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Çadır Kurdu! AKP’nin Polis ve Zabıtaları 13 Kez Saldırdı!

Halka Saldırmak Şerefsizliktir!
Zabıtalar; Kendinizi AKP’ye Kullandırmayın!
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Tam Bağımsız Türkiye
Tertemiz Ergene İstiyoruz!
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Uzunköprü’den Ankara’ya:
Trakya Halk Komitesi’nin Ergene Yürüyüşü Sürüyor!
Trakya Halk Komitesi Tüm Halkımızı
23 Temmuz’da TBMM Önüne Çağırıyor!

Direneceğiz
Evlerimizi Yıktırmayacağız!

Alman Emperyalizminin Tecrit Hapishaneleri
Özgür Tutsakları Teslim Alamaz!

Şadi Özbolat Alman Emperyalizminin
Hapishanelerinde Direndi ve Kazandı!
Kitap ve Dergi Sınırlaması, Avukat Engeli Kaldırıldı!

Ne oligarşinin F Tipi tecrit hücreleri ne de
Alman Emperyalizminin tecrit hücreleri özgür
tutsakları teslim alamaz.
Alman emperyalizmi de devrimci tutsakların teslim alınamayacağını eninde sonunda
öğrenecektir. Özgür tutsakların iradesi karşısında teslim olacaktır.
Hapishanelerde tecrit politikalarının asıl sahiplerinden birisi de Alman emperyalizmidir.
Alman emperyalizmi yıllardır devrimci tutsaklara karşı koyu bir sansür uygulamaktadır.
Avukat görüşleri, birinci dereceden akraba
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ziyaretleri, mektup, kitap, dergi engellemeleri gibi bir çok keyfi uygulamalar
devrimci tutsaklara dayatılmaktadır.
Oligarşi gibi Alman emperyalizmi de
devrimci tutsaklara pişmanlığı ve teslimiyeti dayatmaktadır.
Alman hapishanelerinde bir yılı aşkın
zamandan beri tutuklu olan Şadi Özbolat’a da tutuklandığından beri keyfi uygulamalar dayatılmaktadır.
En son kendisine yatırılan kitapların
keyfi bir şekilde engellenmesine karşı
25 Haziran’da Açlık Grevine başlamıştı.
Şadi Özbolat’ın açlık grevi direnişi
kısa zamanda Alman devleti tarafından
karşılığını buldu. 12 Temmuz tarihinde
verilen mahkeme kararı ile, Özbolat adına yatırılan kitaplar denetime tabi tutulmadan kendisine verilecek. Yine Özbolat avukatları ile telefon görüşmesi yapabilecek.
Açlık grevinde olan Şadi Özbolat mahkeme
kararının kendisine tebliğ edilmesiyle birlikte
12 Temmuz’da direnişine yaptığı bir açıklamayla son verdi.
Alman emperyalizmi de ne tecritle, ne hücreleriyle ne de keyfi uygulamalarıyla devrimci
tutsakları asla teslim alamayacağını öğrenecektir.
ÖZGÜR TUTSAKLAR TESLİM
ALINAMAZ!
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Ö ğretmenimiz
Devrimciler elbette halkın sağlıksız çevre koşulları, hiçbir insani ve
doğal huzuru sağlamayan alt yapı düzenlemelerinden bütün sosyal
standartlardan uzak yerlerde yaşamasını istemezler.
HALKIMIZ GECEKONDULARA LAYIK DEĞİLDİR!
Madem düzen sağlıklı bir konut veremiyor o halde biz de
gecekondulara razı olalım politikasını devrimciler hiç bir zaman
savunmadılar. Bunu savunmak halkın sağlıksız konutlarda yaşamasını
çözüm olarak göstermek, düzenin bu yolda ittiği bir çaresizliği
onaylamak yani halkımızın ilkel koşullarda barınmaya mahkum
olmasını kabullenmek demektir.
Ancak yağmurda kalan birisinin bir dam bir saçak altına sığınması ne
kadar doğal bir haksa ailesi ve çoluk çocuğu ile sokakta kalan
insanların kendi yaptıkları bir damın altına sığınmaları da o kadar
doğal bir haktır.
Devrimciler bu hakkı savundular ve daima savunacaklar.
Düzen başını sokacak bir odadan bile mahrum bıraktığı halkımıza
daha iyi yaşayacakları birer konut veremiyorsa o düzeni değil halkı
savunmak gerekir.
KONUT SORUNUNU HALKIN İKTİDARI
HALKIN YÖNETİMİ ÇÖZER!
Ciddi kararlı bir planlama uygulama ve bu konuda halkın denetimini
sağlama. Gerisini halkın seferberliği çözecektir. Bir halk iktidarının ilk
görevlerinden birisi herkese sağlıklı toplumsal standartlara uygun
bir ev vermek olmalıdır.
Bunu tarihte sosyalizmden başka hiçbir sistem başaramamıştır.

Gerisi hayat...

İçindekiler
4 AKP’nin yıkım, yağma ve
talanına karşı direnişi
büyüteceğiz!

Yıkımlara Karşı Birleşelim!
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Halka saldırmak şerefsizliktir!
Zabıtalar; kendinizi AKP’ye
kullandırtmayın!

8 Zabıtalar, halk düşmanı olmayın!
9 Haklıyız Kazanacağız:
TOKİ, bir rant sağlama
merkezidir!

12 Şehi̇tleri̇mi̇zi̇n bayrağını dai̇ma
̇ileri̇ taşıyacak ve hesabını
soracağız!

13 AKP’den demokrasi ve özgürlük
beklemek!

14 AKP’nin adalet görevini yapıyor!
Faşist katilleri serbest bıraktı!

15 SOL’un Köşe Taşları:
Devrimcilik, meşrudur!

17 AKP’nin Kürt sorununa çözümü;
baskı, terör asimilasyon ve
katliamdır!

18 Sanatçıyız Biz: Evlilik
programları insanlarımızı
pazarlama yerleridir!

20 Cepheli: Cephelinin yüreği silahıdır!

21 Halk ve Vatan Sevgisi
Enternasyonalizm ve Sol:
“Ya Özgür Vatan Ya Ölüm”
demek emperyalizme karşı
savaş çağrısı ve savaşma
kararlılığıdır! (Bölüm 3)
23 Devrimci Okul: Vatanseverlik

25 Halk Düşmanı AKP: Kıdem
tazminatı hakkımızı gasp
etmelerine izin vermeyelim!

26 AKP’nin ̇istatistik yalanları:
Hem ̇istihdam düştü, hem ̇işsizlik
düştü!
27 Savaşan Kelimeler: Facia

28 Devrimci İşçi Hareketi: AKP
taşeronlaşmayı yaygınlaştırıyor!

30 Dünden Bugüne Halk
Gerçeğimiz: Akrabalık, hısımlık
32 Sınıf Kini: Ekmek davası

33 Hayatın Öğrettikleri: O iki kişi
Canan'ı otobüste, bir duraklık
mesafede tanımışlardı!

34 Yalancılar sürüsü; hi̇çbi̇r
yalanınız gerçekleri̇
yok edemeyecek!
35 TAYAD’lı Aileler: Hasta tutsak
İ̇brahim Çınar serbest bırakılsın!
Aksi durumda sorumlusu AKP
̇iktidarı olacaktır!

36 Özgür Tutsaklar’dan: “Tüm
halkımızı sesi̇ni̇ sesi̇mi̇ze
katmaya, bu komployu boşa
çıkarmaya çağırıyorum!”

37 Devrimci Memur Hareketi:
“Sağlıkta Dönüşüm”ün
sonuçları çalınan sağlığımız
ve tedavi hakkımızdır!

39 Üretmenin ve paylaşmanın
bayramı Evvel Temmuz’u
dayanışmamızla kutladık!

40 Devrimci Alevi Komitesi
Olarak Diyoruz ki:
Alevileri fetvalarla yok
sayanlar halk düşmanlarıdır!

41 Gençlik Federasyonu’ndan:
Düzenin eğitim sistemi

42 Halkın Hukuk Bürosu:
Di̇renmekten başka
yolumuz yoktur!

47 Haberler...
43 Ergene, Ankara yürüyüşü
50 Avrupa’da Yürüyüş
51 Avrupa’daki Biz
53 Berkan
54 Yitirdiklerimiz...
55 Öğretmenimiz

Hasan Kaşkır’a
geçmiş olsun!

HALKIMIZ!
BEDAŞ İŞÇİLERİ DİRENİYOR!
Direnen BEDAŞ İşçilerinin Sesine Kulak Verelim!
Direnenlere Sahip Çıkmak Onurlu Herkesin Görevidir!
Devrimci İşçi Hareketi

Devrimci İşçi
Hareketi’nden
“Devrim mücadelesinden
emekli olunmaz!” diyen
devrim işçisi Hasan
Kaşkır kalp krizi geçirdi.
Tedavisini oldu ve şu anda
evinde dinlenmektedir.
Kendisine geçmiş olsun
diyor Acil şifalar
diliyoruz.

Devrimci İşçi
Hareketi

AKP’nin Yıkım, Yağma ve Talanına Karşı

Direnişi Büyüteceğiz!

A

KP’nin “Kentsel Dönüşüm” adı
altında yaptığı yağma ve talana
karşı Halk Cephesi yoksul gecekondu mahallelerinde Halk Komiteleri
oluşturuyor.

H

alk Komiteleri AKP’nin yıkım,
yağma ve talanına karşı yıkımların yapılacağı mahallelerde AKP
ilçe binalarına yürüyüş gerçekleştirdi. Aynı günlerde Samsun’da yağan
yağmur AKP’nin “Kentsel Dönüşüm” adı altında yaptığı yağma ve talan gerçeğini en çıplak haliyle gözler önüne serdi.

S
Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

amsun Canik’de “Kentsel Dönüşüm” adı altında yapılan Kuzey
Yıldız TOKİ konutları dördü çocuk
5 kişiye mezar oldu. Toplam 14 kişi
AKP’nin hırsızlık, yağma ve talan politikaları sonucunda katledildi. AKP
döneminde yapılan baraj göletinin seti
göçtü, köprüler göçtü, dere yatağı doldurularak üzerine TOKİ’nin yaptığı
toplu konutlar sular altında kaldı.

A
B
N

KP, TOKİ’nin hatası yok deyip
14 kişinin katledilmesinin üstünü kapatmak istiyor.

araj setinin, yeni yapılan köprülerin neden göçtüğünün hesabını vermiyor.

eden göçüyor bunlar? Zonguldak Çaycuma’da köprü göçtüğünde “60 küsur yıllık eski köprü”
diyerek suçlarının üstünü örtmeye çalışmışlardı, bunlar henüz bir yıllık
köprü. Ayamama deresi taşıp 40’a yakın kişi öldüğünde de AKP’liler
“Dere yatağına ev yapmışlar.” diye
önceki iktidarları suçlamışlardı. AKP
Samsun’daki bu konutları Ayamama’dan sonra yaptı. Van depremini
bahane eden AKP şimdi “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında “7 milyon evi yıkacağım!” diyor.

A

KP’nin yaptığı ve yapacağı konutların hiçbiri Samsun’daki
göçen barajdan, köprülerden, sular altında kalan Yıldız TOKİ konutların-

4

dan farklı olmayacaktır. Çünkü deprem, hırsızlık, yağma ve talanın bahanesidir. AKP Kentsel dönüşüm
adı altında bütün ülkemizi emperyalist-işbirlikçi tekellerin yağma ve talanına açtı.

B

eş kişiye mezar olan Yıldız
TOKİ konutları yağma ve soygunun, talanın küçük ama tipik bir örneğidir: Yıldız TOKİ konutlarında
AKP’li Canik Belediye yöneticilerinin hırsızlıkları, yolsuzlukları, yağma
ve talanları tapu kayıtlarında ortaya çıktı. AKP’li Belediye Başkanı,
Başkan yardımcısı ve akrabaları 5 kişiye mezar olan TOKİ konutlarının
yapıldığı araziyi 2007 yılında yoksul
halkın elinden ucuz fiyata alıp onbeş
misli fiyatla TOKİ’ye sattı. Dere yatağı olan bu arazi Belediye Başkanı
tarafından imara açıldı. Dere yatağı
dolduruldu. Dere yatağının yeri değiştirildi ve üzerine konut yapıldı. Bu
sadece halkın elindeki arazinin gasp
edilerek TOKİ’ye devredilmesi sürecinde yaşanan yolsuzluktur. O konutlar bitene kadarki tüm aşamaları
benzer yağma, talanla ve yolsuzluklarla doludur. Bu AKP’nin yaptırdığı köprüler, barajlar, yollar ve tüm konut inşaatları için geçerlidir. AKP’nin
Kentsel Dönüşüm’ü halkın evleri, arsaları, ülkemizin ormanları gasp edilerek tekellere açılan toplam 700
milyar dolarlık yağma ve talan projesidir.

H

alk Cephesi’nin İstanbul’da
AKP ilçe binalarına yürüyüşü bu
yağma ve talana karşı bir yürüyüştü.
Halk Cephesi bu yürüyüşün sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önünde çadır kurup AKP’nin yağma
ve talanını halka anlatacaktı. AKP’nin
zabıta ve polisleri çadır kuran Halk
Cephelilere alçakça saldırdı. Hak
Cephelileri üyelerine işkence yaparak
gözaltına aldı. Halk Cephesi 5 gün
boyunca her saldırı ve gözaltı sonrasında yeniden yeniden çadır kurup di-

rendi. AKP’nin yıkım, yağma ve talanı karşısında sessiz kalamayacaklarını gösterdiler.

O

ligarşinin polisleri halk düşmanlığıyla, işkenceciliğiyle, katliamcılığıyla tescillidir. Çünkü oligarşinin polisi ve ordusu halka karşı örgütlenmiştir. Eğitimlerinin temelini iç savaşta halkın mücadelesini bastırmak oluşturur. Onun için
bu kurumlar halkın çıkarlarını değil,
emperyalist tekellerin çıkarlarını koruyan, halkı düşman olarak gören kurumlardır.

H

alk Cephesi’nin çadır eyleminde de AKP’nin Belediye zabıtalarını da halk düşmanı bir güç olarak örgütlediği görülmüştür.

H

iç bir devlet memurunun görevi halka işkence yapmak olamaz. Halk Cepheliler saldıran, zorla, işkenceyle gözaltına alan zabıtalar sıradan bir belediye memuru gibi
görevlerinin yapmıyorlardı. İşkenceci
polislerden hiçbir farkları yoktu.

H

alka işkence yapmak şerefsizliktir. Hiç kimse amirlerim
emir verdi biz de yerine getirdik diyerek yaptığı işkenceleri maruz gösteremez. Polis, asker, gardiyan, zabıta... İşkence yapan her kim olursa
olsun yaptıkları işkencelerin hesabını vermek zorundadır.

Z

abıtalar, emekçi halk çocuklarıdır. Zabıtalara sesleniyoruz:
Saldırdığınız, işkence yaptığınız kişiler yoksul halkımızdır. AKP iktidarı
halkın dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle
yaptığı evlerini yıkıp gasp etmek istiyor. AKP’nin yıkmak istediği evlerin
içinde sizin de evleri var. Saldırdığınız, zorla gözaltına aldığınız, işkence yaptığınız kişiler sizin gibi yoksul
halktan insanlardır. Ananız, babanız
kardeşlerinizdir. AKP’nin halk düşmanı alçakça politikalarının aleti
olmayın. Kendinizi AKP’ye kullandırmayın. “Biz emir kuluyuz, ekmeğimiz için bize verilen emirleri ye-

rine getiriyoruz.” diyerek halka düşmanlık yapamazsınız. Sizler emekçisiniz. Ekmeğiniz emeğinizdir. Hiç
kimse sizi halka karşı insanlık dışı işkenceler yapmaya zorlayamaz. Zorlasa bile böyle bir “emri” reddetmelisiniz. Hiçbir emekçinin görevi işkence yapmak olamaz. Reddedin.
İşinizden olma pahasına da olsa halka işkence yapmayı reddedin. İşkence yapmak onursuzluktur, şerefsizliktir... İşkence yapmayı reddedin.
Çocuklarınıza halka işkence yaparak
kazandığınız parayla ekmek yediremezsiniz. Aksi durumda yaptığınız işkencelerden doğrudan sorumlusunuz. Halka işkence yapmanın bedelini ödersiniz. Uyarıyoruz AKP’nin
zabıtalarını; sizlerde emekçi halk
çocuklarısınız; halka saldırmaktan
vazgeçin.

A

KP her alanda halk düşmanı
politikalarını sürdürüyor. Deyim yerindeyse taşları bağlayıp itlerini meydana salıyor.
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4 Temmuz’da Diyarbakır’da
BDP’nin miting yapmasına izin
vermedi. “Provokasyon duyumu aldık.” diyerek mitingi yasakladı. 14
Temmuz’da Diyarbakır’da sıkıyönetim vardı. On binlerce polisle,
panzerlerle tüm sokakları, caddeleri
tuttu. Halkın mitinge katılımını engellemek için tam bir terör estirdi.
Yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. BDP
milletvekillerini hedef alarak tazyikli suyla, gaz bombalarıyla saldırdı. BDP’nin alanlara çıkıp miting yapmasını engelledi. Bu da yetmezmiş
gibi AKP’nin faşist terörüne karşı direndiği için BDP milletvekilleri hakkında soruşturma açtı.

A

KP Kürt halkına direnmeyeceksiniz, teslim olacaksınız
diyor. Kürt halkımız; boş umutlara
kapılmayın. Tarihe bakın. Bu devletin Osmanlı’dan bugüne Kürt politikası değişmemiştir. Katliamlar, ilhak,
imha ve asimilasyon... AKP’nin 10
yıllık iktidarında da değişmedi. Tam
tersine AKP her türlü riyakarlığa, sahtekarlığa, katliam ve zulüm politikalarına başvuruyor. Ne AKP ne de bu
düzen içinde başka bir parti Kürt sorununu çözemez. Oligarşinin Kürt so-

rununun çözümünden anladığı eli
kolu kırılmış, her türlü asimilasyon ve
zulüm karşısında sesini çıkartmayan, direnmeyen bir Kürt halkıdır.
Kürt halkımızın AKP’nin zulmüne
karşı tüm Türkiye halklarıyla birlikte
direnmekten başka yolu yoktur. Kürt
halkımızın kurtuluşu Türkiye’de yaşayan diğer halkların kurtuluşundan
bağımsız değil. Kurtuluş emperyalizme ve onun işbirlikçisi oligarşiye
karşı savaşmaktadır.
KP iktidarı geçtiğimiz hafta
yine küstahça Alevi halkımıza
saldırdı. Üniversitelere kadar her
yeri camilerle dolduran AKP, Cemevi isteyen Alevi halkımıza “Müslümanların ibadet yeri camilerdir.
Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız
ibadetinizi camide yapın.” dayatmasında bulunuyor. Osmanlı’dan
bugüne yüzbinlerce Alevi halkı katleden devlet Alevi halkımızın nasıl
inanacağını, inançlarını nasıl yaşayacağını, ibadetini nasıl yapacağını
belirlemeye kalkıyor.
levi halkımız; Kerbela’dan günümüze bu düzenin zulmünü bilen ve yaşayan sizsiniz. AKP iktidarının Aleviler başta olmak üzere halkın hiçbir kesiminin inançlarına saygısı yoktur. Her tarafı camilerle,
imamhatiplerle dolduran AKP’nin
sanmayın ki, Sünni mezhebinden
halkımızın inançlarına saygılıdır. Hayır, AKP iktidarı Sünni halkımızın
dini inançlarını da emperyalizme
uşaklığın maskesi yapıyor.
levi halkımızın inançlarını özgürce yaşayabilmesi için faşist
AKP iktidarının zulmüne karşı devrimcilerle birlikte direnmekten başka çaresi yoktur.
KP’nin hiçbir politikası halk
için değildir. 3. Yargı Paketi
açıldı. Yargı paketi faşist katilleri,
uyuşturucu kaçakçılarını, mafyayı, çeteleri devlet yönetiminde yer alan bürokratları korurken devrimcilere ve
halka karşı daha ağır cezalar getirmektedir.
KP onlarca devrimciyi, ilerici
aydını, bilim adamını, halkı
katleden faşist katilleri, dinci, şeriatçıları serbest bırakıyor.

A

A

A
A

A

“

Sivil Anayasa” yapacağız diyen
AKP’nin yapacağı anayasanın,
emperyalist ve işbirlikçi tekellerin ihtiyacı için yapılacağını hep söylüyoruz. Özellikle sol, devrimci, demokrat, ilerici kesimlere sesleniyoruz:
Boş hayallere kapılmayın. Ne kendinizi ne de halkı aldatmayın.
AKP’nin nasıl bir anayasa hazırlayacağı geçen hafta komisyona sunduğu taslaktaki “Basın özgürlüğü”ne
ilişkin getirdiği sınırlamalar ve diğer
önerileri, ortaya koymaktadır.

S

onuç olarak AKP’nin halka karşı saldırıdan başka hiçbir politikası yoktur. Neredeyse her gün yeni
bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Ve her saldırı karşısında ciddi bir direniş örgütlenmeden saldırıları püskürtmek mümkün değil.

H

alk Cephesi’nin AKP’nin yıkım, yağma ve talanına karşı yürüttüğü mücadele örnektir. AKP “iktidarı kaybetme pahasına da olsa
kentsel dönüşüm”ü yapacağını söylüyor. Halka direnmeyin teslim olun
diyor. Halk Cephesi AKP’nin bu dayatmasına karşı İstanbul Büyükşehir
Belediyesi önünde polis ve zabıtanın
tüm işkence ve terörüne rağmen 13
kez çadır kurması nasıl direnileceğini de gösterdi.

Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

A

KP’nin yasaları, terörü değil
bizim direnişimiz belirleyici
olacak. AKP’nin saldırıları karşısında halkın her türlü direnişi meşrudur.
Halk Komiteleri’nin “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganı bu
meşruluğun çerçevesini çiziyor. Tekellerin çıkarları için bizim evlerimizi
yıkmayı göze alıyorsa AKP, kendi
evlerinin yıkılmasını da göze almalıdır. Bunun için Halk Komiteleri olarak örgütlenmelerimizi güçlendirmeliyiz. Halk Komitelerini her mahallede kurmalıyız.

A

KP’nin terörüne karşı direnişin
her biçimine hazırlıklı olmayız. Evimizin yıkılması ocağımızın
yıkılmasıdır. Evimizi-ocağımızı yıkmaya kastedenlerin evini ocağını yıkalım!
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Halk Cephesi AKP’ni̇n Yıkım, Yağma ve Talanına Karşı
İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Önünde Çadır Açıp
Açlık Grevi̇ne Başladı. AKP’ni̇n İşkenceci̇ Poli̇s ve Zabıtaları
13 Kez Saldırdı ve 36 Ki̇şi̇yi̇ Gözaltına Aldı!
Halk Cephesi Sökülen Çadırlarını 13 Kez Yeni̇den Kurup Di̇rendi̇!

Halka Saldırmak Şerefsizliktir!
Zabıtalar; Kendinizi AKP’ye Kullandırtmayın!
Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

AKP, kentsel dönüşümle, afet yasalarıyla evlerimizi yıkmak istiyor.
Evlerimizi yıktırtmamak için Halk
Cephesi tarafından 11 Temmuz günü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Ardından
5 gün boyunca yapılacak çadır direnişini başlatmak için çadır kuran
Halk Cephelilere polis saldırdı ve 8
kişi işkencelerle gözaltına alındı.
Oturma eylemine geçen Halk Cepheliler, iki saat sonra tekrar çadır
kurmak istediler ve tekrar saldırıya
uğradılar…

Çadırlarımızı Çalabilir,
Kaldırabilir,
Dağıtabilirsiniz… Ama
Villalarınızda Rahat
Uyuyamayacaksınız!
5 gün boyunca 13 kez çadır kuran
Halk Cepheliler, 13 kez saldırıya
uğradılar. 36 Cepheli gözaltına alındı.
Ama ilk günden ilan edilen tarih ve
saate kadar eylem aralıksız sürdü.
Eylemin 2. gününde, çadıra yapılan saldırılar ve gözaltına alınan
Cephelilere işkence yapılması basın
açıklaması ile teşhir edildi. Açıklamanın ardından tekrar çadır kurulmak
istendi. Polis, çevik kuvvet ve zabıta
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yığınağı yapılmıştı. Çadır kurma hazırlıkları devam ederken, zabıtalar
topluca gelip çadırı çaldılar. Çadırın
çalınması ile birlikte oturma eylemine
geçildi ve akşama kadar devam etti.
Akşam saatinde tekrar basın açıklaması yapıldı. Çadırı yeniden kurmak
isteyen Cephelilere bu sefer de polis
ve zabıta birlikte saldırdı ve 4 kişiyi
daha gözaltına aldı. Keyfi uygulamalara, hırsızlıklara ve işkencelere
karşı eylemlerine devam eden Halk
Cepheliler, 13 Temmuz’da saat
12.30’da basın açıklaması yaptılar.
Aynı saatte İstanbul Büyükşehir Belediye protokol girişinde de zincirleme eylemi yapıldı.
Zincirleme eylemi sırasında “İBB
Önünde Çadırımızı Açacağız, Evimizi
Yıktırmayacağız” yazılı pankartı açan
Cephelilere önce Özel Güvenlik,
daha sonra da zabıta ve polisler saldırdı. Bu saldırılarda Nesimi Özcan,
Doğu Yılmaz Alyaz, Şahin Şap, Hasret Öztürk, Latif Karamollaoğlu, Deniz ... ve Fehim ... yerlerde sürüklenerek, işkencelerle gözaltına alındılar.
Gözaltına alınırken attıkları “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” slo-

ganlarına diğer Cepheliler de katıldı.
14 Temmuz günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemin
4. günü yine açıklama yapılarak, 11.
kez çadır kurma girişimi oldu. Zabıtalar tarafından çadır kurulması engellenerek, çadır ve pankartlara gasp
edildi. Sloganlar eşliğinde oturma
eylemine devam eden Cepheliler,
akşam tekrar çadır kurma eylemini
yapacaklarını duyurdular.
15 Temmuz günü, 5 günlük direnişe yapılan 13 saldırıya, 36 gözaltına
rağmen “Yıkım Değil Yerinde Islah”
talebi yine dile getirildi, evlerin yıktırılmayacağı haykırıldı. Davul eşliğinde Grup Yorum’un “Halkımızın
Gelini” parçası ile halay çekildi. Daha
sonra “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” pankartı açıldı ve “Evimizi
Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları ile
eylem başlatıldı. Halk Cephesi adına
Fatih Çınar tarafından yapılan açıklamada, “Polis-zabıta-özel güvenlik
5 gündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde terör estiriyor. Halka
hizmet götürmesi gereken belediyenin
kapıları halka kapalı. Yüzlerce çevik
kuvvet, zabıtalar; halk düşmanı bir
iktidarın belediye binasını halktan
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korumak için seferber olmuş. 5
günde 13 kez çadır kurma girişimi,
13 kez polis-zabıta saldırısı, 36
gözaltı. Bir yanda “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” diyerek
belediye önünde çadır kurmak isteyen Halk Cepheliler, diğer yanda
“O çadırı önümde görmek istemiyorum.” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve uşakları.
Halkı açlığa, yoksulluğa mahkûm edip sırça köşklerine çekilenler, vatanımızın tüm güzelliklerini bir avuç işbirlikçi-tekelci
burjuvaziye peşkeş çeken Amerikan uşakları; daha çok göreceksiniz bizi karşınızda.
Pankartlarımızla, dövizlerimizle, sloganlarımızla, çadırlarımızla
ve haklılığımızla gelip kapınıza
dayanacağız. Halkın yenilmez gücünü
göstereceğiz size. Bizi yaşadığımız
topraklardan, mahallelerimizden, on
yıllardır emek verdiğimiz, çilesini
çektiğimiz, elektriksiz-susuz kaldığımız kondularımızdan söküp atamayacağınızı göstereceğiz…” denildi.
Açıklama şu sözlerle bitirildi:
“Bizi aç, yoksul, işsiz bırakanlar, bir
ekmek parasına muhtaç edip emeğinizi sömürenler, çocuklarımıza iki
gözlü evlerde sağlıksız gecekondularda yaşamayı, dere yataklarında
boğulmayı reva görenler şimdi de
diyorlar ki; ‘Evlerinizi yıkacağız!’
Biz de diyoruz ki; “Asıl biz sizin
villalarınızı başınıza yıkacağız.” Oturduğu makam koltuğundan halkı görmeye bile tahammül edemeyen bir
iktidarın halka verebileceği hiç bir
hizmet yoktur. Evlerimizi yıkıp, karşılığında bize sağlıklı evler verecekleri
yalandır.”
Açıklamanın ardından İBB önünde, belediye bahçesine kuşlamalar
yapıldı. Ve 5 günlük direniş atılan
sloganlarla bitirildi.

İşkenceleriniz Kar Etmez,
Yıkım Saldırısını
Barikatlarla
Karşılayacağız!
AKP’nin Kentsel Dönüşüm kapsamında uygulamayı planladığı yıkım

önündeki direniş sırasında
gözaltına alınanlar, zabıtalar
hakkında suç duyurusunda
bulundular. 17 kişinin katıldığı eylem “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız",
"Halkız Haklıyız Kazanacağız", "İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarıyla
sona erdi.

politikalarını tüm halka teşhir etmek
amacıyla 11 Temmuz günü, bu politikaların uygulayıcısı olan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi önüne 5 günlük direniş çadırı açmak isteyen Halk
Cephelilere katil polis ve onun işbirlikçisi zabıtalar defalarca saldırmıştı. Bunun sonucunda Halk Cepheliler gözaltı sürecinde işkenceye
maruz kaldılar. İşkencecileri teşhir
etmek amacıyla Çağlayan Adliyesi
önünde 17 Temmuz'da bir açıklama
yaptı.
“İBB Önünde Polis Zabıta Terörü,
12 Saldırı, 35 Gözaltı Evlerimizi
Yıktırtmayacağız!” pankartının açıldığı eylemde yapılan açıklamada,
"Yalvararak değil direnerek, ağlayarak
değil barikatlarla koruyacağız evlerimizi. Pankartlarımızla, dövizlerimizle, sloganlarımızla, çadırlarımızla
ve haklılığımızla haykıracağız sesimizi. Halkın yenilmez gücünü göstereceğiz size. Bizi yaşadığımız topraklardan, mahallelerimizden, on yıllardır emek verdiğimiz, çilesini çektiğimiz, elektriksiz-susuz kaldığımız
kondularımızdan söküp atamayacağınızı göstereceğiz. Bu şehrin her
karışında alın teri dökülen, hayatı
var eden ve güzelleştiren biziz! İstanbul’un, vatanımızın her karış toprağı bizimdir. Biz nerede istiyorsak,
orada açarız çadırımızı" denildi.
Açıklamanın ardından, Belediye

Kentsel Dönüşüm,
Halkın Can
Damarına
Basılmasıdır...
Can Damarımıza
Basanlar Ürküp
Kaçacağımızı
Sanıyorlarsa
Yanılıyorlar!
“Kentsel Dönüşüm” adı altında
yapılacak olan yıkımlara karşı Bursa'da, Yıkımlara Karşı Halk Komitesi'nin çalışmaları sürüyor. Halkı
bilgilendirmek için toplantılar düzenleme kararı alan Komite, 8 Temmuz günü Bursa Haklar Derneği’nde
ilk toplantıyı düzenledi. Toplantı öncesinde yaklaşık 250 el ilanı dağıtılarak, toplantılar hakkında bilgi verildi.
8 kişinin katıldığı toplantıda kentsel dönüşümle ilgili sinevizyon izlendi
ve sohbet edildi. Bu toplantı sonrası,
14 Temmuz günü tekrar toplantı yapma kararı alındı ve yıkım tehdidi altında olan Yavuzselim, Ulus, Arabayatağı, Mevlana, Hacivat, Çınarönü,
Şirinevler mahallelerinde 560 tane
toplantı duyurusu dağıtıldı. Mahallelere yıkımlarla ilgili afişler asıldı.
14 Temmuz günü düzenlenen toplantıya ise 35 kişilik bir katılım oldu.
Toplantıda halkın konut hakkı olduğu
anlatılarak, kentsel dönüşümün gerçekte ne anlama geldiği ve buna
neden karşı olunduğu anlatıldı. Yıkımlara karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilerek, ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Toplantı sonrasında halkın sorularına cevap verildi. Mahallelerde kahve ve sokak
toplantıları yapılması kararı alındı.

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!

Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012
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Zabıtalar, Halk Düşmanı Olmayın!

Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

Halk Cephesi’nin yıkımlara karşı
mahallelerde yürüttükleri kampanya
kapsamında 11-15 Temmuz tarihleri
arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır açmak istediler.
Halk Cepheliler’e saldıran polis ve
zabıtalar işkenceyle 36 kişiyi gözaltına aldı. Halk Cepheliler 13 kez
çadır açtılar. 13 kez saldırıya uğradılar.
Bu bir irade savaşıydı. Halk Cephesi için çadır, direnişin sembolüydü.
Polis ve zabıtanın saldırısı da bu
yüzdendi. Saldırı da zaten çadıra değil, çadırı açmaya kararlı olan bu
iradeye yapılıyordu. Çoğu zaman
Halk Cepheliler’in elinde çadır bile
yoktu. Bir branda, dört tane çubukla
geldi Halk Cepheliler. Ama AKP’nin
uşakları için fark etmiyordu. Çadırı
kurma iradesi varsa saldırılmalıydı
ve saldırdılar da. Rüyalarında bile
çadır görüyorlardı. Öyle ki, gecenin
bir vakti elinde poşetlerle yemek getiren TAYAD’lı bir anaya bile nerdeyse “çadır getirdi” diye saldıracaklardı.

Zabıtalar; Halk
Düşmanlığı Yapmayın!
Halkın Yanında Olun!
Devrimcilerin Yanında
Yer Alın!
Çadırı görmek istemeyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş’ın talimatıyla zabıtalar polisle
birlikte Halk Cepheliler’e saldırdılar.
Tıpkı polisler gibi yerlerde sürüklediler, işkenceyle gözaltına alıp polise
teslim ettiler.
Yıllardır hep duyarız, yaşarız
polis işkencesini. Sokakta, karakolda,
evimizde, iş yerimizde, yolda polis
terörüyle karşılaşırız sürekli. Artık
zabıtalar da polisi aratmıyorlar. İster
AKP'li, ister CHP'li belediye olsun
fark etmiyor. Zabıtalar bir polis
gibi eğitilip halka da o gözle saldırıyorlar. Zabıtalar artık biber gazlı,
coplu eğitimler alıyorlar. Peki ne-
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den? Ekmek parası
için canını dişine takan, kazanacağı üç kuruş için gece-gündüz
demeden sokakta çalışan yoksul emekçilere, gecekondusunu
yıktırmamak isteyen
yoksullara saldırmak
için.
Oysa zabıta da bu
halkın içinden insanlardır. Halkın sorunları
tüm halkı ilgilendirdiği
gibi zabıtaları da ilgilendirir. Yıkımlara karşı mücadele,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Halk Cephesi’ne saldıran zabıtaların da öncelikli sorunudur.
AKP’nin yıkacağı evlerin içinde onların da evleri var.
Polisin halk düşmanlığı tartışılmaz. İşkenceci, tecavüzcü, katil, rüşvetçidir. Fakat zabıtalar içinde ise
halk düşmanı olmayan, halktan olan
insanlar vardır. Zabıtalar seyyar satıcıların tezgahlarına el koysalar
da, insanların ölümlerine neden
olmuş olsalar da henüz “halk düşmanı” olarak gördüğümüz bir kurum değillerdir. Zabıtalar halk olduklarını unutmamalıdır ve bu gerçekliklerini korumalıdır.
İşsiz kaldığı için seyyar satıcılık
yapanın tezgahına zabıta saldırır,
seyyar satıcılar gözaltına alınır, tezgahlarına, mallarına el konulur. Adana'da bir pazarcı işsizliğin, çaresizliğine, zabıtaların saldırılarına karşı
kendini yaktı. 2008'de İstanbul Kadıköy'de mendil sattığı için zabıtadan
kaçan 11 yaşındaki bir çocuk otomobilin altında kalarak öldü. 2011'de
"Parasız Eğitim" istedikleri için tutuklanan Ferhat ve Berna için çadır
açan Gençlik Federasyonu üyelerine
polisten önce zabıta saldırdı. Bugüne
dek yapılan gecekondu yıkımlarında
zabıtalar polisle birlikte halka saldırdı.
Zabıtalar,
AKP’nin talimatlarını yerine
getirerek halka karşı suç işliyorsunuz.

Sizler de yoksul halk çocuklarısınız.
Halka saldırmaktan vazgeçin.
Zabıtaların "ne yapalım biz de
emir kuluyuz" demesi hiçbir şeyi
değiştirmez. Akla mantığa aykırı
olan, halka zarar veren emirler kabul
edilemez. "Emir kuluyum" demek
emekçinin kendi emeğine yabancılaşmasıdır. Her şeyden önce zabıtalar
"emir kulluğunu" reddetmelidir.
Zabıtalar; yıkılacak evlerin bir
kısmında sizler veya akrabalarınız,
komşularınız oturmaktadır. 7 milyon
ev yıkılacak, bu en az 21 milyon
yoksulun evsiz kalması demektir.
21 milyon yoksulun evsiz kalacağı
bir saldırıda yer almayın.
Zabıtalar; Kentsel Dönüşümle
halk düşmanına dönüşmeyin. Siz bu
halkın parçasısınız, iktidarın sömürü
yasaları sizi de hedef alıyor. Sizin
de örgütlenmekten, direnmekten başka çareniz yoktur.
Kentsel Dönüşümle kültürümüz,
geleneklerimiz, sosyal yaşantımız
her şey zorla değiştirilmek isteniyor.
Halk onca reklamın ardından sağlıksız, betonarme binalara hapsediliyor. TOKİ'nin binalarının sağlamlığını anlamak için depreme gerek
yok, AKP halk yararına bir şey yapmaz.
Zabıtaların safı, yıkım ve diğer
saldırılarda AKP’nin politikalarına
alet olmak değil, halkın yanında yer
almaktır. Zabıtalar; halk düşmanı
olmaktan vazgeçin!
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TOKİ, Bir Rant
Sağlama Merkezidir!
Ölümlerimiz Pahasına
Sağlanan Bir Rant!
Samsun Canik’te 4’ü çocuk 5 kişinin ölümüne sebep olan dere yatağına kurulmuş TOKİ konutları hakkında geçtiğimiz hafta yazmıştık.
TOKİ tarafından sel yoluna dikilen
bu binalar 5 insanımızın ölümüne
sebep oldu. AKP, suçlarının listesine
bir yenisini daha ekledi.
Ve tapu kayıtlarının açıklanmasıyla öğrenildi ki, Kuzey Yıldızı
TOKİ Konutları’nın yapıldığı arazi, Samsun Belediye Başkanı Osman Genç’in abisi ve yengesine
aitmiş.
Yeşilova Mahallesi’nde dere yatağında yer alan arsalar 2007 yılında
Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı
Selçuk Kemeröz’ün ablası Yasemin
Güven tarafından ucuz fiyatlara halktan satın alındı. Dere yatağında olması
nedeniyle aslında satışı zor olan bu
arsaları satın alırlarken, buralara
TOKİ konutu dikileceği söylenmedi.
Halkı kandırarak, arsalarını ucuza
kapattılar. Toplamda 7 parsel, halktan
8 bin 400 TL’ye satın alındı.
Yasemin Güven, bu parsellerin
bir bölümünü kendisine ayırırken,
bir bölümünü da Canik Belediye
Başkanı Osman Genç’in abisi Mu-

ammer Genç ve onun eşi Gülhanım
Genç’e sattı. Ve bu satışın ardından
imara kapalı olan dere yatağı, Belediye Başkanı Osman Genç tarafından imara açıldı. Arsa imara açılınca da, Canik Belediyesi ve TOKİ,
arsalar üzerinde kentsel dönüşüm
projesi kapsamında toplu konut yapım
projesi üzerinde anlaştı. Muammer
Genç ve eşi Gülhanım Genç, arazileri,
aldıkları fiyatın 15 misline TOKİ’ye
sattılar.
2 parsellik bu arsalara TOKİ tarafından inşaat yapıldı.
TOKİ konutlarının yapıldığı 2
parselin tapu kayıtları ise şu şekilde:
“1348/14 numaralı parseli Canik
Belediyesi Başkan Yardımcısı Selçuk
Kemeröz’ün ablası Yasemin Güven
2007 yılında M.T’den 500 TL’ye
satın aldı. Yasemin Güven, bu araziyi
11 Ocak 2008’de Belediye Başkanı
Osman Genç’in abisi Muammer
Genç’e 400 TL’ye sattı. Muammer
Genç de bu araziyi, Yasemin Güven’den aldıktan 6 ay sonra, 17 Haziran 2008’de 4 bin 708 TL’ye TOKİ’ye sattı. 1349/6 numaralı parsel
de Yasemin Güven tarafından yine

İşkence Polisin Acizliğidir,
İşkenceye Teslim Olmamak İse
Devrimci İradenin Gücüdür!
13 Temmuz günü, 10. Gençlik Federasyonu yaz
kampına katılmak için yola çıkan 4 Dev-Genç’li,
Bakican Işık, Erdem Hanoğlu, Eser Morsümbül ve
Elif Sultan Kalşen, Harem Otogarı’ndan gözaltına alındılar.
Önce Doğanlar Polis Karakolu’na götürülen DevGenç’liler orada birbirlerinden ayrılarak farklı karakollara
götürüldüler. Harem Otogarı’ndan başlayarak gittikleri
her noktada polisin işkencelerine maruz kaldılar. Polisler,

11 Ocak 2008’de bin 200 TL’ye Belediye Başkanı Osman Genç’in yengesi Gülhanım Genç’e satıldı. Gülhanım Genç ise bu araziyi 17 Haziran
2008’de aldığı fiyatın 15 misline 17
bin 500 TL’ye TOKİ’ye verdi.” (Basından)
Kemeröz, “İnsan arsa alamaz mı?"
diyerek kendini savunurken; yaşanan
bu olay aslında alttakilerin baştakileri
takip etmesinden başka bir şey değil…
İktidardakiler ne yapıyorsa, yereldeki yöneticiler de aynısını yapıyor.
Kentsel Dönüşüm bütünüyle halka
düşman bir politikadır ve bunun uygulayıcıları da her şeyden pay çıkarma, kar etme telaşındadır. Halkı
soyan, halkın evlerini talan eden bu
düzen, güvenliğimizi de düşünmez,
düşünmüyor.
Kentsel dönüşüm bir kandırmacadan ibarettir. Bizi “Deprem riski var”
diyerek evlerimizden çıkartıp, arazileri
ellerine geçirecekler…Ve Samsun’da
yaşanan yağmanın daha büyüğünü
gerçekleştirecekler. Evlerimizi yıkmaya
geldiklerinde anahtarlarımızı ellerine
vermeyelim… Direnişin tüm gücüyle
barikatlarımızı kuralım…

Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

ekip otosunda Dev-Genç’lilere işkence yapıp, kafalarına
telsizlerle vurdular. Parmak izi vermek istemeyen DevGenç’liler çeşitli işkencelere maruz kaldılar, vücutlarında
yaralar ve morluklar oluştu. Gözaltına alınan DevGenç’liler ertesi gün, Üsküdar Adliyesi’nden serbest
bırakıldılar.
Gençlik Federasyonu tarafından gözaltılarla ilgili
yapılan açıklamada, “AKP’nin korkak polisi devrimcilere
ve halka saldırmaya devam ediyor. Gözaltılarla, tutuklamalarla bizleri yolumuzdan döndürme hayalleri kuruyor. Bizleri yolumuzdan döndürmeye ne AKP’nin
polisinin ne de oligarşinin hiçbir kuvvetinin gücü yetemez.” denildi.
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Paşabahçe Meydanı

Gülsuyu

Maltepe

AKP’nin Zulmü Varsa Halkın da
Direnişi Var! Yıkıma Soyguna Sürgüne
Karşı Direnişi Büyüteceğiz!
Halk Komiteleri’nin, kentsel dönüşüm saldırısına karşı 4-8 Temmuz
tarihleri arasında düzenlediği “Yıkıma
Soyguna Sürgüne Hayır Demek İçin
Yürüyoruz” eylemine katılanların anlatımlarına yer veriyoruz:

4 Temmuz 2012 – 1. Gün
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Sütlüce’deki AKP il binasına kadar
bizimle beraber 80 kişi yürüdü. 10
kişi ayrıldı daha sonra. Eyüp AKP'ye
yürüyen 70 kişi kaldı. Alibeyköy halk
komiteleri bizi yarı yolda aldı, onların
arabasıyla Eyüp’e geldik. Eyüp
AKP'nin önünde 200 kişi açıklama
yaptık. Her gittigimiz AKP önlerinde,
mahallelilerden konuşanlar oldu. Oradan Gazi’ye geçip, dernekte yemek
yiyip, 1 saat dinlendikten sonra mahalle içinde yürüyüş yaptık. Mahallede
insanların ilgisi iyiydi, alkışlayanlar
vardı. Daha sonra Cebeci AKP'ye
arabalarla gittik. Gazi’ye geçerken
kitlemizin sayısı 40’tı.
Gazi’deki gecekondu halkından
4 kişi bizimle beraber AKP'nin önüne
geldi. İlk gün 1500'e yakın bildiri
dağıttık. Basın ilk gün yoğundu.
Kanal D bizimle beraber Sütlüce’ye
kadar yürüdü. Sütlüce’den sonra, yürüyenlerden 4 kişiyle röportaj yaptı.
Bütün basına eylem programımızın
bildirisini dağıttık.
Sloganlarla beraber ajitasyon da
çekiliyordu.
İlk gün yemek ve çadır konusunda
bir sorunumuz olmadı. Akşam, Eyüp
Haklar Derneği’nin müzik grubu küçük
bir dinleti verdi. Sonra Alibeyköy
Halk Komitesi’ndeki ailelerin evlerinde
kaldık. Çadırda kalanlar da oldu.

5 Temmuz 2012 – 2. Gün

6 Temmuz 2012 – 3. Gün

2. güne, Alibeyköy'de Çöp Mahallesi’nde yürüyüşle başladı. Ardından otobüsle Altınşehir'e geçtik. Altınşehir'e biraz erken geldiğimiz için
oradaki insanlarla sohbet edip yürüyüşe
çağırdık. Son Evler’de başlayan yürüyüş Bayramtepe Meydanı’nda basın
açıklaması ile bitti. Polisler yürüyüş
boyunca kamera çekimi yapmak istediler engel olduk.
Yürüyen kitle sayımız Ergene'deki
3 arkadaşla beraber 33 oldu. Zeytinburnu AKP'ye yakın bir yerde inip
şerit pankartımızla yürüdük. AKP'nin
önünde polislerle, “karşıda yapın”
tartışması yaşadık. Sonunda eylemi
AKP önünde yaptık. Ergene yürüyüşünden 1 kişi de AKP'nin önünde
konuşma yaptı. Otobüsün bozulmasından kaynaklı 1.5 saat AKP'nin
karşısında bekledik. Program geciktiği
için Tozkoparan'da mola vermedik.
Tozkoparan'dan Esenler AKP'ye
yürümedik, geç kaldığımız için arabayla geçtik. Öğle yemeğini de arabanın içinde yedik.
Esenler AKP'nin önünde açıklama
yaptıktan sonra Çiftehavuzlar Parkı’na
doğru şerit pankartımızı açıp yürüdük.
Bugün de bildirilerimizi dağıttık,
1000 tane.
Esenler'de dinlendikten sonra mahalle içinde 65 kişiyle yürüyüş yaptık.
Esenler halkının ilgisi yoğundu. Çadırlarımızı onlarla beraber kurduk,
eksik olan malzemeleri hemen getirdiler. Çay getirdiler. Esenler halkı
gece saat 03.00'e kadar bizimle beraber kaldılar.

Sabah Esenler’de kahvaltı yaptık.
Kahvaltıya oradan geçerken katılan
ve önceki gün de bizimle olan mahalleliler de katıldı. Sonra hazırlıklarımızı yapıp otobüsle yola çıktık.
Dağevleri’ne ulaştık. Mahallede bir
kez çalışma yapılmış.
O çalışmayla 4 kadın katıldı mahalleden. Biz gitmeden toplanma yerine gidip bekliyorlardı. Yürüyüşe
40 kişi, açıklamaya 45 kişi katıldı.
Gittiğimizde bizi bekleyen ablalar,
gençlikten çalışma yapan arkadaşları
tanıyorlardı. İnsanların tepkileri olumluydu. Dağevleri’nde basın da yoktu.
Buradan otobüsle Ferahevler AKP
önüne geçtik. Burada bir süre Armutlu'dan gelecek olanları bekledik.
Ferahevler'deki açıklama yaklaşık 35
kişiydi. Açıklamada polis kameralarının çekimine izin vermedik. Açıklamadan sonra şerit pankartı açarak
yürümeye başladık. İstinye’deki ABD
Konsolosluğu’nun oraya gelince Amerikan emperyalizmi ile ilgili bir konuşma yapıp, "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Halkların Mücadelesi”
sloganlarını attık. Buraya kadar yerel
bir gazeteci de bizimle yürüdü.
Emirgan’a gelince sahilde denize
girenlerle bir gerginlik yaşandı. Bir
iki kişi önümüzü kesip, “Burada insanlar tatil yapıyorlar, rahatsız etmeyin. Slogan atmayın.” dedi. Biz de
yürüyüşün nedenini ve taleplerimizi
anlattık. Ama dinlemedi bile, yanındaki 15-20 kişilik grubu da provoke
etmeye çalıştı. Bu grup, müdahale
edilerek durduruldu.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Sonra sloganlarla yürümeye devam
ettik. “Çeteler Halka Hesap Verecek”
sloganı atıldı. Armutlu’ya girmeden
Baltalimanı'ndaki Polis Moral Merkezi’nin önünden geçerken yürüyüşe
katılan arkadaşlar “Erdal Dalgıç
Ölümsüzdür”, “Bedel Ödedik Bedel
Ödeteceğiz” sloganlarını attılar. Armutlu’nun içinde de uyuşturucu satıcılarının oradan geçerken, “Çetelerden Hesap Soracağız”, “Uyuşturucu
Satmak Şerefsizliktir”, “Yozlaşmaya
İzin Vermeyeceğiz” sloganları atıldı.
Daha sonra cemevine gidildi. Burada yemek yenildi. Akşam birkaç
kişiyi mahallede, akşam yapacağımız
yürüyüşe çağrı yapması için bırakarak
diğer arkadaşlarla Ergene yürüyüşüne
destek için Taksim’e gittik. Yaklaşık
20-25 kişi bu yürüyüşe katıldı. Döndükten sonra mahallede (Armutlu)
yürüyüş yapıldı. 70 kişi katıldı yürüyüşe. Sonra tekrar cemevine döndük.
Burada yemek yenildi ve Alibeyköy’ün müzik grubuyla türküler söylendi, halaylar çekildi.

7 Temmuz 2012 - 4. Gün
Sabah Armutlu’da kahvaltı yaptık.
Otobüsle Paşabahçe’ye geçtik. Paşabehçe’ye bir saat erken gittik. Bu
boşlukta yakın çevredeki evlere bildiri

dağıttık. Yürüyüşe ve açıklamaya 40
kişi katıldı. Armutlu’dan yürüyüşe 6
kişi katıldı. Daha sonra Sultanbeyli
Cemevi’ne gittik. Burada yemek yedik. Daha sonra yürüyüşe başladık.
35 kişiyle yürüdük. Buradan otobüsle
1 Mayıs Mahallesi’ne geçtik. Burada
Yürüyüş uzun olduğu için, sağlık
ocağı ve sondurakta açıklama yaptık.
Yürüyüşe 50 kişi katıldı.
Açıklamadan sonra otobüsle Gülsuyu’na geçildi. Son duraktan Heykel’e yürüyüp burada basın açıklaması
yapıldı. Yaklaşık 60 kişi vardı.
Sonra Maltepe’ye yürüdük, burada
halktan katılan ve destek verenler de
oldu. Bir teyze de önlük giyerek yürüyüşe katıldı.
Mahalleye otobüsle döndük. Konaklayacağımız yere gittik. Burası
yer olarak çok uygun değildi. Çok
açıklık evlerden uzak, bir tarafı uçurum olan bir yerdi.
Temizlik açısından da kötü bir
yerdi. O yüzden oradaki arkadaşlara
başka bir yer bakalım dedik. Engin
Çeber Halk Kütüphanesi’nin olduğu
parka gittik. Orada yemek yedik.
Hava kararınca yıkımlarla ilgili sinevizyon izledik. Mahalleden de görüp
katılanlar oldu. Daha sonra "Yağmuru
Bile" filmini izledik. Kalmaları için
bir kısım arkadaşı evlere gönderdik.

Komünist EMEP
İşçileri Kaça Sattın!
9 Şubat 2012 tarihinde, Hey-Tekstil'de çalışan 400'den
fazla işçinin kıdem tazminatları ve 4 aylık maaşlarının
gasp edilerek işten atılması üzerine, işçiler direnişe başlamışlardı. İlk günler fabrika önünde oturma ile başlayan
direniş, daha sonra çadır kurularak devam etti. Kışın
yağmuruna, çamuruna, rağmen direndiler bugüne dek.
Bugün direnişleri 160'lı günlere geldi.
Direnişin 156. gününde, direnişi başından beri yönlendiren EMEP, işçilere hiçbir açıklama yapmadan direnişten çekildi. Öyle ki, Hey Tekstil işçileri EMEP'in
direnişten çekildiğini direnişte kullanılan "kendilerine
ait" malzemelerin alınmasıyla öğrendiler.
İşçilerin “Direnişe devam ediyoruz. Çadırımız duruyor"
demesine rağmen; EMEP (megafon, ses cihazı vb.)
malzemeleri aldı. Bu gelişmeden bir gün sonra direniş
komitesi, direnişi bitirdiklerini işçilere açıkladı. Ancak
işçiler "Komite direnişi bırakabilir; EMEP bize destek
için getirdiği malzemeleri alabilir. Ama biz direneceğiz.

Çok sıcak olduğu için kalanlardan
kimi bankın üstünde kimi çimin üstünde açıkta kimi de otobüsün içinde
kaldı. 4. günü böyle tamamladık.
8 Temmuz 2012- 5. Gün
Gülsuyu’nda kahvaltı yapılıp otobüsle Çayan'a geçtik. Yürüyüş saatini
bekledik ve zamanı gelince yürüyüş
başladı. Eyleme 50 kişi katıldı. Sonra
tekrar Hüseyin Aksoy Parkı’na yürüdük.
Kağıthane AKP önünde eylem yaptık. Herhangi bir sorun olmadı. Yine
polis kamerası vardı ve orada da çekim
yapmalarına izin vermedik. Bunun dışında basından İHA ve Haber Türk
vardı. Sonra Şişli AKP'ye yürüdük.
Buradaki eylem Kağıthane AKP önündeki gibi 60 kişiyle oldu. Mecidiyeköy’e çıkan yol boyunca alkışlarla
destek olanlar oldu. Şişli AKP'den
sonra Cevahir önüne geçtik. Buraya
eylem saatinden erken vardığımız için,
bildiri dağıtarak eylem saatini bekledik.
Gün boyunca da bildiri dağıtıldı.
Cevahir Alış Veriş Merkezi önüdeki
eylemden sonra Grup Yorum da kısa
bir açıklama yaptı ve türküler söyleyip
halaylar çekildi.
Buradaki programa 120 kişi katıldı.
Çevreden de izleyen halkın ilgisi büyüktü.

Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

Burada bizim emeğimiz var. Emeğimiz çalındı." diyerek
direnişi sürdüreceklerini açıkladılar.
İşçilerin duygularını kadın işçilerden birisi şöyle
özetledi: "Burada benim emeğim var. Ekmek param
var. Gerekirse bir sene de otururum. Paramı almadan
gitmem. Sizlerden sadece bize destek olmanızı istiyoruz.
Bizi yarı yolda bırakabilirler. Ama bizim moralimiz
bozuk değil. Kaç kişi kalırsak kalalım direneceğiz. Direnişlerinin 160. gününe giren Hey Tekstil işçileri haklılıklarından aldıkları güçle direniyorlar. "Biz direnişi
zafere taşıyacağız!" diyorlar
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Şehi̇tleri̇mi̇zi̇n Bayrağını Dai̇ma
İleri̇ Taşıyacak ve Hesabını Soracağız!
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12 Temmuz 1991’de kuşatıldıkları
üslerde direnerek şehit düşen Devrimci
Sol kadro ve savaşçıları Niyazi Aydın,
İbrahim Erdoğan, İbrahim İlçi, Ömer
Coşkunırmak, Yücel Şimşek, Nazmi
Türkcan, Bilal Karakaya, Zeynep Eda
Berk, Cavit Özkaya ve Hasan Eliuygun
Karacaahmet Mezarlığı’nda anıldı.
Onlar, “Sosyalizm bitti” diye halkların kandırılmaya çalışıldığı ve birçok
devrimci hareketin silah bıraktığı bir
dönemde sosyalizmin kızıl bayrağını
canı pahasına sahiplenen ve silah elde
emperyalizme karşı mücadele eden
önder kadro ve savaşçılardı.
TAYAD’lı Ailelerin çağrısıyla 14
Temmuz günü, Karacaahmet Mezarlığı
önünde toplanan 100 kişi, öfkeli sloganlarla 12 Temmuz şehitlerini andı.
Karacaahmet Mezarlığı Şakirin
Cami girişinde kortejler oluşturuldu
ve mezarların olduğu bölüme kadar
sloganlarla yürüyüş yapıldı. Kortej,
“12 Temmuz Şehitleri ÖlümsüzdürTAYAD’lı Aileler” yazılı pankartın
arkasında yürüyüşe geçti. En önde beyaz tülbentli TAYAD’lı Aileler vardı.
Yürüyüş yerinden şehitlerin mezarlarının bulunduğu bölgeye kadar “12
Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”, “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”
sloganları atıldı. Ayrıca şehitlerin isimleri söylenerek tüm kitle tarafından
“yaşıyor” karşılığıyla şehitlerin ölümsüzlükleri haykırıldı.
Disiplinli, kortejler halinde mezar
başlarına gelindiğinde tüm şehitlerin

mezarlarına kızıl bayraklar dikilerek,
kırmızı karanfiller bırakıldı.
Saygı duruşu ile başlayan anma programında Halk Cephesi adına Mehmet
Güvel bir konuşma yaptı. Konuşmasında
“12 Temmuz operasyonuyla emperyalizme karşı mücadelemizi yok etmek
istediler. Ama başaramadılar. Bugün,
Niyazilerin “Bağımsız Türkiye” çağrısı,
yüz binlerin dilindedir. Onların sosyalizm
çağrısı yoksul halkımızın tek kurtuluş
yolunu göstermeye devam etmektedir.
Emperyalizm, bugün de halklara
saldırılarını sürdürüyor. Yalan ve aldatmacanın yanında katliamlarla, operasyonlarla halkları dize getirmek istiyor. Ama başaramayacaklar. Bir kez
daha diyoruz ki; halkların tek kurtuluş
yolu emperyalizme karşı mücadele etmekten geçer. Hala ‘tek yol devrim’dir.
Bugün şehitlerimizin mezarı başında
halkımıza, halklara çağrımızdır: Emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadeleyi büyütelim. Çağrımız Niyazilerin
çağrısıdır” sözleriyle sona erdi.
Daha sonra şehitlerin mücadele
geçmişleri anlatıldı.
Ardından Ümit İlter’in 12 Temmuz
şehitleri için yazdığı “Bir şey Söyleme”
adlı şiir okundu. Hapishanelerden
özgür tutsaklar da anmadaki yerlerini
aldı. Gönderdikleri mesajlar okundu.
Onlar, 12 Temmuz şehitlerinin kavga
çağrısını halka taşırken tutsak düşmüşlerdi ve mesajlarında kavga çağrılarını sürdürüyorlardı. Özgür Tutsakların mesajları TAYAD’lılar tarafından okundu. TAYAD’lılar, evlatlarının sesini taşıdı anmaya.
Son olarak Eyüp Haklar Derneği
müzik grubu “Bize Ölüm Yok” ve “Ce-

saret” marşlarını tüm kitle ile beraber
söyledi. Anma programı, şehitlerin anısına
dağıtılan helva ile sona erdi.

İstanbul-İkitelli
12 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla 12 Temmuz günü İkitelli Özgürlükler Derneği’nde anma düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan anma
yapılan konuşmayla devam etti. 12
Temmuz’un emperyalizme ve oligarşiye karşı savaş çağrısı olduğuna vurgu
yapıldı. Nazım Hikmet’in “Zafere
Dair” ve Selami Kurnaz’ın “Ölüm Benim” şiirleri okundu. Hazırlanan 12
Temmuz kısa filminin izlenmesinin
ardından anma programı sona erdi.
Anmaya 15 kişi katıldı.

İstanbul-Bahçelievler
12 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Bahçelievler Yenibosna’da “12
Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür”, “12
Temmuz Savaş Çağrısıdır" yazılamaları
yapıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
13 Temmuz akşamı 1 Mayıs Mahallesi Anadolu Haklar ve Özgürlükler
Derneği’nde 12 Temmuz şehitleri anması yapıldı. Anmaya, tüm dünya devrim şehitleri ve 12 Temmuz şehitleri
nezdinde yapılan saygı duruşuyla başlandı. Yapılan konuşmada 12 Temmuz
şehitlerinin mirasının daha ileriye taşınacağı ve her düşen şehidin hesabının
sorulacağı vurgusu yapıldı. 30 kişinin
katıldığı anma, “Bize Ölüm Yok”,
“Düşenlere” ve Adnan Yücel’in “Sen
Yürürsün Rüzgar Yürür” şiirinin okunmasının ardından sona erdi.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

AKP’den Demokrasi
ve Özgürlük Beklemek!
AKP iktidarında “sivil” bir anayasa
beklentisi içinde olan tüm kesimle
söylüyoruz: Ne kendinizi ne de halkı
kandırmayın. Anayasayı yapanların
üzerindeki elbiselerin resmi üniforma
mı, sivil mi olduğu değil belirleyici
olan, iktidarların niteliğidir. Faşist
AKP iktidarından boş beklentiler
içine girmeyin.
12 Eylül Cuntacıları’nın hazırladığı
‘82 Anayasası’nda “BASIN HÜRRİYETİ SANSÜR EDİLEMEZ” yazıyor.
Faşizmin “fakat”, “ancak”, “ama”lı
özgürlükleri basın özgürlüğünü de
ancak deyip; “milli güvenlik, kamu
düzeni ve cumhuriyetin temel ilkeleri
gibi konularda sınırlama getirir” diyordu.
AKP’nin “sivil” anayasa komisyonuna basın hürriyeti ile ilgili önerisi
ise 12 Eylül Anayasası’na rahmet
okutur nitelikte. Öneri şöyle diyor:
“Basın hürriyeti milli güvenliğin,
kamu düzeninin, genel ahlakın, başkalarının haklarının, özel veya aile
hayatının korunması, suçların önlenmesi, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının sağlanması, savaş kışkırtıcılığının, her türlü ayrımcılık,
düşmanlık veya kin ve nefret savunuculuğunun engellenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.” (13 Temmuz
Milliyet)
Başkalarının haklarından, genel
ahlakın korunmasından bahsediyor
AKP. Basın özgürlüğünü kısıtlayarak
mı sağlayacak haklarımızı.
Zaten istemediği hiçbir konunun
basında geçmesine izin vermiyor,
buna karşı sansür, kapatma ve toplatma cezaları gibi yöntemlere başvuruyor. Şimdi önerdiği değişiklik
ile zaten kısıtlanmış olan basın özgürlüğünü yasal olarak da hayata geçirmek istiyor AKP iktidarı.
AKP’nin Anayasa Komisyonu’na
basını sansürle ilgili önerisinin basına
yansımasıyla yoğunlaşan tartışmalar
üzerine Meclis Başkanı Cemil Çiçek

de konuyla ilgili bir açıklama
yaptı: “Bulunduğumuz aşamada her parti, kendi görüşünü komisyona iletiyor. Biz de bu görüşü
diğer partilere iletiyoruz. Sonra uzlaşma komisyonu, bu görüşleri ele
alıyor, tartışıyor ve bir sonuca ulaşıyor. Tam uzlaşma sağlandıktan sonra
da kaleme alıyor. Bu itibarla partilerin tek tek verdikleri önergeler,
aynen madde metni olarak kaleme
alınacak diye bir şey yok. Biz tüm
görüşleri ayın 25’inden sonra ele
alacağız. Ayrıca şunu da ifade etmek
isterim; yeni anayasanın temel yaklaşımı özgürlükçüdür.” (14 Temmuz
Gündem)
Anayasa metni hazırlanırken ne
kadar da demokratik bir yöntem izleniyormuş. Henüz taslakmış. Yeni
anayasanın temel yaklaşımı özgürlükçüymüş. Sevsinler sizin özgürlükçülüğünüzü... O tasarının komisyondan geçip geçmemesinin hiçbir
önemi yoktur. Orada açığa çıkan AKP
zihniyetidir. Bu kafa asla halkın
lehine, özgürlükçü bir yasa yapamaz.
Tepkiler “basın özgürlüğüne darbe” manşetleri ile verildi. Basın özgür
müydü gerçekten. AKP’den demokrasi ve özgürlük beklemek gerçekleri
görmekten kaçmaktır. AKP’den demokrasi, özgürlük, barış bekleyenler.
AKP’ye umut bağlayanlar. AKP’nin
yapacağı özgürlük bu kadardır. 12
Eylül Anayasası’nı mumla arayacaksınız.
AKP gazetelerde yazan köşe yazarlarını belirlemeden, hangi haberlerin nasıl yapılacağına, hangi manşetlerin atılacağına kadar karışıyor.
Fakat artık AKP’ye bunlar da yetmiyor. Açık açık yeni anayasada basına
sansürü yasal hale getirmeye çalışıyor.
AKP’nin yapacağı anayasanın nasıl bir anayasa olacağı zaten bellidir.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
yaptığı düzenlemeler, işçinin, emekçinin kazanılmış haklarını gasp eden
saldırı yasaları, mecliste bekleyen
düzenlemeler ortada.

ALIN SİZE AKP’DEN BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ
“Basın hürriyeti milli
güvenliğin, kamu düzeninin,
genel ahlakın, başkalarının
haklarının, özel veya aile
hayatının korunması, suçların
önlenmesi, yargının bağımsızlık
ve tarafsızlığının sağlanması,
savaş kışkırtıcılığının, her türlü
ayrımcılık, düşmanlık veya kin
ve nefret savunuculuğunun
engellenmesi amaçlarıyla
sınırlanabilir.”
Böyle faşist bir zihniyetten umut
beklemek, halkımızın yaşadığı gerçekleri görmemektir.
Başbakanın açılım çalışmaları
kapsamında verdiği kahvaltıda bir
araya gelen sanatçılar da, AKP'den
umutlu olduklarını, çok iyi şeyler
yapacağına inandıklarını söylemişlerdi. AKP şimdi sanatçılara ya benim
istediğim gibi sanat yaparsınız ya da
tiyatroları özelleştirir sizi de kapı
önüne koyarım diyor. İtiraz edenlere
ise “siz kimsiniz, kim oluyorsunuz”
diyor. Dün de “yetmez ama evet”
diye destek vermiştiniz AKP’nin referandumuna...
Bütün bunlardan ders alın diyoruz.
Bugün anayasa değişikliğinden umut
beklemek, AKP faşizmini görmemektir. Mücadeleden kaçmaktır.
AKP'nin boş vaatlerine, anayasa değişikliklerine, demokratik açılımlarına
inananlar kendinizi de halkımızı da
kandırmaktan vazgeçin.
Halkımızın kurtuluşu, AKP'nin
anayasa değişikliğinde değil halk iktidarı için mücadele etmektedir.
AKP’nin hazırlayacağı anayasa emperyalist ve işbirlikçi tekellerin ihtiyacı
olan anayasadır.
Anayasa mı diyorsunuz: Halkın
Anayasa’sı için mücadele edelim.
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AKP’ni̇n Adaleti̇ Görevi̇ni̇ Yapıyor
Faşist Katilleri Serbest Bıraktı!
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“3. Yargı paketi olarak bilinen
yasal düzenlemelerden sonra kontrgerilla elemanları faşist katiller haklarında verilen infazı durdurma kararlarıyla bir bir serbest bırakıldılar.
Serbest bırakılan katillerden birisi
1978 yılında katledilen 7 TİP’linin
katledilmesinden sorumlu 7 defa
ölüm cezasına çarptırılan katildir.
AKP iktidarı daha önce de Hizbullahçı katilleri serbest bırakmıştı.
AKP işkencecisini katilini korumak için azimle çalışmakta, elinden
gelenin fazlasını yapmaktadır.
Keza katil köpeklerde sahiplerinin
bu konudaki hakkını teslim etmekte
hiç zaman kaybetmediler. Elbistan
Hapishanesi’nden tahliye edilen
Muhsin Kehya Hapishane önünde
basına yaptığı açıklamada, “Bu süreçte emeği geçen, başta Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Başbakan yardımcısı
Bülent Arınç beye AK Parti Manisa
milletvekili Selçuk Özdağ beye ve
avukatlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
AKP’nin 3. yargı paketinin kimler
için çıkarıldığını anlatan sözlerdir
bunlar.
AKP diğer katillerine “İyi çocuklarım siz katledin biz aklayalım, rahat
olun eliniz soğumasın” demektedir,
kontrgerilla elemanlarına resmi gayri
resmi tüm katliamcılara güvence vermektedir.
Serbest bırakılan katillerden Ünal
Osmanağaoğlu, 1 Aralık 2010 tarihinde de Kemal Türklerin katledilmesinden yargılandığı davadan
da beraat ettirilmişti. Zaten bu katil
tutuklanmadan önce sözde İnterpol
tarafından da aranmasına rağmen 20
yıl hiç yakalanamadı! İstediği yeri
gezdi istediği yerde yaşadı. Tutuklanmadan bir yıl önce Kuşadası'ndaki
Güzelçamlı beldesindeki jandarma
karakolunun bahçesine Atatürk büstü
dahi yaptırdı. Faşist katiller oligarşinin
hep koruması altında oldu. Her türlü
olanağı önlerine açıp lüks içinde ya-

şamaları sağlandı.
Ünal Osmanağaoğlu uzun süre
Kuşadası’nda sefa içinde yaşamış
iş kurmuş, hatta tutuklandığında kardeşi ve ortağı ile iş görüşmesi yaparken yakalanmıştır. Diğer Bünyamin Adanalı da aynı şekilde tutuklandığında şirket sahibidir.
Faşist katiller bulundukları hapishanelerden yine devletin resmi
araçlarıyla dışarı çıkarıldı. Bir devrimci tutsak hastalandığında çalışmaz olan o araçlar katiller için anında hizmete sunulmuştur.
Her şey gün gibi ortadadır 12
Eylül ile yüzleştiğini iddia eden,
işkenceye sıfır tolerans diyen AKP
iktidarı boyunca sürekli kontrgerillayı besleyen geliştiren bir rol
üstlenmiştir.
Faşist katiller herhangi bir davadan şüpheli sıfatıyla yargılanmıyorlar suçları sabit. Katliam yapmışlar ve bu da tüm halkın bilgisi
dahilinde ispatlanarak hükme bağlanmıştır. Ama buna rağmen serbest
bırakılmıştır. AKP katliamları katilleri işkencecileri açıkça sahiplenmekte korumaktadır.
Bu ülkenin F Tiplerinde sadece
bir pankart açtığı veya bir basın açıklamasına katıldığı, Amerika’ya yozlaşmaya karşı olduğu, bir dergi okuduğu için tutuklanan yüzlerce tutsak
var. Kimisi öğrenci öğretmen işçi ev
hanımı, kimisi avukat doktor vs. hemen hemen hepsi adresi sabit yeri
yurdu bilinen çalışan okuyan insanlardır ve hepsinin tutuksuz yargılanma
koşulunun olmasına rağmen tutuklu
yargılanmaktadır. Haklarında yıllara
varan cezalar istenmektedir. Bu ülkenin F Tiplerinde tek başına yaşamını sürdüremeyecek halde olan hastalar Ölüm Orucu Gazileri ve kanser
vb. ağır hastalıkları olan hasta tutsaklar vardır. AKP tıbbın iyileşemez
dediği korsakof hastalarına iyileşti
raporu vererek hücrelere atarak, hücre
hücre öldürmeye çalışmaktadır.

AKP
darbecilerle, Susurluk’la,
çetelerle, karanlık güçlerle
hesaplaştığını söylüyordu.
Karanlıkta hiçbir faili meçhul
olay kalmayacaktı. Bu koca bir
yalandır. AKP; faşist katilleri,
kontrgerillayı, çeteleri koruyan,
kollayan, dışarı çıkartan bir
partidir. Hizbullahçıları
çıkarttılar, şimdi faşist katilleri
çıkartıyorlar. Sivas’ın katilleri
için de pusuda fırsat bekliyorlar!
Ama onlar tahliye edilmemektedir
tam tersine içerde daha fazla nasıl
tutarımın koşullarını nasıl zorlaştırırımın çalışmaları yapılmakta dosyalarının infazı yakılmakta yıllara varan
görüş, iletişim vb. yasaklarla tecrit
içinde tecrit edilmektedirler.
İşte oligarşinin adaleti budur. Türkiye mahkemelerinde bir nebze de
olsa adalet olduğunu hukukun sınıflar
üstü olduğunu iddia edenlere söylenecek söz bırakmayan somut binlerce
durumdan sadece bir tanesidir. Oligarşinin adaleti kendinedir. İşte bundan dolayıdır ki adaleti oligarşinin
mahkemelerinden beklemek saflıktır.
Halk adaletini kendi sağlayacaktır.
Bu faşist katilleri devlet istediği kadar
korumaya çalışsın. Halkımız nezdinde
asla affedilmeyecektir.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 9 Temmuz 2012 tarihinde,
Yargıtay’ın, Meliha Kayacı ve Görgü
Demirpençe’nin cezalarını onaması,
İbrahim Çiçek ile A. Hıdır Polat için
yakalanma kararı çıkarılması üzerine;
“Sosyalist Siyaset, Ezilenlerin Siyaseti Engellenemez” başlıklı bir
açıklama yayınladı.
Açıklamada; “Bir diğer karar
da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nden geldi. Genel Başkan Danışmanlarımızdan ve HDK Yürütme
Kurulu üyesi İbrahim Çiçek ve Genel Başkan Danışmanlarımızdan
A. Hıdır Polat hakkındaki yakalama
kararına avukatlarının yaptığı itiraz
reddedildi. Böylelikle devletin adli
kontrol sistemiyle 1 yılı aşkındır
tutuksuz yargılanan sosyalist siyasetçileri yakalayıp, hapishaneye
koyma yöneliminde ısrar açığa çıktı.” deniliyor.
Bu açıklama, faşizmin mahkemelerinin düzene muhalif bütün kesimlere yönelik saldırı politikalarını
ifade etmesi açısından doğal bir gereklilik ifade ederken, hakkında tutuklama kararı çıkartılan iki yoldaşlarının devrimciliklerini savunmayıp,
düzenin meşru göreceği “danışmanlık” gibi bir iş göstermeleri düzeniçileşmenin bir ifadesidir. Takiyecilik
ve kaçak güreşmek devrimcilerin işi
değildir. Düzen politikacılarının, düzen partilerinin işidir. “Danışmanlık”
derken, bir kavramın basit bir yanlış
kullanımı yoktur. Düzenin kavramlarında kendine meşruluk aramak
vardır. Meşru olmayan sömürü düzenidir. Devrimcilik meşrudur. Devrimciler, dünyanın her tarafında, ölüme, işkencelere, ömür boyu hapisliklere, sürgünlere rağmen, her türlü
bedeli ödeyerek devrimciliklerinin
meşruluğunu savunmuştur.
Düzenin meşruluk anlayışı faşist
yasaları temel alırken, çoğu zamanda
bu yasaları bile tanımazken, dev-

ESP “Danışmanlarımız” Diyerek Kime
Meşruiyetini Kanıtlamaya Çalışıyor?
Devrimcilik, Meşrudur!
Neden Devrimci Değil de
rimci“Danışman” Devrimcilik Suç mu?
ler için
meşruluk, doğru ve haklı olanın,
halkın ve devrimin çıkarına olanın
savunulmasıdır. Bunun için mücadele
edilmesidir. Devrimciler için meşruluğun sınırlarını belirleyen faşizmin
yasaları değildir. Meşruluk, haklı ve
doğru olduğuna inanmaktır. Devrimciler için meşruluk, devrime,
Marksist-Leninist ideolojiye, devrimci politikaya inançtır. Meşru olmayan bu düzendir. Faşist düzene
karşı mücadele haklıdır, meşrudur.
Devrimcilik meşrudur. Bu düzenin
devleti, kurumları, yasaları vb. hemen
hiçbir şeyi meşru değildir. Çünkü
bu düzen sömürü düzenidir, halka
düşmandır, faşisttir. Bu düzen her
türlü adaletsizliğin, eşitsizliğin, baskı
ve zorbalığın kaynağıdır.
Devrimci olduğunu iddia eden
hiçbir örgüt ve kişi bu teorik doğruyu
reddetmez. ESP’de, sosyalistliği, komünistliği söylemde kimseye bırakmadığı için, bunu kabul eder. Ancak,
teoride meşruluğu böyle kabul ederken, pratikleri ise statükoculuk, icazet
ve yasalcılıktır. Yasallığı, kitlelere
ulaşmanın ve meşru siyaset yapmanın
aracı olarak gördükleri için yasal
parti olmayı, düzeniçiliği seçmişlerdir. Bu savruluşlarını da; “Demokratik cephenin operasyonlarla
zor duruma düştüğü, bunu aşmanın
bir aracı olarak yasal partiye ihtiyaç
duyulduğu” ve “Kitlelerin yasal bir
partiye meşru baktığı” şeklinde temellendirmişlerdir.
Sorun kitlelerin bakış açısında
değil ESP’nin ideolojisindedir.
ESP’nin devrimciliği, militan mücadeleyi meşru görmemesindedir.
Faşizm, operasyonlar yaptı, darbeler
vurdu ve ESP anlayışı, direnmek, o
zeminde var olmaya çalışmak yerine,
burjuvaziden çalınma teorilerle düzeniçi partileşmeye koştu. Yani; oli-

garşi operasyonlarıyla istediği sonuca
ulaştı, ESP’yi istediği çizgiye getirdi.
ESP icazetli politika yapmayı seçti.
Ama göründüğü gibi oligarşi bununla
da yetinmedi, yetinmez de. Şimdi
de devrimciliklerini savunamaz hale
getirdi.
Düzenle çatışmadan kaçmak, okların kendilerine yönelmesini engellemek için devrimciliğin gizlenmesi,
devrimden, devrimcilikten uzaklaşmaktır.
Faşizmle çatışma göze alınmazsa,
örgütlenmede, çalışma tarzında düzenin çizdiği yasal sınırlar dışına çıkılmazsa, emperyalizm nasıl kovulacak, faşizmin nasıl yıkılacak, sosyalizm nasıl kurulacak? ESP’de yasal
parti sürecinde yıllarca bu çelişkiyi
yaşamış ve bu çelişkiyi aşamayarak
bugünkü noktaya savrulmuştur. Tarih
ve Marksist-Leninist teori, bunun
mümkün olamayacağını anlatır. Meşruluğa böyle bakanlar doğal olarak
devrimciliklerini de savunamazlar.
Devrimci değil “danışman” olduklarını söylüyorlar. Düzeni bununla
mı kandıracaksınız. Devrimciler kendilerine düzeniçi kavramlarla meşruluk aramazlar. ESP’liler bunu sıklıkla yapıyor. Örneğin “gazeteci”
diyor. Neden gazeteci?
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Devrimciler mücadelenin ihtiyacına göre her alanda çalışır. Gazetecilik de yapar, kültür sanat alanında
da çalışır. Örneğin müzik grubundadır
ya da sendikacıdır... Bunların hiçbirisi
tek başına devrimciyi ifade etmez.
Devrimciler önce devrimcidir. Bunların hepsi devrimcinin yaptığı bir
iştir. Ama SOL’da özellikle düşmanla
karşı karşıya gelindiğinde devrimcilik
unutuluyor; “gazeteci” olunuyor,
“danışman” olunuyor, “siyasetçi”,
“aydın”, “sanatçı”, “müzisyen”
olunuyor.

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!

15

SOL’da bu meşruluğa inançsızlıktır.
Devrimciler katledilebilir, işkence yapılabilir, hapsedilebilir; düzen böyle
bakıyor. Reformizm de böyle bakıyor.
Onun için devletin katlettiği devrimcilerin cenazelerine katılmazlar. Örneğin reformizm sıklıkla yapıyor: “Biz
terörist miyiz?” diyorlar. “Bize terörist muamelesi yaptılar?” diyorlar.
Orada polisin terörüne karşı çıkmıyor.
Ona karşı direnmiyor, kendi meşruluğunu savunmuyor. Kendisinin “terörist” olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Yani reformist sola göre “terörist”e her şeyi yapmak müstehaktır.
“Terörist” dedikleri de devrimcilerdir.
Yine başka bir örnek; Reformizm
yıllardır devrimcilerin katledilmesi
karşısında “yargısız infazlara son”
diye karşı çıkmıştır. Peki devrimcilerin yargılandıktan sonra infaz
edilmesi meşru mudur?
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Hayır devrimcilik meşrudur. Meşru olmayan bu düzendir. Gayrimeşru
bu düzene karşı devrimcilerin her
yöntem ve araçla mücadele etmesi
meşrudur. Meşru olmayan devrimcilerin mücadelesini engellemektir.
Devrim inancını yitirmiş, burjuvaziden beslenen reformizmin devrimciliğin meşruluğunu savunamaması onun ideolojik olarak bulunduğu
yerin gereğidir. Reformizm’de katliamlara burjuvazinin penceresinden
bakmaktadır. Karşı çıktığı katliamlara
değil, onun hukuka göre yapılıp yapılmamasınadır. Burjuva hukukundan
kendini savunacak meşruluk arar.
Reformizm için Deniz Gezmişler’in sahiplenilmesi bunun en çarpıcı
örneğidir. “Tek bir adam öldürmemişlerdi, niye astılar? İdam edilmesi
adaletsizliktir” derler. Yani adam öldürmüş olsalardı sahiplenmeyeceklerdi. Ki, zaten ideolojik olarak sahiplenemiyorlar. Aynı bakış açısıyla
baktıkları için Mahirler’i, İbolar’ı
sahiplenemiyorlar.
Reformizmin böyle düşünmesi
anlaşılırdır fakat Marksist-Leninist,
komünist olduğunu iddia eden solun
düzeniçi kavramlarda meşruluk araması SOL’un yıkılan köşe taşların-
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dandır. Yıkılan bu köşe taşlarının
yerli yerine oturması için SOL’la bu
konudaki ideolojik mücadelemizi
sürdüreceğiz.
Devrimcilik, dünyanın en ahlaklı,
en soylu, en meşru işidir. Devrimciler
devrimciliklerini değil örgütsel işleyiş
ve ilişkilerini gizlerler. Düzen içine
koşar adım gidince dil, üslup her
şey düzene göre şekilleniyor. ESP’nin
“danışman” dediği kişiler ömürlerinin
büyük bölümünü devrimci mücadele
içinde geçiren kişilerdir. Neden devrimci değil de “danışman”? Nerden
çıktı “siyasetçi” yasal parti olunca
siyasetçiliğe mi terfi ettiniz? Devrimci
demek suç mu? Devrimcilik suç mu?
Neden devrimci değil? Devrimci demeyi neden meşru görmüyorsunuz?
Atılım’ın başlıklarından birkaç
örnek aktaralım:
“- İstanbul'da binler 'KESK'e
dokunma' dedi
- Özgür Kadın: Karar benim,
hayat benim
- Kirli savaşa, yoksulluğa çocuk
doğurmayacağız”
Bunlarda öz olarak devrimci bir
bakış açısı yok. Bunlar utangaç sivil
toplumculuktur.
Dünyadaki ve ülkemizdeki sınıflar
mücadelesi deneyim bilinir ki, düzenin belirlediği yasal sınırlar içerisinde kalarak düzene karşı, faşizme
karşı mücadele verilemez. Bırakalım
devrim iddiasında olan bir örgütü,
kendi meşruluğunu esas almayan,
kimliğini savunmayan hiçbir muhalif
güç faşizmin yasalarına yaslanarak
ve onun icazetine sığınarak ayakta
kalamaz, halkın çıkarlarını savunamaz. Devrimi, devrimciliği ve mücadelenin meşruluğunu savunmak
bir tarafa, düzenle çatışmamak için
kendi varlıklarına yönelen saldırılara
karşı bile dik duramazlar, gasp edilen
yasal haklarını bile militan bir tutumla
sahiplenemezler. ESP’nin dün de,
bu gün de yaptığı da budur. Bir yandan, söylemde ve yazımda en militan,
en keskin sloganları kullanmış, diğer
yandan, sürece yaya yaya yasadışı
olandan, militan ve radikal olandan
uzaklaşıp, icazetçilik, yasalcılık kul-

varında kulaç atmıştır. Her kulaçta
daha da düzeniçileşmiştir. Bu düzende
de geçerli olan devrimcilik değil
“akıllı solculuk”tur. Akıllı solculuk
ise, devrimciliği savunup kendini
riske atmaz.

ESP’ye Devrimciliğini
İnkar Ettiren Meşruluk
Anlayışındaki Çarpıklıktır!
ESP’deki bu çarpıklık yasal parti
olmadan önce başlamıştır. Kendine
reformist blok içinde yer ararken,
onların politikalarına, taktiklerine,
yöntemlerine karşı da bir özenti ve
taklit içinde olmuştur. Bu, kuşkusuz
sadece bir özenti değil, meşruluk
konusundaki ideolojik çarpıklığın
ifadesidir.
AKP faşizminin devrimci, demokrat, ilerici bütün kesimlere, halka
baskı ve zulmünü arttırdığı bugün,
büyük bir gurur ve onurla, kararlılıkla,
her zamankinden daha çok, lafı döndürüp dolaştırmadan, açık ve net olarak devrimciliğin savunulması, faşizmin yüzüne haykırılması gerekir.
Çünkü, devrimciliğimizin kabulü,
mücadeleye çağrımızdır. Cüret ve
cesareti olanlar devrimciliğini her
koşul altında haykırırlar.
Solun Köşe taşlarını çizecek
olursak;
Bir; devrimcilik suç değil meşrudur.
İki; meşru olmayan halka her
türlü zulmü reva gören faşist düzendir.
Üç; devrimciler kendilerini düzenin kavramlarıyla ifade etmezler
ve savunmazlar. Faşist düzene karşı
her türlü mücadele meşrudur.
Dört; devrimciler hiçbir zaman
ne işkencelerde, ne düzenin mahkemelerinde devrimci olduklarını gizlememişlerdir. Devrimciliğin meşruluğunu savunmuşlar ve düzenin
mahkemelerinde yargılanan değil,
yargılayan olmuşlardır.
Oligarşi karşısında kendinizi savunmak için düzenin kavramlarına
değil, devrimciliğin meşruluğuna sığının. Düzenin kavramları meşruluk
kazandırmaz, çürütür.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

AKP’nin Kürt Sorununa Çözümü;
Baskı, Terör, Asimilasyon ve Katliamdır
14 Temmuz günü, Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) ve Barış
ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) çağrısıyla, Diyarbakır’da yapılmak istenen “Kürt Sorununa Demokratik
Çözüm ve Öcalan’a Özgürlük için
Demokratik Direniş” mitingi Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklandı. Kendisi gibi düşünmeyen bütün
muhalif kesimlerin hak arama mücadelesini “provokasyon” gerekçesi
ile yasaklayan AKP, mitingi yasaklayarak Kürt halkının taleplerini dile
getirmesine tahammül edemedi.
AKP polisi halka saldırdı, çok
sayıda insan yaralandı ve gözaltına
alındı. Yasaklamaya ve tehditlere rağmen BDP ve DTK miting yapma kararından vazgeçmedi, Kürt halkı bir
kez daha baskı ve tehdit ile yılmayacağını gösterdi. Valilik ise, yasaklama
gerekçesini “şöyle açıkladı: “Yapılan
istihbari çalışmalarda, vatandaşlarımızın yanlış bilgilendirilmesi suretiyle, halkımızı sokağa çekmeye,
güvenlik görevlilerimiz ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye,
düzenlenecek kanunsuz etkinlik ve
eylemlere katılım sağlamaya teşebbüs
eden illegal gruplar ile müzahir oluşumların bulunduğuna ilişkin bilgiler
de bulunmaktadır.”
Miting öncesi AKP faşizmi, Diyarbakır’da adeta olağanüstü hal ilan
etti. Emniyet’te izinler kaldırıldı,
çevre illerden zırhlı araçlar, panzerler
ve çevik kuvvet takviyesi yapıldı.
Kentin tüm giriş çıkışları kapatıldı,
meydanları tutuldu. Zırhlı polis araçları, Diyarbakır sokaklarında devriye
gezerek, bir yandan gövde gösterisi
yapıp gözdağı verirken, diğer yandan
mitingin yasaklandığını anons ederek
“gitmeyin” tehditleri savurdular. Bir
gece önce onlarca ev basılıp insanlar
gözaltına alındı. Şehir merkezinde
üç kişiden fazla insanın yan yana
yürümesi yasaklandı. BDP il binası
polis ablukası altına alındı.
Yolları kesen polis Diyarbakır’a
girişi yasakladı. Şehrin Mardin girişinde kurulan polis noktasında da

kente gelen araçların durduruldu, Mardin Nusaybin, Şırnak’tan ve çevre
kentlerden Diyarbakır’a
gelen 250 araçlık konvoy
Diyarbakır’a sokulmadı.
Araçlarla girişlerine izin
verilmeyen halk yürüyerek
Diyarbakır’a girdi.

Kürt Halkı
Bir Kez Daha
Baskı ve Tehdit İle
Yılmayacağını
Gösterdi
Halka karşı kin ve nefretle dolu
polisin tehdit ve baskısına, yoğun
önlemlerine rağmen, halkın kepenkleri indirmesi ve mitinge katılması
engellenemedi. Diyarbakır’da halk,
tüm yasaklamalara rağmen sokağa
çıktı. BDP il binası önünde toplanan
on binlerce kişi İstasyon Meydanı’na
doğru yürüyüşe geçti. Halkı terörize
etmek için polis helikopterleri şehrin
üzerinde dolaştı.
Polis, halka, biber gazıyla, tazyikli
suyla saldırdı. Yakaladıklarına sokak
ortasında işkence yaptı. Çok sayıda
insan yaralandı. Bütün ara sokaklarda
uzun süre çatışmalar yaşanarak halk
İstasyon Meydanı’nı ulaştı. Daha
sonra Sümer Park’ta toplanan halk
geceyi burada geçirdi. Polisin saldırılarından yaralanan BDP Milletvekili
Ayla Akat Ata, Mülkiye Bir tane,
Pervin Buldan ve rahatsızlık geçiren
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Baydemir hastaneye kaldırıldı.
AKP’nin halk düşmanı bakanları,
milletvekilleri, polisin halka azgınca
saldırısı üzerine sorulan sorularda
yine halkı ve parti yöneticilerini suçlayıp katil polisleri savundu. Arınç,
mitingde çıkan olaylardan, “Halkı
sokaklarda yürüyerek Valiliğin kararına karşı gelmeye, direnmeye çağırdılar. Bu açıkça suçtur.” diyerek
BDP’nin Genel Başkanı’nı ve milletvekillerini suçladı.

Başbakan Erdoğan, Diyarbakır
mitingi için, Adapazarı’nda yaptığı
konuşmada; “Tutturmuşlar miting,
miting diye... bir araştırdık ki, altında
provokasyon var...” diyerek, bırakalım Kürt halkına temel haklarını
tanımayı, en sıradan, en basit “miting
yapma hakkını” bile çok gördüğünü,
buna bile tahammül gösteremediklerini kanıtlamış oldu.
Mitingi yasaklayan Diyarbakır
Valisi Mustafa Toprak “Vali olarak
yetkim vardı kullandım ve izin vermedim” diyerek saldırıyı savundu.
Polisin azgınca saldırılarından çok
sayıda insanın yaralanması üzerine
sorulan sorulara bir yandan; “polisimiz orantılı güç kullandı’ şeklinde
cevap vererek, polis nezdinde AKP
faşizminin saldırı politikalarını aklarken diğer yandan utanmadan “Göstericiler kendini yere attı, su sıkılınca
gelip altına girdi” diyerek halkı suçluyor. Saldırıya hala devam ederek,
yaralanan milletvekilleri için “Milletvekillerinin mitingde ne işleri
var?... BDP’li vekiller, eylemci mi,
milletvekili mi anlayamadım.” diyor.
AKP Kürt sorununu çözecek”
diye umut edenler bu tabloyu görmelidir. İşte AKP faşizminin “Kürt
açılımı”… inkar, asimilasyon, baskı,
terör, işkence, gözaltı… AKP’nin
Kürt sorununa çözümü budur. Faşist
oligarşik iktidar yıkılmadan Kürt sorununun da çözülmeyeceğini tarih
bize defalarca kanıtlamıştır. Kürt halkının direnmekten başka yolu yoktur.
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Evlilik Programları İnsanlarımızı Pazarlama Yerleridir!

Reyting Uğruna Halkımızı Utanç
Duyulacak Duruma Düşürüyorlar!
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Televizyon artık ailelerin en
önemli üyesi haline geldi.
Meksika Televisa şirketinin başkanı 1998 yılında şöyle demişti diziler hakkında; "Düş satıyoruz. Gerçekliği yansıtmak gibi bir niyetimiz
yok. Külkedisi'nin düşlerine benzeyen düşler satıyoruz."
“Popüler pembe dizi, genel olarak, dünyada Külkedisi'nin prensle
evlendiği tek yerdir, kötülük cezalandırılır, iyilik ödüllendirilir, körler
görmeye başlar, yoksulların en yoksuluna kendisini zenginlerin en zengini yapan bir miras kalır.” diyor
Eduardo Galeano..
Diziler, evlilik programları ve
yozlaşma kaynağı olan daha birçok
program var. İşte bunlardan en pespaye, en utanç verici olanı, ahlaksızlığın diz boyu olduğu program
"İzdivaç" adı altındaki programlar.
Şöyle bir öykü anlatılır;
Su, ateş ve ahlak dostluk kurmuşlar; dolaşırlarken birbirlerini merak etmeye başlamışlar. Suya sormuşlar, "Kaybolursan seni nasıl bulacağız?"
Cevap, "Nerede bir şırıltı, çağıltı
duyarsanız ben oradayım."
Ateşe, "Seni yitirirsek ne yapalım?"
Ateş, "Bir duman gördüğünüz
yerde ben varım."
Sıra ahlaka gelince, cevabı şu
olmuş: "Beni kaybederseniz, bir
daha kesinlikle bulamazsınız!"
Bir halk için AHLAK demek her
şey demektir. Vatan demektir. Onur
demektir, emek demektir. Vatanını
sevmeyen bir insan ahlaksızdır aynı
zamanda. Onursuzca ülkesini emperyalistlere satanlar da ahlaksızdır.
Emek harcamadan kısa yoldan para
kazananlar da.
İzdivaç programları, çok ağır bir
söz gibi gelebilir ama sonuç olarak
kadınlarımızı, erkeklerimizi pazar-

lama yerleridir. Halkımızı bu duruma bu düzen getirdi ve bu durumdan utanacak olanlar programlara çıkanlar değil; o programları
yaptıran tekellerdir.
Bu programların temel kaynağı YOKSULLUKTUR. Yoksulluk
aynı zamanda yozlaşmanın kaynağıdır.
Bakın programa, sanki evlilik
değil insan satın alıyor. Babaannemiz
yaşındakiler, amcalarımız, teyzelerimiz oraya çıkıp araban var mı,
maaşın ne kadar, emekli maaşının
yanında ev istiyorum. Araba istiyorum ev istiyorum, altın istiyorum
diyorlar.
Bir kadına 2-3 erkek birden talip
oluyor. Şuranı beğendim buranı beğenmedim diyor.

Bunlar Halkın Gözü
Önünde Oluyor!
Annelerimizden öğrenirdik çıkarsız sevmeyi. Onları da bulaştırdılar bu yozlaşmış alana.
Oysa annelerimiz anlatırdı bir
ekmeği paylaşmanın önemini. Çıkarsız aşkları, masum sevdaları. Bir
göz odada tek bir tencerede kaynayan
çorbayı eşiyle yediğinde en büyük
mutluluk olduğunu, o olmadan boğazından geçmeyeceğini.
Bu programları sunan Esra Erol,
Hande Ataizi, Seren Serengil, Songül Karlı, Uğur Arslan vb. televizyondaki pisliğin görünen tarafı.
Ama asıl bunun arkasındakiler ahlaksızlığın kaynağı. Tekeller, medya
patronlarıdır asıl ahlaksız olanlar.
Onlara göre para için kar için her
şey mübah.
Medya kendisini savunurken arz
talep meselesi diyor. Halkın istediğini
sunuyorlarmış. Halk bir gün düşündü,

bizim acilen izdivaç programına ihtiyacımız var dedi, bunu istedi öyle
mi?
Talebi karşılamak için sundukları
bu arz, aynı arzın gittikçe daha çok
talebini yaratıyor. Alışkanlık yapıyor,
kendisine rol biçer hale geliyor.
Kendi ihtiyacını yaratıyor ve bağımlılığa dönüşüyor.
Medya dışarıda da bunlar yaşanıyor diyor. Evet yoksulluk yozlaştırır, sokakta da bunlar yaşanır ama
medya bunun yaygınlaşmasını sağlıyor. Her şey daha fazla reyting
için. Yani daha fazla kar için.
Halkımız; bizim geleneklerimiz
değerlerimiz çok güçlüdür. Düğünlerimiz temizliğin simgesidir. Biz ahlaklı, onurlu bir halkız. Hergün o
kanal bu kanal bu programları vererek
bize bu ahlaksızlık saçan programları
kanıksattılar. Bu programlar adeta
bedenlerimizi pazarlama yerleri…
Sevgiyi, evliliği kirlettiler. Her
şeyi gözümüzde paraya dönüştürdüler. Ahlaki değerler yüzyıllar içinde
oluşuyor. Bunları bir çırpıda yozlaştırıyorlar. İzin vermeyelim.
Yoksulluğumuzdur o programlara
çıkmamızın bir sebebi. Evi olan, aşı
olan biri neden çıksın o programlara?
Bu düzen bizi yozlaştırıyor.
Özgürlük diye sunulan ahlaksızlıktır.
Sahip çıkalım geleneklerimize,
değerlerimize.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Hepsinin Hedefi Grup Yorum’la Rekabettir!

Vazgeçin Grup Yorum
Halkındır! Halkla Rekabete
Girmeyin Kaybedersiniz!
Grup Yorum'un her geçen yıl artan
ve en son 350 bin rakamına ulaşan
konser kitlesi karşısında oligarşi
“atak” yapmakta gecikmedi...
Yıllardır yüz binleri telafuz etmeyen, edemeyen burjuva basın ve
oligarşinin çeşitli kurumları artık
kendi parlatıp piyasaya sundukları
"starlar"ının konserleri için 100 bin
rakamında aşağısını telafuz etmemeye
özel bir önem gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde Fanta’nın
sponsorluğunda Tarkan ve Beykoz
Belediyesinin sponsorluğunda Mustafa Sandal ayrı yerlerde konserler
yaptılar... Bu konserlerindeki rakam
üzerine birçok spekülasyon yapıldı,
tartışma yürütüldü... Tarkan'ın 150
bin, aynı gün farklı yerde çıkan Mustafa Sandal'ın ise önce 70 bin denilen
konseri için Sandal'ın tepkisi üzerine
bir anda iki katına çıkan bir rakam
olarak 150 bin rakamı telefuz edilmeye başlandı...
Koca koca sponsorlarla, emperyalist tekeller tarafından oluk oluk
paraların akıtıldığı ve duyurusunun
yapılması amacıyla televizyonundan
afişine kadar her türlü aracın en yaygın biçimiyle kullanıldığı neredeyse
devlet desteğine mazhar olan bu ve
bunun gibi konserlerin sonuçta herbirinin toplayabildiği kitle sayısı 150
bin, toplamda ise 300 bin kişi... Rakamın abartısını ve burjuva basının
ve kurumların bu konudaki özenliliğini(!) ihmal ederek ifade ediyoruz...
Evet, bu ihmale rağmen toplamda
bile Grup Yorum'un ulaştığı 350 bin
kişi rakamına ulaşamayan oligarşinin
starlarının bu haline rağmen bile Mustafa Sandal konseri için önce 70 bin
rakamını veren ama Sandal'ın tepkisiyle
bu rakamı değiştiren Belediye abartıyı
da elden bırakmamıştır...
Beykoz Belediye Başkanı Yücel
Çelikbilek, “Beykoz Çayırı Mustafa’ya yetmedi. Rejide kayıtları inceledik. 150 bin kişiyi aşarak İs-

tanbul’daki en kalabalık konser rekorunu kırdık”
Yalandan kim ölmüş?.. Bunlarınki
de o misal... Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmişler. İstanbul’un
en kalabalık konseri hangisiydi ne
zaman nerede verildi gibi bir araştırmaları yok ama akıllarına ilk geleni
söylemekte sakınca görmüyorlar...
150 bin rakamı olunca bunu çok büyük sandıklarından da bu rakamla
en büyük rakama ulaştıklarını sanıyorlar. Muhtemeldir ki bu rakamın
en büyük olarak akıllarında kalmasını
nedeni de Grup Yorum'un geçen yıl
verdiği Birinci Bağımsız Türkiye
konserindeki rakamdır...
Grup Yorum'un İnönü'deki 55 bin
kişilik konseri ve geçen yılki konseri
öncesinde değil yüz binleri on binleri
bile telefuz edemeyen burjuva basını
ve müzik piyasası şimdilerde Grup
Yorum’dan geri kalmamak için abartıda sınır tanımamaktadır.
Öyle ya Grup Yorum gibi hiçbir
tekelin sponsorluğuna başvurmayan,
zar zor ve çoğunu da borçlanarak
yaptığı tanıtım kampanyalarıyla konserini duyuran bir grubun ulaştığı
kitle sayısına ulaşamamak zorlarına
gitmektedir. Tanıtım konusunda bir
çok engelle de karşılaşan, çoğu TV
kanalının ya da gazetenin duyurmamak için uğraştığı bir hazırlık aşamasına rağmen her geçen yıl kitlesini
artıran Grup Yorum'un bu durumu
burjuvaziyi ve onun müzik piyasasını
da fazlasıyla rahatsız ediyor...
Bu nedenle Grup Yorum konserini
görmezden gelmek, yapabildikleri oranda küçük göstermek için ellerinden
geleni yapmakta bir sakınca görmezlerken kendi starlarını ise abartmak
için ellerinden geleni yapıyorlar.
Ama tüm bunlar boşa çabalardır...
Tüm yozlaştırma çabalarına rağmen
işte toplayabildikleri tüm kitle bu
kadardır... Birbiriyle yarışan starlarının
kitlesini toplasan bile ulaşamadıkları

Burjuvazi Grup Yorum konser
çalışmalarını engelleyip konsere
katılanları gözaltına alıp
tutuklarken Tarkan gibi, Mustafa
Sandal gibi popçuları özellikle
şişiriyor. Grup Yorum’un 350 bin
kişilik konserini adeta yok
sayarken Tarkan, Sandal gibi
popçuların konserlerini halka
alternatif gibi sunuyor. Yarattıkları
“megastar”larla 350 bin kişilik
Yorum konserinin altında
kalmamak için kendilerini
paralıyorlar.
Çabalarınız boşunadır. Yoz
kültürünüzle devrimcilerin
alternatifi olamazsınız!
kitleleri Grup Yorum toplamaktadır...
Hem de tüm engellere, baskılara, afişlerinin duvarda kalmaması için İstanbul polisinin köşe bucak insanları
kovaladığı, gözaltına alıp işkencelerden geçirdiği bir hazırlık sürecine
rağmen toplanan bir kitle. Gözaltıları,
tutuklanmaları göze alarak katılan
yüzbinler... Sizin ulaştığınız rakamlar
Grup Yorum için, halkın devrimci
sanatçıları için artık dünde kalan rakamlar olmaya devam edecektir.
Bu nedenle burjuvazinin yoz sanatını yapan sanatçılara da sesleniyoruz bırakın yoz sanat ilişkileri içinde kendinizi abartmaya ve burjuvazinin sponsorluğunda kitleleri yozlaştırmaktan vazgeçin... Gelin halkın
sanatını yapın, halkın sanatçılarının
yanında olun.. İşte o zaman yüzbinler
sizin için de hayal olmaz, abartıya
ve kendinizi emperyalist tekellerin
paralarına muhtaç hissetmeye ihtiyacınız da kalmaz...
Grup Yorum halka yaslanan halkın
desteğiyle büyüyüp güçlenen bir müzik grubudur. Sponsoru halk olanları
halk da yalnız bırakmaz...
Grup Yorum konserlerini halk düzenliyor ve her türlü bedeli göze alarak düzenliyor...
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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Bir savaşta belirleyici olan savaşçıların, kadroların niteliğidir.
Doğruluğuna inanan, meşruluğuna
inanan, halkı ve vatanı için ölüm dahil bütün fedakarlıkları göze alan, zafere kilitlenmiş, bu zaferin kendi
adımlarıyla geleceğine inanan BİR
İNSANDAN DAHA GÜÇLÜ BİR
SİLAH YOKTUR!
Bir Cepheli’nin yüreği silahıdır,
inancıdır. İnançlı olmak, davasına
bağlı olmaktır, ideolojik olarak net olmaktır, yiğit olmaktır, uzlaşmamaktır, militanlıktır, düzenin bütün politikalarına karşı devrimi, sosyalizmi
ölmek pahasına savunmaktır.
Cepheli; gerek ideolojik, gerekse
fiziki anlamda, düzenle her koşulda
çatışır. Bu çatışmalarda Cepheli'nin
silahı, düzenin ideolojisine karşı
kendi ideolojisi olur. Düzenin bütün
yalan, dolan, karalama, demagoji ve
çarpıtmalarına kendi ideolojisini,
doğruları, gerçekleri anlatarak cevap
verir. Düzenin bencil, bireyci, yoz
kültürüne karşı kendi paylaşımcı,

birlik ve dayanışma temelli halk
kültürüyle yoğrulmuş devrimci kültürünü koyar. Düşmanla fiziki olarak
karşı karşıya kaldığında ise, elindeki her şeyi silah olarak kullanır. Asla
teslim olmaz, direnir. Dağda, şehirde, sokakta, dernekte, parkta, sloganı, taşı, sopası düşmanı yenmek için
kullandığı her şeyi silahtır. Büyük bir
cüret ve cesaretle elindeki silahı kullanarak düşmana meydan okur ve
düşmanı vurur. Düşmanın bütün geri
adım attırma, sindirme, yok etme politikalarına büyük bir yüreklilikle
direnir. Marşta dediği gibi; "Kollarımız kopsa bile, yüreğimiz tetik
çeker..." Cepheli böyle bir yürek taşır ve her şeyi silaha dönüştürür.
Her şeyi silaha dönüştüreceğiz.
Esas olarak beynimizi silahlandırmalıyız.
Tüm enerjimizi, yaratıcılığımızı,
aklımızı kullanmalıyız.
Cepheli sadece dış düşmana karşı değil, iç düşmana karşı da direnir.
Devrimciliğini büyütmek için dü-

Yola Gelmeyeceğiz Gerçekleri
Yazmaya Devam Edeceğiz!
Haklılığımızı Her Yerde
Haykırmaya Devam Edeceğiz!
24 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Şişli’de bulunan Yürüyüş dergisine AKP’nin işkenceci polisleri tarafından helikopter destekli bir baskın düzenlenmişti. Bu baskınlarda gözaltına alınarak tutuklanan Yürüyüş çalışanlarının
serbest bırakılması için 18 Temmuz günü, baskının olduğu
binanın önünde Halk Cephesi tarafından eylem yapıldı.
Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ni trafiği kapatan Cepheliler, tutuklu bulunan Yürüyüş çalışanlarının resimlerinin
olduğu pankartı açtılar.
Halk Cepheliler, “Yürüyüş Halktır Susturulamaz", "Yürüyüş Çalışanları Serbest Bırakılsın", "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz", "Adalet İstiyoruz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları ile halka adaletsizliği teşhir ettiler. Yürüyüş çalışanlarının neden tutuklandıklarını anlatan Cepheliler, bir taraftan da kuşlama yaptılar. Yol
kesme eylemi yapan Halk Cepheliler 15 dakika sonra
AKP’nin işkenceci polisleri tarafından saldırıya uğradı-
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CEPHELİ’NİN SİLAHI
YÜREĞİDİR
zenden gelen bütün alışkanlıklarını,
davranışlarını, düşüncelerini militan bir şekilde asla uzlaşmayarak değiştirir. Her konuda eleştirisini-özeleştirisini verir. Her konuda açıktır,
nettir. Her şeyi büyük bir yüreklilikle
ortaya koyar ve çözer.
Cepheli hiçbir zaman silahım
yok diyemez. Cepheli'nin yüreği
vardır. Her zorluğun üstesinden gelebilecek bir yüreği vardır. Engeller,
zorluklar karşısında yılmaz, savaşır.
Savaşacak inanca, ideolojiye, iradeye sahiptir. Cepheli yürekliliğini,
devrimciliğini bilimsel temellere
oturtur. Bu devrimciliğimizin sürekliliği için, bir ömür boyu devrimci
kalabilmek ve büyük bir yüreklilikle savaşabilmek için gereklidir. Böylelikle zorluklar, Cepheli'yi daha da
güçlendirir ve mücadele içerisinde
kahramanlaştırır. Cepheli'nin en büyük silahı devrim ve sosyalizme
olan inancı, davasına bağlılığı, yiğitliği, uzlaşmaz ve militan bir şekilde
savaşma yürekliliğidir.

lar. Bu saldırıda Emrah Uyul, Keremcan Baylan, Hüseyin Korkmaz, Hakan Tahran ve Fatih Çınar yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar.
Yürüyüş çalışanlarının yargılandığı dava 20 Temmuz
Cuma günü Ankara 11. ACM’de görülecek. Onları sahiplenmek için Halk Cephesi de 20 Temmuz’da Ankara
Adliyesi önünde olacak.
Dergimizin yayına hazırlandığı sırada Ankara’da görülen Yürüyüş dergisi özgür tutsaklarından “Kan Ünsal,
Halit Güdenoğlu, Cihan Gün, Naciye Yavuz, Musa Kurt”
tahliye oldu. Mahkeme 9 Ekim 2012 tarihine ertelendi.
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HALK VE VATAN SEVGİSİ
Enternasyonalizm ve Sol
Bölüm 3

Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik
Devrim Stratejisinde M-L’ler İçin
“Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” Demek
Emperyalizme Karşı Savaş Çağrısı
ve Savaşma Kararlılığıdır!

tırmaya
başlamıştır. Bu
noktadan sonra, vatan, ulusal birlik
için burjuvazi ile birlikte savaşan
proletarya açısından bu kavramlar
farklı bir içeriğe bürünmüştür. Vatan
yine korunacaktır, ancak bu “burjuvazinin ulusal pazarı” güvende olsun
diye değil, ülkesi emperyalizmden
bağımsız olsun diyedir. Ve buna
bağlı olarak da, içte burjuvazinin iktidarını yıkarak kendi iktidarını kurmayı hedefler. Görüldüğü gibi, emperyalizm çağında vatanseverlik yeni
bir içerik kazanmıştır. Vatanseverliğin
gerçek sahipleri emekçi halklar, proletaryadır. Vatanseverlik burjuvazinin
çıkarları için değil, aksine emekçi
halkların vatanlarına duydukları bağlılık ve ulusal; sosyal kurtuluşları
için savaşmalarıdır.
Vatanseverlik kavramı 1789 Fran-

“Emperyalist dönemde, burjuvazi, bütün dünyada devrimci, milsız burjuva devrimiyle birlikte ortaya
liyetçi ve demokrat niteliğini kayçıkmıştır. Bu daha çok da burjuvazinin
betmiştir. Onun ideolojisi artık milfeodalizme karşı kazandığı zaferi ve
liyetçilik değil, kozmopolitizmdir. O
kazanımlarını içeren bir anlam taşıvatan, millet, bayrağını geminin
yordu. 1789 burjuva devrimini zafere
bordosundan aşağıya atmıştır. Bu
taşıyan, burjuvazi ve onunla birlikte
bayrağı, emperyalist dönemde enfeodalizme karşı savaşan tüm emekternasyonalizm ve yurtseverlik taçiler vatanseverdi. Burjuvazinin vabanında proleter devrimcileri miltana-vatanseverliğe ihanet etmesiyle,
liyetçilik tabanında ise küçük burvatanseverliği temsil edecek tek güç
juva radikal unsurları yükseltmekolarak emekçiler kalmıştır.
tedir.”
Marks ve Engels “proleterlerin
Mahir Çayan’ın bu söyledikleri
vatanı yoktur onların vatanı enterçok açıktır. Lenin’in emperyalizm
nasyonalizmdir" diyor. Oportünist
çağındaki ifadesi olan gerçekliliği
sol bundan Mark ve Engels’in vaoportünist solun önemli bir kesimi
tanseverliğe karşı olduğunu çıkarır
kavrayamamıştır. O nedenle de “bu
ve teoride de pratikte de buna uygun
bayrağı” enternasyonalizm ve vatanbir çizgide yer alır. Gerçekten de
severlik temelinde taşıyamamış ve
Mark Engels vatanseverliğe karşı
bu yaklaşımın sonucu vatan sonucu
mıdır? Tabii ki hayır. Önderimiz Mahalkla bağları adeta kopmuştur. Vatan,
hir Çayan bu konuda Marks’ın devatanseverlik kavramları gericilere
ğerlendirmelerini de aktararak şunları
faşistlere terk edilmiştir. Bunun en
söyler: “Bu, Marks’ın vatanseverliğe
açık göstergesi oportünist solun, vatan,
karşı olduğu anlamına yorumlanvatanseverlik, halk gibi kavramları
mamalıdır. Marks ve Engels’e göre
kullanmaması, ulusal değerlere uzak
proletarya, vatanı tehlikeye düştüğü
durması, onları sahiplenmemesidir.
her yerde ve zaman en önde dövüşmüştür ve de dövüşmelidir. O açıOportünüst sol, ulusallık-vatan
dan sonuna kadar milli olan prolekonusunda tam bir kafa karışıklığı
taryadır. İşçilerin vatanı yoktur diyen
içindedir. Bu kafa karışıklığı, burjuva
Marks, bir işçi hükümeti olan Paris
ulusalcılığı ile M-L’nin ulusalcılığı
Komünü hakkında şunları söylüyor:
nasıl ele aldıkları noktasında dü‘Komün,
böylece Fransız toplumunun
ğümlenmektedir.
bütün sıhhatli unsurlarının gerçek
Burjuva ulusalcılığı temel olarak
temsilcisi ve dolayısıyla Franiki olguyu içermektedir:
sa'nın gerçekten milli hükümeti
Vatanseverlik kavramı 1789 Fransız
1- Ulusal pazarın güvenceye
oluyordu. Aynı zamanda bir
alınması ve bu nedenle devletin
burjuva devrimiyle birlikte ortaya
emekçi hükümetin ve emeğin
dışarıya karşı korunması,
çıkmıştır. Bu daha çok da burjuvazinin
kurtuluşunun cesur savaşçısı
feodalizme karşı kazandığı zaferi ve
2- İçte, feodal iktidarın yıolarak, sözün tam anlamıyla
kılarak yerine egemenliğin kazanımlarını içeren bir anlam taşıyordu. enternasyonal bir mahiyete sahiptir.’” (Fransa’da İç Savaş,
ulusta olduğu demokratik bir
1789 burjuva devrimini zafere taşıyan,
Syf 86, Aktaran Bütün Yazılar,
sistemin kurulması.
burjuvazi ve onunla birlikte feodalizme
Syf:316-317)
Bu savaşta, proletarya ve dikarşı savaşan tüm emekçiler
M.Çayan’ın değerlendirmeğer halk kesimleri burjuvazinin
vatanseverdi. Burjuvazinin vatanasinde
“ulusallık ve enternasyanında yer almışlardır. Ancak
vatanseverliğe ihanet etmesiyle,
yonalizm”in farklı koşullar alburjuvazi daha ilk andan itibaren
vatanseverliği temsil edecek tek güç
tında nasıl şekillenebildiğinin
“ulusal” kimliğini reddedip, vaolarak emekçiler kalmıştır.
de bir örneğini görüyoruz. Paris
tan ve vatan sevgisini yozlaş-
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Komünü deneyinin, mücadelenin,
“formu bakımından milli” olması,
sadece “örgütlenme sınırlarını” anlatan bir çerçeve olmayıp politik bir
muhteva da kazanabildiği açık biçimde
görülebilmektedir. Prusya ordularının
saldırıları-işgali karşısında vatanı savunan onun için savaşan burjuvazi
değil, proletarya ve diğer emekçi halktır. Burjuvazi ise vatana ihanet eder.
O gün olduğu gibi bugün de vatanı
savunmak devrimcilerin, proletaryanın,
tüm ezilen halkların üstlendiği bir
misyondur-görevdir.
Emperyalizm çağında da bu görevi
proletarya ve emekçi halklar yerine
getirmişlerdir. Nazi işgaline karşı,
emperyalizmin açık ve gizli işgallerine
ve onların işbirlikçilerine karşı verilmiş
olan ve verilmekte olan savaşlar aynı
zamanda bir vatan savunmasıdır.
Evet, enternasyonalizmle vatanseverlik birbirinin karşıtı değil, birbirini tamamlayan olgulardır. Ancak
bu kavramların içerikleri burjuvazi
ve faşizm tarafından çarpıtılmakta
ve kendi çıkarları doğrultusunda yeniden doldurulmaya çalışılmaktadır.
Burjuvazinin yaptığı vatana ve halka
düşmanlıktır. Ancak bunu kendi
amaçları doğrultusunda yapmaktadır.
Bunu yaparken de en çok böl-parçala-yönet politikasını kullanmaktadır.
Biz devrimcilerin görevi burjuvazinin
sahte vatanseverliğini teşhir etmek,
gerçek vatanseverlerin devrimciler
olduğunu en geniş kitlelere anlatabilmektir. Evet, enternasyonalizm
her türlü ulusal önyargıyı ve başka
olaylara yönelik, her türlü küçümsemeyi onları yok saymayı reddeden
bir vatanseverliği içerir.
Oportünist solun vatan ve vatanseverlik konularına bu kadar uzak
olmasının, ondan kaçmasının bazı
somut nedenleri var. Bu nedenlerin
başında gelen ise, 1970’li yıllarda
başlayan, oligarşinin demogojileri,
şovenist politikaları ve sivil faşist
hareketin bu kavramları sürekli kullanmasıdır. Bunun sonucu bu kavramlardan adeta bir kaçış yaşandı.
1980’li yıllarda faşist cuntanın bu
yöndeki söylem ve uygulamaları da
bu kopuşu pekiştiren bir rol oynadı.

Özgür vatan mücadelesi de
bu anlamda tüm bu ulus ve
milliyetlerden halkların
yaşadığı vatanımızın
emperyalizmden koparılıp
bağımsızlaştırılması
mücadelesidir.
Pratik olarak, Devrimci Hareket de
bu etkilenmenin dışında değildir. Ancak ideolojik, teorik platformlarda
devrimci hareket bu kavramları kullanmakta kendi iç tutarlılığını ve istikrarını sürdürmüştür. Ve hatta belli
dönemlerde bu kavramları daha vurgulu bir biçimde kullanarak ortaya
çıkan ideolojik boşluğu da doldurmaya çalışmıştır.
Ancak oportünist sol, bu doğru
teori ve pratiğimizi bir türlü hazmedememiştir... Oysa yapılması gereken
bu kavramların hem tarihsel hem de
mevcut somutluk açısından etraflıca
tartışılmasıydı. Ama oportünist sol,
bu anlayışla hareket etmek yerine
hep kaçamak eleştiriler yapmıştır.
Ve hatta devrimci hareketi suçlamıştır.
Gerek Kürt Milliyetçi hareketin, gerekse de oportünist solun vatan-vatanseverlik kavramlarını kullanmamız
karşısındaki “eleştirileri”, onların
hem ulusallık-enternasyonalizm, hem
de mücadelenin anti-emperyalist niteliği karşısındaki kafa karışıklığını
çok açık şekilde göstermektedir. Kuşkusuz burada en temel yanlışları,
emperyalizmin 3.bunalım dönemi
ve yeni sömürgecilik ilişkilerini,
emperyalizmin gizli işgalini yok
saymalarıdır. Bu gerçeğe gözlerini
kapayan şabloncu sol, “Türkiye de
tarihsel ve siyasal anlamda gündemde bir vatan sorunu yoktur”
diyerek burada da vatan ve vatanseverlik kavramlarını yanlış olduğunu
ileri sürmektedir.
Bizim ortaya koyduğumuz “uluslaşma”yla özdeş tutulan bir vatan
sorunu değil. Bu kavramın ve proletaryanın görevlerinin burjuva devrimleriyle sonraki süreçte nasıl bir
değişim geçirdiğini yukarıdaki bölümde de ifade ettik. Dünya devrim
deneylerine baktığımızda görülecektir
ki, 20.yy’ın ikinci yarısında tüm dünya halklarına, devrimcilere esin kaynağı olan “Ya Özgür Vatan, Ya

Ölüm” sloganı, uluslaşma sürecinin
başındaki “vatan” kavramından farklı
bir içeriğe sahiptir. Burada sorun,
emperyalist boyunduruk ve tam bağımsızlıktır. Yani diğer bir ifade ile
“özgür vatan” sorunudur. Bugün kimse Türklerin ve Kürtlerin vatanının
özgür olduğunu iddia edemez. Bu
anlamda, anti-emperyalist, anti-oligarşik bir devrim stratejisi içinde
emperyalizme karşı bağımsızlık
savaşı veren M-L’ler için “Ya Özgür
Vatan Ya Ölüm” sloganı emperyalizme karşı savaş çağrısı ve savaşma kararlılığını ifade eder.
Oportünist solun vatan kavramının
kullanılmasına bir diğer itirazı ise,
“Türk ulusal sorunu”nun olmadığıdır.
Ve o nedenle de kullanılmayacağıdır.
Kuşkusuz soruna sadece uluslaşma
sürecinin başındaki tarzda “ulusal
sorun” olarak bakıldığında doğrudur.
Ancak, yukarıda da ifade ettiğimiz
gibi, vatan kavramının, Pazar sorunuyla aynı anlamda ele alınması
emperyalist çağda geçerli değildir.
diğer bir nokta ise, devrimci hareketin
“vatan” kavramından anladığı, tek
bir ulusun yaşadığı yeri tarif eden,
tek bir ulusun tekelini içeren kavram
değildir. Ülkemiz çok ulusludur.
Başta Türk, Kürt ulusları olmak
üzere, diğer milliyetler içinde bir
vatan olma özelliği taşır. Özgür
vatan mücadelesi de bu anlamda
tüm bu ulus ve milliyetlerden halkların yaşadığı vatanımızın emperyalizmden koparılıp bağımsızlaştırılması mücadelesidir.
Mücadelemiz, devrim anlayışımız
kimilerinin çarpıttığı gibi, tek bir
ulus için de örgütlenme değil, çok
uluslu tek bir ülke içinde örgütlenme şeklindedir. Kuşkusuz, çok
uluslu bir ülkede mücadelenin her
şart altında bu sınırlar içinde ele
alınması mutlak değildir. ancak bugünkü somutluk budur. Ve bizim öncelikli somut politik hedefimiz ülkemiz sınırları içinde emperyalizmi
ve işbirlikçisi oligarşiyi kovup, onlara
ait devlet mekanizmasını parçalayarak
devrimci halk iktidarını kurmak ve
vatanı özgürleştirmektir.
Sürecek
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tarlı, kararlı bir vatanseverlik, yalnız devrimciler tarafından ortaya konulan politik
bir tutumdur.
Emperyalizm, yaşamımızın orta yerinde
varlığını hissettiren, somut bir olgudur. Elde silah savaşarak
kazandığımız bağımsızlığı "1946"lardan itibaren masa başında emperyalizme sunan işbirlikçiler, aynı zamanda emperyalizm adına ülkeyi yönetmeye de başlamışlardır.
Yaşadığınız en küçük sorunun dahi
nedenlerini sorgulayın, karşınıza emperyalizm çıkar.
Neden açız? Neden evlerimiz kentsel dönüşüm denilerek başımıza yıkılıyor?
Neden köylülük, hayvancılık biti-

Ders: Vatanseverli̇k
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba.
Halk ve Vatan Sevgisi Enternasyonalizm ve Sol konulu bir yazı dizi yayınlanıyor dergimizde. Devrimci
Okul’da da Vatanseverlik konusunu
farklı bir yönüyle ele alacağız.
"Nasıl silahını yitiren ordu, orduluk niteliğini yitirirse, yurtseverlik
coşkusu taşımayan devrimci de devrimcilik niteliğini yitirir." (Mahir Çayan)
Vatanseverlik, vatanının bağımsızlığını, halkının özgürlüğünü istemek,
bağımsızlığı ve özgürlüğü kazanmak
için mücadele etmektir. Gerektiğinde
o toprak parçası için canını verebilmektir.
Savaşımızı ısrarla sürdürdükçe,
düşmanlarımızın "Biz sizi değiştiremedik" diye hayıflandığına tanık
oluyoruz. Kimi dost görünen düşmanlarsa "Artık bu çağda bağımsızlık mı kaldı?" diye inançsızlık yaymaya çalışıyorlar.
Savaşıyoruz, çünkü uğruna savaşacağımız değerlerimiz var.
Savaşıyoruz, çünkü bu değerlerimize pervasızca saldıran, yok etmeye
çalışan düşmanlarımız var.
Emperyalizm ve faşizm, halkımıza
ve vatanımıza, yani bizleri var eden, yaşamamıza neden olan değerlerimize saldırıyor. Bunlar için savaşıyoruz, bunlardan güç alıyoruz.

Vatanseverlik
Emperyalizmin İşgalini
Görmek ve Karşısına
Dikilebilmektir!
Vatanseverlik, yalnızca devrimcilere
özgü değildir. Teorik olarak, vatansever olmak için Marksist-Leninist
olmak gerekmez, mutlaka sosyalizmden yana olmak da gerekmez.
Ama bugün emperyalizme karşı tu-

Vatanseverlik Ulusal
Kimliğini Savunmak ve
Onun İçin Savaşmak
Demektir
rildi?
Neden parası olmayan okuyamıyor?
Neden hastane kapılarında ölüyoruz?..
Hepsinin cevabında IMF'yle,
AB'yle, ABD'yle yapılan anlaşmalar
vardır. Yaşadığımız her sorunun kaynağında yeni sömürge ülke olduğumuz gerçeği yatar.
O halde ekmek istiyorsak, sağlık
hakkımızı, barınma hakkımızı istiyorsak, yoksulluk artık son bulsun istiyorsak, bağımsızlığımızı kazanmalıyız.
Devleti yönetenlerin bizleri insan
yerine koymadığından mı şikayet
ediyoruz? Okulumuzdaki, mahallemizdeki, işyerindeki sorunlara dair
bize söz hakkı tanımadığından mı?
Haklarımızı kullandığımızda polisin
copuyla, hapishanelerle mi karşılaşıyoruz?
Tüm bunlar gayri meşrudur; fakat
bugünkü sistemin doğasına uygundur.
Çünkü eli kolu bağlanmış olan bir ülkede demokrasi olmaz, faşizm olur. Demokrasiyi kazanmak için önce kolları-

mızdaki esaret zincirlerimizi söküp
bağımsızlığımızı kazanmak zorundayız.
Vatanseverlik budur. Düşmanını
görmek, onu bu topraklardan ayak izlerine kadar silmek isteği taşımaktır.

Vatanseverler,
Emperyalizmin ve İşbirlikçi
İktidarların Korkulu
Rüyasıdır!
Vatanı vatan yapan üzerinde yaşayan halktır. O toprakların tarihini yaşamış, o topraklar için kanını akıtmış
olan halk…
Vatan, orada yaratılan geleneklerin,
değerlerin, kültürün toplamıdır..
Vatan, üzerinde yaşayan halkla bir
bütündür ve birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış demektir. Biri yok
olursa diğeri de yok olacaktır. Bu
yüzden gerçek vatanseverler halkın
içindedirler. Onlar için vatanları uğruna
mücadele etmek varlık yokluk sorunu
olduğundan, her türlü bedeli ödemeyi göze almışlardır. Sovyet halkı Nazi
işgaline karşı vatan savunmasında 25
milyon şehit vermiştir.
Kurtuluş savaşında halkımız on
binlerce şehit vermiştir. Mahirler bağımsız Türkiye için kurşun yağmurları altında çatışıp şehit düşmeyi göze almışlardır; "Dönmeye değil, ölmeye
geldik" demişlerdir.
Kahraman Altunlar, Sadık Mamatiler, Selçuk Akgünler ve daha nicelerimiz anti-emperyalist eylemlerde şehit düşmüşlerdir.
Dev-Genç’liler füze kalkanı istemediklerini haykırmak için açtıkları çadırlarda saldırıya uğramışlar, yüzlercesi
gözaltına alınmış, tutsaklar vermişlerdir. Binlerce kişilik Bağımsız Türkiye
konseri yapan Grup Yorum'un elemanları konser biletlerini satanlar, konserlerine katılanlar dahi tutuklanıyor...
Nedendir bunca saldırı?
Bir çadırdan, bir pankarttan, bir konserden neden bu kadar korkuyorlar?
Korkuyorlar, çünkü halkın bağımsızlığı için biraraya gelip savaşması demek iktidarlarını kaybetmeleri
demektir. Halkımızın gücünden korkuyorlar. Türkiye halklarının gavura
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Her şeyin ters yüz edildiği
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allerjisinin köklü olduğunu bidönemde yaşıyoruz. Doğrunun
liyorlar.
yanlış, dostun düşman, vatan
Yıllarca yalanla, yozlaştırma
haininin vatansever ilan edildiği bir
politikalarıyla emperyalistleri
zamandayız. Bu ideolojik çarpıklık
dost müttefik diye gösterseler de
halkın bağımsızlık savaşına zarar
halkımız emperyalistleri tanıveren en büyük etkendir. Çünkü
yor. İşbirlikçilerin "büyük ülke"
düşmanı görmeyen, tanımayan
masallarının gerçekte "ABD tabilmeyen onunla savaşmaz,
şeronluğu" olduğunu biliyor.
savaşamaz. Düşmanlarını dost bilen,
Halkımızın hafızası güçlüdür.
onu yokedeceğine evine buyur eder.
Orada yılların deneyleri, tarihi biHalkın düşmanı emperyalizmdir.
rikmiştir. Bir tek kıvılcım bile bağımsızlık ateşini büyütebilir.
Ülkemiz halklarının bilincinde Erzurumlu Mevlüt Ağa'nın
bombalar yağdırıyorsunuz?" diyerek,
vatan sahiplenmesi vardır. Osmanüzerlerine yürümelidir. Meydanlarda,
lı’nın son zamanlarında savaşlar, halfabrikalarda, okullarda, gecekondukın belini büker, tarlasını ekemez, karlarda her yerde emperyalizmin, onlanını doyuramaz olur ve Erzurumlular
rın temsilcisi işbirlikçilerinin karşısına
göç ederler. 80 binlik Erzurum’un nüdikilmeli, hesap sormalılar.
fusu 8 bine düşmüştür. Çoğu da ÇuVietnamlı bir köylü, Amerikan
kurova’ya yerleşmiştir.
bombaları ülkesini ve köyünü yakıp yıGel zaman, git zaman 1. Paylaşım
karken ne diyordu: "Benim halkım
Savaşı yaşanır. Ve vatan hainleri Anaher zaman buradaydı. Babam, onun badolu topraklarını emperyalistlere paybası ve dedemin babası, geriye sayalaştırırlar. Anadolu’da Kurtuluş Savabildiğimiz kadarıyla hepsi. Yanki şeyşı başlayacaktır. İşte bu Kurtuluş Satanları, bombaları, mermileri ve tankvaşı’nı verecek halkın hangi bilinç ve
larıyla mezarları parçalansa bile, onsahiplenmeyle savaşacağının hikayeların kemikleri burada gömülü. Burasidir Mevlüt Ağa’nınki.
da yaşayacağım ve burada savaşacaMevlüt Ağa Erzurum yoluna düşer,
ğım. Yanki bombalarıyla ya da merÇukurova Erzurum arasında karşısına
mileriyle ölürsem, en azından kemikbirisi çıkar ve Mevlüt Ağa'ya sorar:
lerim atalarımınkiyle aynı toprak par- Amca nerden gelirsin?
çasında kalacak."
- Çukurova'dan
- Nereye gidersin?
Bağımsızlık Savaşında
- Erzurum'a
Dostu-Düşmanı
- İşin ne amca Erzurum'da? ÇuAyırdedemeyenler
kurova hem sıcak, hem bereketli topZarar Verir!
raktır, hem yaşlısın da?
- Duydum ki Erzurum’u düşmana
Her şeyin ters yüz edildiği dönemveriyorlarmış, karşılarına dikilmeye
de yaşıyoruz. Doğrunun yanlış, dostun
gidiyorum. Kimin toprağını kime
düşman, vatan haininin vatansever ilan
veriyorsunuz siz diye soracağım.
edildiği bir zamandayız. Bu ideolojik
çarpıklık halkın bağımsızlık savaşına zaİşte vatana duyulan bu bağlılık
rar veren en büyük etkendir. Çünkü düşTürkiye halklarına bağımsızlığı kazandırmıştır.
manı görmeyen, tanımayan bilmeyen
onunla savaşmaz, savaşamaz. DüşBugün de vatanseverler AKP’nin
manlarını dost bilen, onu yokedeceğikarşısına dikilmeli "Bizim olanı ne
ne
evine buyur eder. Halkın düşmanı
hakla satıyorsunuz emperyalistleemperyalizmdir. Bu gerçeği saklayan,
re?" demeliler.
AB, ABD emperyalizmini dost diye
Oligarşiye "Siz kimsiniz ki her kagösteren, aldatan da halkların düşmarış toprağımıza ABD üsleri açıp, yanı
başımızdaki kardeş halkların üzerine
nıdır. Vatanımızın esaretine ortak olan-
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lar vatan hainleridir. Onlara karşı
mücadele etmek de vatanseverliktir. Bugün tekellere, tefecilere, toprak ağalarına, AKP'ye, MHP'ye,
CHP'ye, polise, orduya ve devletin
tüm kurum ve kuruluşlarına karşı
mücadele etmek vatanseverliktir.
Düşünün yıllarca ABD, müttefik, stratejik ortak diye anlatıldı;
karşılıklı yardım anlaşmaları yapıldı, Küçük Amerika yaratma
hayalleri kuruldu. Bunların her biri
halkın bilincini çarpıtmaya yönelik adımlardır ve bunları yapan,
söyleyen vatan hainidir.
Paraguay tarihinden bir olay anlatalım. Bir Latin Amerika ülkesi olan Paraguay halkı işgalciye karşı savaşmıştır. 1865 yılında Brezilya, Arjantin ve
Uruguay üzerinden Paraguay'a saldırır.
Paraguay Devlet Başkanı Fransisko Solara Lopez halkıyla beraber direnme kararı alır. Savaşın başındaki Lopez,
kardeşini ve bir piskoposu kurşuna dizdirir. Lopez bunu caniliğinden ya da iktidar hırsından yapmamıştır. Kardeşi ve
piskopos, işgalcilerin Paraguay halkını kurtarmak için geldiklerini söylemektedirler.
Paraguay Devlet Başkanı, halkın bilincinde düşman algısını yok etmeye ve
onun düşmana karşı savaşma kararlılığını yok etmeye yönelik bir çabayı vatana ihanet olarak kabul eder. Ve Lopez işgalcilerle 5 yıl boyunca savaşır.
Tüm askerleri ölür, yaşlılardan ve takma sakal takarak savaşan çocuklardan
kurduğu orduyla beraber katledilene kadar savaşır.
"Vatanseverlik" adı altında şovenizmi körükleyenler ve halkları birbirine düşürenler gerçekte vatanhainleridir.
"ABD Defol Bu Vatan Bizim" pankartını taşıyanları linç etmeye kalkanlar; linçleri tezgahlayanlar vatanhainleridir.
İncirlik'e, ABD üslerine karşı savaşmayanlar vatan hainleridir. Her
hafta gelen ABD ve NATO görevlilerinin kırmızı halılarla karşılanmasını sineye çekenler vatan hainleridirler.
Vatanseverler, onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmalı ve halkın bilincini
çarpıtmalarına izin vermemelidirler.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Kıdem Tazminatı Hakkımızı
Gasp Etmelerine İzin Vermeyelim!

Halk

ı
Düşman

AKP'nin,
kıdem tazminatını vermemek, hakkımızı gasp etmek
için başvurmadığı yol bırakmadığını biliyoruz. Yine
halkın haberi olmadan, bilgi vermeden
gizli saklı bir yasayı daha geçirmeye çalışıyor AKP.
AKP, Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili hazırladığı yasa taslağı ile, işçinin
kıdem tazminatını alabilmesi için 15 yıl
çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Çalışanlar işten de atılsa, kendisi işten ayrılsa da kıdem tazminatını
15 yılını doldurmadan alamayacak.
Milyonlarca işçi ve emekçinin kazanılmış olan haklarını gasp etmek isteyen AKP, 15 yıl çalışma zorunluluğu
getiriyor. Yani çalışanın emeği, verdiği yılları heba olacak. 15 yıl çalışmak
zorunda bırakılan bir işçi, karşılaşacağı her türlü haksızlığa karşı boyun eğmek zorunda olacak. İşverenin tüm hak
gasplarına karşı susmak zorunda bırakılacak ki, 15 yılını doldurabilsin ve
hakkı olan tazminatı alabilsin.
15 yılını doldurmadan fondan kıdem tazminatının çekilebilmesi için bir
şart getiriyor AKP, o da, ev satın alınması Emlak pazarını büyütme niyetiyle kentsel dönüşüme başlayan AKP,
ev alınmasını sağlamak için de böyle
bir uygulama getiriyor. Amaç bir taşla iki kuş vurmak. Yani iki kere bağımlı
hale getiriyor işçiyi. Ev aldıktan son-

ra köle gibi çalışmaktan başka bir şey
düşündürtmeyecek işçiye.
DİSK Başkanı Erol Ekici, kıdem
tazminatının alınabilmesi için ev alınması zorunluluğu getirilmesiyle ilgili
olarak şu değerlendirmede bulunuyor: "Kıdem Tazminatı hakkının ortadan kaldırılarak fona devredlimesi
için olmadık taklalar atan, sanki çalışanlar lehine düzenleme yapılıyormuş gibi takkiyelere başvuranların
Avusturya Modeli hikayeleri tutmayınca şimdi de çalışanların emekli olsalar bile ev alamazlarken emekli olmadan da ev alabileceği yalanlarını
utanmadan söyleyebiliyor."
İşçinin iş güvencesi olan kıdem tazminatını ortadan kaldırırken; öte yandan emekli olacağı zaman ya da işten
atıldığı zaman eline geçecek belirli bir
miktar paranın da işverenin cebinde kalması için uğraşıyor AKP. Yine işçiye
düşman, yine zenginin yanında.
Yasa taslağının bir diğer önemli sonucu ise işverenin, işçiyi istediği zaman
işten atabilmesine imkan sağlanması
İşten atılan işçiye tazminatı verilmeyecek, 15 yılını doldurmaya yaklaşmış
işçiler yeni işlere giremeyecekler. Yaşı
küçük, çalışmaya henüz yeni başlamış
olanlar tercih edilecek. Tazminatını
alamayacak işçiyi bir de işsiz kalma riski bekleyecek yani.
İşçinin brüt maaşından kesilen kıdem tazminatı, bir fonda biriktirilecek
ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ni de yöneten Emeklilik Gözetim Merkezi ta-

rafından yönetilecek.
Taslak yasalaşırsa, işçilerin 15 yılı
tamamladıktan sonra kıdem tazminatını alabilmesi için şu şartlar isteniyor;
İşveren tarafından haklı bir sebep
olmadan işten çıkartılırsa, işçi ancak
toplam çalışma süresinin 10 yılı bulması halinde,
Emekli olmak amacıyla işçi işi bırakırsa ve Emeklilikte diğer şartları tamamlayıp, tamamlaması gereken yaşı
evinde geçirmek isteyen işçi işi bırakırsa,
İşçinin ölmesi hallerinde her çalışma yılına bir kesintisiz maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Sigorta primleri düşük ücret üzerinden yatırılan işçiler düşük ücret
üzerinden ve
Kıdem tazminatının hesaplanmasında son çalışma yılı içerisinde işçinin eline geçen net ücret ortalaması
esas alınacaktır.
İşçi sınıfının en temel haklarının
gasp edilmesine karşı AKP’nin hazırladığı yasa taslağının yasalaşmasına izin
vermemeliyiz. Emeğimizi sömüren,
hakkımızı çalan, kadınları eve hapseden, işsizliğin artmasına sebep olan, işçiyi daha da bağımlı ve yoksul hale getiren bu yasaya karşı mücadele etmeliyiz. AKP yasalar çıkartabilir ama
uygulayabilmesi için halk gerekir.
Halk olmadan hiçbir yasanın hükmü
yoktur. Bu yüzden yasaları geçersiz kılmak bizim elimizdedir.

Vatanseverlik Ulusal

kimliğinin tahrip edilmesi, çürütülmesi demektir.
Halklarımızın yarattığı değerleri
sahiplenmenin tek koşulu emperyalizme karşı savaşmaktır. Halklarımızın
kimliklerini kazanmasının, korunmasının tek yolu emperyalizmin askeri, siyasi, kültürel, ekonomik her türlü saldırısına ve işgaline karşı savaşmaktır.
"Bağımsızlığın modası geçti."
"Bağımsız bir ülke bu zaman da olmaz, zaten buna gerek de yok." diyenler aslında soysuzlaşmışlardır.
Onların kökleri, inançları kalmamıştır. Çürümüşlerdir. Çürümeye kar-

şı durmalıyız. Vatansız halk olmaz.
Köksüz bir ağaç olmayacağı gibi...
Her inançtan, her milliyetten tüm
Türkiye halkları emperyalizmin ve işbirlikçilerinin karşısına dikilmelidir.
Bizler, vatan ve halk sevgisi ile donanmadıkça, düşmana karşı kinimizi büyütmedikçe devrimciliğimizi de büyütemeyiz. Daha ileri adımlar atmak,
daha çok "yük taşımak", daha çok şey
yapabilmek, öncü ve örnek olmak,
devrimciliğimizi halk ve vatan sevgisi
temeline oturtmaktan geçmektedir.
Sevgili okurlar haftaya başka bir konuda görüşmek üzere hoşçakalın.

AKP

Kimliğini Savunmak ve
Onun İçin Savaşmak
Demektir!
Lenin vatan için "Politik, kültürel
ve toplumsal olarak aynı çevreyi
paylaşan halkların üzerinde yaşadıkları topraktır" der. Bu yüzden
vatan demek halkların kimliği demektir. Vatan halkın sadece karnını doyuracağı yer değildir. Aynı zamanda yüzlerce yıldır yaratılan kültür, gelenekler
ve değerleridir. İşgalcinin vatan toprağına basması demek artık o halkın
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AKP’nin İstatistik Yalanları:
Hem İstihdam Düştü, Hem İşsizlik Düştü!

İstatistik Hileleriyle Açlık Yoksulluk ve
İşsizliği Gizleyemezsiniz!
büyüyen işsizlik ve yoksulluk
gerçeğini yalanla, hileyle, rakam
oyunlarıyla gizlemeye çalışıyorlar.
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AKP iktidarının, başta başbakanı
olmak üzere, bakanları, ekonomistleri
ve medyası, hemen her gün gazetelerde,
televizyonlarda Türkiye’nin ne kadar
“büyüdüğü”ne, “geliştiği!”ne dair yalanları sıralıyorlar. Sahte ve yalan rakamlarla istatistikler yayınlıyorlar.
Halkımızın sofrasına gelen ekmek
günden güne küçülürken, et, süt gibi
en temel gıdaları çocuklarına alamazken onlar, toplu iğne ve tel zımba
üzerinden enflasyonun ne kadar düştüğünü anlatıyorlar. “Cari işlemler”,
“iç finansman”, “dış finansman”, “munzam karşılık” vb. vb… halkımızın anlayamayacağı ekonomik terim ve tanımlamalarla ve içinden çıkılmaz karmaşık istatistiklerle Türkiye’nin gidişatının ne kadar iyi olduğunu anlatıyorlar. Dünya kriz içinde cebelleşirken
bizdeki büyüme herkesi “hayran” bırakılıyor, şaşırtıyor. Açıklanan istatistiklere göre ekonomi büyüyor, işsizlik
azalıyor...
Oysa gerçek; devletin resmi istatistik enstitülerinin bile gizleyemeyeceği kadar çıplaktır. Ne ekonomi iyiye
gidiyor, ne işsizlik oranı düşüyor…
ne de yoksulluk azalıyor.
Evet, büyüyen şeyler var Türkiye’de. Yağma ve talan büyüyor örneğin.
İşsizlik, açlık, yoksulluk büyüyor. Çöp
toplayanların, organlarını satanların,
intihar edenlerin, selden, depremden,
ölenlerin sayıları büyüyor. “Takiye”nin
ve “hülle”nin ustası AKP iktidarı da
bunlara rağmen halkımızın gözünün
içine baka baka rakamlarla, tanımlarla
cambazlık yapıyorlar. Her geçen gün

Ne Ekonomi İyiye
Gidiyor, Ne İşsizlik
Azalıyor AKP’nin
İstatistik Kurumu Yalan
Söylüyor!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
yine işsizliğin azaldığına ve ekonominin
gelişerek iyi yolda ilerlediğine dair
açıklamalar yaptı. Ve yandaş burjuva
medya da halkı kandırmak için bu alçakça yalanı, bu aldatmacayı allayıp
pullayarak göklere çıkardı. Aslında,
gerçek hayatta, bir iyileşme, bir gelişme
durumu yoktu. Havada uçuşan sadece
sanal rakamlardı.
TÜİK, Mart 2012 döneminde,
“Ekonomik büyümenin hızında yavaşlama görülmesi”ne rağmen işsizlik
oranının, geçen yıla göre, 9.9’dan 9’a
düştüğünü, Türkiye genelinde işsiz
sayısı 2 milyon 615 bin kişi olduğunu
açıkladı. İşsizliği düşürdükleri koca
bir yalandır. İşsizlik düşmemiş, tam
tersine artmıştır. 2011 yılının Mart
ayında iş gücüne katılım 49.9 iken
bu yıl 49.4’e gerilemiştir. Yani 0.5
puan istihdam edilen işçi sayısı düşmüştür. Daha önce çalışan nüfus içinden
0.5 oranında işçi artık çalışmıyor demektir. Bu durumda işsizliğin düşmüş
olması mümkün mü?
Hesaplayan AKP’nin kurumları
olunca ve amaç halkı kandırmak olunca
her şey mümkün. TÜİK, işsizlik rakamlarını hesaplarken gerçek işsizlerin
rakamlarına göre hesaplamıyor. Kaç
kişi işbulma kurumuna başvurmuş,
kaç kişi SGK’ya kayıt yaptırmış buna
göre işsizlik hesabı yapıyor. Oysa 1
milyon 956 bin işçi iş bulma ümidini
yitirdiği için İş Bulma Kurumu’na
gidip iş aramıyor. 1 milyon 956 bin

işçinin SGK kayıtlarına göre herhangi
bir işe giremediği kesin. Ancak
AKP’nin istatistik kurumu TÜİK iş
bulamadığı kesin olan 1 milyon 956
bin kişiyi ise yok sayıyor, işsiz olarak
görmüyor. Ondan sonra işsizlik bu ay
şu kadar düştü diye halktan sevinmesini
istiyor. Çalışan nüfusun yüzde 38.8’i
kayıt dışı işlerde çalışıyor. Hiçbir
sosyal güvencesi yok. Sosyal hakları
yok, örgütlülük yok. Büyük çoğunluğu
asgari ücretin de altında çalışan bu
kesim tam bir kölelik koşullarında çalışıyor. Eve ekmek parası götürmek
için her gün ölümle burun buruna.
Devlet çalışabilen herkese iş temin
etmek zorundadır ama milyonlarca
işsiz halkımız AKP’nin umurunda bile
değildir. Sanki insanlar işsiz kalmayı
kendileri istemişler, bu tabloyu kendileri
yaratmışlar gibi, iş bulma umudunu
yitirenleri, mevsimlik işçileri işsizlik
oranına dahil etmiyor. Tabi, böyle
olunca rakamlarda işsiz sayısı 2 milyon
615 bin olarak görünüyor.
Tam bir aldatmaca var bu açıklamalarda. İstihdam düşüyor, iş gücüne
katılım oranı düşüyor. Bütün bunlara
rağmen nasıl oluyorsa işsizlik de düşüyor. Bu ancak AKP gibi yalancı,
sahtekar bir iktidarda gerçekleşir. Açıklanan rakamlar, sahtekarlıkta uzmanlaşmış AKP’nin ekonomistlerinin cambazlıklarıdır.. AKP, sadece rakkamlarla
oynamak, hesap karmaşası yaratmakta
değil, ihtiyacına göre, kendini aklayacak, kitleleri aldatacak kavramlar
ve tanımlar yaratmakta, konuyu çarpıtmakta da ustadır.
Örneğin; işsiz sayısını düşük göstermek için, iş bulamayan, zorunlu
olarak eve kapatılan kadın nüfusun
statütüsünü ‘işsiz’ yerine ‘ev işleriyle
meşgul nüfus’ olarak adlandırmaya
başlamıştır. İşini kaybetmiş kadınları
“çalışan nüfus”a katma sahtekarlığını
yapmıştır. Böylece, istatistiklerde çalışan nüfusun sayısı artmış olarak gös-
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Savaşan
Kelimeler
Savaşan Keli̇meler: Faci̇a
Oligarşi, halkı depremle, soğukla, açlıkla, hastalıkla,
yangınla, iş kazalarıyla, selle katletmeye devam ediyor.
Halkın yaşadığı her acıyı, depremi, seli fırsata çevirip
halkı sindirmeye, teslim almaya, birliğini ve örgütlenmesini
parçalayıp göç ettirmeye çalışıyor.
Her zaman yaptığı gibi, yine suçunu gizlemek, gerçek
yüzünün görülmesini engellemek için de yalan, demagoji,
tehdit, kadercilik her yolu ve yöntemi kullanıyorlar. Her
deprem ve her sel sonrası, her trafik ve iş kazası sonrası
tepeden tırnağa devletin bütün yetkilileri “büyük facia”,
“beklenmedik felaket”, “acıklı olay”, “görünmez kaza”
diye açıklamalar yapıyorlar. Medya manşetlerini büyük
puntolarla böyle atıyor.
İnsanlar kurtulunca da “facia ucuz atlatıldı”, “Allah
kurtardı” diyorlar. Halkın acılarını istismar ederek, duygularını sömürerek suçu-suçluyu gizlemeye çalışıyorlar.

terilmiştir.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’nin raporuna
göre, sadece son 12 ayda 500 bin
kadın iş bulamadığı için eve kapatılmış
ve sayıları 12.2 milyona çıkmıştır.
Ama bu kadınlar işsiz sayılmıyor, “ev
işleriyle meşgul nüfus” oluyorlar.
Yine AKP’nin papağanı Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), kentlerde
genç nüfusta işsizlik oranının 1.7 puan
düştüğünü ve işsizliğin yüzde 19.5’e,
kırsalda 2.4 puan azalışla işsizliğin
yüzde 12.8’e düştüğünü açıkladı. Bu
oranın düşüşünden, normal koşullar
altında, işsiz gençliğin iş bulduğu anlaşılmalıdır. Ancak durum böyle değildir. Burada da büyük bir oyun
vardır. Daha önce, işgücü içinde gösterilen 15 yaşın üzerindeki genç nüfusu “işgüçü dışı nüfus” olarak tanımlamaya başladılar. Tabi durum
böyle olunca, bu kesim çalışabilir işgücü olmaktan çıkıyor ve işsizler arasına girmiyorlar ve işsiz sayısı da
düşük görünüyor.

AKP, Devlet İşine 146 Bin
Yandaşını ve Yakınını
Yerleştirdi!
İstihdamda, tarımda 173 bin, sanayi-

Burjuva medya çocukların eşyalarını, çizdikleri resimleri
gösterip halkın duygularını, öfkesini yönlendirmek istiyor.
Evet, ortada büyük bir acı vardır ama acıyı yaşayan halk,
“facia” veya “felaket” dedikleri katliamı yapan ise
oligarşidir, AKP’dir.
Ortada bilinmeyen, sır olan bir şey yoktur. Ne yangınlar,
ne depremler, ne kazalar, ne seller, ne açlık, ne soğuk ve
hastalıklar beklenmedik, birden bire oluveren, önlem alınmayacak olaylar değildir. “Felaket” de, “facia” da, “kaza”
da bağıra bağıra geliyor. Bu nedenle de bunun adı felaket
değil göz göre göre katliamdır. Katili devlettir. Egemenler
için, halkımız canını ve malını kaybetmiş, acı yaşamış,
sakat kalmış hiçbir kıymeti yoktur. Onlar her şeyin
merkezine önce karı koydukları için, hiçbir önlem almıyor,
hiçbir ıslah ve yatırım yapmıyorlar.
Hayır, “facia” diye birşey yoktur. Yağma ve talan
vardır. Bu düzen, sömürü ve katliam üzerine kuruludur.
Halkın bilinçsizliği nedeniyle böyle basit yöntemlerle suçlarını gizliyorlar. Onlar arsız, ahlaksız ve pervasızdırlar.
Halkın acısını sömürmelerine, suçluyu kader diye göstermelerine izin vermeyelim. Halkın öfkesi ve ahı, bu acıları
yaşatanların felaketi olacak. Asıl "felaketi", "facia"yı o
zaman görecekler.

de 28 bin, inşaatta 40 bin, madencilikte 42 bin kişilik gerilemeler olurken, kamu sektöründe ve hizmet sektöründeki isdihdam da ise büyük artış olmuştur. 2011-2012 arası, 146
bin kişilik istihdam artışıyla, idari ve
devlet hizmetleri, istihdam artışında
ilk sırada yer almaktadır. Çünkü;
AKP, bu sektörlerde kendi kadrolaşmasını yapmış, yüz binlerce partili
ve yandaşlarını, yakın çevresini bu
alanlarda işe almıştır. Tarım, mevsimsel etkilerle de istihdam düşüşü
gösterirken imalat, inşaat 40, madencilik 42 bin istihdam kaybı göstermiştir.”

AKP’nin Şişindiği Kağıt
Üzerinde Büyüyen
Türkiye’dir!
AKP’nin halkımızı nasıl aldatmaya
çalıştıklarına, nasıl göz boyadıklarına
son süreçte çokça konuşulup tartışılan,
bir konu olan, “cari açık” üzerinden
örnek verelim. Bilindiği gibi Türkiye,
İran’dan petrol ve doğal gaz alıyor.
Bunun karşılığı ödemeyi para ile
değil altın ile yapıyorlar. Ve bunu
“altın ihracatı” olarak gösterip ihracat rakamlarını büyütüyorlar.
Böylece ithalat ihracat arasındaki açık

demek olan “cari açık” da düşmüş
oluyor. Ertesi gün yandaş medya “Ekonomide Olumlu Adım, Cari Açık Düştü!” başlıklarını atıyor. Anlaşılacağı
gibi cin AKP, İran’a para verirse ithalat,
yani dıştan alım oluyor, borcunu altın
ile öderse ihracat, yani dışa satım oluyor. Böylece Türkiye kağıt üzerinde
% 25 daha fazla büyümüş görünüyor.
AKP’de oyun bitmiyor. Rakam
oyunlarıyla bir anda emperyalistlere
borçlarını üçte bir daha az gösteriyorlar.
Enflasyonu da, “Kişi başına düşen gelir
miktarı”nı da aynı hile yöntemleriyle
hesaplıyorlar. Halkımız bir gecede, yüzünü bile görmediği, elini bile değdirmediği, boğazından tek kuruşunun bile
geçmediği şekilde 2 bin dolar zenginleşiyor. Oysa ki cebine giren tek kuruş
yoktur. İşte bu nedenle diyoruz ki;
Hiç bir istatistik, hiçbir ekonomist
ülkemizin açlık, yoksulluk ve işsizlik
gerçeğini gizleyemez. Nüfusunun yüzde 20’sine yakınının mutlak yoksulluk
sınırının altında yaşamaya mahkum
edildiği, “doğal afet” adı verilen katliamların kader haline getirildiği bir
ülkede, bu tabloyu değiştirmek, direnmekten, örgütlü olmaktan, devrim
mücadelesinden geçiyor. Yoksulluğu
çözecek tek yol devrimdir. Tek sistem
sosyalizmdir.
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Devrimci İşçi
Hareketi

AKP TAŞERONLAŞMAYI
YAYGINLAŞTIRIYOR

AKP, taşeronlaşmayı hayatın her alanına yaymaya devam ediyor. Taşeronlaşmanın yayılması demek; sosyal
güvencesiz, düşük ücretli, iş ve işyeri güvenliği olmayan, örgütlenmenin (sendikalaşma) yasaklandığı,
kuralsız çalışma koşullarının tamamen egemen olduğu bir sistemin yaygınlaşmasıdır. Yani kölelik koşullarının hakim hale getirilmesidir.
Taşeronlaşma veya taşeronlaşmanın yaygınlaşması emperyalizmin politikasıdır. 1980’li yıllardan itibaren geliştirilen ve yaygınlaştırılan bu politika, emperyalist-kapitalist ülkelerde de uygulanmaktadır.
Ancak taşeronlaştırma, asıl olarak yeni sömürgeler de
temel uygulama haline getirilmiştir. Çünkü taşeronlaştırma demek, emperyalistler ve tekeller için ucuz işgücüdür.
Kuralsız, ölesiye çalıştırılmaktır, geleceksizliktir. Yeni sömürge ülke halklarının emek gücüyle birlikte bütün değerlerinin azgınca sömürülmesidir.
Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

Emperyalizmin sömürü politikası olarak taşeronlaşma,
bütün yeni sömürgelerde AKP gibi işbirlikçi iktidarlar tarafından uygulanmaktadır. Taşeronlaşma ölesiye sömürmenin yanında, sendikasızlaştırmak, işsizlik ve açlıkla
terbiye etmektir. Taşeronlaşma, sömürünün yanında, baskı, zulüm, işkence ve ölümdür. “İş kazaları” adı altında
cinayetlere kurban gitmektir.

AKP Taşeronla Emekçileri
Teslim Almak İstiyor!
AKP iktidarıyla birlikte taşeronlaşma saldırısı, emekçilerin yaşamına kabus gibi çökmüştür. Sağlıktan eğitime, belediye hizmetlerinden fabrikalara kadar her alan taşerona açılmış, AKP tekellerin istekleri doğrultusunda yasalar çıkarmıştır. Aynı zamanda taşeronlar üzerinden
kendi zenginlerini yaratmıştır.
AKP iktidarı döneminde yüz binlerce işçi-emekçi taşeron işçisi haline getirilmiştir. Taşeron işçiler, bugün milyonlarla ifade edilmektedir. Taşeronlaşma uygulamasını
öyle bir aşamaya getirmiştir ki AKP, düzenin diğer partilerinden dahi sonuçlarını gizlemektedir. Örneğin AKP,
taşeronlaşmayla ilişkin mecliste milletvekilleri tarafından
verilen 15 adet soru önergesinden önemsiz olan 7 tanesi
cevaplanmış, diğerleri ise cevaplamamıştır. Çünkü sonuçlarının öğrenilmesi istenilmemektedir.
AKP’nin gerçekleri gizlemeye çalışmasına rağmen gerçekler karartılmayacak kadar ortadadır. Örneğin 2005 yılında sağlık kesiminde 62 bin taşeron işçisi varken bugün bu rakam 150 bine yaklaşmıştır.
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Taşeron işçi istihdamında 2005-2011 yılları arasında
yaşanan en büyük artış ise yaklaşık 16 kat artan bakım
ve onarım hizmet alanındadır.
Gemi inşa alanında çalışanların % 71.4’ü, taşeron işçisidir. İnşaat sektöründe ise bütün emekçiler taşerona çalışmaktadır. Ki inşaat sektöründe yaklaşık 2 milyon teşeron işçisi çalışmaktadır. Yine tarım sektörü de tamamen
örgütsüz, taşeronların denetimindedir.
Gelinen aşamada taşeronluk sistemi emperyalistler, işbirlikçi tekeller ve onların hükümeti AKP için yetersizdir. AKP, ülkenin bütün çalışma alanlarının taşeronlaştırılması için çalışmakta, yeni yeni yasalar gündeme getirmektedir. Hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi, torba yasalar bunun içindir.
AKP’nin hazırladığı Ulusal İstidam Stratejisi, taşeronlaşmanın bütün hayata yayılmasının, kurumlaşmasının adımıdır. Bugüne kadar belirli alanlarda kullanılan
taşeronluk sistemi, hazırlanan yasa ile bütün çalışma alanlarına egemen hale gelecektir.
AKP tarafından hazırlanan yeni yasada, daha önce belirli iş alanlarında ve de sınırlı oranda taşerona yaptırılan
iş, alanın bütününe yayılır hale gelecektir. Örneğin yeni
düzenlemeye yönelik Kamu Sermayeli İşletmeler Genel
Müdürlüğü değerlendirmesi şöyledir: “Öte yandan getirilen işbu düzenleme ile mevcut düzenlemede yer alan
alt işverenlik ilişkisinde bulunması gereken kıstaslara yer
verilmemesi nedeniyle asıl işverenin, işlerinin tamamını
bölümlere ayırmak sureti ile birden fazla alt işverene verebileceği sonucu çıkmaktadır. Bu durum özellikle asıl işinin büyük bir kısmını alt işverenlere yaptıran/yaptırmak
isteyen KİT’ler açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.”
Söylenen açıktır, taşeronlaşma bütün alana yayılacaktır
ve bu da devlet işletmeleri dahil, bütün işverenlerin çıkarınadır. Sınıflar mücadelesinin genel kuralıdır, bir sınıfın çıkarına olan, diğer sınıfın aleyhinedir.
AKP’nin hazırladığı yasada patronların önü sınırsız şekilde açılmaktadır. Bu azgın ve kuralsız sömürünün yaygınlaştırılmasıdır. Patronların sevindiği yerde, ezilecek
ve üzülecek olan işçilerdir.
AKP’nin taşeronlaşma saldırısından, diğer saldırılarına varıncaya kadar, direnmekten ve saldırıları püskürtmekten başka bir yol yoktur. Saldırıların yasalara, kanunlara dayandırılmış olması direnmenin meşruluğunu ortadan kaldırmaz. AKP’nin zulmüne karşı direnmek meşrudur, haklıdır.
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Patronlar Öldürüyor, AKP Yasalaştırıyor,
Mahkemeler Koruyor
İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE EDELİM!
İş cinayetlerinin basit bir kaza olmadığı, patronların doymak bilmez kar hırsının bir sonucu olduğu hemen her gün
yaşanan örneklerde somutlanıyor. Yasalar çıkıyor, düzenlemeler yapıldığı söyleniyor ancak cinayetler durmak
şöyle dursun artarak devam ediyor. Sömürünün önü düzleniyor, kölece çalışma koşulları dayatılıyor. AKP’nin yasalaştırdığı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında olduğu gibi
göstermelik adımlarla iş cinayetleri meşrulaştırılıyor. Ve
ayyuka çıkan iş cinayetlerinin mahkemeye yansıması noktasında da mahkemeler ibretlik kararlar alıyorlar.

İşte Son Bir Örnek:
“Tuzla tersanelerinde çalışan Yılmaz Arslan adlı taşeron
işçinin beş yıl önce elektrik çarpması sonucu ölümüne ilişkin dava 'hukuk faciası' halini aldı. Yalnızca taşeron şirket sahibinin yargılandığı dava 2008’de bitti. Şirket sahibi,
‘10 taksitte ödemesi kaydıyla’18 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararda, taşeron şirketin yanısıra tersane yetkilileri için de suç duyurusunda bulundu.
Fakat bu suç duyurusu savcılıkça dört yıl boyunca işleme konmadı. Arslan Ailesi’nin avukatı savcılığa başvurunca, geçen nisanda altı kişiye dava açıldı. İlk duruşmada,
Arslan’ın nasıl ölüme gönderildiği, sanık iş güvenlik uzmanı Tan Yalçın’ın ifadesiyle ortaya çıktı. İşçi Yılmaz Arslan’a eğitim verdiği belgelenen Yalçın, “Lise mezunu olduğum için iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili eğitime sahip değildim. Uzman da değildim’ dedi.” (11 Temmuz,
Radikal)
Uygulamaya konulmayan suç duyuruları, korunan sorumlular, cinayeti para cezasıyla kapatmalar ve nihayetinde
patronu koruyan, cinayetleri yasalaştıran düzenlemeler…Mücadele etmediğimizde, örgütlenmediğimizde,

Cinayet Değil Katliam:
Son 1 Haftada 17 İşçi Katledildi
Resmi rakamlara göre Haziran ayında 59 işçi hayatını kaybederken, Temmuz ayında da iş cinayetleri durmadı:
İş kazası değil, iş cinayeti diyorduk. Artık “cinayet”
demek de mevcut durumu ifade etmiyor. Bu düpe düz katliamdır. Hem de göze görünmeyen bir katliam.
Son bir hafta içinde 17 işçi katledildi.
Avcılar’da metrobüs köprüsünün çökmesi üzerine bir
işçinin daha katledilmesiyle birlikte son bir haftada katledilen işçilerin sayısı 17 oldu.
Her hafta Galatasaray Lisesi önünde buluşup iş cinayetlerini protesto etmek için eylem yapan Davutpaşa’da
ki patlamada yakınların kaybeden işçilerin ailelerinin yap-

hesap sormadığımızda cinayetlerin artarak devam edeceğinin ifadesidir.
Geçtiğimiz günlerde yine bir iş cinayeti davasının ilk
duruşması yapıldı. 13 Mart 2012 tarihinde Esenyurt’ta Marmarapark alış-veriş merkezinin inşaatında çıkan yangında yanarak ölen 11 işçi ile ilgili dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. İş cinayeti sonrası yapılan
ilk inceleme ve soruşturmada işçilerin benzer örneklerde
olduğu gibi göz göre göre öldürüldüğü ortaya çıktı. İnşaat
yapımını Kayı adlı taşeron şirket; kaba işleri de Kaldem
adlı alt taşeron şirket yapıyordu.
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Mahkeme sonucu çıkacak karar şimdiden bellidir. Sorumlular para cezasıyla aklanacaktır. Biz iş cinayetlerinde öldürülen işçi ailelerine de “alın şu parayı susun” diyeceklerdir. Elbette mahkemeler böyle karar verecek diye
"Adalet İstiyoruz" talebimizden geri durmamalıyız. Ancak şunu bilmeliyiz ki düzenin adaleti tecelli etmeyecektir.
tığı açıklamaya göre bu ölümler şöyle: Diyarbakır’da inşaat işçisi Ramazan Sertakan, İzmit Köseköy’de inşaat işçisi İbrahim Cudi, İzmir Urla’da inşaat işçisi Ramazan Em,
Kütahya Tavşanlı Kömür işletmesinde Cengiz Oruç, Sorgun Maden Ocağında Ömer Kılıçer, Urfa’da İnşaat işçisi Şehmuz Gülan, Giresun’da teksitl işçisi Yasin Gül, Muğla Milas’ta inşaat işçisi Ethem Erikçi, Uşat’ta tekstil işçisi Yılmaz Gülcan ve Ankara Sincan’da döküm işçisi olan
Serkan Göktaş katledildiler.
Bu işçiler birer birer katledildikleri için çoğu gazetelerde haber bile olmadı. Ama katliam böyle sürüyor.
İşçiler; Bu çalışma şartları içinde hiçbir işçinin yaşam
güvencesi yoktur. Bu katliamları engellemek için örgütlenmekten başka çaremiz yoktur. Ölüm her an kapımızda. Kan emici patronların kar hırsları katlediyor bizi. Buna
dur demek için örgütlenelim. Devrimci İşçi Hareketi içinde “iş kazası” adı altında yapılan katliama karşı mücadele
edelim...
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

Dünden Bugüne

Birçok yörede ekim dikim, hasat işleri akrabalarla yapılır. Ev mi
yapılacak, yine önce
akrabalar koşar. İçlerinde ustalar da vardır,
yoksa da yine ustanın
iyisini, işin sağlamını
ucuzunu bilenler yine onlar olur.
Köyden şehire akan malzeme dayanışmanın öne çıkan biçimlerinden
biri olarak halen yaygındır. Un, bulgur, kurutulmuş meyve, sebze, nohut,
süzme yoğurt birçok hane için önemlidir. Otobüs bagajları yine bunlarla
dolup taşar.
Halk gerçeğimizde tabii ki olumsuzluklar da vardır. Durum ideal olmadığı gibi yozlaşmadan akrabalık
da nasibini almış, aileye kadar parçalanmalar yaygınlaşmıştır. Mal mülk
kavgalarıyla çiğnenip geçilen değerler,
kardeşini sahiplenmeyen bir bencillik,
vurdumduymazlık da vardır. Akrabalarını bilmeyen, merak etmeyen,
sormayan bir gençlik de vardır. Kapitalizmin bireycileştirme, bencilleştirme saldırıları böylesi mevziler elde
etmiştir ama mücadele ve dayanışmanın zorunluluğu, ülke gerçeğimiz
bu sonuçları geriletmenin de zeminidir.
Düzen politikacıları, bürokratları
akrabalığı nasıl yaşatıyor? Yandaşlarını kayırıyor. Başkasının hakkını
kendi yakınına peşkeş çekiyor. Bunu
da yakınlık duyduklarıyla değil çıkarı
için öyle yapıyor. Halk için hısımlık,
akrabalık, bambaşkadır. Sahiplenmedir, sıcaklıktır. Yıllar sonra bir
akraba ile ilk kez tanışıldığında bile
hemen can ciğer olunur. Yakınlık
gerçek anlamda bir sahiplenme, sarıp
sarmalama olarak yaşanır.
Akrabalıkta ne yoktur ki...
Köyden göçle gelinir. Beş parasız
yol yordam bilmeden bu vahşi ormanda nasıl yaşanır? Evini, aşını
paylaşan; bir tezgah, bir iş ayarlayıp
ekmeğinin ucundan tutturan akrabalardır her şeyden önce. Ya da işte
çok yaygındır; üniversiteyi kazanan
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İnsanlar birbiriyle değişik düzeyde
ilişkiler içindedir. Kimi konu komşudur, kiminden alışveriş yaparız,
kimi iş arkadaşımız, kimi hemşerimizdir. Kimini hiç tanımayız ama
aynı ülkenin kaderini paylaştığımızı
biliriz; sayar, yakınlık duyarız. Bu
ilişkiler olmadan insanın tanımını
yapamayız. İşte Marx, "İnsan sosyal
ilişkilerinin toplamıdır." derken bu
hakikati belirtir. Akrabalık, hısımlık
da saydığımız bu toplumsal ilişki biçimleri arasındadır.
Anadolu'da akrabalık, hısımlık
her zaman özel, önemli olmuştur.
Bugün de kapitalizmin bireyciliğine
direnen kalelerden biridir. Bu bakımdan sahip çıkılması, korunması
da gerekir. Kapitalist bireycilik öyle
rezil bir kültür yaratmıştır ki; bireyin
özgürlüğü adı altında en temel aile
ilişkisine kadar toplumu çözmüş,
parçalamış birbirine yabancılaştırmıştır. Aile sorumlulukları bireyin
kısıtlanması olarak kabul edilmiş,
akrabalar bir yana anne babalara bile
sahip çıkılmaz hale gelmiştir. Emperyalist ülkeler, özellikle de Avrupa
ülkeleri bu durumda. Huzurevleri
dolup taşar, yalnız başına ölüp kalan
yaşlıların cenazeleri günler sonra
farkedilir. Bu yoz kültür kapitalizmin
doğal bir sonucu olarak ülkemize de
girdi, ilişkileri bozdu ama buna rağmen kesin bir sonuç alamadı. Yoksulluk ve korunan değerler dayanışma
duygusu ayakta tuttu. Emperyalist
bireyci kültür karşısında Anadolu
halkları aileye, akrabalara, birbirine
yaslanıp ille de biz dedi. Birlikten
güç doğar dedi... Bir elin nesi var
dedi...
Akrabalık maddi manevi dayanışmanın halkın hayatında somutlandığı en doğal zeminlerden biridir.

AKRABALIK, HISIMLIK
gencimiz o şehirde yakınlara emanet
edilir. Kaldığı evin de kızı-oğlu olup
çıkar.
Öğütleri, tembihleriyle, üzerimizdeki gözleriyle dayılar, amcalar, halalar, teyzeler güven duygumuzu
ayakta tutarlar. Varlıkları, yalnızlık
duygularını yok eder. Yeri gelir onlara
danışılır. Bazen anne-babalar "Bir
de sen konuş, seni dinler" diye çocukların amcalarını teyzelerini adeta
göreve çağırır. İşte böyle bir emektir
amca, teyze, akraba olmak.
Yengeler arası ilişkiler ise daha
başka erdemlerle donanır çoğu kez.
Amcaoğlu, teyzeoğlu... Tartışmasız
sahiplenmenin, tereddütsüz güvenmenin ifadesi gibidir bu kavramlar.
İsimler unutulur, bu hitaplar esas
hale gelir. Birlikte girilen kavgaların,
cesaretin, sınırsız paylaşımın, ortak
ataya layık olma duygularının doruğunda yeri gelince ölümü de göze
alan bir ilişki ortaya çıkar...
Evlilikler aileleri genişletir. Kızerkek tarafları birbirlerine hısım olur.
Enişteler, bacanaklar, görümceler,
eltiler, kayınlar, kayınçolar... Her birinin ayrı hukuku, göreneği, zenginliği
vardır. En güzel paylaşımların adresleri olup çıkarlar.
Akrabanın, hısmın cenazesine de,
düğününe de gidilir. Yoksa "gelmedi..." denir ve unutulmaz bu hata.
Acıları mutlulukları paylaştıran bugünler, uzak yakın tüm akrabaları
buluşturur. Orada bulunmanın ortak
huzuruyla kucaklaşılır. Akrabalık,
hısımlık, sıcaklığıyla saran, yeri gelince avutan, üzüntüyü paylaşıp teskin
eden, yeri gelince moral verip yol
gösteren, güçlendiren en yakınlarımızla dolu bir dünyadır. En çok da
çocuklar sever bu dünyayı. Teyzeler,
amcalar, halalar, dayılar, uzak yakın
akrabalar, herkesin ayrı ayrı ilgilendiği, sevdiği, şakalarla eğlendirdiği,
harçlıklar verdiği, bir işe koşturduğu,
"aferin" deyip takdir ettiği bu dünya
nasıl sevilmez değil mi? Bir çocuk
için bu bilgi ve sevgiden daha güzel
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Linyit Madenleri de Özelleşti, Sırada Bor
Madenleri, Termik Santraller, BOTAŞ Var…

Özelleşti̇rme Emperyali̇st Sömürü Poli̇ti̇kasıdır

Özelleşti̇rme Karşıtı Mücadelemi̇z
Emperyali̇zmi̇ Hedeflemeli̇di̇r!
siyasal, ideolojik ve örgütsel sonuçları
olan bir politikadır. Özelleştirme sömürünün artması demektir, işsizlik
demektir, kazanılmış hakların gasbedilmesi, örgütlülüklerin dağıtılması
demektir.

1980’lerle birlikte başlayan özelleştirme süreci 2004’ler sonrası en
üst boyuta çıktı. TÜPRAŞ’tan TEKEL’e, Erdemir’den TELEKOM’a,
SEKA’dan Et-Balık Kurumu’na işletmelerin özelleştirilmesi, sağlıktaki
özelleştirmeler… İktidara gelen her
düzen partisiyle artarak sürdü. Özelleştirme karşıtı mücadelenin zayıflığı,
bu konuya karşı çıkıştaki çarpık anlayışlar ve genel olarak sınıf mücadelesinin geriliği nedeniyle özelleştirme saldırısı geriletilemedi. Bugün
bu politika işbirlikçi AKP eliyle fütursuzca sürdürülüyor.
Ülkemiz zenginliklerini tekellere
peşkeş çekmekte Amerikan uşağı
AKP iktidarının eline kimse su dökemez.
Bor madeni açısından zengin bir
ülkeyiz. Dünya rezervinin % 6070'ine sahip bulunmaktadır. Bor madeni başta metalürji olmak üzere
nükleer reaktörlerde, organik kimya
sanayiinde ve pekçok sanayi dalında
kullanılmaktadır. İşte AKP bu zenginliği emperyalistlere peşkeş çekiyor.

Linyit de Türkiye’de rezervi en
zengin enerji kaynaklarından biridir.
Çoğunlukla yakacak olarak özellikle
termik santrallerinde kullanılmaktadır. İşte dur denilmezse bu zengin
maden de emperyalist tekellere peşkeş çekilmiş olacak.
İşbirlikçi AKP iktidarı emperyalist
tekeller lehine yasaları ve düzenlemeleri jet hızıyla ve ikiletmeden hayata geçiriyor. LİNYİT madenlerinin
özelleştirilmesinin önünü açan düzenleme Meclis Genel Kurulu’nun
son çalışma günü hem de torba yasaya son dakikada eklenen bir madde
ile kabul edildi. Yine “BOR'da taşeron yöntemiyle özelleştirme adımları”
atıldığı gözlenmektedir. Termik santraller de tekellerin iştahını kabartmakta ve sırada beklemektedir.
Özelleştirmelerin baştan sona işçilerin, emekçilerin aleyhine olduğu
tartışmasız bir gerçektir. Ve bu gerçek
özelleştirmelerin ortaya çıkardığı sonuçlarla da her gün kanıtlanmaktadır.
Özelleştirme sadece ekonomik
temelli değil ekonomik, demokratik,

Özelleştirmeye karşı çıkışımız
ve özelleştirme karşıtı mücadelemiz
bu netlikte ve kararlılıkta olmak zorundadır. Özelleştirme karşıtı mücadelemizin hedefinde emperyalizm
olmalıdır.

ne olabilir? Bunlar çocuğun kişiliğini
de olumlu yönde etkileyip belirleyecektir. Anne babalar boşuna demezler "dayısına çekti bu", "amcası
gibi gözü kara oldu..." diye.
Akrabalık hısımlık işte böylesine
etkili, eğiten, şekil veren bir özellik
taşır. Sonra emek harcanan bu çocuklar bir ömür boyu gözetilir doğal
olarak. Okuluna, işine kafa yorulur,
evlendirilir, sorulur, edilir. Birgün
hapse girerse de kendi başına bırakılmaz. En kötüsü bile "aramadık,
sormadık, ayıp ettik" diye kendini
yer bitirir.

Akrabalık, hısımlık düzenin bencil, yoz ilişkileri karşısında sahip
çıkıp olumlu anlamda geliştirmemiz
gereken ilişkilerdir. Düzenden kopmak demek bu ilişkilerden kopmak
değildir. Çünkü bunlar esas olarak
düzenin dayattığı bencilliğe karşı
dayanışmayı, paylaşımı, sevgi, saygı
ve sıcaklığı içerirler. Yozlaşmaya
karşı dayanışmayı büyütmek için
önce en yakınlarımızdan başlamalıyız.
Hem devrimci olup hem de en
yakınlarını görmezden gelmek, halkımızın en temel ilişki biçimlerine,

akrabalığa, hısımlığa uzak veya
yabancı olmak bir çelişkidir. Bu
ilişkiler içinde örnek, yapıcı, yardımsever, çıkarsızca sahiplenen ve
tüm maddi manevi görevlerini yerine getiren bir tarzımız olmalıdır.
Olgun bir insan böyle davranır. Devrimcilik de işte bu olgunluğumuz
içerisinde anlamını bulur. Haydar
Başbağ ve Mehmet Başbağ'ı düşünmeliyiz. Sahiplenme bu örnekte çok
somuttur. Hepimiz Haydar olmalıyız,
hepimiz Mehmet olmalıyız. Düzenin
dayattığı yozluğa, parçalanmışlığa,
bireyciliğe teslim olmamalıyız.

Özelleştirme, basit bir satış olayından ibaret değildir. Sağlıktan eğitime, temel kamu hizmetlerinden
kültürel alana kadar yayılmaktadır.
“Amaç, sermayeye yeni kar alanları
açmak, kapitalist çarkın dişlilerinin
yağlanmasını sağlayacak sermaye
pompalamaktır. Yani, sözkonusu olan
kapitalizmi dünya çapında yeniden
tahkim etme amaçlı tekellerin bir
saldırısıdır. Elbette özelleştirme bu
saldırının tümünü ifade etmemekte,
ama önemli bir ayağını oluşturmaktadır.”

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!
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caktır. İşte bütün bunlar, hep
hasat sonrasına
bırakılır.
Sonra...
Öyle bir taban
fiyatı açıklanır
ki, kurulan hayaller yıkılıp gider. Yüzler gülmez, dertler dermanını bulmaz.
Borçlar ödenince elde avuçta bir
şey kalmayacaktır.
Sonuç: Bütün bir yıl, yok pahasına
çalışmıştır...
Yaşanan büyük bir hayal kırıklığı,
kızgınlık ve öfkedir. Haksızlığa uğramanın, "bu kadar da olmaz ki" dedirten isyan içten içe büyür. Küçük
üretici örgütsüz olduğu için ve bu nedenle de daha ötesini yapamayacağı
için, alınteriyle suladığı ürününü getirip meydana döker.
Yok pahasına, karın tokluğuna
çalıştırıldığını sezen köylü, bu sezginin hıncıyla yüklendiği ürününü döker yolun ortasına. O güne kadar
"zeval vermesin" dediği devletin polisi, jandarmasıyla karşı karşıya gelir.
Direnir, eylem yapar.
İşte tam bu sırada bir üretici, bir
yandan direnirken bir yandan da "Bu
dava, ekmek davasıdır" diye haykırıyor.
"Bu dava, ekmek davasıdır" demenin anlamı, bütün emekçilerin
sözlüğünde aynıdır.
Halkımız EKMEK DAVASI uğruna gık demeden çalışır, onca çileyi çeker yeri gelir gurbete gider, yaban ellerde binbir eziyete katlanır, sabreder... Sırf, ekmek davası için yapar
bunları.
"Ekmek davasının" halkın bilincindeki karşılığını bilen çay üreticisi de diyor ki: "Bu ekmek davasıdır,
herkes saygı gösterecek..."
Emekçi halk, ekmeği davası için
bunca çalışmasına rağmen, ekmeğine el uzatılırsa, işte o noktadan itibaren "Bu dava ekmek davasıdır",
"Ekmeğimize el uzatanın elini kırarız" demektir.
Halkın dilindeki deyişlerin, yeri

EKMEK DAVASI VE SINIF
KİNİ...
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Orta yaşlı bir köylü, bir yandan
ürettiği çayı yola döküyor, bir yandan
da haykırıyor : "Bu dava, ekmek davasıdır. "
Bilinmelidir ki, sınıf kininin üzerinde şekillenip büyüyeceği dava,
işte o köylünün eylemi ve söylemiyle ifade ettiği "ekmek davası"dır.
Çayın bu yıl taban fiyatı olarak 110
kuruş açıklandı. Oysa, üreticinin
maliyetinin asgari fiyatı 1 lira 70 kuruş'tu. Ancak köylüler istedikleri asgari oranı alamadıkları gibi, ellerindeki çayı 110 kuruşa bile satamıyorlar. Çünkü, Çay-Kur, alımlarda
kontenjan uyguluyor ve üreticiden çayın yüzde 25'ini ancak alıyor. Geri kalanlar ise, tüccarın-tefecinin insafına
bırakılıyor. Tüccarın verdiği fiyat ise
65 kuruş...
İşte bu gerçeklik, çay üreticisinin
ürettiği çayı meydanlara dökmesinin
sebebidir.
Üreticinin alınteriyle sulayıp, emeğiyle büyüttüğü ürünü, sokağa döküyor olması, mahkum edildiği koşullara isyan etmesi demektir.
Verilen taban fiyatın emeğine haksızlık olduğunu gördüğü oranda, bu
yaklaşımı lanetlemek için gözü gibi
baktığı ürününü sokağa döker.
Ürün sokağa dökülmüştür ama
anlamı, egemenlerin suratına çarpmaktır.
Küçük üreticiyle, köylüyle yetiştirdiği ürün arasındaki ilişki, doğrudan bir ilişkidir. Onca zaman emek verir, eker, biçer sular, çapalar, korur, yetiştirir ve gün be gün büyümesine tanık olur. Derken hasat vakti gelir.
Hasat yapılacak, ürün elden çıkartılıp borçlar ödenecek, eksiklikler
giderilecek ve düğün gibi, sevinçli olduğu kadar maliyetli adımlar atıla-

Engin’e
Tırmanıyoruz!
Tırmanıyoruz
sarp kayalıklar üzerindeki
kaleye doğru.
Mahir’den Dayı’ya
Engin’den Erdal’a bu kavga
bizim.
Tırmanıyoruz!
Kızgın yağlar boca ediliyor
oklar yağıyor
dört bir yandan üzerimize.
Yanan-vurulan devrederek
göğsündeki bayrağı ardındakine
saplanıyor o sarp kayalara,
kale duvarlarına
bir basamak
bir halka olarak.
Tırmanıyoruz
burçlara doğru!
Halkalardan tutarak
basamaklara basarak
göğsümüzde
şehit kanlarıyla kızıllaşan
bayrak.
Tırmanıyoruz!
Devredeceğiz bayrağı
ardımızdakine
şehit düşünce.
Tırmanacak yoldaşlarımızın
öncülüğünde halklarımız
Oligarşinin kalesine.
Zapdedilecek kale.
Çekilecek burçlarına
bayrağımız.
Kazanacağız!
Özgür olacak halklarımız
Vatanımız bağımsız!
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Hayatın
Öğrettikleri

O İki Kişi Canan'ı Otobüste,
Bir Duraklık Mesafede Tanımışlardı!

Yıl 2007. Canan Kulaksız Alternatif Öğrenci Şenliği’mizin üçüncüsü için çalışmalara başlamıştık. Ege Üniversitesi içerisinde iki ayrı noktada masalarımızı açmıştık. Masaların çevresinde el ilanlarımızı dağıtıyor, zaman
zaman da kantin ve kafeteryalarda el ilanlarıyla şenliğe
davet çağrımızı sürdürüyorduk. Bir grup arkadaş bu işlerle meşgulken, ben ve bir arkadaş da kampüs içinde afişlemeye çıkmıştık. Bütün öğrenciler şenlik afişlerimizi, Canan'ı görmeli diyorduk.
Yurt alanını çevreleyen duvarlara ve yurda giden yollarda afişlerimizi yapmış, ellerimizdeki afişleri tüketmiştik.
Önceki günlerde yaptığımız afişlerle birlikte kampüsün
büyük bölümünde afişlerimiz bulunuyordu. Afiş yaparken bazı öğrencilerin elinde ilanlarımızı da görüyor ve
haliyle seviniyorduk. Şenliğin üçüncüsünü düzenliyorduk. Ancak birçoğumuz İzmir'e yeni gelmiş, şenliğin örgütlenmesinde ilk defa yer alıyorduk. Doğal olarak, bir
"acaba" düşüncesi, tatlı bir merak, biraz da kaygı duymuyor değildik...
Hazırlık bölümündeki masamıza gidip biraz daha afiş
almak için üniversite içinde sefer yapan ücretsiz ring otobüsüne binmiştik. Otobüs her zaman olduğu gibi kalabalıktı. Elimizde kova ve fırçalar, ilk durakta ineceğimiz
için kapıya yakın bir yerde duruyorduk. Duruyor ve öğrencilerin ellerine bakıyor, ilanlarımızı görmeyi umuyorduk.
Afişlerimizin olduğu bir duvarın yanından geçerken
önümüzde oturan iki kız öğrenci aralarında konuşuyorlardı.
Biri "Canan Kulaksız kim ya?" diye sormuştu. Diğeri
de anlatıyordu: "Bu okulda öğrenciymiş önceden, ölmüş.

gelince küfür ve bedduanın neye karşılık geldiği ve bunların sınıfsal anlamları iyi anlaşılmalıdır.
Halkımız yeri gelir ekmeğini taştan çıkartmaya çalışır, yeri gelir bu
işin zorluğunu ifade etmek için "ekmek aslanın ağzında" der.
Ekmeği için binbir sıkıntıya katlanır, şikayet etmez, hatta şükreder. Ta
ki ekmeğine el uzatıldığını anlayana
kadar devam eder bu.
Ne zaman ki, canından can katarak yetiştirdiği ürününü sokağa dökerek "Bu dava ekmek davasıdır" der,
işte o zaman ekmeğini ölümüne savunacak demektir.
Cepheli, işte bu ekmek kavgasını
örgütleyecek ve "Bu dava, ekmek davasıdır" diyen emekçilerin hıncını, öf-

Rockçıymış." Haliyle diyalogları, özellikle de Canan'a dair
söylenen dikkatimizi çekmişti.
"Merhaba" diyerek kendimizi, Gençlik Derneğimizi
tanıttık onlara; Canan'ı anlattık. Ege Üniversitesi öğrencisi olduğunu, F tiplerine-tecrite karşı ölüm orucunda şehit düştüğünü anlattık. İlgiyle dinliyorlardı. Canan'ı müzisyen, Rockçı zanneden, bunu bir arkadaşından öğrendiğini söyleme ihtiyacı duymuştu. Onları en fazla etkileyen, Canan'ın kendileriyle yaşıt olduğuydu. Nasıl
Ölüm Orucu yapabilmiş, nasıl o kadar dayanmış diye soruyorlardı. Ve aslında hepimizin yaptığını yapıyor, kendilerini Canan'la kıyaslıyorlardı.
Sınırlı sürede Canan'ı, direnişi anlatmaya çalışmıştık.
Bu vesileyle, şenliğimize özel olarak davet edebilmiştik
onları. Geleceklerini söylemişlerdi. Şenlik alanında onlarla karşılaşamadık. Belki geldiler, belki de gelmediler. Ama kesin olan bir şey vardı. Artık Canan'ı tanıyan, direnişini bilen ve saygı duyan binlerin içerisindeydiler.
Bu yaşadığımız olay hayli öğreticidir. Afişlerimiz işe
yarıyordu. Canan'ı, şenliğimizi üniversitenin-öğrencilerin
gündemi yapabiliyorduk. Kitle çalışmasında kullandığımız temel araçların, afişlerimizin, bildirilerimizin etkili
olduğunu görüyorduk. Fakat bunlar kitle çalışmasının kendisi değildi, olamazdı. Yarattıkları etki ilk adımdı. Tamamlayıcı olan, sonuç getirecek olan kuracağımız birebir ilişkilerdir. Pratik öğretiyordu, kitleler neredeyse
orası kitle çalışmasının zeminidir. O iki kişi, Canan'ı otobüste, bir duraklık mesafede tanımışlardı.

kesini açığa çıkartarak gerçek hedefine yönelmesini sağlayacaktır.
Rizeli çay üreticisi, alınteriyle suladığı ürününün alenen gasp edilmesi
karşısında boyun eğmiyor, şükretmiyor,
susmuyor. Hayır! Olanca örgütsüzlüğüne rağmen, yol kesiyor ve haykırıyor: "Davamız, ekmek davasıdır."
İşte bu "ekmek davası"nın, kapitalizm koşullarındaki ekmek kavgasının temelini, özünü de Lenin belirterek şöyle demiştir: "Ekmek için savaşım, sosyalizm için savaşımdır.”
Kapitalizm koşullarında ürününün gasp edilmesine karşı yol kesen
üreticiye, kurtuluşun sosyalizmde olduğunu gösterecek olan Cepheli'den
başkası değildir.
Halkın canından can katarak ye-
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tiştirdiği ürününü dökerek yol kesmesi, öfkesinin büyüklüğünü gösterir. Bu öfke, ekmeğine el uzatanların
elini kıracağının açık ilanıdır. Yeter ki
örgütlensin...
Devrim, ekmek davası için örgütlenen kitlelerin eseri olmuştur
daima ve öyle olmaya da devam
edecektir.
Nazım Hikmet'in "Topraktan öğrenip / kitap az bilendir " dediği
köylüler için yazdığı o şiir bilinir. Ne
diyordu o şiirde Nazım: Gayrı yeter
demeye görsünler... Önlerine bir halden anlayan düşmeye görsün... İşte o
zaman, ekmek kavgası zaferine ulaşacaktır: Devrim...

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!
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Yalancılar Sürüsü; Hi̇çbi̇r Yalanınız

Gerçekleri̇ Yok Edemeyecek!
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Tayyip Erdoğan’ın yalanlarının
ve halka düşmanlığının sınırı yok.
Yalanlarını boşa çıkaracağız!
Tayyip Erdoğan asıyor kesiyor
yine. Bağırıyor çağırıyor saldırıyor
dört bir yana. Saklamaya çalıştığı
çok pisliği var çünkü. Herkese yalancısınız diyor, bütün doğruları kendisi biliyor, bu yüzden yalancılıkla
suçluyor köşe yazarlarını, bilim adamlarını, hatta çok sevdiği Amerika’nın
gazetelerini bile. Derdini anlatan
halka dahi yalancı diyor. Sadece Tayyip Erdoğan da değil, işbirlikçi oligarşinin tüm kurumları konu halkı
kandırmak olunca kendi aralarındaki
dalaşmaları unutup ortaklaşıyorlar
yalanlarında. Nasıl ortaklaşmasınlar
düşmanları ortak amaçları bir, Amerika’ya daha fazla yaranmak için
daha fazla uyutmaları lazım halkı.
Son bir haftada yaptıkları açıklamalarda bile ne kadar pervasızca
halkımızın acılarıyla yoksulluğuyla
dalga geçerek yalanlar söyledikleri
görülüyor.
Ne demişti Tayyip Erdoğan sel
baskınları için? “Dere yataklarını
evlerle doldurursanız derelerin intikamı kötü olur.” Kentsel dönüşümle
dere yataklarında evler yapılmayacaktı. Tüm amaçları halkın mutluluğu,
sağlığıydı. Kentsel dönüşüm rant için
değil halkın huzuru içindi. Samsun'da
yaşanan selin ardından Başbakan
Tayyip Erdoğan’ın yalanları ve
TOKİ’nin gerçek yüzü birkez daha
çıktı ortaya. Saklamaya çalışsalar da
olmuyor işte. Dere yatağına yapılan
5’i TOKİ evleri yüzünden toplam
14 insanımız canından oldu. Ne kader
ne de doğanın felaketiydi 14 insanımızın canına sebep olan. Kayıpları-

mızın nedeni, AKP’nin kar hırsı halk
düşmanlığıdır. Belgeler, bilim adamları açıklıyorlar dere yatağına bile
bile TOKİ’nin site yaptığını, uyardıklarını söylüyorlar. Buna karşın
tüm gerçeklere rağmen ne diyor Tayyip Erdoğan ve yağverleri; “Elhamdulillah TOKİ’nin bir hatası yok”
diyorlar. Nasıl karalasınlar kar kapılarını? Suç deredeydi, fazla yağan
yağmurdaydı.
Yalan söylüyorlar ölen canlarımıza
verdiğimiz kayıplara baka baka dalga
geçiyor eğleniyorlar acılarımızla.
Bir yalanı da KPSS sınavı sonrası
ortaya çıktı Erdoğan’ın;
9 Temmuz tarihlerinde KPSS sınavı yapıldı. Daha sınav bitmeden
soruları internette gezinmeye başladı.
Bunun üzerine sınavda kopya çekildiği söylentileri yayıldı. ÖSYM’ nin
ilk yaptığı açıklama “yok öyle bir
şey” oldu. Ama gerçekler saklanmıyordu işte. Bu sefer de Tayyip Erdoğan olayı haber yapan gazeteleri ve
internet sitelerini suçladı. “Ben yok
dedim ya niye araştırdınız, niye gerçekleri ortaya çıkardınız” diyordu.
Feryadı büyük Erdoğan’ın, satın alsa
da bütün burjuva medyayı, sustursa
da dilleri hiç kimse engel olamıyor.
Gerçekler bir yolunu bulup çıkıyordu
ortaya.
Utanmazca yalan söyleme sanatını
Uludere katliamı sonrasında bir kez
daha görmüştük Erdoğan’ın. İçlerinde
çocukların da olduğu 34 insanımızı
katlettiler. Önce “onlar teröristti” dediler, “PKK’lilerden yardım alıp sınırı
geçmişler” dediler ama çabuk patladı
bu yalanları. Sonra paçalarını kurtarmaya çalıştılar. Görüntüler kimindi
sorusu sorulmaya başlandı bu defa.
İşbirlikçilikleri ortaya çıkmasın diye
“istihbaratın milli” olduğunu söylediler. Amerikada bir gazete’ nin yaptığı haber sonrası görüntülerin Amerika’nın verdiği ortaya çıktı. Yalanları
bir bir dökülen Erdoğan yine esip
gürledi. Gerçeklere dayanamıyordu
“Artık bu konuda konuşulmayacak

birilerinin ekmeğine yağ sürülüyor”
dedi konuştukça batmaktan korkuyordu. 34 insanı katledenler el birliği
yapıp susuyorlardı bu defa.
Son yalanlarının içinden kendileri
de çıkamadılar, kuyrukları birbirine
dolandı. AKP açıklama yapıyor olmuyor susuyor, Genelkurmay konuşuyor olmuyor. Aynı hafta üstü üstüne
birbiriyle çelişen 7 farklı açıklama
yaptı Genelkurmay. “Suriye uluslararası sularda füzeyle uçağımızı
vurdu askerlerimizi şehit etti” derken
uçağın Suriye sularında vurulduğu
ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan asıp
keserken savaş sözleri havalarda uçuşurken Genelkurmay’ın son açıklaması sonrası bu sefer “Uçağımızı
kim vurdu” denilmeye başlandı. Kuyrukları birbirine dolaştı tilkilerin.
Sonrasında Erdoğan çıktı meydana
herkesi vatan hainliğiyle suçladı. Konuşan, soran, tartışan herkesi suçladı
tehdit etti. Ya kendi dediklerini yazacak tartışacak ya da susacaklardı.
Yalanları dikiş tutmuyor yine de pervasızca yalan söylüyorlar. Gerçekler
ortada onlar yalanlardan besleniyorlar.
Ne Tayyip Erdoğan’ın ne de diğer
işbirlikçilerin halkın gözünde inandırıcılığı kalmamıştır. Ne kadar susturmaya çalışsalar da halk gerçekleri
görüyor. Bizim gerçeğimizi nasıl saklarlar? Uzakta değil ki bizim gerçeğimiz; kaynamayan tenceremiz, ziyan
olan emeğimiz, selden, depremden
yitip giden canlarımız, açlıktan ölen
bebelerimiz, işsiz binlerce gencimiz
bizim gerçeğimiz. Bunları hangi yalan
saklar?
Halkımız! Bu yalancıların, ekmeğimize, canımıza, malımıza kastedenlerin yalanları karşısında örgütlenelim, ekmeğimizin savaşını verelim.
Devrimciler, kendine demokratım,
ilericiyim diyenler!
AKP; Ya benden yana olursunuz
ya da size yaşam hakkı tanımam
diyor. AKP'ye ve tüm işbirlikçilere
karşı halkımızın açlığını, yoksulluğunu
örgütleyelim, birleşelim, savaşalım.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Hasta Tutsak İbrahim Çınar Serbest Bırakılsın!

Aksi Durumda Sorumlusu
AKP İktidarı Olacaktır!
TAYAD’lı Aileler
Hapishanelerdeki tecrit uygulaması nedeniyle evlatlarımız ağır hastalıklara yakalanmaya devam ediyor. F Tipi hücrelerdeki koşullar sağlıklı evlatlarımızı da hasta bir tutsak
haline getiriyor.
Hasta tutsaklara özgürlük mücadelemiz Güler Zere ile duyulmuştu
daha çok. Güler Zere, hasta tutsakların
bir sembolü olmuştu. Aylarca süren
bir mücadelenin sonucunda özgürlüğüne kavuşmuştu. AKP iktidarı onu
ölümün kıyısında tahliye etmişti.
Daha doğrusu etmek zorunda kalmıştı.
Tecrit sürüyor, evlatlarımız hücrelerde hastalanmaya ve ölüme terk
edilmeye devam ediliyor.
Şimdi devrimci tutsak İbrahim
Çınar için kanser teşhisi konuldu. İbrahim Çınar 2011 yılının Aralık ayında Nurtepe-Çayan Mahallesi’ne yapılan gözaltı ve tutuklama teröründe
tutuklanmıştı. Aylardır keyfi gerekçelerle tutuklu bulunmaktadır ve hala
mahkeme karşısına çıkmamıştır. Tutuklandığında hiçbir sağlık sorunu
yoktu. Şimdi ise böbreğinde kanser
teşhisi konuldu ve acilen ameliyat olması gerekiyor.
Anlatmaya çalıştığımız tecrit politikası budur. Yalnız bir şekilde, hayattan ve insanlardan tecrit edilen tutsaklar, tecrit işkencesinin yanında
yaşadıkları saldırılar, sağlıksız beslenme ve tedavi koşullarında bu duruma getirilmektedir. Tecrit öldürmeye devam ediyor sözümüz bir ajitasyon değil, F Tipi tecrit gerçeğinin
ta kendisidir.
Geçtiğimiz haftalarda F Tiplerinde sağlık sorunları nedeniyle 2 ölüm
yaşandı. Bunlar sıradan ölümler değildi. AKP iktidarının tecrit ile sürdürdüğü katliamın devamıdır. Birin-

ci ölüm, Muş E Tipi Kapalı Hapishanesi’nde bulunan hasta tutsak
Kasım Demir’di. Kasım Demir, siroz hastasıydı ve buna rağmen serbest
bırakılmadı ve kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirdi. İkinci ölüm, Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde bulunan
Haki Kuru oldu. Haki Kuru, ölümünden önce 15 gün boyunca dilekçeler vermişti ve hastaneye sevk istiyordu. Fakat tecrit uygulamalarını
aşamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu
tecritin aldığı bir can oldu. Kuru, 5 aydır tutukluydu. O da daha mahkeme
karşısına çıkarılmamıştı. Ve verdiği
dilekçelere rağmen hastaneye bile götürülmemişti. Ki, hastaneye götürülmek de çoğu zaman yetmiyor. Çünkü, kelepçeli tedavi dayatılıyor, tedavi
hakkı engelleniyor. Dahası, sağlıklı bir
tedavi yapılmıyor. Şimdi İbrahim
Çınar bu şekilde ölüme terk edilmek
istenmektedir.
Temmuz ayında gerçekleşen bu iki
ölüm, tecrit gerçeğini kabul etmek istemeyenlere tecriti bir kez daha hatırlattı. Tecrit hem fiziki koşullarıyla,
hem de neden olduğu uygulamalarla bir işkencedir. İnsanlık dışı bir uygulamadır. Evlatlarımız bu politikayı halka anlatmak ve tecritin kalkması
için ölümüne direnmişlerdir. 122 evladımız tecrit hücrelerine karşı ölüm
oruçlarında kendini feda etmiştir. Bu
bedeller, başka yoldaşları tecrit işkencesini yaşamasın diyeydi. AKP iktidarı, bedeller pahasına kazanılan
hakları gasp edebileceğini sanıyorsa
yanılıyor. Hem kazandığımız haklarımızı koruyacak, hem de tecrit tamamen kaldırılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
F Tipi hapishanelerde saldırılar da
sürekli bir politika olarak uygulanıyor ve hasta tutsaklar da saldırılara uğ-

rayarak, hastalıkları ilerliyor.
İbrahim Çınar, hastalığı bilinmesine rağmen 28 Haziran günü gardiyanların saldırısına uğramıştır. Keyfi bir saldırı sonucunda 3 kişilik hücreden alınıp 1 gün ayrı bir hücrede tutulmuştur. Ayrıca saldırıya direndiği
için 1,5 ay iletişimden men cezası almıştır. Yani koşullarının kötü olması ve moralinin bozulması için her şey
yapılmaktadır. AKP’nin hasta tutsaklara karşı uyguladığı politika budur.
F Tiplerinde saldırılar için her
şey gerekçedir. Tam bir keyfiyettir bu
uygulamalar ve amaç olarak devrimci
tutsakların düşüncelerini terk etmesi
istenmektedir. İnançsız, amaçsız yaşayan insanlar haline getirilmek istenmektedirler. Ama evlatlarımız direnmeye devam ettiği için saldırılar
da alabildiğine devam etmektedir.
Bu saldırılara karşı evlatlarımızı sahipleneceğiz ve saldırıyı yapanlardan
ve tüm sorumlularından da hesap
soracağız.
Şimdi, bir hasta tutsağımızı
daha zulmün elinden almak için
mücadele ediyoruz. Devrimci tutsak
İbrahim Çınar’ı aile çevremizden, arkadaşlarımıza, tanıdığımız herkese anlatmalıyız. Tecriti ve hasta tutsakları daha çok sahiplenmeli ve sahiplendirmeliyiz. Unutmayalım, biz onların dışarıdaki sesiyiz ve zulmün
elinden çekip almak için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır.
İbrahim Çınar’ın yakalandığı
kanser yayılmadan, ölümün kıyısına gelmeden onu tecrit hücrelerinden çıkarmalıyız.
İbrahim Çınar’a Özgürlük!
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
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“Tüm Halkımızı Sesi̇ni̇
Sesi̇mi̇ze Katmaya,
Bu Komployu Boşa
Çıkarmaya Çağırıyorum!”
Özgür Tutsaklardan
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Sevgili Yürüyüş dergisi, merhaba!
27 Mart 2012 tarihinde bir
komployla tutuklanarak getirildiğim hapishaneden yazıyorum size.
AKP'nin polisi, demokratik mücadelenin yükselmesi karşısında her
gün biraz daha tahammülsüzleşiyor.
En basit hak arama eylemlerine dahi
pervasızca saldırıyor. Binlerce polis,
biber gazları, mermiler yetmiyor,
bugün insanları dalga yayarak hareketsiz kılacak yeni bir silahın tanıtımını yapıyor. Gece yarılarında yoksul mahalleleri basıyor, gözaltı ve tutuklama terörü estiriyorlar. Demokratik eylemlere katılmayı suç delili olarak kullanmaya çalışıyorlar.
Delil yoksa da delil yaratıyorlar.
Komployla tutuklanmamızı da, bu genel durumdan bağımsız görmüyorum.
Tıpkı diğer saldırılar gibi komplo da,
AKP'nin halk korkusunun, devrimciler karşısındaki acizliğinin resmidir.
Hapishaneye getirildikten sonra
televizyonlarda hakkımızda yapılan
"sansasyonel eylem yapacaklardı", "intikam timi çökertildi" haberlerini izledim. Hikmet Sami
Türk'ten Mehmet Ağar'a, Tayyip Erdoğan'dan Ökkeş Şendiller'e kadar

O BİR CEPHELİ
ERDAL DALGIÇ'A
Kırkaltısında bir delikanlı...
yazıldı tarihimize!
Kırkaltısında UMUT...
Kırkaltısında ÖZGÜRLÜK
TÜRKÜSÜ!..
"...Nasıl düşünür...
Nasıl yaşar...
Nasıl çalışır...
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Ancak, ortada ne "tim" var, ne de
silahlı bir eylem. Kimimiz çalışanı olduğumuz dernekten çıkıp eve gidiyorken, kimimiz Ankara'nın ortasında katıldığımız bir eylemden dönerken gözaltına alındık. Her birimiz polisin gözü önünde olan, açıktan mücadele eden insanlarız. Yaptığımız eylem, halka ulaştırdığımız bir dergi, bir
bildiri takip ediliyor. Tüm bunlar ortada olduğu halde komplo kurup tutukluyorlar. Yani açıktan demokratik
mücadele yürütmenize izin vermeyeceğiz, yaptığınız her şeyi suç ilan
edeceğiz diyorlar. Suç bulamayınca
da yaratıyorlar.
Dosyama konulan "kroki bulundu, sd kart bulundu" iddiaları,
polisin yalanından ibaret. Öte yandan
benimle bir bağı dahi kurulmamış bu
iddiaların. Bunun dışında suç olarak
ortaya konan şeyler, "sen devrimcisin, en temel, en demokratik hak-

ların bile sana suç!" dedikleri niteliktedir. Sayfalarca yazılmış cümlelerden sadece bir kaçını paylaşmak isterim:
"...aynı dosya şüphelilerinden
Hakan Yılmaz ile otobüs durağına giderken görüldüğünüz",
"11.09.2011 günü Çankaya Kültür Derneği'nde gerçekleştirilen etkinlikte yemek yerken görüldüğünüz",
"Hasan Varlı'ya ait muhasebe bürosunda bulunduğunuz!"
Otobüs durağına gitmek, bir dernekte yemek yemek, bir muhasebe
bürosuna gitmek suç olabilir mi?
Hangi yasada yazıyor bu? Bu ülkenin
savcıları hakimleri otobüse binmiyor
mu? yemek yemiyor mu? Yoksa bunlar sadece devrimcilere mi yasaktır?
Cevabı açıktır. Bu ülkede hukuk
yoktur. Hukuk, alt alta sıralanmış maddelerden ibarettir. Devrimcilere komplo
kurmak tüm yasalara uygundur. Bu
komployu boşa çıkarmak, demokratik
mücadelenin, devrimciliğin sorgulanır
hale getirilmeye çalışılmasına cevap olacaktır. Tüm halkımızı sesini sesimize
katmaya, bu komployu boşa çıkarmaya çağırıyorum.
Emel Keleş
Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi-Ankara

Nasıl savaşır..."
Yıllarca sordu bu soruyu?
Ve en güzel cevabı da
kendisi buldu!
" Devrim silahla kazanılır "
Hesap silahla sorulur...
Öc silahla alınır!
Bu inançla...
Bu bilinçle...
Bu cüretle...
Ve yıllarca biriken öfkesi'yle...

Ve zaptedilemeyen
SINIF KİNİ'YLE !
Can yoldaşıyla birlikte...
Adımladı zulmün karargahının
yolunu...
MAĞRUR...
VE GURURLU!..
Nasıl mağrur olmasın ki...
Nasıl gurur duymasın ki...
Halklarımızdan öğrenmişti
ÖZVERİ'Yİ

uzun bir isim listesine yönelik silahlı
eylem hazırlığında olduğumuz iddia
ediliyordu.
"İntikam" kelimesiyle, bu ismi sayılan kişilerin yan yana ifade edilmesinin sorgulatır olduğu gerçeğini bir
yana koyuyorum. Keza intikam, yapılan kötü bir şeyin hesabını sormanın
tanımıdır ve sınıflar mücadelesindeki
yeri tartışmasız biçimde ortadadır.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Devrimci Memur
Hareketi
Tüm insanların sağlıklı ve güvenlikli bir yaşam hakkı vardır. Dünya
halkları bu hakkı kan revan içinde yüz
yıllar boyu süren mücadeleleri sonucunda elde etmişlerdir.
Sağlık hizmetleri herkes için parasız olmalıdır. Bunu sağlamak bir devletin temel görevlerinden birisidir.
Halk sağlığı, bir ticaret aracı haline
dönüştürülemez. Hastalık son aşamaya geldiğinde değil, hastalık oluşmaya başladığı ilk andan itibaren sağlık
hizmetleri devreye girmeli ve hastalıktan koruyucu sağlık hizmetleri
yaygınlaştırılmalıdır. Sağlık hizmetinin asıl anlamı da budur zaten… Hasta olmadan önce, hastalıklara karşı önleyici tedavi hizmeti verilmelidir…
Halktan yana yönetimlerde, halkın
iktidarında sağlık politikası bu anlayış
üzerinden şekillenecektir.
Ama halk düşmanı iktidarlarda
sağlık hizmetleri, para kazanma aracı
haline getirilmiştir. Hastaneler rant
merkezleri olarak görülmektedir. Ve
sağlık hizmetleri de satın alınan bir
maldır… Parası olanın alabildiği, olmayanın alamadığı bir mal…
Bu süreç öyle bir doğallaştırılır, kanıksatılır ki; sağlık hakkının parasız
olabileceğine halkın kendisinin de
inanmaması sağlanır… İlaç almak
için para vermek doğal görülür… Ölmemek için tedavi olmak istemek bir
lükse dönüştürülür. Ve hayatta kalmak
artık doktorların insafı, Allah’ın gücüyle, dualarla istenen, beklenen bir özleme dönüşür. Halkımız acılarıyla,
ağrılarıyla, hastalıklarıyla yaşamaya
alışır. Hastalıklar olağan karşılanır, birlikte yaşamaya çalışılır.
Yaşlılarımızın çoğunun dişleri yoktur… Hepsi değilse de bir iki tanesi
mutlaka eksiktir… Ama sağlık hakkımız öyle gasp edilmiştir, hakkımızın
çalınması öylesine doğallaştırılmıştır
ki, paramız olmadığı için yaptıramadığımız dişlerimizle yeriz yemeklerimizi, alıştırırız kendimizi…
Normal olan bu değildir oysa.
Normal olan, hasta bir insanın zama-

“Sağlıkta Dönüşüm”ün
Sonuçları Çalınan Sağlığımız ve
Tedavi Hakkımızdır

nında, var olan en iyi yöntemlerle tedavi edilmesidir.
Televizyonlarda ardı ardına estetik
reklamlarını, haberlerini izliyoruz…
Hastane reklamları çıkıyor… Göz
ameliyatı yapan, saç eken, estetik yapan… Sağlık alanı bir ticaret sektörüne
dönüştürüldüğü için, hastaneler de
sağlığa hastalık-ihtiyaç temelinde değil, kar gözüyle bakmaktadır. Ve en çok
gelir getiren hastalıkların tedavisine yönelinir. Gerisi çok da önemli değildir.
Hastaneler özelleştirilir, tedaviler
halkın ödeyemeyeceği paralarla yapılır… Ve en büyük desteği “şükür”den alırız. Halimize şükrederiz… “Daha kötüsü var” diye avunuruz, avutuluruz… Hastalıklarla yaşamak bir kader değildir… Öyle olmamalıdır.
Halk düşmanları işte tam da bunu
istiyorlar. Ve sağlık hakkımızı daha da
çalmak için yeni yasalar çıkartıyorlar.
Artık gerekli olan ilaçların hepsini aynı
anda alamayacağımız gibi… Paramıza göre tedavi alabileceğimiz A, B,
C… diye sınıflandırılmış hastanelere
gidebileceğimiz gibi… Ve nihayetinde tedavi olamadan göz göre göre ölebileceğimiz gibi…
Bunun örneklerinden birisini İzmir
Bayraklı’da yaşayan Muhlis Barut
yaşadı.
Bir inşaat işçisiydi Muhlis Barut… Sabit bir geliri yoktu. Kanser hastasıydı. Yeşil kartla tedavisini yaptırabiliyordu. Oğlunun askere gitmesinden sonra, “Vatani görevlerini yapanların anne, babalarının sağlık hizmetlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması” nedeniyle yeşil kartı iptal edildi… Ve kanser hastası olan Barut, gerekli ilaçlarını alamamaya başladı. Devlet, onun devleti değildi… Devlet, zenginlerin devletiydi. Sağlık hakkı bürokrasi içerisinde gasp edildi.
Ve Barut, bunların hesabını sormak,
hakkını aramak için 8 Ekim 2010 tarihinde pompalı tüfeğiyle Bayraklı
Toplum Sağlığı Merkezi'ni bastı. Sağ-

lık hakkını çalanlardan hesap sormak
istiyordu. Ölüme terk edilmesi karşısında, düşmanına duyduğu kinle bastı Sağlık Merkezi’ni. Adalet yoktu ve
bunun hesabını mahkemeler değil,
kendisi soracaktı.
Barut, orada bulunan bir polis tarafından ayağından vuruldu ve ardından tutuklandı… Bunlar yaşandığında 48 yaşında olan Barut, şimdi 50
yaşında ve hala tutuklu ve hala kanser
hastası…
Sağlık-tedavi olma hakkını gasp
eden bu düzenin adaleti de yok. İzmir
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yargılama sonunda Barut’a 16 yıl 8 ay
hapis cezası verildi. 16 yıl 8 ay… Bir
kanser hastasının bu cezayı çekecek
ömrü bile yokken, ölene kadar hapiste kalacaksın demektir bu…
Barut, düzenli ilaç kullanırken
Şakran Hapishanesi’ne sevkinden sonra, hapishane idaresi tarafından ilaçlarını alması engellendi. Ailesinin hapishane idaresine teslim etmek istediği
ilaçlar da kabul edilmedi. İlaçsız geçirdiği bir aydan sonra durumu kötüleşince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Adalet Yargıtay kapılarında aranmaya devam ederken; Barut’u muayene eden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği doktorları, 15 Haziran 2012’de,
"“Hepatit B virüsü enfeksiyonuna
bağlı karaciğer sirozu ve ileri evre
kanser tanıları ile tedavisi düzenlenen
hastanın yaşam beklentisinin 6 aydan
kısa olduğu öngörülmektedir.” şeklinde rapor verdiler.
Hastanenin “mahkum koğuşu”nda
yatan Barut’un durumu üzerine avukatları tahliye edilmesi için başvuruda bulundular. Ancak Adalet Bakanlığı, bana değil, mahkemeye sorun
dedi… Mahkeme ise Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Adli Tıp Kurumu’nu Güler Zere’den, Yasemin Karadağ’dan çok iyi biliyoruz. Hasta
tutsaklara yapılan eziyetlerin, işken-
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celerin sorumlularından birisi de bu kurumdur. Barut’un avukatları, “Şu an
dosya Yargıtay Savcılığı’nda mütalaa
verilmeyi bekliyor. Hızlandırılması gerekir. Karar çıksa bile sonuç değişmeyecek; mahkum koğuşundan normal koğuşa alınacak…” açıklamasını yaptılar.
Abisi Salih Barut da, kardeşiyle helalleşmek istediğini belirterek şunları
söyledi: "Başvurmadığımız yer kalmadı. Kardeşim ölüyor. İnsan hata yapabilir, doğru bulmuyoruz ama ölümle pençeleşen bir insana bu kadar acımasız olunmaz. Hasta bir adama bu
kadar eziyet edilmemeli. Bu insandır,
yaşama hakkı var. Kanser neredeyse

tüm vücudunu sarmış, umut olmadığını
söylüyorlar. İki çocuğu, karısı, biz sadece son zamanında yanında olmak istiyoruz."
Tedavi etmeyerek, ilaçlarını vermeyerek öldürüyorlar bir tutsağı ve son
günlerini ailesinin yanında geçirmesine
dahi engel oluyorlar.
Biz tanıyoruz halka düşman bu düzeni…
Vedalaşma hakkını alabilmek için
savaşmak ve gerekirse ölmek gerektiğini biliyoruz…
Halk düşmanları sağlık hakkımızı
çalıyorlar!
Adalet isteğimizi bizi hapsederek

Tek Tek Çalacağız Kapıları,
Tek Tek Her İnsana
Anlatacağız Gerçekleri!
İstanbul-Şişli
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İstanbul'da 17 Temmuz günü Halk Cepheliler, Şişli
Cami önünde toplanarak metrobüs durağına kadar sloganlar ve halka hitaben yapılan konuşmalar eşliğinde Halk
Gerçeği dergisinin dağıtımını gerçekleştirdiler.
"Bilindiği gibi işbirlikçi AKP 'Bağımsızlık, Demokrasi
ve Sosyalizm için Yürüyüş' dergisine 1 ay yayın yasağı koymuş, arkasından çıkan 'Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Yürüyüş' dergisine de aynı yasağı koyduktan sonra, biz de
yayınımızı geçici olarak 'Halk Gerçeği' adı altında sürdürüyoruz.” Şeklinde yapılan açıklamalar eşliğinde dergilerini tanıtarak halka ulaştıran Halk Cepheliler, 59 adet Halk Gerçeği dağıtımı yaptı. Ayrıca Yürüyüş dergisine yapılan baskında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan dergi çalışanlarının 20 Temmuz’da Ankara’daki mahkemesine de katılım çağrısı yapıldı. Dergi dağıtımına 15 kişi katıldı.

AKP'nin Gasp Yasalarına
Teslim Olmayacağız!
Yasalar, Eğer Uyan Varsa
Geçerlidir, Uymayacağız!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesiyle ilgili olarak 18 Temmuz günü “Türkiye
İş Kurumu” Şişli İŞKUR önünde eylem yaptı.
Eylem “Kıdem Tazminatı Güvencemiz, Emeğimiz, Geleceğimizdir, Güvencemiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin
Direnelim!” pankartının açılmasıyla başladı. Şişli Camii önünden başlayan yürüyüşte “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız", "Kıdem Hakkımız, Gasp Ettirmeyiz” sloganları atıldı. Ardından İŞKUR önünde bir açıklama gerçekleştirildi.
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cevaplıyorlar!
AKP’nin sağlık politikasının sonuçlarından birisidir Muhlis Barut’un
yaşadıkları. Sağlık sisteminin merkezinde halk değil, tekellerin karı vardır.
Bu bakış açısı nedeniyle Barut’un
benzeri pek çok örnek yaşanmaktadır,
daha da yaşanacaktır… Eğer biz karşı gelmez ve direnmezsek.
Ya AKP’nin çizdiği bu “kader”e
razı olacağız ya da örgütleneceğiz…
Parasız sağlık hakkımız için tüm
halk olarak örgütlenmeli ve hesap
sormalıyız. AKP’nin yasaları halkı
teslim alamaz. Halkın iradesinden
daha büyük bir güç yoktur.

İstanbul-Eminönü
15 Temmuz günü, 12 Halk Gerçeği okuru Eminönü
Mısır Çarşısı önünde dergilerini halka ulaştırdılar. Halk
Gerçeği dergisini hangi amaçlar çıktığını anlatan okurlar, yabancı turistlere de dergilerini anlattılar. Japon turistlerden 3 tane dergi alan oldu. Çalışma bir saat sürdü.

İzmir
İzmir’de 12-15 Temmuz tarihleri arasında 4 gün süresince Halk Gerçeği dergisinin tanıtım ve dağıtımı yapıldı. 7 Halk Gerçeği Halka okurunun yaptığı çalışmada 196 dergi halka ulaştırıldı. Küçük Yamanlar ve Büyük
Yamanlar mahallelerinde 114, Gültepe’de 24, Helvacı’da
23, Aliağa’da 35 dergi halka ulaştırıldı.
Dağıtım sırasında, AKP’nin kentsel dönüşüm saldırısı anlatılarak, bu yasayla AKP’nin yoksul gecekondu halkın evini yıkarak tekkelere peşkeş çekmeyi amaçladığı;
halkın da bu yıkım saldırısına örgütlenerek, direnerek karşı koyabileceği anlatıldı. Halka yapılan sohbetlerde ayrıca Engin Çeber’in katillerinden hesap soran Erdal Dalgıç anlatıldı.
Açıklamayı Devrimci İşçi Hareketi adına Gürdoğan İşçi
okudu. Açıklamada İşçi: "Yıllardır ortadan kaldırılmak istenen, göz dikilen kıdem tazminatımız yok edilmek isteniyor. Bugüne kadar hiç bir iktidarın yapamadığını emperyalizmin işbirlikçi uşağı AKP yapmak istiyor. Kıdem tazminatı emeğimizdir, çalıştığı süre içinde işçinin emeğinden
kesilen, bir anlamda onun 13. madde olan geri ödenmesi gereken bir haktır...” dedi.
Eylemin bitiminde 59 gündür BEDAŞ önünde oturma
eyleminde olan işçilerin yanına desteğe gidileceği duyuruldu.
“BEDAŞ İşçisi Yalnız Değildir", "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla Taksim Talimhane’de yol trafiğe kapatarak, BEDAŞ işçilerinin yanına yürüyüş yapıldı.
Gürdoğan İşçi, burada yaptığı konuşmada, "BEDAŞ işçilerinin yanındayız, sonuna kadar burada kalacak ve kazanacağız" mesajını verdi. Ardından eylem sonlandırdı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Üretmenin ve Paylaşmanın Bayramı
Evvel Temmuz’u Dayanışmamızla Kutladık!
Hatay Halk Cephesi, 15 Temmuz’da
yapılan Evvel Temmuz Festivali öncesinde, son güne kadar çalışmalarına büyük bir coşku ile devam etti. 14 Temmuz
günü Antakya'nın en yoğun caddesi
olan Saray Caddesi’nde masa açan Halk
Cepheliler halkı festivale çağırdılar. Yaklaşık 2 saat boyunca açık duran masaya
ilgi yoğundu.
Evvel Temmuz Festivali’ne Grup
Yorum'un geleceğinden haberi olmayan
insanlar ne kadar çok sevindiklerini dile
getirdiler. Binlerce el ilanının dağıtıldığı
masada 30 Halk Gerçeği dergisi okurlarına ulaştırıldı.

AKP, Arap Halkını
Teslim Alamayacak!
Günlerdir afişleri asılıp, el ilanları
dağıtılan, mahalle mahalle, sokak sokak
tanıtımları yapılan geleneksel Evvel
Temmuz Halk Festivali 15 Temmuz
günü coşkuyla kutlandı.
Halk Cephesi'nin düzenlediği festival
panelle başladı. Başak Şah'ın yönetiminde
başlayan panelin açılış konuşmasında,
Arap topraklarının emperyalist ülkeler
tarafından yağmalanmaya çalışıldığı,
bunun zemininin de işgale gidecekleri
ülkenin demokrasisinin zayıf olduğu
yalanıyla oluşturulduğunu söylendi. Devamında “Emperyalist Ülkelerin Suriye
Halkına Olan Saldırıları” başlıklı bir
yazı okuyan Şah, sözü TAYAD Başkanı
Behiç Aşçı'ya bıraktı.
Aşçı konuşmasında, emperyalist ülkelerin ve onların işbirlikçilerinin ne
Suriye halkının ne de başka halkların
sorunlarını umursamadığını söyledi.
Halkın eninde sonunda emperyalistleri
ülkelerinden kovacaklarını ve zaferi kazanacaklarını vurgulayarak konuşmasını

bitirdi.
Türkiye halklarına yapılan saldırıları
anlatmak üzere sözü alan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Av. Selçuk
Kozağaçlı, tecritin halklara yapılan büyük
bir saldırı olduğunu söyledi. Kozağaçlı,
“Bu ülkede adaletin gerçekleşmesi halkın
tek yumruk olmasına bağlıdır.” diyerek
konuşmasını bitirdi. Panel, Başak Şah'ın
"Ne zaman ki birimize yapılan haksızlığı
hepimize yapılmış sayar, birleşir ve örgütlenirsek, işte o zaman zafer halkların
olacak." sözleriyle sona erdi. 150 kişinin
katıldığı panel 1,5 saat sürdü.
Samandağ Kalkındırma Derneği tarafından 11, 12, 13, 14 Temmuz boyunca
düzenlenen Evvel-Temmuz festivaline
de katılan Halk Cephesi, masa açıp el
ilanı dağıtarak halkı 15 Temmuz günü
yapılan alternatif Halk Festivali'ne çağırdılar.
15 Temmuz günü panelin ardından
programa Neşe Aldıcıoğlu'nun okuduğu
“Adalet Ekmeği” şiiri ile başlandı. Bir
de konuşma yapan Aldıcıoğlu şunları
söyledi: “Öncelikle hepinizi o büyük
günün yaratıcısı olan umudumuzun
adına selamlıyorum. Devrim yürüyüşümüz 42 yıldır sürüyor, şimdi AKP iktidarı, bizi engellemeye çalışıyor ama
bizi yıldıramayacak. Bu ülkeye sosyalizmi getireceğiz.”
Açılış konuşmasının ardından yaşanan baskıların anlatıldığı tiyatro oyunu
sergilendi. İlgiyle izlenen oyun büyük
alkış aldı. Oyunun hemen ardından Hatay'ın yerel grubu Grup Umuda Yolculuk
derlediği türküleriyle halka güzel bir
dinleti sundu. Festival tüm coşkusuyla
devam ederken Sincan F Tipi Özgür
Tutsakları'nın Evvel Temmuz Festivali
ile ilgili mesajını okumak üzere Özgür
Tutsak annesi Hayat Uçucu sahneye

davet edildi. Gururla okuduğu mesajın
ardından halk alkışlar ve sloganlarla
özgür tutsakların mesajına karşılık verdi.
Sıra Karadeniz'in hırçın dalgalarını
Akdeniz'in ak köpüğüyle buluşturacak
olan Erdal Bayrakoğlu'ndaydı. Çoğu
Hataylı’nın ilk defa dinlediği Bayrakoğlu,
söylediği türküleriyle halkı coşturdu.
Horonlarla, halaylarla halka güzel dakikalar geçirten Bayrakoğlu, Hataylılar’ın
yüreğinde güzel bir yer bırakıp sahneyi
Ahmet Kulaksız'a bıraktı.
Hatay halkıyla da ilk defa buluşan
Ahmet Kulaksız'ın ardından beklenen
an geldi. Halkın isyanını, sevdasını,
umutlarını seslendiren halkın sanatçıları
olan Grup Yorum alkışlarla ve “Türküler
Susmaz Halaylar Sürer” sloganıyla sahnedeki yerini aldı. Dakikalarca ayakta
alkışlanan Grup Yorum, “Güleycan”
türküsü ile konserine başladı. İlk türkülerinin ardından Grup Yorum adına konuşma yapan Selma Altın, “Herkese
merhaba, şu an bu kalabalığın sonunu
göremiyorum, bu güzel hem de çok güzel, ama neden güzel? Sizler de biliyorsunuz ki AKP beynimizi ve yüreklerimizi
teslim almaya çalışıyor, bu yüzden gözaltına alıyor, tutukluyor, işkence yapıyor
ama hiçbir zaman ona boyun eğmiyoruz,
beynimizi ve yüreklerimizi ona teslim
etmiyoruz. Şu an on binlerce insan buradaysak yarın milyonlar olacağız ve
asla bizi teslim alamayacaklar.” dedi.
Halaylarla, sloganlarla, alkışlarla
süren konserde stantlara da ilgi yoğundu.
Sponsorsuz gerçekleştirilen festivale
yardım amacıyla insanlar stantlardan
alışveriş yaparak katkıda bulundular.
45 bin kişinin katıldığı festival Grup
Yorum şarkıları eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
Alevileri Fetvalarla Yok Sayanlar Halk Düşmanlarıdır!

Zalimlerin Saltanatı İnançlarımıza
Gem Vuramaz!
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Dini inanç, kişileri ilgilendiren
özel bir konudur. Herkes istediği dini
inanca sahip olabildiği gibi, inanmama
özgürlüğüne de sahiptir. İnanç özgürlüğünün güvencesi olarak ibadet
yerleri devlet eliyle korunmalıdır.
Ama AKP, Alevilerin dini eğitiminden,
ibadethane hakkına kadar pek çok
hakkını yok saymaktadır. AKP’nin
yok sayması, Alevilerin teslim alındığı
anlamına gelmiyor.
Tarihleri düzene başkaldırının örnekleriyle dolu olan Alevilerin, ibadet
haklarını kullanmaları meşrudur ve
bunu kimse ellerinden alamaz.
CHP Dersim milletvekili Hüseyin
Aygün, TBMM'de çalışan Alevilerin
ibadetlerini yerine getirebilmeleri için
TBMM bünyesinde cemevi kurulması
için başvuruda bulundu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bu talebe, "Diyanet
İşleri Başkanlığı Aleviliği ayrı bir
din değil, tarih içinde ortaya çıkmış
bir zenginlik olarak görmektedir. İslam dininde ibadet yerleri camilerdir."
diye cevap verdi.
Çıkan tartışmalar üzerine CNN
Türk'te bir programa telefonla katılan
Cemil Çiçek, verdiği kararı şöyle savundu: "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
sitesine açıp bakın. Bu tür bilgiler var.
Ben siyasi mevkide olan bir adamım.
Dolayısıyla dinler tarihi ile ilgili, mezhepler tarihi ile ilgili, dini bir konuyla
ilgili bir konuda yeni bir görüş ihdas
edemem. Bilinen görüşlerden... Devletin
resmi görüşüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kuruluştur. Dini
bir konu olduğunda ona sormayıp da
ya da onun bilgisine itibar etmeyip de
meteoroloji teşkilatına soracak halimiz

yok. Bilinen ve devletin resmi görüşünü
aktarmak durumundayım. Nitekim Meclis Başkanlığı'na başka konularda da
soru sorulduğunda, onu devletin ilgili
birimlerinden bilgi alarak cevaplandırıyoruz. Yoksa Meclis Başkanı olarak
ben kişisel kanaatimi başka konularda
da söyleme noktasında değilim.''
Bu tartışma içerisinde Cemil Çiçek'in şu sözüne dikkat çekmek istiyoruz: "Devletin resmi görüşüdür..."
Evet, Alevilerin haklarının tanınmaması devletin resmi görüşüdür. Alevilere yönelik her türlü baskı, katliam ve hak gasbının sorumlusu da
bizzat devlettir...
Halkı böl-parçala-yönet politikasını
kılavuz edinen devlet, Alevilere yönelik
saldırılarını belli dönemlerde yoğunlaştırırken, bazı dönemlerde de yumuşatarak, oy avcılığı yapmaktadır.
Bunların ikisini de yapan, AKP'siyle.
CHP'siyle egemenlerin devletidir.
Alevi inancının ibadet merkezleri
olan cemevleri meşru, doğal bir haktır.
Ve inanç özgürlüğünün önünde hiçbir
güç duramaz.
TBMM'de cemevi açılması konusuna da bu bakış açısıyla bakarız. Cemevi kurmak, orada ibadet etmek yasal
ve meşru bir haktır. Bu hakkı, Alevilere
her fırsatta saldıran, çalıştaylarla Alevileri teslim almaya, düzeniçileştirmeye
çalışan devletten el açıp da beklemiyoruz. Kimse bize sadaka veriyor gibi,
alın cemevi açabilirsiniz, din kitaplarında
da Alevilikten söz ediyoruz, bakın..
diyemez. Cemevi kurmak için onay
beklemiyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ilk icraatları arasında Karacaahmet Sultan Cemevi'ni yıktırmak
için dozerleri gönderen Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu AKP'den ise
hiç istemiyoruz... Biz kimseye yalvarmıyoruz, zaten bizim olan bir hakkı
istiyoruz, alacağız da...
TBMM içinde bir cemevine ne kadar ihtiyaç olduğu ise ayrı bir tartışma
konusundur. Tabi ki istediğimiz yerde
açabilmeliyiz cemevlerini ama katil-

lerimizin merkezinde açmamızın çok
da gereği yoktur. İbadethaneler kutsal
mekanlardır. Meclis çatısı altında kurulacak bir cemevi neye hizmet edecektir? Burada Alevi halkımızın
AKP’nin nasıl bir Alevi düşmanı olduğunu tanıma açısından önemlidir:
Bütün üniversitelerden opera binalarına
kadar “inanç özgürlüğü, halkın talebi”
diyerek mescitle, camiyle dolduran
AKP Alevi halkımızın cemevi talebi
karşısında bırakın inanç özgürlüğünü
saygısızca, küstahça camiyi gösteriyor.
Nasıl ibadet yapacağımızı, nerede
ibadet yapacağımızı, inançlarımızı nasıl
yaşayacağımızı öğretmeye kalkıyor.
Alevi halkımız AKP’nin bu küstahlığının, saygısızlığının karşısında
tepkisiz kalmamalıdır. AKP bu tür çıkışlarla bir yerde bizlerin tepkilerini
ölçmektedir.
Sivas katliamında öldürülen canlarımızı koruyan, yakalamayan, tahliye
ettiren bu düzenin sürdürücülerinin
onayını istemiyoruz.
Devlet Osmanlı’dan bugüne Alevi
halkımızın inançlarını yok saymış Alevileri katletmiştir. Bundan dolayı
Alevi halkımız Alevi olduklarını bile
saklamak zorunda kalmıştır. Yüzyıllarca ibadetini gizlemek zorunda bırakılan Aleviler üzerindeki baskılar
bugün de, "namaz kılın" baskısıyla
devam etmektedir.
Cemevi açılmasına yasak koyanlar,
cem düzenlemeyin, onun yerine camiye gidip namaz kılın demektedirler.
Bu zorlamadır, bu Aleviliği inkar etmektir, yok saymaktır.
Katliamcı Devlet'ten lütuf istemiyoruz. AKP'nin önünde mendil açıp
dilenmiyoruz. Cemevi yapmak, ibadet
etmek zaten Alevi halkımızın hakkıdır.
Cemil Çiçek'in söylediği ve aslında
devletin resmi politikası olan bu gerçek
düşüncelere karşı kendi cemevlerimizi
kuracağız...
Cemlerimizi Cemevi'nde Yapmak
Hakkımızdır, Alacağız! Cemevleri
Yasal Statüye Kavuşturulmalıdır!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

DÜZENİN EĞİTİM SİSTEMİ
2002, 2003, 2004'te birer defa, 2005'te 5 defa, 2007,
2008'de birer defa, 2010'da 2 defa, 2011, 2012'de birer
defa olmak üzere ülkemizde eğitim sistemi 12 yılda 15
kez değiştirildi. Anlaşılacağı gibi sistemin yap bozdan
farkı yok. Peki neden eğitim sistemini bu kadar çok değiştiriyorlar? Sebebi sistemlerinin sürekli tıkanıyor olması ve bundan kaynaklı kriz yaşıyor olmalarıdır. Bu krizden çıkmak için de sürekli sistemde değişiklik yapıyorlar.
Bir çıkış yolu ve çözüm arıyorlar. Liseleri 4 yıla çıkarıyorlar, müfredatı değiştiriyorlar, kat sayı farkını arttırıyorlar, tek sınavı kaldırıp iki sınavlı sistem getiriyorlar
vs. vs. Ülkemizde yaşanan krizler gibi oligarşi eğitim sistemi konusunda da yönetememe krizi yaşıyor. Sisteminin tıkanmasını, çökmesini engellemek için bir çıkış noktası arıyor. Ayrıca bugünkü değişikliğin bir amacı da
AKP'nin "dindar bir gençlik" yetiştirme hedefidir. 4+4+4
yasası çıkararak düz liseleri kapatıp İmam Hatip liseleri
açmaktadır. Böylelikle istediği "dindar gençliği" rahatça yetiştirebilecektir.
Yıllarca emek harcıyoruz, maddi, manevi emek veriyoruz ama sonunda hiçbir şey kazanmıyoruz.
Hiçbir şey öğrenmiyoruz. Eğitim çok niteliksiz.
Eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, iletişim, bilgi teknolojileri gibi insanı
geliştiren tek bir şey öğrenmiyoruz. Ezberci, bireyci, sormayan, sorgulamayan, bencilliğin, yozluğun, idealizmin
olduğu bir öğrenim veriliyor. Zaten devletin belirli bir eğitim politikası yok. Bir önceki sistem İtalya'dan alınmıştı.
Şimdiye kadar Belçika, Almanya, Fransa gibi emperyalist ülkelerden de alınmıştır. Her dönem başka ülkelerdeki eğitim modellerini alıp ülkemize uyarlamaya çalışmışlardır. Ama görüldüğü gibi hiçbiri ülkemizin şartlarına uymamıştır.

Saldırılarınız
Direnişimizi Bitiremeyecek!
Kararlılıkla Sürdüreceğiz!

Oligarşinin amacı ülkemiz gençliğini eğitmek, geliştirmek değil, sömürüsü için kullanmak ve sömürüsünü devam ettirmektir. Bunun için de başta eğitim sistemi olmak üzere her alandaki sistemi sürekli değiştiriyor.
Çıkarı, karı için geleceğimizi, hayatımızı hiçe sayıyor.
Gençlerin ne yaşadığı, bu değişikliklerden nasıl etkilendiği
umurlarında bile değil. Sınavlardan, derslerden bunalıma girip intihar eden öğrencilerin, okul parasını kazanmak için hiçbir önlemin, tedbirin olmadığı sağlıksız, güvencesiz işyerlerinde çalışırken sakat kalan, ölen öğrencilerin, kişiliği, karakteri sağlam olmayan bir gençlik yetişmesinin, okuduktan sonra emeğinin karşılığını
alamayıp işsiz kalan gençlerin sorumlusu iktidarlar ve iktidarların sistemde yaptıkları değişikliklerdir. Sistem kardan başka bir şey düşünmez. Gençlik, işçiler, köyüler kısacası halk onlar için hiç önemli değildir.
AKP iktidarı bugün sadece eğitim sisteminde değil,
memur, işçi, sağlık, gıda gibi birçok alanda sık sık yasalar çıkararak sistem değişikliği deniyor. Değiştirmesinin
temel sebepleri emperyalist ve işbirlikçi tekellerin istekleridir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yasaları çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi sistem değişikliğine giderlerse gitsinler bu düzen çökmeye, bitmeye, tükenmeye
mahkumdur.
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Halkın tepkileri üzerine değişikliklerle biraz düzeltmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu sömürülerine iyi bir kılıf bulmaya çalışıyorlar. Ama unutmayalım ki bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu yüzden biz gençlerin yapması gereken bu her tarafı çürümüş, bozuk sömürü düzenine karşı Dev-Genç saflarında mücadele ederek bağımsız, eşit, özgür, insanca yaşayabileceğimiz sosyalist
sistemi kurmaktır.

döküldüğü zaman da fabrika girişindeki kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı.
Patronun tahammülsüzlüğüne ve asidin keskin kokusuna rağmen işçiler direniş çadırlarını kurup direnmeye
devam ediyorlar.

İzmir Aliağa’da bulunan ve 65 gündür direnen Micha
Galvaniz işçilerinin direniş çadırını kurduğu alana patronun talimatıyla asit döküldü. 13 Temmuz günü direniş çadırını kurmak için fabrika önüne gelen işçiler asit
kokusunu fark ettiler. Bunun üzerine jandarmayı aradılar. Jandarmanın numune almasından sonra savcılığa
da suç duyurusunda bulunuldu. Aynı numuneyle Çevre
ve Orman Müdürlüğü'ne de başvuru yapıldı.
Asidin döküldüğü saatte çalışan güvenlik görevlisinin
işçiler gelmeden önce eve gönderildiği ve asidin
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İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇
Önünde Savunulan
Halkın Barınma Hakkıdır!
Di̇renmekten Başka Yolumuz Yoktur!

Halkın
Hukuk
Bürosu
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Halk Cephesi’nin 13 kere kurmaya çalıştığı çadır her defasında polis ve zabıtanın saldırısına uğradı.
Neden?
“Başkan sizi burada görmek istemiyor.”
CEVAP: Biz de başkanı orada
görmek istemiyoruz.
Büyükşehir belediye başkanı başkanlık binasında değil Artvin’de tatil
sefasında iken bile halkı başkanlık binasının önünde görmek istemiyormuş.
Fetva verildi ya anayasal hak, düşünce
ve ifade hürriyeti, hak arama hürriyeti
bir anda yok sayıldı. Her çadır açma
girişimi, cop, gaz bombası, tekme, tokat ve gözaltılarla karşılandı.
Neden çadır açmak isteniyor? Açmayıversinler o zaman. Bu kadar
gözaltıya, dayağa işkenceye değer mi?
Eminiz ekranları başında belki yürekleri sızlayarak, belki polise zabıtaya küfrederek haberleri izleyen halkımız aklından geçirmiştir bu soruları.
Kendimizi çaresiz ve güçsüz gördüğümüz, yenilgiyi baştan kabul ettiğimiz zamanlarda sorarız kendimize Bu
soruyu; değer mi? Bu halka değer mi?
Bu halka değer elbette. Biz halkız,
bize değer elbette.
Hak verilmez alınır sözü basit bir
söz gibi görünür ama derin ve tarihseldir anlamı. Hiçbir hak halka egemenlerce bahşedilmemiştir. Her bir
hak kan can bedeli kazanılmıştır.
Hem de o değmez denilen halk kazanmıştır. Halka değmez denilen ya-

bancılaşma, kendi kazandığımız hak
ve özgürlüklere olan yabancılaşmadır.
O çadırı ille de kurma iradesi hak
arama ve kazanılmış hak ve özgürlüklere sahip çıkma bilincinin yüksekliğini gösterir. Ve o çadır tüm
halkın barınma hakkını korumak
amacıyla kurulmak istenmektedir.
Ve çadırın kurulmasını engelleyenler
tüm halkın barınma hakkına konut
hakkına saldırmaktadırlar, bunun tarihsel anlamını da çok iyi bilmektedirler. O sebepten bin kere yıksanız da
bin kere yaparız iradesi sınıf bilincimizdir. Hak arama ve koruma bilincimizdir.
Yine tüm gözaltı süreci boyunca
da bir irade çatışmasıdır sürdü gitti.
Açlık grevi yapan müvekkillerimiz,
gözaltına alınmalarının haksız olduğunu belirterek kolluk uygulamalarını
kabul etmediler. Polisin verdiği suyu
içmediler. Polis de “ya bizim verdiğimiz suyu içersiniz ya da susuz
kalırsınız” dayatmasında bulundu.
Bizleri saatlerce şişelerle su ve şekerlerle kapı önlerinde beklettiler.
Bizim getirdiğimiz su ve şekerlerin tamamı ambalajlı, nereden alındığı
belli olmasına rağmen “biz içinde ne
olduğunu nerden bilelim. Ama avukatlar içeriye uyuşturucu sokuyor.”
vs demagojilerle müvekkillerimizi
susuz bırakmaya çalıştılar. Bütün nezarethane süreci polislerin dayatmaları ve bu dayatmaları kabul etmeyenlerin irade çatışmasıyla geçti. Kısaca her yerde her zaman iki sınıf ve

Yakılan İnsanlarımızın
Hesabını Soracağız!
İzmir'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çiğli Şubesi
tarafından, Sivas katliamında şehit düşen İnci Türk’ün Balıkesir’in Balya ilçesinde bulunan mezarı başında 16 Temmuz günü anma düzenlendi.
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iki irade vardır. Ve bir kez daha iradeler sınanmış oluyordu basit gibi görünen bir adli işlem üzerinden.
Sonra savcılık aşaması ve adli
kontrol talebi.
Nedir adli kontrol? Ciddi bir suç
şüphesi altındaki şüphelinin soruşturma ve dava aşamalarından kaçmasını engellemek için konulmuş
bir güvenlik tedbiridir. Amacı tutuklanarak mağdur olacak insanların
mağdur edilmemesidir. Ancak büyükşehir belediyesinin önünde çadır
açmak isteyen müvekkillerimiz açısından ortada bir suç yokken, kaçma
şüphesi yokken alınmak istenen adli
kontrol uygulaması bir güvenlik tedbiri değil düpedüz cezalandırma amacı taşır. Bu çok açıktır. Çünkü insanlar “evlerimiz yıkılmasın, halkı evsiz
barksız bırakmayın” demek için, yetkili kurum ve kişilere ve tüm halkın
ortak taleplerini duyurmak için çadır
açmak istemektedirler. Bunun için ısrarcıdırlar. Yani kaçan değil ısrarla bir
yerde duran, taleplerini her yerde
her koşulda diye getiren insanlardır
kontrol altına alınmak istenen.
5 günde 13 kez çadır açma girişimi ve toplam 36 gözaltı…. Gece
gündüz, susuzluk, yorgunluk sıcak demeden yinelenen talepler… Hak arama ve koruma bilinci…Direnme hakkı… ve iki sınıf… ezenler ve ezilenler… Yine ve hep yeniden öğreten hayat… Sana ve öğrettiklerine bin teşekkür...

İnci Türk’ün mezarı başında yapılan anmada katilinin devlet olduğu ifade edilerek, “Davamız mahşere kalmayacak, katillerden hesap soracağız” denildi. Bu katliamın sadece Alevilere yönelik olmadığı ve sorunun sadece Alevilerin sorunu olmadığının anlatıldığı anmada Sivas için yazılan bir şiir okundu. Yapılan anmadan sonra
İnci Türk’ün ailesi ziyaret edildi. Anmaya yaklaşık 30 kişi
katıldı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Çevre Kirliliğine Karşı Mücadelenin Yolu
Düzene Karşı Mücadele Etmekten Geçiyor!
Yasalarıyla Tekellerin Hizmetinde Olan Bu
Düzenin Kirlettiği Doğayı Temizleyecek Tek
Güç, Halkın Örgütlü Gücüdür!
Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun
Ergene yürüyüşünde olan Trakya Halk
Komitesi son olarak 10 Temmuz günü
Gemlik’ten ayrılarak aynı gün Bursa’ya varmıştı. Gemlik’ten Bursa’ya
32 km yürünürken, yürüyüş güzergahında, durumu Ergene’den çok da
farklı olmayan Pursaklar Deresi’ne
rastlandı. Yöre insanına bu kirliliğin
nedeni sorulduğunda ise, Chargel tatlandırıcı firmasının ve üzerinde kurulu
tekstil boyama fabrikaları ile zeytin
fabrikalarının dereye atıklarını boşaltması nedeniyle olduğu öğrenildi.
Ayrıca, Uludağ’ın zirvelerinde su şişeleyen firmaların %80’ini Nestle firmasının satın aldığı ve dağın zirvesinde
bulunan su şirketlerinin köylünün tepkisini çekmemek için köylere de bu
sudan hatlar döşeyerek suyu köylülere
de ulaştırdığını anlattılar.
11 Temmuz günü Bursa Kent Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında
Ergene Nehri’nin kirlilik nedeni halka
anlatılırken, emperyalizmin bölgedeki
haydutluğu teşhir edildi. Bursa polisi
de meydandaki yerini alarak emperyalizmin ve onların tekellerinin bekçiliğini yaptığını bir kez daha gösterdi.
“Köylüyüz Haklıyız Kazanacağız”,
“Bağımsız Türkiye ve Tertemiz Ergene
İstiyoruz”, “Kahrolsun Emperyalizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Yaşasın Trakya Halk Komitesi”, “Ergene Trakyadır

Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” sloganları ile başlayan eyleme 15
kişi katıldı.
Açıklamanın ardından Bursalı vatanseverler Trakya Halk Komitesi’ni
Kestel’den uğurladılar. Bursa’nın ardından aynı gün 30 km yol yürünerek
Aksu Tekke Köyü’ne varıldı. Gece,
Eskişehir’e 52 km, Bozöyük’e ise 18
km uzaklıkta olan bu köyün kenarında
çadırda kalındı. 12 Temmuz’da sabah
06.30’da yürümeye başlanarak öğle
saatlerinde Bozöyük’e ve oradan da
Eskişehir’e 30 km uzaklıkta bir benzin
istasyonuna varıldı.
14 Temmuz’da Eskişehir’e ulaşan
komite o gece orada konakladıktan
sonra ertesi gün sabah Sivrihisar’a
doğru yola çıktı. 48 km yürünerek,
15 Temmuz günü akşamı Sivrihisar
yakınlarında mola verildi. 16 Temmuz
sabahı yola çıkılarak Polatlı’ya doğru
54 km yürünerek, Polatlı yakınlarında
konaklandı.
Yol güzergahında Sivrihisar yakınlarından geçilirken, bir köylü, bu
bölgede var olan ekin tarlalarının susuzluktan kaynaklı iki yılda bir ekilebildiğini, köy yakınlarında çıkarılan
yeraltı suyunun tarlalarda kullandırılmadığını anlattı. Polatlı’da Hızlı
Tren yolu kenarından akan derenin
kirliliği ve kötü kokusu ile Ergene

Nehri’ni aratmadığını gören Komite
üyeleri, “Bugün Ergeneler ülkemizde
emperyalizmin elinin değdiği her yerdedir. Trakya Halk Komitesi bu nedenle Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır kampanyasını sadece Trakya olarak ele
almamıştır. Tüm Anadolu topraklarının
emperyalist işgal ve halka ait yer altı,
yer üstü kaynaklarının bu tekeller tarafından hızla tüketilmesine karşı Bağımsız Türkiye talebini içine alan bir
kampanya olarak ele almıştır. Ülkemiz
toprakları bağımsızlığına kavuşana
kadar Ergene mücadeleleri sürecektir.”
değerlendirmesinde bulundular.
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Ergene Halkındır,
Emperyalizme Peşkeş
Çektirmeyeceğiz!
Trakya Halk Komitesi’nin 10 Haziran’da başlattığı yürüyüşe, Halk
Cephesi de 13 Temmuz günü İstanbul’da Taksim’de yaptığı eylemle destek verdi. Taksim Tramvay Durağı’nda
yapılan eylemde Cepheliler, Ergene
halkının yanında olduklarını, emperyalizmin her türlü saldırısına karşı
direnileceğini ve vatan topraklarında
emperyalizme yer olmadığını belirttiler. “Ergene Trakya’dır Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacak” pankartının açıldığı, yaklaşık 20 kişinin ka-
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tıldığı eylem, “Ergene Trakyadır Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır”,
“Düzen Kirletir Devrim Temizler”
sloganlarının atılmasının ardından
sona erdi.

Adım Adım Yürüyoruz
40 Köy Dolaştık, 13 Bin İmza
Topladık…
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Ergene için yürüyen Trakya Halk
Komitesi’nin, yürüyüşlerine dair yazdığı yazıya yer veriyoruz:
Ergene’ye ve Ergene İçin Mücadele Edenlere Sahip Çıkalım!
Ergene'yi Emperyalizmin Çöplüğü Yapmalarına İzin Vermeyelim!
8 ay önce başladık Ergene kampanyasına. 8 aydır aralıksız olarak
Ergene halkını da katarak kampanyamızı devam ettiriyoruz.
10 Haziran'da Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyüşü’ne
başladık. 40 köy dolaştık. Ergene ırmağı boyunca yerleşmiş kırk köy...
13.000 (on üç bin)'e yakın imza topladık bugüne kadar.
Gittiğimiz her köyde, halka, yürüyüşün amacını anlatan konuşmalar
yaptık. Neden yürünülmesi gerektiğini,
yürüyerek neleri amaçladığımızı anlattık. İlk başlarda inanmadı köylüler
yürüyüşümüzün uzun soluklu olduğuna… Çünkü hiç karşılaşmamışlardı,
hak kazanmak için yürünmesi gerektiğiyle. Evet yürüyüşümüzün amacı
soruna duyarlılık kazandırmaktı. Bunun için her ilde basın açıklamaları
yaptık. Kahvehanelerde, camilerde…
köylülerle birlikte olduk. Örneğin,
traktörün üstündeki bir köylüden imza
aldık, nerede imkan bulduysak, konuşmaya ve amacımızı anlatmaya çalıştık. Evini açan da oldu, köy misafirhanelerinde ağırlayanlar da oldu.
Halk örgütsüzdü. Evet ama halkın
ortak bir sorunu vardı, o da toprakla-

rının zehirlenmesiydi. Toprak artık
eskisi gibi verimli değildi, daha da
kötüsü artık hastalık yaymaya başlamıştı. Zehir kanser demekti, göz göre
göre Ergene halkını kanserle yaşamaya
mahkum etti AKP. AKP'yi teşhir etmek
için başladık yürüyüşümüze.
Birçok sorununu dinledik köylülerin... Köylerin etrafına yapılan fabrikaların zararlarını anlattılar. Sorunlarına
çözüm olamadık belki şimdilik ama
bir sonraki hedeflerimiz bu köylülerinin
sorunlarına çözüm bulmak olmalı.
Jandarma baskısı, polis korkusu
dinlemeden imza verenler oldu. Çünkü
korkulacak zaman değildi. Yürüdük...
AKP'nin bir halk düşmanı olduğunu
teşhir etmek için köy-köy yürüdük.
Yürüyeceğiz... Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Köylere kurulacak olan tesislere ve fabrikaları
kurdurtmamak için yürüyüşler ve çadır
açma eylemleri yapacağız. Yürüyüşümüz sırasında yaptığımız basın açıklamalarında birçok sol örgüt basın
açıklamalarında destek verdi bize.
Yürüyüşümüz boyunca şunu fark
ettik, bölgelerimizi yeterince tanımıyoruz, bizim de gezerken şaşırdığımız
ve üzerine düşündüğümüz birçok şeyle
karşılaştık. Trakya'nın bu kadar güzel
olduğunu bilmediğimizi fark ettik.
Gezdikçe halkı tanımaya başladık.
Köylülerle sohbet etme imkanlarını
yarattık. Acılarına ve sevinçlerine
ortak olduk. Gittiğimiz bir köy düğününün mutlu gününe ortak olduk, hep
birlikte halay çektik. Düğün alayıyla
birlikte davul zurnayla yürüyüşümüze
devam ettik. Düğün alayını da kattık
yürüyüşümüze. Halkın koruyup gözetmesine tanık olduk. Haklı bir dava
uğruna çalmışsan kapısını halkın,
kolay kolay geri çevirmediğine tanık
olduk, çevirmeyeceğini gördük. Zaman
zaman köyün gençlerini kattık yürüyüşümüze. Kahvehanelerde, camilerde
halk neredeyse biz de orada olduk.
Gittiğimiz hiçbir yerden geri çevril-

medik.
Bundan sonra daha güçlü desteğe
ihtiyacımız var.
Ergene Nehri’nin ölüm saçmasına
izin vermemek için yürüdüğümüz yollarda çoğalmalıyız.
Halkımız, Ergene’ye ve Ergene
için mücadele edenlere sahip çıkalım.
Nerede, hangi ülkede olursak olalım,
onlarla birlikte yürüdüğümüzü hissettirelim. Mesafeler önemli değildir,
önemli olan bu yolda hep birlikte yürüdüğümüzü hissetmemizdir.
Ergene için yürüyen komite 21
Temmuz'da Ankara'da olmayı planlıyor. Almanya'dan, İngiltere’den, Avusturya'dan, Fransa’dan, Belçika’dan...
Trakya'ya uzanan bir köprü olalım.
Ergene için yürüyen komiteye (0
544) 589 52 19 telefonundan ulaşabilirsiniz. Telefonla yetinmeyelim, katılalım, birlikte yürüyelim.
Ergene Trakya’dır
Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacaktır!

Ergene Yürüyüşü
Günlüğünden
15 Haziran - 6. Gün
Yaklaşık 3 km’lik bir yürüyüşün
ardından Yeşilpınar’dayız. Daha önceden imza toplamak için gelinmiş
ve bizi en sıcak karşılayanlarımızı
hafızamıza kazımıştık. Şimdi onlardan
aldığımız imzaları Ankara’ya taşıdığımızı anlatmak için uğruyoruz köye.
Köyün girişindeki kapıyı çalıyoruz
ve amca arkadaşımıza adıyla hitap
ediyor. “Sizi unutmadım” diyor. Mutlu
oluyoruz. Halkımız emeğine, alın terine sahip çıkanları unutmaz. Biraz
sohbet ettikten sonra tüm sıcaklığıyla
arkamızda olduğunu söylüyor. Çaldığımız ikinci kapı yaşlı bir teyzemizin
evi. Bize kahvaltı sofrası kuruyor.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Çokta acıkmışız teyzemize bizde ufaktan yardım ederek kuruyoruz sofrayı
ve atıştırıyoruz. “Bu işi çözerse siz
çözersiniz” diyor.
Bu köye 6 km uzaklıktaki Çiğdemli
Köyü’ne imza metinleri bırakmıştık
10 gün kadar önce. Bir abimiz ben
toplarım deyip almıştı. Oraya da gidiyoruz. 20 imza toplamış abimiz.

23 Haziran - 14. Gün
Ovacık Köyü…
Öğlen köylüler bizi düğüne götürüyorlar. Çekim de yapıyorlar. Çok
mutlu oldular. Önlüklerimizi alıp kendileri giydiler. Şapkamızı 4 yaşlarında
bir çocuğa hediye ettik. Tek tek ve
toplu konuşmalarla imza da topladık.
Gelin ve damattan da ilk imzayı biz
aldık. Sonra yemekler yeniyor.
Köyün gençleri en önde, ellerinde
“Ergene Trakya’dır. Emperyalistlerin
Çöplüğü Olmayacaktır” pankartıyla,
yürüyoruz köprüye. Davul zurnamız
da var.
Bir abimiz bizi arabasıyla Efes
bira fabrikalarını atığını nasıl Ergene’ye boşalttığını göstermeye götürdü.
Arıtmadan dereye bir damla su akmıyor. Arıtmasız borulardan da gürül
gürül atık boşaltıyorlar…
Akşam menümüzde düğün yemeği
var. Düğünde istediğimiz kadar imza
toplayamasak da yine numarasını aldığımız insanlar oldu. Menüde mercimek çorbası, tas kebap, tatlı, turşu,
pilav vardı. Sıcak yemeğe hasretliğimizden çok yedik.
Akşam köyün kahvesinde sabahladık. Gece fotoğraf makinesini unuttuğumuz düğünün sahibi aramış onu
da alıp geldik. Yol uzun çünkü. İstasyon mah, Müsellim, İstasyon ve Ovacık’ta toplam 405 imza toplandı.

24 Haziran - 15. Gün
Sabah 04.00’de uyanıyoruz. Kah-

veci abimiz kazanı yakmaya geldi.
Sandalyeleri dizip ortalığı topladık.
Sonra koyulduk yola. Öncesinde tıraşımızı da olduk. Halkımızın karşısına
temiz çıkmalı…
Bugün toplamda 4 köye ulaşmamız
lazım, yarın Muratlı’ya açıklama için
yetişmemiz gerekiyor.
Burası Muratlı Beldesi'nin köyü.
Tekirdağ sınırlarındayız. Akşam çalışma bitiminde kalacak yer ararken
imam, köy kahvesi muhtar hiçbiri kapısını açmadı. Kahveciyle konuşup
kahvenin önünde çadırda kalmayı kararlaştırmıştık ki muhtar aniden gelip
kimlikleri istedi. Nedenini sorduğumuzda iki yıl önce köyde yaşanan
hırsızlık olayını bahane etti. Ardından
15 dakika sonra jandarma geldi.
Uzman çavuşu kimlik kontrolünün
ardından köylünün rahatsız olduğundan köyde kalamayacağımızdan bahsetti. Bizde bunun kararını kendisinin
vermeyeceğini köylüye sormamız gerektiğini söyledik. Kahvede kalan son
10 kişiden büyük bölümü kararsız
kalırken, birkaç muhtar yalakası muhtara topu attı. O da jandarma baskısından ezilip, gitmemizi söyledi. Biz
de kendisine bu durumun halk kültürümüzde bulunmadığını, misafiri kapıda bırakmanın ayıp olduğunu anlattık. Jandarma “Kimden izin aldınız?
dedi. “İzne gerek yok, kimseden böyle
bir çalışma için izin almayacağız”
dedik. “Asıl Ergene’yi kirletenler izin
alsın” dedik.

25 Haziran - 16. Gün
Basın metnini ve günlüğümüzü
yazdık. Kahvaltıyı Muratlı’da yapacağız vakit kaybetmemek lazım. 3
km kadar yürüdükten sonra ilk kahveden başladık kampanyamızı anlatmaya ve saat 13.00’de belediye önünde
yapacağımız açıklamamın duyurusunu
yapmaya. Jandarmanın tutumunu da
teşhir ediyoruz. İmzalar destekler birer

ikişer geliyor. Ovacık köyü delikanlılarından bir genç telefonla ulaştığımızda geleceğini söyledi. Açıklamayı
o okuyacak.

26 Haziran - 17. Gün
Ballıhoca Köyü’ne vardık. Yol
üzerinde verdiğimiz molada şimdiye
kadar yediğimiz en tatlı sulu eriğini
yedik. Yine Muratlı çıkışında Ergene’nin üzerinden geçtik. Fotoğrafladık.
Burada kıyıda ilaç şişeleri de var.
Köye girdiğimizde ilk kahveye uğrayıp
ilk konuşmayı yaptık. Halkımız buyur
edip çay söylüyor yine. Dün Muratlı’da
510 imza toplamıştık bakalım bugün
kaç yapacağız?
1 saat kadar sonra jandarma geliyor… Bize ağız ucuyla soruyor ne iş
yaptığımızı, biz de anlatıyoruz. “İyi
olur leş gibi kokuyor.” diyor.
Lüleburgaz’da ki gibi burada da
şirketler atıklarını Ergene’ye ulaştıracak bir kanal açmışlar. Ayrıca Çorlu
Deresi ve Ergene bu köyün yakınlarında birleşiyormuş gidip görmemizi
istiyor köylü.
Köyde fabrikalarda çalışan işçiler
olduğu gözümüze çarpıyor. Bir işçi
gençle tanışıyoruz. İmza metni alıyor
5 tane. Fabrikadan doldurup sabah
dönüşte kahveye bırakacak. Ali abi
alıp evdeki, mahalledeki kadınlara
imzalatıyor. Sonra da gülerek ekliyor:
“Bizi de Silivri’ye göndermesinler.”
diyor.
Aşağı Sevindik’in ilk kahvesinde
bir amca tepkili yaklaşıp istemem deyince, yanına oturup nedenini sorduk.
Anlaşıldı ki bizi pazarlamacı sanmış.
Daha önce de bildirimizdeki tekeller
kelimesini tütün fabrikası zannedip
nerede olduğunu sormuştu birisi. Bu
da onun gibi oldu. 135 imza topladık.
Köylüler köyde yapılacak termik
santralden şikayetçi. Köyün en verimli
arazisini istimlak eden devlet yer al-

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!
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tından su çekip doğalgaz kullanarak
işlem yapıp, suyu da yer altına basacağından şüpheli köylüler.

30 Haziran - 21. Gün
Öğlen gibi varılıyor Sağlık Mahallesi’ne… Belediye önünde masa
kuruluyor. Konuşmalar eşliğinde imzalar toplanıyor. Oturanlardan alkışlayanlar var konuşmalarımızı. Halkın
ilgisi güzel. Toplamda 300’ün üzerinde
imza toplanıyor. Ardından akşam evinde kalacağımız arkadaş ile görüşüyoruz. Baya kalabalık olacağız. Ama
hiç dert etmiyorlar. Ev sahibimiz evim

1 Temmuz - 22. Gün
35 km yürüyerek Çerkezköy’e varacağız. Yol boyunca bölgenin en yoğun fabrikaları var. Bunlar atıklarını
Çorlu Deresi’ne boşaltıyorlar. Çerkezköy’e varıyoruz. Köprüde arkadaşlarımız karşılıyor.
Saat 14.30’da açıklamamız başlıyor.
Açıklama halkın ilgisini çekiyor. Halk
öbek öbek birikip dinliyor. Halkın
ilgisi açıklamayı okuyan arkadaşımızı
bile heyecanlandırıyor. Açıklama sonunda katılanlara teşekkür ediliyor.

Merhamet Değil
Adalet İstiyoruz, Alacağız!
Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012
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TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun gömüldüğü yerin bulunması için başlattıkları kampanyanın çalışmalarına devam
ediyorlar. 13 Temmuz günü Taksim’deki Galatasaray Lisesi’nin
önünde “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede Cevap Alıncaya Kadar
Susmayacağız TAYAD’lı Aileler”
pankartı açılarak, bildiri dağıtıldı.
Bir saat süren çalışmada ayrıca
11 adet Yürüyüş dergisi de satıldı.
Bildiri dağıtımının ardından,
Taksim Tramvay Durağı’nda toplanılarak, “Kaybeden Devlettir!
Hesap Soracağız!”, “Ayhan Çarkın Ayhan Efeoğlu’nun Mezarını
Nereye Gömdü?” dövizleri de taşınarak, sloganlar eşliğinde İstiklal
Caddesi üzerinden Galatasaray
Lisesi’ne doğru yürüyüşe başlandı.
Yürüyüşün ortasında İstiklal Caddesi’nde oturma eylemi yapıldı
ve “Dev-Genç Marşı” ile “Çav
Bella” söylendi. Oturma eylemine
halkın ilgisi yoğundu. Fotoğraflar
ve videolar çektiler.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde burada bir açıklama
yapılarak kayıplar bulunana kadar
mücadelenin süreceği belirtildi.
TAYAD adına Suat Hatırnaz’ın
yaptığı açıklamada “Yapılan katliamların, kayıpların hesabı so-

Akşam için bir arkadaş daha eklendi yürüyüş ekibimize…

halkın evidir, diyor.

rulmadıkça, katliamcılar yargılanmadıkça bu saldırılar sürecektir
ve herkes bu saldırılardan nasibini
alacaktır. Çünkü katliamcılar aramızda tüm yetkileriyle serbestçe
dolaşıyor.” denildi.
Açıklama şu sözlerle son buldu: “Egemenler halkların kendilerinden adalet istemelerini değil,
merhamet dilemelerini istiyorlar.
Adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı her koşulda sahipleneceğiz. Ayhanlarımızın ‘Bağımsız Türkiye’ talebini
ülkemizin dört bir yanına taşımaya
devam edeceğiz. Kayıplarınız,
katliamlarınız, tecrit uygulamalarınız, komplolarınız, gözaltı ve
tutuklamalarınız sonuçsuz kalacaktır. Ayhan Efeoğlu’nun cenazesini bulana kadar mücadelemizi
sürdüreceğiz. Onu; hep canlı tuttuğumuz adalet duygusuyla, halk
için mücadele eden bir devrimciyi
vefa ve bağlılıkla anıyoruz. Ve
bir kez daha buradan söz veriyoruz; Seni bulacak ve geleneklerimize göre defnedeceğiz!”
37 kişinin katıldığı eylem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
önünde yıkımlara karşı oturma
eylemi yapan Halk Cephelilere
desteğe gidileceğinin duyurusunun yapılmasıyla son buldu.

2 Temmuz - 23. Gün
Bugün 48 km yol yürünerek Silivri’ye varılacak. Bugün 2 arkadaşımız
daha bize katıldı. Sayımız şu an 9 (1
bayan 8 erkek).
100’den fazla kişi katıldı eyleme.
İmza masası açtık 225 imza toplandı.
Akşam sahilde yürüyüp çekirdek yedik, moral depoladık. Eğitim-Sen’de
yediğimiz yemek sonrası “Mücadelenin bütünlüğü ve ben yok biz varız…” üzerine sohbet edildi.

Halka, Düzenin Yıkılabilirliğini
Gösterdiğimiz İçin Tutuklanıyoruz
Tutuklamalar Düzenin Yıkılmasını
Engelleyemeyecektir!
Hatay Halk Cephesi, hukuksuzca tutuklanan
arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle her
Cumartesi yaptıkları oturma eylemine 14 Temmuz
günü de devam ettiler. Ulus Meydanı’nda yapılan
eylemde önce basın açıklaması yapıldı, ardından
yarım saatlik oturma eylemi ile devam etti.
Selda Özçelik, Yılmaz Viraner ve İbrahim Arslanhan’ın derhal serbest bırakılması talebiyle
yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “AKP iktidarı, Suriye’deki Esad yönetimine tehditler savurmaya devam ediyor. Açıkça ‘ya çekilir gidersin
ya da ben seni göndermesini bilirim’ diyor. Amerika’dan aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’yi
parçalamaya, halkları birbirine kırdırmaya çalışıyor.
Biz Amerika’nın da, işbirlikçisi AKP’nin de bu
oyunlarını gayet iyi biliyoruz. Afganistan’a, Irak’a
Libya’ya nasıl girip oralara zulüm getirdiyse şimdi
de Suriye’ye aynı şeyi yapmak istiyor. Aynı yalanlarla, aynı demagojilerle halkı kandırmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sabahın
bir vakti evlerimizi, derneklerimizi de bassanız,
arkadaşlarımızı işkencelerle gözaltına alıp tutuklasanız da sizin halk düşmanı yüzünüzü halka anlatmaya devam edeceğiz, o iğrenç oyunlarınızı
gerçekleştirmenize izin vermeyeceğiz. Baskılarınızla
tutuklamalarınızla bizleri bu güne kadar nasıl yola
getiremediyseniz bu gün de getiremeyeceksiniz.”
Eylem boyunca halkın ilgisi yoğundu. “Sizi
destekliyoruz, yanınızdayız” diyen Hatay halkı,
alkışlarla Halk Cephelilere desteklerini sundular.
Slogan ve türkülerle devam eden eyleme 15 kişi
katıldı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Şehitlerimiz Köklerimizdir,
Sarsılmaz Gücümüzü
Onlardan Alıyoruz!
2008 yılında işkenceyle katledilen Engin Çeber’in hesabını sormak için 12 Haziran 2012’de İstinye Polis Karakolu'na DHKC’nin yaptığı eylemde çatışarak şehit düşen Erdal Dalgıç için 12 Temmuz günü Alibeyköy'de anma
yapıldı.
12 Temmuz şehitlerinin de ölüm yıl dönümü olması nedeniyle “12 Temmuz Savaş Çağrımızdır”, "Bize Ölüm
Yok" yazılı ozalitlerin yer aldığı bir köşe hazırlandı. Erdal Dalgıç’ın büyük bir resmi ile Engin Çeber’in boy resmi de köşedeki yerlerini aldılar. Hazırlanan köşedeki masada ise “Şehitlerimiz İçin Yaşayacak, Onlar İçin Savaşacak, Onlar İçin Ölecek Ve Öldüreceğiz” yazılıydı.
Kesintisiz süren mücadelenin güzel bir resmi ortaya çıkmıştı. 12 Temmuz şehitleri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşırken şehit düşmüşlerdi. Engin ise polis
kurşunuyla felç bırakılan Ferhat Gerçek için adalet isterken işkenceyle katledildi. Erdal Dalgıç ise ülkemizde yaşanan ADALETSİZLİĞE artık dur demek için çıktığı yolda ölümsüzleşmişti. Hepsi bir aradaydı işte.

Direniyoruz,
Hakkımızı Alana Kadar da
Direneceğiz!
BEDAŞ'a bağlı taşeron MARSAŞ ÇIRA şirketinde 7
yılı aşkındır çalışan ve hakkını istediği için işten atılan
120 BEDAŞ işçisinin, işe geri alınma talebiyle başlattıkları
direnişleri devam ediyor.
BEDAŞ işçileri, "Direnenlere Sahip Çıkmak Onurlu
Herkesin Görevidir!" diyerek yaptıkları açıklama ile taleplerini bir kez daha sıraladılar. Enerji-Sen üyesi işçilerin 21 Mayıs 2012 tarihinden bu yana, BEDAŞ'ın Taksim'deki müdürlüğü önünde sürdürdükleri çadır direni-

Grup Yorum Geleneksel
Harbiye Konserlerine
Devam Ediyor!
Grup Yorum 21 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. "Umudun Türkülerini Söylemeye Devam Ediyoruz" isimli konserde Grup
Yorum'la birlikte konuk sanatçılar da yer alacak. "Türkülerin yasaların karşısındaki gücünü göstermek" için son
dönemde AKP politikalarından nasibini alan sanatçılar bu
gecede seslerini birleştirecekler.
Grup Yorum’un 21 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserin tanıtım çalışmaları TAYAD'lı

Anma 12 Temmuz şehitleri ve Erdal Dalgıç nezdinde
tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı.
12 Temmuz şehitlerini anlatan bir yazı okunarak; onların bizlere bıraktığı “Bize Ölüm Yok” şiarı vurgulandı.
Daha sonra ise Mahirler’den bugüne uzanan destansı
tarihin son şehidi Erdal Dalgıç’ın şehitliği sonrasında yapılan açıklama okundu.
Yapılan konuşmada ise, “Evet şehitler verdiğimiz
için üzgünüz. Hiçbir insanımızın saçının teline zarar gelmesini istemeyiz. Ama bu ülkedeki adaletsizliklerin hesabının da mutlaka sorulması gerektiğinin farkındayız. Hepimiz kendi açımızdan bu adaletsizliğe karşı çıkmalıyız.
Büyük bir ailenin parçasıyız. 42 yıldır kesintisiz süren bir
mücadelenin insanlarıyız. Mücadelemizi bir ağaca benzetirsek KÖKLERİ şehitlerimizdir, GÖVDESİ İSE POLİTİKALARIMIZ olsun, DALLARI İSE DERNEKLERİMİZ-KURUMLARIMIZ, BİZLER İSE YAPRAKLARIYIZ. Bir ağacı güzel gösteren üzerindeki yapraklardır.
Bizlerin sorumluğu yaprakları çoğaltmak ve halkımıza ve
şehitlerimize devrim sözümüzü tutmaktır…” dendikten
sonra anma söylenen marşlarla son buldu. Anmaya 20 kişi
katıldı.
şinin talepleri şöyle:
"- İşimizi istiyoruz! İşine geri dönmek isteyen ve atılan tüm işçiler, hiçbir ayrım yapılmaksızın işe geri alınsın!
- Maaşlarımız zamanında ve hiçbir kesinti yapılmadan ödensin!
- Eksik eleman çalıştırmaktan vazgeçilsin!
- Sendikalaşmak, örgütlenmek hakkımızdır. Sendikalaşmamız önündeki engeller kaldırılsın!
- Taşeron daha fazla sömürü demektir, örgütsüzleştirmek, işçileri bölmek parçalamak demektir. Keyfilik ve
iş cinayetleri demektir. Taşerona Hayır diyoruz!"
BEDAŞ işçileri son olarak, "Meşruluğumuzdan ve haklılığımızdan aldığımız güçle farklı eylem biçimleriyle taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz" dediler.
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Aileler tarafından yapıldı. 12 ve 13 Temmuz günleri Şişli'de afiş ve pankartlar asılarak konserin duyurusu yapıldı. Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi ve Halaskargazi Caddeleri üzerinde 3 pankart ve 50 afiş asıldı.
Halkın Hukuk Bürosu da 18 Temmuz tarihli açıklamasıyla, Grup Yorum üzerindeki baskılardan söz ederek,
"AKP iktidarı boşuna çabalamasın. Grup Yorum ve İdil
Kültür Merkezi, sözleri silaha dönüştürmekte usta olduğu kadar baskılara karşı direnmekte de ustadır. Grup Yorum dünyaya güzellikler resmeden USTALARININ öğrencileri olarak baskınlara karşı da savaşmaya devam edeceklerdir. Tüm bu baskılara karşı bir kez daha “Türküler
Susmaz, Halaylar Sürer” demek için Yorum’un işlediği 'o
büyük suç'a ortak olmak için, 21 Temmuz 2012’de Harbiye Konserinde buluşalım." çağrısında bulunuldu.

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!
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Haklarımız İçin Direnmezsek,
Çocuklarımıza Söyleyecek
Sözümüz de Olamaz!
İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) çalışırken,
“performans yetersizliği” bahanesiyle işten çıkartılan
Cansel Malatyalı, direnişinin 145. gününde, verdiği hak
arama mücadelesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
17 Temmuz tarihli yazıda Malatyalı, “20 Şubat 2012
tarihinden bu yana 145 gündür İnşaat Mühendisleri Odası önünde oturma eylemi yaptığını belirterek, “İMO yönetiminin eylemime kayıtsız kalması nedeniyle oturma eylemimi geceli gündüzlü çadır eylemine çevirdim. O günden bu yana aralıksız kar kış güneş sıcak demeden direnişime devam ediyorum.” dedi.
Direnişi sırasında karşılaştığı engelleri, yaşadıklarını
anlatan Malatyalı, “Benim böyle bir niyetim olmasa da yaşananların İMO’ya zarar verdiği ortadadır. Emekten ve
halktan yana olduğunu söyleyen bir örgüte; çalışanlarına
mobbing uygulayan, keyfi olarak işten çıkartan, hakkını

Göstermelik Yargılama
Değil Adalet İstiyoruz!
Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

11 Mart 2012’de İstanbul Esenyurt’ta, bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yazlık ve naylon çadırlarda çıkan yangında katledilen 11 inşaat işçisinin
davasının ilk duruşması 13 Temmuz günü Bakırköy Adliyesi’nde görüldü.
Duruşma öncesinde Devrimci İşçi Hareketi (DİH),
“Esenyurt’ta yaşanan iş kazası değil cinayet! Katiller cezalandırılsın!" talebiyle Adliye önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme, direnişteki Hey-Tekstil işçileri de destek verdi.
DİH tarafından yapılan açıklamada, AKP’nin 10 yıllık iktidarında 10 bini aşkın işçinin, “iş kazası” adı altında
öldürüldüğü belirtilerek, “Esenyurt’taki 11 işçinin ölümünden patronlar kadar, AKP de sorumludur. Çünkü AKP
iktidar olmasına rağmen, hiçbir önlem almayarak, denetlemeyerek, patronların azami karı için iş ve işçi güvencesini ortadan kaldırarak, işçileri örgütsüzleştirerek,
sendika ağalarını kendine bağlayarak bu cinayetlere ortak olmuştur. Binlerce işçinin ‘iş kazası’ adı altında kat-

Saldırılarınız Direnişimizi
Bitiremeyecek!
Kararlılıkla Sürdüreceğiz!
İzmir Aliağa’da bulunan ve 65 gündür direnen Micha
Galvaniz işçilerinin direniş çadırını kurduğu alana patronun
talimatıyla asit döküldü. 13 Temmuz günü direniş çadırını kurmak için fabrika önüne gelen işçiler asit kokusunu fark ettiler. Bunun üzerine jandarmayı aradılar. Jan-
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arayan direnişçilerin üzerine arabasını süren, kapısı önünde direnen bir işçiye sürekli polisin müdahale ettiği bir yer
olarak bakılması kabul edilebilir mi? Hakkını arayan bir
emekçi üzerine kara propaganda yapmak, çözüme dair şu
ana kadar bir şey yapmamak Demokratik Kitle Örgütünün yapısına ve özüne uygun değildir.” dedi.
Malatyalı, talebinin kendisini haksız yere işten çıkaranların, çözüm için kendilerinin önerdiği iş olanağını sağlamaları’ olduğunu belirterek, “İMO yönetimi bana
İMO'da çalışırken sahip olduğum haklara eşdeğer bir başka işi kendileri bulana kadar, bu 145 günlük direnişime
ve haklı mücadeleme aylarca sürse dahi devam edeceğim.
Bu durum artık son raddeye gelmiştir. Eğer İMO yönetimi verdiği sözleri gerçekleştirmezse, olacaklardan kendileri
sorumlu olacaktır.” ifadesinde bulundu.
Açıklama şu sözlerle bitirildi:
“Bir Sabah Uyandığınızda,
İMO İşinize El Koymuşsa;
Bu Bir Afettir.
Her Türlü Direnme Hakkı Serbesttir!”
ledilmesine karşın AKP, önlem almak yerine açıktan sermayeden yana olduğunu açıklamış, yeni çıkaracağı ‘Ulusal İstidam Stratejisi’, ‘Bölgesel Asgari Ücret’, ‘Kıdem
Tazminatının Kaldırılması’ gibi yasalarla patronları güçlendireceğini ilan etmiştir. Bunun içindir ki, AKP işçiemekçi düşmanıdır. AKP’nin düzeninden adalet beklemek
boşunadır. Adaleti ancak ve ancak işçiler, emekçiler ve
halk sağlayacaktır.” denildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği de "İş kazası değil, iş cinayeti" diyerek Adliye önünde açıklama yaptı.
Yangında ölen işçilerin aileleri de, bir açıklama yaparak,
13 kişinin yargılandığı davayla ilgili olarak, "Marmara Park
Şirketi'nden, Kayı İnşaat'a, KALDEM'den, MİRATEK'e
ve diğer sorumlulara kadar yargılanmanın adil ve etkin
sürdürülmesi için elimizden geleni yapacağız." dediler.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, işyerinin güvenliğinden sorumlu olan Cem Yıllar,
güvenlik eksiklerini patronlara bildirdiklerini ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Yıllar, şantiye alanının Bakanlık müfettişleri tarafından ziyaret edildiğini, hatta "en
iyi şantiye" seçtiklerini söyledi.
Kaldem Yapı'nın sahipleri ise, söyledikleri yalanlarla sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalıştılar.
darmanın numune almasından sonra savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Aynı numuneyle Çevre ve Orman
Müdürlüğü'ne de başvuru yapıldı.
Asidin döküldüğü saatte çalışan güvenlik görevlisinin
işçiler gelmeden önce eve gönderildiği ve asidin döküldüğü zaman da fabrika girişindeki kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı.
Patronun tahammülsüzlüğüne ve asidin keskin kokusuna rağmen işçiler direniş çadırlarını kurup direnmeye
devam ediyorlar.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Kanser Hastası İbrahim Çınar
Serbest Bırakılsın!
AKP iktidarı hasta tutsakları katletme politikasını sürdürmeye devam ediyor. 2011 yılı Aralık ayında İstanbul Nurtepe-Çayan Mahallesi’ne yapılan operasyonda hukuksuz bir
şekilde tutuklanan Özgür Tutsak İbrahim Çınar’a, kaldığı
hapishanede kanser hastalığı teşhisi konuldu ve doktorları
acil ameliyat olması gerektiğini söyledi. Çınar’ın yakalandığı kanser, hızlı yayılan bir kanser.
Hücreler tutsakları hasta ediyor, hasta olanları da ölümcül bir duruma getiriyor. İbrahim Çınar'ın yaşadığı da budur. İbrahim Çınar, tecrit hücrelerinde tutulmaya devam ediliyor. Tecrit işkencesi ile hastalığının ölümcül bir aşamaya
gelmesi bekleniyor.
TAYAD’lı Aileler, zaten hukuksuz bir şekilde tutuklu olan
İbrahim Çınar’ın, sağlıklı bir tedavi için derhal serbest bırakılmasını istediler. Çınar’ın tedavi hakkı için TAYAD’lı
Aileler, 16 Temmuz günü Çağlayan Adliyesi önünde eylem
yaptılar.
8 aydır tutuklu bulunmasına rağmen hala mahkemeye çıkartılmayan Çınar'ın, tedavisinin sağlıklı yapılması için serbest bırakılmasını isteyen TAYAD'lı Aileler, hastalığı bilinmesine rağmen Çınar'ın hücrede saldırıya da uğradığını
söylediler.
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın, İbrahim Çınar’a Özgürlük” pankartının açıldığı eylemde TAYAD’lı Aileler adına Nuri Cihanyandı’nın yaptığı açıklamada; AKP iktidarının hasta tutsakları katletme politikasını sürdürdüğüne değinilerek, "Diyarbakır D Tipi Hapishanesi'nden tedavi için
İzmir'e götürülen hasta tutsak Kasım Demir hastanede yaşamını yitirdi. Siyasi tutsak Haki Kuru da, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta Kürkçüler Hapishanesi'nde yaşamını yitirdi. Kuru, ölümünden önce 15 gün boyunca hastaneye sevkini istemişti ama edilmedi. Ölüme terk etme politikası sürüyor. Şimdi de İbrahim Çınar bu politika ile katledilmek isteniyor” denildi.

Katillerimizden Hesap
Sormaya, Sloganlarımızı
En Gür Sesimizle Haykırmaya
Devam Edeceğiz!
Sivas Katliamı’nın 19. yılında yurdun çeşitli yerlerinde
olduğu gibi İzmir Aliağa’da da bir anma yapıldı. 5 Temmuz günü, Alevi Kültür Dernekler Aliağa şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Helvacı şubesi ve Xınıs Beş Kardeş Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortak olarak düzenlenen anmaya yaklaşık 300 kişi
katıldı. Sivas şehitlerimizden Hasret Gültekin’in eşinin
ve oğlunun da katıldığı anma Aliağa Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı.
Xınıs Beş Kardeş Köylüleri Yardımlaşma ve Daya-

Tekirdağ 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nde
tecrit koşullarında tutuklu bulunan İbrahim
Çınar’ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği anlatılarak; bir böbreğinde çıkan kistin incelenmesi
sonucu kanser olduğu ortaya çıkan İbrahim Çınar’ın hücre koşullarında yaşadıkları şöyle ifade edildi; “Hücre koşullarında, sağlığının bu durumda olmasına rağmen 28 Haziran tarihinde keyfi bir şekilde gardiyanların saldırısına uğramıştır. Saldırıdan sonra da 1 gün hücre cezası alıp onu ayrı
bir yere koymuşlardır. Ayrıca 1,5 ay iletişimden men edilme cezası verilmiştir. Yani herhangi bir sorunu olsa bunu akrabalarına iletemeyecek. Revir doktoru saldırıya rağmen ona
rapor vermemiştir. Ve tüm bunlar ağır hasta tutsak olduğu
bilindiği halde yapılmıştır...”
Son olarak herkesi hasta tutsaklara sahip çıkmaya çağıran TAYAD’lılar “Sağlıklı Bir Tedavi İçin İbrahim Çınar Serbest Bırakılmalıdır” sözleriyle eyleme son verdiler.
Ardından İbrahim Çınar’ın avukatı Barkın Timtik söz aldı.
Timtik, İbrahim Çınar’ın sağlık durumu ve dosyasının hukuki durumu hakkında bilgi vererek, hapishanelerde yaşanan tecridi anlattı. Tecrit ve hapishaneler politikasının tutsaklar üzerinde kalıcı ve ölümcül tahribatlar yarattığını, bu
durumun ölümcül hastalıklara dönüştüğünü, son 12 yılda bunun sonuçları olarak 2000’lere ulaşan ölümlerin gerçekleştiğini belirterek, hasta tutsakların sorunlarına sahip çıkılması
için örgütlü güçlerin daha çok sahiplenmesi gerektiğini, ölümlerin ancak bu şekilde engellenebileceğini anlattı. Müvekkilleri İbrahim Çınar’ın derhal ameliyat olması ve serbest
bırakılması gerektiğini de söyleyerek sözlerini bitirdi.
Eylem “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "İbrahim Çınar Serbest Bırakılsın", "Tecrite Son", "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarıyla sona erdi. 30 kişinin
katıldığı eyleme KCK davası için orada bulunan BDP’li aileler de destek verdi. Ayrıca çevrede bulunan halk da alkışlarla
eyleme destek verdi.
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nışma Derneği’nin meşaleli yürüyüş yapma önerisini “olay
çıkar” bahanesiyle kabul etmeyen Alevi Kültür Dernekler Aliağa şubesi anma sırasında “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Gün Gelecek Devran Dönecek Katiller Halka Hesap Verecek”, “Davamız Mahşere Kalmayacak” sloganlarının atılmasından rahatsız olan polisin direktifiyle slogan atanları susturmaya çalıştı. Sloganların devam
etmesi üzerine polisler slogan atanların yanına giderek yakından kamera çekimi yaptı. Alevi Kültür Dernekleri Aliağa şubesi ise buna sesini çıkarmadı.
İzmir Devrimci Alevi Komitesi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa şubesi yöneticilerinin tavrını eleştirdi. Katilleri rahatsız etmesi gereken sloganların dernek yöneticilerini rahatsız etmesi; Sivas Katliamı’nın neden yapıldığının, sorumlularının kim olduğunun daha anlaşılamadığını göstermektedir.
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Avrupa’da
Halk Sofralarımız Kardeşliğin,
Yoldaşlığın, Paylaşımın Sofralarıdır
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İngiltere’nin başkenti Londra’da, Anadolu Gençlik tarafından 15
Temmuz günü piknik düzenlendi. 3 otobüs ve özel araçlarla piknik alanına doğru hareket edildi. Önden giden kahvaltı ekibinin hazırladığı
sofrada yapılan kahvaltı ile başladı piknik.
Kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar çocuklar parkta, gençler
de futbol oynadı, kimileri de Grup Yorum şarkıları eşliğinde oturup sohbet ettiler. Anadolu Halk Sofrası Pikniği olunca davul zurna eksik olur
mu? Halaylar çekildi, horon tepildi, Sivas, Maraş vb. yöresel halayları çekildi. Çuval yarışı, yoğurttan para bulma yarışı gibi geleneksel
eğlenceli yarışmaların ardında piknik programı başladı.
Program 12 Temmuz şehitleri, 2 Temmuz Sivas şehitleri, Ahmet
Arif, Nazım Hikmet ve tüm devrim şehitlerinin anılmasıyla başladı.
Anadolu Gençlik ve Devrimci Alevi Komitesi adına birer konuşma yapıldı. Ardından Nazım Hikmet ve Hüseyin Çukurluöz’ün şiirlerinden
oluşan kısa bir şiir dinletisi sunuldu. Bülent Dil Çocuk korosu 4 şarkıyla yine sahnedeydi. Beğeniyle dinlenen çocuklar büyük alkış topladılar yine. Çocuklardan sonra müzik grubu Grup Yorum şarkılarını
seslendirdi.
Anadolu Halk sofrası yine kuruldu; çoluk çocuk yaşlı genç diz kırdı, hep beraber lokmalarını paylaştı. Yemekten sonra Meryem Altun
Halk Sahnesi’nin hazırladığı Karakolda Dayak Var adlı 25 dakikalık
oyun sergilendi. Beğeniyle izlenen oyun sonrası seyircilerle birlikte
“Haklıyız Kazanacağız” marşı ayakta söylendi.
300’ü aşkın katılımın olduğu piknik, bir dahaki programda görüşmek
umuduyla sona erdi.

12 Temmuz Şehitleri Vatanımızın
Bağımsız, Halklarımızın Özgür Olması
İçin Şehit Düştüler
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12 Temmuz günü Halk
Cepheliler tarafından 12 Temmuz şehitlerinin anması yapıldı. "12 Temmuz Şehitleri Emperyalizme Karşı Direnmenin
Adıdır" pankartı ve şehit fotoğraflarının karanfillerle süslendiği
köşede yapılan konuşmayla başladı program.
Konuşmada “Devrimci Hareket pek çok önder kadrosunu,
savaşçısını bu kavgada şehit verdi. Onlar zor dönemlerin devrimcileriydiler. 12 Temmuz şehitlerimizden Fintöz Dikme,
buradan, içimizden biriydi o dönemlerden olanlar onu iyi tanırlar” denildi. Fintöz Dikme'yi tanıyan biri kişi “1989 yıllarıydı, burada bizler çok az denilecek kadar bir sayıdaydık
ve örgütlü olan Fintöz yoldaşımızdı. Fintöz'ün önderliğe, yoldaşlarına bağlılığı vatana gitmesinde somutlandı. Bana, bir
devrimci nasıl olmalı diye sorarsanız ben karşımda Fintöz'ü
görürüm” diye konuştu. Daha sonra 12 Temmuz'la ilgili Özgür Tutsaklardan gelen kart okundu.

Haklıyız Kazanacağız'ın Anlamı
Direnmekten Geçiyor
Devrimci Tutsak Şadi Özbolat 25 Haziran günü kitaplarının keyfi bir şekilde engellenmesinden dolayı açlık grevine başlamıştı. 12 Temmuz tarihinde verilen mahkeme kararı ile, Özbolat artık kitaplarını kontrole tabi tutulmadan
alacak ve istediği zamanda avukatına telefon edebilecek.
Kararın kendisine ulaşması ile bir açıklama yapan Özbolat açlık grevine son verdiğini bildirdi...

Bizi Kara Kafalı Olarak Görenlerin
Suçu ve Suçluyu Gizleyerek
Yasalarını Tanımıyoruz!
Hesap Vermekten Kaçamazsınız!
Almanya'nın Köln şehrinde faaliyetlerini sürdüren AnaAygün Kardeşlerin Cenazesini Alacağız!
Belçika Halk Cephesi, Belçika Devleti tarafından cenazeleri 2 yıldır morgda bekletilen Uğur ve Süleyman Aygün kardeşlerin cenazelerini almak için imza kampanyası başlattı.
Kampanyayı yaptığı bir açıklama ile duyuran Belçika Halk Cephesi, tam 700 gündür morgda rehin tutulan Uğur ve Süleyman Aygün
kardeşlerin cenazelerini almak için kararlı olduklarını vurguladı.
Açıklamada, "Cenazelerimizi istememiz 'suç' sayılıyor. Arkasında 'örgüt' aranıyor. Aygün ailesi 'örgüt fobisi' ile korkutulmaya çalışılıyor. 2 yıldır verilmeyen cenazemiz için Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapmamız bile türlü hileler ile engellenmeye çalışıldı." denildi.
Belçika'nın lütufta bulunuyormuş gibi davranmayı bırakması gerektiği
belirtilerek, "Bizler cenazelerimizi alıncaya kadar meşru, demokratik tüm
haklarımızı kullanacak, cenazelerimizi alacağız! Biliyoruz ki, zalimlerin gücü bir yere kadardır. Bizler örgütlü olur, güçlerimizi birleştirir ve
ısrar edersek Uğur ve Süleyman Aygün kardeşler o beton, soğuk morg
odasından kurtulacak ve olması gereken yerde; vatanlarında, Anadolu'nun
bir köy mezarlığında huzur içinde yatacaklardır." denildi.
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dolu Federasyonu çalışanları, ırkçılığa karşı mücadele
kampanyası çerçevesinde Türkiye'li ve diğer ülkelerden yabancıların yoğun yaşadığı Kalk semtinde 13 Temmuz
günü imza standı kurdu. Anadolu Federasyonu’ndan Halit
Uzunçelebi bir konuşma yaparak, “Bugün 13 Temmuz’da
ilkini kurduğumuz standımızı, burda Kalk Post'da her hafta Cuma günü saat 13.00-15.00 arası açacağız. 7 Eylül gününe kadar her hafta burada olacağız” diye belirtti.
Neo-Nazilerle ilgili dosyaların bir bölümünü imha ettirdiği gerekçesiyle ağır eleştirilere hedef olan Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm’un “istifa”
ederek sorumluluktan kurtulamayacağını belirten Uzunçelebi,
“Türkiyeli devrimcileri tutuklayıp, Nazi artıklarını koruyupkollayan, faşist katilleri besleyip-örgütleyenler Anayasayı Koruma Örgütünden başkası değildir. Öldürülen dokuz insanımızın sorumlusu Alman devletidir. Amaçları bizi korkutmak
ve asimile etmektir. Alman devleti ırkçılığın ve cinayetlerin
hesabını vermelidir” diyerek konuşmasını bitirdi.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

AVRUPA’daki BİZ
lenlerin onlar için inanın,
Düşünün, bir gün sabah
hiçbir zaman en ufacık bir
evden gülerek gönderdiğiniz
Hollanda Devleti
değeri olmadı.
evladınız ırkçı polisler tarafından sorgusuz sualsiz katAhlaksızlıkta
Almanya'da Alman Devledilmiş. Sabaha kadar çoleti’nin
katliamları çok açık.
Sınır Tanımıyor!
cuğunuzun yolunu bekliTürkiye devleti yöneticileri
yorsunuz, ama bir haber
bunları çok iyi biliyor. Ama
Beyinlerimizi,
yok. Hollanda burası… “Dehiçbir yaptırım görüyor mumokrasi ve özgürlükler ülKalplerimizi Yerinden sunuz? Adaletin uygulandıkesi.” Özellikle çok rahat
ğını görüyor musunuz? GöÇıkarıyorlar,
uyuşturucu kullanma “özrünen sadece Türkiye ile Algürlüğünün” olduğu ülke.
manya arasındaki silah alım
El Koyuyorlar!
En büyük özgürlük o, onlar
anlaşmalarının devam ettiiçin. Böyle bir özgürlüğün
ğidir...
olduğu ülkede İhsan Gürz'ün
mi? Polis direk devlete bağlı bir kuLudwigshafen'a geldi "sayın Başannesi, evladının soğuk bir morg
rumdur. Eğer yargılamıyor ve cezabakanımız", “Hesabı sorulacak!”
odasında olabileceğini düşünemedi.
landırmıyorsa, destekliyor demektir.
dedi. Ne oldu? Dosya kapandı. KaO zaman işkencenin, yargısız infazın
Öyle ya, yıllardır Hollanda devtiller dolaşıyor.
arkasında demektir.
letini kalkındırmış, emek vermiş,
Öldürülen esnaflarımız için ne
alınteri dökmüştü. Çocuklarına bir
Aile Hollanda Devleti’ne güvenyapıyorlar? Mahkeme başlayacak
gün dahi haram ekmek yedirmemişmedi ve çocuklarının otopsisini bir
yakında. Bu iktidarın temel özelliği,
ti. Yakışmazdı ölüm çocuğuna. Hiçkez de Türkiye’de yaptırmak istedi.
hemen şıpır şıpır göstermelik gözyabir halk çocuğuna yakışmaz aşağıHollanda’nın polisi, doktoru, hepsi
şı dökebilmeleridir. “Başınız sağ ollıkça, işkenceyle öldürülmek.
ağız birliğiyle “Senin oğlun suçlu!”
sun, çok üzgünüz” o kadar. Seçim dödiyorlardı.
Haber geldi, “Çocuğunuz karanemi bir tur atarlar yine. Ya da dövikolda öldü” diye. Sanki oğlu oraya
Tabi Türkiye de Adli Tıp raporlaze ihtiyaçları olduğunda.
rı konusunda güvenilmezdir. Ama
kendi ayaklarıyla gitmiş gibi, “Öldü,
Belçika’da Aygün ailesi yaklaşık
onların çıkarlarına dokunulmadığı
suçlu oğlunuz…” dediler.
2 yıldır çocuklarının cenazesini alamüddetçe sorun yoktur. Çünkü bizzat
Bırakın annenin acısını düşünmıyor. Gobels artıkları vermiyor ceTürkiye’de Adli Tıp insanlarımızın sameyi, "Senin oğlun uyuşturucu içmiş,
nazeyi. Ne yaptı AKP? “Bekleyelim,
kat kalmasına ve ölümüne sebep olsenin oğlun saldırgan, senin oğlun beş
olmazsa orada gömün olmaz mı?” demuştur verdiği raporlar ile. Güler
para etmez!” diyorlardı bir anneye.
diler. Neden oraya gömsün, onun bir
Zere'nin katili bu kurumdur.
vatanı yok mu?
Gazetelerde çıkan o annenin gözTürkiye’deki Adli Tıp, İhsan’ın
lerinden öfke saçılıyordu Hollanda poİsviçre'de bir avukat müslümanları
otopsisinin sonucunu geçtiğimiz haflisine. Sen kimsin benim evladıma dil
aşağılayan partiye karşı dava açtığı
ta açıkladı. Adli Tıp sonuç alamamıştı
uzatacak. Sen ancak onursuzca kaliçin sürekli tehdit ediliyor. AKP ne
çünkü
iç organlar yok. İhsan’ın kalleşçe işkence ile öldürmesini bilirsin
yaptı? Hiçbir şey. Bunların onlarcabinin ve beyninin yerinden alındığıdiyordu o gözler. Aldı evladını katilsını sayabiliriz. Bilmemiz gereken şu:
nı gördüler.
lerin, işkencecilerin morgundan.
Türkiye Devleti bize hiçbir zaman saBeynine
ve
kalbine
el
koymuştu
hip çıkmayacak. Göstermelik bir
Bir yıl boyunca düştü evladının kaHollanda devleti. Bu nasıl bir ahlak,
gözyaşı ve lafın dışında. Biz kendimiz
tillerinin peşine, ona destek veren, İhbu nasıl bir onursuzluktur. Hollanda
birlik olacağız ve örgütleneceğiz.
san'ı kendinden bir parça gören halk
Adli Tıp Kurumu Hitler faşizminin
Avrupa emperyalistlerinin bizim inile, Anadolu Gençlik ile. Katillerin arizinden
gidiyor
anlaşılan.
sanlarımıza yaptıklarını, AKP de Türkası çok sağlamdı. Hayır senin oğlukiye’deki halklarımıza yapıyor.
Öte yandan, ailesi, İhsan’ın mezar
nun kara kafalı olması yetiyor diyorAKP'nin polisleri karakollarda intaşını yaptırmış. Mezar taşına yazlardı. Çünkü o zaten doğuştan posanları katlediyor. O yüzden İhsan'ın
dırdıkları yazıda Türkiye Cumhurtansiyel suçlu. Potansiyel şiddet yanöldürülmesi onlar için sıradan bir
başkanı’na ve Başbakanı’na teşekkür
lısı. Potansiyel İslamcı terörist.
olay.
etmişler.
Her kapı çalındı bir yıl süresince.
Türkiye Devleti’ne değil, kendi
Hollanda Devleti’nin bu kadar
En son karakol önünde Anadolu
gücümüze güvenelim. Kendi sorunırkçı yaklaşımına karşı Türkiye’nin
Gençlik’in düzenlediği bir eylem yalarımızı ancak kendi örgütlenmelerisözde de olsa bir telefonu umutlanpıldı. Mahallenin insanları sahiplenmizle çözebiliriz. Adaletin sağlayıcısı
dırıyor insanlarımızı. Ama bu boş bir
di İhsan’ı.
Katillerin arkası sağlamdı çünkü
egemenler değil, halkların örgütlü
umuttur, karşılığı yoktur, olmayaonları koruyan bizzat devlettir. Neden
mücadelesidir.
caktır… Evlatlarımızın başına ge-

TERTEMİZ ERGENE İSTİYORUZ!
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AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri Emek Sarf Edildiğinde Her Şey Yapılabilir!

Sayı: 322

Yürüyüş
22 Temmuz
2012

Hayatın öğrettikleri köşesinde konser çalışmalarından
örneklerle devam ediyoruz.
Konserin en çarpıcı sonuçlarından biri, emek sarf edildiğinde sonuç alınacağının görülmesidir. Sarf edilen
emek, insanlarımızın saygısını kazandı. "Arkadaşların eline sağlık", "Emeği geçenleri kutluyoruz" benzeri
sözleri çok duyduk. Sarf edilen emek, yeterli bir örgütlülüğün olmadığı yerlerde bile sonuç alınmasını sağladı.
Bu emek, "Olmuyor, biz yapamayız, bir avuç kaldık"
düşüncelerini de büyük ölçüde sarstı... İnsanlar gelmiyor
diye bir şey yoktu. Biz insanlara gitmiyorduk. Biz insanları
getiremiyorduk. Getirmek için bir emek, bir irade ortaya koyduğumuzda işte konserin de gösterdiği gibi, bir sonuç alınıyordu.
Devrimci düşüncelerle bir yakınlığı olmayan, fakat ırkçılığa karşı olma temelinde konsere katkıda bulunan bir
esnaf, konsere katılanların sayısını duyunca heyecanla
"İşte bu be!" diyordu. Onu bu denli sevindiren insanlarımızın bir şeyi başarmış olması, ırkçılığa karşı on bini
aşkın insanımızın bir araya gelmiş olmasıydı.
Bir başkası duygularını şöyle ifade ediyordu örneğin:
"Konsere ağlayarak girdim, ağlayarak çıktım."
Neydi onu ağlatan dersiniz? O görkem, o "beklenmeyen", artık olabileceğini inanılmayan kalabalıktan tutun da o ortamın coşkusuna, verilen o emeğe, orada yaratılan havaya ve burada şimdi sayılamayan birçok etkene
kadar her şey var o duyguların altında...
ÖRGÜTLENMEYE, DEMOKRATİK
KURUMLARA İHTİYAÇ
İki otobüste yapılan anketlerin sonuçlarından bir
nokta özellikle çarpıcıydı. 100 kişinin cevapladığı anketlerde, herkes tüm soruları cevaplamamıştı. Ama hemen
herkesin cevapladığı üç soru vardı. Bunlardan biri “Konseri nasıl buldunuz?” sorusu, diğeri “Bundan sonraki konser nerede, nasıl olmalı?” sorusu ve üçüncüsü de "Bir araya gelmek için bir kurum olmalı mı?" sorusuydu.
Örgütlenme, kurumlaşma sorusu herkesin ilgisini
çekmiş, herkes bunu önemli görmüş ve cevaplamıştı.
Bu sorunun cevabında ‘a’ şıkkı olarak
"Yeni bir derneğe gerek yok" yazılıydı.
Bu şıkkı işaretleyen olmamıştı hiç.
"b" şıkkında, derneklerimiz olmalı, kurumlar kurulmalı... yazıyordu ve en yaygın işaretlenen şık da buydu.
"c" şıkkında ise “Böyle bir çalışmaya katılır mısınız, katkıda bulunur musunuz?” yazılıydı ve hiç de küçümsenmeyecek oranda insan bu şıkkı da işaretlemişti.
Esasında dernekleşme konusunda birçok yerde yaşanan "altından kalkabilir miyiz?", "sürdürebilir miyiz?"
tereddütlerine bir cevaptır bu anketler.
Evet, altından kalkılabilir, sürdürülebilir... Ama tek bir
şartla... O kitleye ulaşarak... O kitlenin katkısını ve ka-
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tılımını sağlayarak.
Eğer onlara ulaşamazsak, onların katılımını sağlayamazsak, evet o zaman dernek kurmak ve yaşatmak zordur. Hatta imkansızdır.

KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENECEK,
OLMAZ DEMEYECEĞİZ
Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek konserinde otobüsleri ücretsiz kaldırmak, hem benim, hem bölge açısından ilk tecrübeydi. Nasıl yaparız diye uzun uzun düşündük. Neticede otobüslere binlerce euro gerekiyordu.
Bölgedeki arkadaşlarla çözüm bulmak için toplantılar yaptık, tartıştık ama ilk zamanlarda pek sonuç alamadık.
Ama sonuçta da bir yerden başlamalıydık. Artık zamanımız daralıyordu ve hızlı hareket etmeliydik.
Bölgedeki arkadaşlarla beraber bizimle dayanışma içinde olmak isteyecek esnafların olabileceğinden hareketle öngördüğümüz bazı yerlere gitmeye başladık. Giderken "Biz haklıyız, yanlış bir şey yapmıyoruz, kişisel bir
amacımız yok, bizi geri çevirmezler." diye konuşuyorduk kendi aramızda.
İlk görüştüğümüz kişi bir iş adamıydı. Aramızda ilginç
diyaloglar gelişti. Bizi kapıda karşıladı, sohbete başladık
ve gelişimizin nedenini ayrıntılı olarak anlattık.
İş adamı bizi dinlerken, ona şunu sorduk: "Açığa çıkan ölüm listelerinde sizin de adınız geçti mi?"
Kendisi hemen cevap verdi: "Hayır, böyle bir bilgi gelmedi ama başka ölüm listelerinde olabilir."
Gerçek şuydu ki, Almanya’da bir burjuva da ırkçılığın hedefi olabilirdi.
Konuşmamızın sonunda "Tamam konserinizi destekliyorum ve bir otobüs ben kaldırıyorum. 10 esnaf hepsini kaldırsın..." diyerek bizi kapıya kadar yolcu etti.
Bir sonraki görüştüğümüz yer, "muhafazakar" olarak bilinen bir iş yerinin sahibiydi. Orada da hemen hemen benzer bir yaklaşımı gördük. Irkçılık gerçekten herkesi birleştiren bir unsurdu. Bu olumlu sonuçlarla birlikte
meşruluğumuzdan daha emin olarak bizimle ırkçılığa karşı mücadelede dayanışma içinde olacak kişilerin listesini genişlettik ve sonuçta buradan kaldırdığımız 8 otobüsün tamamının ücretini bizimle dayanışma içinde olan kişiler karşılamış oldu. "Olmaz, desteklemezler" diye
düşünülen ve bu nedenle kapılarının pek çalınmadığı yerlere gittik ve bunların önemli bir kısmının desteğini aldık.

Düzeltme: 15 Temmuz 2012 tarihli Halk Gerçeği
Dergisi’nin 22. sayısında Avrupa’da Hayatın
Öğrettikleri köşesinde yayınlanan “Başarının Sırrı:
Israr ve Kararlılık” başlıklı yazı yerine yanlışlıkla
daha önce yayınlanan bir yazı yayınlanmıştır.
Düzeltir, okurlarımızdan özür dileriz.
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Mizah Mazlumun Zalimden
İntikam Alma Aracıdır

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Gün olur aydınlık savunucusu devrimciler halktan yana olmanın
bedelini, sokaklarda, dağlarda, ev baskınlarında, pusularda
resmi ve sivil faşist güçlerce katledilerek öderler."
Ali Tarık Koçoğlu

28 Temmuz - 3 Ağustos
1960 doğumludur. Emekçi bir ailenin
emekçi bir çocuğuydu. Hayatını çalışarak kazanan ve devrimci hareketten ve mücadeleden başka hiçbir amacı olmayan, harekete
bağlı ve kendisine verilen görevleri harfiyen
yerine getiren disiplinli-militan biriydi. 1 Ağustos 1979'da "Emperyalizme, Faşizme, PahalıHüseyin TAŞ lığa ve İşsizliğe Karşı Mücadele" kampanyasında, yağ kamyonunun kaçırılarak yağların
yoksul halka dağıtılması eyleminde polis tarafından vurularak katledildi.
27 Temmuz 1978’de Kütahya-Domaniç’te
doğdu. Uludağ Üniversitesi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne girdi. 1996
ortalarında devrimci mücadeleye katıldı.
1996 Ölüm Orucu, onu o dönem en çok etkileyen gelişmelerden biriydi. Bir süre Kurtuluş
Dergisi’nin muhabirliğini ve temsilciliğini yapSemra BAŞYİĞİT tı. F Tiplerine karşı Bursa’da açlık grevi yaparken tutuklandı. Direnişini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi Ölüm Orucu 6. Ekibi’nde
ölüm orucuna başladı. 30 Temmuz 2002’de, açlığının 367.
gününde Şehit düştü. Alnı kızıl bantlı bir özgür tutsak olarak
ölümsüzleşti.

AND OLSUN
Engin...
enginlikleri sundu
bilincimize
Sarsmaya hazır
hassas bir tetiktir edik
yürek
Ve kinden bir çift kızıl
gözle
cüreti betimledik

delikanlı ömrümüzle.
Direnmeyi öğretenlerden
el aldık
El verdik
sancağında
kinden kızıl gözlerimizi
taşıyanlara
and içenlere
kinini namluya sürenlere
Erdallar’a...

Anıları Mirasımız

29 Temmuz
1980'de İstanbul Süleymaniye'de gericiler
tarafından katledildi.

31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke kırsal alanında jandarma ile çıkan
çatışmada şehit düştüler.

Ali Tarık
KOÇOĞLU

Tarık Koçoğlu, 1961 Adana Osmaniye doğumludur. 12 Eylül öncesi
mücadele saflarına katılmıştı. Sonrasında on yıllık tutsaklık süreci varMustafa SEFER dı. 1991'de tahliye oldu, şehit düştüğünde Akdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu.

Mustafa SEFER, 1970 Dersim doğumludur.
1990'da kamp çalışmalarında yer aldı. 92'de tutsak düştü. 93 Şubatı'nda Nevşehir Hapishanesi’nden özgürlük eylemiyle çıktı. Şehit
düştüğünde komutan yardımcısı idi. 14 yaşında devrimci, 20 yaşında gerilla ve 23 yaşında devrim şehidi...
31 Temmuz
1980’de Ordu'nun
Aybastı Kabataş’ta
faşistler tarafından
katledildiler.

Yusuf TECİM

Adem TECİM

Fatma ÖZÇELİK

Yusuf TECİM,
1925 doğumludur.
Adem TECİM,

1941 doğumludur.
Fatma ÖZÇELİK, 1945 doğumludur.

sorusuna verdiği yanıt; "Tam
teçhizatlı Devrimci Sol gerillasıyım"dır.
Darbecilik sürecinde tereddütsüz önderliği ve hareketi sahiplenmişti. Darbecilik
kinini; "hepsini öldüreceksin"
diyerek ifade ediyordu.
Aşılması gereken her zorluk onda coşku
yaratıyordu. Bu coşkuyla '93 Şubat'ında tutsaklığa kendi elleriyle son vermişti.
Kısa bir süre Ankara'da bulunduktan sonra yine o çok sevdalı olduğu dağlarla kucaklaşmıştı. Artık Toros Dağları'nı adımlıyordu.
Birliğe yeni katılan yoldaşları karşısına alıp
konuşmaya başlamıştı. Sorduğu ilk sorulardan biri de "Gerilla Kimdir?" olmuştu. Sorunun hemen ardından cevabını da yine kendisi vermişti; "Gerilla en iyi atlayıp-zıplayan,
en iyi silah kullanan demek değildir. Kuşkusuz bunları yapmak, öğrenmek, hatta
en iyisi olmak gerekir. Ama tüm bunlardan
önce iyi bir gerilla harekete bağlı, inançlı,
kararlı ve ne için savaştığını bilendir. Eğer
bunları biliyorsan en iyi atlayıp-zıplayan,
en iyi silah kullanabilen olmak hiç de zor

Mustafa Sefer'i bir gerilla yoldaşı anlatıyor:
"Şimdi Toros Dağları sizi söylüyor..."
Mustafa Sefer yoldaşın dağlara sevdası
doğup büyüdüğü Dersim dağlarından geliyordu. O, Dersim'in dağlarında yetişmiş, büyümüş, daha küçük yaşta Devrimci Sol gerillalarını tanımıştı. "Gerilla olmak... Dersim dağlarında Devrimci Sol gerillası olmak..." Mustafa Sefer yoldaşın tüm çocukluğunun özlemini
ifade eden kelimeler... Nitekim çok geçmeden Dersim Dağlarında gerillaydı.
Kavganın, savaşın tam ortasında safların
en önündeydi. Bir hainin ihbarı sonucu düşmanın kurduğu pusuya düşmüş, birliğin en
önünde yürürken pusuyu fark etmiş, yoldaşlarına pusuyu haber verip birliğin kayıp vermeden kurtulmasını sağlarken, kendisi tutsak
düşmüştü.
Başı dik olarak girdiği işkencehanelerden
yine başı dik olarak çıkmıştı. Tutuklandıktan
sonra çıktığı mahkemede hakimin "mesleğin"

Salih BADEMCİ

1988 yılında İngiltere'ye geldi. Ölümüne kadar 13 yıl boyunca Anadolu değerleriyle yaşadı.
Yurtdışındaki halkımızın
devrimci demokratik
mücadelesi içinde yer
Haydar AKDEMİR aldı. Londra'da Anadolu
Halk Kültür Merkezi kurumunun yöneticilerinden biriydi. 30 Temmuz 2001'de intihar ederek aramızdan
ayrıldı.

değil" demişti.
Bildiklerini öğretmekten ve öğrenmekten
büyük mutluluk duyardı. Savaşçılarını sürekli
öğrenmeye teşvik ederdi. Savaşçıları genelde genç ve tecrübesizdi. Öğrenmeye olan ihtiyacımızın çok fazla olduğunu biliyordu. Soru
sormadığımızda; "Niye sormuyorsunuz? Yoksa öğrenecek bir şeyiniz yok mu?" diye yarı
şaka yollu, yarı kızgın bizi öğrenmeye teşvik
etmeye çalışır ve niye öğrenmek gerektiğini,
bunun yararlarını uzun uzun anlatırdı.
İbrahim ERDOĞAN komutanımızın onda
özel bir yeri vardı. Kampı ve İbrahim ERDOĞAN komutanımızı sürekli anlatırdı. Ona olan
bağlılığını, sevgisini onu anlatırken gözlerinden okurduk.
Değerlerimize sıkı sıkıya bağlıydı. Bir gün
oturmuş, bir yandan o çok sevdiği dağ ateşinde demlenmiş çayımızı yudumlarken diğer
yandan da koyu bir sohbete dalmıştık.
"Bu hareketin içinde yaşanacak ve görülecek hemen her şeyi yaşayıp, gördüm. Bir şehit
olmak nasip olmadı" dedikten sonra, "Torosların ilk şehidi ben olacağım" demişti. Ve sözünde durdu. Sohbetimizden bir-iki gün sonra Toros Dağlarının ilk şehidi olarak düştü toprağa.

