığı eylemde, TAYAD
adına Nagehan Kurt bir açıklama yaparak, Karadağ’ın
sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 28 Şubat günü Bakırköy Hapishanesi önünde yapılacak eyleme çağrı
yapan Kurt, Yasemin Karadağ’ın mektubundan da bir
bölüm okudu. Açıklama, “Bizler bir evladımızın daha
tecrit zulmüyle, tedavisi engellendiği için öldürülmesine
izin vermeyeceğiz. Yasemin’i tahliye ettirene kadar mü-

AKP iktidarı, hasta tutsakları ölüme mahkum etmeye çalışıyor. Hatırlanacağı gibi 122 evladımızın canı pahasına
yayınlanan ve 10 tutuklunun haftada 10 saat görüşme yapmasına olanak tanıyan 45/1 sayılı genelge, hapishanelerde
hala uygulanmıyor. Aradan geçen 5 yıla rağmen, ‘yer yok,
personel yok’ gerekçeleri ile evlatlarımızın bu hakkı gasp
ediliyor. Bizler TAYAD’lı Aileler olarak topladığımız binlerce
imzayı vermek ve tecritin kaldırılmasını haykırmak için bir
kez daha Ankara’ya gidiyoruz. Halkımızı ve duyarlı herkesi
tecrite karşı sesimize ses olmaya çağırıyoruz.” dediler.
18 Şubat günü de Taksim Galatasaray Lisesi önünde
masa açarak eylem yapan TAYAD’lı Aileler, halka tecritte
yaşananları anlatarak 23 Şubat’ta Ankara’da olma çağrısı
yaptılar. “Sohbet Hakkı Uygulansın, Tecrite Son” talebiyle
sürdürdükleri kampanya dahilinde topladıkları imzaları
Adalet Bakanlığı ve TBMM’ye götüreceklerini, milletvekilleri ile bu konuda görüşeceklerini anlattılar ve bildiri
dağıttılar. Eylemde ayrıca 30 Yürüyüş dergisi de halka
ulaştırıldı.
hiçbir sonuç alıcı, araştırma-soruşturma yapılmadığını
belirten Ersöz, “Geleceğimize sahip çıkacak, Ayhan Efeoğlu’nun mezarını bulana kadar mücadelemize devam
edeceğiz.” dedi. Atılan sloganların ardından, eyleme
destek verilen herkese teşekkür edilerek, haftaya aynı
gün ve saatte buluşmak üzere eyleme son verildi.
TAYAD’lı Aileler, 19 Şubat günü de afişleme çalışması
yaptılar. “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede? Açıklansın”,
“Tecrite Son” ve 3. “Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu”nun
afişlerinden olmak üzere, beş saat boyunca 320 afiş asıldı.
Feriköy Dere yolu, Taksim Elektrik İdaresi yolu, Cihangir,
Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Yenimahalle, Ihlamur
Cevahir yolu, Ihlamur Beşiktaş yolu ile Maçka’daki
İstanbul Teknik Üniversitesi önüne afişleme yapıldı.
Ihlamur Beşiktaş yolunda afişleme yapan TAYAD’lılara
polis tarafından keyfi olarak kimlik kontrolü yapıldı.
Kontrolün ardından TAYAD’lılar afişlemelerine devam
ettiler.
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cadelemizi sürdüreceğiz.” sözleriyle sona
erdi.
“Yasemin Karadağ
Serbest Bırakılsın”,
“Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlarının atıldığı eyleme
20 kişi katıldı.
21 Şubat günü de 1
Mayıs Mahallesi'nde esnafların camlarına ve duvarlarına çağrı ilanı yapıştırılarak,
Yasemin Karadağ'ın serbest bırakılması için 26 Şubat
günü saat 19.00'da Taksim Tramvay Durağı’nda yapılacak
yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı.

KATİLİ DEVLETTİR!
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KATLİAMCILARA DUYDUĞUMUZ KİN, KATLİAMIN
HESABI SORULANA KADAR SOĞUMAYACAK
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı’nı Ümraniye Hapishanesi’nde yaşayan, 5 devrimci tutsağın katledildiği
operasyondan sağ çıkabilen devrimci tutsaklar, 10 yıldır
yargılandıkları davanın karar duruşmasına katılmak
üzere, 15 Şubat günü Üsküdar Adliyesi’ne getirildiler.
Bakırköy, Gebze, Tekirdağ ve Kocaeli hapishanelerinden getirilen özgür tutsaklar, hem birbirleriyle hem
de yakınları ile hasret giderdiler. Bunların arasında, 19
Aralık 2000 sonrası birbirlerini görmemiş olan tutsaklar
da vardı; biri Bolu F Tipi, diğeri Gebze M Tipi’nde
tutsak olan ve uzun yıllardır birbirlerini göremeyen kardeşler de…
Sayı: 305
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Tutsakların duruşma salonuna getirileceği sırada,
polis ailelerin önüne barikat kurdu. Tutsaklarla yakınlarını
birbirlerine göstermeme çabalarına karşılık; özgür tutsaklar
“Katil Devlet Hesap Verecek” sloganını atarak salona
girdiler; aileler de onlara eşlik etti.
Ayakta durmakta zorlanan yaşlı ana–babaların bile

TECRİT, BİZ TESLİM OLMADIKÇA
BAŞARIYA ULAŞAMAZ
TESLİM OLDUĞUMUZU DA KİMSE
GÖREMEYECEK
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), hapishanelerdeki ağır tecrit koşullarının kaldırılması talebiyle
yeni bir kampanya düzenlediklerini açıkladı. 13 Şubat
günü İstanbul Sütlüce’deki AKP il binası önünde yapılan
kafes ve kefenli eylemle kampanyanın duyurusu yapıldı.
“Tecrit İşkencesine Son” pankartının açıldığı eylem
atılan sloganlarla başlarken, TKMP üyeleri kefen giydi.
Tecriti anlatmak amacıyla da eylemde bir de temsili
hücre yer aldı. Kefenleriyle hücrenin içine giren TKMP’liler, tecrit gerçeğini temsili olarak canlandırdılar.
Eylem Feridun Osmanağaoğlu’nun yaptığı konuşmayla
başladı. Osmanağaoğlu, “Ağırlaştırılmış tecrit koşulları
sürdükçe, biz de tecriti ve tecritin koşullarını anlatacağız”
diyerek sözü Veysel Şahin’e bıraktı. Basın açıklaması
yapan Şahin, “Hapishanelerde son 10 yılda Adalet Ba-
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duruşma salonuna girmesini engellemeye çalışan polisler,
ailelerin direnmesi sonucunda bunu başaramadılar.
Fakat salonun küçük olması nedeniyle çoğu aile duruşma
salonunun dışında kaldı.
Salonun küçük olması nedeniyle duruşma görülemedi.
Avukatlar, duruşmanın daha büyük bir salonda görülmesini
talep etti. Bu talep üzerine mahkeme, duruşmanın 6
Temmuz 2012’de, Kartal Adliyesi’nde görülmesine karar
verdi.
Daha sonra Adliye’nin önüne gelen TAYAD’lı Aileler,
“19-22 Aralık Katilleri Hala Cezalandırılmadı” yazılı
pankartı açarak basın açıklaması yaptılar.
TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt’un yaptığı;
“10 Yıldır Süren Dava, Katledenleri Aklamak İçindir!”
başlıklı açıklamada; “Katledilenler değil, katledenler
yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Katliamın sorumluları
hakkında halkın vicdanındaki dava, katliamcılardan hesap
sorulana kadar devam edecek.” denildi.
Bu sırada ring araçlarına bindirilen tutsaklar, polisin
tüm engelleme çabalarına rağmen, TAYAD’lı Aileler tarafından “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganıyla
uğurlandılar.
kanlığı’nın kendi rakamlarıyla 1758 kişi hayatını kaybetmiş; daha doğrusu devlet tarafından katliamlarla, işkencelerle, tedavisi engellenerek katledilmiştir. Bu rakamların her biri bir hayatı anlatıyor ve tabii ki devletin
hapishane politikasını... Tecrite karşı mücadele, insanlık
onurunun işkenceyi yeneceğine dair umutları büyüten
bir mücadeledir. Tecrite karşı mücadele, faşizme karşı
mücadeledir. Gelin sesimize ses katın! Gücümüz birliğimizdir!” diye konuştu. Eylem, kampanyanın merkezi
yerlerde kurulacak imza masalarıyla devam edeceğinin
duyurulmasıyla sona erdi.
TKMP, 16 Şubat günü de Mecidiyeköy Metrobüs
çıkışına, tecriti simgeleyen maket hücre koyup, imza
masası açtı. “Tecrite Son” yazılı önlükler giyen TKMP
üyeleri bildiri dağıttılar.
3 Halk Cepheli’nin yer aldığı program, temsili
hücrenin içinden yapılan konuşmalarla 2 saat sürdü.
Türkiye’de tecrit işkencesinin devam ettiğinin, hasta
tutsakların tedavisinin engellenerek ölüme terk edildiklerinin, 45/1 sayılı genelgedeki sohbet hakkının uygulanmadığının, AKP hükümetinin yalan söylediğinin anlatıldığı konuşmalarla imza toplandı. 8 TKMP üyesi tarafından 2 saatte 300’e yakın imza toplandı.
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Ortadoğu’da Emperyalist Müdahaleye Son!
Hatay’da 19 Şubat günü, “Ortadoğu’da Emperyalist Müdahaleye
Son! Suriye, Irak ve Libya Gibi Olmasın!” şiarlarıyla bir miting yapıldı. Halk Cephesi’nin de 150 kişilik
görsel kortejiyle katıldığı miting,
çevre il ve ilçelerden gelen katılımcıların alana girmesi ve kortej oluşturmasıyla başladı.
Ulus Alanı’na doğru yürüyüşe geçen 5 bin kişi, “Ortadoğu’da Emperyalist Müdahaleye Son!”, “Suriye,
Irak ve Libya Gibi Olmasın!” yazılı
iki pankartın ardında büyük bir coşkuyla yürüdü. Kortejde Suriye bayrakları ve Beşer Esad resimlerinin olmasına polisler engel olmaya çalışsa
da; ne komite ne de halk buna izin
verdi. Armutlu, Gündüz Caddesi, Valilik ve Köprübaşı güzergahı boyunca coşkusunu hiç kaybetmeyen kitleye
katılım yol boyunca devam etti. Ulus
Alanı’na gelindiğinde, katılımcılar
alana sığmadığından Saray Caddesi,
Künefeciler ve Valilik önü kısmi olarak trafiğe kapatıldı.
Alana yerleşmede yaşanan aksaklıkların ardından platform adına
Hatay Eğitim-Sen Başkanı Ayhan
Erkal bir açıklama yaptı. Erkal yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki gelişmelerden bahsetti. AKP iktidarının,
emperyalizmin çıkarları doğrultusunda başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin yeniden şekillendirilmesi için görev başında olduğu-

nu söyledi. Ayrıca Erkal “Suriye’nin
geleceğini Suriye halkı belirlemeli”
diyerek Türkiye halklarına “Halkların kardeşliği için mücadele alanlarına! Ülkemizi ve kentimizi bu ateş
çemberi içerisine sokmaya çalışanlara
karşı mücadele alanlarına! Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin maskesini
düşürmek için mücadele alanlarına!”
şeklinde çağrıda bulundu.
Eylemde Hatay Valiliği’nin miting
için yaptığı baskılar ve Mersin’de
KESK eylemine yapılan saldırı kınanarak: “Bizleri sindirmeye çalışanlar bilmelidir ki sinmeyeceğiz.
Baskılar, saldırılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz. Demokrasi
özgürlük ve bağımsızlık mücadelemiz
artarak devam edecek. Bunu herkes
bilmelidir.” denildi.
Eğitim-Sen, SES, DİSK, BDP,
EMEP, ESP, ÖDP, TÖP-G, SDP, Halkevleri, AKA-DER, Sosyalist Parti,
Partizan ve Halk Cephesi’nin düzenlediği miting, atılan sloganların ardından bitirildi.

Emperyalizmin Saldırganlığına Karşı
Uluslararası Direnişi Örgütleyeceğiz

Halk Cephesi’nin düzenlediği 3.
Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist
Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği
Sempozyumu, 2-3 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da Mecidiyeköy Kül-

tür Merkezi’nde yapılacak.
Sempozyum öncesinde yapılan bildiri dağıtımlarıyla,
sempozyumun duyurusu yapılırken;
katılım çağrısında da bulunuluyor.
Halk Cepheliler, 17 Şubat günü Taksim Tramvay Durağı’ndan başlayarak
Galatasaray Lisesi önüne kadar bildiri
dağıtımı yaptılar. Bir saat süren bildiri dağıtımında halka seslenilerek,
sempozyuma çağrı yapıldı. 15 kişinin
katıldığı bildiri dağıtımında 1000
adet bildiri halka ulaştırıldı. Çağrı
Tramvay Durağı’nda sonlandırıldı.
Halk Cepheliler, 21 Şubat günü de
1 Mayıs Mahallesi’nde sempozyumun
afişlerini astılar.
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KESK ÜYELERİ DERHAL
SERBEST BIRAKILSIN!
Mersin’deki
KESK üyeleri, 9
üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla
18 Şubat günü eylem yaptı. KESK
binasından Taşbina’ya yürümek isteyen KESK’lilere polis saldırdı ve 35
kişiyi gözaltına aldı. Yaklaşık 13 kurumun katıldığı yürüyüşe Halk Cephesi de
destek verdi. Halk Cephesi’nden Murat
Türkmen de gözaltına alınanlar arasındaydı.
Gözaltına alınan 35 kişi 20 Şubat
günü Adliye’ye çıkarılarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlara destek vermek amacıyla da Adliye önünde sloganlar, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde
beklendi.
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ÜCRETLİ OTOPARK
UYGULAMASI
SOYGUNDUR
Trakya Halk Komitesi çalışanları,
Kırklareli Belediyesi’nin 2 yıl önce
başlattığı ve 3 ay önce özel bir firmaya
devrettiği parkmetre uygulamasına karşı imza kampanyası başlattı. Kırklareli
halkının destek verdiği kampanyada, bir
haftalık süre içerisinde 1050 imza toplandı. Toplanan imzalar, oluşturulan
bir komisyonla Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan'a iletilerek, parkmetre uygulamasının kaldırılması talebi dile getirilecek.
Neredeyse her sokakta elinde makinesiyle parkmetre görevlisi beklediğini
belirten Komite çalışanları, konuyla ilgili hazırladıkları broşürlerini dağıtarak,
imza topluyorlar.
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Dozerler Evimizi Yıkmasın,
Tapularımız Gasp Edilmesin İstiyorsak Direneceğiz
Yıkımlara Karşı Halk Komitesi Gücümüzdür
İstanbul Küçükarmutlu’da Yıkımlara Karşı Halk Komitesi, 16 Şubat günü “Kentsel Dönüşüm Değil Yerinde
Islah İstiyoruz” talebiyle mahallenin meydanında direniş
çadırı kurdu. Öncesinde Armutlu Cemevi önünde toplanan
Komite üyeleri, “Uyuşturucu, Fuhuş ve Hırsızlığa İzin Vermeyeceğiz Evlerimizi Yıktırmayacağız/Yıkımlara Karşı
Halk Komitesi” pankartı açarak yürüyüş düzenledi.
“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir”, “Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları atılarak Armutlu meydanına kadar
yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında halka seslenilerek “AKP
iktidarı yağma ve talan saldırısına başladı. Evlerimizi yıkmak istiyorlar. AKP iktidarı bizleri çıkarıp mahallemizi zenginlere peşkeş çekmek istiyor. Armutlu bedellerle kaza-

nılmıştır. Kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına
bizler, Armutlu için bedeller
ödedik. Armutlu vatanımızdır. Armutlu namusumuzdur. Armutlu Hüsnü İşeri’dir,
Sevcan’dır, Gülsüman’dır,
Şenay’dır. Armutlu bizimdir. Armutlu’yu vermeyeceğiz. Evlerimizi yıktırmayacağız.” denildi ve eyleme
katılım çağrısı yapıldı.
Armutlu meydanına gelindiğinde, yıkımlara karşı açlık grevi çadırının kurulduğunun duyurusu yapılarak çadıra geçildi. 50 kişinin katıldığı eylem çadırın önünde çekilen halaylarla bitirildi.

NATO VE İŞBİRLİKÇİSİ AKP,
SURİYE HALKLARINA SALDIRIYA HAZIRLANIYOR,
İZİN VERMEYELİM!
Sayı: 305
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Türkiye’nin, ezilen dünya halklarının katili ABD emperyalizminin
başını çektiği emperyalist ülkeler
ve işbirlikçileri tarafından kurulan
NATO’ya girişinin 60. yıldönümü
olan 18 Şubat günü, NATO ve Füze
Kalkanı Karşıtı Birlik bileşenleri tarafından ABD Konsolosluğu’na bir
yürüyüş düzenlendi.
İstinye Park Alışveriş Merkezi
önünde toplanarak, “NATO’ya ve
Füze Kalkanına Hayır! Emperyalizme ve Siyonizme Kalkan Olmayacağız!” pankartının arkasında kortej
oluşturan Birlik bileşenleri, sloganlar eşliğinde ABD Konsolosluğu’na
doğru yürüyüşe geçtiler. Konsolosluğa giden yol trafiğe kapatılarak yürünürken, yoldan geçen arabaların
kornalarıyla yürüyüşe destek verdikleri, kimi insanların da zafer işareti yaptıkları görüldü.

Sloganlarla ve marşlarla konsolosluğun önüne gelen Birlik bileşenleri, burada polis barikatıyla karşılaştılar. Dört sıra bariyerin ardında
gaz maskeleriyle, robokop kıyafetleriyle tam teçhizat donanmış onlarca polis sıralanmıştı.
Birlik adına basın açıklamasını
okuyan Veysel Şahin, emperyalistlerin saldırı ve katliam örgütü NATO'nun, 1949 yılında kurulduğunu ve
Türkiye'nin 60 yıl önce üye olduğunu ifade ederek, NATO’nun yaptığı
katliam ve işgallerden Türkiye'nin de
sorumlu olduğunu söyledi.
NATO'nun 63 yıllık tarihinin katliamlarla, işgallerle dolu olduğunu
kaydeden Şahin, NATO'nun Irak ve
Libya'ya yönelik işgal ve saldırılarını hatırlatarak, Suriye ve İran'ın emperyalistlerin yeni hedefleri olduğunu vurguladı. Şahin, şöyle devam

LOKMALAR ORTAK, SEMAHLAR ORTAK İNANÇ
ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI DİRENİŞ ORTAK
Elazığ Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 9 Şubat günü
Hızır cemi düzenledi.
Fevzi Çakmak, Esentepe ve Yıldız Bağları’nda yapılan afişleme ve kapı çalışmalarıyla günler öncesinden halk
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etti: "Başta ABD olmak üzere tüm
emperyalist güçler ağızlarından salyalar akıtarak Suriye'nin bir an önce
kendi avuçlarına düşmesini bekliyor.
ABD emperyalizminin has elemanı
olan işbirlikçi oligarşi, AKP iktidarı
eliyle misyonuna uygun yeni görevler yüklenmeye hazırlanıyor. Katledilen her bir Suriyeli’nin katili
olma onursuzluğu, AKP'nin suçlarına eklenecektir."
Açıklama, "Her ülke halkının kendi kaderini tayin etme hakkının sonuna kadar arkasında durmaya ve emperyalizme karşı savunmaya devam
edeceğiz. Herkesi bu onurlu kavgaya
çağırıyoruz.” denilerek bitirildi. Yapılan
açıklamadan sonra eylem bitirildi.

Hızır cemine çağrıldı.
Perşembe günü kurulan mahalle pazarında toplu olarak el ilanları dağıtılıp, duyurular yapıldı. Fevzi Çakmak
Mahallesi’nde bulunan bir taziye evinde yapılan ceme 300
kişi katıldı. Rızalık alındıktan sonra deyişler eşliğinde saz
çalınıp semahlar dönüldü. Cemin sonunda halkın getirdiği
lokmalar toplanıp, herkese pay edilip dağıtılarak cem bitirildi.
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Düşmanın Dayatmasını Kelime
Dahi Olsa Kabul Etmeyiz

Merhaba,
Bir söz vardır. “Göz görür, dil
söyler.” Biz de söyleriz. Cepheli’nin
dili keskindir. Sözü ile özü birdir.
Sözü eylemdir. Söylediğini yapar,
yaptığını savunur. Dili savaş çizgisini oluşturur. Savaş çizgimizi belirlerken, kullandığımız kelimeler çok
önemlidir. Seçtiğimiz kelimeler bizim
hangi politik çizgide olduğumuzu
gösterir. Biz devrimciyiz. Düşmanın saldırıları sonucu hapishanedeyiz.
Düşman bizi her şekliyle yıldırmaya,
teslim almaya çalışır. Her yöntemi dener. Bu yöntemlerden birisi de düşmanın dilidir. Biz bu dili kullanmaz,
devrimci değerlerimizin yansıtıldığı
kendi dilimizi, kendi kelimelerimizi
kullanırız. Bunlardan bir kaçını ele
alalım: Tutsak-mahkum, hücre-oda,
hapishane-cezaevi…
‘Mahkum’ ya da ‘Mahpus’ Değil, Tutsak: Evet, biz düşmanın saldırıları sonucu hapishanedeyiz. Birinin bizi herhangi bir şeye mahkum etmesi mümkün mü? Değil!
Hele ki bu düşmansa hiç mümkün değil. Düşman bizi bu koşullarda ancak
tutsak edebilir. Özgürlüğümüz elimizden, bilincimizden alınamaz. Düşman kavramı net olmayanlarda, düşmanın dayattığı her şeye boyun eğilir. Her şeye mahkum olunur. Düşman
o zaman gerçekten mahkum etmiş
olur. Biz bu durumun faşizmin dayattığını, düşmana boyun eğmeyeceğimiz konusunda netleşeceğiz. Netleşeceğiz ki savaşımız zaferle sonuçlansın.
‘Oda’ değil, hücre: Biz dilimizi
korur ve buna göre hareket ederiz.
Düşman dayatmalarına dilimizde de,
savaşımızda da hayata karşı çıkacağız. Bakın düşmana; ısrarla hücrelere “oda” diyor. “Tecrit” odasına “ka-

rantina” diyor. Oligarşi böylece tecriti yumuşatmaya ve gizlemeye çalışıyor. Ki zaten halkımıza böyle propagandasını yapmadı mı? Biz o zamanlar bunun tecrit uygulaması olduğunu söyledik. Uzlaşmaya açık
olanlar çabuk kabullendiler. Üstelik
o zamanlar propagandasını yapanlar
şimdi ne haldeler? F Tipi tecritinin,
hücrelerin uygulamasını bilmeyenler
için odadır, kişisel alanlardır. Buna en
iyi örnek Tuncay Özkan. 19 Aralık
öncesi F Tiplerinin reklamını yapan
Tuncay Özkan, tecritin ne demek
olduğunu öğrendi. Artık hücrelere
“oda” diyemiyor. “Tecrit”i anlatan kitaplar yazıyor.
Neden? Çünkü hayatı hücrelere
bölmenin ne demek olduğunu öğrendi. Herkese “televizyonlu, banyolu
ayrı oda, özel yaşam alanları” diye
pazarlanan odalarınız şimdi hücre
mi oldu? Olur tabi ki. Siz vatanı sevmeyi; vatan için, halk için bedel
ödemeyi bilmediğiniz için bir gün bile
kalamıyorsunuz. Hastane hastane geziyorsunuz. Her gün yeni bir hastalığınız çıkıyor. Bizlerse 11 yıldır F Tipi
hücrelerde direniyoruz.
Bizler, özgür tutsaklar, düşmanı tanıyoruz. Onun dayatmalarını, kelime
dahi olsa kabul etmeyiz. Bu tecrit ve
düşman olgusunu muğlaklaştırır. Direnişi kırar. Biz Cepheliler olarak kolektivizmi hayatımızın her alanında
yaşama geçiririz. Düşmanın amacı;
bizi birbirimizden ayırıp direnişi kırmak, örgütlülüğü sekteye uğratmak.
Halbuki ne kadar uğraşsalar da yaşamımızı hücrelere bölemiyorlar.
‘Cezaevi’ değil, hapishane: Cezaevinin kelime anlamı, suç işleyenlerin cezalarını çekmeleri için, yatılı olarak kaldıkları korunaklı yerler!
Düzenin sözlüğü böyle söyler. Bu tanım üzerinden düşünürsek, bizim
cezaevinde olmamız için önce bir suç
işlememiz lazım. Biz suç mu işledik?
Hayır! Vatanımızı, halkımızı sevmek, değerlerimiz uğruna ölmek suç
değildir. Halkımızın dürüstlük, ahlaklı
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olma, inandığının peşinden sonuna
kadar gitme gibi değerlerini korumak
suç değildir. Bizler inancı uğruna
ölüme gidenleriz. Burjuvazinin yasasında adımız suçludur; ancak gerçek bu değil. Bizim iktidar hedefimiz
korkutur onları. Bundandır bizim
meşruluğumuzu bitirmeye çalışmasının sebebi. Biz de düşmanın sözlerini kullanırsak meşruluğumuza inanmadığımız anlamına gelir. Biz haklı,
doğru ve meşru olanız. Bu nedenle biz
özgür tutsağız. Özgürüz çünkü hapsediliyoruz. Ve direncimizi kırmak
için bizi hücrelere hapsetmeye çalışıyorlar.
Düşman bizim siyasi yanımızı
görmezden gelip, yok saymaya çalışır. Böyle yapar ki, bizi insan yerine
koymadığını göstermeye çalışır. Düşmanın bizi siyasi yanımız konusunda tescillemesine, onaylamasına ihtiyacımız yok. Bizler burjuvazinin demesiyle devrimci ya da onların demesiyle suçlu olmayız. Bizler meşruluğumuzu biliyor, inanıyor ve direniyoruz. Düşman, kendi ifadelerini kabullenmemizi dayatır. Dayatmalarını kabullenmeye zorlar. Bu
düşmanın teslim alma politikasının bir
yanıdır. Özgür tutsağın bilincini muğlaklaştırmaya ve yerine kendi bakış
açısını yerleştirmeye çalışır.
Düşman bilincimizi çarpıtamayacak, bizi muğlaklaştırmayı başaramayacak. Boş ifadeleri bilincimize
yerleştiremeyecek. Onun ifadelerini
kullanmayacağız. Biz kendi dilimizi
kullanacağız. O insan diyor, biz
HALK diyoruz. O bireyin özgürlüğü diyor, biz kolektivizm diyoruz…
Mücadelemizin her evresinde, her
anında tüm zaferlerimizi ödediğimiz
bedellerle kazandık. Düşmanımız
net, düşmanın taktikleri, stratejisi
net. Bizim de mücadelemiz, ödediğimiz bedeller, şehitlerimiz net. Şehitlerimizin izinden yürüyecek, düşmanın hiçbir ifadesini kabul etmeyecek, direneceğiz.
Bakırköy Hapishanesi
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ENGİN ÇEBER YÜRÜYÜŞ DERGİSİNİ DAĞITMAKTAN TUTUKLANMIŞTI

ONU KATLETTİLER AMA YENİ ENGİNLER MAHALLELERDE,
SOKAKLARDA YÜRÜYÜŞ’ÜN ADINI HAYKIRIYOR
İSTANBUL-OKMEYDANI
19 Şubat günü, Yürüyüş dergisi
okurları, İstanbul’un Okmeydanı
Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin
303. sayısının tanıtımını yaptılar.
Yürüyüş dergisi okurları yaptıkları
konuşmalarda “Mahallelerimizde
uyuşturucuya, yozlaşmaya izin vermeyeceğiz. AKP 150 bin kişilik
Grup Yorum konserine tahammül
edemediği için Grup Yorum bileti satanları cezalandırmaktadır. Grup Yorum konserinde bizler Bakırköy’de
300 bin kişiyle AKP iktidarına cevap
vereceğiz.” dediler.
Tanıtım sırasında “Yürüyüş Dergisi Susturulamaz” sloganını atan
20 Yürüyüş okuru toplam 20 dergiyi
halka ulaştırdılar.
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ADANA
Yürüyüş dergisi okurları, 15 Şubat günü Arap halkımızın yoğun
olarak yaşadığı Adana Akkapı Mahallesi’nde, Yürüyüş dergisinin 302.
sayısının tanıtımını ve dağıtımını
yaptı. İki Yürüyüş okurunun katıldığı
çalışmada ABD'nin AKP'yi yanına
alıp Suriye halklarına saldırı hazırlığı
içinde olması teşhir edildi. 3 saat süren çalışmada 40 dergi halka
ulaştırıldı.
18 Şubat günü de Meydan Mahallesi’nde, Yürüyüş dergisinin 303.
sayısının tanıtımı yapıldı. 6 Yürüyüş
okurunun katıldığı çalışmada Grup
Yorum’a yapılan baskının, AKP’ye
muhalif her sesi susturma amaçlarının bir parçası olduğu anlatıldı. 3
saat süren bu çalışmada da 58 dergi
halka ulaştırıldı.

HATAY
11 Şubat günü, Samandağ ilçesi
Tomruksuyu Beldesi’ne giden 2
Yürüyüş okuru, esnafları dolaşarak
1,5 saatte 45 adet Yürüyüş dergisi
dağıttılar.
12 Şubat günü de derginin yine
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302. sayısı Harbiye Yeşilpınar Beldesi’nde tanıtıldı. Tanıtım sırasında,
AKP’nin Amerika ile işbirliği yapıp
Suriye halkını katlederek Suriye’yi
bölmek istedikleri anlatıldı. 3 saat süren tanıtımda 80 adet dergi halka
ulaştırıldı.
13 Şubat’ta ise Serinyol Beldesi’nde, 50 adet dergi halka ulaştırıldı.
21 Şubat’ta da Tavla ve Subaşı
beldelerinde 2 ayrı Yürüyüş okuru
grubu tarafından dergi dağıtımı
yapıldı. Tavla’da 61, Subaşı’nda 64
dergi halka ulaştırıldı.

ANKARA
16 Şubat günü Ankara Tuzluçayır
Meydanı’nda Halk Cepheliler tarafından Yürüyüş dergisinin 302.
sayısının tanıtımı yapıldı. 5 Halk
Cepheli'nin katıldığı Yürüyüş dergisi tanıtımında, Grup Yorum çalışanlarına yapılan baskılar ve tutuklamalar, Malatya'da Grup Yorum konseri bileti sattıkları için 13'er yıl
“ceza” alan Halk Cepheliler anlatılarak AKP'nin adaleti halka teşhir
edildi. Üç saat süren dergi tanıtında
82 dergi halka ulaştırıldı.
Tuzluçayır’da, 19 Şubat günü de
4 Halk Cepheli’nin katılımıyla bir
buçuk saat süren dergi dağıtımı
yapıldı; 32 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
17 Şubat günü de Sakarya Caddesi'nde, 14 aydır tutuklu bulunan
Yürüyüş çalışanlarının serbest bırakılması için eylem yapıldı. Eylemde, devrimcilerin asla yola gelmediği ve devletin bunu asla başaramayacağı bir kez daha söylendi.
Yürüyüş dergisinin 26 yıllık devrimci
basın
geleneğini
sürdürdüğünün belirtildiği açıklamada, “AKP demokrasisi Malatya'da
Grup Yorum konseri bileti satan, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne katılan, aşure dağıtan devrimcilere
13'er yıl hapis cezası veriyor. AKP'-
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nin adaleti halkı sindirmek için var
oluyor. Yürüyüş dergisi bürosunu
basarak çalışanlarını tutuklayarak
susturmaya çalışanlara buradan bir
kez daha haykırıyoruz: Yola Gelmeyeceğiz! Islah Olmayacağız! Yine
başaramayacaksınız! Yürüyüş dergisi
halkın, haklının, sesini haykırmaya
devam edecek. Grup Yorum umudun
türküsünü yüz binlerle söylemeye devam edecek.” denildi.
38 kişinin katıldığı eylemde “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Adalet İstiyoruz”,
“Yürüyüş Halktır Susturulamaz”,
“Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakılsın”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla bitirildi.

İZMİR
Yürüyüş dergisi okurları, 19 Şubat günü İzmir’in Yamanlar Mahallesi’nde ve Menemen Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptılar.
Halka, Grup Yorum’a yönelik
baskılar, kentsel dönüşümün arkasındaki rant anlatıldı. İki mahallede
toplam 68 dergi halka ulaştırıldı.

ÇORUM
Çorum’da Dev-Genç'liler, 19-2021 Şubat günlerinde Bahabey Caddesi ve Emek Caddesi’nde esnafları
dolaşarak Yürüyüş dergisinin
tanıtımını yaptılar. Toplam 74 dergi
halka ulaştırıldı.
Çorum'da yıllar sonra DevGenç'in çalışmasının başlamış olduğunu duyan halkımız çok sevindi.
Dev-Genç adını duyunca dergi alanlar oldu. Gidilen kahvehanelerde
masalar gezilerek dergi tanıtımı
yapılırken, ayağa kalkıp kahvehanedeki insanlara “Dergiyi hepiniz alın,
almayacaksanız da parasını verin.”
diyerek sahiplenenler de oldu.

Partiler, Cemaatler, Tarikatlar Arası İlişkileri,
Çelişkileri, İttifakları Belirleyen Çıkarlarıdır!

Dökün Birbirinizin Pisliklerini!
Bugün, AKP ve Cemaat arasında
yaşanan çatışmaları, kapitalist sömürü
sisteminin işleyiş kurallarından bağımsız değerlendirmek, düzen içi iktidar kavgasından ayrı düşünmek ve
taraflardan birinin yenilgisini ya da
başarısını istemek doğru değildir.
Biri diğerinden daha az suçlu daha
az hırsız olmayan halk düşmanı iki
güç arasındaki çatışmada taraf olunamaz.
Geçmişte farklı çıkar grupları arasında bir çatışma yaşanırken, bugün
İslamcıların farklı politik güçleri arasında bir çatışma yaşanıyor. Aralarındaki çıkar ilişkileridir. Halka ve
devrimcilere düşmanlıkta, saldırıda
ittifak olanların kendi aralarında büyük çıkar çatışmaları vardır. Halka
ve devrimcilere karşı birliktirler ama
söz konusu çıkarları olunca birbirlerini
yer, birbirlerinin gözünü oyarlar.
Her iki tarafın da “İslamcılığı”
kapitalist sömürü düzenini meşrulaştırmaktır. İslam, bunun için ideolojik bir araçtır. Bu araç, bugün “İslamcı” kimlikleriyle tekelleşen, cemaat, tarikat ve holdinglerin temsilcisi
AKP ve Gülen Cemaati’nin elindedir.
AKP’nin de Gülen Cemaati’nin
de savundukları sistemin öz olarak
diğer düzen partilerinden hiçbir farkı
yoktur. Çünkü İslam’ın kapitalizm
dışında bir ekonomi politikası yoktur. AKP’nin iktidar pratiği ve Gülen
Cemaati’nin de savundukları kapitalist
sömürü politikalarını uygulamaktan
başka bir şey değildir. Tek yaptıkları,
sömürü sistemini meşrulaştırmak
için, hak arama yerine şükürcülüğü,
adalet ve eşitlik mücadelesi yerine
kaderciliği örgütlemek ve bu dünyadaki zenginler ve fakirler şeklindeki
ayrımın Allah’ın takdiri olduğunu
kabullendirmektir. Sadaka kültürünü yaygınlaştıran “hayır işlerini”
kurumlaştırmaktır. Diğer bir yanıyla
da yine bu “kurumlaşmalar” üzerin-

den halkın dini
inançlarını ve
vicdani duygularını sömürerek
halkı soymaktır.

AKP ve
Cemaat
Güçleri
Arasında
Misilleme
Saldırıları Devam
Ediyor
Günlerdir basın, devletin stratejik
kurumlarını ele geçiren Gülen Cemaati ile Erdoğan arasında artık ayyuka çıkan iktidar çatışmasını yazıyor.
Gülen’in Erdoğan için yayımladığı
kasette, Gülen, Erdoğan’ı, “Bana
itaat et etmezsen büyük tokadı yersin”
diyerek açıkça tehdit ediyor. 7 Şubattan bu yana da, Gülen Cemaati
soygunda büyük payı kaptırmak istemeyen Erdoğan’a ve AKP’ye tehditlerini fiilen uygulamaya geçirmeye
başladı. Erdoğan da iktidar olma olanaklarıyla karşı saldırıya geçti. Egemenlerin iktidar için, çıkarlarını korumak için yapamayacakları hiçbir
şey yoktur. Ne dostluk, ne ortaklık
tanırlar.
Polis teşkilatının, İstihbarat, Organize Suçlar, Personel Dairesi vb.
birimlerinin Gülen Cemaati’nin kontrolünde olduğu, Işık Evleri’nde devşirdikleri gençleri gönderdikleri polis
kolejlerindeki ve polis akademilerindeki gücü bilinir. 20 Şubat 2012
tarihli hemen hemen bütün gazeteler,
AKP’nin, Gülen Cemaati’nin Emniyet’teki gücünü kırmak için yaptığı
değişiklikleri “İstanbul Emniyeti’nde 3. dalga” olarak yazdı. Bu
dalga, Cemaat-AKP çatışmasının dışa
vurumu, bir misilleme ve tasfiye
operasyonun bir parçasıdır.
İlk tasfiye, 8 Şubat 2012’de, MİT

KATİLİ DEVLETTİR!

Müsteşarı Hakan Fidan’ın ve 4 MİT görevlisinin
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı
tarafından ifadeye çağrılmasının hemen ardından İstanbul Emniyeti’nde
yaşandı. Terörle Mücadele Şube Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü ile İstihbarattan Sorumlu İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı görevden alındı.
İstanbul Emniyeti’ndeki ikinci tasfiye
15 Şubat’ta, yine Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü’nde, İstihbarat Şube
Müdürlüğü’nden 10 yetkili müdür,
komiser görevden alındı. Tasfiyenin
üçüncü aşamasında da Terörle Mücadele, Organize Şube ve İstihbarat
Şubesi’nde görevli 700 polis memurunun tayini İstanbul dışında 7
ile dağıtıldı. İstanbul Emniyet Müdürü
Hüseyin Çapkın, boşalan yerlere
hızla AKP’ye yakın olanları atadı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne
Mali Şube Müdürü Ömer Köse,
İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne Erol
Demirhan’ın yardımcılığını yapan
Serdar Güldalı getirildi.
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Hanginiz Temiz ki?
Yiyin Birbirinizi!
Daha MİT krizi son bulmamışken,
Gülen Cemaati, öyle kolay lokma
olmadıklarını, sinmeyeceklerini göstermek için, AKP’nin büyük vur-
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gunlar yaptığı, yandaşlarını ihya ettiği
ihale yolsuzluklarını deşifre eden
operasyonla yeniden saldırıya geçti.
Kamu ihalelerindeki usulsüzlükleri
soruşturmakla görevli Kamu İhale
Kurumu (KİK) yapılan polis baskını
ve yöneticilerinin gözaltına alınması,
Cemaat-AKP hesaplaşmanın kolay
durulmayacağını gösteriyor. Çünkü
ortada paylaşılamayan büyük bir yağma var. Gülen Cemaati de halkın
parasının, devletin olanaklarının yağmalanmasına karşı çıktığı için değil,
tam tersine kendi yağma payını büyütmek içindir bu operasyon. Kamu
İhale Kurumu’na yapılan baskın sonucu ortaya çıkan tablo buz dağının
görünen kısmıdır. İhale yasasını 18
kez değiştiren AKP iktidarının, Karayolları, Devlet Su İşleri gibi kurumların da içinde olduğu 100’e
yakın devlet ihalesinde 1 milyarlık
vurgun yaptığı ortaya çıkıyor.
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Taraf Gazetesi’nden ARZU YILDIZ’ın 17 Şubat tarihli haberinde;
“Kamu İhale Kurumu’na (KİK) yönelik operasyonda ele geçen belgeler
ve polisin teknik takibiyle görüntülediği fotoğraflar, “rüşvetin belgesi
mi olur” tezini çürüttü. Görüntülere
göre müteahhitler, işlerinin daha kolay ve rahat yürümesi için KİK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya ve KİK
raportörü Osman Turna’ya kargoyla
gönderdiği kolilerde zarflar içinde
paralar, saat ve çeşitli hediyeler
çıktı.” yazıyordu.
Daha dün birlikte başkalarının telefonlarını dinleyenler, kameralara
kayıt yapanlar, kasetler yayınlayanlar,
bunları medyaya pazarlayanlar bu
gün birbirlerine aynı yöntemle saldırıyorlar.
Yine, AKP iktidarının ihale yolsuzlukları üzerine, CHP’nin Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu üyesi,
milletvekili Aykut Erdoğdu, basına
yansıyan açıklamalarında; en büyük
yolsuzluğun TOKİ, Enerji Bakanlığı
ve belediyelerde olduğunu ve 1,5 yıl
boyunca çalışarak hazırladıkları raporda 400 milyar lira tutarındaki
ihaleleri incelediklerini ve bu ihaleleri
neredeyse hepsinin AKP’ye yakın
30-40 şirket tarafından kazanıldığını

belgelediklerini söylüyordu.
Ahmet Altan da, 15 Şubat tarihli
Taraf gazetesindeki köşesinde, Kamu
İhale Kurumu’na yapılan baskına
ilişkin yazısında “devlet ihaleleri bir
çiftlik” diyerek AKP iktidarının yandaşlarının ihalelerde nasıl ihya edildiğini şöyle yazıyordu: “Fesat karıştırılan ihale sayısının yetmişe yükseldiği açıklandı. Bu iddialarla ilgili
olarak iki büyük müteahhit hakkında
yakalama kararı çıkarılmış, sınırlar
uyarılmıştı.
Aranan müteahhitlerden biri Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ikinci
başkanıydı. Diğerinin kuzey Irak’ta
bir milyar dolarlık yatırımı olduğu
söyleniyordu. Ankara-Konya Karayolu gibi kapsamlı ihaleler almışlardı.
Herkes başka işlerle uğraşıyordu
ama bu dev ihaleler sistemin kara
deliklerini oluşturuyordu (…) Çünkü
siyasetin finansmanı önemli ölçüde
“müteahhitler” tarafından karşılanıyordu.”

‘Çatışmanın Faydası Yok,
Sömürüyü Kardeşçe
Paylaşarak Yolumuza
Devam Edelim’
MİT, yargı, polis üçgeni içinde,
her iki tarafında etki alanlarında,
karşılıklı misillemelere girişmeleri
sonucu oluşan tablo, AKP ve Gülen
çevresi tarafından uzun vadeli çıkarlar
açısından tehlikeli görünmüş olacak
ki, aralarındaki çatışmayı gizlemeye,
inkara yöneldiler. AKP ve Cemaat
yanlısı basın manşetlerinde “birbirimizi yemeyelim” “düşmanlarımızı sevindirmeyelim” içerikli başlıklar atmaya, sahibinin sesi köşe
yazarları ise, “aramızda çatışma
yok” manalı yazılar yazmaya başladılar.
Gülen Cemaati’nin sesi olan Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce,
15 Şubat tarihli yazısında bir yandan
“Bu hükümet, Cumhuriyet tarihinin
gördüğü en icracı, en uyumlu, en
gayretli, en başarılı hükümettir. Demokratikleşme konusundaki siyasi
iradesi, başta Sayın Başbakan olmak
üzere şimdiden tarihe geçmiştir. Ül-
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kesini seven, insaf ve vicdan sahibi
hiç kimse, bu hükümetin tökezlemesini
istemez. Bunun Türkiye’nin geleceğine, istikrarına, demokratikleşmesine
malolacağını bilir.“ diyerek hem
AKP’ye barış çağrısı yapıyor hem
kamuoyunu Cemaat ile AKP arasında
sorun olmadığına inandırmak istiyor.
Fakat diğer yandan da “Öfke ile kalkan zararla oturur. Hele bu öfke,
yeni kanun düzenlemelerine alelacele
yansırsa”diyerek AKP’yi uyarıyor.
Hüseyin Gülerce ve onun gibi
Fethullah Gülen Cemaati’ne yakınlıkları ile bilinen birçok yazar ve
çevre ortaya çıkan tablodan rahatsızlığını belirtiyorlar ve sağduyu çağrısı yapıyorlar. Şöyle diyor Hüseyin
Gülerce;. “Bence tam da bugün itidale, sağduyuya, ortak akla ihtiyaç
var. Klasik bir talep ama başka yol
bilen varsa söylesin. Yargısı, istihbarat teşkilatı ve emniyet güçleri
tartışmanın odağına oturmuş, hükümet ile yargısı karşı karşıya gelmiş
görüntülü bir Türkiye’nin kime ne
faydası var”
Başbakan Erdoğan’ın siyasi baş
danışmanı ve Yeni Şafak’ta “Yasin
Doğan” takma adıyla yazılar yazan
Yalçın Akdoğan da “Hükümet ve cemaat çatışması” demenin “fitne çıkarmak” olduğunu söylüyor.
Yine, Fethullah Gülen’e yakınlığı
ile bilinen Zaman gazetesinin yazarı
Ali Bulaç, 13 Şubat 2012 tarihli yazısında MİT- Savcılık krizi üzerine
AKP’ye Cemaat’in sayesinde iktidar
olduğunu, yerel ve genel seçimlerdeki,
referandumdaki başarısını, askeribürokratik vesayetten kurtulması yönünde büyük başarıları Cemaat’e
borçlu olduğunu hatırlatarak şöyle
diyor. AKP’nin geleneksel Milli Görüş çizgisini gözden geçirip iktidara
yürümesi, eşzamanlı cemaatlerin tek bir cemaat değil- ona toplumsal
olarak da destek vermesiyle mümkün
oldu” diyor ve devam ediyor Ali
Bulaç; “Bugünkü olaylara yakın, dar
açılardan değil, 300 yıllık bir perspektiften bakmalıyız. Üçüncü şahısların, iç ve dış güçlerin körüklediği
fitne ülkenin tamamına ve Ortadoğu’nun geleceğine dönüktür. Hepimize

büyük sorumluluklar düşüyor. “Fitne
katilden beterdir”. Kardeşçe, adaletle,
paylaşarak ve fedakarlık yaparak
yolumuza devam etmekten başka
seçeneğimiz yok.”
Ali Bulaç’ın yazdıkları düşünce
ve niyetlerini açıkça ortaya seriyor.
Yani, yağma ve sömürüde ve de yönetimde kardeşçe bir paylaşım yapalım diyor.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi de, 20 Şubat 2012
tarihli, Yeni Şafak gazetesindeki yazısı, her ne kadar gizlemeye çalışsalar
da artık her şeyin su yüzüne çıktığının
işaretidir. AKP-Gülen Cemaati ilişkilerinde hiçbir şeyin, 7 Şubat öncesindeki gibi olmayacağını, güven
duygusunun sarsıldığını ve ilişkilerin
test edileceği, taşların yerine oturtulacağı bir sürece girildiği söyleyerek
bir yandan AKP adına Gülen Cemaati’ne meydan okuyup tehditler
savuruyor, diğer yandan da “yaşananlardan rahatsız olan, “Akil isimler”
devreye girmeye başladı.” diyerek
uzlaşma yollarının arandığını belirtiyor. Yine yazısında AKP’li yetkili
biriyle yaptığı görüşmeden alıntılarla
Cemaat’e göndermeler yaparak şöyle
devam ediyor Selvi: “Herkes Başbakan Erdoğan’ın kararını bekliyor.
Ama hem Başbakan Erdoğan’ın hem
de MİT Müsteşarı Fidan’ın, bir hatadan dolayı, olaya bir intikam his-

siyle yaklaşıp, iktidar gücünü üstlerine
sevk etmeyeceği biliniyor.
(…)Nasıl bir süreç. AK Parti’nin
etkili bir isminin ağzından aktarmak
istiyorum bunu. “Görüldü ki, bu dönem operasyonlara açık bir dönem.”
Sonra bir ekleme: “Bu iş burada
kalmayacak. Farklı noktalardan bize
başka operasyonlar çekilecek.” AK
Parti bunun farkında. Daha ötesinde
bilgilere sahip olduklarını düşünüyorum. Peki bu durumda ne yapacaklar? Vazoyu kırmamaya özen gösterecekler. Müslüman merhametiyle
hareket edecekler. Ama Başbakan
Erdoğan’ın Ankara’ya dönüşü bu
kez biraz farklı olacak. Hasta yatağından yönettiği sürece bizzat el koyacak. Başbakan’ın bu tür kriz anlarında ne kadar kararlı olduğu biliniyor. Dünyada dik duruşuyla ünlü
bir lider Recep Tayyip Erdoğan.
Şu satırlara dikkatinizi çekmek istiyorum. “Önümüze 367 engeli çıkarıldı, aştık. Anayasa’yı değiştirip, Cumhurbaşkanı’nı halkın seçtiği bir sistem
getirdik. 27 Nisan muhtırası verildi.
28 Nisan’da sivil muhtıra ile yanıtını
verdik. Partimiz hakkında kapatma
davası açıldı, kapattırmadık. HSYK
krizi çıkarıldı, HSYK’yı değiştiren
Anayasa değişikliği gerçekleştirdik.
Şimdiye kadar önümüze çıkarılan engelleri tersine çevirdik. Hiçbirine
boyun eğmedik.” Aktaracaklarım bu-

rada bitmiyor tabii ki. Devamı var:
“Bu kez önümüze özel yetkili mahkemeler krizi çıkarıldı. Ülkemiz terör ve
çetelerle mücadele ettiği sürece bu
tür mahkemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu bizimle bir hesaplaşmaya çevirmek isterlerse, 1
maddelik bir yasa çıkarır ve özel
yetkili mahkemeleri kaldırırız.”
Sahibinin sesi yazarların yazılarından da anlaşılacağı üzere karşılıklı
kılıçların çekildiği, ama aynı zamanda
da, bunun her iki tarafın yararına da
olmayacağı vurgulanıyor. Bu çatışmadan göreceli olarak bir taraf daha
güçlü çıkmış bir tarafın gücü zayıflamış olabilir. Bu sonucun halkın
yararına bir tarafı yoktur. Yine kazanan sömürü düzenidir. Egemenler
arası çatışmalarda halkın çıkarı onların
çelişkilerini ve çatışmalarını daha da
büyütmektedir. Emperyalizmin uşağı
her iki tarafında bütün pisliklerini,
yolsuzluklarını, hırsızlıklarını ve din
istismarcılıklarını her fırsatta teşhir
etmeliyiz. Bu nedenle “yesinler birbirlerini” deriz. Onlar ki, halkın hak
ve özgürlük, adalet ve eşitlik, demokrasi ve ekmek taleplerini baskı
ve işkence ile, hapishaneler ve zulüm
ile boğanlardır. Bu dünyada kendileri
cenneti yaşarken halkımıza bu dünyayı cehenneme çevirenlerdir. Bizim
olanı onlardan alıp onlara bu dünyayı
cehenneme çevirmeliyiz.
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Gülen Cemaati de AKP’de 12 Eylül’ün Çocuğudur
Cemaatler, tarikatlar bu düzen içinde düzenin partilerini iktidar yapacak, iktidardan indirecek güce sahip,
herkesin bildiği, faaliyetleri açık “illegal” yapılardır.
Düzenin tüm kurumları, partileri, örgütleri onlarla ilişki
içindedir ve işbirliği yaparlar. Fakat ne onların varlığını
ne de bu ilişkiyi ve işbirliğini hiçbir zaman resmileştirmezler. Gülen Cemaati de böyledir. Hatta bu tür yapılar
içinde en güçlülerinden biri de denilebilir.
12 Eylül cuntası, halkın devrimci mücadelesine karşı,
tarikatların ve İslamcı örgütlerin devlet denetiminde
güçlenmesini ve yaygınlaşmasını sağladı. Bu güçlenme,
cuntanın ve daha sonra da diğer iktidarların bilgisi ve
onayı dahilinde, İslamcılar’ın ABD, Suudi Arabistan
tarafından finanse edilmesiyle sağlanmıştır. Peş peşe
Suudi sermayeli bankalar, holdingler, yatılı okullar, kolejler, dershaneler açıldı. Fethullah Gülen Cemaati de o
günlerde doğdu. AKP’nin kökleri o yıllara dayanır.

Özal’a iktidar yolunu açan Amerika’ydı, kitle desteği
İslamcılar’dan geldi. Bu dönem, halk açısında her türlü
yozlaşmayı, çürümeyi, kapitalizmin dizginsiz sömürüsünü,
baskıyı, zulmü, özelleştirmeleri beraberinde getirirken;
İslamcılar desteklerinin karşılığını, siyasi ve ekonomik
güç haline gelerek aldılar. Bu süreç aynı zamanda, Fethullah Gülen Cemaati’nin güçlendiği bir süreçtir. Ekonomik güçlenmeyle birlikte, İslamcı kalburüstü bu kesimin, kapitalist sistemle bütünleşmeleri, “yeşil sermaye”
diye adlandırılan, özünde ise kapitalist sermaye olan,
holdingleşmeleri dönemi başlamıştır. İslamcı partiler,
cemaatler bu holdingler tarafından finanse edilmiş ve
iktidara taşınmıştır.
1980 sonrası hem ticari, hem siyasi olarak palazlanan
Fethullahçılar, RP’den ANAP’tan DYP’ye, DSP’den
AKP’ye kadar birçok düzen partisini desteklemiştir.

KATİLİ DEVLETTİR!
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İstiklal Mahkemeleri, DGM, ACM ve Sonrası…

Hepsi Adaletsiz ve Halka Düşman
Mahkemelerdir, Adaleti Halk Sağlayacaktır!
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“Nasyonal Sosyalizm karşısında
hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz
her kararda önce kendinize şunu sorunuz: 'Benim yerimde Führer olsa
nasıl karar verirdi?'” (Nazi yargılamaları sırasında adalet müşaviri olan
Hans Frank’ın yargıçlara seslenişi)
İşte faşizmin yargı anlayışı bu
şekilde oluşturulmuştur. Bunu alıp
ülkemizdeki mahkemelerle kıyasladığımızda hiç de farklı olmadığını
görebiliyoruz. Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemeleri’nin hakimlerinin de
Erdoğan veya bir başka oligarşi temsilcisinin ağzına bakıp o ne karar
verirdi diye düşünmediklerini özellikle bugün kimse söyleyemez. Tamamıyla oligarşinin ihtiyaçlarına
göre şekillendirilen bu mahkemelerin
delil tartışması bile yapmaya gerek
görmeden, iktidarın emriyle polis
senaryolarını temel alarak kararlar
verdiğini artık burjuva basın dahil
herkes tartışmaktadır.
Fakat tüm tartışmalara ve çıkan
sorunlara rağmen bu tür mahkemelerden vazgeçmeye hiç de niyetli olmadıklarını, bu tür mahkemelerin
kendileri için bir ihtiyaç, zorunluluk
olduğunu da dile getiriyorlar.
Bugün ACM’lerden, son MİT kararıyla, deyim yerindeyse canı yanmış
olan AKP buna rağmen bu tür mahkemelerden vazgeçmek istemiyor.
Çünkü her ne kadar kendi içlerindeki
it dalaşı nedeniyle kimi zaman bu
kurumları birbirlerine karşı kullanıyor
olsalar da bu tür mahkemelerin esas
işlevi oligarşinin kendi içindeki çatışmalar değil, halka karşı yüklendikleri
misyondur. Bu, oligarşinin halkı düşman gören bakışını ve iktidarını kaybetme kaygısının göstergesidir.
İktidarı kaybetme korkusu ve bu
nedenle mahkemeleri halka karşı en
acımasız biçimiyle kullanma geleneği
de yeni değildir. Ülkemizde bu gelenek cumhuriyetin ilk yıllarından
bu yana uygulana gelmektedir.

İstiklal
Mahkemelerinden
Günümüze
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Kemalist
yönetim iktidarı koruma
kaygısı içinde olduğu dönemde İstiklal mahkemelerini kurmuş ve iktidara
karşı muhalif olan veya
muhalefet yapma potansiyeli olan herkesi bu
mahkemelerden geçirerek
hizaya sokmuştur… Daha
sonra Kürt halk isyanlarının patlak verdiği yıllarda ise Takriri Sükun
Yasası ve yeni dönem İstiklal mahkemeleri ile olaya müdahale edilmiştir. Bu mahkemeler küçük burjuva diktatörlüğü
için iktidarını sağlamlaştırmanın araçları olmuştur.
İstiklal mahkemeleri 1920 ile
1927 arasında kurulan mahkemelerdir.
Bu mahkemelerin en önemli özelliği
yargılananların temyiz (itiraz) haklarının bulunmamasıdır. Mahkemelerde yargılananların birçoğu aynı
gün- hafta içerisinde tutuklanır, yargılanır ve cezaları infaz edilir. Bu
mahkemelerde delil aramak diye bir
şey yoktur.
İstiklal mahkemelerinden sonra
Kürt isyanlarının devam ettiği koşullarda daha çok askeri mahkemeler
iş görmüş ve yine bunları besleyen
özellikle Dersim isyanı döneminde
Umum Müfettişlik Kurumu oluşturulmuştur. Dördüncü Umum Müfettişlik esas olarak Dersim isyanına
karşı kurulan ve bu isyanı bastıran
kurumdur ki başında Abdullah Alpdoğan isimli askeri komutanın bulunduğu, komutanlık ve valilik yetkilerine sahip aynı zamanda mahkeme
kararlarını imzalama yetkisi de bulunan bir kişidir. Günümüzde Olağanüstü Hal Valiliği gibi bir işlevi

ENGİN ÇEBER’İN

olan bu kurumun o dönemki uygulamaları da hukuk ve adaletin işletilmeyip, halkın zorla baskı altına
alınmasına dönük uygulamalardır.
İşte küçük burjuva diktatörlüğü
bu şekilde kendi iktidarını sağlamlaştırmış ve bu arada da kurduğu
oligarşik ittifak ile emperyalizmle
girilen ilişkileri de hızlandırmaya
başlamıştır…
Oligarşik iktidarın 1950 sonrasındaki iktidarlarının hepsinde de aslolan baskı ve zor olmuştur. Oligarşinin emperyalizme bağımlı çarpık
kapitalist yapıyı oturtabilme ve halkın
giderek gelişen hak taleplerine cevap
verebilme gücü yoktur. Bu nedenle
bir yandan emperyalizmle ilişkileri
geliştirirken diğer yandan da halkın
tepkilerini boğacak yapılara her zaman ihtiyaç duymuştur. Bu amaçla
yargı alanındaki ilk uygulamalardan
biri Devlet Güvenlik Mahkemeleri
olmuştur.
DGM’ler ilk olarak 1973 yılında
1961 anayasasına eklenen bir madde
ile gündeme gelmiş ancak o dönem
yasalaştırılıp uygulamaya sokulamadan kalmıştır. 1970’lerin sonlarında
önce sıkıyönetim mahkemeleri ku-

rulmuş ve devrimcilere karşı, halka
karşı bu mahkemeler eliyle adaletsiz
tüm kararlar verilmeye başlanmıştır.
Ardından 12 Eylül faşist cuntası döneminde yargılamalar askeri mahkemelere devredilirken yeniden “sivil” yönetime geçilen 1983 yılından
itibaren ise DGM’ler 1982 anayasasıyla yasal bir zemine oturtulmuş ve
uygulamaya sokulmuştur. Olağanüstü
yetkilerle donatılan bu mahkemelerin
üç üyesinden biri de askerdir ve
mahkemeler devlete karşı işlenen
suçlar adı altında esas olarak devrimcilere karşı kurulan ve devrimcilerin, düzene muhalif olan kesimlerin
yargılandığı kurumlar olmuştur.
Yıllar içinde verdikleri haksız ve
hukuksuz kararların giderek daha
fazla tartışılır olması, devrimcilerin
DGM’lerin kapatılması için yıllara
yayılan mücadelesi nedeniyle önce
mahkemelerdeki asker üyeler çıkarılarak tepkiler yumuşatılmaya çalışılmıştır. Ancak adaletsizliğin her biçimiyle sürdüğü bu mahkemelerin
sorunu asker üyenin olmasından değil
mahkemelerin faşist bir yargılama
sisteminin ürünü olmasından kaynaklanıyordu. Verdikleri tüm kararlar
adaletsiz ve hukuka hiçbir şekilde
uymayan kararlardır. İşkence altında
alınan ifadelerin delil kabul edildiği,
zorlama bilgi ve belgelerle insanların cezalar aldığı mahkemelerdir.
Bu nedenle teşhir olmuş ve artık değiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmişlerdir.
Sonuç olarak, DGM’ler 2004 yılında çıkarılan bir yasa ile kaldırılmıştır. Ancak bu kez de yerine Özel
yetkilerle donatılmış Ağır Ceza Mahkemeleri kurulmuştur. Çünkü oligarşinin bu tür kurumlara ihtiyacı
vardır. Kendi iktidarını güvence altına
almak, halkın tepkilerini bastırmak,
devrimcilerin susturulmasını sağlamak için bunlara ihtiyaçları vardır.
İşte son tartışmalarda bu konuda
açıkça yapılan itiraflar:
Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, “Özel görevli mahkemeler Türkiye'de olmazsa olmaz şeyler değil.
Bunları savunan bir yaklaşımı da
ortaya koymuyoruz. Türkiye'nin ih-

tiyaçları, Türkiye'de terörle 30 yılı
aşkındır süren mücadele, organize
suç örgütleri ve başka organize yapılar nedeniyle böyle bir mahkemeye
ihtiyaç duyulmuş geçmişten beri ve
bu ihtiyaç varlığını sürdürüyor.”
diyor.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek;
“Bunlar örgütlü suçlara bakıyor.
Türkiye’de yargılanan örgütlerin
de önemli bir kısmının 20-30-40
yıllık geçmişi var. Bunun tarihini,
terminolojisini, çalışma tarzını, yöntemlerini, sanıklarını, haberleşmesini, olaylara bakış açısını bilen bir
mahkeme ve savcı ile bilmeyen, işi
sıfırdan başlayarak bakacak. İhtisaslaşmamış bir mahkeme, o tür
davalarda ciddi zorluklarla karşılaşır.
Olaya sorumlu, sağlıklı bakan kesim,
bunların lüzumuna inanıyor ama
uygulamadaki bir kısım hususlar
sebebiyle itirazları var. O da kanundan kaynaklanmıyor, söylediğim
sebeplerden kaynaklanıyor.”
Evet, işte bu nedenlerle vazgeçemiyorlar. Ne zaman ki halkın tüm
tepkileri son bulur, ne zaman ki devrimciler tarih sahnesinden silinir de
oligarşinin iktidarı istikrar kazanır o
zaman bu mahkemelere duyulacak
ihtiyaçta ortadan kalkar!
Peki, bu ne zaman olacak? Elbette
bizim gibi yeni sömürge bir ülkede
oligarşi açısında hiçbir zaman olmayacak… Çünkü ne oligarşi sömürüye
ve emperyalizmle girdiği ilişkilere
son verir ve krizi biter ne de buna
karşı halkın büyüyen tepkileri ve isyanı… Ve bu nedenle devrimcilerin
mücadelesi de hiçbir zaman bitmez,
bitirilemez. Dolayısıyla bu tür yetkili
mahkemeler de iktidarı sona erene
kadar oligarşinin ihtiyaç duyacağı
mahkemeler olacaktır.

ACM’ler Kimi Neden,
Nasıl Yargılıyor, AKP’nin
Sorunu Nedir?
Özel yetkili ACM’ler, DGM’lerin
kaldırılması üzerine onların yerine
konulan ve yasayla da düzenlenen
mahkemelerdir. Bu mahkemeler kapsam olarak DGM’lere göre daha da

KATİLİ DEVLETTİR!

genişletilerek düzenin kendi ürettiği
suçlardan dolayı da birçok insanın
yargılandığı mahkemeler haline dönüştürüldü. Ve bu mahkemeler giderek
üyelerinin değişikliği ve iktidarın
kendi denetimi ve yönlendirmesini
de artırmasına paralel olarak artık
hukuk ve yasanın hemen hiç uygulanamadığı yerler haline gelmiştir.
Öyle ki geçmişin DGM’lerinde dahi
“suç” olarak görülmeyen birçok konu
burada suç kapsamı içine sokulmuştur.
DGM’lerde hukuksuzluk diz boyu
olmasına rağmen ACM’ler ona rahmet okutacak boyutta hukuksuz kararların altına imza atmaya başlamışlardır. Pankart asmak, slogan
atmak, Grup Yorum konser bileti
satmak, anma yapmak gibi her
türlü demokratik eylem “suç” olarak
görülmüş ve bu nedenle onlarca yılık
cezalar verilmeye başlanmıştır. Dahası
bu “suçlar” için öyle çok fazla delile
belgeye de ihtiyaç duyulmaz olmuştur.
Polis fezlekeleri doğru dürüst araştırılmaya bile ihtiyaç duyulmadan
savcılık iddianamesi haline getirilip
polis komplosu, telefon dinlemeleri,
ve gizli tanıklar üzerinden de yargılamalar yapılmakta ve cezalar kesilmektedir.
Son dönemde oligarşinin kendi
içindeki hesaplaşmalara da sahne
olan ACM’ler esas olarak halk ve
devrimcilere karşı kurulan ve halkı
düşman olarak gören mahkemelerdir.
Ve yukarıda AKP’li Bozdağ ve Cemil
Çiçek’in açıklamaları da zaten bunu
ortaya koymaktadır.
Ama kurulan bu ACM’ler bir gün
gelip de iktidarın kendisini de vurmaya başladığında sorun oldular. İktidarın kendi içindeki çatışması sonucu ACM’lerin AKP’ye ters yönde
bir karar alarak MİT’i yargılamaya
kalkmaları karşısında AKP hızla harekete geçerek yeni bir yasal düzenleme yoluna gitmiştir.
Çünkü bir yandan devrimcilerin,
halkın muhalefetinin ezilmesi için
ACM türü mahkemeler bir zorunluluk
iken diğer yandan ise bu tür mahkemelerin bir gün kendilerine karşı da
kullanılabiliyor olması yeni düzenlemeleri de zorunlu hale getirmektedir.
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İşte son çıkarılan MİT’le ilgili
yasa da bunun sonucudur. Oligarşi
kendi çetelerini işleri bittiğinde harcamakta hiçbir sakınca görmez elbette
ama ihtiyacı olduğu süre içinde ise
onları korumak ve kollamak için gerekli çabayı gösterir… İşkencecilerini
mahkemelerde aklamak, yargılanmalarının önüne geçmek, kontrgerilla
elemanlarının yargılamalardan muaf
tutulmasını sağlamak için de gerekli
yasal düzenlemeleri yapmış, yasaların
yetmediği yerde ise her türlü hukuksuzluğu yapmaktan geri durmamıştır.
DGM, ACM türü mahkemeler aynı
zamanda bu işi yapan mahkemeler
durumundadır.
Çünkü Cemil Çiçek'in Susurlukçu
Korkut Eken için, "Benim nazarımda
onlar birer kahramandır. Böyle davulla zurnayla ifşa edilmesi doğru
değil, yoksa bir daha devlet için çalışacak insanları nerden bulacağız."
sözleri bu korumacılığın nedenlerini
de açıklar. Oligarşinin katliamlarını
yapacak, devrimcileri katledecek,
halkı sindirecek katillere, kontracılara
ihtiyacı vardır.
Bugün benzer sözler MİT’çiler
için de sarf edilmektedir.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Örgütlerin içine sızmış MİT
görevlileri canı pahasına, şehitliği
göze alarak görev yapıyorlar. Onları
terörist, terör örgütüyle işbirliği ya-

par göstermek, bunu kim, hangi saikle yapıyorsa yapsın bu ülkenin
birlik, beraberliğine, güvenliğine,
bekasına iyilik değil, kötülüklerin
en büyüğünü yapıyor.''
Bu kurumu seçkin bir kurum olarak da gösteren Bozdağ kurumu nasıl
korumaya aldıklarını da açıkça ortaya
koyuyor.
Oysa MİT ki, kurulduğu günden
bugüne her türlü komplonun, provokasyonun ve katliamın içinde yer almış, Türkiye ve Ortadoğu’da bir çok
katliama ve halka karşı harekata katılmış bir kurumdur. Daha kısa süre
önce Suriye’de 49 MİT görevlisinin
yakalandığı haberi yayınlandı… Ne
aramaktadır bu görevliler Suriye’de?
Elbette, emperyalizm adına Suriye’ye
karşı gerçekleştirilen operasyonun
tezgahlanmasından başka bir görevleri
yoktur. Yani MİT emperyalizm ve
oligarşi adına Ortadoğu halklarına
karşı suç işleme görevini yerine getirmektedir. Bu görev AKP’nin bugünkü politikalarıyla örtüşen bir görevdir. Ve bu görevleri alanları korumak için de ihtiyaç duyulan yasal
düzenlemeler hemen yapılmaktadır.
AKP, devrimcilere ve halka karşı
kendi kontrgerillasını oluşturdu ve
MİT için özel olarak çıkardığı yasalarla da onları korumaktadır. Kendisi
için çalışan tüm kontra elamanlarının
yargılanması böylece izne bağlan-

Af Dilemedik
Yüz Sürmedik Eteklerine
Güler’in Özgürlüğünü
Direnerek Biz Kazandık
Malatya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nde 19
Şubat günü Halk Cephesi tarafından “Damında Şahan
Güler Zere” belgeselinin gösterimi yapıldı. Güler Zere
ve şehitliğinin yıldönümü olan Ulaş Bardakçı nezdinde
tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun
yapılmasının ardından Güler Zere’nin hayatını anlatan
bir konuşma yapıldı.
Konuşmadan sonra, büyük direnişte şehit düşen
Feride Harman’ın babası Asaf Harman, Güler Zere’nin
kendilerine yazdığı mektupların bir kısmını okudu. Bel-
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maktadır.
Ve bu konuda AKP’nin politikası
da açıktır, kontra elemanlarının yargılanmasının önüne geçemezse, yani
ACM’leri denetimi altına alamazsa,
ACM’leri tek bir yasayla değiştirebileceklerini de söylemektedirler.
Ama aynı zamanda ACM gibi bir
kuruma ihtiyaç duyduklarını da belirtmektedirler.
Bu olayda görüldüğü gibi, oligarşi
için yasalar kendi hukuksuzluklarına,
terörlerine “yasal” kılıf uydurmaktır.
Bu durumda yapacakları en fazla
ACM’leri değiştirip yerine başka bir
isimde ama yine aynı işlevi görecek,
halka ve devrimcilere karşı kullanılacak bir organ yaratmak olacaktır.
Sonuç olarak oligarşinin kurduğu
ACM gibi yargı kurumları esas olarak
halka karşı kurulmuş ve halkı ve
devrimcileri yargılayan kurumlardır.
Buraların adaletle, hukukla bir ilgisi
yoktur. Tek dertleri sömürü düzeninin devamı ve emperyalizmin ve
oligarşinin ülke ve dünya ölçüsündeki çıkarlarının güvence altına
alınmasıdır.
Bu nedenledir ki gerçek adaleti
ancak ve ancak halk sağlayabilir.
Halka düşman olan kurumlara karşı
da onların besleyip büyüttüğü kontrgerilla elemanlarına karşı da adaleti
sağlayacak olan halktır…

gesel gösterimine
60 kişi katıldı.
Belgesel, 19
Şubat günü de
Trakya Kültür
Merkezi tarafından Lüleburgaz
Petrol-İş Toplantı
Salonu’nda gösterildi. Gösterim,
19 Şubat 1972’de İstanbul Arnavutköy’de yiğitçe çarpışarak şehit düşen THKP-C savaşçısı Ulaş Bardakçı nezdinde tüm devrim şehitleri anısına yapılan bir dakikalık
saygı duruşuyla başladı.
Güler Zere’nin yaşamının anlatıldığı ve “Güler
Zere’ye Özgürlük” kampanyası sırasında Lüleburgaz
ve Babaeski’de yapılan çalışmalara dair kısa bir konuşmanın ardından belgesel izlendi. Gösterime 15 kişi katıldı.
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rebileceği
hiçbir şeyin
olmamasıdır.
Bu durum bizim küçük ve
inisiyatifli
gruplar halinde uzun
süreli bir savaş vermemizi ve bu savaş içinde halkı örgütleyerek, savaşa katarak güçlenmemizi olanaklı kılarken, düşmanın
uzun süreli savaşa dayanamamasını, giderek halktan tecrit olmasını ve güç kaybetmesini sağlar. İşte politik amaçlar için
gerilla savaşı temelinde yürütülen bu
uzun süreli savaşa Halk Savaşı denir.
Bu savaş stratejisini devrimci mücadeleye ilk uygulayan ve başarıya ulaştıran ve dolaysıyla doğruluğunu, Mark-

Ders:Biz Kimiz?
Ne İstiyoruz ?(4)
Sevgili Yürüyüş okurları, geçen
haftaki dersimizde “Silahlı mücadeleyi temel alacağız” deyip bitirmiştik. Bu
hafta kaldığımız yerden devam edip bu
konuyu bitireceğiz.
Silahlı mücadeleye başvuracağız,
fakat devletin büyük askeri, örgütsel,
politik gücü karşısında güçsüzüz...
Devletin ordusu, polis gücü karşısında
bizim, bir avuç insanın, görünüşte hiçbir şansı yoktur. O halde hem savaşmak
durumundayız, hem de başlangıçta çok küçük bir güçle savaşmak durumundayız... Zaman içinde güçlenme durumumuz var ama
düşmanın gücünü alt edecek
bir güce ulaşmamız uzun
bir süreç alacaktır.

- Bizdeki şartlar gereği, küçük bir
güçle savaşa girerek, gerilla savaşı
taktikleri uygulayarak, savaş içinde bir
yandan halkı kazanacağız, bir yandan
da savaşı basitten karmaşığa doğru geliştirerek halk ordusunu kuracağız.
Halk ordusunu kurana kadar savaş
esas olarak öncülerin, yani bizzat devrimcilerin savaşı olarak gelişecektir.
- Bizde, şehirlerde de devrimin
büyük bir potansiyel gücü vardır. Sadece kırlara dayanılarak savaş kazanılamaz. Şehir ve kırda silahlı mücadeleyi birlikte ele almak ve bu temelde geliştirmek gerekir. Yani kırlardan şehirlerin fethi değil, kır-şehir birliği
içinde savaş... Buna BİRLEŞİK DEVRİMCİ SAVAŞ diyoruz.
Bu savaşta can alıcı nokta, halkı savaş içinde kazanmaktır. Her
şey buna bağlıdır. Halkı kazanmanın yolu ise halkın
somut taleplerini dikkate alarak yürütülecek olan propagandadır. O halde silahlı mücadeleyi de propagandanın
bir aracı olarak kullanmak
gerekir.
- Silahlı mücadelenin politik propagandanın aracı olarak kullanılması,
- Eylem tarzının, halkın taleplerini
dikkate alması,
- Halkı somut eylemler etrafında tartıştırarak devrimcilerin haklılığına
inandırması,
- Devletin gerçek yüzünü gösterecek hedeflere vurması,
- Halkın düzene karşı olan memnuniyetsizliğini açığa çıkartması.
- Devletin göründüğü gibi güçlü olmadığını, gücünün yaygara ve gözdağına dayalı olduğunu, halka göstermesi
ve suni dengenin kırılmasına hizmet
etmesi,
- Halkın silahlı temelde örgütlenir
ve mücadele ederse devletin yenilebileceğini göstermesi işlevlerini yerine
getirecek bir anlayışla ele alınması
demektir.
Kısaca silahlı mücadelenin, gerilla
savaşının siyasi gerçekleri halka
açıklamanın aracı olarak uygulanması demektir. Bu savaşta her şey halkın beynine, ruhuna hitap etmelidir...

NASIL BİR
SİLAHLI MÜCADELE?

 Bu Durumda Nasıl Bir
Savaş Yürütmeliyiz?
Güçlü yanlarımızı esas alıp, düşmanın güçsüz yanlarına yüklenerek
uzun süreli bir gerilla savaşı vermeliyiz. Gerilla savaşı, küçük bir gücü düşman karşısında yenilmez bir güç haline getirir. Hatta bu küçük güç zaman
içinde gelişerek düşmanı alt eder. Bu savaşta bizim güçlü yanlarımız: İdeolojimizin sağlam ve güçlü olması, inancımız, haklılığımız, kararlılığımız,
halkın çıkarlarını savunmamız ve
devrimci durumun varlığı, yani düşmanla halk arasındaki çelişkilerin derinliği ve devrimci savaşla bu çelişkilerin daha da derinleşeceği gerçeğidir. Düşmanın güçsüz yanları ise bizim tam tersimizdir. Yani düşman saflarındaki insanların inançsız, ne için savaştığını bilmeyen, halktan gelme kişiler
olmalarına rağmen halka karşı savaş yürüten insanlar olması, devletin halkın taleplerini karşılayacak durumda olmaması, halka baskı ve terörden başka ve-

sist-Leninist bir savaş stratejisi olduğunu
kanıtlayan MAO'dur..
Mao'nun halk savaşı, Çin'deki şartlar ve bizdeki şartlar arasında birçok
fark vardır:
- Çin'de kırda feodal ilişkilerin hakim olması,
- Nüfusun büyük çoğunluğunun, (%
80) kırda olması,
- Köylülerin feodallere karşı yaygın
olarak silaha sarılması,
- Devrimci durumun daha derin olması,
- 1911'den beri ayaklanmaların olması,
- Komünist Partisi'nin bu ayaklanmalar içinde doğması,
- 1923-1927'de büyük bir ayaklanmayı yönetmesi ama yenilmesi ve kırı
esas alan bir mücadele anlayışına yönelirken bile bir gerilla ordusuna sahip
olması,
- Kırlarda kızıl siyasi üsler- kurtarılmış bölgeler- yaratmanın mümkün
olması, devrimin bu üslere dayanarak
gelişmesi ve savaşı sürdürmesi gibi bizdeki durumdan tamamen farklıdır.
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Bu savaşta her şey halkın beynine,
ruhuna hitap etmelidir...

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Devrimciler savaşta da halka
matiktirler. Ülkemizin ve dünkahramanlıklarıyla, direnişleyamızın içinde bulunduğu şartDevrimciler savaşta da halka
riyle, şehitlikleriyle, her şeyları somut, gerçekçi olarak tahkahramanlıklarıyla, direnişleriyle,
lil etmezler. Somut duruma
leriyle örnek olmak ve halkın
şehitlikleriyle,
her
şeyleriyle
örnek
uygun bir devrim programları
derin saygısını ve sempatisini
ve mücadele anlayışları da
kazanmak durumunda olmalıolmak , halkın derin saygısını
yoktur. Her şeyleri taklitçidir.
dırlar... Halk örgütün ciddiyeve sempatisini kazanmak
Taklitçilik ruhlarına işlemiştini, gücünü, adalet anlayışını,
tutarlılığını yaptığı eylemlerde
tir...
durumunda olmalıdırlar...
görür... Kısacası eylem, devriKimileri 1917 Rusyası’nı
Halk örgütün ciddiyetini, gücünü,
min mesajını halka taşımakta
örnek alır, Lenin Rusya'yı nasıl
adalet anlayışını, tutarlılığını yaptığı
bir araçtır.
tahlil etmişse Türkiye'nin de
eylemlerde
görür...
İşte silahlı mücadelenin bu
öyle olduğunu savunur, Lenin
muhtevasıyla ele alınmasına
nasıl bir mücadele vermişse
aynısını Türkiye'de de uygulaSİLAHLI PROPAGANDA
güçsüz ve kararsızdırlar. Onları sümaya çalışırlar. Bunlar genellikle Türdiyoruz...
rükleyen güçlü bir devrimci hareket, sırkiye'de
bugün sosyalist bir devrim yaO halde bizim halk savaşımız Sitını dayayabileceği bir sosyalist güç
pılması
gerektiğini savunarak, imkanlahlı Propaganda temelinde gelişen
yoksa devrimci değerlerden kolaylıksız bir şeyi gerçekleştirmeye çalışırlar.
bir halk savaşı olacaktır.
la vazgeçerler. Her şeylerini belirleyen
Bu devrimin de doğal olarak şehirler- İşte Silahlı Propaganda’yı temel
çıkarcılık olur. Ne kadar devrimcilikde işçi sınıfının ayaklanarak gerçekdiğer politik, ekonomik demokratik
ten söz etseler de sonunda milli hakleştireceğine inanır ve o yönde hazırlık
mücadele biçimlerini bu temel mücalarımızı versin de kim verirse versin anve mücadele geliştirmeye çalışırlar...
dele biçimine tabi olarak ele alan savaş
layışına gelirler. Bu çerçevede oligarTabi ne kadar bekleseler de işçi sınıfı bir
stratejisine, POLİTİKLEŞMİŞ ASşi ve emperyalizmle uzlaşmaya açıktürlü ayaklanmaz. Bu durumda genelKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ diyoruz.
tırlar. Bu da devrimciliklerinin lafta da
likle umutsuzluğa düşerler ve sağa
Ve bu strateji bizim ülkemizde devrim
olsa kalmaması demektir. Kürt millisavrulurlar. Kitleselleşemezler. Dar
stratejisidir. Meselenin böyle ortaya koyetçilerinin geldiği nokta bugün budur...
gruplar olarak kalırlar. Kısmen kitlenulması aynı zamanda öncü savaşının
Reformistler: Bunlar devrimden ve
selleşenler de zor süreçlerde daralırlar
da muhtevasının ortaya konması desosyalizmden bahsetseler de devrimle
ve mücadele edemez duruma düşerler.
mektir...
ve sosyalizmle alakaları yoktur. Devİdeolojileri gerçekleri yansıtmadığı,
letin yıkılarak devrim yapılmasını
hep hayal kırıklıkları yaşadıkları için safesas almazlar. Barışçıl yollarla devlelarında yeni arayışlar eksik olmaz ve sık
Diğer Anlayışlarla
tin demokratikleşmesini ve bu yolla kitsık ta bölünmeye uğrarlar...
Farklarımız Nedir,
lelerin örgütlenerek devrime yöneltilKimileri de 1920 Çini’ni örnek
Siyasi Ayrılıklar
mesini savunurlar. Bu nedenle genelalırlar. Mao, Çin'i nasıl tahlil etmişse
likle parlamenter yolu ve pasif eylem
Niye Çıkıyor?
Türkiye'nin de öyle olduğunu savunur
biçimlerini esas alırlar. Tabi bu yolla
ve Mao nasıl mücadele vermişse onu
Sosyalist olmayanlar: Mücadevarlıklarını sürdürmek için de oligartaklit etmeye çalışırlar. Türkiye'yi yarı
leyi ve devrimi sınıf temelinde ele alşiden
icazet
almaları
zorunludur.
Bu
nesömürge, yarı feodal bir ülke olarak
mayanlar. Dolaysıyla Marksisit-Lenidenle devrimcilerden ve hatta devrimci
gördükleri için Milli Demokratik Devnist olmayanlar, örneğin Kürt millisöylemlerden bile uzak dururlar. Silahlı
rim (MDD)'i hedeflerler. Kırları temel
yetçileri... Bunların üretim araçları
mücadeleden
oligarşinin
terörü
artacak
alan ve kurtarılmış bölgeler yaratmaüzerindeki özel mülkiyeti kaldırma, södiye
büyük
korku
duyarlar.
Silahlı
yı amaçlayan bir silahlı mücadele yümürüye son verme diye bir hedefleri
mücadeleyi soldan mahkum etmek
rütürler. Gerilla mücadelesini klasik bir
yoktur. Tek amaçları, Kürt halkı üzeiçin her yolu denerler. Kitlelerin radigerilla savaşı olarak ele alırlar. Tabi burindeki milli baskıya son verilmesidir.
kal
mücadelesinden
de
korkarlar,
bunu
nun da Türkiye gerçekleriyle ilgisi olBunu da sınıfsal temelde ele almazlar.
engellemeye, kitle eylemlerini pasif sımadığından ne savaşı geliştirebilirler ne
Yani Kürt halkı üzerindeki baskının, olinırlar içinde tutmaya çalışırlar... Bu ande kurtarılmış bölge yaratabilirler. Yılgarşinin ve emperyalizmin eseri oldulamda oligarşinin ve emperyalizmin
larca Dersim gibi dar bir alana kurtağunu görmez veya görmek istemezler.
rılmış bölge hayaliyle sıkışıp kalmışsoldaki uzantısı gibidirler. Devrimin ve
Bu nedenle içlerinde savaşanlar savalardır... Tabi bu gerçekleşmeyince bundevrimci mücadelenin gelişmesine beş
şı oligarşi ve emperyalizmle halk
larda da hayal kırıklıkları ve bölünmeler
arasındaki bir savaş olarak ele almazkuruşluk yararları dokunmaz, tam aksık yaşanır... Teorileri uymayan harelar. Türk-Kürt savaşı olarak ele alırlar.
sine zarar verirler...
ket tarzlarına zorlanırlar. Nitekim yılSosyalist, devrimci olduğunu idBu nedenle halka da saldırmaktan çelarca Dersim'de sıkışıp kaldıktan sondia edenler: Bunlar genellikle dogkinmezler. Politik, ideolojik olarak
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Kaçak Güreşerek Değil
Devrimci Doğrularla
Yaşamalıyız

İnsanlarımıza Emek Vermekten
Vazgeçmek, Devrim
Yapmaktan Vazgeçmektir

Eğitim üzerinde ısrarla duruyoruz.
Çünkü insanlarımızı dönüştürmenin, onları eğitmenin zorluklarını
biliyoruz.
Basit bir alışkanlıktan vazgeçmek
dahi iradi ve kararlı olmayı gerektirirken; düzende yaşayan bir insanımızın devrimcileşmesinin ne kadar
emek isteyen bir süreç olduğu aşikardır.
Bu nedenle bu kadar ısrarcıyız.
Peki ısrarımızın ve sabrımızın
sınırı nedir?
Çoğu kez "kimseden vazgeçmeyiz" desek de pratikte emek vermekten kaçıldığını, yani kaçak güreşildiğini görürüz. "Ondan bir şey
olmaz" deriz örneğin. "Niyeti başka" deriz, "anlamıyor" ya da "değişmek istemiyor" deriz.
Tüm bu dediklerimiz gerçek dahi
olsa o insanlarımızdan vazgeçme
lüksümüz var mı?
Elbette hayır. Çünkü emek vermekten vazgeçmek devrim yapmaktan vazgeçmektir. Bu konuda
da bize düşen kaçak güreşmeyi bırakıp insanlarımıza adım attırmanın, onları eğitip dönüştürmenin yollarını bulmaktır.
İstemek, yoğunlaşmak demektir.
Yoğunlaştığımızda yaratıcılığımız

da gelişecektir.
Böylece
daha iyi sonuçlar almamız da mümkün olacaktır.
Öncelikle insanlarımızla ilgilenirken kolaycılıktan vazgeçeceğiz.
Kolaycılıktan vazgeçmek insanlardan
vazgeçmekten daha zordur ama devrimci olandır.
İnsanlarımızı tanıyacağız. Olumlu yanlarını ön plana çıkarıp o
özelliklerini geliştirerek eğiteceğiz.
Bize doğru attığı her küçük adımın değerini bilecek, o adımları büyüteceğiz.
Kolaycılar kendilerini de tanımazlar. Nasıl değişip dönüştüklerini,
hangi basit zaafları zamanında ne kadar zor aştıklarını unuturlar. Sihirli bir
değnek beklerler.
Biz böyle olmayacağız. Kendi gelişimimize, insanlarımıza ve onların
yaşamlarına vakıf olacağız.
İnsanlarımız ne kadar anlatsak da
çoğu zaman kendi deneyimleri ile öğrenme eğilimindedir. Bize inadına yapıyor gibi gelebilir. Buna rağmen,
"yaşasın, görsün" demeyeceğiz. Bir
elimiz hep omzunda olacak, yanında olduğumuz güvenini hissedecek.
Deneyimin yıkıcılığından koruyacak ama eğiticiliğinden faydalan-

ra, kurtarılmış bölge yaratmanın hayal
olduğunu görmüşler ve başka şehirlere de açılarak varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Bir kısmı da şimdilerde eylem çizgisini yeni bir anlayış temeline
oturtmaya çalışmaktadır. Silahlı Propaganda anlayışına yaklaşmaktadır,
ama bütünsel bir anlayıştan ve plandan
yoksun bir anlayıştır. MDD'yi hedeflediklerinden sınıf ittifaklarına yaklaşımları da farklılaşır. Türkiye'de bir milli burjuva olduğunu ve onunla ittifaka
girmek gerektiğini savunurlar. Oysa
böyle bir sınıf yoktur. Ülkemizde burjuvazi milli özelliğini tamamen kaybetmiştir. Bunlar gerilla savaşı verdikleri için diğerlerine göre bize daha

yakındırlar, ama neticede başarıya
ulaşmayacak bir savaş anlayışları vardır ve hedefleri de farklıdır.
Bunlarla görüldüğü gibi, dünyaya
bakışımız, hedeflerimiz, mücadele
anlayışımız, dolaysıyla örgütlenmemiz farklı olduğu için aynı parti çatısı altında örgütlenmemiz mümkün
değildir. Ancak ortak yönümüz en genelde devrim ve demokrasi mücadelesi içinde olmamızdır. Anti-faşist,
anti-emperyalist olmamızdır. Bu nedenle cephe ya da eylem birlikleri
içinde ortak hareket etmemiz mümkündür. Bunu hedeflemeliyiz.
Peki neden gerçekleşmiyor sorusu-
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masını sağlayacağız.
Yaşamlarına girmek, mesafeleri
kaldırmak öncelikli görevimizdir.
Bu konularda ısrarcı olmalıyız. Israrımızınsa sınırı olmamalı. Düzeni
düşünelim örneğin. Her anlarında insanlarımızı kuşatmaya çalışıyor.
Evinde, işinde vitrinlerle; kitap, dergi ve gazeteleriyle; ideolojisi, reklamı, dizisi, filmi ile, sanat anlayışı ile
her an kuşatmayı yoğunlaştırıyor.
Tüm bunları yaptıran devrim korkusudur. Biz de devrim isteğimizle ısrarcı olacak ve verdiğimiz emeklerle devrimci bir halk yaratacağız.
Dayı, "Örgütlemeyen devrimci
değildir." diyor.
Vazgeçmeyecek, örgütleyeceğiz.
Israrcı olacak ama mükemmelliyetçi olmaktan da kaçınacağız. Yani
insanlarımızdan gerçekliklerine uygun sorumluluklar istemeyi bileceğiz.
En büyük motivasyonumuz bir insanımızı YENİ İNSANA bir adım
dahi olsa yaklaştırabilmektir.
Bir insan kazanmak zafer kazanmaktır. Bu coşkuyla çalışmalı yaratıcılığımızı ve emekçiliğimizi geliştirmeliyiz.

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

na ise kısaca cevap vermek gerekirse;
Kürt milliyetçileri, her şeyi milliyetçi çıkarlarına alet etmek istiyor,
milliyetçi çıkarlarına zarar verecek
bizim gibi örgütlerin gelişmesini değil,
yok olmasını istiyor.
Reformistler, oligarşiden icazet dilenmek için devrimden ve devrimci örgütlerden uzak duruyor. Oportünistler,
çıkarcı, rekabetçi, kararsız, kendine güvensiz, bizimle birlik olduklarında
yok olacakları tedirginliği içindelerdir.
Bu nedenle bizimle birlik olmaktansa
Kürt milliyetçilerinin bile peşine takılmayı yeğlerler.
(BİTTİ)
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Sendikalar Sınıf Örgütüdür, Düzen
Partilerinin Arka Bahçesi Değildir

İşçiler iş
barışını bozuyorlarmış! Hangi
iş barışından sözediyorsunuz?
Ne barışından sözediyorsunuz?
SömürüDüzen Partilerine Bağımlı Olmak
nün olduğu
Sendikaların Temel Zayıflıklarındandır (1) yerde barış
mı olur? Hak
gasbının olMaltepe Belediyesi’nde taşeron
duğu
yerde
barış
mı
olur?
Kölece
işçi olarak çalışan bir grup işçi başta
çalışma koşullarının olduğu yerde
sendikalaşma talebi olmak üzere
barış
mı olur?
kadrolu işçilerle aynı haklara sahip
olmak temelinde direniş başlattı.
CHP’li Maltepe Belediyesi’nin
Maltepe Belediyesi bu haklı talebi
işçilere bir “terörist” demediği kalgörmezden geldi. İşçilerin belediye
mıştır.
önünde direnişlerini sürdürmelerine
AKP’nin polisini de göreve çatahammülsüz davranan belediye zağırıyor belediye, “Saldırın, işçileri
bıtalarını direnen işçilerin üzerine
temizleyin” diyor. Sözde sosyal-degönderdi. İşçiler yılmadılar direnmeye
mokrat. Kimilerince sol diye tanımdevam ettiler.
Sayı: 305
lanan CHP ve onun belediye başkanı.
“Üç beş kişilik grup” vb diyerek
Yürüyüş
“Maltepe halkına hizmet yükümdirenen işçileri küçümsemeye çalışan
26 Şubat
lülüğü olan Belediye Yönetimi olarak
2012
CHP’li belediye direniş karşısında
hak arama eylemi adı altında ısrarı
iyice sıkışırken işçilere ve direnişe
sürdürenler hakkında yasaların gereği
olan düşmanlığını açıklamalarıyla
Mülki Amirlik ve Cumhuriyet Savda ortaya koydu.
cılığına suç duyurusunda bulunul“15 Aralık itibari ile belediyemize
muştur. Hak ve hukukun aranması
taşeron hizmeti veren firma elemannoktasında yasal gereklilikleri hiçe
larından örgütlü bir grubun (abç)
sayarak kamu düzenini bozmaya yöiş akitleri ile ilgili hiçbir sorun olnelik eylem sorumlularına gerekli
mamasına rağmen belediyenin asli
işlemin ilgili makamlarca yerine gekadrolarında çalışanların yıllardır
tirilmesini beklediğimizi basın ve kakazanılmış sendikal hakları ile taşeron
muoyunun bilgisine sunuyoruz.”
çalışanlarının da ücret ve sosyal
(Maltepe Belediye Başkanlığı imzalı
haklarının eşitlenmesi talebinde buaçıklamadan)
lunarak eylem yaptıkları bilginiz dahilindedir. (...) Maltepe halkına hizmeti sunarken üç-beş kişilik örgütlü
Kışkırtıcılık, Muhbirlik
grubun (abç) farklı amaçlara hizmet
Düzen Partilerinin
uğruna huzur, sükun ve çalışma baGenel Karakteridir
rışını bozmak için ücreti ve sosyal
Açıklamalarındaki demagojiye,
hakları bahane etmelerinin hiçbir
kışkırtıcılığa bakın:
haklılığı yoktur.” (Maltepe Belediye
Başkanlığı imzalı açıklamadan)
"Belediyenin asli kadrolarında
çalışanların yıllardır kazanılmış senCHP’li belediyenin bu açıklamadikal hakları ile taşeron çalışanlarının
larındaki işçi düşmanlığına bakın.
da ücret ve sosyal haklarının eşitBu açıklamalarındaki örgüt düşmanlenmesi talebinde bulunarak eylem
lığına bakın. Bunlar huzur bozucuyaptıkları" diyor.
lardır diyor hakkını isteyen işçiye...

30

ENGİN ÇEBER’İN

Kadrolu işçileri taşeron işçilere
karşı kışkırtıyor belediye. Bakın diyor
sizin haklarınızı almak istiyorlar. Sizinle aynı haklara sahip olmak istiyorlar. Bu yaklaşım hiçte yabancısı
olmadığımız bir yaklaşımdır. ANAP’ı,
DYP’si, AKP’siyle düzen partilerinin
hak arayan, hakkını isteyen emekçileri
birbirine kışkırtma siyasetine çok
benzemektedir. İşçi mi direniyor
diğer halk kesimlerini işçiye karşı
kışkırtıyor "sizin hakkınızı istiyor"
diyerek. Memur mu hak talep ediyor
bu kez diğer halk kesimlerini memura
karşı kışkırtıyor.
Bunlar “örgütlü bir grup” diyerek
muhbirlik yapıyor. Belediye başkanlığının “örgüt”ten neyi kasdettiği
açıktır. Ve gereğini de yapıyor. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu
yapıyor. Bakmayın siz onların “işçi”
gibi göründüğüne, onlar “örgüt üyesidir” diyor. Evet, bunları yapan
CHP’li belediyedir. Düzen partilerinin
birbirlerinden hiçbir farkları olmadığını hep söylemişizdir. İşte bu
örnek bunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Benzerlikleri elbette sadece
kışkırtıcılıkla sınırlı değildir. Örgüte,
örgütlülüğe düşmandırlar. Direnmeye,
hak talebine düşmandırlar. İşçiye,
emeğe düşmandırlar. Emekçileri, direnenleri küçümsemekte, aşağılamakta, hakaret etmekte benzerdirler.
Zorbalığa başvurmakta benzerdirler.
Demagoji yapmakta, yalan söylemekte, aldatmak benzerdirler.
Her söylediğimiz ispatlıdır, belgelidir.
CHP’li belediye emeğe saygıdan
sözediyor. İşçilerin hakkından sözediyor. Yalan söylüyor. Taşeron sistemi
daha fazla sömürü demektir. İşçilerin
örgütsüzleştirilmesidir. Kazanılmış
hakların gasbıdır. Taşeron sistemi tekellerin, patronların tercihidir. Ve düzen
partileri de bu sistemin gönüllü uygulayıcılarıdır. Çünkü düzen partileri tekellerin, patronların hizmetindedir.

Direnen İşçiye Sahip
Çıkmayan Sendikacılık
Bitmiş Bir Sendikacılıktır
Maltepe Belediyesi’nde yaşanan

DİSK’in 14. Kongre’sine
Giderken!

Eminönü Belediyesi
direnişinden, Yıl:1995
taşeron işçilerin direnişi ve belediyenin işçilere yönelik
saldırgan yaklaşımı karşısında sendikalarda taraf oldular.
Ancak yanlış tarafta oldular. Yetkili ve yetkisiz işçi sendikalarının belediyenin işçi düşmanı açıklamasına imza
attılar ve belediyenin tutumuna destek verdiler.
"Belediye çalışanları olarak; eylemin sabırla sonuçlandırılması çabalarına katkı sağlayan örgütlü, yetkili
ve yetkisiz sendika yetkilileri ve temsilcileri olarak yönetimin uygulamaya esas almış olduğu karara katıldıklarını beyan etmişlerdir." (Maltepe Belediye Başkanlığı
imzalı açıklamadan)
Belediye başkanlığı açıklamasında belediyenin bu
yaklaşımına yetkili ve yetkisiz sendika yöneticilerinin de
destek verdiği söyleniyor. Maltepe Belediyesi’nde yetkili
sendika TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş sendikasıdır. Yetkisiz
sendika ise DİSK’e bağlı Genel-İş 2 nolu Şube’dir.
Bu nasıl bir işçi sendikacılığıdır? İşçilerin taleplerinin
gerçekçi olup olmadığı ayrı bir sorundur. İşçilerin sendikalı
olup olmadıkları ayrı bir sorundur. Bunlar hiçbir şeyi değiştirmez. Patrona karşı işçisinden yana olmayan, patrondan
yana olan, işçisini suçlayan bir sendikacılık bitmiştir. Bu
düzen sendikacılığından başka bir şey değildir. İşçisinin
hakkını, çıkarını değil belediyenin çıkarlarını korumaktadır.
Sendika sendika olmaktan çıkmıştır.
Böyle bir sendika, kendi üyesinin haklarını koruyabilir mi? Böylesi bir sendika işçileri örgütleyebilir
mi? Böyle bir sendika ne için direnebilir? Direnmez,
tersine direnenlere "terörist" damgasını vurur, "örgüt
elemanları" der, belediyenin yaptığı gibi işçiyi ihbar
eder, işten attırır. Bunlar yapmadıkları şeyler değildir.
Maltepe Belediyesi’nde yaşananlar, DİSK’in 14.
Genel Kurulu’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrimci işçiler ve direnişteki taşeron işçiler
tarafından protesto edilmesi sendikalarla düzen partilerinin
ilişkisinin nasıl olması ya da olmaması gerektiğini bir
kez daha tartışmaya açmıştır.

Bu Kürsülerde
Düzen Partileri Değil
İşçiler Konuşmalıdır!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DİSK
14. Genel Kurulu’nda protesto edilmesi, Devrimci İşçi
Hareketi adına bir delegenin kongrede yaptığı konuşma

DİSK Kongresi’ne sayılı günler kaldı. Kongreler sendikaların geçmiş ve bugünlerini değerlendirip, gelecek
politikalarını ve mücadele hatlarını belirledikleri günlerdir.
Geçmişte yaratılan değerleri sahiplenmenin, direnişleri
büyütüp saldırıları püskürtmenin ve kazanımlara yeni
halkalar eklemenin yol ve yöntemlerinin tartışıldığı
yerlerdir. Bu nedenle de çok önemlidir. İşçi sınıfına yönelik
emperyalizmin son yıllardaki saldırıları göz önünde bulundurulduğunda bu kongrenin önemi daha da artmaktadır.
Böylesine önemli olan 14. Kongresini DİSK, kuruluşunun 45. yıldönümünde gerçekleştirecek.
Türk-İş işçi sınıfının sömürüye karşı mücadelesini
engelleyip denetim altına almak amacıyla bizzat ABD
tarafından 7 Nisan 1952'de kurdurulmuştur. Hepimiz
biliyoruz ve gördük ki; Türk-İş'in kuruluş amacı,
kurulduğu günden itibaren faaliyetleri ve ABD emperyalizmiyle girdiği ilişkiler sonucu katıksız bir Amerikancı
sendikadır. İşte, 13 Şubat 1967’de DİSK'in kuruluşu
işçi sınıfının haklarının oligarşi ve emperyalizme peşkeş
çekilmesine, sömürü politikalarına karşı boyun eğişe,
Amerikancı sarı sendikacılığa karşı dur demekti.
DİSK’i DİSK yapan ilkeleri hatırlamakta, hatırlatmakta
fayda var. Çünkü DİSK bu ilkelere sarıldığı oranda işçi
sınıfını kucaklamış, direnişler, gelenekler yaratmış,
hakları korumuş, işçi sınıfı mücadelesini daha ileriye
taşımıştır. DİSK ilkelerinden uzaklaştığında ise işçi
sınıfından uzaklaşmış, Türk-İş’leşmiş olacaktır.
DİSK, programında nihai amaç olarak sömürünün ortadan kaldırılmasını belirlemiştir. Bu nihai amaca ulaşılana
kadar da işçi sınıfının ücretlerinin insan onuruna yakışır
bir düzeyde arttırılması yaşam koşullarının düzeltilmesi
ve geliştirilmesi yani sömürünün sınırlandırılması mücadelesi de DİSK'in kuruluş amacı olmuştur.
Bunlar DİSK’i DİSK yapan temellerdir.
DİSK kuruluşunu izleyen günlerde sendikal anlayışını
sınıf ve kitle sendikacılığı olarak net bir şekilde ifade
etmiştir. DİSK'i DİSK yapan ve diğer tüm ilkelerin de
kaynağı olan temel ilke, sömürüyü ortadan kaldırma ve
sömürüyü sınırlandırma mücadelesinin bir bütün olduğudur.
Sömürünün ortadan kaldırılması işçi sınıfının diğer emekçilerle birlikte siyasal iktidar olmasından geçer. Bu nedenle
bütün emekçiler politikada söz ve karar sahibi olmalıdır.
DİSK, içinde bulunduğumuz sömürü düzeninin sorumlusu olan yerli ve yabancı tekelci sermayeye karşıdır.
Emperyalizm ve kapitalizme karşı mücadele verir. Çünkü,
bağımsızlığın en kararlı savunucularından biri, işçi
sınıfıdır. DİSK bu temel ilkelerin yaşama geçirilmesinin
güçlü bir örgütlenme ile olanaklı olduğundan hareketle
örgütsel ilkelerinin temeline de tabanın söz ve karar
sahibi olması ilkesini koymuştur.
Bu ilkelerden hareketle kurulan DİSK’in ilk kurulduğunda 30 bin üyesi vardı ancak üç yılda patronların
korkulu rüyası oldu. Tüm eksikliklerine rağmen DİSK il-
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çeşitli tepkilerle karşılaştı.
Kimileri görmezden geldiler. Pekçokları ise olayı
işten atılan işçilerin basit bir “protestosu” olarak yansıtmaya çalıştılar. Oysa olay çok daha köklü bir sorunun
sonucudur. Üzerinde ciddiyetle durulmalıdır.
Sendikalar sınıf örgütüyse dahası bu misyonunu
yerine getirecekse düzen partileriyle ilişkisi doğru tanımlanmalıdır. Daha açık ifadeyle sendikalar; düzen
partilerden bağımsız olmalıdır.
O halde sendikalarla düzen partilerinin özellikle de
DİSK ve CHP’nin ilişkisi pekçok noktada sorgulanmalıdır.
Örneğin, her genel kurulda düzen partilerinin temsilcilerini davet etmek, o kürsülerde onları saatlerce
konuşturtmak adet olmuştur. Adeta seçim meydanındaymışçasına o kürsülerden konuşurlar düzen partilerinin
temsilcileri. Parlementolarında çektikleri nutukları çekerler o kürsüden. Kambersiz düğün olmaz misali onlarsız da sendika genel kurulları olmaz.

Neden? Olmazsa Olmazlar mıdır?
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Delege olmayan, sendika başkanı vb. olmayan
örneğin bir işçi aynı şekilde konuşabilir mi o
kürsüde? HAYIR! KONUŞTURULMAZLAR!
Düzen partilerini genel kurullara davet eden, kürsüleri
onların hizmetine sunan anlayış sıradan bir işçiye konuşma hakkını tanımaz.
Sorun sendika genel kurullarının düzen partilerinin
at oynattığı yerler haline gelmesi, genel kurullara
kimin nasıl baktığı sorunudur. Yıllar önce yazdıklarımız
bugüne de ışık tutmaktadır:
“4 Eylül'de DİSK Genel Merkezi'nde yapılan bir
toplantıda ÖDP'li Mete Sönmez, Aynur Karaaslan'a
"İşçiyle kongre mi olur, bunlar nasıl şube başkanı?
Kongre delegeyle yapılır değil mi?" diye sorarken;
Çetin Uygur sinirli bir halde "İşçiyle kongre yapıldığı
nerede görülmüştür, siyasi propaganda yapıyorsunuz"
diyordu. MGK sendikacılarının kuyruğundan ayrılmayan
bir diğeri, EMEP’li Aşur Kurgen ise, işyerlerinde Genel
Kurul'a ilişkin işçilerle yapılan toplantılardan duyduğu
rahatsızlığı "Birileri işyerlerinde toplantı yapıyor.
DİSK'i rencide ediyor. Siyasi çalışma yapılıyor" diyerek
dile getiriyordu. (…) Genel Kurul'da seçilecek olan işçilerin temsilcileridir. Oy kullanacak delegeler de işçileri
temsilen oy kullanmaktadır. Orada tartışılan, tartışılması
gereken doğrudan işçiyi ilgilendirmektedir. Onun adına
kararlar alınmaktadır. Dolayısıyla işçilerin kendi genel
kurullarını izlemesi, tepkilerini, düşüncelerini dile getirmesi en tabii hakkıdır. Ama sendika ağaları onyıllardır
şu veya bu yolla öyle bir statü oluşturmuşlar ki vekillerin
oy kullandığı salonlara asli unsurun yani işçilerin alınmaması olağan, yönetimin meşru bir hakkı gibi görülür
olmuştur. Ama işin daha da vahim yanı bu durumun
sol, muhalif kesimler tarafından da adeta kanıksanır

kelerini uyguladıkça işçi sınıfı DİSK etrafında birleşiyordu.
DİSK'in kurulması, başlangıçta sınırlı sayıda bir üyeye
sahip olmasına rağmen, işçi sınıfının bilinç ve örgütlenmesinde bir sıçrama yaratmıştır. Bu sıçrama mücadeleye
de yansımakta gecikmemiş, yeni ve daha kararlı işçi direnişleri ortaya çıkmıştır. Bu direnişlerin doruğu, ülkemiz
devrim mücadelesi üzerinde de önemli etkilerde bulunmuş,
devrimci politikanın doğruluğunun ve haklılığının kitlelerce
kabul görmesinde önemli etkilerde bulunmuş 1970'teki
15-16 Haziran direnişidir. 15-16 Haziran direnişinde
DİSK'in toplam üye sayısı 35 bindir. Ama sadece İstanbul'da yüz binler harekete geçmiştir.
Aynı DİSK 12 Eylül 1980’e gelindiğinde 500 bin
üyeye sahipti. Yani ilk kurulduğunun 15 katına. İlkelerinde
faşizme karşı mücadele olan DİSK, 12 Eylül faşizmine
karşı hiçbir direniş tavrı göstermemiş, DİSK yöneticileri
12 Eylül’de teslim olma kuyruğuna girmiş, mahkeme
kürsülerinde DİSK ve işçi sınıfının mücadelesi savunulmamış, işçiler adeta faşizme terkedilmiştir. Bunu yapan
DİSK’in başındaki reformist, uzlaşıcı sendika yöneticileridir.
‘70 ve ‘80’li yıllardaki bu iki gerçek bize sayının
azlığının çokluğunun önemli olmadığını önemli olanın
haklılık, meşruluk temelinde militanca mücadele etmek
olduğunu, işçi sınıfına doğru önderlik etmek olduğunu
göstermektedir.
Ve bir gerçek daha vardır ki, DİSK’in kurulduğundan
bugüne kadar ki gidişatının olumlu değil olumsuz olduğu
gerçeğidir. TÜRK-İŞ’e alternatif olarak kurulan DİSK
“çağdaş sendikacılık” anlayışıyla birlikte giderek TÜRKİŞ’e benzeyen bir DİSK olmuştur. Bugün gerek DİSK'e
egemen olan "çağdaş sendikacılık" anlayışı, gerek TÜRKİŞ'e ve diğer sendikalara egemen olan işbirlikçi-gericidevletçi sarı sendikacılık, işçi sınıfının mücadelesi
önündeki asıl engel konumundadır.
Bu gerçekler kabul edilmeden, görülmeden; DİSK’in
geçmişteki olumluluklarına saplanıp kalınarak, onlarla
avunarak bir yere varılamaz.
Bizim sorunumuz, DİSK’in programında, tüzüğünde
yazılı ilkelere ne kadar uyup uymadığıdır. DİSK’in adına
layık olup olmadığıdır. Geçmiş direnişleri büyütecek bir
pratiğe sahip olup olmadığıdır. İşçi sınıfı mücadelesi
içinde sendikal mücadelenin bir mevzisi olan DİSK’in
misyonunu yerine getirip getirmediğidir.
Ne yazık ki bu noktada DİSK olması gerekenin
oldukça gerisinde ve taşıdığı uzlaşıcı, reformist, sivil
toplumcu sendikacılık anlayışıyla belirttiğimiz gibi işçi
sınıfı mücadelesinin önünde bir engel durumundadır.
Bu engelin tek çözümü sınıf ve kitle sendikacılığıdır,
başka bir ifadeyle devrimci sendikacılıktır.
(DİSK 14. GENEL KURULUNA GİDERKEN
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ DEVRİMCİ İŞÇİ
HAREKETİ Broşüründen alınmıştır)

ENGİN ÇEBER’İN

gelip gitmemizi merak etti. Biz de sabırla dinleyip, mücadelemizin haklılığını anlattık. Oğlunun devrimci olmasından gurur duyması gerektiğini
anlattık. Daha sonra hapishane sorunları
için neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini anlattık.
Ana “Benim okur yazarlığım yok, bir başıma ne yapayım”
dedi. Bizler de yalnız olmadığını anlattık ve TAYAD’lı
Aileler’den örnekler verdik.
Daha sonraları bayramlarda ve anmalarda daha sık
gitmeye başladık. Bizi kapıdan çeviren ana, artık içeri
davet ediyor ve bağrına basıyordu. Hatta, bir gün tutsak
yoldaşımızın haftalık telefon görüşünde eve gittik.
Babası da evdeydi. Hatta kızdı bize. Bir daha eve gelmememizi söyledi. O sıra Ana bizi sahiplendi. “Onlar
oğlumun yoldaşları” dedi. “Tabi gelecekler.” Tutsak
yoldaşımızla telefonla konuşurken yoldaşımızın mutluluğunu ve ananın sahiplenişini gördük. Israrlı çabamızın
ilişkimizi nasıl geliştirdiğini gördük. Baba’yı da kazanacağız bir gün!

Ailelerimizi ve Halkımızı
Kazanacağız!
Gemlik’te dergi tanıtımı için mahalleleri geziyorduk.
Bu gezdiğimiz mahallelerden birinde ise bir tutsağımızın
ailesi oturuyordu. Yoldaşımız tutsak düştükten sonra
defalarca gidip görüşmeye çalıştık, ancak özellikle baba
kesinlikle görüşmek istemiyordu. Ana ise kızıyor ve
hakkımızda olumsuz şeyler konuşuyordu. Ancak biz
yine de nerede görürsek görelim konuşmaya çalışır,
selam verirdik.
Dergiye çıktığımızda anayı kapının önünde otururken
görürdük. O kayıtsız kalsa da, selam verir halini sorardık.
Böyle haftalar geçti. Artık, dergi satışı için ısrarla o sokaktan geçerken bir arkadaşımız mutlaka kapılarını
çalar, selam verirdi. Bir gün bu ısrarımızın sonucunu
aldık. Ana bizimle konuştu. Biraz dert yandı, ısrarla

Basından

karışıklığını da büyük ölçüde
giderdi. “Kürtlerle hep birlikte
eşit koşullarda ve kardeşçe
çözeceğiz” dedikten sonra olması gereken çizgiyi koydu: “Kürt
sorununun çözümünün emperyal
güçlere mesafeli durularak, feodal
bağların çözüldüğü, ezilen-ezen ayrımının yapıldığı, sınıf-emek mücadelesi içinde mümkün olacağı gerçeğini baştan kabul etmeliyiz. Kürt
sorununun çözümsüzlüğü devam ettikçe milliyetçi saflaşmalar yükselmektedir. Kürt sorununda açılımdan
bir yıl sonra Kürt siyasi hareketinin
imhası noktasına gelindi. Çünkü,
her iki projenin sahibi de ABD’dir.
Kürt sorunu, ancak emperyal projelerden uzak durularak ve kendi yurttaşlarımızın mutluluğu esas alınarak
daha kolay çözülebilir.” (Cumhuriyet,
20 Şubat 2012, Işık Kansu)

DİSK Ayağa Kalkıyor

“DİSK yeniden açıldıktan sonra
yorgun düşmüş, zayıflamış, bocalamış, savrulmuştu. Hatta içinden
“emek-sermaye çatışması artık bitmiştir” diyebilen yöneticiler bile
çıkmıştı. Son DİSK Genel Kurulu’nda genel başkanlığa seçilen Erol
Ekici’nin konuşması, örgütün yeniden
yüzünü emeğe, akla ve bağımsızlığa
döndüreceğinin ipuçlarını verdi.
Emek-sermaye çelişkisini ve sömürüyü göz ardı eden tezle sendikalara yüklenen işlevsizliğin belli
bir süre etkili olduğunu vurgulayan
Erol Ekici, DİSK’in yeni yolunun
hangi yönde olacağını kesin bir dille
somutlaştırdı:

“Sivil toplum ya da sivil toplumculuk, ilgili örgütün demokratik ve
kitle örgütü niteliğini bir kenara bırakmakta, örgütlerin sınıfsal niteliği
ve emek-sermaye ilişkilerindeki yeri
ve işlevi göz ardı edilmektedir. Örgütlerin emek-sermaye çelişkisi bağlamında niteliği göz ardı edilince,
ortaya işlevleri aynılaşmış-benzeşmiş
örgütler çıkmaktadır. İşlevleri aynılaştırılan, birbirine benzeyen örgütlerin düzenin değiştirilmesi, düzenin
dönüştürülmesi iddiaları gündemden
düşecek, bütün örgütler düzenin yedeği olacaklardır. DİSK, sivil toplumculuk kavramlarını elinin tersiyle
itmiştir.”
Erol Ekici, DİSK’te Kürtler konusunda var olmayı sürdüren kafa

hale gelmiş olmasıdır. Bu ülkede yıllardır konfederasyon genel kurulları
yapılmaktadır. Türk-İş, Hak-İş ya da
DİSK, hangisinin genel kuruluna bakarsak bakalım bu sendikaların üyesi
olan yüz binlerce işçinin genel kurullara adeta ilgisiz kaldığını görürüz.
Büyük bölümü genel kurullarda ne
olup bittiğini, yeni yöneticilerinin kimler olduğunu ancak gazeteden ya da
televizyondan öğrenir. Elbette bu du-

rum kendiliğinden oluşmamıştır. Düzen
sendikacıları zaten işçinin genel kurullarla ilgilenmesini istemezler. İlgilenmelerini engellemek için de ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Çünkü
onların oluşturdukları sendika ağalığı
sistemi içinde kongreler sadece hukuki
olarak yerine getirilmesi gereken bir
formaliteye dönüşmüştür.” (27.09.1997
- Halk İçin KURTULUŞ sayı 48,
“DİSK Genel Kurulu’nda İşçiler Kay-
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betmemiştir Genel Kurulları Devrimcileştirelim” başlıklı yazıdan)
Sendikalar düzen partileriyle ilişkilerinden genel kurulları ele alışına,
ideolojisinden programına tepeden
tırnağa yeniden gözden geçirilmeli
ve yerli yerine oturtularak gerçek
sınıf örgütü kimliğini kazanmalıdır.
(Devam Edecek)
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Devrimci İşçi
Hareketi
DİSK 14. Genel Kurulu geride kalırken, akıllarda kalan şeylerden birisi de genel kurulun başında, zaman zaman salonda konuşmalar sırasında ve
genel kurulun sonunda atılan sloganlardı.
"İNADINA SENDİKA
İNADINA DİSK!"
Kongrenin sonlarına doğru atılan
“Dünya Yerinden Oynar, İşçiler Birlik Olsa” gibi sloganlar da DİSK kongresinde duyulan sloganlardandı..

Slogan Nedir?
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“Bir grup, örgüt veya kurumun
amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük topluluğuna verilen isimdir.” Bir başka
ifadeyle de slogan “Kısa ve çarpıcı propaganda sözü” olarak tanımlanabilir.
Halkın örgütlü olan her kesiminin
derdini, düşüncesini, talebini ve bu talebin gerçekleşmesi için ne yapacağını bu sloganlardan çıkarmak mümkündür. Bu kadar kısa ifade edilen sloganlar bu kadar uzun sorulara cevap
verebilir mi diye düşünülebilir. Evet,
verebilir! Şu ve ya bu cümlelerle dile
getirilen sloganlar, düşüncelerin en
özet halidir.
Slogan, dilimizdir. Dilimiz ise düşüncelerimizdir.
Bir slogan nedir ki diye basitçe ele
almıyoruz meseleyi. Çünkü bir slogan
düşüncelerimizin toparlanıp en yalın
haliyle ifade ediliş biçimidir. O nedenle
sloganın eleştirisi esas olarak düşünce yanlışlığının, mücadeleye bakışın
eleştirisidir. “İnadına Sendika İnadına
DİSK” sloganı bu nedenle yanlıştır.
Çünkü; mücadele bir inat meselesi değildir. İnat, sebepsiz gösterilen
ve çoğu kez gururdan kaynaklanan bir ketumluktur. İşçilerin örgütlü
olmak istemeleri, sendikaların ortaya
çıkışı, mücadelenin sendikal alanda verilişi bir inat meselesine indirgenecek
kadar yüzeysel değildir.
Sorun inat değil, ihtiyaç meselesidir! Sendikalar, konfederasyonlar ne
zaman, kim için kurulmuştur ve neden
örgütlülük sürdürülmek istenmektedir?
İşçiler tarih boyunca ürettiklerinin
karşısında karnını bile doyuramamışlardır
yani üretimden aldıkları pay hiçbir dö-

"Dil, düşüncenin aynasıdır!"
DİLİMİZ, SINIFSAL OLMALIDIR
nem onları ne ekonomik ne de sosyal hayatta ayakta tutmaya yetmemiştir.
Üretim araçlarını kullanan işçidir,
hatta üretim araçlarını kendileri yapar
ama ona sahip değildir. Ve hep ezilen
durumundadır. Karşısındaki güç, yani
patronlarsa ortaya çıkan üretimden
asıl payı alıp işçinin sırtından zenginleşendir. Bu durumdayken mücadeleyi ilk başlatan işçilerin oluşturdukları ilk örgütlenmelerdir sendikalar. Yani
ezen sermaye sahiplerinin karşısında
ezilen işçi sınıfının kendi yarattıkları
örgütlenmeleridir. Sendikalar işçi sınıfının ezenlere karşı mücadele örgütüdür. Bu durumda DİSK’in genel
kurulunda atılan “İnadına Sendika,
İnadına DİSK” sloganı mücadeleyi
yüzeyselleştiren, önemsizleştiren, mücadelenin sınıfsal niteliğini gizleyen bir
yan taşımaktadır. Mücadenin bir inat
değil, bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu vurgulamaktan uzaktır.
Düşüncelerimizde de, mücadele anlayışımızda da, mücadele hattımızın
özetlendiği sloganlarımızda da net olmalıyız, muğlak ifadeler kullanmamalıyız. Ancak bu öncelikle mücadele
çizgsinde net olmakla doğrudan ilgilidir.
Reformizm, devrim solu içinde
düzene en yakın yerde durmaktadır.
Doğal olarak da düzen (burjuva) ideolojisinden en çok etkilenendir. İşçi
için en tehlikeli anlayış reformist anlayıştır. Mücadeleyi en çok belirsizleştiren, yumuşatan, sınıfsal özünü
gizleyip, işçiyi, sınıfının düşmanlarıyla
mücadeleye yönelteceğine, onunla
kolkola takan anlayıştır. Bu yanıyla düzene hizmet eder. DİSK’in bünyesine
sızan da bu anlayıştır.
Taşıdığı pankartından, attığı sloganına, kullandığı resim ve görsel
malzemeye kadar pek çok şeye yansır
bu anlayış ve sınıfsallıktan uzaklık.
Oysa işçi sınıfı tarihinde görürüz ki,
bu mücadele hiç de kolay verilmemiştir
ve dümdüz bir yol da izlememiştir. İşçinin bugün hak olarak kullandığı ve
elinden alınmak istenen ne kadar kazanımı varsa uzun, zor ve kanlı mücadeleler sonucu kazanılmıştır
Sendikal mücadeleyi sırf ekonomik
bir mücadele olarak düşünsek bile (ki
değildir) işçinin yaşadığı sorunları;
çocuklarının kursağına bir şey koyamamasını, ev kirasını veremeyişini, eve
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giderken bile sıkıntı duyuşunu, ayağına
ayakkabı alamayışını, borçlarını ödeyemeyişini, yaşadığı öfkeyi bu sloganlarla mı anlatacağız, sınıf düşmanlarmızı böyle mi teşhir edeceğiz,
taleplerimizi böyle mi isteyeceğiz?
Hele hele atılan sloganlarda kararlılıktan öte bir sululuk, bir hoplama zıplama hali bu anlayışın çivisinin çıktığının ifadesidir.
Hoplama zıplama kültürsüzlüğünü
sola yerleştiren reformizmdir. Medyada
eylemlerinin yer bulması adına soyunup dökünen de reformizm olmuştur.
Taleplerindeki haklılıkla, yarattığı etkiyle, örgütlediği güçle değil soyunmasıyla gündem olmayı başarmış(!) ve
medya maymunu olmuştur. Sol haneye de utanç diye kazınmıştır.
Burjuvazinin her yönden ve her
şekliyle saldırdığı ( ki bunlar genel kurulda da hemen her konuşan tarafından
saatlerce anlatıldı) bir ortamda, halka
karşı her yönüyle açılan bir savaşa karşı mücadelenin değil de “barışın” esas
alınması işçinin boynunu hızar makinesine vermekten başka bir şey değildir. Bu durumda yerden yere vurduğumuz TÜRK-İŞ’ten farkımızı nasıl ortaya koyacağız?
Bu anlayıştan çıkılmalıdır. Taleplerimiz haklılık, meşruluk ve mücadele
üzerine kurulmalı, dilimizde de, sloganlarımızda da ifadesini böyle bulmalıdır. “İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ” sloganı o nedenle
burjuvazinin karşısında haklılığı ve
meşruluğu temel almış ve mücadeleyle
kazanılacağını göstermiş bir slogandır.
Hemen her kesim tarafından benimsenmesi ve tüm halka mal olması da bu
nedenledir.
Yöresi, dili, siyasi eğilimi, işi ne
olursa olsun burjuvazinin karşısında
tüm halkı birleştiren ve ezilenlerin
haklılığını anlatan ve mücadeleyle
kazanılacağını vurgulayan, sınıfsal temelli bir slogandır HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ… Ezilen sınıfın sloganıdır! Sınıfsal bakmalı, sınıfsal düşünmeli ve sınıfsal konuşmalıyız. Sınıf düşmanlarımızla ve onun çeşitli biçimlerdeki yansımalarıyla aramıza
düşüncede ve dilde çekeceğimiz kalın
çizgiler bize mutlaka kazandıracaktır.
Kazanç, işçi sınıfınındır, kazanç tüm
halkındır.
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Gençliğin
Gündeminden

Emperyalist Çıkarlara Göre
Eğitim Sistemi Belirlenemez!

İşbirlikçi AKP iktidarı, eğitimi kendine uygun bir şekilde düzenlemeye yeni yaptığı değişikliklerle devam ediyor. Bu değişikliklerin hiçbiri öğrenci
gençliğin yararına olmadı hiçbir zaman. Son uygulamada bunu gösteriyor. AB’ye uyum süreci adı altında sözde yükseköğrenimde kaliteyi artırmak, Avrupa üniversiteleriyle uyumu sağlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi’nde ders geçme notu 65’e yükseltildi. Ayrıca bütünleme sınavları kaldırılarak öğrencilerin derslerini geçme olanakları ellerinden alındı. Değişiklik Kocaeli Üniversitesi dışında birçok üniversite ve fakültede kademe kademe
uygulamaya konuluyor. Kocaeli Üniversitesi’nin öğrencileri, “Bizde ne çan eğrisi, ne yaz okulu ne de bütünleme sistemlerinin hiçbirisi yok. Bu sistem bize hiçbir şey
getirmediği gibi bizden çok şey götürdü. Ayrıca arkadaşlarımızdan okulu bırakanlar oldu...” dediler.
Eğitim sistemindeki çarpıklık ve eğitim sisteminin ticarileştirilmesi AKP iktidarı ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Eğitimdeki kaliteyi artırmadan, eğitim sistemini temelden değiştirmeden not sisteminde değişiklik yapmak
geçici bir çözümdür. Ayrıca, yeni not sistemi ile öğrenciler
yeni zorluklarla karşılaşacaklar. Bu not sistemiyle okulunu
uzatan, mağdur durumda birçok öğrenci olacaktır. Okulunu uzatan öğrenciler tekrar tekrar harç yatırmak durumunda kalacaktır. Bunun sonucunda harç paraları katlanacak, üniversite okumak zorlaşacaktır.
Soruyoruz, bu ülkede sınavlarını geçemediği için intihar eden kaç genç var? Psikolojik sorunlar yaşayan, ev-

gençliğin tarihinden
29 Şubat – 6 Mart
2-6 Mart 1996: Liseli Dev-Genç’liler Kocaeli Tüpraş
50. Yıl Lisesi’nde idare baskısını, sivil faşistlerin ve idare tarafından 4 arkadaşlarının dövülmesini protesto ettiler. Protestoda 7 öğrenci gözaltına alındı ve daha sonra okulda işgal gerçekleştirildi.
4-5 Mart 1992: Kırşehir’de Gazi Üniversitesi’ne
bağlı Eğitim ve Meslek Yüksek Okulu’nda yemek zamlarına karşı TÖDEF’li (Türkiye Öğrenci Dernekleri Federasyonu) öğrenciler boykot yaptılar ve zamlara karşı
okulda alternatif yemekler verdiler.
5 Mart 1996: Liseli Dev-Genç’liler Aydın/Söke Yavuz
Selim Lisesi’nin duvarına “Sivas Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Paralı Eğitim Değil Halk İçin Eğitim İstiyoruz Liseli DevGenç” yazılı pankartlar astılar. Aynı zamanda lise duvarına
da “Liseli Dev-Genç” yazılamaları yaptılar.

den kaçan, okulu bırakan kaç genç var? Sınav sistemi, not
sistemi gençlerin boşluğa düşmesine, hayattan ümidini kesmesine neden olmaktadır. Ama bu iktidarın ve sorumluların umurunda değildir. Egemenler eğitim sisteminde yaşanan sorunlar ile ilgilenmezler. Çünkü sorunu yaratan onların sadece kar üzerine kurulu düzenleridir. Açıkça demektedirler ki, “kafanızı dersten kaldırmayın, başka
hiçbir şeyle ilgilenmeyin, ülkenin sorunlarına kafa yormayın.” “Avrupa ülkelerindeki üniversitelerle uyumu sağlamak” amacıyla yaptıkları bu değişiklikler, emperyalizme yedeklenmenin, onun uşağı olmanın kılıfıdır. Öğrencileri yaşanan adaletsizliklerden, gerçeklerden uzak tutmanın bir yoludur. Gençliği de tek tipleşmeden, yozlaşmadan kurtarıp, devrim mücadelesine katacak olan devrimci gençliğin gerçekleri ulaştırma azmi olacaktır. Düzen tarafından eğitim hakkı elinden alınan gençlik alternatifsiz değildir.

Peki Bize Düşen Görev Nedir?
Biz haksızlıklara başkaldırmalıyız. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına izin vermemeliyiz. ÖRGÜTLENMEK; HAKSIZLIKLARA BAŞKALDIRMAKTIR. Örgütlenerek, daha çok öğrenciye ulaşarak haksızlıkları sabırla anlatmalıyız. Ancak bu şekilde düzenin
gençliği etkisi altına almasını engelleriz.

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Bolu Anadolu Lisesi'nde
Verem Alarmı!
Bolu Anadolu Lisesi'nde aralarında öğretmenlerin
de bulunduğu 12 kişide verem hastalığına rastlandı.
Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Bolu Anadolu Lisesi'nde görevli hizmetlinin verem hastalığına rastlanmasının ardından okulda yapılan tüberkülin cilt testi ve Verem Savaş Dispanseri'nde çekilen akciğer filmleri sonucu aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 12
kişide verem hastalığına rastlandığını, temizlik görevlisinin işine son verildiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı özel şirketlere sattığı sağlık sistemi ile halkın canına kastediyor. Sağlık sisteminde sürekli "halkın çıkarına" değişiklikler yaptığını söyleyen devlet, okullarda bir olay yaşanmadan
hiçbir şeye müdahale etmeyerek Bolu'da yaşandığı
üzere insanların hayatları hiçe saymaktadır. Devlet,
temizlik görevlisini işten atarak olayın sorumluluğunu
görevlinin üstüne yıkmış kendi suçluluğunu gizlemeye
çalışmıştır.

KATİLİ DEVLETTİR!
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Gençlik Federasyonu’ndan

Dev-Genç Bağımsızlık
Mücadelesinin Ön Safındadır

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Emperyalizm yalnız topu, tüfeği,
açık-gizli üsleri ile girmiyor ülkemize. Yoz kültürü ile giriyor. Halkı yoz
kültürü ile pasifleştiriyor. Kültürel
değerlerini unutturuyor, yozlaştırıyor.
Kendi kültürüne uygun; düşünmeyen, bunalımlı, kendini düşünen, burjuvaziye özenen insanlar yetiştiriyor.
Bunun karşısında durabilmek için alternatif bir kültür yaratmak ve bu
kültürü halka taşımak gerekiyor. Biz
devrimci gençlik olarak bu alternatife sahibiz. Halkını, vatanını seven, adaletsizliklere karşı haklının yanında
yer alan, dünya ve ülke sorunlarına duyarsız kalmayan Anadolu kültürünün
taşıyıcısıdır devrimci gençlik. Ve 42
yıldır yarattığı değerler, gelenekler
ile bunu kanıtlamıştır.
Emperyalistler, kendi politikalarına boyun eğmeyen ülkelere karşı,
komplo, ajan faliyetleri, provokasyonlar, halklar arasında çeşitli farklılıkları körükleyerek halkları birbirine
düşürme, işbirlikçileri aracılığıyla
ülke yönetimini değiştirmek gibi her
türlü zorbalıklara başvuruyor.
Emperyalistler bunun için kendi
aralarındaki çelişkileri bir tarafa bırakıp birleşiveriyorlar.
Halkların gerçek düşmanlarının
emperyalizm ve işbirlikçileri olduğunu görmesini engelliyorlar. Bu politikanın karşısında dünya halkları da

ortak düşmanları emperyalizme karşı
birlik olmak zorundadır. Dünya halkları; katliam, sömürü ve zulümde birlik olmuş emperyalist devletler karşısında birlik olduklarında kazanacaklardır! Gençliğin bu mücadelede
üstleneceği rol, ülkemizde ve dünyada emperyalizme karşı direnişi örgütlemektir. Ki Dev-Genç tarihi, dünya halklarıyla dayanışma içerisinde olduğunu, aynı amaç uğruna savaştıklarını pratiği ile kanıtlayan bir tarihtir.
Emperyalist kurumları işgal etmeler,
anti-emperyalist kampanyalar örgütlemeler ve daha birçok faaliyet bunun
göstergesidir. Tüm bu eylemlerin yanı
sıra emperyalizmin ve işbirlikçilerin
sürekli hedefinde olmak, Dev-Genç’in
mücadelesinin yarattığı bir sonuçtur.
Nitekim füze kalkanına karşı eylemler yapan Dev-Genç’lilere onlarca
kez saldırılar oldu. Ve oligarşinin
“füze kalkanına karşı hiçbir çatlak ses
çıkmayacak” açıklaması yapması DevGenç’in gücünün karşısında çaresizliğin somutlanmasıdır. Çünkü DevGenç’in yaptığı eylemler yalnız vatanın bağımsızlığını istemekle kalmamaktadır. Aynı zamanda başta Amerika
olmak üzere tüm emperyalist devletlerin sömürüsünü, zulmünü hedef almaktadır. Dünya halklarının yanında
mücadelesini sürdürmektedir.
Gençlik yalnız ülkemizde değil
dünyada da anti-emperyalist müca-

ÖSYM'ye Sadece Ales'ten 20,2 Milyon TL...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM)'nin sadece bu sınava girenlerin 2011 yılında yaptığı
ödemenin toplamı 20,2 milyon lirayı
aştı.
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Zeki Yüksekbilgili tarafından yapılan araştırmaya göre 2010
yılında ALES sınavına 455 bin 780
kişi katıldı. Bu sınava giren aday sa-
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yısı 2011 yılında ise yaklaşık yüzde
10 artış ile 505 bin 967 kişiye çıktı.
2011 yılında yapılan sınavların giriş
ücreti ÖSYM tarafından 40 TL olarak belirlenmişti. Dolayısıyla adaylar
ALES'e girmek için ÖSYM'ye 2011
yılında toplam 20 milyon 238 bin 680
TL'lik ödeme yaptı.
Yüksekbilgili, bu rakamın 200 bin
kişilik bir şehrin bütçesine denk ol-
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delenin ön saflarında savaşmıştır, savaşıyor. Çin'de, Vietnam'da, Filistin’de, Sovyetler'in emperyalizme ve
faşizme karşı savaşında gençlik ön saftadır. Vatan ve halk sevgisi ile dolu olan
bu gençliğin mücadele azmiyle engeller bir bir aşılmaktadır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan savaşmaktadırlar. Daha genç yaşlarında kendilerini halkları için feda etmektedirler.
Yine ülkemizde 7 yıl süren ölüm orucu direnişinde devrimci gençlik halkı
ve vatanı için şehit düşmüştür. Dünya
halklarının ve ülkemizin tarihinde direnişler yaratan gençliğin mücadelesi bizim omuzlarımızda daha da büyüyecektir.
2-3 Mart 2012 günlerinde yapılacak olan 3. Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu, dünyanın birçok ülkesinden anti-emperyalist mücadele verenleri buluşturan bir sempozyum olacak. Sempozyum emperyalizme karşı tüm dünyada birlik olmak için atılan önemli bir adımdır.
Özellikle emperyalizmin saldırılarının
arttığı son dönemde halkların birlikte
mücadele etmeleri, dayanışmayı arttırmaları gerekmektedir. Gençlik ise
bağımsızlık mücadelesinin her zaman ön safında olduğundan bu dayanışmada, mücadelede büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Bu sorumluluğun gereği olarak Dev-Genç’liler
sempozyuma katılmalı ve Halkımızı da
sempozyuma katmaya çalışmalıdır.
Bizler “Vatanı sevmenin ustası” DevGenç’liler olarak, emperyalizme karşı mücadeleyi büyütecek ve halkların
çektiği acıların hesabını soracağız.
duğuna işaret ederek, "Örneğin; Sinop İl Özel İdaresi'nin 2012 yılı
bütçesi 20 milyon TL idi." dedi. Bu
ülkede yaşayan herkesin anayasada
da varolan "Parasız Eğitim Hakkı"
vardır. Ülkemizde zaten paralı eğitim
yok diyenlere bu meblanın sadece bir
sınav yaparak bu parayı öğrencilerden ve velilerinden çaldığını gösteriyor. Parasız eğitim hakkını isteyen
devrimci-demokrat öğrencilere saldıran yine faşist AKP iktidarıdır.

Ülkemizde Gençlik
EMPERYALİZM VE UŞAKLARI HALKLARA
SALDIRIRKEN ÖNLERİNDE ENGEL İSTEMİYORLAR
AMA DEVRİMCİLER VAR,
DEV-GENÇ’LİLER VAR
HALK DÜŞMANLIKLARINI
TEŞHİR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
20 Şubat günü, İstanbul’daki Aydın Üniversitesi'nde,
Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 60. yılı nedeniyle düzenlenen “NATO'nun 21. Yüzyılda Değişen Rolü ve Türk
Ulusal Savunma Politikası” konulu sempozyumda Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuşma yaparken, 2 DevGenç’li “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz,
Halkların Katili NATO Defol!” yazan Gençlik Federasyonu imzalı pankart açtılar. Pankartı açtıktan sonra slogan atan, konuşma yapan Nilay Keten ve Cem Yılmaz
“Bizler Gençlik Federasyonlu öğrencileriz. Sizler Amerikan uşağısınız!” dediler.
Pankartı açtıktan sonra onlarca polisin saldırısına uğrayarak işkence ile gözaltına alınan Keten ve Yılmaz “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” ve “Füze Kalkanı Değil Tam
Bağımsız Türkiye İstiyoruz” sloganlarını haykırdılar.
Eylemi hazmedemeyen Amerikan uşağı Bakan İsmet Yılmaz ise, “Her görüşün söylenmesine açığız. Ama bu şekilde değil. Tepkilerimizi daha demokratik bir şekilde dile
getirmeliyiz.” diyerek işkenceciliğini ve halk düşmanlığını gizlemeye çalıştı.
Eylemin ardından kürsüye gelen Aydın Üniversitesi

Rektörü,
“Böyle bir
durumla
karşı karşıya kaldığımız için Bakan’dan ve tüm konuklardan özür diliyorum. Daha önceleri bunun gibi birçok
etkinlik düzenledik ve bunların bir çoğuna başbakanımız,
bakanlarımız da katıldılar. İlk defa böyle bir eylemle karşılaşıyoruz. Okulumuzdan olmayan insanlar. Muhtemelen güvenlik zaafiyetinden kaynaklanan bir eksiklik. Bunun için de özür diliyorum.” diyerek uşaklığını gösterdi.
Sempozyumda konuşma yapanlar, eyleme ve DevGenç’lilere saldırmaktan geri durmadılar. NATO’nun
halkların katili olmadığını, füze kalkanının Ortadoğu’da
istikrar için kurulduğunu söylediler. Korkularını ve tedirginliklerini saklayamadılar.
Öte yandan gözaltına alınan Keten ve Yılmaz serbest
bırakıldı.
Aynı gün İstanbul Küçükçekmece’de Beşyol Metrobüs Durağı karşısına “Füze Kalkanı Değil Tam Bağımsız
Türkiye İstiyoruz! Halkların Katili NATO Defol!” pankartı
asıldı. Pankart 25 dakika süresince asılı kaldı.

GELECEĞİMİZİ MUSTAFA AYDIN
GİBİ ZİHNİYETLERİN ELİNE
BIRAKMAYACAĞIZ
Erzurum'da Yakutiye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Huzur toplantısı”nda konuşan Dumlupınar İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Aydın’ın "Emniyette suçluların kanını alıp gen haritası çıkarsınlar. Çocuk doğduktan sonra analizi yapılsın. Vatana, millete, bu ülkeye zararlıysa yürümeden yok
edilsin.” sözleri Dersim Liseli Dev-Genç tarafından yapılan yazılı açıklamayla protesto edildi.
“Böyle bir eğitimci olabilir mi?” diye soran Dersim Liseli DevGenç’in açıklamasında, “Tam AKP zihniyeti. Bu insan bir eğitimci, bir okulun müdürü ve bizim çocuklarımız bu eğitimcinin
elinde. Peki bu eğitimci nasıl eğitecek çocuklarımızı? Ne öğretecek çocuklarımıza? Bir kere doğuştan suçlu gözüyle bakan
nasıl eğitebilir, eğitime bile inanmıyor… Eğer bir suçlu arıyorsan
önce birlikte toplantıya katıldığın yüzlere bak. Sonra aynaya bak.
Ve sizleri kimin yetiştirdiğini, kimlerin eğitimci yaptığına. Evet
suçlu malum, suçlu kesin emperyalizm ve işbirlikçi iktidarları.
Ama unutmayın hiçbir zaman sizin verdiğiniz eğitimle şekillenmeyeceğiz. Biz kendi eğitimimizi geçmişimizden, tarihimizden
öğreniyoruz. Zulme boyun eğmeyen, adaletin sesi olan Pir Sultanlardan, Mahirlerden öğreniyoruz.” denildi.
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DİRENİŞİMİZİN
YARATTIĞI
COŞKUYU
ŞENLİĞİMİZLE
KUTLAYACAĞIZ
Liseli Dev-Genç’liler, “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası
çerçevesinde 26 Şubat tarihinde yapacakları
alternatif şenlik için 22 Şubat günü Okmeydanı’na afiş astılar.
Şenlik afişlerinin yanında aynı zamanda
2-3 Mart 2012 tarihinde düzenlenecek olan “3.
Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu”nun afişlerini de yapıştıran Liseli DevGenç’liler, mahalle halkını yapılacak olan sempozyuma davet ettiler.
İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde de 3001.
Cadde üzerine ve mahallenin çeşitli yerlerine afişleme yapıldı.

KATİLİ DEVLETTİR!
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Ülkemizde Gençlik

Ulaş’ın Elindeki Mavzer Kurtuluşa
Kadar Savaş Şiarımızdır
THKP-C önderlerinden Ulaş Bardakçı, katledilişinin
40. yıldönümünde, 19 Şubat günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan mezarının başında Dev-Genç'liler tarafından yapılan törenle anıldı.
Karşıyaka Mezarlığı’nın 2 Nolu kapısının önünde toplanan Dev-Genç’liler, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” pankartını açarak, ellerinde Dev-Genç flamaları ve Ulaş Bardakçı'nın fotoğrafları ile mezarlığa doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş sırasında “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Ulaş Bardakçı Ölümsüzdür”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç'liler”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş” sloganlarını haykıran Dev-Genç’liler, önce
mezarı temizleyip, kızıl karanfillerle süslediler.
Ulaş Bardakçı ve tüm devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşuyla başlayan törende yapılan konuşmada,
“Ulaş Bardakçı, Türkiye halklarının kurtuluş savaşının önderlerinden biridir. Ulaş Bardakçı ve diğer devrimci önderlerimizin ortaya koyduğu anti-emperyalist ve anti-faşist savaş geleneğini yaşatmaya devam
edeceğiz. Ülkemizi
emperyalizme ve
uşaklarına teslim etmeyeceğiz. Türkiye halklarının kurtuluş savaşını büyütecek, Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı,

SINAV SİSTEMİ ÖĞRENCİ GENÇLİĞİN
EĞİTİM HAKKINI GASP EDİYOR
BU GASBA İZİN VERMEYECEĞİZ
Dev Genç’liler “Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız!” kampanyasının çalışmalarına devam
ediyorlar. İstanbul’da 18 ve 19 Şubat günleri Cevahir Alışveriş Merkezi (AVM) önünde masa açılıp imza toplandı. Parasız eğitim istedikleri ve Malatya’da kurulan füze
kalkanına karşı pankart açtıkları için tutuklanan öğrenci arkadaşları Gülşah Işıklı ve Meral Dönmez’in serbest
bırakılmasını da talep eden Dev-Genç’liler, vatansever
gençliğin mücadelesinin önünde hiçbir engelin duramayacağını ifade ettiler.
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Hüseyin Cevahir ve tüm devrim şehitlerimizi mücadelemizde yaşatacağız.” denildi. Ardından direniş şiirleri
okunarak, devrim marşları söylendi.
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını da ziyaret eden Dev-Genç’liler, mezarları temizleyerek, karanfillerle süslediler. Ardından kortejlerini yeniden oluşturan Dev-Genç'liler, sloganlar eşliğinde
Mahir Çayan'ın mezarına doğru yürüyüşe geçtiler. Mahir
Çayan'ın mezarının temizlenmesi ve kızıl karanfillerle hazırlanmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Dev-Genç'liler, Kızıldere türküsünü söylediler. 36
kişinin katıldığı anma, başladığı gibi kortej halinde ve sloganlarla yürünerek bitirildi.
Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki DevGenç’liler de 19 Şubat günü Ulaş Bardakçı'yı anma programı düzenlediler. “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür / Ankara Gençlik Derneği” pankartının taşındığı 2. yurttan başlayan
meşaleli yürüyüş, yurtlar bölgesinden geçilerek, rektörlük
binası önünde yapılan açıklama ve Commer’in arabasının
temsili olarak yakılmasının ardından son buldu.
Eylemde yapılan açıklamada ise, “Ulaş Bardakçı, Türkiye halklarının kurtuluş savaşının önderlerinden biridir.
Ulaş Bardakçı ve diğer devrimci önderlerimizin ortaya koyduğu anti-emperyalist ve anti-faşist savaş geleneğini yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemizi emperyalizme ve uşaklarına teslim etmeyeceğiz. Türkiye halklarının kurtuluş savaşını büyütecek; Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Hüseyin
Cevahir ve tüm devrim şehitlerimizi mücadelemizde yaşatacağız.” denildi.
25 kişinin katıldığı eylem, “Ulaş'a Ağıt” türküsünün
hep bir ağızdan söylenmesi ve atılan sloganlarla sona erdi.
Özel üniversitede okuyan bir öğrenci, imza masasına
gelerek imza verdi ve özel okulda okuduğu için utandığını
söyledi. Daha sonra annesini de getirerek, ona da imza
attırdı. Paralı eğitim nedeniyle okuyamayıp çalışmak zorunda olan gençler de imza verdiler. 450 bildiri dağıtılan masada, 383 de imza toplandı.
Dev-Genç’liler, 18-19 Şubat tarihlerinde Okmeydanı’nda yapılan “Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir
Sempozyumu”nun 2. gününde stant açarak 102 imza topladılar.
21 Şubat günü de Okmeydanı’nda afişleme yaparak,
kampanyanın duyurusu yapıldı. 2 saatlik afişleme çalışmasıyla Dev-Genç’liler, parasız eğitimi ve sınava dayalı eğitim sistemini teşhir ettiler.

ENGİN ÇEBER’İN

Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Geleceği Yaratacak Olanlar, Düzenin
Küçümsediği Liselilerdir
Biz devrimciler "Gençlik gelecektir" diyoruz ve bunun gereğini yapıyoruz. Bu deyimi her sınıf ve tabakadan kişi, işine geldi mi sakız misali alır
kullanır ve sonra atar kenara. Onlara kulak verilirse istisnasız tüm toplumsal tabaka ve sınıfların gençliğe büyük önem
verdiği ve geleceği onlara bıraktığı
sanılır. Ama söz sahipleri sistemin
içinde belli kesimleri temsil etseler ve
kariyer sahibi olsalar dahi ağızlarından
gençlik üzerine çıkan olumlu sözler, içi
boş, uçup giden balondan farksızdır. O
sözlerin yaşamda karşılığı yoktur, uçan
balon gibi havada süzülüp gider.
Gençliğin önemi ve geleceği temsil
ettiği üzerine bu ya da buna benzer sözleri en çok kullananların başında bujuvazi gelir. Hatta burjuvazinin temsilcileri kameralar karşısında “gençlerimiz bizim göz bebeğimiz” der. Gençliği, halkı ve ülkeyi çok sevdiklerini
de anlatırlar. Yalan, sözlerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bujuvazi gençliğe, özellikle de devrimci
gençliğe zerre kadar değer vermediği
gibi, onlardan iliklerine kadar korkar,
onları ne pahasına olursa olsun baskı altında tutmaya, değişik yöntemlerle çürütmeye çalışır.
Düzen, gençliği, özelikle de liseli
geçliği geleceği kurma faaliyetinin dışında tutar. Geleceğe dair onlara söz
hakkı dahi vermez. Onlara göre geleceğin sahibi olan gençlik düşünmemeli,
üretmemeli, ve önlerine ne konuluyorsa
ona razı olmalılar. Zaten onların sözünü ettiği gelecek de yoksulun daha da
yoksullaşması, zenginin daha da zenginleşmesidir. O yüzden gençliği üretime-yönetime katması doğasına aykırıdır.
Liseli gençlik için "küçüksünüz",
"önce okulunuzu bitirin", "siyasetle uğraşmayın" vs. derler. Oysa liseli gençliğin okullarını bitirmeleri ya da
okuyup okumamaları umurlarında değildir. 7-14 yaş arasındaki 1 milyon çocuk yoksulluktan dolayı okula gide-

miyor. 1 milyon çocuğun okuma hakkını gasp edenler “gençlerimiz bizim
göz bebeğimizdir” diyenlerdir.
Vatanımızda yoksulluk, baskı, zulüm ve sömürü her geçen gün daha fazla artıyor. Bu sömürü düzenini devam
ettirmek için gençliği devrimci mücadelenin dışında tutmak istiyorlar. Çünkü gençlik, özellikle de ülkenin her tarafına yayılmış olan ve milyonları
kapsayan liseli gençlik, geniş şekilde
kendi yaşadıkları sorunlara, halkın ve
ülkenin sorunlarına sahip çıkmaya
başladığı zaman egemenlerin saltanatı da sarsılmaya başlar. Onlar, saltanatlarını korumak için liseli gençliği değişik yöntemler kullanarak mücadeleden uzak tutmaya çalışıyor.
Liseli Dev-Genç’liler ise, gençliğe
ve halka düşman olan egemenlerin
saltanatını yıkmak ve yerine halkın iktidarını kurmak için örgütlenmeli ve
daha çok mücadele etmelidir.
Biz "gençlik gelecektir" diyoruz
ama bizim sözlerimiz içi boş sözler değildir. Devrimcilik düzeni ve dünyayı değiştirme, yani geleceği inşa etme
mücadelesidir. Kurmak için kavgasını verdiğimiz yeni sistem şimdiki gibi
bir avuç egemenin çıkarına hizmet etmeyecek; tüm halkın çıkarlarını savunacak ve sömürüsüz bir düzen olacak.
Bu mücadelenin belirleyici güçlerinden birisi de gençliktir. Türkiye
devrim tarihine bakıldığı zaman mücadelenin geçmişten bugüne asıl olarak
geçliğin öncülüğünde yükseldiği görülür. Devrim için ödenen bedellerde ve
yapılan fedakarlıklarda da gençlik başı
çeker. Anadolu tarihine damgasını vurmuş, umut haline gelmiş, devrimci
değerler, gelenekler yaratmış bir DevGenç vardır.
Devrimciler liseli gençliğe "siz çocuksunuz", " önce okulunuzu bitirin" dememişlerdir. Geleceği kurma,
kendi kaderlerini ve halkın kaderini belirleme mücadelesinin içinde yer almaya çağırmışlardır. Liseli Dev-
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Liseliyiz Biz
Genç’liler bu mücadelenin her alanında yer almışlar ve Türkiye devrim tarihine yazılmış kahramanlıklar yaratmışlardır. Çok daha fazlasını yaratacak güçleri, cesaretleri ve
potansiyelleri de vardır.
Gelecek Liseli Dev-Genç’lilerin de içinde yer aldıkları dinamik bir kitleyle yaratılacaktır. Düzenin küçümsediği, yok saydığı gençlik asıl gücüne devrimci saflarda görecektir. Onlara bunu göstermeli ve ikna etmeliyiz.
Liseli gençlik, görev aldığı zaman onu yerine getirmek
için canla başla çalışır. Coşkuludur, olmazcı değildir. Nasıl yaparım diye düşünür. Yeter ki onlara güvenelim, öğ-

retelim, görev verelim.
Düzen halk çocuklarının yeteneklerini ve zekalarını küçümseyerek, onları yoz kültürün içine atıyor. Ama biz gençliğin nasıl bir yaratma gücüne sahip olduğunu göstereceğiz. Bunu, astığı pankartın indirilmesini geciktirmek için
yaratıcılığını kullanan liselilerle göstereceğiz... Polis-idare-aile baskısı altında olmasına rağmen, yağmur-kar-çamur demeden imza masalarında bekleyen liselilerle göstereceğiz… Dernek basıldığında pencereden sloganlarımızı haykıran, işkenceye direnen liselilerimizle göstereceğiz.

Düzenin Yozlaştırma Saldırılarına Karşı Kendi Alternatiflerimizi Yaratacağız!
Ankara'da çalışmalarını sürdüren Hüseyingazi Kültür Araştırma Derneği, Halkokulu çalışması başlattı. Çocuklarımızın bu düzenin kültürüyle, ahlaksızlığıyla, bencilliği ve
yozluğuyla değil, halkın kültürü ve değerleriyle büyümesini
amaçlayan, çocuklara derslerinde ve eğitimlerinde yardımcı
olabilmek için çalışma yürüten Halkokulu, 19 Şubat günü
düzenlenen film gösterimi ve kağıt katlama programıyla
başladı.
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Halkokulunun çalışmaları, asılan afişler, okul önlerinde
dağıtılan el ilanları ve kapı kapı dolaşılarak yapılan çağrılarla duyurulmuştu. Halkokulunun ilk gününde, okula gelen çocuklar ve aileleriyle tanışılıp film gösterimine başlandı. Kung-Fu Panda 1 filminin izlenmesinin ardından
çocuklarla kağıt katlama çalışması yapıldı. Ailelere ve çocuklara bundan sonra düzenli bir şekilde ders çalışma, koro
gibi programların olacağı anlatıldı.

OKUYAN, SORGULAYAN VE BEYNİNDE YENİ
UFUKLAR AÇAN LİSELİ DEV-GENÇ’LİLER
FAŞİZMİN KARŞISINDA YENİLMEZ OLUR
Düzen, liseli gençlik üzerinde sürekli yeni politikalar üretme çabası içindedir. En büyük politikalarından biri
ise yozlaştırma politikasıdır. Bu politikayla gençliğin beynini uyuşturmaktadır. Bu politika gençliği özellikle liseli
gençliği hayattan soyutlamaktadır.
Düzen liseli gençliği hedef almaktadır. Çünkü liseli
gençlik daha ilköğretimden yeni mezun olmuştur ve hayatı
yeni yeni tanımaktadır. Tanımak için ise araştırma, sorgulama genel itibariyle öğrenme çabası içerisindedir. Geçmişini araştırdığı ölçüde de bu düzenin çarkının nasıl
döndüğünü öğrenecektir. İktidar, yarattığı pis düzeni kimse öğrenmesin diye çarkını döndürmek için liseli gençliğin beynini internet sayfalarında, televizyonlarda yozluğun hakim olduğu diziler yayınlayarak, liseli gençliği
uyuşturmakta ve yalnızlaştırmaktadır. Gençliğin ufkunu
küçültmekte, düzen içerisinde düşünmesini sağlamaktadır.
Ancak, liseli gençlik zamanını bilgisayar başında değil
okullarda örgütlenme çabası içinde geçirendir, kendini eğitendir, geçmişini öğrenen, sürekli okuyandır.
Liseli gençlik düzenin sunduğu yozlaştırma politikasına karşı kitaplarıyla alternatif olmalıdır. Liseli gençlik kitap okumayı seven ve sevdirendir. Çünkü bilir ki kitap eğitir, kitap liseli gençliğin ufkunu açar. İktidara karşı
daha büyük düşünür, iktidara karşı yeni politikalar üretir. Ancak bu demek değildir ki her kitabı okuyacağız. Liseli gençliğin okuyacağı kitaplar düzenin sunduğu

kitaplar olmamalı. Çünkü düzenin bize okumak için sunduğu kitaplar bizim ihtiyacımız olan bilgileri değil, düzenin ihtiyacı olan bilgileri içeren kitaplardır. Böylece düzen için tehlike olmayan, tek tip bir gençlik yetişmektedir.
Bunun içindir ki liseli gençlik halkı anlatan, halkların direnişlerini yazan kitaplar okumalıdır. Geleceğe dair
umut taşıyan kitaplar okumalıdır. Bu kitaplar bizi yenilmez
kılar.
Okuyan, sorgulayan ve beyninde yeni ufuklar açan
liseli gençlik yenilmez olur. Düzenin gençliği teslim alma
politikasından etkilenmez. Bunu nedenle liseli gençlik sürekli okumalı, başkalarına okutturmalı, okumada seçici olmalıdır.
Liseli intihar edenler;
Eğitim sistemi intihar eden öğrencilerin katilidir!
Erol Akçalı 16 yaşında bir gençti. Hayalleri, umutları
vardı. Ancak 15 Ocak 2012 günü teşekkür belgesi alamadığı için intihar etti. Ailesinin teşekkür belgesi alamadığı
için baskı yapmasından korkuyordu. Erol’da teşekkür almamasına üzülmüş, tek umudu intiharda görmüştür.
Erol, 8. sınıfı bitirdikten sonra bir sene berber çırağı
olarak çalıştı. Sonra ailesinin isteği üzerine Akhisar Kayhan Endüstri Meslek Lisesi’ne girdi. Ve daha 1. sınıfta
intihar etti. Gençleri intiharı düşünmeye sevk eden ve bir
kurtuluş olarak sunan, gençlerin katili, kapitalist eğitim
ve sınav sistemidir.

ENGİN ÇEBER’İN

Ülkemizde Dev-Genç’liler Var! Emperyalistler ve Uşakları Elini
Kolunu Sallayarak Gezemeyecek!

Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz!

Halkların Katili NATO Defol!

NATO temsilcilerinin 20 Şubat
2012’de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde; Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 60. yılı nedeniyle düzenlenen
“NATO'nun 21. Yüzyılda Değişen
Rolü ve Türk Ulusal Savunma Politikası” konulu sempozyumda Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz konuşma yaparken iki Dev-Genç’li Nilay
Keten ve Cem Yılmaz “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz, Halkların Katili NATO Defol!” yazan Gençlik Federasyonu imzalı pankart açtılar.
Pankartı açtıktan sonra slogan atan
ve konuşma yapan Dev-Genç’liler
“Bizler Gençlik Federasyonlu öğrencileriz. Sizler Amerikan uşağısınız!” dediler.
Bu vatan bizim! Kendi vatanımızda
halkımız açlık, yoksulluk, zulüm altında
yaşarken, vatanımız 73 milyon halkımıza kapalı bir hapishaneye çevrilirken,
Amerikan ajanları cirit atıyor ülkemizde. Halkların katili NATO temsilcileri cirit atıyor!
Gençlerimiz kendi üniversitelerine
sokulmazken, Amerikan uşakları üniversitelere gelip halkların katili NATO
hakkında seminer veriyor. Yalan yanlış
bilgilerle gençliği kandırıyor.
Üniversite gençliğine ne anlatacaksınız?
Amerikan uşaklığınızı mı? Ülkemizi
Amerikan ve NATO üsleriyle doldurduğunuzu mu? Neyi anlatacaksınız?
NATO’nun halkları nasıl katlettiğini
mi? Ortadoğu’da Amerika’nın maşası
olarak nasıl kullanıldığınızı mı? Hayır,
bunların hiç birini anlatmazsınız...

Yalanlarınızla gençliği kandıracaktınız. İşbirlikçiliğin, uşaklığın, Amerika’nın maşası olarak kullanılmanın
“bölge liderliği” olduğunu anlatacaktınız. Halkların katili NATO’nun “barış,
demokrasi, özgürlük” getirdiğini anlatacaktınız...
Hayır! Buna izin vermedik. Amerikan
ajanlarına ve uşaklarına ülkemizde ellerini-kollarını sallaya sallaya gezemeyeceklerini gösterdik.
BİZ DEV-GENÇ’LİYİZ
Önlemlerinizin bizim için hiçbir hükmü yoktur. Efendilerinizi koruyamayacaksınız. Hiç beklemediğiniz, kendinizi en güvende hissettiğiniz yerlerde
karşınızda bizi bulacaksınız.
Aydın Üniversitesi Rektörü, DevGenç’lilerin pankart açmasından dolayı
“çok üzülmüş”, efendilerine karşı
“mahcup” olmuş. Özür üstüne özür
diliyor.
“İlk defa böyle bir eylemle karşılaşıyoruz. Muhtemelen güvenlik zaafiyetinden kaynaklanan bir eksiklik”
diyor.
Hayır güvenlikten kaynaklı bir “zaaf”
değil. Özel güvenlikleriniz, MİT’iniz,
polisiniz, çevik kuvvetiniz, işkenceci
polisleriniz, Amerikan uşaklarının özel
korumaları... hepsi oradaydı. Daha ne
tür “güvenlik önlemleri” alacaktınız?
Güvenlik önlemleriyle Dev-Genç’lileri engelleyemezsiniz.
Amerikan uşakları! Siz vatanımızı
emperyalizme peşkeş çekerken, Coniler
için pezevenklik yaparken Dev-Genç’li-
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ler vatanımız için canını veriyorlardı.
Onlar 43 yıldır anti-emperyalizmin
bayraktarlığını yapıyorlar. Bağımsız
Türkiye istiyorlar!..
Rektör, efendilerine kendini affettirmek için pankart açan Dev-Genç’lilere
“okulumuzdan olmayan insanlar”
diyor. Tabi ki, yoksul halkın çocukları
kendi vatanlarında istedikleri okullara
gidemezler. Onlara yasak. Ama Amerikan ajanları vatanımızı babalarının
çiftlikleri gibi kullanırlar. İstedikleri
üniversiteye girip sempozyuma katılabilirler. Gençlerimizi yalan ve demagojilerle kandırırlar.
Neymiş NATO’nun 21. Yüzyılda yeni
rolü? Halkları katletmeyecekler mi?
Libya’da tüm dünya gördü NATO’nun
yeni rolünü. 11 yıldır Afganistan’da
da görüyoruz NATO’nun rolünü.
Sayı: 305
Bakın o gençlerin açtıkları pankarta:
Yürüyüş
“Füze Kalkanı Değil, De- mokratik
26 Şubat
lise İstiyoruz” yazıyor. 7-14 yaş arası
2012
1 milyon çocuğumuz yoksulluk yüzünden okula gidemiyor. Amerikaya
uşaklık yapacağınıza Gençlerimizin,
çocuklarımızın parasız eğitim hakkını
verin.
NATO Genel Komutanı Rassmussen;
Türkiye’nin gelecekte bölgede muhtemel NATO "operasyonlarında" yer
alacak bir numaralı ortak ülke olduğunun ilanını yapmıştı. Yani gençlerimizin Ortadoğu halkarına karşı
NATO’nun paralı askerleri yapılacağını
söylüyor.
O pankartı açanlar vatanımızın en
onurlu gençleridir. Gençlerimizin NATO’nun kiralık katili olmayacağını
söylüyor.
Dünyanın en katil ordularının en katliamcı programlarını bozan DevGenç’liler... Dev-Genç’lilerden asla
kurtulamayacaksınız. Her yerde karşınıza çıkacaklar. Alacağınız “güvenlik”
tedbirleriyle hiçbir sonuç alamayacaksınız.
Öyle şaşırıp kalacaksınız: Yumurtalarla değil, katil olduğunuzu yüzünüze
haykırarak karşılayacaklar sizi.
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“Fado Fiesta Futbol” ve Burjuvazinin Sanata Bakışı

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012
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1933’ten 1968’e kadar 35 yıl Portekiz’in başında bulunan faşist diktatör Antonio de Oliveira Salazar,
kendisine, uzun süre, çok az direnişle
karşılaşarak Portekiz'i nasıl yönettiği
sorulduğunda: “Üç F sayesinde"
demiş, "Fado, Fiesta, Futbol..."
Futbolun spordan çok nasıl halkı
uyutmanın aracı olarak kullanıldığını
bugün de “şike davası” üzerinden
çok açık bir şekilde görüyoruz. Askeri
darbe zamanı Arjantin’de binlerce
insanın, önemli futbol maçları sırasında uçaklardan denize atılarak
katledildiğini biliyoruz. Diğer bir
faşist diktatör Franco, stadyumları
beşik olarak tanımlamıştır; ve ne
kadar çok insanı stadyumlarda toplarsa, ülkeyi o kadar engelsiz yönetebileceğini söylemiştir. Salazar yönetiminde ise Portekiz halkı hafta
sonları stadyumlara doldurularak,
tribünlerde bağırıp çağırmaları sağlanarak öfkeleri törpülenmiştir.
Diğer bir F ise fiestadır. Yani
şenlikler… Yoksul Portekizliler fiestalarda dans edip, içip, sarhoş olup
coşarak yoksulluklarını, acılarını bir
süreliğine unutmuşlar. Eğlenceler
acılarına ilaç olmamış ama gözlerine
perde inmesini sağlamış... Sömürüyü,
açlığı, işsizliği, yoksulluğu, nedenlerini, niçinlerini unutmuşlar eğlendiklerini sandıkları sırada.
Gelelim fadoya. Fado, 1800’lü
yıllardan bugüne geldiği bilinen Portekiz halk şarkıları. Fadonun kelime
anlamı kader ve alınyazısıdemekmiş.
Lizbonlu denizciler sefere çıkıp da
dönmediklerinde, geride kalan eşlerinin yaktığı acı dolu, kederli, halk
şarkılarıdır, ağıtlardır fado…
Portekiz’de Salazar’dan önce
anarşistler tarafından da söylenen
fadolar olmasına rağmen; fado denilince akla ilk gelen isim Salazar
oluyor. Halk şarkıları faşizmin elinde
bir uyutma aracına dönüşüyor. "Küçük ve yoksul bir ülkeyiz, ama çok
mutluyuz" şarkıları yazdırıyor Salazar.
Kadercilik işleniyor bu şarkılarda.

Acı öylesine yüklü ki şarkılarda, acı
çekmeyenin güzel fado söyleyemeyeceğine hükmediliyor. Faşizmin kol
gezdiği bir dönemde, halkın sorunlarına çözüm yerine, umut yerine,
kaderci bir kabullenişi dayatıyor
fado.
Direniş değil teslimiyet; mutluluk
değil gözyaşı, hesap sorma değil rıza
gösterme var şarkılarda. Türkiye’de
’80 cuntası sonrasında körüklenen
arabesk müziğin farklı bir versiyonu
aslında fado.
İşte faşizmin halkı yönetmede
kullandığı formüller bunlar. Yazı konumuz asıl olarak sanat olduğu için,
3F içinden fadoların yani aslında
müziğin, sanatın faşizm tarafından
nasıl kullanıldığını göstermek istiyoruz. Faşizmin sanata ve sanatçıya
bakışını görüyoruz Portekiz örneğinde. Şarkılar, politik bir araç olarak
kullanılıyorlar. Halkı nasıl yönlendirmek isteniyorsa, müzik de ona
göre şekil alıyor. Faşizmin elinde
müzik halkı uyutan bir ninniye dönüşüyor. Ninni dinledikçe uykusu
geliyor halkın. Ve o olmadan uyuyamıyor artık.
Müzik her kapıdan içeri selamsız
sabahsız girebiliyor. Düğünlerde halay, cenazelerde ağıt, direnişlerde
marş oluyor. Antakyalı bir dokuma
ustasının dilinde “Dulabe” (tezgahım)
sözüyle üretim aletine yakılıyor türkü.
Beşikte yatan bebenin geleceği üzerine hayaller kuruluyor ninnilerde.
Madencinin öfkesini de dillendiriliyor.
Faşizmin elinde halkı uyutmanın,
bir aracı olarak kulanılan müzik, bizim elimizde uyandırmanın, coşkunun, umudun, isyanın bir aracına
dönüşmelidir.
Madenci indiğinde yerin yüzlerce
metre altına bizim şarkılarımızı kuşanmalıdır. Öyle hınçla dolmalıdır
ki kazarken madeni, yaptığı işe yabancılaşmak yerine bilincine çıkartmalıdır sömürü çarkını.
Konfeksiyon işçisi tek başına olmadığını hissetmeli, anlamalıdır.
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Tarlasını sel suları basan Edirneli
çiftçi sele değil düzene yöneltmelidir
öfkesini.
Sloganvari müzik diye eleştiri
getirenler, düzenin ürettiği tüm ürünlerin de aslında sloganvari olduğunu
bilinçli olarak gözardı ediyorlar ya
da gerçekten göremiyorlar.
Bizzat düzenin elinde yozluğun,
ahlaksızlığın, soysuzluğun üstünlüğü
yayılıyor çocuklarımıza kadar. Bir
çok pop müziğin sözlerine bakın:
Burjuvazinin sloganlarla beyinlerimize soktuğu kirlenme değildir de
nedir?
Hiçbir şey masum değildir. Düzen
besleyip, büyütüp önümüze getiriyorsa, ne olursa olsun şüpheyle karşılamamız gerekir. İnceden inceye
işlenen düşünceler halkımızın dilinde
söylenirken kanıksanan somut düşüncelere, yaşam şekillerine dönüşüyor.
Biz kendi düşüncelerimizi anlatacağız tabi ki. Halkın değerlerine
biz sahip çıkacağız. Ve öylesine kıskançlıkla koruyacağız ki onları yozlaştıran kimse karşısında bizi bulacak.
Kullandığımız her kelimeyi özenle
seçeceğiz. Her notanın bir taş, bir
pankart, bir slogan olduğu gerçeğini
unutmayacağız.
Sanat tarafsız olmamıştır hiçbir
zaman, olamaz da… Halkın sanatını
yapmayanlar burjuvazinin sanatını
yapıyor demektir. Bu konuyu köşemizde sıklıkla işliyoruz. Bu temel
gerçek üzerinden baktığımızda ancak
sanatın görevini de daha iyi anlayabiliriz.
Faşizm uyutmanın aracı olarak
kullanıyor sanatı, biz UYANDIRMANIN aracı yapacağız…
Karanlıkta bir meşale, kara deryalarda bir deniz feneri olacak şarkılarımız.
Duyguyla bilgi arasında bir
köprü olacak, sloganlarımızla açacağız perdeleri…

Grup Yorum Elemanı
Seçkin Aydoğan
Derhal Serbest Bırakılsın!
Grup Yorum, bir kez daha Galatasaray Lisesi önünde dinleyicileriyle
bir araya geldi. Her hafta daha da
kitleselleşen eylemine bu kez Grup
Yorum’a destek olmak için sanatçı
dostları Ruhan Mavruk ve İbrahim
Karaca da katıldı.
Tutuklu elamanları Seçkin Aydoğan’ın serbest bırakılması, kendileri
ve dinleyicileri üzerindeki baskıların
son bulması talebiyle her hafta Pazar
günü Taksim’de konser veren Grup
Yorum, 19 Şubat günü yine yüzlerce
dinleyicisiyle birlikte şarkılar söyledi.
Saat 18.00’de başlayan konserli
basın açıklaması yaklaşık bir saat
sürdü. Üçüncü haftasında Grup Yorum’u yalnız bırakmayan dinleyicilere
teşekkür ederek konuşmasına başlayan Grup Yorum elemanı İnan Altın,
Pertek Belediye Başkanı Kenan Çetin
hakkında Grup Yorum konserine katıldığı için 2 yıl hapis cezası istendiğine değindi. Altın, Kocaeli konserlerinin de önce Valilik tarafından engellendiğini, ardından da belediye
tarafından konser afişlerinin asılmasına izin verilmediğini belirtti. Biletix’le yaşanan sorunların yaşanan
baskı ve engellemelerin yanında, sürecin asli unsuru olmadığını belirten
Grup Yorum; asıl meselenin elemanları Seçkin Aydoğan’ın tutuklu olmasının ve dinleyicilerine yağdırılan
cezaların olduğunu söyledi.

Grup Yorum, seslerinin susturulamayacağını, tüm bu baskılara karşı
asıl cevabı 15 Nisan’da Bağımsız
Türkiye konserinde 300 bin kişi ile
birlikte vereceklerini belirten Altın,
“Geçen sene konserimize gelen 150
bin dinleyicimizi, yanına birer kişi
alarak 15 Nisan 2012’de Bakırköy
Halk Pazarı Alanı’nda yapacağımız
Bağımsız Türkiye konserine katılmaya, 300 bin kişiyle bağımsızlık
türküleri söylemeye davet ediyoruz.”
diyerek açıklamasını bitirdi.
Açıklamanın ardından şair Ruhan
Mavruk ve İbrahim Karaca konuşmalarla ve şiirleriyle Yorum’a desteklerini sundu.
Halaylar ve marşlarla yaklaşık
bir saat süren eylemde Grup Yorum,
40 yıl önce yaşamını yitiren devrimci
önder Ulaş Bardakçı’yı anarak, onun
anısına “Ulaş’a Ağıt”ı söyledi.
Hep birlikte Çav Bella'nın söylenmesinin ardından, bir sonraki hafta
tekrar aynı saatte ve yerde buluşmak
üzere, 500’ü aşkın kişi alandan türkülerle, marşlarla ayrıldı.

konserine katıldığı için soruşturma
açıldı. Çetin’in 2 yıla kadar hapis
cezası isteniyor.
10 Temmuz 2011 tarihinde Dersim’in Merkez ilçesindeki Atatürk
Stadyumu’nda yapılan Grup Yorum
konserine katıldığı için hakkında soruşturma açılan Çetin’in, konser sırasında atılan sloganlar ve açılan
pankartlar sebebiyle “suçu ve suçluyu
övdüğü” gerekçesiyle 2 yıla kadar
hapsi isteniyor.
Çetin, konuyla ilgili bir açıklama
yaparak, “2012 yılında bir yerel mahalli temsilciye bu tür isnatlarla soruşturma açılmasına, hukukun ve
adaletin hak ve özgürlükler kapsamında, anlam vermek kanımca güçtür
ve gülünçtür… Biz de halk tarafından
seçilen insanlarız, öz itibariyle sadece
yasalarla da değil halktan gücümüzü
alırız. Gerek Dersim gerek Pertek
halkı da Grup Yorum’u sever, dinler.
Belediye Başkanı olarak da, birey
Kenan Çetin olarak da Grup Yorum
gibi gruplarımızla, değerli sanatçılarımızla etkinliklerimizde buluşmaya
devam edeceğiz.” dedi.

Grup Yorum’un Gücü
Halkın Gücüdür
Cezalarla, Yasaklarla Bu
Gücü Bitiremezler

Grup Yorum Tüm
Engellemelere Rağmen
Dinleyicileriyle Buluşuyor

Pertek Belediye Başkanı Av. Kenan Çetin hakkında, Grup Yorum
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Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri,
Grup Yorum’un 26 Şubat günü Kocaeli’de gerçekleştireceği konser ön-
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“TESLİM OLMAK”

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, George Washington
Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “…Biz Esad’ın
Suriye’nin Gorbaçov’u olmasını istedik ama o Suriye’nin
Miloşeviç’i olmayı tercih etti.” dedi.
Gorbaçov, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği’nin
başkanlığını yaptığı sırada, birliğin dağılmasından, sosyalist düzenin yıkılmasından bire bir sorumlu, emperyalizmle işbirliği yapan, vatan haini, sosyalizm düşmanı
bir devlet başkanıdır. Dolayısıyla Gorbaçov demek,
vatan haini demektir.
Miloşeviç, NATO uçakları Yugoslavya’yı bombalarken, emperyalizmin dayatmalarına teslim olmayan
ve yakalanıp Hollanda’da yargılanmak üzere mahkemeye
çıkartıldığında: “Bu mahkeme emperyalizmin mahkemesidir, mahkemenizi tanımıyorum” diyen bir devlet
başkanıdır. Tutuklu bulunduğu Hollanda hapishanesinde,
hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı…
SSCB de, Yugoslavya da dağıldı. SSCB Başkanı
Gorbaçov, ülkesi dağılırken Amerika’ya sığındı. Yugoslavya parçalanırken, Miloşeviç halkına sığındı… Yakalandığında da direndi.
Konumuz bu iki isim değil. Konumuz, ülkemizin
Dışişleri Bakanı’nın, Suriye Başbakanı’na söylediği
cesinde 22 Şubat günü tanıtım çalışması yaptılar. Konserin duyurusunu
yapmak ve halkı davet etmek için,
Kocaeli merkezde 30 adet afişleme
yapıldı ve 5 adet de pankart asıldı.
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sözlerin gerçek anlamı: Teslim ol!
Davutoğlu kimdir, hangi konumuyla bu
“öneride” bulunur, onu görmek, açıklamak
istiyoruz.
Ülkemizde süren faşizmin bugünkü uygulayıcısı AKP’dir. Ve faşizm bize defalarca
teslim olun çağrısında bulunmuştur. Kızıldere’de ilk
cevabı verdiğimiz günden beri değişmedi cevabımız.
“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik..”
Teslim olmak, tüm benliğini çıkarıp atmaktır. Teslim
olmak, katile “iyi ki öldürdün” demektir. Teslim olmak,
hırsıza “eline sağlık” demektir. Teslim olmak, düşmana
“onurumsun” demektir. Teslim olmak kendini satmaktır,
onurunu satmaktır, güzel olan ne varsa kirletmektir.
Davutoğlu, üniversite öğrencilerine “teslim olma”
çağrısını anlatıyor. Emirler almak için gittiği Amerika’da
kendini satıyor. Kendini satarken de teslim olmayı meşrulaştırmaya çalışıyor. İşte buna izin vermeyiz. Kendini
satabilir, satmıştır da Davutoğlu ve partisi ama gençlerimize bu düşünceyi normal bir davranışmış gibi anlatmalarına, aşılamalarına, vatanımızı satmalarına, halkımız
söz konusu olunca işte buna izin vermeyiz.
Hiç kimseye, hiçbir güce teslimiyeti meşrulaştırmasına
izin vermeyiz. Sömüren, ahlaksızı, yozlaşmayı, insan
tacirini, hırsızı yaratan ve besleyen bu düzene teslim
olmadık, hiç kimsenin de teslim olmasına seyirci
kalmadık. Direndik ve direnişe çağırdık. Emperyalizmin
merkezinden konuşan ülkemizin celladına da bu topraklarda teslimiyeti meşrulaştırmasına izin vermeyeceğiz.
Davutoğlu nezdinde faşist iktidara cevabımızı bir kez
daha haykırıyoruz: Asıl siz halkın adaletine teslim olun!

ğıtıldı.
21 Şubat’ta merkez Barbaros ve
Cumhuriyet mahallelerinde konser
çalışmalarına devam edildi. Dondurucu soğuya rağmen Dev-Genç’liler

çalışmalarına hız kesmeden devam
ettiler. 22 Şubat günü yine aynı mahallelerde afiş ve el ilanı çalışmaları
yapıldı. 14 kişilik ekiple yapılan çalışmalarda iki günün sonunda 250
afiş ve 600 el ilanı halka ulaştırıldı.

Türküler Susmaz,
Halaylar Sürer

Şarkıların Sesi Barikata Çarptıkça Yükselir!
Grup Yorum Yasaklandıkça Daha Çok Dinlenir

Grup Yorum, 10 Mart günü de
Erzincan’da konser verecek. Konser
öncesinde çalışma yapan DevGenç’liler, 19 Şubat günü Geçit Beldesi'nde afişleme yaptılar. 12 DevGenç’li, “Türküler Susmaz, Halaylar
Sürer” yazılı önlükleriyle belde girişinden itibaren afişleme yaptı.
20 Şubat günü ise Geçit Beldesi'de kapı kapı gezilerek konser duyurusu yapıldı, el ilanı dağıtıldı.
Geçit Beldesi’nde toplamda 140 afiş
yapıştırıldı ve 400 adet el ilanı da-

Grup Yorum’un 24 Şubat günü
Yalova’da vereceği konser öncesinde,
Yalova Uğur Mumcu Kültür Merkezi
önünde stant açıldı. Açılan stantta
Grup Yorum’un Yalova konserine
çağrı yapılarak, 25.Yıl konser DVD’
leri ve konser biletleri satıldı.
Standı ziyaret edenlere Grup Yorum üzerindeki baskılar anlatılarak,
afişlerimize bile tahammül edemeyenlere en iyi cevabın sahiplenmeyi
büyütmekten geçtiği vurgulandı.
Grup Yorum parçalarının çalındığı
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ve akşam saatlerine kadar açık kalan
Yorum standı Yalova halkı tarafından
ilgiyle karşılandı.

Halk

Düşmanı

AKP

Doğal Afet Değil, Doğal Olmayan
Felakete Karşı Önlem Almayan
AKP Halka Düşmandır

Bulgaristan'ın Harmanlı
bölgesindeki
İvonova Barajı'nın 7 Şubat 2012'de çökmesi sonucu
Edirne yine sular altında kaldı. Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması sonucunda, Edirne’nin Lozan Caddesi'ndeki
Jandarma Şehitliği, Kent Ormanı, askeri tesis, kafeteryalar, bağ evleri, Çevre ve
Orman İl Müdürlüğü ile nehir kıyısındaki
Trakya Üniversitesi, Askeri Meriç Gazinosu, Öğretmenevi sular altında kaldı.
Taşan suların, havanın soğuk olması
nedeniyle don yapması tarlalara, ürünlere
zarar verdi. Çiftçiler zarar etti.
Her sene yaşanan ve yaşanacağı biline biline önlem alınmayan sel taşkınları Edirne halkının can ve mal kaybına
neden olmaktadır. Bunun sorumlusu ise
AKP’dir.
Meriç, Arda ve Tunca nehirleri iklimsel, coğrafi ve üzerlerindeki barajların doğru işletilememesi yüzünden önlem alınmadığı için her sene taşıyor. Üç
nehirde de kış, ilkbahar ve sonbahar aylarındaki aşırı yağışlar yüzünden barajların taşması nedeniyle bölgede tarım ve
hayvancılıkla uğraşan halk milyonlarca
liralık zarara uğruyor.
Edirne’deki ilk büyük su taşkını
1509 yılında yaşanmış.
5 yüz yılı aşkın zaman geçmiş, sene
2012… Edirne’de yine sel baskını yaşandı.
- İlk sel baskını Eylül 1509... Edirne’de Büyük Su Taşkını...
- 1845 yılındaki taşkın, şehrin her yerini basarak, hayatı felç etmiş ve büyük
zararlara yol açmıştır. ...
- 14 Mart 2006 Edirne büyük bir felaketin eşiğinde... (Edirne su baskınları
kronolojisi)
- Etkili yağış nedeniyle Trakya'da sel
meydana geldi. Selde bir kişi hayatını
kaybetti. 200 kadar ev ve işyerini su bastı, çok sayıda araç da yollarda kaldı. (18
Kasım 2007 Hürriyet)
- Edirne Belediyesi, yaptığı anonslarla
Edirnelileri olası su baskınlarına karşı
uyardı (10 Eylül 2009 Hürriyet)
- Trakya suya gömüldü. Bu sırada Yu-

nanistan'a kaçak yollardan geçmek isteyen bir grup mülteci sel sularında mahsur kaldı. (15 Şubat 2010 Hürriyet)
Coğrafi olarak yüksek dağlar etrafında kalan Meriç, Arda ve Tunca nehirleri bu nedenle deniz seviyesinde
kalmaktadır. Bu duruma önlem alınmadığından, yağan yağmurun barajları doldurmasına ve dolan barajların sel olarak
şehir içine akmasına neden oluyor. Bu tür
nehirler üzerinde barajların daha detaylı projelerle inşa edilmesi gerekiyor.
Ama halkı düşünmeyen iktidarlar bugüne
kadar hiçbir şey yapmamışlardır.
Bulgaristan'da Arda, Meriç ve Tunca nehirleri üzerinde çoğu elektrik üretimi amaçlı olmak üzere 14 büyük baraj
bulunuyor. Bu üç nehir ve kollarında ayrıca 50'nin üzerinde de küçük tip su bentleri yer alıyor.
Kış aylarında özellikle çok daha sık
duyuyoruz Edirne’de yaşanan sel baskınlarını. Bulgaristan kendi önlemini
barajları açarak alıyor. Bulgaristan, yükselen su nedeniyle baraj duvarının yıkılmasını engellemek için baraj kapaklarını açarak nehir yataklarına daha fazla su vermek zorunda kaldığını belirtiyor.
Bu durum Bulgaristan, Türkiye ve
Yunanistan’da hemen hemen her yıl sel
baskınlarının yaşanmasına neden oluyor.
Türkiye–Yunanistan ve Bulgaristan
sel baskınlarını engelleyebilecek projeler geliştirdiklerini açıklıyorlar, bu projelerin hiçbirisi kalıcı bir çözüm getirmemiştir şimdiye kadar.
Erken uyarı sistemleriyle gelecek
bir sel baskınında halk ancak canını
kurtarabilir. Malını temelli koruyacak bir
düzenleme yapılmamaktadır. Çünkü halkın çıkarını düşünen, halkın sorunlarını
çözme çabasında olan bir iktidar yoktur.
2008 yılında “Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesinde Taşkın
Tahmini İçin Kapasite Geliştirilmesi ve
Taşkın Kontrolü” adlı bir proje başlatılmış. Bu proje için Avrupa Birliği Fonu’ndan 4 milyon yardım dahi alınmış.
En son 7 Şubat 2012’de yaşanan sel baskınında da görüyoruz ki henüz bir adım
dahi atılmamış.
Edirne Belediye Başkanı Hamdi Se-
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defçi, Edirne halkının su taşkınlarından
zarar görmesinin sorumlusu olarak Bulgaristan’ı göstermiş: "Edirne'yi su basmıyor. Aslında su baskını diye de bir riskimiz yok bizim. İki sedde arasında kalan ekili alanlarımızı su basıyor. Edirne'nin 24 mahallesinde sel baskını varmış gibi bir hava yaratılıyor ve Edirne'nin imajı sarsılıyor. Yatırımcı buraya gelmek istemiyor. Bu olayda en az
üzülen ve gerilen biziz. Bulgaristan ve
Yunanistan bizden daha fazla üzülüyor. Yunanistan'ın ekili arazileri sular altında, Bulgaristan'da da insanlar öldü."
Zihniyete bakın! Durum abartılıyor,
abartıldığı için de yatırımcılar yeni bir yatırım yapmaktan korkutuluyormuş. Bizden
daha çok zarar görüyormuş Yunanistan ve
Bulgaristan. Ölmediysen şükret yani...
Bölgede araştırma yapan kişilerin
çözüm olarak sundukları projeler, yeterli
maddi katkı yapılmadığı için hayata geçirilemiyor. Edirne bölgesindeki su bas- Sayı: 305
kınlarının engellenmesi için geliştirilen Yürüyüş
önemli projelerden biri de Türkiye-Bul- 26 Şubat
2012
garistan sınırında Tunca nehri üzerinde
kurulması planlanan Suakacağı Barajı.
1968 yılından beri gündemde olan proje yıllardır uygulamaya geçirilemiyor. İsteseler sellerin olmasının önüne geçebilecekken, yapmıyorlar. Oysa uzmalar,
projenin Tunca Nehri'nden kaynaklanan
selleri engelleyeceğini sölüyor. Öte yandan bu proje Meriç ve Arda'nın taşmasına bir önlem olmayacak.
Bölgedeki sellerin engellenebilmesi
için alınacak en önemli tedbirlerden
biri de nehir yataklarının temizlenmesi.
Nehir sularının dağlardan sürüklediği
kum, toprak ve taşlar özellikle Meriç
Nehri’nde Türkiye ve Yunanistan sınırı
boyunca birikerek, nehrin yatağından taşmasının başlıca nedenlerden birini oluşturuyor. Bir diğer alınacak önlem ise baraj duvarlarını yükseltmek.
AKP’nin çözüm yolu ise halka düşmanlığının bir göstergesidir.
Çiftçinin toprağındaki ürünü çöpe atan,
emeklerini heba eden, halkın evine-malına-canına zarar veren ve her yıl yeniden yeniden bunların yaşanmasına sebep olanlar
AKP ve geçmiş tüm iktidarlardır.
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İşçilerin Güveni, Mücadele
İçinde Israrcı Olunarak Kazanılır
Erol Ekici
DİSK’in 14. Genel Kurulu’nda
DİSK Genel Başkanı seçilen Erol
Ekici ile DİSK’in görevleri ve eylem
programı üzerine yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz:
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Yürüyüş: AKP'nin, işçi sınıfının
kazanılmış haklarına ve sendikalara yönelik çok kapsamlı bir saldırısının olduğu dönemde Genel
Kurul yaptınız. Süreçle birlikte
Genel Kurul'un değerlendirmesini
yapar mısınız?
Erol Ekici: AKP’ye muhalif
olan herkes bu saldırıları yaşıyor.
Biz de bu saldırıların yaşandığı dönemde DİSK'in 14. Genel Kurulu’nda, kuruluşunun 45. yılının kutlandığı bir genel kurul süreci yaşadık.
Genel Kurul’da gerek dışarıdan davet
edilen yabancı konuklarımızın konuşmaları, gerekse bizim delegelerimizin de söyledikleri farklı dillerde
de olsa aynı şey. Yabancı konuklar,
kendi ülkelerinde yaşanan taşeronlaştırma ve özelleştirme ile sağlık
haklarını kaybettiklerini ve 50-60
yıl önceki kazanımlarını kaybetmekle yüz yüze olduklarını söylüyorlar. Kendimize döndüğümüz zaman, yaşananlar AKP'nin 10 yıllık
süreci ile sınırlı değil; özellikle 12
Eylül sonrası 24 Ocak Kararları,
Turgut Özal ile başlayan Tansu
Çiller ile devam eden ve Tayyip
Erdoğan ile finali yapılan bir süreç
yaşıyoruz.
Nedir bu? Özelleştirme, taşeronlaştırma… Tabir yerinde ise, Cumhuriyet döneminde yaşanan tüm kazanımların haraç mezat satılmasında
AKP sınır tanımıyor. Bu anlamıyla
emperyalist tekellere karşı dünya

halklarıyla ortak bir direnişten söz
edilmeli. Dünyanın hiçbir yerinde
sermayenin saldırıları farklı değil.
Özellikle çalışma koşullarının esnekleştirilmesinden başlayıp örgütsüzleştirmeye varan bir saldırı
süreci var. 14. Genel Kurul’da öne
çıkan konular bunlar. Bunların ötesinde tabii saldırıların nasıl bertaraf
edileceği var.
DİSK 13 Şubat 1967’de kurulduğundan bu yana kendini bu ülkede
tarif ederken, sınıf ve kitle sendikacılığı yapacağını söylüyor. Sendikacılık sadece toplu iş sözleşmesi
yapmak değil. O dönem çok duyduğumuz “Tam Bağımsız Demokratik Türkiye” talebiyle ülkenin
tüm kesimlerini kucaklayan anti-emperyalist mücadeleyle ete kemiğe
bürünerek tüm saldırıların ortadan
kaldırılabilineceğini söylüyordu. Beğensek de beğenmesek de, 12 Eylül’de kapatılana kadar belki söyledikleri ile toplumun bütün kesimlerini
kucaklayamayan ancak o süreçte işçilere bir sınıf bakış açısı kazandıran
bir sendika DİSK.
DİSK nasıl bugün AKP politikaları
ile yok edilmek isteniyorsa, o dönemde de böyle saldırılar ile karşı
karşıyaydı. O dönemde toplumun
tüm kesimiyle örgütlü örgütsüz herkesle başlattığı 15-16 Haziran Direnişi’yle kendine yönelik saldırıları
bertaraf etti. Faşizme ihtar eylemleri,
DGM’lere karşı eylemleri MES işverenlerine karşı yaptığı eylemleri
ile toplumun tüm kesimlerinin sendikal mücadeledeki demokratik talepleri ile siyasal taleplerini birleştirdi. 12 Eylül sonrası ne kadar farklı
tartışmalar yaşansa da, (çağdaş sendikacılık, sivil toplum sendikacılığı
gibi) en kısa zamanda bunları saflarımızdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.
Bugüne baktığımızda DİSK geçmişinden ders çıkartarak, geleceğine
yön vermeye çalışarak başta ülkenin
bağımsızlığı, anti-emperyalizm mü-

ENGİN ÇEBER’İN

cadelesi yükseltilerek ancak, işçi sınıfının çıkarları sağlanır. Bağımsızlığın olmadığı yerde, demokrasinin
olmadığı yerde özgürlük olmaz.
Bundan sonra DİSK olarak, ekonomik demokratik sınıfsal mücadeleyi
birleştirerek, yönelen saldırıları
bertaraf etmenin öncülüğü, önderliği ve mücadelesi içinde olacağız.
Genel Kurul’u bu perspektifte değerlendiriyoruz. Kendi temsil ettiğimiz
kitle açısından da toplumun tüm kesimleri açısından da beklenti büyük.
Biz bu beklentiyi, toplumun bütün
kesimlerinde mücadeleyi ortaklaştırarak aşabileceğimize inanıyoruz.
Bundan sonrasında bu ülkede demokrasi diyen, hak diyen, adalet
diyen her kesimle bu süreci birlikte
yaşayıp ete kemiğe birlikte büründüren
bir mücadeleyi önümüze koyacağız.
Yürüyüş: AKP, düzen partilerinden tutun da derneklere, sendikalara kadar, ya bana hizmet edersiniz, ya da yok ederim diyor. Sendikalarda da asıl hedef DİSK ve
KESK. Siz bu saldırıları nasıl boşa
çıkartacaksınız?
Erol Ekici: AKP, on yıllık iktidarında sermayenin tüm taleplerini
sağlamak için çalıştı ve bunlara karşı
çıkan herkesi de yok etmek için çalışıyor. Muhalif olan herkesi kendine
tabi kılmak istiyor. Bununla da burjuva partilerinden tutun yöre derneklerine, spor kulüplerine kadar
herkesi kalıba dökmek istiyor.
Kendi düşüncelerini hayata geçirmede hiçbir muhalif unsurla karşılaşmamak AKP’nin birinci önceliği.
AKP’nin bu politikalarına karşı çıkılmalıdır. Korkunun ecele faydası
yoktur. Korkarak, sinerek hiçbir
şey elde edilemez. Tam tersine, AKP
politikalarına karşı insanca yaşamak
isteyen herkes kendisi için bir işin
hak olduğuna inanmalı, bu işte insanca çoluğu çocuğu ile yaşayacak
bir ücretin hakkı olduğuna inanmalı
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nelik. Bu saldırıların kaldırılmasında DİSK öncülük yapacaktır.
Halkın tüm sorunlarını sahiplenen
bir mücadeleyi önümüze hedef koyacağız. Hapishanelerdeki devrimci
tutsakların tecrit sorunlarını önümüze hedef olarak koyacağız...
DİSK’in geçmişi de geleceği de
böyle tarif edilir.

ve bunun kendi için bir hak, devlet
için de bir görev olduğuna insanları
inandırmalıyız. Tabi bu söylendiği
kadar kolay değil. Bu kadar baskılanmanın olduğu süreçte bunlar nasıl
olacak? Bunlar ısrar, irade, kararlılık ve talep etme ile olacak.
Talep etmediğimiz, verilenle yetindiğimiz sürece AKP her geçen
gün baskılarını artıracak. Bunun sınırı
yok. Öyle bir aldatmaca ile karşı
karşıyayız ki, bu noktada sendikalar
kendi kendini sorgulamalı. Tabloya
baktığımızda AKP bu ülkeye demokrasi getirecekti. AB'den demokrasi
bekleyenler AKP’den de demokrasi
beklemeye başladılar. AKP’nin nasıl bir demokrasi hedeflediği günlük
süreç içerisinde görülmektedir.
AKP’ye muhalif olan herkes bundan
nasibini alıyor. O zaman bu cepheye
düşen yan, o saldırıları bertaraf edebilecek bir örgütlü mücadeleyi yaratmaktır. Sokakta herkes bunu söylüyor, tüm bunlar biliniyor ancak
bunları kaldıracak iradi bir örgütlenme
yaratılmıyor. Bunun bedelleri varsa,
bu bedelleri ödeyecek bir örgütlülük
yaratılmalı. Füze kalkanına karşı
çadır açıldığında çadırı durdurabiliyor mu? Hayır saldırıyor ama
yine kuruluyor. Ya da toplu mezarların açtırılmasında TAYAD'lı Aileler’in ısrarı var. Israr sonucunda
kazanılıyor. Ya da Türkan Albayrak'ın direnişi, “tek kişilik ordu”
denildi. Israrı ile yine işini kazanması
var. Sonuçta ısrar ile ete kemiğe
büründürülen bir mücadele birinci
görev olmalı. DİSK olarak mücadele
programımız sendikalar üzerindeki
baskıları kaldırmak, çalışanların mücadele ile sağladıkları kazanımlarının
üzerindeki baskıyı kaldırmak olmalıdır. Saldırılar tüm işçi sınıfına yö-

Yürüyüş: Sendikalı işçi rakamlarının 500 bin civarlarında olduğu söyleniyor. Buna karşı milyonlarca işçi örgütsüz. Hatta kayıt
dışı çalışıyor. Örgütlü, örgütsüz işçilerin sendikalara karşı bir güvensizliği var. Buna rağmen birçok işyerinde işçiler sendikalı olmak istiyor. Bu girişimlerin büyük
çoğunluğu da sendikaların sahiplenmemesi sonucunda işçinin işten atılmayla sonuçlanıyor. Birincisi siz işçinin güvenini nasıl sağlayacaksınız? İkincisi, işçileri nasıl örgütleyeceksiniz?
Erol Ekici: Sendikalardaki örgütlü
işçi rakamlarını Bakanlık bugüne kadar, AB'ye “iyi” gözükebilmek için,
“AKP demokrasi getirdi” diyebilmek
için açıklıyordu. Katliamları, hapishanelerde yaşanan tecriti gizlemek
için “ileri demokrasi” adı altında açıklamalar yapılıyordu. DİSK, Avrupa'da
yaptığı görüşmelerde bunun böyle olmadığını, 12 Eylül'ün baskıcı yönetimini, Avrupa'da nasıl sendikal çalışmalara engel olunuyorsa Türkiye'de
de öyle olduğunu anlatıyordu. AB'nin
son uygulamada kara listeye almasından sonra gerçekler gün yüzüne
çıktı. 2007'de çıkan yasa ile işçilerin
sayısının Bakanlığa göre mi yoksa
SGK'ya göre mi belirleneceği açıklandı. İstatistikçilere göre rakamların
SGK'ya bağlı açıklanması gerekmekte.
Ancak 2007'de yayınlanan hiçbir rakam yok. En son açıklanan rakamlar
ise SGK'ya göre 11 milyon, bakanlığa
göre ise 5,5 milyon. Bu durumda 100
sendikadan 80 tanesi toplu sözleşme
hakkını kaybediyor. AKP bu şekilde
yaparak Avrupa'yı oyaladı.
Sermaye talepleri, kıdem tazminatı, özel istihdam büroları, kuralsızlaştırarak çalışmayı esnekleştirme
gündeme gelirken “Demokles’in kı-
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lıcı” gibi AKP bu rakamları elinde
bulundurdu ve sendikalar itiraz etmedi. Bu noktadan bakıldığında Genel-İş dışında DİSK’in sendikası kalmıyor. 11 milyon çalışan varsa, kayıt
dışı ile 20-22 milyon çalışan olur.
Ülkemizde hukukun nasıl keyfi bir
şekilde işlediğini biliyoruz ve iş hukuku daha çok keyfiyetle işliyor. Bir
işyerinde toplu sözleşme hakkını almak için oradaki işçilerin %51’inin
sendikaya üye olması gerekiyor ve
bakanlığa yapılan başvuruya, 6 iş
günü içerisinde işveren dahil kimsenin
itiraz etmemesi gerekiyor. Eğer itiraz
olursa yerel mahkeme bilirkişi atıyor.
Bilirkişi raporu olumlu ise mahkeme
ve Yargıtay süreci işliyor ve bu süreç
2-3 yıl sürebiliyor. Genel–İş’in iş
kolunda 130 bin kadrolu işçi varken,
657 bin taşeron işçi var. Taşeron işçilerin olduğu yerlerde sendikalaşma
sağladığımızda bu sendikacılık bir
sene sürüyor. Bir senenin sonunda
başka bir şirkete ihalenin devri ile
yeniden sendikaya üye kaydı gerekiyor. Zaten bir işyerinde sendikalaşma 2-3 yılı bulabiliyor. Bunun bu
şekilde olmasının tek nedeni, işyerlerinde sendikalaşmanın önünde engel
olmaktır. Sendikalaşmanın önündeki
bu engeller çalışan ve işçi adaylarına
iyi bir şekilde anlatılmalıdır. 12 Eylül'ün hukuku ve yasakları devam
ettiği sürece engellere karşı ortak
mücadele edilmelidir. Kim ne derse
desin, sendikal örgütlülük başka olamaz. AKP bir iki ay içinde özel istihdam büroları ile örgütsüzleştirmeye
yönelik hazırlık yapıyor. Bu saldırıya
karşı toplumun bütün kesimleri birlikte mücadele etmeli. Ete kemiğe
bürünmeli başka çaremiz yok. İnsanlara mücadele edildiğinde, direnildiğinde kazanılıyor güvenini
vermeliyiz. Önümüzdeki çalışmalarımız başta kıdem tazminatına yönelik
olacak bu şekilde. KESK de benzer
saldırılar yaşıyor. Referandumda
grevli toplu sözleşme hakkı çıkarken,
yıllardır var olan toplu pazarlık hakkı
bile engellenmeye çalışılıyor. KCK
baskınları bahane edilerek KESK'e
saldırılıyor.
Yürüyüş: İşçiler, memurlar tarihinin en büyük saldırılarıyla karşı
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karşıya. Aynı şekilde AKP, halkın
diğer kesimlerine de saldırıyor. İşçilerin talepleriyle halkın diğer kesimlerinin taleplerini nasıl birleştireceksiniz?
Erol Ekici: Halkın tüm talepleri
aslında aynı, sorunlar farklı değil.
Eli kana bulaşmamış, emperyalizm
karşısında olan herkes halk. Her
yerde saldırılar acımasız. Katliamlar,
kayıplar, işkenceler var. AKP'ye karşı
olmanın bir bedeli var. Bedel ödemediğimizde karşı koyamıyoruz.
Topyekün saldırıya topyekün cevap
vermek gerekiyor. İşçiler ve kamu
emekçileri açısından açlık, sefalet,
yoksulluk ortak saldırı. Emperyalist
tekeller tüm yönleriyle saldırıyor.
Halka, doğada dönüşen her şeyi biz
yapıyoruz o yüzden her şey bizim
olmalı dedirtebilmeliyiz. Faşizmin
saldırılarına maruz kalan kimseyi
dışlamadan ortak mücadele hattında
birleşmeliyiz.
Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Yürüyüş: Amerika ülkemizi Ortadoğu’ya saldırının üssü, AKP'yi de
maşa olarak kullanıyor. Füze kalkanı faaliyete geçti, yeni üslerin
yapılacağı söyleniyor. Emperyalizmin ülkemizdeki politikalarına ve
AKP'nin uşaklık politikalarına
DİSK ne diyor?
Erol Ekici: DİSK bu konularda
demesi gerekeni en başta kurulurken
“Tam Bağımsız Türkiye”den yana
olarak demişti. Anti-emperyalizmin

mücadele öncüsü DİSK olmalı. Büyük Ortadoğu Projesi ve ABD emperyalizmi yeni bir saldırı değil. Coğrafi olarak Anadolu toprağının stratejik önemi zaten biliniyor. ABD'nin
Irak'ı işgalinde de bu stratejik durum
yaşandı. Toplumun tepkisi ile tezkere
belki meclisten geçmedi ancak askeri
üslerimiz ve limanlarımız kullanıldı.
Körfez işgalinde Özal'ın “bir koyup
beş alacağız” mantığında AKP. Hiç
sınır tanımadan ABD emperyalizmine
hizmet ediyor. Suriye ya da İran'dan
kalkacak bombalar okyanusu aşarak
ABD'yi vuracak değil. ABD'nin füze
kalkanı ile korumak istediği İsrail.
İktidar bu konuda sınır tanımayarak
topraklarımıza füze kalkanını kurdurdu. Kaddafi ile bir dönem çok
iyi ilişkileri olan Başbakan o zaman
NATO'ya karşıydı. Ancak NATO gemilerini Libya'ya ilk yollayanlardan
oldu. Libya ekonomik olarak yoksulluğun çok fazla yaşandığı bir yer
değildi. ABD, Libya’da dünyanın en
kaliteli petrollerine sahip oldu. Emperyalizmin çıkarlarına uygun olan
kurallar Libya'da yaşanan katliamı
görmüyordu. Suriye ile bir dönem
ortak bakanlar kurulu toplantısı alınırken, şimdi Suriye ile savaş haline
gelindi. Hani Müslüman bir ülkeye
karşı olamayız diyorlardı. AKP, ABD
çıkarları için çaba harcıyor ve kraldan
daha çok kralcı kesiliyor. Ortadoğu’da
olanlar halkların kendi iradesi ile
emperyalizme sessiz kalınmayarak

ancak çözüme ulaşır.
Yürüyüş: Ağır Ceza Mahkemeleri,
parasız eğitim isteyen öğrencileri 2
sene hapiste tutup, 15 yıl ceza istiyor. Grup Yorum konserinin çalışmasını yaptığı için Gençlik Derneği öğrencilerine 14 yıla kadar ceza
verildi. MİT müsteşarı Hakan Fidan için de savcıların yetkisini sınırlayan özel kanun çıkartıyorlar.
Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Erol Ekici: Devrimcilere saldırılar
varken bir taraf korunuyor. “İleri demokrasi” dedikleri bu. Kendisine demokrat devrimci diyen herkesle ortak
mücadele ile süreç aşılır. Herkesin
birleşerek ortak mücadele etmesi gerekmektedir. Füze kalkanına hayır diyen öğrencilere olan saldırılara, katliamlara, kayıplara karşı mücadele
edenlerle, Malatya'da Grup Yorum
konseri bileti sattığı için 13'er yıl ceza
alan öğrencilerle, HES'lere karşı köylerini savunan köylülerle birlikte temel
hak ve özgürlüklere sahip çıkmalıyız.
Yürüyüş: Sizin ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Erol Ekici: İşçilerin güveni mücadele içinde ısrarcı olunarak kazanılır. Açlık, yoksulluk ve sefalet
içinde güvensizlik olur. Doğru program, doğru hedefler ve doğru önderlik
ve bütün değerlerimize sahip çıkarak
halkın güvenini sağlayacağız.

herkesedir. Devrimciler,
ilericiler, halktan yana
olan herkes bu saldırının
hedefindedir.” denildi.
Uludere Katliamı ile
gözdağı verenlerin şimdi
de "KCK operasyonları"
ile saldırdığını belirten Halk Cephesi, açıklamasını şu
sözlerle bitirdi: “Oligarşi, Kürt halkımıza, halklarımıza
karşı her türlü şiddeti uygularken, halklarımızın özgürlük
ve hak talebini ‘şiddet’, ‘terörizm’ diyerek boğmaya çalışıyor. Oligarşinin sözcülerinin açıklamaları, dizginsiz
saldırıları halkların nasıl, neden ve kime karşı mücadele
etmeleri gerektiğini de gösteriyor bize. Saldırılara karşı
direnmek, mücadele etmek tek yoldur. Bu mücadelede
düşmanımız oligarşi ve emperyalizmdir.”

AKP DİRENEN TÜM KESİMLERİ TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYOR
DİRENMEYENLER YOK OLACAKTIR BİRLEŞELİM,
DİRENELİM, FAŞİZMİ YENELİM
Halk Cephesi, 13 Şubat günü Ankara’da KESK
Genel Merkezi ve TÜM BEL-SEN'e yapılan polis baskınlarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. AKP'nin
polisinin "KCK operasyonu" adı altında yaptığı sendika,
parti, dernek ve ev baskınlarında 35 kişi gözaltına
alması hakkında yapılan açıklamada, “Amerikancı AKP
iktidarı faşist saldırıları kanıksatır hale getirmek istiyor.
Saldırı başta Kürt halkımıza ve Kürt ulusal hareketine
yönelik olmakla birlikte tüm halklarımıza yapılmaktadır.
Saldırı demokratik haklarını talep eden, özgürlük isteyen
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

Tarihten Olaylar Kişiler
Hallac-ı Mansur

olmaktan, “Allah'a küfür ediyor” denmesine
kadar getirir.
Bir arayıştır
onun ömrü. Bilgiye susamışlığıyla birlikte, diyar diyar
gezer. Tek bir öğretiyle yetinmez.
Gerçeğin peşindedir. İran’dan sonra
Irak'a gider ve orada dönemin ünlü
din alimlerinin öğrencisi olur. Bağ-

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
“Bugüne dek ne zaman kalabalığın içinde biri sivrilse, onun sonu
ya asılmak ya zindana atılmak, ya
da -en iyi durumda- iftira ve dedikodularla cezalandırılma olmuştur.
Ve siyaset de o veya bu şekilde daima
bu işin içindedir.”
Bu sözler egemenlerin adaletsizliğini anlatır. Egemenlerin düşünene,
kendi düzenine karşı çıkana düşmanlığını anlatır. İlk okuduğumuzda
yaşadığımız çağı, bizim ülkemizi anlattığını bile düşünebiliriz. Ama söyleyen, bugünü anlatmak için değil,
yüzyıllar öncesindeki bir olayı tanımlamak için kullanmıştır bu sözleri.
Çünkü adaletsizlik yüzyıllardır zalimin silahı olmuştur. Bu adaletsizliğe
karşı çıkanlar da hep var olmuştur.
İşte Hallac-ı Mansur bunlardan biridir.
Yukarıdaki sözler onu anlatır.
Bir derviş, bir düşünür, düşünceleri
uğruna ölüme yürüyen biridir o. Tarih
sayfalarında adı El Hüseyin İbni
Mansur diye geçer. Ama halk onu
Hallac-ı Mansur diye çağırır. Hallac
adı, yaptığı işten gelmektedir. Pamuğu, yünü, yay ya da tokmak gibi
bir araçla kabartma, ditme işini yapan
ustaya denilir hallaç.
Hallac-ı Mansur, 858 yılında
İran’da doğar. Küçük yaştan itibaren
okumaya merak salar. Kuran ayetlerini yorumlamaya, ezberlemeye başlar. Çocuk denecek yaşta Kuran
Hafızı olarak anılır hale gelir. Arap
dili ve yapısı üzerinde çalışır. Okudukça amacını hayatın sırrına ermek,
insanları tanımak olarak belirler. Ve
bu noktada kendine sınır çizmez.
Abbasi Hanedanlığı’nın hüküm
sürdüğü yıllarda yaşar. Yaşamı içinde
bir yandan Allah sevgisi denilen ilahi
sevginin sırrına ermeye çalışırken,
bir yandan da düzeni sorgulamaya
başlar. Bu özellikleri onu din bilgini

lac, “Ben ilahi sevgiyi kavradım,
ben yaratıcı gerçeğim! Ben mutlak
gerçeğim! En-el Hak!” diyerek düşüncelerini anlatır. İşte o an Hallac-ı
Mansur'un, ilk kez, çevresindekilere
yüzyılların düşüncesine, dinin öğretilerine meydan okuduğu andır.
Temel amacı din dışına düşmek,
İslam’ı kötülemek değildir. Ama var
olan da onu tatmin etmemektedir.
Ve bu nedenle de oluşturduğu bu
düşünceyi açıklamak, bu uğurda bir
ömür boyu yol gitmek onun için
görev haline gelmiştir. İşte bu andan
itibaren de 'tehlikeli insan' damgasını
yemeye başlar.
Bağdat’ta kendine karşı oluşan
tepkilerin ardından yine yollara düşer.
Hindistan’a, Türkistan’a gider. Başka
dinleri tanımak, onların inanç sistemlerini anlamaya çalışarak, kendi
düşüncelerini yaymaktır amacı. İki
yıl süren bu gezilerin ardından Bağdat'a döndüğünde, Abbasi Hanedanlığı’nın çürüme dönemiyle karşılaşır.
Dinsel anlamda farklı düşüncelere
sahip olmasının yanında sosyal yaşamla ilgili eleştirilerini de ulu orta
söylemeye başlamasıyla “tehlikeli”
damgasını yer. Halkın arasında durmadan dolaşan, onların sorunlarını
dinleyip, çözümler üretmeye çalışan
biri olarak 'yönetimin adil olması'
gerektiğine inanır. Şii ve Sünni mezhebi arasındaki çatışmaların gün geçtikçe arttığı dönemde, zengin ve fakir
arasındaki uçurum da derinleşmiştir.

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

dat'ta Cüneyd-i Bağdadî Hoca'nın
yanındayken Mekke'ye hac yolculuğuna çıkar. Ama onun asıl yolculuğu
kendi içine doğru olanıdır. Hallac,
Allah sevgisine, yani ilahi aşka uzanan gerçek yolun böyle yapmaktan
geçeceğine inanır. “İmanın çekirdeği
aşktır” der. İnsanın Allah'a, insanın
insana duyduğu aşk üzerine, ona
ulaşmak üzerine düşünür. Günler ve
gecelerce düşünür. Öyle zamanlar
yaşar ki; bazen kendini küçük bir
toz tanesine benzeterek hiçleştirir.
Bazen de, ruhunun
yıldızlara kadar
Hallac-ı Mansur, var olanla, kendisine suulaşabilecek genişnulan bilgilerle asla yetinmemiş. Hep öğrenmek
likte olduğuna inaiçin gerçeği aramış. Gerçeğe inanmış. Gerçeği
nır. Öğrendikçe
bulmuş ve canı pahasına gerçekleri savunmuş.
tartıştıkça düşünceleri daha da ber- Ve inandığı doğrulardan asla vaz geçmemiş.
raklaşır. Tanrı ile Gerçekler uğruna canını vermiştir.
Hallac-ı Mansur 1090 yıl öncesinde tarihe
insan, yaratan ve
yaratılan arasında- bu mirası bırakmıştır. Cepheliler Mansurlar’ın
ki farkın konuşul- bu mirasını “savunduğunu yapan, yaptığını
duğu bir gün Hal- savunan” pratiğiyle geleceğe taşımaktadır.

Tarihten Günümüze

KATİLİ DEVLETTİR!
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Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Hallac-ı Mansur, Abbasi Hanedanı
için her açıdan yok edilmesi gereken
birisidir artık. Düşüncelerinden vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Bir
kez ferman ilan edilmiştir. Komplo
işletilmeye başlanır. Hanedan vezirlerinin büyük çabalarıyla Hallac,
“Büyücülük, hak yolundan ayrılmak
ve halkı yönlendirmekle” suçlanarak
913 yılında yakalanır. Uzun yıllar
hapislikle boşuna, “ıslah” olacağını
bekler egemenler. Hallac-ı Mansur,
direnişi, baş eğmeyişi, düşüncelerinden dönmeyişiyle egemenlerin yüzüne tarihin attığı tokattır. Hallac'ın
başı hep diktir. Pes etmez, vazgeçmez.
İlk başta kendi evinde göz hapsinde
tutulan Hallac, bir süre sonra kendi
için yapılan hapishaneye götürülür.
Abbasi Hanedanlığı’nın çöküşünü
içerden izler. Hallac hapishanede de
yazmaya devam eder. Şiir ve vaaz
bütünleşir onda. Düşüncelerini yayma,
ulaştırma aracıdır şiir. Ölene kadar
da kalemini elinde bırakmaz. Şiirleri
bugüne kadar kalır.
“Bütünümle bütün sevgini sardım
/Sen ki kimdesin ey mukaddesim/
Yardır ve kalbim bazen gayrına/Korkuyla titrerim, tutulur sesim/Ürpererek
gene dönerim sana”
Sekiz yıllık hapislikten sonra,
Bağdat Temyiz Mahkemesi’nde yargılanması başlar. Bir oyundur bu süreç. Hallac-ı Mansur’u ölüme götürmek için hangi sorulara, nasıl
cevap verebileceği bile hesaplanır.
Sonuç baştan bellidir. Yargılanması
usul gereği yapılır. Hallac-ı Mansur
büyük kalabalık önünde yine düşüncelerini savunur. “Bunu söyledim
ve bugün de söylüyorum. En-el Hak.

Ben yaratıcı gerçeğim. Gerçeğin
Tanrısallığı benim insanlığımda öyle
açık bir şekilde zuhur ediyor ki, insanlığın buna sevinmesi lazım” der.
Dinsel yöndeki düşünceleri bilinen
Hallac için asıl tehlike ise siyasal
düşünceler taşıdığının öne sürülmesiyle ortaya çıkar. Çünkü Abbasi Hanedanlığı’nda ‘kul’un siyaset yapması
yasaktır. Siyaset ancak Hanedan ve
çevresinin işidir. Onun halk arasına
karışarak gerçekleri söylemesi ise
'bölücülük' olarak adlandırılır.
Mahkemede “Bize hangi davranış
biçimlerinin adil olduğunu öğreten
bir şeriata sahibiz. Fakat şeriata gerçekten uyuluyor mu? Her tarafta adaletsizliğin ve baskının hüküm sürdüğü
bir gerçek değil midir? “Barış şehri
“adı verilen şu Bağdat’a bir bakın!
Burası uzun zamandır bir kavga şehri
halini almadı mı?”diyerek hanedanlığı
suçlaması ve “Her türlü isyanın gerekçesi genellikle adaletsizliktir. Son
yıllarda isyanların artması, adaletsizliğin boyutlarının da çok büyük
olduğunu gösterir” diyerek yaptığı
savunması “Devlet işlerine karışmaya
nasıl cüret edersin?” denilerek kesilir.
Mühür zalimin elindedir. İbreti alem
olsun diye cezalandırılması istenir.
Hallac, egemenlerin mahkemesinde
boyun eğmemiş, secde etmemiştir.
Tam tersine düşüncelerini anlatmak
için kullanır kürsüyü. Kadıların, “Bir
takım güzel konuşan insanlar, kendi
adalet ve ilahi aşk anlayışlarını dile
getirdiler diye, köleler bir kez daha
ayaklanıp devlet otoritesini parçalasın mı?” sözleri korkularının da
itirafıdır.
Hallac-ı Mansur’un bir meydanda

Polisin Korkularını Büyüteceğiz

Bizi Gözaltına Alırken Gözleri Çevrede Ayakları Gazda Olacak
İstanbul’da 1 Mayıs Mahallesi’nde, İstanbul Halk Komiteleri’nin
18-19 Şubat tarihlerinde düzenlediği
“Yıkım Değil Yerinde Islah İstiyoruz”
sempozyumunun afişlerini asan Kaan
Nakay ve Özgür Karakaya gözaltına
alındı.
16 Şubat günü, 30 Ağustos İlköğretim Okulu’nun yanında afişleme
yapan Komite çalışanlarının önü polis
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tarafından kesildi. Polisin keyfi bir
şekilde kimlik kontrolü yapmak istemesi karşısında, Nakay ve Karakaya
hukuksuzluğu teşhir eden konuşmalar
yaptılar. Bunun üzerine azgınca saldıran AKP’nin polisi, 2 kişiyi zorla
arabaya bindirmeye çalıştı. Bir taraftan
da direksiyon başındaki polise hitaben:
“Oğlum bas gaza hemen, burada daha
fazla oyalanmayalım.” diyerek, ma-
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işkence edilerek öldürülmesine karar
verilir. “Yüceltilen bir kimsenin mutlaka aşağılanması” gereklidir onların
düşüncesine göre. Oysa Hallac büyük
çoğunluğun gönlünde çoktan yer
edinmiştir. O yeri yok etmek için ise
işkenceyle sindirmek isterler. Üç gün
boyunca işkenceyle parça parça edilen
Hallac kahkahalarla direnir cellada.
“Aşk her şeydir” diyendir o. Bilir ki
çektiği acı onu aşkına daha da yakınlaştıracaktır. Celladın her kestiği
parça karşısında tek söylediği “Öldür
beni çünkü ben öldükten sonra yaşayacağım”dır.
İşkenceler sonucu zayıflamış, sarı
buruşuk derili bembeyaz saçlı o adam
olan Hallac, son gücünü toplar ve
halka seslenir; “Emin olun ki, insan
ruhu aslında hayal bile edemeyeceği
şeyleri yapmaya kadirdir. Gözleri olmadan görebilir ve bacakları olmadan
yürüyebilir. Ölüm korkusunu, ruhu
aracılığıyla yenen bir kimse yeniden
hayata dönmüş sayılmaz mı?” Bu
sözler onun son sözleri olarak geçer
tarihe. İşkencelerin ardından idam
edilir. Tanınamayacak haldeki vücudu
ibret olsun diye yakılır. 922 yılının
26 Martı’na denk gelen o gün, Hallac
ölümün üstüne korkusuzca yürümüş
ve sevgilisine kavuşmuştur.
Yazılan eserleri ölümünden sonra
yok edilmeye çalışılır. Ama başaramazlar bunu. Ve kendinden sonra
gelen nice düşüncelere kaynak olur
güç verir. Ölüm karşısındaki dik durmanın, düşüncelerinden taviz vermemenin, yolundan dönmemenin o
dönemki sembollerinde biri olur Hallac-ı Mansur.
halleden iki devrimciyi kaçırdılar.
6 saat keyfi bir şekilde Çakmak
Karakolu’nda tutulan Nakay ve Karakaya savcılığa çıkarıldıktan sonra
serbest bırakıldı.
Devrimcilerin yıkımlar karşısında
halkı bilinçlendirmesine tahammül
edemeyen AKP’nin polisi azgınca
saldırıyor. Saldırırken de halkın tepkisinden korktuklarından, mahallelerde gözaltına alırken her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.

AVRUPA’dakiBİZ
Avrupa’da ırkçılık bütün kurumlarıyla birbirini tamamlıyor. Birbirleriyle yarış halindeler, herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor.
İstisnasız her alanda ırkçılıkla
karşılaşıyoruz. Belediyelerde memurlardan, okullarda öğretmenlerden öğrencilerden, otobüsde şoförden,
marketde kasiyerden , doktorda bunun
gibi yaşadığımız her yerde karşılaşıyoruz ırkçılıkla.
Kimi zaman vuruluyoruz güpe
gündüz. Kimi zaman yakılıyoruz diri
diri. Kimi zaman dövülüyoruz karakollarda. Kimi zaman bir
bakış oluyor bu. Kimi zaman sözlü aşağılama.
Beynimizle, ruhumuzla hissediyoruz , yaşıyoruz. Sürekli kendimizi kanıtlamaya çalışmakla geçiyor hayatımız.
İşte bunlardan biri de
medya. Çok önemli bir yanını oluşturuyor ırkçılığın.
Bizzat onların sayesinde
gelişiyor, palazlanıyor ırkçılık.
Son olarak öldürülen 8 insanımızın bizzat Anayasayı Koruma Örgütü’nün eliyle olduğunun ortaya çıkmasından sonra, daha geri adım atmaları gerektiği düşünülürdü. Medyanın ırkçılığı mahkum eden yayınlar yapması gerekirdi. Doğrusu buydu. Ama böyle olmadı.
Son olarak Almanya’da bunun
bir örneği yaşandı. Alman Birinci Televizyonu ARD'de 2 Şubat'ta, televizyonun en çok izlendiği saatte yayınlanan karnaval programında sahneye Ayşe tiplemesini koydular. Esprileriyle Türkiyeliler, müslümanlar
aşağılandı. En fazla seyircinin televizyon izlediği saatte ırkçı bir gösteriye dönüştürüldü.
Bir de Uyum Meclisi buna “Türkler şakadan anlar” diye bir açıklama getirdi.
Skeçde espiri adı altında geçen ırkçılık şu şekildeydi;
Alman bayrağı üzerinde Türk
bayrağı ile sahneye çıkan türbanlı
Ayşe konuşmasında, 'Uyum nedir'

sorusunu sorduktan sonra bayrağı
indirerek mini eteğini gösterip, 'Uyum
budur' diyor. Medya ile ilgili tecrübesi
olduğunu da belirten Ayşe, "Ne de
olsa ZDF'de (televizyon kanalı) temizlik yapmıştım. Kardeşim Ahmet'in de kapalı devrede tecrübesi
var. Oda Weiterstadt'ta (Hapishane
kastediliyor) tecil edilmemek üzere 10
yıllık sözleşmesi var" diyor. Espriler
24 saat Döner TV uyum alışverişi kanalı esprisi ile devam ediyor. Bu kanalda Tayyip Erdoğan'ın sözde burka ile ilgili yazdığı kitap da tanıtılı-

Şubat’ta tekrarlamak oluyor. Bizi toplumunuza bu şekilde katmak istiyorsanız biz istemiyoruz. Bizim kültürümüz, inançlarımız, alınterimiz sizin
ağzınıza alamayacağınız kadar güçlü, değerli ve onurludur.
Size şimdiye kadar kimse öğretmemiş olabilir, veya bunları unutmuş
olabilirsiniz. Ama halkımızın uğrunda ölecek kadar değer verdikleri
inançları, ve değer yargıları ile espiri adı altında aşağılanamaz.
Irkçılığın adı televizyon kanalına
düşünce espri oluyor.
Bu ilk kez yaşanmıyor Avrupa’da. Defalarca bu tür yayınlar
yapıldı. Bunun adı basın özgürlüğü oluyor
bu arada. Danimarka’da Hz. Muhammed’in karikatürü çizildi aşağılamak için.
Müslümanların terörist olduğunu çizdiler. Muhammed’in
elinde bomba ile karikatürleri çizildi.
Yine Almanya’da bir dizide Alevileri aşağılayan bölümler yayınlanmıştı.
Medya devletin bir parçası olmuştur her zaman, Hitler faşizmini tekeller yaratmıştır.

Avrupa Basını Bizim
Değerlerimize
Küfredemez,
Aşağılayamaz!

Irkçılık Medya Eliyle de
Sürüyor!
yor. Daha sonra karnaval paketi tanıtılıyor. Pakette karnaval burkası, sarımsaklı sucuk, ve sanatçı Mürgit'in
sevilen karnaval şarkısı, 'Ramazan'da
pazartesi günü sabahında doğdum'
şarkısı yer alıyor. Bunlar espri değil,
asalak Alman emperyalistlerinin küstahlıklarıdır. Alçaklıklarıdır. Bizlerin
alınterlerini sömürerek zenginliklerine
zenginlik katıyorlar. Sonra dönüp bizim kültürümüzle, değerlerimizle
küstahça alay ediyorlar.
Bırakın kanalın kınanmasını, uyarılmasını Türkler şakadan anlar diye
açıklamalar yapılıyor. Ve skeçin yazarı ve kanal “amacımız Türkler’i
rencide etmek değildi. Eğer biz karnaval derneği olarak, 'Aman böyle bir
şey yapmayalım. Türkler tepki gösterir' diye düşünseydik, asıl o zaman
Türkler'i toplumdan dışlamış olurduk"
dedi.
Ama Türkiyeliler rencide olduk,
bu ırkçılıkdır, siz bizim değerlerimize, inançlarımıza küfür ediyorsunuz
aşağılıyorsunuz diyor.
Buna cevapları Ayşe skeçini 19

KATİLİ DEVLETTİR!

Sayı: 305

Yürüyüş
26 Şubat
2012

Almanya’daki medya patronlarıda büyük tekellerindendir. Tekellerin
çıkarları her zaman faşizmden yana
olmuştur.
Onlar görünüşte demokrasiden
yanadır.
Avrupa basını ırkçılığı körükleyen
yayınlardan vazgeçmelidir.
Siz Alman devletinin Nazileri nasıl desteklediğinin filmlerini, haberlerini yapın. Bunu anlatabilmek için
yol bulun.
Mesela şöyle bir espiri olabilirdi:
Biz emeğimizle burada çalışıyoruz bu
ülkeye vergi ödüyoruz, o vergi ile Alman Nazi partisine yardım ediliyor.
Onlar silahlanıp gelip bizi vuruyor.
Bu gerçek olan örneğin.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 Mart - 9 Mart

Mazlum GÜDER

“Tecrit, izolasyon ve baskı altında yaşamak
istemiyorum. İnsan yüzü görmek, sohbet etmek, dertleşmek
istiyorum... Konuşmayan, düşünmeyen bir birey olmamak
için direniyorum.”
Yusuf KUTLU

1957’de Elazığ’da yoksul bir Kürt ailesinin
çocuğu olarak dünyaya geldi. Devrimci mücadeleyle çok genç yaşlarda tanıştı. Mücadele içinde tutsak düştü. 3 Mart 1983’te Elazığ Hapishanesi’nden tahliye olması gerekirken hapishane
idaresi tarafından işkencede katledildi.
Kadri GÜLDÜ

1973’de Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde
doğdu. Arap Alevilerindendi. Yaşamını bir
emekçi olarak kazandı yıllarca. Oto boyacısıydı. Sömürüyü ve eşitsizliği yaşayarak devrimci
mücadeleye katıldı. 1995’te tutsak düştü. 19 AraYusuf KUTLU lık Hapishaneler Katliamı sırasında Bartın Hapishanesi’ndeydi. Katliamın ardından Sincan F
Tipi hücrelerine atıldı. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. Direnişini 279 gün boyunca kararlılıkla sürdürdü. 9 Mart
2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düştü.

Anıları Mirasımız
Günay Öğrener'in feda
eyleminden önce yazdığı şiir:

Fedaya 72 saat
30 yaşımı doldurduğum gün
aldım bu defteri
İlla merak edenler içinse
kısaca
"evet kutlanır" diyeceğim
Kutlanır!
Hem de nasıl kutlanır
Asıl şimdi
Düğün bayram gibi
Tüm yaşayanları kıskandıracak denli
kutlanır!
'Jübile için'
Teşekkür için
Hiçbir şey olmazsa
Yaşam için!
Yalan değil, çok sevdim yaşamı

Liseli Dev-Genç örgütlenmesi içindeydi. Fedakar çalışmalarıyla tüm Dev-Genç’lilerin sevgisini, saygısını kazanmıştı. Kadri genç yaşında her şeyiyle mücadelenin içindeydi. 1980’de
İstanbul Kuştepe’de jandarmalar tarafından
katledildi.
1979’da mücadeleye katıldı. Mücadele ederken, 1980’de Kars’ta bir evde ölü olarak bulundu.

Mevlüt ÇINAR
Günay, 18 Kasım 1973’te Mersin'de doğdu. Aslen Burdurlu’dur. Erdemi ve adaleti savunmak için
devrimci oldu. Ege Bölgesi’nde illegal alanda çeşitli görevler aldı. 1995’te tutuklandı. 20 Ekim
2003’de ölüm orucuna başladı ve tereddütsüz sürGünay ÖĞRENER dürdüğü 134 günlük direnişinin sonunda 4 Mart
2004‘te bedenini tutuşturarak şehit düştü.

-Aşkta sınır yok yaöyle kutluyorum aşkımı
30 yaşımı doldurduğum gün
aldım bu defteri
daha doğrusu
arkadaşların hediyesi
Bayağı da süslü ha!
Süs gibi durdu zaten
uzun zaman masada
ne yapacağımı bilemedim onunla
beni bilemedi sanırım o da
Velhasıl
100 gün sürdü tanışmamız
Bugün 130. günümdeyim
Önce epey bir bakıştık
yani ben ve defterim
Sonra
- ayıplamayın amadefterime bir güzel geçirdim
bana yazılan şiirleri
benimle ilgili olanları yani
Şanslı bir ölüm benimki
zor bulabilir kimi
Çünkü uzun süreli
Belki
bir nefeste verilen can ister kimi
Kansız
ağrısız
bir ölüm belki
Sorarsanız bana
memnunum ölümümden
Hiç olmazsa
aşkımla vedalaşmaya
fırsat tanıdığı için

Belki benden sonra denebilecekleri
duyabildiğim için
Hatta cenazemi dahi
hazırlama olanağı tanıdığı için
Anlayacağınız
Yaşam bana karşı hala bonkör
Sanırım o da beni seviyor!
Dedim ya
Şanslı bir ölüm benimki
oturup okuyorum
arkamdan okunacak şiirleri
inceliyorum.
Ama satırlarınıza bir şey yapmadım
Dedim, sık dişini kızım
her şeye karışmak zorunda mısın
üstelik yarınkileri hiç duymayacaksın
Dedim ya bunları
130. günde yazmaya başladım sonra
defterimle tanışma fasıllarım
Ama fazla oyalanmayayım
çok iş var yapacağım
yeni dergi hazırlanacak
sohbetler kurulacak
bir çift laf edemedim daha.
Nasıl oldu ben de bilemedim
bu gece ilham geldi
bu ilk gelişi
tam da gider ayak
açlığın 130. gecesi
kovamadım kendisini

Günay Öğrener
26 Şubat 2004

Şenol ŞENER

Şenol Şener, 1961 yılı doğumludur. Yıldız
İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi
(İDMMA) öğrencisiydi. Anti-faşist mücadelede büyük bir kararlılık ve coşkuyla yer aldı. 8
Mart 1979’da kaldığı eve polisin yaptığı baskın sırasında rahatsızlanarak aramızdan ayrıldı.

1947 doğumlu Koray, ODTÜ öğrencisiydi. Dev-Genç içinde yer aldı. Bu süreçte
THKP-C’li oldu. Birçok yılgının mücadeleden
kaçtığı 12 Mart faşizmi koşullarında mücadelesini sürdürdü. Mahir Çayanlar’ın MalteKoray DOĞAN pe Hapishanesi’nden firar etmesinden sonra da
tereddütsüzce görev üstlenerek, onlara yer bulmaya, ilişkilerini sağlamaya çalıştı. Bu görevini yerine getirirken 8 Mart 1972’de Ankara’da polis tarafından kurulun pusuda katledildi.

Dünya Halklarının
Kurtuluşu
İçin, Sosyalizme
Adanmış
Bir Yaşam

Josef STALİN
Josef Vissarionoviç Cugaşvili, 21 Aralık 1879'da Tiflis’te Gürcü bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1894'te ilahiyat okuluna başladı. Stalin, emperyalistlere korku salan önderliği ile dünya halklarına birçok zaferler kazandırdı.
Emperyalistler tarafından kuşatılan genç Sovyetler Birliği’nin
boğulmaya çalışıldığı koşullarda sosyalizmin zaferinin kazanılmasına önderlik etti. Faşizmin dünya çapında yenilgisinde onun önderliği belirleyici olmuştur. Josef Vissarionoviç
Cugaşvili, tarihe bu adıyla değil, örgüt içinde aldığı kod adı
Stalin ile geçti. Ve Stalin, sosyalizmi savunmada tavizsizlik, sınıf düşmanlarına karşı uzlaşmazlık demekti.
15 yaşında Marksist eğitim gruplarında yer aldı. 1900’de
Iskra gazetesinden okuduğu Lenin’nin düşüncelerini benimsedi. 1902'de tutuklandı. Bu dönemde Kafkasya Birliği Komitesi'ne seçildi. Partide yaşanan Bolşevik-Menşevik
ayrışmasında safını Bolşevikler’in içinde belirledi. Defalarca
tutukluluklar, sürgünler yaşayan Stalin, 1910'dan itibaren görevlerini partinin Merkez Komite üyesi olarak sürdürdü.
Devrimde teorik ve pratik bir önder olarak yer aldı. Devrimden sonra da başta ulusal sorunların çözümü olmak üzere bir çok görevler üstlendi. 3 Nisan 1922'de Lenin’in önerisiyle, Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne seçildi.
Aramızdan ayrıldığı 5 Mart 1953’e kadar Sovyet ve dünya
halklarına sayısız zaferler kazandırdı.

İnanç Özgürlüğü Talebine
Saldıranlar Halkın
Öfkesinden Kurtulamazlar
Mersin’de 18 Şubat günü Devrimci Alevi Komitesi (DAK) adına bildiri dağıtan 5 kişiyi polis işkenceyle gözaltına aldı. “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” başlıklı bildiriyi dağıtan DAK’lıların önü “Şikayet var insanlar
rahatsız oluyor” diyen sivil polislerce kesildi. DAK’lılar “Halkımız bizden şikayetçi olmaz, olan varsa da gelip bize söylerler zaten, biz bu bildirileri dağıtmaya devam edeceğiz.” diyerek bildiri dağıtmaya devam ettiler.
Polisin tutumunu halka teşhir eden DAK’lıları polis, “Emniyet Müdürü sizinle görüşecek” deyip zorla
Emniyet Müdürlüğü’ne götürmeye çalıştı. Kolkola kenetlenerek “Biz hiçbir yere gelmiyoruz, emniyet müdürünüz ne görüşecekse kendi gelsin” diyen DAK’lılar, halka seslenerek polislerin yaptığı bu hukuksuz ve
keyfi tutum ile neden bildiri dağıttıklarını anlattılar. Bu
esnada Emniyet Müdürü gelerek “Sizleri emniyete davet ediyoruz, zorluk çıkarmayın ve arabaya binin.” dedi.
DAK’lıların cevabı, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” oldu. Bunun üzerine
saldıran polis, Murat Türkmen, Sevgi Şah, Ercan Fırat,
Seval Aracı ve İnan isimli DAK’lıları işkenceyle gözaltına aldı. İşkenceler Emniyet Müdürlüğü’nde de
sürdü. DAK’lılar aynı gün serbest bırakıldılar.
Aynı gün Hastane Caddesi’nde eylem yapan DAK
üyeleri, gözaltıları protesto ettiler. Kendisi de gözaltına alınan Seval Aracı tarafından yapılan açıklamada,
“AKP hakkını arayan her kesime, her sese saldırmayı
kendine görev edinmiş ve bu görevin başına da polisi
getirmiştir. Direneceğiz. Zulme boyun eğmeyeceğiz.
Asla teslim olmayacağız.” denildi. Eylemin ardından
200 bildiri dağıtıldı. Bildiri dağıtımı sırasında gelen sivil polis, “Milleti rahatsız etmeyin” diyerek halkı tekrar tedirgin etmeye çalışsa da, DAK’lılar “Halk bizden
rahatsız olmaz, siz işinize bakın” diyerek bildirileri dağıtmaya devam ettiler.
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Mizah Mazlumun Zalimden İntikam Alma Aracıdır

NE İSTİYORSUN?

NEE!
ADALET HA!
BU TALEPTEN
VAZGEÇENE KADAR
İÇERİDE
TUTULMASINA...

ADALET!

