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AKP’nin Faşist Terörünü
Örgütlenerek Boşa Çıkartırız!
A

KP’nin polisi, Ankara’da Cem
Aygün adındaki bir genci “dur
ihtarına uymadığı” gerekçesiyle katletti. Gözaltına alınan polisler ifadesinde “ayağım kaydı, dengemi kaybettim, yanlışlıkla vurdum” dedi. İki
polis de serbest bırakıldı. Polislerin bırakılmasını protesto eden Cem Aygün’ün ailesi gözaltına alındı.
atil polislerin AKP iktidarı tarafından bu şekilde korunması
yeni bir durum değil. Halka karşı işlenen bütün suçlarda polislerin bir dokunulmazlığı var.
olisin pervasızca süren işkence ve
katliamlarına karşı halkı korumak
amacıyla ÇHD tarafından “İMDAT
POLİS” hattı kuruldu. Sen misin
polise karşı “İMDAT POLİS” hattını kuran: Kıdem tazminatları ve maaşları ödenmeden işten atıldığı için direnen Rose Teks, işçilerinin eylemine destek veren Av. Taylan Tanay ve
Şükriye Erden, 1 Eylül’de, hastanelik edilinceye kadar polisler tarafından darp edildi. AKP, “polisime dokundurtmam” diyor.
KP’nin Suriye politikaları iflas
etti. “Bölgesel aktör, bölge liderliği” gibi yalanlarına artık kimse
inanmıyor. Suriye’de, Amerika’nın
nasıl maşası olarak kullanıldığı gizlenemiyor. “İnsani” gerekçelerle açılan mülteci kamplarında CIA, MOSSAD, İngiliz, Fransız ajanları cirit atıyor. Özgür Suriye Ordusu adındaki işbirlikçilerin, bu kamplarda eğitilip Suriye’de halkı katledip kamplara geri
döndüğü haberleri, AKP’nin tüm
sansürüne rağmen artık burjuva medyadan da eksik olmuyor.
atay’da onbinin üzerinde kişi
Suriye’deki emperyalist saldırıya karşı çıkan miting yaptı ve direnen Esad iktidarına açıktan destek
verdi.
mperyalist medyanın tüm yalan
haberlerle yönlendirmesine rağmen, Esad iktidarının direnişi, emperyalizmin ve “muhalif” denen iş-
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ditler yağdırıp saldırdı.
rdoğan, “Kürt açılımı” ile ilgili
soruya “Açılım diye bir şeyimiz
yok. Milli birlik ve kardeşlik var...
Kürt meselesi diye artık bir mesele kabul etmiyorum. Türkiye’de artık Kürt
meselesi kalmamıştır” dedi. Erdoğan’ın bu sözü son günlerde yine “silahlar sussun, barış” diye “Akil
adam”lığa soyunanlara cevaptır. AKP,
88 yıldır süren inkar, imha ve asimilasyon politikalarını aynen sürdürüyor. Kiminle, hangi barıştan bahsediyorsunuz. Bu sorunun cevabı net olmadığı sürece “barış” söylemleri,
düzenden icazet dilenmenin ötesine
gidemez.
rak’ta, Afganistan’da emperyalist
efendilerinin yaptıklarını örnek
göstererek yine basını tehdit etti.
Söylediği sözlere bakın:“Terörün en
önemli hedefi propagandadır. Bunu
burada bedavaya yaptırıyor. Medya
kimin yanında yer alacak. Attıkları
başlıklara bakıyorsun, köşe yazılarına bakıyorsun. Sizin haber kaynağınız nedir Roj TV mi, Kandil mi, sosyal medya mı?”
rdoğan, CHP milletvekillerinin
Hatay’da Apaydın Kampı’na sokulmamasına ilişkin sorulan soruya
yine aynı pervasızlıkta cevap verdi:
“Kamplara gireceklermiş. Bunun
emrini biz veririz. Oralar yol geçen
hanı değil. Biz bu kampı şov merkezine dönüştürmeyiz. İznini kabul eder,
‘Şu kamp uygun’ deriz, oraya göndeririz. Zabıta mısın sen?” dedi.
Başbakan Erdoğan, asıl olarak
KP, 88 yıldır süren
kendilerinin Amerika’nın zabıtainkar, imha ve
sı olarak görev yaptığı gerçeğini
asimilasyon politikalarını aynen
gözardı ederek konuşuyor. Ülkemizi, emperyalist ajanların, işbirsürdürüyor. Kiminle, hangi
likçi çapulcuların yol geçen hanı
barıştan bahsediyorsunuz. Bu
yapan
AKP iktidarıdır.
sorunun cevabı net olmadığı
ğitimden sağlığa, halkın en tesürece “barış” söylemleri,
mel sorunlarına ilişkin sorudüzenden icazet dilenmenin
lara verdiği cevaplar yine aynı perötesine gidemez.
vasızlıkta. Yaptıkları her açıklamada adeta halkla alay ediyorlar.
birlikçilerin gerçek yüzünü ortaya
çıkartıyor. Yalanlar, söyleyeni vuran
silaha dönüşüyor.
mperyalistler, Suriye’de halkları birbirine katlettirmeye devam
ederken, kendi politikaları çerçevesinde de bir çözümleri yok. Direniş,
oyunlarını bozuyor. İstedikleri gibi bir
işbirlikçi “muhalif” yaratamadılar.
uriye’de bir Kürt bölgesinin kurulması, mülteci kamplarındaki işbirlikçilere karşı halkın giderek büyüyen tepkisi, Hatay halkının Esad iktidarına verdiği açık destek ve ülke genelinde halkın önemli bir kesiminin
Suriye’de emperyalist müdahaleye
karşı çıkması, AKP iktidarının işbirlikçi politikalarının iflas ettiğinin
göstergesidir.
mperyalistler de AKP iktidarının
Suriye konusundaki “tampon
bölge ve uçuşa yasak alan” gibi taleplerini dikkate almak yerine daha
fazla uşaklık yapmasını istiyor.
ürt sorununda gerillanın eylemleri karşısında tam bir çaresizlik
içinde. Yalan, sansür ve katliamların
dışında bir politikası yok.
KP’nin iç ve dış politikalarındaki
çözümsüzlüğü AKP’yi daha da
pervasızlaştıryor.
aşbakan Erdoğan’ın geçen hafta
Habertürk televizyonunda, AKP
sözcülüğü yapan gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar bunun göstergesidir. Halkın en temel sorunlarını
içeren konularda parvasızca teh-
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Bütün sesleri boğup sadece kendileri konuşuyor. Sansürle, terörle halkı
teslim alacağını sanıyor AKP, ama yanılıyor.
KP’nin bütün bu pervasızlığı
güçsüzlüğündendir. Bu pervasızlık aynı zamanda halkın örgütsüzlüğüne rağmen bir öfkeyi büyütüyor.
atay’da, “Suriye’de Emperyalist
Müdahaleye Hayır” mitingi yapan komitenin sözcülerinden birisi
“bu kadar kısa bir sürede, bu kadar
yüksek bir katılımın olacağını beklemiyorduk” diyor. Çünkü mitingi düzenleyenlerin, halkın katılımını sağlamak için çok özel bir çalışması olmamıştı. Ama halkın, emperyalizmin
ve işbirlikçi AKP’nin politikalarına
karşı öfkesi, mitingi düzenleyenlerin,kapasitesinin çok üzerindeydi.
Onun için o kitlesellik ve öfke karşısında şaşkınlardı.
u öfke, bugün halkın birçok kesimi için geçerli. Bu öfkenin
pratikte kendini ifade etmemesinin en
büyük nedeni; halkın örgütsüz olmasıdır.
akın AKP’nin Aleviler’e yönelik
politikalarına; ağızlarından çıkan
her söz Alevi halkımızı aşağılıyor, küçümsüyor, inançlarını yok sayıyor.
Cemevlerine “ucube” diyerek hakaret ediyorlar. Programlı bir şekilde Alevi halkı asimile etmek istiyorlar.
Bunların da ötesinde Alevi halkımıza karşı bir linç kışkırtması, evlerin
işaretlenmesi, fiili saldırılar sürüyor.
AKP’nin Alevi halkımıza yönelik
bütün bu politikaları öfkeyi de büyütüyor. Görünürde çok sayıda Alevi örgütlenmesi olmasına rağmen,
gerçekte AKP’nin pervasızca saldırılarına cevap verecek örgütlenmelerden yoksundur Alevi halkımız.
AKP iktidarına karşı büyüyen öfkesiyle sayısız sorunu olan milyonlarca Alevi insanımız var ulaşacağımız ve örgütlenmesi gereken.
KP, işbirlikçi-gerici düzenini
ayakta tutacağı “dindar” nesli
yetiştirmek için tüm halka gerici eğitim sistemini dayatıyor. 4+4+4 eğitim sistemiyle yoksul halk çocuklarına “okuyup da ne olacaksınız” di-
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yor. Çocuk yaşta tekellerin ücretli köleleri olması için eğitim haklarını
gasp ediyor. Üretim hayatında zaten
çok geride olan kadınları dört duvar
arasına hapsediyor. Çocuk yaşta evlenip çocuk doğur diyor.
alkın taleplerinin, ne isteyip ne
istemediğinin hiç önemi yok.
Her şeyi en iyi bilenler onlar. Biz ne
dersek herkes boyun eğecek diyorlar.
orunlu din dersini dayatıyorlar.
Özellikle yoksul halkın yaşadığı
mahallelerde normal okulları kapatıp
imam hatip okullarına çeviriyorlar.
Yoksul halka “çocuklarınızı imam hatip okullarına gönderin”i dayatıyorlar.
Alevi halkımızın, Müslüman olmayan
halkların bunu isteyip istemediğinin
önemi yok, dayatıyor. Halkın bunlara büyük tepkisi var. Ama örgütsüz,
kendiliğinden yapılan tekil eylemlerin dışında bu dayatmalara karşı ciddi tepkiler örgütlenemiyor.
KP iktidarına öfkeyle dolu, ulaşmamız gereken yüzbinlerce öğrenci velisi ve öğrenci var. “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasında
ulaşmamız gereken bir kesimdir.
alkımız, çocuklarını AKP’nin
gerici imam hatip okullarında
okutmak istemeyecektir. Zorunlu din
dersi dayatmasını kabul etmeyecektir. Yüzlerce okulla, yüzbinlerce öğrenciyle bağ kurup AKP’nin din dersi dayatmasını boykot ettirebiliriz.
KP’nin emekçilere yönelik saldırıları, süren onlarca işçi direnişinde ifadesini buluyor. İşçiler tam
da kölelik koşullarında çalışıyor.
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alkımız! İşçi, memur,
liseli, üniversiteli
gençlik... ÖRGÜTLENELİM!
AKP iktidarının saldırılarını
başka türlü boşa çıkartamayız.
Bugün AKP, iktidarının en
büyük krizini yaşamaktadır. İç
politikası da, dış politikası da
iflas etmiştir. Bugüne kadar
halkı kandırdığı yalanları, artık
kendini vuran silaha dönüşmeye
başlamıştır.

Direniş talepleri, 1850’lerin taleplerine denk düşüyor. İş güvencesi yok,
işçi güvenliği yok, örgütlenme hakkı yok, 12 saat, 15 saat çalışmak yasa
dışı olmasına rağmen milyonlarca
işçi için kural olmuş. Milyonlarca işçi
için kıdem tazminatı, taşeronluk sistemiyle fiilen ortadan kalkmış durumda. Tekeller yasal olarak da kaldırılmasını dayatıyor ve AKP bunun
için uygun fırsat kolluyor. Fazla mesai ücretleri, maaşları, kıdem tazminatları ödenmeden her gün binlerce
işçi işinden atılıyor. Saldırılar o kadar
büyük ki, direnişler de esas olarak en
çok saldırıya maruz kalan örgütsüz işçilerde karşılığını buluyor. Ancak
örgütsüz hak alma mücadelesi verilemeyeceği kesindir. Ulaşmamız,
örgütlememiz gereken yüzbinlerce,
milyonlarca örgütsüz işçi var.
rgütlenme konusunda hiç bir
sınırlama koymadan, her türlü
aracı kullanarak, halkın her kesimine
ulaşmanın yollarını bulmalıyız.
alkımız! İşçi, memur, liseli, üniversiteli gençlik... ÖRGÜTLENELİM! AKP iktidarının saldırılarını başka türlü boşa çıkartamayız.
Bugün AKP, iktidarının en büyük
krizini yaşamaktadır. İç politikası
da, dış politikası da iflas etmiştir. Bugüne kadar halkı kandırdığı yalanları, artık kendini vuran silaha dönüşmeye başlamıştır. Ancak AKP iktidarını hala güçlü kılan şey, halkın örgütsüzlüğüdür. Halkın, AKP politikalarının karşısında ciddi bir direniş
sergileyememesidir. Bunun da tek
nedeni örgütsüzlüğümüzdür.
alk Cephesi’nin “Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyası,
AKP’nin pervasızlığına, faşist terörüne vurulacak en önemli darbedir. Halkı örgütlemek için halkın
her kesimine ulaşmalıyız. Politikalarımızı halka ulaştırmalıyız.
Halka ulaşmanın, halkı örgütlemenin her türlü yol ve yöntemlerine başvurmalıyız. Milyonları örgütlemek, milyonları AKP politikalarının karşısına dikmektir. Milyonları örgütleme kampanyamızı
bu iddia ile örgütleyeceğiz...
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Öğretmenler, Gençler, Öğrenci Velileri
AKP’nin Faşist, Gerici Eğitim Sistemine Teslim Olmayın!
Halk İçin, Parasız Bilimsel Eğitim İstiyoruz!

15 Eylül’de Ankara’da Faşist AKP
İktidarına Karşı Gücümüzü Gösterelim!
AKP, 4+4+4 denilen gerici, faşist

 AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle;
eğitim sistemini zorla halka dayatıyor.
yoksul halk çocuklarının eğitim
Bu sistemle AKP, eğitim yukarıhakkını gasp ediyor!
dan aşağıya tamamen değiştiriyor.

 AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle;
AKP bunu yaparken ne eğitimciyoksul halk çocuklarını, çocuk lerle görüşüp tartıştı, ne öğrencilerin,
yaşta tekellerin ücretli kölesi ne de halkın nasıl bir eğitim isteyip
istemediğini sordu.
yapmak istiyor!
Kentsel Dönüşüm’de olduğu gibi,
 AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle;
çalışma yasalarında olduğu gibi, “ben
çocuk gelinleri çoğaltmak,
böyle istiyorum, böyle olacak” diyor.
kadınları dört duvar arasına
HAYIR! BÖYLE OLMAYAkapatmak istiyor!
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 AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle;
“dindar”, kaderci, boyun eğen,
emperyalizmin işbirlikçisi, gerici,
faşist bir toplum yaratmak
istiyor!
 AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle;
çocuklarımızı dinle uyutmak
istiyor!
 AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle;
çocuklarımıza zorunlu din
dersini dayatıyor!
 AKP’nin zorunlu din dersi
dayatması, Alevi halkımızın
çocuklarını asimile etmektir!
ÖĞRETMENLER,
ÖĞRENCİLER, HALKIMIZ;
 AKP’nin gerici-faşist eğitim
sistemine teslim olmayın!
GENÇLER;
 AKP’nin “dindar”, gerici,
Amerikan işbirlikçisi gençliği
olmayın!
 Emperyalizme ve işbirlikçi
AKP’ye karşı Bağımsız Türkiye
mücadelesi veren Dev-Genç
saflarına katılın!
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CAK! AKP’NİN DAYATMALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
AKP’nin ne gerici-faşist eğitim
sistemini, ne “Kentsel Dönüşüm”
adı altında yapmak istediği yağma
ve talanını, ne de işçiye, emekçiye
dayatılan kölelik yasalarını kabul etmiyoruz.
AKP, 4+4+4 eğitim sistemini meclisteki çoğunluğuna dayanarak bir
dayatmayla yasallaştırdı. AKP, yasalarla her şeyi yapabileceğini sanıyor.
AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemi, halka
saldırıdır. Yasal olması, meşru olması
anlamına gelmez.
Halk için olmayan AKP’nin gerici,
faşist eğitim sistemini kabul etmiyoruz. AKP’nin dinci eğitim sistemine
boyun eğmiyoruz.
Kamu Emekçileri Cephesi olarak
15 Eylül’de Ankara’da yapılacak mitinge, ülkemizin dörtbir yanından
gelerek AKP’nin dayatmalarına boyun
eğmeyeceğimizi göstereceğiz.
AKP, 4+4+4 eğitim sistemiyle
“kesintisiz eğitimi 12 yıla çıkarttım”
diyor. Bunu eğitimde yapılmış bir
yenilik olarak göstermeye çalışıyor.
Faşist, gerici, Amerikan işbirlikçisi
AKP, asla halk için, bilimsel bir
eğitim sistemi getiremez. AKP, getirdiği eğitim sistemiyle, Amerikan

işbirlikçisi bir düzeni ilelebet koruyabilmek için “dindar” kaderine boyun eğen, emperyalizmin işbirlikçisi,
gerici, faşist bir gençlik, nesil yaratmak istiyor!
Ülkemizin yeraltı, yerüstü tüm
kaynakları yağmalanacak, talan edilecek, halkımız emperyalist ve işbirlikçi tekeller tarafından iliklerine
kadar sömürülecek. Halkımız, emperyalizmin her türlü çıkarı için maşa
olarak kullanılacak ama buna ses çıkarmayacağız. Yoksulluk içinde sürüneceğiz, “buna da şükür” diyeceğiz.
Açlıktan öleceğiz, “kader” diyeceğiz.
Emperyalistler, işbirlikçi tekeller kanımızı emecek, boynumuzu eğeceğiz,
sesimizi çıkartmayacağız.
12 Eylül faşizminin on yıllardır
nasıl bir gençlik yetiştirdiği ortada.
AKP de 4+4+4 eğitim sistemi ile
işbirlikçi, gerici-faşist iktidarını dayandıracağı bir nesil yetiştirmek istiyor.
AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemine
göre yoksul halk çocukları ilkokuldan
sonra meslek liselerine yönlendirilerek
üniversite okuma hakları ellerinden
alınıyor. “Sen yoksulsun, üniversite
okuma” deniliyor, “meslek liselerine
git tekeller için ‘kalifiye eleman’,
ucuz iş gücü ol” deniyor.
AKP, Torba Yasa ile zaten “stajerlik” adı altında çocuk köleliğin
önünü açtı.
Bu eğitim sistemi ile; ilk dört yıldan sonra okula devam mecburiyetini
kaldırıp açık öğretimi getirerek erkek
çocuklarını çocuk işçiliğe, kız çocuklarını da çocuk yaşta evliliğe zorlayacaktır. Zaten üretim faaliyetlerinde
çok az olan kadınlar, bu eğitim sistemiyle de dört duvar arasına hapsedilecektir.
4+4+4 eğitim sistemiyle AKP, 4.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

sınıftan itibaren din dersini çocuklarımıza dayatıyor. Okullarda bilimin
yerine, hurafelerden oluşan dini bir
eğitimi dayatıyor. AKP milletvekillerinin de açıkladığı gibi bu eğitim
sistemiyle bütün okulları imam hatip
okullarına çevirdiler.
Zorunlu din dersi ile Müslüman
olmayan azınlık halkların çocuklarına
da inanmadığı bir din anlayışı dayatılıyor. Yine 20 milyona yakın Alevi
insanımızın yaşadığı ülkemizde Sünni
din anlayışı dayatılarak Alevi çocukları asimile edilmek isteniyor.

Öğretmenler,
Öğrenciler, Halkımız;
AKP’nin gerici, faşist eğitim sistemini dayatmasına teslim olmayın!
AKP’nin, her istediğini yapamayacağını göstermeliyiz.
15 Eylül’de Ankara’da yapılacak
miting bunun için önemlidir. Bu mitingde bizi adam yerine koymayan
AKP’ye gücümüzü göstermeliyiz.

Öğretmenler;
AKP’nin bu eğitim politikasını
boşa çıkartacak olan başta öğretmenlerdir. Aylardır böyle bir eğitim
sisteminin bilimsel olmadığı söyleniyor. Ancak öğretmenlerin hiç bir
düşüncesi, hiç bir önerisi dikkate
dahi alınmıyor.
AKP, “dediğim dedik” diyor. Herkes bana boyun eğecek diyor. Bu
dayatmayı kubul etmiyoruz. Bugün
AKP yalakaları dışında halkımızın

çok büyük bir bölümü AKP’nin
4+4+4 sistemine karşıdır.
15 Eylül’de yapılacak mitinge
bütün ülke çapında yoğun bir çalışma yapmalıyız.
Bu sorun sadece Eğitim Sen üyesi
öğretmenlerin sorunu değildir. AKP,
aynı zamanda öğretmenlik mesleğini
ayaklar altına almaktadır. AKP’nin
4+4+4 eğitim sistemi, tüm öğretmenlerin sorunudur.
Bu eğitim sistemi sadece öğretmenlerin sorunu da değildir. Okulda
çocukları olsun ya da olmasın tüm
ailelerin, tüm halkın sorunudur.
15 Eylül’de yapılacak mitinge
başta öğrencilerimizi, öğrenci velilerimizi ve tüm halkımızı da katmalıyız.

Öğrenciler;
AKP’nin bu eğitim sisteminin hedefinde sizler varsınız. AKP, nasıl
bir gençlik yetiştirmek istediğini kendisi itiraf ediyor. “Dindar bir nesil
yaratacağız” diyor. AKP’nin dindar
nesli; gerici-dinci, faşist, Amerikan
işbirlikçisi bir nesildir.
Gençlik geleceğimizdir. Gençlik
umuttur. AKP’nin gerici, faşist eğitim
sistemiyle geleceğin karartılmasına,
umutların söndürülmesine izin vermeyin. AKP’nin “dindar” gençliği
olmayın.
AKP’nin zorunlu din dersi dayatmasını reddedin.
Ülkemizde on yıllardır 12 Eylül’ün
faşist eğitim sistemine karşı direnen,
mücadele eden, parasız, bilimsel, halk

için eğitim isteyen Dev-Genç’liler var.
Emperyalizmin sömürüsüne karşı
Bağımsız Türkiye mücadelesi veren
Dev-Genç’liler var.
Gençler; AKP’nin “dindar”, sormayan, sorgulamayan, kaderine boyun eğen, Amerikan işbirlikçisi gençliği olmayın.
AKP’nin gerici eğitim sistemine
karşı Dev-Genç saflarında yerinizi
alın. Bağımsız Türkiye için; halk
için parasız, bilimsel eğitim mücadelesi verin.
Bunun için 15 Eylül’de Ankara’da
yapılacak mitingde Dev-Genç’liler
de yerini alacak. Siz de Dev-Genç
saflarında yerinizi alın.

Alevi Halkımız;
AKP, ilkokul 4. sınıftan itibaren
zorunlu din dersini getirerek çocuklarımızı asimile etmek istiyor.
AKP’nin eğitim saldırısı Alevi halkımıza yönelik en önemli saldırılardan
birisidir.
15 Eylül’de Ankara’da gericifaşist eğitim sistemine karşı yapılacak
mitinge Devrimci Alevi Komitesi
(DAK) de katılacak. Alevi halkımızı
gerici eğitim saldırılarıyla asimile
etmelerine izin vermeyeceğiz.
Alevi halkımız, susarak hiç bir
hakkınızı koruyamazsınız. 15 Eylül’de DAK saflarında yerinizi alarak
AKP’nin gerici faşist eğitim sistemine
boyun eğmeyeceğimizi gösterelim.
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HALK CEPHESİ

İşçinin Hakkını Gasp Edenlere, Emeğini
Değersizleştirenlere Karşı Gerçekleri
Anlatmaya Devam Edeceğiz!
İstanbul’da, Devrimci İşçi Hareketi, Esenyurt Kuruçeşme Mahallesi'nde
bildiri dağıtımı yaptı. 29 Ağustos günü yapılan dağıtımda, AKP iktidarının
Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında kiralık işçi çalıştırmayı yasallaştırması
ve kıdem tazminatlarının fona devredilmesi halka anlatıldı. Bu sırada
işçilerle kısa konuşmalar yapıldı ve sorulara cevaplar verildi. 5 kişinin
katıldığı, 1 saat süren çalışmada 500 bildiri dağıtıldı.

AKP’NİN FAŞİST GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE TESLİM OLMAYIN!
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Danıştay Kararıyla Zorla Din Dersi Dayatması
Sünni Olmayanları Asimile Etmektir!
Halkımız, İşbirlikçi AKP’nin Di̇nci̇-Geri̇ci̇
Eği̇ti̇m Dayatmasına Boyun Eğmeyin!
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Halk düşmanı AKP, halka karşı
düşmanlığını kundaktaki bebekten
saçına ak düşmüş analara kadar halkın
her kesimine uyguluyor. Türkiye tarihinin gördüğü “en iyi” işbirlikçilerden olan AKP, iktidara geldiği
günden bu yana halkı baskı altına
alarak iktidarını sürdürmektedir. Yalanları ve ikiyüzlülüğüyle iktidarda,
kalmakta örgütsüz milyonların umutlarını sömürmektedir.
Tüm baskılarına tutuklama terörüne; yalanlarına ve ikiyüzlülüğüne
karşın AKP, hala halktan korkmaktadır. Bu nedenle “ağaç yaşken eğilir”
diye düşünüyor. Her yıl halk çocuklarını daha fazla uyuşturmak, daha
fazla kültürlerinden koparmak için
türlü yöntemler uyguluyor.
Yapboza çevirdikleri eğitim sisteminde sürekli değişiklik yapmalarının nedeni, kendilerine itaat edecek,
sorgulamayacak gençleri, düzene en
uygun biçimde yetiştirmektir. Halk
çoçuklarının yararına hiçbir fikir
yoktur ortada. Bütün değişiklikler
emperyalizmin yararınadır.
AKP, halka binbir yalan söyledi.
“Kürt açılımı”ndan “Alevi açılımı”na
kadar her türlü “açılım”ı yaparak
özgürlük naraları attı. Oysa bunun
eğitimde dahi karşılığı yoktur. AKP,
kendinden olmayan hiçbir düşünceye
izin vermez. Okullarda, din dersi kitaplarında dayatılan fikirler, Sünni
olmayanın asimilasyonu üzerinedir.

Son olarak Antalya'da bir ailenin 5.
sınıf öğrencilerinin din dersinden
muaf tutulması için yaptığı başvuruyu
kabul eden Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin kararını Danıştay esastan
bozdu.
AKP mahkeme kararıyla zorla
din dersi veriyor. Meclisi mahkemesi
bir olmuş, halk çocuklarını zehirliyor.
AKP’nin din dersi dayatması, halkın
inançlarını öğrenmesi meselesi değildir. Kimse olaya inançlar çerçevesinde bakarak AKP’nin iktidarı
için, emperyalizmin, tekellerin çıkarları için dini nasıl kullandığını
görmezlikten gelmesin. AKP, halkın
inançlarını da çıkarları için kullanmaktadır. Hem halkı kandırmak,
uyutmak, iktidara gelmek için en
önemli araçtır din. Bugün de bu aracı
iktidarda kalmak için kullanmaktadır.
AKP, dinci-gerici bir eğitimi halka
zorla dayatıyor. Yoksul halkın yaşadığı mahallelerde düz liseleri kapatıp
imam hatip okullarına çeviriyor. “Gidip bu okullara kayıt yaptırın” diyor.
Yoksul halkın çocuklarının, mahallesinin dışındaki başka okullara kayıt
yaptırması zaten mümkün değil.
Her gün yoksullaştırdığı, umutsuzlaştırdığı gençliği kendi mahallelerindeki imam hatiplere mahkum
ediyor. Bununla da yetinmiyor; İstanbul'da ulaşımı en rahat, en merkezi
74 ilkokulu da imam hatibe çevireceklerini açıklıyor. Milli Eğitim Ba-

İETT ZAMLARI GERİ ALINSIN!
İstanbul Belediyesi'ne bağlı İETT, toplu taşıma ücretlerine 1 Eylül
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yaptı.
Bazı hatlara yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılırken, bazı hatlarda
fiyatlar değişmedi, bazılarında ise zam oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti.
Ulaşımın zaten pahalı olduğu İstanbul’da aylık akbil fiyatı 155 TL
oldu. Zammın duyurulduğu gün sabah ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi
"toplu taşımada yeni dönem" müjdesini vermişti. Sadece toplu taşıma
araçlarının kullanacağı "Toplu Taşıma Yolu" uygulamasının başlatılacağı
müjdesi verilirken hiç duyurulmayanların amacı, halkın ulaşım sorununu
çözmek değil, halkı yağmalamaktır.

8

kanlığı. AKP; Alevi-Sünni tüm yoksul
halkın çocuklarını dinci-gerici bir
eğitimle kaderci, herşeye boyun eğen,
şükreden bir nesil yetiştirmek istiyor.
Zulmü arttıkça korkuyor, korktukça
halk çocuklarını küçük yaştan itibaren
şükürcü-sorgulamayan kişilikler haline getirmeye çalışıyor.
Halkımız AKP’nin çocuklarımızı
zehirlemesine izin vermeyelim. Alevi-Sünni bütün halkımız, AKP zulmü
arttıkça bizleri dine yönlendirerek
uyuşturmaya çalışıyor. Soygunu, talanı daha rahat yapmak için çocuklarımızı küçük yaştan itibaren görmeyen, duymayan, gördüklerini algılayamayan insanlar haline getiriyor.
Bu alçaklığa izin vermeyelim!
Bizim çocuklarımız, mahalle aralarında kışın doğru dürüst ısınmayan
okullarında okurken AKP, şu anda
okul olarak kullanılan İstanbul’un
en güzel manzaralı tarihi binalarını
halk çocuklarına fazla görerek satışa
çıkarıyor.
Alevi-Sünni Bütün Halkımız!
AKP, bizleri yozlaştırmaya, asimile etmeye çalışıyor. Çocuklarımızı
nitelikli eğitimden mahrum ederek,
dinci- gerici eğitime mahkum ediyor.
Onların din dedikleri, emperyalizme
daha fazla hizmet etmektir.
İzin vermeyelim! Çoçuklarımızın
ve kendi geleceğimiz için AKP’ye
karşı örgütlenelim, birleşelim, savaşalım.

İdeolojimize Olan
İnancımızla Biliyoruz Ki,
Milyonları Örgütleyeceğiz!
Halk Cephesi’nin yeni başlattığı “AKP
Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz! AKP Zulmünü Yeneceğiz!”
kampanyası çerçevesinde. İstanbul 1
Mayıs Mahallesi’nde kampanya bildirileri
dağıtıldı, afişleme yapıldı.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

Ülkemizde Gençlik

AKP İKTİDARININ YENİ KANDIRMACASI

HARÇLAR KALDIRILDI!
AKP iktidarı 27 Ağustos günü
açıkladığı kararla, üniversite harçlarının kaldırıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte, artık üniversiteye girerken para ödenmeyeceği, yıllardır
mücadele edilen parasız üniversite hayalinin gerçek olduğu, hatta “devrim”
niteliğinde olduğu duyuruldu. Ama
gerçekte, öğrenciler tarafından sevinilecek bir durum yok ortada.
Bakın, tarihi karar diye sundukları,
harçlar kimler için kaldırıldı, kimler
için kaldırılmadı:
1-Birinci öğretimde ve açık öğretimde okuyan öğrenciler harç ödemeyecek.
2-Yüksek lisans öğrencileri harç
ödemeyecek.
3- İkinci öğretimde okuyan öğrenciler harç ödemeye devam edecek.
(Geçtiğimiz günlerde de ikinci öğretim harçlarına zam geldi.)
4- Okumakta olduğu bölümü yarıda bırakarak başka bölümü kazanan
öğrenciler harç ödemeye devam edecek.
5-Okulunu uzatan, yani sınıfta
kalan öğrenciler harç ödemeye devam
edecekler.
6-Yabancı dille öğrenim gören
bölümler, harç paralarının 1,5 katı kadar ödeyecek.
7-Yabancı uyruklu öğrenciler eski
ödedikleri harçları ödemeye devam
edecekler.
İşte harçları kaldırdık dedikleri budur. Sadece birinci öğretim ve açık
öğretim için harçlar kaldırılmıştır.
AKP iktidarı her zamanki oyununu
oynuyor. Daha öncede sınavların
kalkacağını söylemişti. Ancak ne sınavlar kalktı ne de şifre sorunu çözüldü. Aksine sınavlar daha da arttı. Yine dershaneler kalkacak dedi,
kalmak yerine dershaneler hiç yaşamadığı kadar büyük artış gördü. Her
öğrenciye tablet verilecek dendi, ama
özel okullarda, kolejlerde okuyan
öğrenciler dışında kimseye tablet ve-

rilmedi. Şimdi harç meselesi de böyledir.
Birincisi; bundan sadece
bir kısım öğrenci yaralanabilecek. Ama AKP iktidarı
sanki tüm öğrenciler yararlanacakmış gibi propagandasını yapıyor.
Bu yalanlarla bizleri kandırmaya çalışıyor.
İkincisi ve esas olarak da
parasız eğitim mücadelesi
sadece harçların kaldırılmasıyla sınırlı değildir.

Parasız Eğitim Talebi ve
Mücadelesi Sadece
Ekonomik Boyutuyla
Ele Alınamaz!
Eğitimin paralı olması, sadece
harç paralarıyla sınırlı değildir. Bir öğrenci eğitim alabilmek için her şeye
para ödüyor. Bu yüzden parasız üniversite hayali ancak, bir insanın eğitim alabilmesi için tüm koşulların yaratılmasıyla mümkündür. Ulaşım,
beslenme, barınma, diğer ihtiyaçlara
kadar her şeyin karşılanmasıdır.
Bir öğrenci harç paralarının dışında barınmak için eve ya da yurda para
ödüyor. Beslenmek için para ödemek
zorunda. Okula gelip giderken ulaşıma para ödemek zorunda. Okulda
akademik ihtiyaçlarını karşılamak
için, yani kaleme, kağıda, deftere, kitaba vb. para ödemek zorunda. Tüm
bunlar karşılanmadan parasız üniversiteden bahsedilemez. Harç paraları
bunun sadece çok küçük bir kısmıdır.
Devlet üniversitelerinde okuyan
bir öğrencinin bir dönem harcamaları
(ortalama olarak)şunlardır:
Katkı payı: 193 TL
Barınma: Ev ise, 1440; yurt
ise, 600TL
Beslenme: 1020TL
Ulaşım: 229 TL

Diğer harcamalar: 930 TL
Yani yıllık bir öğrenci eğer evde
yaşıyorsa, 7624 TL, yurtta yaşıyorsa
5944 TL harcama yapıyor. Bu demek
oluyor ki, 4 milyona yakın üniversite öğrencisi olan ülkemizde harç paraları, bunun çok küçük bir kısmıdır.
Biz çok gördük, duyduk kağıt
üzerinde “olacak”, ”kaldırılacak”,
”yapılacak” gibi cümleleri!
AKP iktidarı değil midir, 700’ün
üzerindeki öğrenciyi kağıt üzerindeki yasalarla tutuklayan,
AKP iktidarı değil midir, kağıt
üzerinde hak sayılan talepleri istediğinizde 8,5 yıl ceza veren!
AKP iktidarı değil midir ki, Gülşah ve Meral’i parasız eğitim istedikleri için hala serbest bırakmayan!
Yalan söylemeyi bırakın! Parasız
eğitimin bu düzende gerçekleşmesi
mümkün değildir. Bu düzenin temeli kardır. Her şey para ile ölçülür. Böyle bir düzende bırakın öğrencilerin yararına halkın yararına hiçbir şey yapılmamaktadır.
Biz 42 yıldır parasız eğitim için mücadele ediyor, gözaltına alınıyor, işkencelerden geçiriliyor, tutuklanıyoruz.
İşte bu yüzden biz diyoruz ki, parasız
eğitim bu düzende değil, tam bağımsız Türkiye’de gerçekleşir. Mücadelemiz vatanımız bağımsız, halklarımız
özgür olana dek devam edecektir!

AKP’NİN FAŞİST GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE TESLİM OLMAYIN!
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
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AKP, “Harçlar Kaldırıldı” Diyerek
Yalan Söylüyor!
Parasız Eğitim Talebini
Haykırmaya Devam Edeceğiz!

Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada
harçların kaldırıldığını söyledi. Açıklamasının devamında "Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen
kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1
milyon 524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da son verilmiştir. Yine
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494
öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır” dedi. İkinci öğretim harçları ise öğrencilerden alınmaya devam edecek.
İkinci öğretim okuyan bir öğrenci, birinci öğretim okuyan bir öğrenciden 2-3 kat daha fazla harç ödemektedir.
Yani devlet, eğitimden aldığı paranın büyük bölümünü buradan sağlamaktadır. Böyle bir gelir kaynağını kesmek,
devletin zarara uğraması demektir. Halk çocuklarının okuyacak parasının olup olmaması, AKP iktidarının umrunda değildir. O, yalnızca tekellerin çıkarlarını ve halkı nasıl soyarım diye düşünmektedir. Çünkü halkın düşmanı
olan Amerikan uşağı bir partidir. Ayrıca Arınç, yaptığı açıklamada “birinci öğretim ve açıköğretim için kanunda geçen tabirin ''katkı payı ve harç'', ikinci öğretimde alınan
ücretin ise kanunda ''öğrenim ücreti'' olarak geçtiğini belirtmekte, Öğrenim ücreti, katkı payı olmadığı için ayrıca bir kanun çıkarılması gerekmektedir. Şu anda kararnamemizin içinde katkı payları ve harçlar bulunmmaktadır.
Hani harçlar kaldırılmıştı? Halkı soymayı meşrulaştırmak,
halkı kandırmak için öğrenim ücretinden, katkı paylarından
bahsetmektedir. Sahtekarlıkta, düzenbazlıkta sınır tanımıyor
işbirlikçi AKP iktidarı. Adaletten, haktan, hukuktan bahsetmekten geri durmuyor üstelik. Bir de harçların kaldı-

Seher'in Emaneti Masalarımızı
Engelleyemeyeceksiniz!
Gençlik Federasyonu, Hatay ve Antalya’da açılan Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma masalarına yönelik iki
gün süresince yapılan saldırılarla ilgili olarak 5 Eylül tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
« Harçlar kaldırılıyor, üniversiteler demokratikleşiyor »
yalanlarına değinen Federasyon açıklamasında, « ‘Dindar gençlik yetiştireceğiz’ diyen Tayyip’in talimatlarını birebir yerine getiren okul idareleri; cemaatlerin, terörle mücadele polislerinin dağıttığı bildirileri görmezken; devrimcilerin masasına, bildirisine saldırıyor. Unuttukları bir
şey var! Seher Şahin, bu masaları savunmak için okulunun camından atılarak katledilmişti ! » denildi.
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rıldığını "müjde" olarak sunuyorlar. AKP "Ben yaparım
olur, haklarınızı ancak ben veririm, ben ne dersem o olur.
. . " demeye getiriyor.
Eğer bugün parasız eğitim ülke gündemine girdiyse ve
halk bu talebi haklı bulup sahiplendi ve desteklediyse, bu,
devrimci gençliğin sayesindedir. Parasız eğitim hakkı için
bedel ödeyen, işkence gören, tutuklanan, onlarca yıla varan 'ceza'lar alan devrimci gençliktir. AKP iktidarı bunun
üzerinden politika yapmakta, yalan söylemektedir. Şuan
yapılan açıklamayı yapmasını sağlayan da yine devrimci gençliktir. Çünkü işbirlikçi AKP iktidarı, bu meşru talebi benimseyen halkın tepkilerini dindirmek ve gelişen
mücadeleyi engellemek için böyle bir yola başvurmuştur.
Ancak hala milyonlarca öğrenci paralı eğitim yüzünden
okuyamamaktadır. Mesele yalnız harçların kaldırılması değildir. Barınma, ulaşım, kitap, kayıt paraları vs. öğrencilerden alınmaya devam etmektedir. Eğitimin niteliğinde
ise değişen birşey yoktur.
İşbirlikçi AKP iktidarı, eğitimde reform adı altında kendine uygun bir gençlik yetiştirmektedir. Bugün yapılan
4+4+4 sistemi, yeni imam hatip okullarının açılması, yeni
yükseköğrenim yönetmeliği vs. bunun için atılan adımlardır. Halkın gözünü boyayarak, yalanlarla, yaptıklarını
demokratik olarak göstermektedir. Bugün devrimci gençliğe düşen görev bir kat daha artmıştır. AKP'nin yalanlarını ortaya çıkarmak, demokrasi şovlarının, oyunlarının gerçek yüzünü halka anlatmak ve düzenin kendine uygun olarak yaratmak istediği gençliği örgütlemek!
Dev-Genç’liler bu güce sahiptir. Tarihlerinden, şehitlerinden aldıkları güçle örgütlenecektir. Gençler olarak
AKP'nin yalanlarına, zulmüne karşı Gençlik Federasyonu çatısı altında birleşelim savaşalım ve kazanalım.
Açıklama
şöyle bitirildi : « Bizler
Dev-Genç’liyiz… Değerlerimizi, düşüncelerimizi
can bedeli savunur, katillere teslim etmeyiz! Seher Antalya
yoldaşımızın
adını taşıyan dayanışma masalarımızda; umutsuzlukla kuşattığınız arkadaşlarımızla, kabusunuz olan gençlerle tanışmamızı, dayanışmamızı engelleyemeyeceksiniz. »

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

Ülkemizde Gençlik

Yeni Eğitim Yılında
Mücadelemizi Büyütmeye Devam Edeceğiz!
Yüz binlerce öğrenci aylarını, yıllarını dershanelerde ve odalarda, kitapların arasında geçirdikten, zor koşullarda kazandıkları parayı eğitim tekellerinin cebine doldurduktan sonra
kazanabildikleri üniversitelere ilk kez
adım atıyor. Sınav döneminde gelecek
kaygısı, ailenin sosyal çevre içerisinde kaybedeceği-kazanacağı prestij
vb. etmenlerin yaratmış olduğu stres
sebebiyle zaten kendisini boşlukta
hisseden, sosyal hayattan kopuk, ülke
ve dünya sorunlarına kayıtsız öğrenciler, ilk kez üniversiteye, alışılandan
çok farklı çevrelerin içine girecekler.
Öğrenci gençlik faşist eğitim sisteminin muhatabı olarak daha ilk
baştan düzenin ideolojik saldırısına
maruz kalmaktadır. Bunun yanısıra
üniversite ortamında şekillenen küçük
burjuvazinin dayatmış olduğu bireyci-yoz kültür de çevresini kuşatmaktadır. Hatta yozlaştırma politikası
gençliği öyle etkilemiştir ki bugün birçok öğrenci üniversite tercihlerini
yoz bir yaşam özlemi doğrultusunda,
pespaye düzen kültürünün en yoğun
yaşandığı şehirlere-üniversitelere göre
yapmaktadır.
Amerika'dan ithal gece hayatı, fuhuş, alkol, uyuşturucu vb. pisliklerin
alternatifini ise insanların maddi imkansızlıklarını, kaygılarını kullanarak
sadaka kültürüyle öğrencileri kendisine bağlayan cemaatçi yapılanmalar
oluşturmaktadır. Bu yapılanmalar
daha çok Anadolu'nun kırsal kesimlerinden gelip Batı kültürüne uzak,
feodal değerlere sıkı sıkıya bağlı, içi-

ne kapanık kişilikleri etkilemekte,
yoksulluklarını da fırsat bilerek yurtlarına yerleştirmektedir. Bu amaç
doğrultusunda henüz üniversite kayıt
döneminde açılan cemaat yurtlarının
standları, dağıtılan broşürleri epeyce
fazladır. Yani kısacası üniversite gençliği gerici eğitim sistemi aracılığıyla sistem için "zararsız" bireyler haline getirilirken, içinden çıktıkları
toplumsal yapıya, eğilimlerine göre de
küçük burjuva yoz kültür veya feodal
dinci-cemaatçi kültür dayatılır. Tüm
bunlar egemenlerin olanca gücleri ve
imkanlarıyla öğrencilere sundukları
yaşayış biçimleridir.
Elbette bütün bu saldırılara rağmen
devrimci mücadelenin önemli bir alanıdır üniversiteler. Öncelikle şunu
unutmamak gerekir: Üniversiteler
Türkiye'de tarih boyunca devrimci hareketin en büyük kaynaklarından birisi olmuştur. Türkiye devriminin yolunu kanlarıyla çizmiş birçok devrimci
önder bu ülkenin üniversitelerinde
okurlarken kendilerini emekçilerin,
ezilenlerin kurtuluşuna adayarak kampüslerde, dağlarda ve şehirlerde sıcak
mücadelenin içine atılmışlardır. Arkalarındaysa onların yolunda giden,
onları örnek alan büyük bir kitle potansiyeli bırakmışlardır. Devrimci hareketin üniversitelerde yaratmış olduğu bu potansiyel uzun yıllar üniversitelerin devrimcilerin kontrolü
altında kalmasını sağlamıştır. Bugün
de böyle bir potansiyel hala mevcuttur. Yeter ki bizler bunu iyi şekilde değerlendirebilelim.

Başta da söylediğimiz gibi; üniversiteye yeni gelmiş öğrenci hayatının en stresli dönemini daha yeni atlatmış, gittiği şehri tanımayan, sosyal
bir çevreye sahip olmayan, girdiği kabın şeklini alacak kadar arayış içerisinde olan bir insan tipidir. Esas mesele "boş bir levha" gibi olan bu insanlara düzenden önce ulaşıp çelişkilerine çözüm bulmak, onlara kurtuluşun yolunu anlatarak devrimci
mücadelenin içine katmaktır. Düzenin
elindeki birçok imkandan yoksun olmamıza rağmen öğrencilerin çelişkilerini, ruh hallerini, sorunlarını bizden
iyi kimse bilemez. Onlara kimse bizim
yakınlığımızla, çıkarsızca yaklaşamaz. Bizim elimizdeki en büyük
avantaj da budur: Öğrencilerin etrafını
kuşatmış olan çıkarcılık, bireycilik ve
yapmacıklığın dışında onlara halk
sevgisiyle yaklaşmamız, daha da ileride yoldaş sevgisiyle yaklaşacak olmamızdır. Yeter ki insanlara ulaşmak için sürdürdüğümüz faaliyetleri
aksatmadan, planlı programlı bir şekilde uygulayalım ve bu çalışmayı memurca değil, insanların hayatlarına girmek, onları kazanmak amacıyla yapalım ve kendimize şunu soralım:
"Gençliği kazanmak için düzenin onlara sunduğu şeylerden daha iyisini sunabiliyor muyuz? Onların hayatında
düzen ilişkileri kadar yer edinebiliyor
muyuz?" Bu soruların cevapları olumlu olduğu takdirde üniversiteliler; tarihsel misyonlarının farkına vararak
yalnızca kendilerinin değil, halkın
kurtuluşu için mücadele edeceklerdir.
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Kati̇l Poli̇si̇n Tüm Keyfi̇yetleri̇ne Di̇renerek Cevap Vereceği̇z
Gençlik Federasyonu üyesi 4 öğrenci, 1 Eylül günü
İstanbul Kadıköy’de işkenceci polislerin keyfi kimlik dayatmasına karşı çıktıkları için zorla, işkence yapılarak gözaltına alınmıştı. Bir gece Hasanpaşa Polis Karakolu’nda
keyfi olarak tutulan Dilan Poyraz, Esma Kat, İlkay İşler
ve Erdem Hanoğlu, 2 Eylül’de savcılığa çıkartıldılar ve
serbest bırakıldılar.

Gençlik Federasyonu’nun 2 Eylül tarihli açıklamasında, işkence sonucu Dilan Poyraz’ın parmağında çatlak oluştuğu bilgisi verilerek, “Oligarşinin bu saldırıları DevGenç’lileri onurlu mücadelelerinden vazgeçiremeyecektir.
Yapılan tüm işkencelerin hesabı elbet sorulacaktır. Bizler
Dev-Genç’liler olarak bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi vermeye devam edeceğiz” denildi.

AKP’NİN FAŞİST GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE TESLİM OLMAYIN!
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Devrimci Memur AKP’ye Köle Olmayacağız
Hareketi
Milyonları Örgütleyeceğiz!

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012
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AKP’nin halka saldırıda, emperyalizme hizmette ustalaştığı üçüncü
dönemiyle birlikte örgütsüzlüğümüzü daha çok hisseder olduk. AKP
“ben yaptım oldu” mantığıyla kazanılmış haklarımızı ortadan kaldıran,
yeni saldırılar içeren onlarca yasa çıkardı. Halk güçleri olarak saldırıları
geriletebilen güçlü bir direniş örgütleyemedik.
Örgütsüzlük tüm halk güçlerinin
yanı sıra kamu emekçilerinin de sorunu ve bu durum AKP’nin saldırılarında daha da pervasızlaşmasına hizmet ediyor. Örneğin sağlık alanı hızla özelleştiriliyor. Sağlık hizmetleri
muayeneden tedavinin tüm aşamalarına kadar adım adım özelleştiriliyor.
4688 sayılı yasayla grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımız yok sayılıyor. Taşeronlaşma belediyelerde, hastanelerde hakim hale gelirken eğitim
alanında ise atanmayan yüzbinlerce
öğretmen ya devlet okullarında saat
başı hesabı çalışıyor ya da dershanelerin, özel okulların ucuz işçi çalıştırabilmelerini sağlayan atanmayan
öğretmenler ordusuna ekleniyor.
Ne yapacağımız belli. Örgütleneceğiz! Halk Cephesi’nin “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının
kamu emekçileri cephesinden bir
parçası olacağız.
Yüzde 68,17 sendikalaşma oranıyla kamu emekçileri büyük oranda
örgütlü diye düşünebiliriz. Ancak bu
oran bizi yanıltmamalı. Gerçekten de
Resmi Gazete’de yayınlanan 2012
Ağustos ayı istatistiklerine göre
2.017.978 kamu emekçisinin
650.328’i MEMUR-SEN, 418.991’i
TÜRKİYE KAMU-SEN, 240.304’i
KESK’te olmak üzere toplam
1.375.661’i sendikalarda örgütlü. Bu
rakamlar devlet güdümlü, iktidarla uzlaşma içerisindeki sendikaların üye sayılarını hızla arttırdığını, diğer taraftan da meşru fiili mücadele içinde kurulan KESK’in hızla üye kaybı yaşadığını gösteriyor. Üye kaybı, soru-

nun bir boyutu. Asıl üzerinde
durmamız gerekense üye kaybına
paralel olarak KESK’in “meşru fiili, haklarımızı alıncaya kadar mücadele” anlayışını da kaybetmesi.
KESK de kitleden kopmuştur. Halkın
yaşadığı sorunlardan kopmuştur.
KESK’e yönelik onca saldırı varken,
KESK bu saldırılara karşı bile, ciddi
bir direniş örgütlemek yerine, günü
kurtaran takvime bağlı eylemlerle
geçiştirmektedir.
Mevcut durumu değiştirmemizin,
KESK’in mücadele, hak kazanma
çizgisine oturmasının yolu da Kamu
Emekçileri Cephesi olarak örgütlenmemizi güçlendirmemizden geçiyor.
Unutmayalım ki KESK ancak bileşenleri harekete geçtiğinde, biz harekete geçtiğimizde fiili meşru mücadele çizgisine oturur ve ancak o zaman haklarımızı alıncaya kadar mücadeleyi örgütler. İşte “Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyası kamu
emekçilerini doğru politikalar etrafında örgütlenmemizi sağlamalı.
Ne yapabiliriz?
Bulunduğumuz her yerde işyeri işyeri, okul okul dolaşarak kamu emekçilerine mücadelemizi ve bizi mücadeleden alıkoyan nedenleri anlatarak
sendikalarımıza üye kaydı yapmalıyız.
AKP’nin saldırılarını teşhir eden,
neden örgütlenmek ve kitleselleşmek zorunda olduğumuzu anlatan
paneller örgütlemeli, seminerler vermeliyiz.
Kamu emekçilerinin işyeri ve ev

Unutmayalım ki KESK
ancak bileşenleri harekete
geçtiğinde, biz harekete
geçtiğimizde fiili meşru
mücadele çizgisine oturur
ve ancak o zaman
haklarımızı alıncaya kadar
mücadeleyi örgütler.

arasında süren kendi kabuğundaki yaşamına bir alternatif yaratmalıyız.
Bu amaçla film gösterimleri örgütleyebilmeliyiz.
Kendi sorunlarımızı ve taleplerimizi, örgütlenmek için bir araca çevirebiliriz. Örneğin grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımızı, parasız
eğitim, parasız sağlık talebimizi dile
getirmeliyiz. Eğitimde 4+4+4’ün,
sağlıkta dönüşümün vereceği zararların kamu emekçileriyle sınırlı kalmayacağını, bütün halkı etkileyeceğini göstermeli, birleşik mücadeleyi
örgütleyebilmeliyiz.
Kampanya bildirilerinin yanı sıra
işyerlerimize, sendikalara kamu
emekçilerinin gündemini, sorunlarını yansıtan afişler asmalı, bildirilerimizi dağıtmalıyız. Güncel gelişmeleri
de gerektiğinde bir dergi yazısını
çoğaltıp dağıtmayı düşünerek bu
doğrultuda değerlendirmeliyiz.
Anadolu’da kimi illerde tek tek
ilişkiler şeklinde de olsa azımsanmayacak bir potansiyelimiz var. Buralarda kamu emekçilerinin yanı sıra
mahallelisiyle, gençliğiyle, işçisiyle
halk güçlerini harekete geçirecek
faaliyetler örgütleyebiliriz. Çağrılarımızı tüm halkı kapsayacak şekilde
genişletmeliyiz, sendikalarımızı halkla buluşturmalıyız. Politikalarımızı
halka taşımalıyız.
Örgütlenmek komiteleşmek, komiteler kurmak demek. Bizi kitlelere taşıyacak komiteler kurmalıyız. Örgütlenmek dergi dağıtmak, toplantı
yapmak demek. Daha çok dergi dağıtmalı, yapacağımız toplantılarda
program çıkartmalıyız.
AKP’nin her saldırısı bize örgütlenmekten ve mücadele etmekten
başka bir yolumuz olmadığını gösteriyor.
İddiamız büyük, AKP’ye köle
olmayacağız, milyonları örgütleyeceğiz!
KAMU EMEKÇİLERİ
CEPHESİ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

EMEK

GASP EDİLEN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

İşten Atılmalara, Taşeronluk Sistemine ve AKP’nin
Zulmüne Karşı Birleşelim Direnişleri Büyütelim!
Direnişlerimizi Ortak
Eylemle Birleştirdik!
İşi, ekmeği ve hakları için direnen
işçiler, geçtiğimiz hafta başlattıkları
direnişlerin ortaklaştırılması eyleminin bu hafta ikincisini gerçekleştirmek için 1 Eylül günü Taksim
Meydanı'nda bir araya geldiler.
İşçiler, “ İşimizi, Ekmeğimizi,
Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız, İsçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartının arkasında, “Gasp Edilen
Haklarımızı İstiyoruz Direnen HEY
TEKSTİL İşçileri'', ''Köşebaşı Restaurant Patronları Nedim Aşkın, Bülent Temuroğlu ve Yalçın Temuroğlu Çaldığın Haklarımızı Geri İstiyoruz Alacağız ROSETEKS İŞÇİLERİ'', ''Taşerona Teslim Olmayacağız, DİRENEN BEDAŞ İŞÇİLERİ'', ''İşime Geri Dönmek İstiyorum
CANSEL MALATYALI”, ''Kiğılı’ya
Boykot Direnişe Destek Yaşasın Sınıf Dayanışması, DİRENİŞÇİ KİĞILI İŞÇİSİ'', ''Darkmen Fabrikasından Atıldık, Haklarımızı İstiyoruz,
DİRENEN DARKMEN İŞÇİLERİ''
pankartlarını açarak, kortej oluşturup
yürüyüşe geçtiler.
''Direnen İşçiler Onurumuzdur!'',
''İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!'' sloganları atarak ve çevredekilerin alkışlarıyla Galatasaray Lisesi'nin önüne gelen işçiler adına ortak basın met-

nini Roze Teks işçisi Meral Özyürek
okudu.
Birleşen işçilerini kazanabileceğinin vurgulandığı açıklamada, ülkenin her yerinde direnen emekçilere birlikte mücadele etme çağrısı
yapıldı. “Hukuk ve yasaların karanlık sokaklarında haklarımızın ve
emeğimizin yok sayılmaması için buradayız, direniyoruz. Direnen diğer
işçilerle de birleşerek dayanışmayı
büyüteceğiz.'' Denilen eylemde aydın
ve sanatçılara duyarlı olma çağrısı yapıldı.
Açıklamanın ardından hep beraber Çav Bella Marşı söylendi. Haftaya aynı gün ve saatte yine burada
olunacağı duyurusu yapılarak sonlandırılan eyleme 250 kişi katıldı.

Düzen, İşçi-Memur-Gençlik
Tüm Direnenlerden
Korkuyor! Korkularını
Büyütmek İçin
Direnişlere Omuz Verelim!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde hiçbir hakları ödenmeden işten çıkarılan Roseteks işçileri
yedi haftadır Roseteks patronunun sahibi olduğu Köşebaşı isimli lüks
restoranın önünde oturma eylemi
yaparak haklarını talep ediyorlar. İşçilerin haklarını istemeleri “gasp”,
meşru eylemleri “korsan gösteri”

sayıldı. Üstelik hiçbir delil bulunmadan sadece Köşebaşı’nın verdiği
dilekçe üzerine birer birer evleri basılarak gözaltına alındılar. İşçiler,
tüm baskılara karşın eylemlerinden
vazgeçmediler. Polis, bir kez Roseteks işçilerinin meşru eylemlerini
engellemeye karar vermişti.
1 Eylül günü Roseteks işçilerinin
eylemi öncesinde Levent’e giden
tüm yollar tutuldu, sonra restaurata
100 metre kala yüzlerce polisten oluşan barikat kuruldu. İşçiler, “İşçilere
Değil Hırsızlara Barikat“ sloganıyla
tam dört hafta direndiler. AKP’nin işkenceci polisi, işçilerin tüm baskılara karşı direnişi kararlı bir şekilde sürdürmelerini hazmedemedi.
Roseteks işçileri, 1 Eylül’de hakları için bir kez daha Köşebaşı’na geldiklerinde önce polis barikat kurdu.
Ardından işçilere alçakça saldırdı.
Bizzat Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
tarafından yönetilen saldırıda polis,
işçilere dakikalarca gaz sıktı. Saldırı nedeniyle birçok işçi yaralandı. İki
işçi hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda müvekkillerinin yanında bulunan Av. Taylan Tanay ile Av. Şükriye Erden de saldırıya maruz kaldılar. İşçiler saldırıya rağmen “Direne
Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarıyla eylemlerini saat 24.00’e kadar sürdürdüler.
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Roseteks işçilerine destek verelim,
onurlu mücadelelerini paylaşalım.
Yunanistan Halk Cephesi de, 4
Eylül’de yaptığı “Roseteks İşçisi
Yalnız Değildir! Zafer Direnenlerin
Olacak” başlıklı yazılı açıklama ile
işçilerin direnişine destek verdi.
Açıklamada, Roseteks işçilerine desteğe giden Av. Taylan Tanay ve Av.
Şükriye Erden’e yapılan polis saldırısına da tepki gösterilidi.

Zalimlere Karşı
Direnmeyen Çürür!

Sayı: 329

Yürüyüş
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2012

Performans düşüklüğü nedeniyle
İnşaat Mühendisleri Odası’ndaki
(İMO) işinden atılan Cansel Malatyalı’nın İMO önündeki direnişi 200.
gününü geride bıraktı. Direnişinin
200. günü nedeniyle 5 Eylül günü yazılı bir açıklama yapan Malatyalı, 6
Eylül’de eylem yapılacağını da duyurdu.
Açıklamada, “Zalimler “direnmekten bir şey çıkmaz, halinize şükredin” derler. AKP hükümeti,
4+4+4’ü çıkarır “kabullenin, şükredin” der. TOGO Ayakkabı, onlarca işçiyi işten atar “direnmeyin şükredin”
der. Havayolları yüzlerce işçiyi işten
atar “direnmeyin şükredin” der. Buna
karşı halkımız aktif veya pasif, hep
direnişten yana olmuştur. Ben de
işimden atıldım bana da şükretmem
dayatıldı, “al tazminatını çek git” denildi, ben de direne direne kazanıla-

cağını bildiğimden direnişi seçtim.”
denildi.
Açıklama, 6 Eylül’de Yüksel
Caddesi’nden başlayıp, TMMOB ve
İMO önünde devam edecek eyleme
yapılan katılım çağrısıyla bitirildi.
Yunanistan Halk Cephesi de Malatyalı’nın direnişine destek vererek,
5 Eylül’de "Cansel Malatyalı Hepimiz
İçin Direniyor!” başlıklı yazılı bir
açıklama yaptı. Açıklamada, Yunanistan Halk Cephesi olarak Cansel
Malatyalı’nın eylemini destekliyor,
Cansel Malatyalı’ya yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz, denildi.

Sadaka İstemiyoruz,
Emeğimizin Karşılığını
İstiyoruz!
Gün geçmiyor ki işçi cinayetleri
veya işten atılan insan haberleri duyulmasın. İşçi kıyımına her gün yeni
onlarca insan ekleniyor. Bunlara
emeklerinden başka bir şeyleri olmadan tekstil sektöründe çalışan
Darkmen işçileri de katıldı.
Tekstil üzerine çalışan Darkmen
isimli şirket, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda işe gelmedikleri gerekçesiyle 9 işçiyi işten attı. Şirketin sahipleri olan Mehmet, Sibğettullah ve
Mustafa Dak isimli kardeşler, resmi
tatil olmasına rağmen, işçilerin mesai almadan çalışmalarını istedi. Bu
keyfi dayatma karşısında işe gelmeyen 9 işçinin işine son verildi.

Cephe: Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir!
2 Eylül günü Gülsuyu Emek Caddesi’nde, Birol Karasu Etkinlik Alanı karşısına “Uyuşturucu Satıcısı Göksel, Egemen, İbo, Ümit Mahalleden Defol! CEPHE” imzalı, bomba süsü verilmiş pankart asıldı. Pankart asıldıktan sonra oradan geçmekte olan polis aracına molotofla müdahale edildi. “Umudun Adı DHKP-C”, “Uyuşturucu Satmak Şerefsizliktir” sloganları atılarak çöp konteynerlerinden
barikat yapılıp ateşe verildi. Polis aracının kaçmasının ar-
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İşten çıkarılmaları karşısında, 4 Eylül günü Güngören Stadı önünde toplanan işçiler, “Darkmen Fabrikası’ndan Atıldık, Haklarımızı İstiyoruz!
Direnen Darkmen İşçileri!” pankartı
açarak “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!” sloganları ile yürüyüşe geçtiler.
Emekçiler Darkmen’in önüne
geldiklerinde coşkulu bir şekilde
“İşçi Uyuma Emeğine Sahip Çık”,
“Direne Direne Kazanacağız” sloganlarını attılar.
Burada kısa bir konuşma yapan
Av. Naciye Demir, sonuna kadar işten atılan işçilerin yanlarında olduklarını dile getirdi.
Ardından, işten atılan Şafak İlgen
bir açıklama yaparak: “Patronlar bizi
zor kullanarak, dayakla işyerinden attılar. Patronlar, fazla mesai ücretimizi
vermemek ve bizi köle gibi çalıştırmak istiyorlar. Biz, hakkımız olan resmi tatil gününde iznimizi kullanmak istedik.” dedi.
Eylem sırasında hep bir ağızdan
“Çavbella” söylendi. Eylem devam
ederken, Darkmen patronlarından
Mehmet Dak, işçilerin üzerine araba
sürerek ezmeye çalıştı.
20 kişinin katıldığı eylemde “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız” dövizleri taşındı.
Eyleme Karanfil Kültür Merkezi
de destek verdi.

dından eylem iradi olarak bitirildi. Sonrasında eylem yerine gelen akrep pankartta
bomba olduğu düşüncesiyle
bomba imha ekiplerini çağırdı. Asılan pankart yaklaşık 6 saat sonra bomba imha
ekiplerince patlatılarak imha
edildi.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

İnşaat Mühendisi Tutsak Barış Önal’dan
Birgün Gazetesinden Cengiz Göltaş’a Cevap
Sayın Cengiz Göltaş,
4 Ağustos 2012 günü Birgün gazetesinde “İMO Yalnız Değildir”
başlıklı yazınızı okudum. Başta yazınızın üslubuna değinmeliyim; Öylesine muğlak ve karmaşık yazmışsınız ki, direniş üzerinde bir sis
perdesi yaratarak haklı çıkmak istediğiniz daha ilk paragraftan anlaşılıyor.
Oportünizm ve reformizmin genel
karakteridir muğlaklık. Fakat bilmelisiniz ki bu gibi muğlaklıklarla, Cansel Malatyalı’nın direnişi boyunca
sergilenen emek karşıtlığı ve direniş
düşmanlığını gizlemenize izin vermeyeceğiz. İMO yönetiminin konuyla
ilgili yaptığı açıklama ise sizinkini
de aşan ve komediye varan bir tutarsızlık, muğlaklık ve karmaşıklık
içeriyor. İMO yönetimi, bir taraftan
devrimcileri “Odamıza karşı mesnetsiz siyasal saldırılarda bulunan
grubun...” diye nitelerken, yapılan
işgal eylemini “adli vaka” olarak nitelendirmektedir. Anlaşılan İMO yönetiminin karşısında “iş akdi feshedilen” yani işten atılan Cansel Malatyalı, “odamıza” karşı mesnetsiz
saldırılarda bulunan “siyasi çıkar
grubu” ve onların birlikte yaptığı
“adli vukular” var. Devlet bile adli siyasi ayrımını daha tutarlı yapıyor.
Bu tutarsızlığın sebebi açık: Şimdiye
kadar Cansel Malatyalı direnişi, İMO
yönetimi için “siyasi bir grubun odamıza dönük saldırısının bir
parçası”ydı, Cansel Malatyalı da işini
geri istediği için değil de “maşa olarak kullanıldığı” için 170 gün boyunca direndi. İşgal eyleminden sonra
İMO yönetimi polisi çağırıp “siyasi
çıkar grubunu” çevik kuvvetle, gazla, işkenceyle gözaltına aldırınca birden “zekice” bir manevrayla olayı
adli ilan etti ve böyle tutarsız bir
açıklama yayınlayarak (siyasi bir
grubun adli eylemi) minareye kılıf
bulmaya çalıştı.
Şimdi dönelim sizin yazınıza!
Demişsiniz ki “mücadele süreçlerini
etkileyen kimi olumsuzluklar toplum-

sal mücadele süreçleri açısından
ciddi dersler çıkarılabilecek örnekler içermektedir. Bu, bizleri
toplumsal yaşama yabancılaştıran, mücadelenin kendisine zaman zaman kısmen, zaman zaman da bütünüyle zararlı anlayış
ya da bakış açılarını örnekler,
her kurumsal yapıda farklı sonuçlar doğurmuştur...”
Türkçe’ye çevirirsek; diyorsunuz ki; sol içi tartışmalar, bu
tartışmaları halkın gerçek sorunlarından koparıyor. Bu tip tartışmalar
sınıf mücadelesine zarar veriyor. Devamında da İMO’ya “saldırmanın”
yukarıda “anlattığınız” sonuçları doğuracağını belirtiyorsunuz. Esas çarpıcı kısım ise bundan sonra geliyor:
“...hak arama ve sendikal mücadele
adı altında başlatılan ve sonrasında
hizmet binalarına fiziksel şiddet uygulamaya varan saldırılar karşısında
her aydın, ilerici ve demokrat kesimin
TMMOB örgütlülüğünü savunmak
adına aynı duyarlılık içerisinde yer
alması gerekmektedir...”
Öncelikle “binaya uygulanan şiddet” diye bir şey olmamıştır. Burayı
polis tahrip etmiştir.
“İlerici, aydın ve demokrat” kesime
TMMOB örgütlülüğünü savunma
çağrısı yapıyorsunuz. Bu çağrıyı biz
“TMMOB örgütlülüğüne” dönük bu
“heyula” saldırıdan yaklaşık 10 ay
önce “AKP Saldırıyor! Direnişe,
Mücadeleye, TMMOB’yi Savunmaya” başlıklı kampanyamızda tüm
halka yapmıştık. Her açıklamamızda,
bulunduğumuz her ortamda ısrarla
birlik çağrısı yaptık. 2 günlük Açlık
Grevi eylemimizde ve kampanyamız
boyunca 3000 tane imza topladık.
Bu sırada sizin saygıdeğer TMMOB
yöneticileriniz imza masamızın önünden “kolay gelsin” bile demeden
geçip gidiyordu. (İmza atmalarını
beklemek gibi bir hayalperestlikten
bahsetmiyorum bile) Bizim kampanyamıza destek olunmadığı gibi
TMMOB yönetimi ya da herhangi
bir oda, ortaya elle tutulur bir müca-

dele programı da koymadı. (bkz. Demokrasi Kurultayı, Ücretli İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları
Kurultayı, TMMOB Genel Kurulu
tutanakları) Eğer eleştirilerimize karşı
TMMOB örgütlülüğünü savunmak
istiyorsanız size tavsiyem, o “ilerici,
aydın ve demokrat” kesime, AKP’nin
TMMOB’ye dönük saldırılarına karşı
bir mücadele çağrısı yapmanızdır.
“İMO’da bir çalışanın görevine
son verilmesi” diye bir ifade kullanmışsınız. İMO yönetimine sorsaydınız, size “iş akdinin feshedilmesi” ifadesinden bahsederdi. Sanırım sizlerin jargonda “işten atmak,
kovmak” ile “iş akdinin feshi ya da
görevine son verilmesi” kavramları
arasındaki farkı koyan şey tazminatının ödenmesi oluyor? Keyfi bir şekilde işten kovduğunuz Cansel Abla’ya işe dönüş davasını kazanması
durumunda ödeyeceğiniz ek tazminatın ardından “kendisi istifa etti”
mi diyeceksiniz?
“...Oda yönetim biriminin işgali
ve oda araç gereçlerinin tahrip edilmesi, geliştirilen yeni eylem yöntemi
ile artık neyin murat edildiğini açığa
çıkarmıştır. Bu son olay, demokrasi
cephesinde yer aldığını iddia eden
bir modeliyle karşı karşıya getirmiştir.
Siyasal bir öz ile analitik düşünme
çabası yerine bireysel davranış modelleri ve bunların yarattığı yapısal
hastalıklar ile gündeme gelen bu
insan modelinde öne çıkan şey, karşısına çıkan olayı analiz etmek ve
kurumsal yapıların korunması adına
örgütsel sorumluluk duymak yerine,
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günü birlik duygular, kişisel hesaplaşma ve egolar üzerinden hareket
etmek olmuştur. Diğer yandan, bu
yeni insan modelinin bir başka tipik
özelliğini, solda bağımsız tutum alma
adı altında sınırsız-sorumsuz siyasetler üstü bir bilirkişilik edasıyla
olaylar karşısında sürdürme iddiasını
görebiliriz...”
Orada durun bakalım Cengiz
Göltaş! Birebir kendi durumunuzu
tarif etmişsiniz. Bu ülkede siyasi sorumluluktan bahsedecekseniz, tarihin
sayfalarını birazcık aralayalım bakalım. Takip ettiğiniz siyasi geleneğin
sol içi şiddet seceresinden, abilerinizin “örgüt değil, dergi çevresiyiz”
savunmalarından, düzene dönmek
için yaptığınız Kuruçeşme tartışmalarından, F Tipi hapishanelere karşı
yapılan ölüm orucu direnişinde kahramanlar bir bir toprağa düşerken
“Biz ayrı mahalledeniz, ayrı lokantalarda yemek yiyoruz” açıklamalarınız mı siyasi sorumluluk örneği?
12 Aralık 2000’de Ankara’da TAYAD’lılara kapılarınızı kapatıp polisin
önüne atmak mı siyasi sorumluluk?
“Acil” ibareli telgraflarla bütün il
örgütlerinize “TAYAD’lılara kapılarınızı açmayın” talimatları mı siyasi
sorumluluk?
AKP’li bakanlara güzelleme yapmak mı siyasi sorumluluk? Sarhoş
sarhoş bir direniş çadırına saldırmak
mı siyasi sorumluluk? Kürsülerde
asıp-kesip, polisin karşısında kedi
olmak mı siyasi sorumluluk? Devrimcilerin üstüne araba sürmek mi?
Kapalı kapılar ardından sendikayla
pazarlık yapmak mı siyasi sorumluluk? İMO Genel Kurulu’nda devrimcilere saldırmak mı siyasi sorumluluk? Devrimcileri açık açık polise
şikayet etmek mi siyasi sorumluluk?
Engin Çeber bu ülkede neden öldü
sen biliyor musun? Dilşat neden sakatlandı? Ferhat Gerçek neden sakat
bırakıldı? Çayan Birben’i, Metin Lokumcu’yu, Erdal Dalgıç’ı, Hasan Selim Gönen’i kim katletti? Şerzan
Kurt’u, Çağdaş Gemik’i ve daha dün
herkesin gözü önünde Emrah Barlak’ı
katleden kim? Senin o sorumluluk
sahibi İMO yöneticilerinin devrimcilerin üzerine saldırttığı: POLİS.

İMO üyesi bir devrimci faşizme
ve emperyalizme karşı mücadele
ettiği için F Tipi hücrede şu an. Senin
odan EMO açıklama yaptı, ziyaret
etti. İMO ne yaptı biliyor musun?
İnternet sitesinde yayınladıktan 2
gün sonra kaldırdığı bir açıklama dışında hiçbir şey!
(...)
“Bu ağır baskı ve yasaklar sürecinde demokratik mevzileri savunmak
sorumluluğunda olanlar İMO’ya dönük bu talihsiz olay karşısında İnşaat
Mühendisleri Odası’nın, bilimin ve
tekniğin ışığında, emekten, halktan,
yana çalışma yürüten Birliğimizin
yüzakı odalardan biri olduğunu unutmaz...sapla samanı karıştırmaz...”
Sayın Cengiz Göltaş, sizin o
“ağır baskı, yasaklar süreci” dediğinize faşizm denir. Ve biz onu gazete
sayfalarından okumuyoruz, oda lokallerinden, Teoman Öztürk Salonu’ndan, Kocatepe Kültür Kongre
Salonu’ndan bakmakla anlaşılmaz o
dediğiniz şey. İvme dergisinin 3 yayın
kurulu üyesi hala tutukludur. Yazı
İşleri Müdürü tecrit hücrelerinden
yeni çıkmıştır.
AKP Devlet Denetleme Kurulu
raporundan sonra geçen sene bu zamanlarda çıkardığı Kanun Hükmünde
Kararnamelerle açıktan TMMOB’yi
hedef aldı. Bunun ne büyük bir saldırı
olduğunu bağıra bağıra ilan ettiniz
yedi düvele. Bir senedir katıldığımız
her kurultayda, genel kurulda somut
adımlar önerdik, hiçbirine yanaşmadınız (Bkz. ÜİMMŞP Kurultayları,
Demokrasi Kurultayları, Genel Kurul
tutanakları). Saldırının çapını ölçüp
durdunuz.
Sizin o beğenmediğiniz Cansel
Malatyalı, işini, hakkını geri almak
için 170 gündür direniyor. Tek bir
şeye güvendi; kendi haklılığına. Sonuç alıncaya kadar da direnecek. O
kadar yaygara kopardınız “TMMOB
elden gidiyor” diye, bırakın 170 gün
direnmeyi, karda kışta, yazın sıcağında, hırlının hırsızın, sarhoşun içinde, gözaltılara, saldırılara direnmeyi...
1 saat sokakta oturabildiniz mi?
Ama O, binlerce kişinin imzasını
aldı, on binlerce bildiri dağıttı tek
başına. Son 6 ayda TMMOB’den

daha fazla gündem yarattı, basında
yer aldı. Sizin o Birgün gazetenizdeki
sansüre rağmen orada bile 2 defa
haber oldu. Birincisi; Cansel Abla’nın
direnişi bıraktığı ile ilgili 57. günde
yapılan YALAN haber, ikincisi de;
zatıalinizin yazısıyla yapılmış ikinci
YALAN haber. Bu ikincisi neden
yalan? Çünkü haberde işgal yapan
arkadaşların ve Cansel Abla’nın odadaki eşyalara “fiziki şiddet” uyguladığı yazıyor. Fakat işin aslı bizim
arkadaşlarımız polise direnirken bu
eşyalar “fiziki şiddete” maruz kalıyor.
Ayrıca polisin “fiziki şiddetini”de
sansürlemiş Birgün gazetesi. Arkadaşlarımızın kırılan kemiklerini yazmamış.
Yazınızın sonunda TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı’dan güzel bir
alıntı yapmışsınız, altına imzamı atarım: “TMMOB ve Odaları’nın mekanları hiçbir kimsenin, şahsın, grubun, kendi egolarını tatmin etme yeri
değildir.” Bu alıntıdan sonra keşke
Mehmet Soğancı’nın ve kendinizin
kaç yıldır oda yönetimlerinde yer
aldığınızı da bir yazsaydınız.
İMO yönetimine ve TMMOB’deki
hakim anlayışa ve onun her çeşit
uzantılarına sesleniyorum; durmadan
“bir siyasi grubun amaçları”,
“TMMOB’yi yıpratmak isteyen bir
grup” gibi ifadeler kullanmanıza
gerek yok. Biz tüm odaları devrimcileştirme iddiasındayız. Bulunduğumuz
her yerde yanlışlarınızı teşhir edeceğiz.
TMMOB’nin mücadele tarihine sahip
çıkıyoruz. Bu tarihi büyüteceğiz.
(...)
Evet binaya pankart astık. Yine
asacağız. Başımızı asla eğik göremeyeceksiniz. Seçimlerde kaybedip
halay çekeriz biz, dayak yeriz, tutuklanırız, işkence görürüz ama aman
dilemeyiz. “Biz Marksizim-Leninizm’i
sizin yaptığınız gibi entellektüel gevezelik yapmak için öğrenmedik.”
Polisin kırdığı kapıları (polis tutanağında da yazıyor) koltukları, masaları, sanki devrimciler kırmış gibi
gösterdiğiniz için utanmalısınız...
Barış ÖNAL
Sincan 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi
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Ülkemizde Gençlik

Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masaları Bir Dev-Genç Geleneğidir!
İstanbul; Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Dev-Genç'liler, kayıt günü sebebiyle 5 Eylül günü okulun Güney
Kampüs'üne “Seher Şahin Rehberlik
ve Dayanışma Masası” açtılar.
Kayıtların yapıldığı spor salonunun
hemen girişine açılan masada; yeni gelen öğrencilere kısaca "Biz kimiz", Seher Şahin ve İstanbul'da ulaşım için
kullanılan akbil alabilmek için başvurunun nasıl yapılacağına dair bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.
Güney Meydan diye adlandırılan geniş alanda broşür dağıtımına çıkan
Dev-Genç'liler 132 adet bildiriyi yeni
gelen öğrencilere ulaştırdılar. Bununla birlikte masaya gelen öğrencilerle ve
aileleriyle Gençlik Federasyonu'nun
başlattığı kampanyalar hakkında sohbetler edildi. Harçların kaldırıldığı
haberlerine dair yapılan sohbetlerde;
Dev-Genç'in 43 yıldır kesintisiz olarak
yürüttüğü parasız eğitim mücadelesine ve bugüne kadar gençliğin bu mücadele kapsamında ödediği bedellere;
yakın zamandaki Ferhat ve Berna, Gülşah ve Meral örneklerine değinildi.
Dev-Genç hakkında bilgiler alan öğrenciler, sonrasında Dev-Genç'lilere
çay ikram ettiler. Masa, kayıtların son
bulmasıyla birlikte toplandı.

Antalya; Akdeniz Üniversitesi’nde 3 Eylül günü, Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma masası açıldı. Masada, Dev-Genç’i ve üniversiteyi tanıtan
broşürler dağıtılmaya başlandıktan 10
dakika sonra ÖGB’ler geldi.
Kayıt binasının yakınında masa
açan terörle mücadele polisleri, DevGenç’lileri görür görmez ÖGB’yi çağırdılar. ÖGB’ler, masada bulunan 4
Dev-Genç’liye saldırarak, zorla araca bindirip, üniversitenin ÖGB bina-

İST. Boğaziçi

sına götürdüler. ÖGB’nin müdahalesi sırasında çocuklarını kayıt yaptırmaya getiren ailelere seslenen DevGenç’liler, kim olduklarını ve neden
gözaltına alındıklarını anlattılar. ÖGB
binasında polisin yaptığı GBT’den
sonra 4 öğrenci serbest bırakıldı.
4 Eylül’de tekrar açılan masaya
öğrencilerin ilgisi yoğundu. Bu ilgiyi
hazmedemeyen faşist idarenin ÖGB’si,
masadaki tüm eşyaları alıp Dev-Genç’lilere saldırdılar. Dev-Genç’liler, masalarını sahiplenerek çevrede bulunan
aile ve öğrencilere sesli çağrıda bulundular. “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarını atan Dev-Genç’liler zorla ÖGB binasına götürüldüler. 1
saat tutuldukları ÖGB binasında Rektörlük görevlisinin Dev-Genç’lilerle
görüşmek istediğini öğrendiler. Görüştükleri Rektörlük görevlisi polisin dili
ile konuşurken, Rektörlüğe izin için dilekçe vermelerini ve Dev-Genç’lilerin
masayı siyasi içerikli değilse değerlendirebileceklerini, masa açmaya da
devam ederlerse soruşturma açılacağını söyledi. Dev-Genç’liler 5 Eylül’de de
masa açacaklarını söyleyerek ayrıldılar.

İzmir; Ege ve Dokuz Eylül üniversitesilerinin kayıt tarihlerinde üniversiteye yeni gelen öğrencilerle tanışmak ve dayanışmak amacıyla Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma
Masası açıldı. Ege Üniversitesi’nde 37 Eylül tarihleri arasında Merkez
Kütüphane önünde, Dokuz Eylül
Üniversitesi'nde 5-6 Eylül tarihlerinde Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde
açılan masalarda, kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere yardım edildi.

Mersin; Mersin Üniversitesi’nde
kayıtların 2. günü olan 4 Eylül günü
Dev-Genç’liler “Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası” açtılar. Gün
boyu masaya gelen anne-babalarla
sohbet ettiler. Masaya gelen bazı velilere yurt konusunda yardımcı olunup
bilinen yurtların yerleri ve isimleri
verildi. Kayıt sırasında sorun yaşayan
öğrencilere de yardımcı olundu.
Masaya gelerek Seher Şahin’in
kim olduğunu soran öğrenciler oldu.

Mersin
Dev-Genç’liler, Seher Şahin'in mücadelesini ve sadece Rehberlik ve Dayanışma Masası açtığı için Mimar
Sinan Üniversitesi’nde, okulun 3. katından atılarak katledildiğini anlattılar.
Öte yandan, Mersin Üniversitesi
ile Mersin Emniyet Müdürlüğü de ortak bir masa açarak, anne-babaları
çekmek için meyve suyu dağıttılar.
Mersin Emniyeti’nin imzasının bulunduğu bildirileri dağıtan Ramazan
isimli sivil polis, Dev-Genç’lilere
küfür ederek ahlaksızlığını gösterdi.
Emniyetin açtığı masayı, sivil polisleri teşhir eden Dev-Genç’liler, masaya giden insanlarla tek tek konuşarak polisin katlettiği Seher Şahin’i
anlattılar. Tüm provoke girişimlerine
rağmen 200 bildiri dağıtıldı.

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012

Hatay; Dev-Genç’liler Mustafa
Kemal Üniversitesi Tayfun Gökmen
Kampüsü’nde yeni kayıt yaptırmaya
gelen öğrencilere 4 Eylül günü bildiri
dağıttılar.
Öğrencilerin ve ailelerinin ilgisi
karşısında üniversitenin genel sekreteri ve yanında gelen ÖGB, DevGenç’lileri okuldan çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine Dev-Genç’liler günlerdir AKP’nin “Üniversitelere Özgürlük Getirdik!” sözlerinin yalandan
ibaret olduğunu yaşadıkları durum
üzerinden teşhir ettiler. Amirlerinin çağırması üzerine toplanan ÖGB’ler
Dev-Genç’lilere saldırdılar. Öğrencilerden Ahmet Atılgan, ÖGB tarafından “Seni bu okulda bitiririm” denilerek tehdit edildi. Atılgan hakkında
tutanak tutulduktan sonra jandarmaya verildi. Serinyol Jandarma Karakolu’ndan da kabahatler kanuna göre
170 TL para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Utanması Gereken
Bu Pespaye Düzeni Yaratanlardır!

Adını utanç davası koydu basın.
Az rastlanır ve diğerlerinin içinden seçilir özelliklere sahip bir davaymış
gibi ayırdı ve özel bir yer verdi. Peki
kim utanmalıydı? Belli değildi. Sanki biz hep beraber bir suç işlemişiz de
bir utancı paylaşıyoruz. Hayır, biz bu
utancı paylaşmıyoruz. Bu ayıp bize ait
değil. Bu ayıp halka ait değil.
Açık ki sanıklar utanmıyor, kaçaklar utanmıyor. Kaçakları bulmayanlar utanmıyor. Bu düzenin kurucuları, koruyucuları, bu düzende gözlerini kapayıp rahat rahat yaşayanlar,
işine bakanlar utanmıyor. İşte bu
yüzden çocuklar tacize, tecavüze uğruyor, sokaklarda satılıyor, dilendiriliyor, fuhuş yaptırılıyor ve büyüklerle aynı işlerde ve çok daha az ücretle çalıştırılıyor.
Utanır mı onlar? Pozantı Çocuk
Hapishanesi’nde de çocuklara tecavüz
edildiğinde neler olduğunu hatırlayın?
Çocuklar tahliye edilmek yerine ailelerinden yüzlerce kilometre uzağa
yine çocuklara işkence yapmaktan
ötürü adı çıkmış Sincan Çocuk Hapishanesi’ne sürgün edilirken, hapishane müdürü terfi ettiriliyordu.
İktidarın muteber Vakit yazarı
Hüseyin Üzmez’in, bir çocuğa tecavüz ettiğine ilişkin davayı hatırlayın.

Bu utanmazlar o zaman da biraz çekingen de olsa olayı normal buluyorlar, Üzmez’e acıyorlardı. Onlara
göre, Üzmez’e bir komplo kurulmuştu. Ama komplo Üzmez’in işlemediği bir suçla yargılanması değil,
bunun açığa çıkarılmasıydı! Üzmez
tahliye edildiğinde ise aynı rahatlıkla mahkeme heyetine “Allah'a şükürler olsun. Beni bundan sonra
gazete ve televizyonlarda bol bol izlersiniz” diyordu.
Şimdi Ö.Ç. davasındaki gelişmelere bir bakın. Davanın asli sanıklarından biri 4. Sınıf Emniyet Müdürü. Ve bu emniyet müdürünün yurt dışına kaçmış olduğu konuşuluyor şimdi. Uçan kuşu havada yakalayan, bir
çok olayı bir günde çözen emniyet teşkilatı nedense bu meslektaşlarını yakalayamıyordu.
Yine duruşma süresinde alınan
“yoğun güvenlik önlemleri” gözden
kaçmıyordu. Tabi bir süre sonra bu
polislerin kimin güvenliğini almak
için orada bulundukları anlaşıldı.
Duruşma başlamadan önce Ö.Ç.’nin
anne ve babasına, avukatlarına ve de
davayı izlemeye gelenlere yönelik, sanık yakını olduğu belirtilen kimselerce
yapılan saldırıları izlemekle yetinmiştir polis. Oysa saldırıda kullanılan

cümleler, suçu ve suçluyu övme, teşvik etme niteliğini taşıdığı için açıkça suçtur ve görevlilerce tespit edilmelidir. Sanıklar arasında kamu görevlilerinin bulunduğu göz önüne
alındığında bu tutum gözden kaçırma,
ihmalden daha çok, bir koruma anlamına gelmektedir.
Soruşturma sırasında aynı hukuki duruma sahip sanıklar tutuklanırken, kamu görevlileri serbest bırakılmıştır. Bunun anlamı şudur; devlet suç işlemez. Üstelik sanıklar arasında bulunan kamu görevlileri ile ilgili olarak hiçbir idari soruşturma yapılmamıştır. Memurların, bilgisayarında dinlediği müzikleri gerekçe
göstererek örgüt üyeliğinden ceza
veren devlet, bu utanç verici suçtan
şüpheli bulunan, yargılanan görevlilerine bir tedbir dahi uygulamamıştır.
Demokratik Kitle Örgütleri, basın
mensupları ve halkımıza çağrımız
şudur; öznesi, muhattabı belirsiz nitelemeler kullanmayalım. Bizi bu bilinç yanılgısına sürükleyenlere karşı
uyanık olalım. Bir utanç varsa -ki
vardır- bu kokuşmuş düzenin koruyucusu ve savunucusu olanlarındır, bunu açıkça bilelim ve söyleyelim.

Siyasi Ya da Adli Devlet Tüm Tutsaklara Düşman!
Antalya E Tipi Hapishanesi’nde, mukavemetten dolayı 4 aydır tutuklu olan Çetin Güven’in avukat görüşü,
2. müdür tarafından engelleniyor. Ailesi, Güven’den sağlıklı bir haber alamazken; Güven’le görüşmeye giden avukata ise hapishanenin 2. müdürü tarafından hakaret edildi. Avukatın, savcıya yaptığı şikayete, savcının cevabı ise
“Geçmiş olsun” oldu.
Antakya Özgürlükler Derneği, Antalya E Tipi Hapishanesi’nde yaşanan sorunlarla ilgili olarak Güven’in
anlatımlarına yer verdiği 1 Eylül tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Güven’in, hapishanede uygulanan baskılara dair verdiği bilgilerden bazıları şöyle:
“- Herkesin saçını, sakalını paldır-küldür saldırarak
zorla kestiriyorlar.
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- Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği çarşaf, yastık,
battaniyeleri vermeyip, kantinden alınmasını dayatıyorlar.
- 70 kişilik koğuşta 150 kişi kalıyor. Mahkumlar yerlerde yatıyorlar. Hapishanenin kapasitesi 850 kişi olmasına
rağmen 1700 kişi tutuluyor. Son dönemlerde hapishanelerde yaşanan isyanlardan sonra 80-100 mahkum
başka hapishanelere sürgün edildi.
- Mahkumun en küçük itirazında ardı ardına cezalar
veriliyor. Mahkumiyeti uzatılıyor.
- Ziyaretçilere üst düzey arama yapılıp, eziyet ediliyor.
- Gardiyanlar sürekli küfür ve hakaret ediyorlar.
- Yemekler yenilemeyecek kadar kötü.
- Karavanalar gece saat: 01.00-02.00’de veriliyor.”

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

Sağlıklı ve
Güvenli̇
Bi̇r Yaşam
Hakkımızdır
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da
Altınşehir Mahallesi’nde sağlık taramasına giden Halk Cepheli sağlıkçılar,
bir buçuk saatlik bir süre içerisinde
9-10 eve gittiler. Halkla sohbet edip
sağlıkla ilgili ne tür sorunları olduğunu anlamaya çalışan sağlıkçılar
gördüler ki, kadınların büyük çoğunluğunda bel fıtığı ya da boyun fıtığı
var. Kimisi daha önce ameliyat olmuş,
kimisine daha yeni ameliyat demiş
doktor. Ama sonuç değişmiyor,
çoğunluk fıtıktan rahatsız.
Fıtık olan kadınlar hastaneye gittiklerinde, teşhisin ardından tedavi
süreci başlar. Doktorlar, “Neden fıtık
oldun?” diye sormazlar. İnsanlar fıtık
olmasın diye önleyici tedavi hizmeti
verilmez. Oysa, fıtık olmamak mümkündür. Daha farklı pek çok hastalıkta
da olduğu gibi…
Altınşehir’deki kadınlara neden
fıtık oldukları sorulduğunda, mahallenin kuruluşunda altyapı hizmetlerinin verilmemesi ve mahallede
bir çeşme de olmaması sebebiyle,
yıllarca yokuşlar geçerek uzak
mesafeden bidonlarla su taşıdıkları
öğrenildi. Bu koşulu değiştirmedikçe
de fıtık hastası bir kadının tamamıyla
iyileşmesini beklemek hayalperestlik
olur. Ondan da öte, meslek ahlakıyla
bağdaşmaz.
“Eğer koşullar insanı biçimlendiriyorsa, o zaman o koşulları insanca biçimlendirmek gerekir” diyor
ustalarımız.
Sağlık alanında düşündüğümüzde,
bizim bu sözden anlayacağımız şudur
ki; bir insanı hasta eden koşulları
değiştirmedikçe, hastalığı da tedavi
edemeyiz. Sistem bozuksa, sadece
dişlinin bir yerini onarmak yetmeyecektir. Veremin olmaması için açlı-

Halkın Yaşam Koşulları
Değiştirilmedikçe
Gerçek Sağlık Hizmeti
de Verilemez

ğı, vitaminsizliği yok
etmek gerekir. Kolerayı
yok etmek için suların temiz olması,
kanalizasyon atıklarıyla karışmaması
gerekir. Kanserle mücadele edebilmek
için, düzenin yarattığı kirliliği yok
etmek gerekir. Ve daha pek çok hastalığa yakalanmamak için, hastalığı
yaratan benzeri koşulları ortadan kaldırmak gerekir. Ancak böyle olduğunda gerçek bir sağlık hizmeti verilebilir.
Bu nedenle sağlıkçılar, sadece
ilaç verip hastasını gönderdiğinde
mesleğini tam anlamıyla yapmış
sayılmazlar.
Aynı zamanda bir doktor olan
Che Guevara, bu düşünceye pratikte
nasıl ulaştığını, Sosyalizm ve İnsan
kitabında şu sözlerle ifade ediyor:
“Öğrenimimi bitirdikten sonra bazı
özel ve karakterime bağlı nedenlerle
tüm Latin Amerika'da bir yolculuğa
giriştim ve kıtayı tümüyle gezdim.
Haiti ve Sen Domingo dışında bütün
diğer Latin Amerika ülkelerini bir
bakıma ziyaret etmiş oldum.
Yolculuğumun koşulları nedeniyle,
önce öğrenci, sonra da doktor olarak,
yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, çaresizlikten hasta bir çocuğu tedavi
etmenin olanaksızlığını, açlığın sebep
olduğu geri zekalılığı ve bir insan
için, vatanımız Amerika'nın yoksul
sınıflarında sık sık görüldüğü şekilde
önemsiz bir kaza sonucunda oğlunu
kaybetmek gibi sonu gelmez cezaları
yakından gördüm. O anlarda benim
için ünlü bir araştırmacı olmak ya
da tıp bilimine önemli bir katkı getirmekten daha büyük bazı şeylerin
varolduğunu farkettim. Amacım her
şeyden önce insanlara yardım etmekti.”
Kişisel gayretiyle yardım etmenin

yetersiz olduğunu pratikte gören Che,
ulaştığı düşüncelerini şöyle anlatır:
“Hastalıkları tedavi etmenin dayanması gerektiği ilke, sağlam bir vücut
yaratmaktır. Fakat bu sağlam vücudu,
bir doktorun zayıf bir organizma
üzerinde yaptığı sanatkarane bir
çalışmayla değil, toplumsal ortaklaşacılık temeli üzerinde tüm kolektivitenin çalışmasıyla yaratmaktır.
Tıp günün birinde hastalıkları önleyen, kamuya kılavuzluk eden ve kamuyu tıbbi görevlerini yerine getirmeye
zorlayan, yaratmakta olduğumuz bu
yeni toplumun karakteristikleri arasında eksik olan bir takım şeyleri
tanımlamak ya da cerrahi bir müdahalede bulunmak için ancak son
derece acil hallerde müdahale eden
bir bilim halini alacaktır.”

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012

Halkın sağlıkçıları, halk düşmanı
AKP’nin sağlık politikasına karşı
mücadele etmeden, kendi haklarını
da, hastaların haklarını da, yani özünde bir halkın sağlık hakkını da kazanamazlar. Sağlıkçılar, sağlıkta dönüşüm denilerek, tedavi hakkı çalınan
halkımızı tedavi etmek istiyorlarsa,
hastalığı yaratan düzene karşı da
mücadele etmek durumundadırlar.
Aksi takdirde meslek ahlaklarına da
sahip çıkamazlar.
Peki, “Bu düzen değişmez” diyerek teslim mi olacağız, pes mi edeceğiz? Hayır! Koşulları hemen değiştiremeyebiliriz. Ama bu uğurda mücadele ederek başlayabiliriz. Yine bu
düzen içinde halka sağlık hizmeti
vereceğiz. İhtiyaçlar-olanaklar temelinde düşünüp elimizden gelenin en
iyisini yapacağız. Düzene teslim
olmayacağız. Halkın sağlık sorununu
kökten çözebilmek için düzeni yıkmak gerektiğini unutmadan çalışacağız.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Cemevi Hakkımızı İstiyoruz!
Bizi Diri Diri Yakanlara Karşı Cemevi
Hakkımızı Direnerek Alacağız!

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012
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Aleviler’in yaşadığı evlerin işaretlenmesi, duvarlara Aleviler’i hedef
alan tehdit ve küfürlerin yazılması,
Alevi bir ailenin Malatya Sürgü'de katledilmeye çalışılması, cemevlerinin
Başbakan tarafından “ucube” olarak
nitelendirilmesi, Kartal Cemevi'nin yakılmaya çalışılması ve Yargıtay kararı
ile “cemevlerinin ibadethane olmadığı”
kararı verilmesi...
Yukarıda saydığımız örnekler, son
zamanlarda Aleviler'in yaşadığı sorunların öne çıkanları olarak basına yansıdı.
İmam Hüseyin'in Kerbela'da Yezid tarafından öldürtülmesi ile başlayan ve
tarihin her anında Aleviler üzerinde
devam eden baskı ve asimilasyon politikaları, günümüzde de AKP tarafından
devam ettiriliyor. AKP iktidarı döneminde Aleviler’e yönelik saldırılar sürekli artmıştır. Başlarda “Alevi Açılımı”
şovları ile Aleviler'in düzen politikalarına yedeklenmesi istendi. Aleviler'in
direngen, zalimin zulmüne karşı başkaldıran yanı düzen içinde tutularak
yok edilmek istendi.
Bu politikaları tutmayınca Aleviler’e
hakaret ederek, baskı altında tutma
politikasına başvurmaya başlandı. AKP,
bölüp parçalayarak yönetme politikasını
en iyi uygulayan iktidardır.
Kendisine oy veren çoğunluk olan
Sünni halkı, Aleviler’e karşı kışkırtmaya
çalışıyor. Bu yüzden Aleviler’in inanç
özgürlüğü talebi karşısında baskıya,
tehdide, katliam girişimlerine başvuruyor. Bu şekilde, Aleviler'in, inançlarını
özgürce yaşayacakları olanakları sağlamak yerine onları yok sayıyor, baskı
ve korku ile sindirmek istiyor. Önceden
“cemevi, cümbüşevi” diyen kafa,
şimdi de cemevlerimizi “ucube” olarak

tanımlıyor. Tanımlamalar farklı olsa
da kafa yapılarının aynı olduğu ortadadır.
Her fırsatta, cemevlerinin ibadethane
olmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı
fetvaları ile açıklayan AKP iktidarı,
şimdi de Yargıtay 7. Hukuk Dairesi
kararı ile buna “hukuki” bir kılıf uydurdu. Ankara Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği'nin tüzüğünde bulunan
“Derneğin amacı Çankaya'da yaşayan
Alevi inançlı yurttaşların inanç ve
ibadetlerini yerine getirme merkezleri
olan cemevlerini yapmak ve yaptırmaktır” maddesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
'Cemevi ve benzeri yerlerin ibadet
yeri kapsamında değerlendirilmesine
imkan bulunmadığı' kararı ile birlikte
Ankara Valiliği'ne yazı göndermiş ve
tüzükte yer alan, cemevlerini ibadet
yeri olarak niteleyen 2 maddenin tüzükten çıkartılmasını istemiştir. Dernek yönetimi bunu kabul etmeyince
de kapatma davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcısı Ali Özdemir'in esas hakkındaki görüşünde; “Alevilik bir din
değildir. Cemevi de bir ibadethane değildir, toplantının adıdır. Davada ve
konuda kamu yararı olmadığı, aksine
kamuoyunu kaos ortamına sürükleme
çabası ve amacı görüldüğünü ve derneğin kapatılması gerektiğini” söylemiştir. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapatma davasını reddetmesi
üzerine dava Yargıtay'a gitmiş ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı bozmuştur. Bozma gerekçesi ise “ilgili yasa
ve düzenlemeler karşısında cami ve
mescit dışında bir yerin ibadethane
olarak kabul edilmesinin mümkün
olmadığı” şeklindedir.
Hukuki sürecin içinde yer alan kurumlara baktığımızda (İçişleri Bakanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Valiliği ve Yargıtay), devletin tüm kurumlarının Aleviler'in inancını baskı
altına almak, yok saymak için seferber
olduklarını görüyoruz. Savcı'nın sözleri,
devletin Alevi düşmanı politikasından

bağımsız değildir. Cemevleri, ibadethane olarak değil “toplantı”, bu konu
ise “kamuoyunu kaos ortamına sürükleme” olarak nitelendiriliyor. Yani
Aleviler'in kendi inançlarını özgürce
yaşamak istemeleri, toplumu kaos ortamına sürüklemek olarak görülüyor
da ülkenin üçte birini oluşturan Aleviler'in yok sayılması “toplumu kaos ortamına sürüklemek” olmuyor. Tıpkı
Sürgü'de yaşayan Evli ailesine gericifaşistlerin saldırması sonucu köye giden
devrimci-demokrat kişi ve kurumların
temsilcilerine belediye başkanının söylediği “Sizin buraya gelmeniz provokasyon yaratıyor” sözlerinde olduğu
gibi.
Egemenlerin bu kadar pervasız saldırılarının bir nedeni Alevi düşmanlığı
ise, bir diğer nedeni de Aleviler'in örgütsüzlüğüdür. Düşmanlarımız zulüm
ve sömürü düzeninin sürekliliği için
birleşmekte sakınca görmezken, bizler
bir araya gelemiyoruz. Tüm taleplerimizi kabul ettirmenin, inanç özgürlüğümüzü sağlamanın yolu mücadele etmekten geçiyor. Hiçbir düzen partisi,
Aleviler'in taleplerini, inanç özgürlüğünü bize vermez. Hak veren hiç bir
zalim görülmemiştir tarih boyunca.
Biz hakkımız olan cemevlerini mücadele ederek alabiliriz ancak.
Aleviler’in ibadethaneleri CEMEVLERİDİR! Yıllardır Aleviler’i katlederek, yok sayarak, diri diri yakarak
bu gerçeği değiştiremediler, değiştiremezler. Hiç bir iktidar da Aleviler’in,
zalimin yanında yer almasını başaramayacak. Gerçek olan Alevi halkının,
zalimin karşısında direngen olduğudur.
Biz de hakkımız olan cemevlerinin
İBADETHANE olarak kabul edilmesini
istiyoruz. Bu talep için Alevi halkı
birlik olmalı ve mücadeleye katılmalı.

Cemevi Hakkımızı İstiyoruz!
İnanç Özgürlüğü İstiyoruz!
Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız!
DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

re edilmesi kurmayca düşünebilmemize
bağlıdır.
Savaşın ve gelişmenin önüne çıkacak bütün engelleri aşan olacağız.
Hedefe varmamızı engelleyecek bir
gücün varlığını asla kabul etmeyeceğiz. Üzerine düşeni yapan değil,
mücadelenin seyrine yön veren olacağız. Üzerine düşeni yapmaktan
kastedilen bir bekleme halidir. Kendini bir bakıma dışında görmektir. Talep eden olmaktan öteye geçip talep
belirleyen, koparıp alan, çekip götüren olacağız.

Ders: Politika Üretmek
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba;
Politika üretmek savaşı örgütlemektir, savaşın kurmayı olmaktır.
Savaşın kurmayı olmak, savaşı geliştiren, gelişen olmaktır. Geniş kitleleri savaştıran olmaktır. Savaşa yön
veren olmaktır.
Devrimci politikaları sadece anlamakla kalmamalı, bu politikaları
halka ulaştırmayı başarmalıyız, ancak
böyle halkın öncüleri olabiliriz.

 Savaşımızın Kurmayları
Olacağız!
Devrim bir düş işidir. Bir düş kuruyoruz ve düş ancak aklımızla gerçeğe dönüşebilir. Aklımızı devrim
için kullanarak her şeyi, her anı savaşımıza göre şekillendireceğiz.
Savaş alanı bir yapı yeri gibidir.
Yapının işçileri olduğumuz gibi, ustaları da olacağız. Temelden çatıya kadar neyi, nasıl ve neden yaptığımızı
bileceğiz. Bilmekle kalmayacak öğrenecek, öğretecek ve öğrendiklerimizi bu yapıda hayata geçireceğiz.
Vurulan her kazmanın, konulan her
tuğlanın özel bir önemi vardır. Yapılan ufak bir yanlış yapının tamamını
etkiler. Aynı şekilde doğru yapılan her
şey yapının daha hızlı, daha sağlam
tamamlanmasını sağlar. Düşümüzdeki yapı bizim aklımızla, emeğimizle
ete kemiğe bürünür.
Başarılı olmak için sadece doğru
bir politika belirlemek, kurallar koymak, planlar yapmak yetmiyor. Bunları uygulayacak insanlar doğru seçilmemişse, yeterince denetlemiyorsak sonuç almayı tesadüflere bırakmışız demektir.
Savaşımız hayatın her alanında
sürmektedir. Mahallelerden, okullardan, iş yerlerinden, dağlarına kadar
alabildiğine geniş bir savaş alanımız
var. Savaşın bu alanlarda sevk ve ida-

POLİTİKA
ÜRETMEK
 Neden Savaştığını
Bilmek, Bütün Nedenleri
Çözümlemektir
"Neden" sorusunu soran ve doğru cevabını veren olacağız. Bulduğumuz her doğru cevap, yapıya konulmuş doğru bir tuğladır.
Nedenleri bulabilmemiz için doğru yerden bakacağız. Yani bilimsel
pencereden bakacağız. Kapitalizmde
insan fikri gelişmesini sağlayacak
araçlardan yoksun olduğu gibi, kapitalizm bunu engeller. Hayatın her
alanında iki ideoloji, iki sınıf sürekli bir savaşım halindedir. Haliyle
devrimcilerin bıraktığı boşluğu düzen
doldurur. Bu nedenle düzenin tüm kurumlarına ve politikalarına karşı alternatif yaratmalıyız.
Çelişkinin yasasını da, nicel birikimden nitel sıçramasını da savaş için
de göreceğiz. Yoksa yıllarca inşaat
mühendisliği okuyup bir kulübe yapamayan, kuru bilgi yağmurlarına döneriz. Bilimsel düşünce halk içinde yaşayan düşüncedir. Tüm bilimsel yasaları kitlelere bakıp görebilmektir devrimci politika üretmenin temel yasası.
Her şeyin değişim halinde olduğunu görebiliriz. Peki bu değişime

yön verebiliyor muyuz? Görmek ve
bilmek yetmez. Doğru müdahaleyle
sonuç alabilmektir politika üretmek.

 Üretmek Emek İster
Mücadele ve devrim üreterek büyür. Üretmek örgütlenmektir. İnsan
kazanmaktır.
Politika üretebilmemiz için, kendimize, yoldaşlarımıza, halka emek
harcayacağız. Küçük büyük demeden
yükü omuzlayan olacağız. Yükü
omuzlayıp taşıyan olacağız.
Halka emek harcayacağız. Halk
için politika üretiyoruz. Halka ait hiçbir şey bize yabancı olmamalı. Günlük yaşamlarındaki sorunlarından, örgütlenme sorunlarına kadar her konuda
çözüm üreten olacağız. Bunun için
omuz omuza halkın içinde olacağız.
Emeğimizi devrimci aklımızla birleştireceğiz. Halka belli kalıplarla gidip o kalıplar içinde kalması için ısrar
etmeyeceğiz. Politika bir kalıp değildir. Ürettiğimiz politikalarda devrim
yolunda ilerleyen, ilerleten olacağız.
Ancak böyle yaparsak bir ev kadınından bir halk kahramanı, bir emekliden
bir halk savaşçısı yetiştirebiliriz.
Politikalarımız kapıları açtıran,
silahlandıran, yüzbinleri alanlara taşıyan gücümüzün kaynağıdır. Bu politikalar kitaplardan derlenmediler.
"Gerisi Hayat" diyen öğretmenin ışığında oluştular.
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 Politika Üreten ve
O Politikaları Uygulayanlar
Ayrı Düşünülemez
Akıl yürürken ayaklar durmaz.
Akıl üretendir, biriktiren ve düzenleyendir. Akıl üretmek, yaratıcı olmak
yapının temel harcıdır. Ancak tuğlalar yerli yerine oturmadığı sürece
harcın iyi olup olmamasının bir önemi kalmaz. Fikirlerin savaş içinde
kullanılabilir hale gelmesi politika
üretmektir.
Politikanın doğruluğu ancak doğru bir programla somutlanabilir. Program devrimin programıdır. En küçüğünden en büyüğüne kadar örgütlemenin bütün birimlerinde programlı

AKP’NİN FAŞİST GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE TESLİM OLMAYIN!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Tüm Ahlaksızlıklara Kuralsızlıklara Karşı
Adalet Savaşımızı Ahlaklı ve Kurallı Olarak
Sürdüreceği̇z

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarına yönelik olarak Devrimci Halk Kurtuluş Partisi (DHKP) üyesi olmaktan
ötürü soruşturma açıldı. Dosyadaki gizlilik kararının
kaldırılmasıyla birlikte, 2011 Aralık ayında HHB’de bulunan dinleme cihazının sorumlusu da açığa çıkmış oldu.
HHB, konuyla ilgili olarak 4 Eylül tarihinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Siyasi Şube polisinin kendilerine yönelik teknik takip, izleme ve dinleme gibi yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, “Meğer Siyasi Şube polisleri bu dinleme olmazsa örgütün yapısını ve
işleyişini çözmemiz mümkün olmaz diyerek mahkeme kararı çıkartmış. Çok gizli ve tehlikeli buldukları olaylar ise
Hrant Dink davası ve KCK kapsamında yargılanan avukatların davası ile ilgili çağrı ve yazışmalar olmuştur. Siyasi Şube’nin terör dediği diğer yazışmalar ise öğrenci gençlik örgütlerinin eylem çağrıları ve birkaç işçi eyleminin

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012

çağrısından ibarettir. “Gizli ibareli raporlarında ABD elçiliği önündeki açıklamalar yer almakta” denildi.
“Yapılan izleme ve dinlemeler neticesinde hakkımızda kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi”
bilgisinin de verildiği açıklama, polisin yasadışı faaliyetiyle ilgili olarak 5 Eylül’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü
önünde yapılacak eylemin duyurusuyla bitirildi.

HALKIN HUKUK BÜROSU’NUN
YENİ ADRESİ:
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad.
Beyder Sok. No:3/3 Kağıthane
İSTANBUL
Tel / Faks: 0212 296 31 59

halkinhukuk@gmail.com

güçlü politikalar oluşturmak zorunlarımızın üretildiği bir merkez varsa o
çalışma olmadan doğru politikalar uydayız. Evet sistem boşluk bırakmaz
da beynimizdir. İktidara taşıyan, yol
gulanamaz. Üretilen de kullanılaçan öncü olabilmemiz için politika
madıkça körelir. "Politika halka
biz mücadelemizle halka örgütlenme
üreteceğiz. Emperyalizm, oligarşi boşalanları açacağız. Devrime yürüyeyansıyandır" derken uygulanabilirliluk bırakmıyor. Her alanda adeta her
ğini kast ediyoruz. Bunu yaşama gecekleri yolu açacağız. Düşman önlekesime politika üretiyorlar. Özel porini kapattıkça, biz açacağız.
çirecek programın önemini anlatıyolitikalar, halkı teslim almak için üreruz. Bütün, parçalardan oluşur.
Savaşın her alanında örgütleyen, satilen
ince
hesapların
sonucudur.
Salvaşı geliştiren olacağız. Bir savaşta beHalkla üretip, halk için uygulayadırıyor, eziyor, yozlaştırıyor, eritiyor,
lirleyici olan savaşçıların, kadroların nicağız politikalarımızı. Kitle eylemlesindiriyor
bütün
bunlara
karşı
politika
teliğidir. Davasının doğruluğuna inanan,
rinden, silahlı eylemlere kadar savaşın
üreteceğiz.
her mevzisi halkın içinde büyür gelimeşruluğuna inanan, halk ve vatan için
Zaman yitirmeden, geçen zamanın
ölüm dahil bütün fedakarlıkları göze
şir. Aksi halde teknolojinin, sistemin
aleyhimize olduğunu bilerek hızlı,
alan, zafere kilitlenmiş, bu zaferin
hizmetinde olduğu bu dönemde, halk
savaşçıları bellerinde silahla
kendi adımlarıyla geleceğine inanan bir insandan
halkın adaletinin uygulayıcıları
S
avaş
alanı
bir
y
apı
yeri
gibidir
.
daha güçlü bir silah yoktur.
olamazlardı. Düşmanı şaşkına
Yapının
işçiler
i
olduğumuz
gibi,
çeviremezlerdi. Halk savaşçılaBazen elimizde dergi,
ustaları da olacağız. Temelden
rı devrimci politikaların mimahalle mahalle, bazen
marları, uygulayıcısıdırlar. Halçat ıya kadar neyi, nasıl ve neden
belimizde silah, sokak
kın onları bağrına basması da
sokak dolaşan olacağız.
yapt ığımızı bileceğiz. Bilmekle
politikalarının doğruluğunu gösVe her yerde, her an beykalmayacak öğrenecek, öğretecek ve
terir.
nimizin her kıvrımında
öğrendiklerimizi bu yapıda hayata
devrim olacak. Devrime,
geçir eceğiz. Vurulan her kazmanın,
devrimci politikalar üreİktidara Giden
konulan her tuğlanın özel bir önemi
terek varabiliriz. Doğru
Köşe Taşlarını
vardır. Yapılan uf ak bir y anlış
politikalar partinin doğÖğreniyoruz
yapının tamamını etkiler. Ay nı
rularıyla bütünleşmelidir.
şekilde doğru yapılan her şey
Aksi kendiliğindencilik
Sarp, engebeli devrim yove yetinmecilik sonuçlayapının daha hızlı, daha sağlam
lunda doğru zeminlerde kalrını doğurur.
masını sağlayan devrimci politamamlanmasını sağlar.
tikalarımızdır. Engelleri aşmaHaftaya yeni bir koDüşümüzdeki yapı bizim aklımızla,
mızı sağlayan, doğru politikanuyla
buluşmak üzere
emeğimizle ete kemiğe bürünür .
larımızdır. Devrimci politikahoşçakalın.
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İşbirlikçiliğin,
Amerikan Uşaklığının Partisi
Halk Düşmanı AKP
ÜÇ DÖNEMDİR İKTİDAR:
NASIL SEÇİLİYOR, NE YAPIYORLAR?

AKP İktidarının Üçüncü Dönemi
İşbirlikçiliğin ve Halk Düşmanlığının
Alenileştiği Bir Dönemdir
AKP iktidarının politika
yapış tarzını, iktidarda olduğu üçüncü dönemi ele
alarak devam ediyoruz yazı
 AKP İktidarının
dizimize. Antalya'da 7 Nisan'da görüşmelerde
3. Dönemi, AKP
bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
Politikalarını
2015'te yapılacak genel seçimde, AKP'nin %
60 oy alacağını "hayallerden bahsetmiyorum...
Desteklemeyen
üç
seferdir iktidara geliyoruz, boru değil, alTüm Kesimlere
dığımız oy % 52" diye AKP'ye has bir üslupSaldırdığı
la açıklıyordu. Bu açıklama bir yandan meyDönemdir
dan okuma, bir yandan da AKP'nin üçüncü döyaya
Med
 AKP
neminde yerini ne kadar sağlamlaştırdığının ifaya
Med
ırdı,
desiydi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde % 49
Sald
oy oranıyla, 1. parti olarak sandıktan çıkan
’nin
AKP
AKP, halka karşı savaşta artık iyice pervaMedyasına
sızlaştığı dönemin kapılarını da açmıştır.
Dönüştü!
AKP, kozlarını artık açıktan oynamakta Yargıya Saldırdı
dır. Sırtını ABD'ye yaslamanın, oligarşi içi çeYargı AKP’nin
lişkileri bastırmış olmanın, halkı estirilen teYargısına Dönüştü!
rörle susturmuş olmanın rahatlığıdır bu.
Öyle ki, AKP artık dev aynasında görmek AKP İşbirlikçi Bir
tedir kendini. AKP, Türkiye'nin tek seçePartidir!
neğidir adeta. İçişleri Bakanı İdris Naim Şa AKP Halka
hin, seçim bölgesi Ordu'da AKP'nin Kadın
Düşman Bir Partidir
Kolları 3. Olağan genel kurulu toplantısında
şöyle demişti örneğin; "...Ak Parti'nin al Oligarşi İçi
ternatifi gene Ak Parti. O halde Ak ParÇatışmalar, AKP ile İç
tinin iyi korunması lazım... Mevsim kış,
Çelişkiler Sürekli
aman nezle bile olmasın Ak Parti öksüVarolacaktır
rürse, Türkiye zatüre olur, tablo bu." (5
 AKP-Fethullah
Mart 2012- Hürriyet)
İçi
Çatışması da Oligarşi
AKP sadece Türkiye'nin vazgeÇıkar
çilmezi değildir. AKP, ABD’nin
BOP politikaları çerçevesinde de en
Çatışmasıdır!

4

çok kullandığı partidir. İran'la ABD arasında
görüşmeler daha bu kadar alevlenmemişken
bile -16 Ağustos 2008- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejat'ı ABD adına tehdit ediyordu. "...
ABD vurursa sorun olur. Komşumuz olarak
Tahran'ın 'Harabe Bağdat' olmasını arzulamayız." Abdullah Gül böyle derken 2012'ye
geldiğimizde Obama, Erdoğan'ı kendine örnek
aldığını söylüyordu. İşbirlikçilik konusunda rüştünü ispatlamış AKP ve Tayyip Erdoğan ise, Ortadoğu ve Suriye politikaları konusunda
ABD'yi uyarıyordu. "Suriye'de çözüm konusunda" elinden geleni fazlasıyla yaptığını ve
bölgede dış müdahaleye -yeni bir Libya sendromu yaşamadan- gerek olmadan BM ile birlikte çözülebileceğini belirtiyordu. Kısaca
Amerikan imparatorluğunun sömürüsünü daha
iyi ve akıllıca yapması noktasında akıl veriyordu.
AKP, rüştünü emperyalistlere ispatlarken,
ülke içinde de her şey çok iyiye gidiyor havası
estirmeye çalıştılar.
"2012'de cari açık küçüldü" deniyor. Oysa
küçülen bir cari açık yoktur, düzenli olarak açık
büyümektedir, açığın büyümesinde yavaşlama
olmuştur sadece. "İşsizlik azaldı" deniyor:
Oysa 2003 yılında 2 milyon olan işsizlik sayısı,
AKP iktidarı boyunca artmış, 2012'ye gelindiğimizde sayı 3 milyona çıkmıştır. Düzelen,
iyiye giden, halkın yararına bir politikası yoktur. AKP'nin 10 yıllık iktidar süreçleri halk düşmanlıklarının ispatıdır aynı zamanda. AKP, gerçekleri istatistik hesap oyunlarıyla gizlemeye
çalışıyor.
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AKP İktidarının
3. Dönemi,
AKP Politikalarını
Desteklemeyen Tüm
Kesimlere
Saldırdığı Dönemdir

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012

AKP, kendisine oy veren kesimler
de dahil olmak üzere, hemen her kesimi politikalarına göre değerlendirmektedir. Politikalarına hizmet etmeyen tüm kesimleri düşman olarak
görmekte, "terörist" ilan etmektedir.
Bugün bu çok daha açıktır.
İktidarlarının ağırlıkla ikinci döneminde uygulamaya koyduğu özelleştirmelerle birlikte 4-C uygulaması akıllardadır. Tekel işçilerinin 4-C
uygulamasına, özelleştirmeye, işsiz
kalmaya karşı gerçekleştirdikleri direniş sırasında AKP'nin politikası, bu
konuda ayrım gözetmediğinin ispatıdır. Tekel işçilerinin büyük bir çoğunluğu AKP'ye oy veren kesimini
oluşturmaktaydı. Politikalarıyla çakıştığı noktada AKP hemen demagojilerle saldırıya geçiyordu. "Yattığın yerden para kazanma devri geçti" diyerek işçilere saldırıyordu. Ankara'nın soğuğuna, karına, ayazına
rağmen sokağa atılan işçilere tayzikli sularla saldırıyordu polis. Bu örnek
asıl olarak, AKP'nin bir sonraki dönem politikalarına göre, bir uçtan
diğer uca nasıl değerlendireceğinin de
göstergesidir. Bu dönemde saldırmadığı kesim kalmamıştır adeta.

AKP Medyaya Saldırdı,
Medya AKP’nin
Medyasına Dönüştü!
AKP, iktidarının 3. döneminde
medyaya yönelik en büyük saldırıları yöneltti. Daha önce soldan AKP iktidarına destek veren AKP yalakalarına artık ihtiyacı kalmadı AKP’nin.
Çok sayıda gazeteciyi 12 Haziran
2011 seçimlerinin hemen sonrasında
çalıştıkları gazete ve televizyonlardan
kovdurdu.
Komplolar kurularak yapılan gözaltı ve tutuklamalarla dünyanın en fazla gazeteci tutuklanan ülkesi olduk.
Tutuklanan gazeteci sayısı 106’ya
kadar çıktı.
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Onlarcası işten attırıldı. Başlangıçta sadece devrimciler, yurtseverler,
ilerici demokrat, muhalif gazeteciler
tutuklanırken, giderek bu AKP politikalarına en küçük bir eleştiri yönelten AKP yalakası gazetelerde çalışan gazetecilerin bile çalıştıkları
gazetelerinden kovulmasına dönüştü.
Bugün tekelci medyanın bütün
televizyonları, gazeteleri AKP’nin
borazanına dönüştü.

Yargıya Saldırdı Yargı
AKP’nin Yargısına
Dönüştü!
Yargı, bugün AKP’nin politikalarına karşı çıkan tüm kesimleri sindirmekte kullandığı silah haline gelmiştir.
Burjuva hukuğu anlamında bile
yargının herhangi bir güvenilirliği
yoktur, AKP hukuğu kendine göre işlemektedir. Kimin niye tutuklandığının ya da neden serbest bırakıldığının
karşılığı yoktur. Emniyet müdürlüğünün önünden bir defa geçti diye tutuklanabilir insanlar. Yasemin Karadağ'ın tutuklanması böyle saçma bir
gerekçedir örneğin. Son KCK operasyonlarında da - 2 yıl içinde gerçekleştirilen kapsamda- 8 binin üzerinde BDP’li tutuklanmıştır. Yargının
kılıcı AKP'nin elindedir. Ve çıkarları doğrultusunda adalet dağıtmaktadır!
Deniz Feneri yolsuzluk dosyasının
hukuki gelişim süreci, Hrant Dink davası, Madımak davası, Engin Çeber'i işkencede katledenlerin yargılandığı dava birçok yolsuzluk dosyası
AKP'nin adaleti nasıl uyguladığının
örnekleridir.
ORDU, TÜSİAD gibi oligarşi içi
kesimlerden halk kesimlerine kadar
geniş bir kesim AKP terörüne maruz
kalmaktadır.

AKP İşbirlikçi Bir
Partidir!
Daha önceki yazılarımızda da
AKP'nin gelmiş geçmiş hükümetler
arasında en işbirlikçi olduğunu, ülkemizi emperyalistlerin çiftliği gibi
kullandırdığını belirtmiştik. Bugün
Ortadoğu'da ABD'nin maşası olarak

kullanılmaktadır.
Tayyip Erdoğan gittiği hemen her
ülkeye, ABD adına kafa tutmaktadır.
Nükleer Güvenlik Zirvesine katılmak için bulunduğu Güney Kore'de
ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Tayyip Erdoğan, 26 Mart'ta basına Suriye ile ilgili verdiği demeç ile
"Buna seyirci kalmak, bunu beklemek,
buna müdahale etmemek mümkün değil. Bu bizim vicdani görevimiz" diyerek Suriye'ye müdahalenin kaçınılmaz olduğunu, bunun içinde yer alacağını ifade ediyordu. Emperyalistlerin Suriye'yi çembere almasını sağlarken bir yandan da İran'a emperyalistler adına sürekli direktifler veriyor.
Afganistan'da ABD'nin denetiminde işbirlikçi ordunun şekillenmesi için eğitim veriyor, koşulsuz
gönderdiği NATO'nun barış gücü
diye ifade ettiği bu vatanın çocuklarını pazarlıyordu.
Böyle gönülden çalışan bir işbirlikçi de elbetteki emperyalistler tarafından kucaklanacaktı. Obama Güney Kore'de ikibuçuk saate yakın
görüşme sonrasında Erdoğan'ın beline sarılarak "arkadaşım" diyecekti elbet! Çünkü karşılarında bir dediklerini ikiletmeyen bir iktidar vardır.
İran'dan alınan petrol, kaliteli ve
daha ucuza mal olmasına rağmen
ABD Büyükelçisi Francis Ricciordone'nin İran'dan ham petrol ithalatıyla ilgili "Türkiye'nin artık bir karara varmasını bekliyoruz" sözleri ithalatı durdurmalarına yetmiştir. Büyükelçinin sözlerinden hemen sonra
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İran'dan alınan petrolün yerine Libya'dan petrol alımının başlatıldığını açıkladı. ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoya harfiyen uyacaktı elbette!
Bu dönemin işbirlikçilik noktasında AKP'nin en net politikası Malatya-Kürecik'e kurulacak olan radar
üssüdür. Füze kalkanı ABD'nin kendisine karşı geliştirilebilecek saldırılara karşı oluşturduğu bir kalkandı.
2 Mart 2012'de Kayseri'deyken
açıklama yapan Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, "Bu radardan korkmaya, çekinmeye gerek yok" diyerek Ma-
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latya-Kürecik'teki radar sisteminin
ABD ile yapılan bir sözleşme sırasında
kurulduğunu ve NATO amaçlarına
tahsis edildiğini, saldırı amaçlı bir üs
olmadığını savunma amaçlı kurulduğunu belirtiyor ve ekliyordu: "Bu
sistemin içinde de en üst seviyede bizim komutanımız bulunacaktır"
Bu üsse karşı protesto eylemlerinin olduğu günlerde CHP'nin Malatya Milletvekili Veli Ağababa meclise, "bu konu meclise oylamaya sunulmadan, Amerikan askerlerinin
Malatya'da bir otelde kaldıkları, otelin dış güvenliğinin Türk polisleri tarafından alındığını" belirterek soru
önergesi veriyordu. Yürütülen tartışmalarda ise Şubat 2010'da da bu anlaşmaların yapıldığı, üssün tamamen
Amerikan askerlerine tahsis edildiği,
tüm hakkın NATO ile birlikte Amerikalılara ait olduğu ortaya çıktı.
Bugün bu üssün neden açıldığı,
Amerika'nın Ortadoğu'daki politikaları doğrultusunda kurulduğu açıktır.
Üssün asıl amacı Amerika'yı, Avrupa'daki emperyalist ülkeleri korumaktır. İncirlik Üssü'nün emperyalistler tarafından sınırsız kullanılması gibi, bu üsse tek bir Türk askerinin
girmesi yasaktır.
Suriye ile İran üzerinden yürüyen
tartışmalar, AKP'nin bu konularda
yaptığı açıklamalar ise efendisine
sürekli yaltaklanan oradan oraya koşturan, sürekli kuyruk sallayan bir
fino köpeğini andıran açıklamalardır.
Bugün Anadolu toprakları AKP tarafından başta ABD olmak üzere tüm
emperyalistlerin denetimine açılmıştır. AKP emperyalistler tarafından
kullanılan bir maşa olmuştur.

AKP Halka Düşman
Bir Partidir
İktidarın ikinci döneminde Başbakan Erdoğan, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemedik ve yemeyeceğiz.
Aksi varsa içimizde barındırmayacağız" diyordu. Böyle diyerek 2011 seçimlerini kazandılar. Ancak değil
tüyü bitmemiş çocukların, doğmamış çocukların bile hakkını yediler, yedirdiler.
Sadece Deniz Feneri yolsuzluk da-

vasında bile yazılı olarak tespit edilen 41 milyon 600 bin Euro para
AKP'lilerin cebine girmişti. Bu paraların hepsi Beyaz Holding'e aktarılmıştı. Bu holdingin ortaklarından
biri oğlu, diğerleri akrabaları ve yakın dostlarıdır.
AKP ile ilgili araştırmayı yaptığımızda karşımıza çıkan en çok belge AKP'nin yolsuzlukları ile ilgili belgeler oldu. Ortaya çıkan Wikileaks
belgelerinde ise en çok konuşulan
konu Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında olan 8 gizli hesabı olduğu
konusuydu. "Ben neyi ispat edeceğim.
Olmayan şey ispat edilir mi?" diyerek bu soruyu cevaplayan Erdoğan İsviçre'de tek kuruş parası olmadığını
söylüyordu. Oysa dönemin ABD Büyükelçisine ait olduğu belirtilen bir
Wikileaks belgesinde 5 ayrı İsviçre
bankasında hesabı olduğu, bunları
yolsuzluklar sonucu kazandığı belirtiliyordu. (Age. 48-49 sayfalar)
Deniz Feneri, YİMPAŞ, KOMBASSAN gibi dev yolsuzluk-dolandırıcılık dosyalarının kilit ismi Erdoğan ve AKP'dir. AKP, Erdoğan'dan
belediye başkanlarına kadar en pervasız dolandırıcılık dosyalarıyla içiçe geçmiş bir partidir. Ancak AKP'nin
halk düşmanlığı halkın parasını çalıp
çırpması, sadece kendi cebini düşünmesiyle sınırlı değildir. Bunları
gerçekleştirirken halka yönelik terörü de büyümüştür. AKP üçüncü döneminde bu terörü sınırsız ve açıktan
kullanmıştır.

Oligarşi İçi Çatışmalar
AKP ile İç Çelişkiler
Sürekli Varolacaktır
Oligarşi bir çıkar ortaklığıdır.
"Daha fazla sömürüden pay, daha çok
kar" üzerine dayalı bu sistemde, bu
birlikte böylesi çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır. AKP işbirlikçi tekelleri kah iktidar olanaklarından yararlandırarak, kah mahrum bırakarak
teslim almıştır. Geçmiş yıllarda
AKP'nin hemen her politikasına yaptığı basın açıklamalarıyla cevap veren
TÜSİAD Kürt sorunu ile ilgili meselelerde Diyarbakır'a giderek BDP'lilerle halay bile çekmişti. Ümit Boy-

ner bu dönemde AKP'ye teslim olmuş.
AKP'de kesesinin ağzını açmıştır.
AKP'nin 10 yıllık iktidarı 2012'ye gelindiğinde KOÇ Holding 2011 yılındaki net karını %22 artırmıştır.
Bu dönemde AKP bir yandan sendikalara saldırarak, bir yandan da
özelleştirmelerle, 4-C uygulamalarıyla
patronların karlarına kar katmalarının
önlerini açmıştır. İşgüvenliğinin hiçe
sayıldığı, en çok "iş kazaları" adı altında iş cinayetlerinin yaşandığı dönemdir bu dönem.
Geçen yazımızda AKP'nin Ergenekon adı altında artık teşhir olmuş
kontrgerilla elemanlarını, yeni tescilli
katillerini kullanarak "orduyu dize getirdiğini" belirtmiştik. Bugün 28 Şubat tartışmaları üzerinde yürüyen
darbe tartışmaları AKP'nin ordu ve
polis içindeki kendilerine engel olabilecek kişileri tasfiye etmekteki en
büyük kozu haline geldi. Bülent
Arınç'ın söylemiyle öyle ki "artık kimse darbeyi aklının ucundan bile geçirmeyecekti." AKP, bu operasyonlarla
orduyu da dize getirerek orduyu AKP
iktidarının parçası haline getirdi.
Ordu içindeki kadrolaşmasını büyük
oranda tamamladı.
Oligarşi içi çatışmaların hemen her
dönem kullanılan temel unsurlarından
biri polis-MİT olmuştur. Öncelikle
yargıyı ele geçiren AKP zaman zaman
yargıyı da kullanarak tüm kadroları ile
birlikte devletin bütün kademelerinde yer ediniyordu. Gizli tanıklar,
komplolar, sahte belgeler, telefon
dinlemeleri, hemen her yere yerleştirilen "böcek" diye belirtilen dinleme cihazları, şantaj kasetleri... daha
akla gelebilecek onlarca yöntem bu
süreçte kullanıldı. Bugün yargı
AKP'nin iktidar kavgasında da, halka karşı savaşta da kullandığı temel
silahlardan biridir.

Sayı: 329

Yürüyüş
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AKP-Fethullah
Çatışması da Oligarşi İçi
Çıkar Çatışmasıdır!
2012 Şubat-Mart aylarının temel
gündemlerinden biri de yargı-MİT
üzerinden sürdürülen AKP-Fetullah
Gülen çatışmasıydı. Bu çatışma da oligarşi içi çatışmanın başka bir boyu-
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Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012

tudur. AKP devletin çeşitli kademelerinde -yargı, yasama, yürütme- Fetullah Gülen cemaati ile oluşturmuş
olduğu ittifak sayesinde bir denetim
sağlamıştır. Bu AKP ile Fetullahçılar
arasında çıkar üzerine kurulmuş bir ittifaktır ve "çıkar" üzerine şekillenen
her ittifakta olduğu gibi, çıkarların çatıştığı yerde bu ittifak çatışmaya kolayca dönüşebilir. MİT üzerinde yürüyen tartışmalar da, bu çatışmalardan
biridir sadece.
Çatışmanın başlangıcında MİT
müşteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT elemanı İmralı ve Oslo ile yapılan görüşmeler ortaya sürülerek, ifade vermeye çağrılıyordu. Bu süreçte AKP
ve Tayyip Erdoğan hızlı davranarak
hemen harekete geçti. Öncelikle Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan için "bizzat arkasındayım" dedi ve soruşturma
açan savcı "usul hatası var" denilerek
görevden alındı. Hakan Fidan için
meclis komisyonuna hemen bir yasa
teklifi sunuldu. MİT'e soruşturma
açma yetkisinin sadece başbakanlığın
onayına bağlayan yasa jet hızla meclisten geçti. Bu restleşmede öne geçen Tayyip Erdoğan basına şöyle demeçler veriyordu:
"...MİT olayındaki gelişmelere
sessiz kalmak mümkün değil. Niye benim malum nekahat dönemime rastlayan süreçti. (Hakan Fidan'ı kastederek) Benim sır küpüm Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü... İm-

ralı'lıya da gönderen benim, Oslo'ya
da gönderen benim. Niye ortada bir
problem var? Terör mücadelesinde
başarılı olmamız lazım... Bu insanın
takdir edilmesi gerekirken bunu yemeye çalışan bazı muhalifler olmuştur. Yargı görevi olmayan bir alana
girdi. Bu konuda haklı olmayan konumda kendini hissedince kusura
bakmasın bizi karşısında görür. Yargı, kendini yasamanın üzerinde göremez." (12 Nisan 2012- Hürriyet)
Başbakan Erdoğan böyle diyerek restini çekiyordu bir anlamda. Ve
bugün AKP hemen her alanda oligarşi
içi çatışmada, elindeki devlet kasasının kah ağzını açarak, kah keserek
veya yargı kılıcıyla operasyonlar düzenleyerek üste çıkmıştır. Ancak ittifak yaptığı güçlerle de ilişkisini kesmeyerek dengeyi sağlamaktadır.
Wikileaks belgelerinde dönemin
ABD Büyükelçisi Edelman, Başbakan
Tayyip Erdoğan'ı, şöyle tanımlıyor:
"Şu anda Erdoğan Avrupa'ya entegre olmuş, başarılı, demokratik bir
Türkiye öngören ABD vizyonuna
doğru ilerlemeye muktedir, sağlamaya muktedir tek ortak.
Türkiye'nin bize karşı olan çelişkili işlerini yönetmeyi kendi görevi sayıyor. Aynı zamanda Amerika yanlısı diye etiketlenmekten uzak durmak
istiyor... Irak'taki koalisyon güçlerine destek vermek üzere Türk birliklerinin konuşlandırılmasına yetki ve-

rilmesi yönünde çalıştı. ABD birliklerinin İncirlik Üssü üzerinden rotasyonuna razı oldu..." (Age. syf:80)
Bu belgenin düzenlenme tarihi
2004 olduğu ifade edilmektedir.
2004'ten bu yana AKP ve Tayyip Erdoğan ülke içindeki güçlerini sağlamlaştırarak işbirlikçiliğini büyütmüştür.
Bunu daha da büyütmek için iktidarını desteklemeyen tüm kesimlere azgınca saldırmaktadır.
Bu saldırılar aynı zamanda
AKP'nin ve Başbakan Erdoğan'ın
güçsüzlüğünün de ifadesidir.
Mao'nun emperyalizm için yaptığı "kağıttan kaplan" benzetmesi
AKP ve Tayyip Erdoğan için de geçerlidir. Bu saldırılarıyla çok güçlü gözüken AKP en küçük bir çıkar meselesinde birbirlerine düşmekte, bütün
yolsuzluk-hırsızlık dosyaları ortaya
serilmektedir. Öyle ki, AKP içinde
bile muhafazakarlar, milliyetçiler,
Nurcular üzerinden bu çekişmeler
vardır. Sürekli bu çelişkilerin varlığı
bile güçsüzlüklerini göstermektedir.
Bizlere düşen görev de bu güçsüzlüklerini, oligarşi içi çatışma da ortaya
saçılan pisliklerini de halka anlatmak,
göstermektir. Gerçekler AKP'nin yarattığı bu kumdan kaleyi yıkacağımız
temel silahımızdır. Gerçekler onları silip süpürecektir.
Bitti

Kolekti̇f Üreti̇m ve Paylaşımla, Düzeni̇n Yoz
Eğlence Anlayışına Alternati̇f Yaratıyoruz
Bursa Halk Cephesi’nin düzenlemiş olduğu geleneksel
yaz kampı bu yıl, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Gemlik’in Narlı Köyü’nde düzenlendi. Kamp, gençleri, çocukları ve aileleri düzenin çürümüş ve yozlaşmanın alabildiğine arttığı, halk kültüründen uzak eğlence anlayışının dayatıldığı bir düzene karşı alternatif olarak yapıldı.
5.si düzenlenen kamp süresince güne sabah sporu ile
başlandı. Günlük programlara, ortak çalışmalara katılım
oldu. Kolektif bir şekilde sabah kahvaltıları hazırlandı,
seminerler verildi, çalışmalar yürütüldü. Serbest zamanlarda denize girilirken, film gösterimleri de yapıldı.
Ve Bursa’nın vazgeçilmesi zor olan geleneksel KaragözHacivat gölge oyunu sergilendi. Seminerler insanların il-
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gisini çekti ve sohbetlere katılımlarla
coşkulu ve aydınlatıcı bir şekilde geçti.
Film gösterimlerinde “Hayat Güzeldir” ve “Cesur Yürek” filmleri izlendi.
Küçük konserler verildi, çeşitli oyunlar
oynandı. Kampa gelenlerle kamp değerlendirmesi yapıldı. Kampın beğenildiği belirtilerek, seneye bir daha buluşma sözü verildi.
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Halk

Düşmanı

AKP

YOKSULLUĞU AKP YARATTI,
AKP BİTİREMEZ

Ya r d ı m
faaliyetlerinin
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından, il ve
ilçelerde bulunan 973 Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından yürütüldüğü açıklandı. Bu
vakfın fonu 2011 yılı itibariyle 2,3
milyar lira bütçeye sahip.
Öte yandan bakanlıklara ayrılan
bütçeler ise şöyle: İçişleri 1,1 milyar
lira, Dışişleri 588 milyon lira,
Bayındırlık ve İskan 719 milyon
lira, Sanayi 451 milyon lira, Enerji 1.5
milyar lira, Kültür ve Turizm 1,6 milyar lira… Yani akıf, bakanlıklardan
daha fazla bir bütçeye sahip.
Fatma Şahin, CHP milletvekili
Adnan Keskin’in soru önergesine
karşılık, yoksulluğu azaltmaya yönelik politikalar ürettiklerini söylüyor.
Fatma Şahin, “Yoksul vatandaşların
yardıma erişim süreci kısaltıldı. Kamu
kurumlarının tekrar yardım vermesi
engellendi. Sosyal yardımların gerçek
ihtiyaç sahiplerine ve daha geniş bir
kitleye ulaşması sağlandı." diyor.
AKP'nin amacı yoksula yardım
etmek değil, daha fazla yoksul yaratmaktır. Yaptıkları yardımı övüne
övüne sanki başka bir ülkenin halkına yapıyormuş gibi, bir lütufmuş
gibi söylemesi de kendi halkına düşmanlığının bir başka boyutudur.
Neden açlığın, yoksulluğun engellenmesi için çalışılmıyor da, yardımların artması için çaba gösteriliyor? Neden yoksul bırakılmış halk,
sosyal yardım fonlarıyla aşağılanıyor?
2011 yılında en çok yakacak yardımı yapılmış. Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla toplam 5 milyon 620 bin 997 kişiye yardım yapılmış. Yakacak yardımı yapılan insan sayısı ise 2 milyon 60 bin
213.
Diğer yardımlar ise şöyle: 1 milyon 863 bin 99 kişiye eğitim yardımı, 849 bin 303 kişiye gıda yardımı,
757 bin 757 kişiye sağlık yardımı…

En az yardım ise 194 kişi ile
“Yüksek Öğrenim Bursu”
alanında yapılmış.
AKP'nin amacı yoksul
halkı daha fazla kendine
bağlamak, soygun düzenine yeni açlar ordusu yaratmaktır. Bir taraftan halkı
soyarken, yoksullaştırırken;
diğer taraftan halktan çaldıklarıyla halka yardım ediyor görüntüsü veriyorlar.
AKP’nin sadaka kültürü
böyle böyle yerleşiyor,
kanıksatılıyor.
Devletin zaten karşılaması gereken
halkın temel ihtiyaçları sadaka olarak
veriliyor. Bu halkın açık bir şekilde
aşağılanmasıdır. Dağıtılan bakliyatlarla, kömürlerle halk kurtulmaz…
Geçici olarak bir süreliğine karnı
doyabilir, evi ısınabilir ama işsizlik,
yoksulluk kaldırılmadıkça, temel haklar parasız bir şekilde karşılanmadıkça
bu sorun çözülmez. Ve AKP de sorunu çözemez. Çünkü sorunu çözmek
demek, kendi düzenine karşı çıkması demektir. Ve egemenler, adaletsizlik-eşitsizlik üzerine kurulu bu düzenlerini bozmazlar. Biz hakkımızı aramadıkça, bizi sadakalarla kandırmaya devam edeceklerdir.
Bakanlık, 2008-2012 yılları arasında 161.163.375 TL'lik konut yardımı yapmış. Hangi konut ihtiyacıdır
bu? Halkın yıllardır oturduğu eve göz
diken AKP, kime, hangi konut yardımını yapmıştır?
Bakanlık daha önce Ramazan ayı
ve Kurban Bayramı öncesinde yılda
iki kez Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları’na kaynak aktarmaktayken; 2006 yılında 3 bayram
için, 2008 yılı Haziran ayından 2010
yılı Nisan ayına kadar ise 3’er aylık
periyotlarla yılda 4 kez gıda yardımı
yaptı. Bakanlık, 2008-2012 yılları
arasında da 805,1 milyon TL gıda
yardımı yaptığını açıklamış. Neden?
Çünkü bu yardımların karşılığı oy

demek, çıkar hesapları demek. Halk
AKP'nin yardımlarına muhtaç değil,
halk kendi ekmeğini kendisi çıkartabilecek güçtedir. Ataması yapılmayan
300 bine yakın öğretmene iş imkanı
sağlayın, neden sağlamıyorsunuz,
neden herkesin çalışma olanaklarını
genişletmiyorsunuz, neden iş olanağı sağlamıyorsunuz da yardım fonlarıyla halkın gözünü boyayıp susturmaya çalışıyorsunuz. Yoksulluğu
yaratanlar yoksul halka çare olamazlar.
Yoksulluk arttıkça zenginlerin
çoğaldığı gerçeğini artık halk çok iyi
biliyor.
Aç insan kolay yönetilir, yönlendirilir... AKP'de bu zihniyetle hareket
ediyor.
Bu yüzden ekmek kavgası da
insanlık tarihi ile yazılır... Ekmek
emek, emek ise onur demektir.
Onurumuzu yok ederek, boynumuza
zincir geçirerek istediği gibi yöneteceğini sanan soyguncu halk düşmanı AKP yanılıyor.
Çünkü biz açlıkla baş etmiş, yangınlarda küllerinden doğmuş, ölümü
yenmişlerin mirasçısıyız...
Çünkü biz halkız!
AKP zulmüne karşı milyonlarca
örgütlenecek, hakkımızı alacağız.
Yoksulluğun kader olmadığını, yoksulluğu yaratanların halka düşman
olduğunu anlatmaya devam edeceğiz.

AKP’NİN FAŞİST GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE TESLİM OLMAYIN!

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012

27

Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Zulüm Ne Kadar Büyük Olursa
Olsun, Birleşen, Örgütlenen
Halkın Karşısında Hiçbir
Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da
Hükmü Yoktur
HALK İSYANLARI
KALENDER ÇELEBİ
HALK KAHRAMANLARI
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Kalender Çelebi Ayaklanması'nın
olduğu dönem, Osmanlı'nın yükselme
dönemidir. Saltanat tahtında "Muhteşem Süleyman" oturmaktadır. Resmi
tarih bu dönemi Osmanoğulları'nın
en parlak, en güçlü, en görkemli, en
şatafatlı ve daha birçok "en" ile yazar.
Ancak yazılan bu resmi tarihte halka
yer yoktur. Osmanlı'nın bu dönemi
isyan bayrağının yere hiç inmediği
dönemdir. İsyan bayrağı, isyandan
isyana devredilir. Onlardan biri de
Kalender Çelebi Ayaklanmasıdır.
Kalender Çelebi 1476 yılında doğar. Hacı Bektaş Veli soyundandır
ve 1516 yılından itibaren de Hacı
Bektaş Dergahı'nın postnişinidir.(1)
Osmanlı'nın yükselme devrindeki
tüm baskı ve zulme, katliam ve sürgünlere, sömürü ve yağmaya tanıktır.
Bütün sosyal ve siyasal gelişmelerin,
halk hareketlerinin içinde yer almıştır.
1509 yılında Yıldız Dağı’nda Şah
İsmail(2) ile yapılan görüşmede Pir
Sultan Abdal ile Hacı Bektaş dergahını temsilen katılmıştır. Siyasal
gelişmelerin içinde yetişmiştir. Alevi-Kızılbaş ayaklanmalarını yakından izlemiş, tanığı olmuştur. AleviKızılbaşların kellelerinden dağlar
oluşturulmasına, nehirlerin kan akmasına tanıktır. Ve en sonunda da
Osmanlı'nın zulmüne, sömürü ve
katliamlarına son vermek için 1527
yılında isyan bayrağını kendisi dalgalandıran olmuştur.
Bu dönem halklar için kelimenin
tam anlamıyla Osmanlı baskı-zulüm
bıçağının kemiğe dayandığı dönemdir.
Osmanlı, imparatorluğun temellerini
yerli yerine oturtma ve sağlamlaştırma
çabasındadır. Bu nedenle de yayılmasını doğuya çevirmiştir. Doğuda
ise yeni kurulmuş, hızla büyüyen ve
güçlenen Safevi Devleti vardır. Anadolu Alevilerinin yüzü ise Safevi

lerini alırlar.
Devleti’ne dönüktür. İmparatorluğun
yerleşmesi için Doğu Akdeniz'e ulaKalender Çelebi ayaklanması da
şan ticaret yollarının, özellikle Baharat
bu çerçevede salt Alevilere dayanve İpek yollarının denetiminin sağmıyordu. Halkın her kesimini bağlanması, Yemen-Şam ticaret yollarının
rında birleştirmiştir. Yoksul Sünni
ve Suriye'deki altının kontrolünün
köylüler, yoksullaştırılmış Sünni küele geçirilmesi önemlidir. Bu yüzden
çük toprak sahipleri, tımarları elleönüne çıkacak engelleri, tehlike oluşrinden alınan tımarlı sipahiler, yeni
turabilecek güçleri bertaraf etmeye
arazi tahririyle toprakları ellerinden
girişir. Safevi Devleti ile çatışmasının
alınmış, beyler de bu ayaklanma
ana nedeni de budur.
içinde yerlerini almıştır. Örneğin
Osmanlı, Safevi Devleti ile çatışDulkadirli Beylerinin ayaklanmaya
katılması, arazi tahriri ile topraklarının
masında güçlenmek için Anadolu'daki
ellerinden alınmasıyladır.
Alevilere Sünniliği dayatır, asimile
etmeye çalışır. Zulüm ve katliamlar,
Böyle bir ortamda isyan bayrağı
her türlü baskı bu politika paralelinde
dalgalandıran Kalender Çelebi kısa
gelişir. Çünkü Anadolu Alevileri Ossürede etrafında 30 bin kişilik bir
manlı'ya mesafelidir. Yüzleri doğuya
güç toplar. Osmanlı tehlikenin büdönüktür. Bu ise, Safevi Devleti'nin
yüklüğünü anlamakta gecikmez. Hevarlığından çok daha tehlikeli bir dumen Sadrazam İbrahim Paşa'yı 30
rumdur. Anadolu Alevileri Osmanlı'nın
bin yeniçeri, 2 bin sipahi ile Anadobu Sünnilik dayatmasına direnişlerle
lu'ya gönderir. Bu orduya Karaman
karşılık verir. Osmanlı direnişle karBeylerbeyi de kendi güçleriyle katılır.
şılaşınca katliama girişir. Her türlü
İki ordu Sivas'ın Karaçayır mevkinde
baskı ve zulmü uygular. Alevileri
karşılaşır. Yapılan ilk savaşta Kalender
yerlerinden yurtlarından sürgün eder.
Çelebi Osmanlı ordusuna büyük kaOsmanlı'nın zulmü Alevilere de deyıplar verdirir. Bu savaşta Osmanlı'nın
ğildir. Anadolu'daki tüm beylikler
birçok beyi de öldürülür. Tarih bunu;
merkeze tabi kılınmaya çalışılır. Bu"Karaman Beylerbeyi Mahmut Paşa,
nun için de Osmanlı'nın yöntemi deAlaiye Beyi Sinan Bey, Amasya Beyi
ğişmez; BASKI, ZULÜM, KATLİKoçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey,
AM... Osmanlı'nın bu baskı ve zulAnadolu Tımar Deftardarı Nuh ve
müne karşı halk da kendi diliyle
Karaman Defti Kethüdası Şeyh Mehcevap verir: İSYAN...
met öldü ve Osmanlı ordusu bozguna
uğradı" (Türk Halk Eylemleri ve
Ayaklanmalarda Aleviler ön plana
Devrimler, Çetin Yetkin, syf. 144)
çıksa da sadece Alevilere dayanan
ayaklanmalar değildir. Sadece Alevilere dayananları da
olmakla birlikte OsKalender Çelebi Cephelilere diyor ki;
manlı zulmünden
bıkmış, usanmış,
İsyan halkların elindeki en büyük silahtır.
ona karşı kin dolGücünü zalime gösterdiğinde, o güne kadar
muş olan halkın her
zulmedenin aslında ne kadar güçsüz oluğunu
kesimi bu ayaklangörürsün…
malar içerisinde yer-

Tarihten Günümüze
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şeklinde yazar.
Yaşanan bu ilk çarpışma ve kazanılan zafer bir kez daha gösterir
ki; zulüm ne kadar büyük olursa olsun, birleşen, örgütlenen halkın karşısında hiçbir hükmü yoktur. Tabii
Sadrazam İbrahim Paşa da bu birlikteliğin büyük bir güç yarattığının
farkındadır.
Bu çerçevede, ayaklanmayı bastırmak ancak Kalender Çelebi etrafında birleşen halkı bölmekten geçiyordu. İbrahim Paşa da bunun gereğini yapmak için ayaklanmaya katılan
kesimlerin neden ayaklanmaya katıldıklarını, ne beklediklerini araştırmaya koyuldu. Bulduğu sonuçlar
onu tımarları ellerinden alınan Türkmen sipahilere götürdü...
"Kalender Çelebi'nin yanındakilerin bir bölümünün tımarları elinden
alınmış olan Türkmen sipahileri olduğunu anlamış, Dulkadir oymaklarından Karaçolu ve Dokuz Bey
beylerine gizlice, tımarlarının geri
verileceğini bildirdi. Ayrıca yolsuzlukların düzeltileceği sözünü de yaydı" (Türk Halk Eylemleri ve Devrimler, Çetin Yetkin, syf. 145)
Osmanlı'nın bu vaatlerine inanan
ve isteklerini elde ettiklerini sanan
Türkmenler, Kalender Çelebi'den ayrılırlar. Osmanlı’yla anlaşan bu tımarlı

Mezar Hakkımızı
Elde Edene Kadar
Meydanlardayız!
İstanbul’da TAYAD’lı Aileler
31 Ağustos günü Taksim Tramvay
Durağı’nda bir araya gelerek, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunması için eylem yaptılar.
Eylem boyunca “Ayhan Efeoğlu’nun Mezarı Nerede Açık-

beyleri geceleri gizliden safları terk
ederler. Bu ihanet ve safları terk
etme son çarpışmanın kaderini belirleyici olur.
Kalender Çelebi Ayaklanması’nda
tımarları elinden alınmış tımarlı sipahilerden, Osmanlı ile ters düşmüş
beylere, küçük toprak sahiplerine
kadar çeşitli kesimler yer alır. Ve haliyle bunların talepleri ve ayaklanmadan beklentileriyle, halkın beklentileri farklıdır. İşte bu fark da ihaneti
doğuran nokta olmuştur. Ayaklanma
saflarında bu çerçevede ihanete karşı
tedbirler almamak, Osmanlı'nın safları
ayak oyunlarıyla bölmesine engel olamamak ayaklanmanın yenilgisinin de
temel sebeplerinden biri olmuştur.
İşte bu ihanetler ile girilen son
çarpışmadan önce Kalender Çelebi
yanında 400-500 kişi kalmıştır. Fakat
Kalender Çelebi çok iyi bilir ki yenilmek başka şeydir, savaş meydanından kaçmak başka! Bu yüzden
savaş meydanını terk etmez. Kendi
canının derdine düşmez. Geri çekilmenin "efrak-i bi-idralı" diye aşağılanan, katledilen yoksul halkı umutsuz, yarınsız ve çaresiz bırakmak olduğunu bilir. Bunun için de son ana
kadar savaşmayı seçer. İhaneti, güçsüz
kalmayı gerekçe yapmaz. Ve kalan
son güçleriyle çıkar Osmanlı ordusunun karşısına.
lansın!”, “Kaybeden Katleden
Devlettir Hesap Soracağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!” sloganları atıldı.
TAYAD’lı Aileler adına yapılan
açıklamada, Ayhan Efeoğlu’nun
nasıl gözaltına alındığı ve ardından
kaybedildiği anlatıldı. Kontrgerilla
Ayhan Çarkın’ın, Efeoğlu’nun
katledilip gömüldüğünü itiraf ettiği
belirtildi. Açıklamanın devamında
kendini “en demokratik” ilan eden
AKP’nin yalanları teşhir edildi,
katilleri, işkencecileri nasıl koruduğu anlatıldı.
Gerekirse elleriyle kazarak Ayhan Efeoğlu’nun mezarını bulacak-larını söyleyen TAYAD’lı Aileler, her Cuma eylemlerine devam
edeceklerini belirttiler. Eyleme
22 kişi katıldı.

Son savaş 22 Haziran 1527 tarihinde gerçekleşir. Nurhak Dağı’nın
Basaz yaylasında... Ve yenilirler...
Onu son ana kadar bırakmayan Dulkadir Beyi Veli Dündar ile birlikte
düşerler Basaz Yaylası’na. Kelleleri
kesilerek atların terkilerine bağlanır,
halka gözdağı verilir. Ama tarih ahdından dönenlere değil, yiğitçe direnenlere yer verir. Onları andığında
ise boyunlarına ihanet yaftasını asarak
anar. Kalender Çelebiler ise yeni isyanlarda vücut bulur; zalimlerin yüreğine korku salmaya, saltanatlarını,
saraylarını temellerinden sallamaya
devam eder.
(1)Postnişin: Dergahın, şeyhi,
postunda oturanı, yöneticisi...
(2)Şah İsmail: (1487-1524)
İran'da hüküm süren Safevi Devleti'nin kurucusu. Safevi tarikat önderlerinden Şeyh Haydar'ın oğlu.
Babasının ölümünden sonra tarikat
eğitimi alarak 14 yaşında Safeviler’in
önderi oldu. Yavuz Sultan Selim'in
İran seferinde Osmanlı ile savaştı.
Anadolu'ya gönderdiği dervişleri ile
kurduğu düzene ilişkin Anadolu’da
yaptırdığı propaganda etkili oldu.
Şah İsmail'den etkilenerek Anadolu'da
ayaklanmalar da yaşandı. 1511 yılındaki Şah Kulu Ayaklanması bunlardan biridir.
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Halk Sinemalarında
Gösterilen Her Film,
Yozlaştırmaya Karşı
Atılmış Bir Adımdır
İzmir’in Doğançay Köyü’nde film gösterimleri devam ediyor. 17 Ağustos ve 24
Ağustos günleri “Esaretin Bedeli” ve
“Özgürlük Rüzgarları” filmleri gösterildi.
Daha sonra halkla birlikte filmle ilgili
sohbet edilerek değerlendirme yapıldı. Film
gösterimlerine 30 kişi katıldı.
Kurduğumuz her halk sineması, yozlaşmaya karşı atılmış bir adımdır. Sinemalarımıza gittikçe daha fazla insanı katmayı
hedeflemeli ve bunun için çalışmalıyız.
Yozlaştırılmış, bulanıklaştırılmış bilinçlere
ulaşmak için, eskiyi silmek için kendi alternatiflerimizi harekete geçirmeliyiz. Halk
sinemaları bu yüzden çok önemlidir.
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Komutan Rıza
(Hasan Selim Gönen)
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neler yaptığını anlatmamıştın
ama seninle
olanlar anlatmıştı en
önde olduErdal DALGIÇ
Hasan Selim GÖNEN
ğunu. Sen
kendini anlatmazdın,
Dört yıldır görmüyordum seni,
her halinde mütevazılık vardı.
Gençlik’te çalıştığımız beş yılın arDaha lise yıllarında pek çok devdından, bu çok uzun bir zamandı.
rimcinin,
insanın okumadığı kitapları
Dört yıldır görmüyordum seni ama
okumuştun. Felsefenin Temel İlkeleri,
sanki az evvel konuşmuşuz, şimdi
Ekonomi Politik, Leninizm İlkeleri
buradaymışsın duygusunu hissedivb. teorik olarak çok bilgin vardı.
yorum. Yoldaşlık bu duyguydu. ŞeSen bu bilgileri yeri geldiğinde kulhitlik haberini aldığımda yüreğim
lanırdın, konuştuğunda konuya hakim
dağlandı sandım, yoldaşım, abim,
olduğun hemen anlaşılırdı. Anlattığın
kardeşim, arkadaşım...
kişi anlamazsa vakit yettiğince uzun
Seni ne kadar anlatsam az kalacak.
uzun anlatırdın. Ve eğer anlamışsa
Mütevazılık, sevgi, devrimci saflık,
gözlerin ışıldardı.
fedakarlık, öfke ve cüret hepsi seninle
Sosyalizme inanıyordun ve sosete kemiğe bürünürdü.
yalizmi
getirebilecek tek örgüt devGülünce gözlerinin içi gülerken,
rimci hareketimizdi. Bu güçle, bu
utandığın zamanlarda yanakların alinançla gelmiştin mücadeleye. Gellaşırken, hastalanıp yataklara düştümiştin diyorum çünkü, lise yıllarında
ğünde küçük bir çocuk gibi tertetanımışsın devrimci mücadeleyi ama
mizdin. Ve ihanetçilerden, faşistlerden
örgütlenmemişsin. YTÜ'yü kazanıp
konuşurken gözlerindeki öfkeyi görgeldikten bir süre sonra Dev-Genç'limemek için taş olmak gerekirdi.
leri bulmuşsun, telefonunu vermişsin
Heyecanlandığında, bir işi başar"beni arayın" diye, ama aramamışlar.
dığında gülen gözlerin, düşmana karşı
İYÖ-DER'liler seni aramayınca
öfke saçardı. O öfkenin nedeni 19
sen
gelmişsin yanlarına. Gülerek anAralık'ta yanan Fidan'dı, kurşunlanan
latırdın "gelmeseydiniz şimdi barlarda
Fırat'tı. Öfken halkımızı yoksulluğa
akıllı solculuk yapıyor olurdum" dimahkum edenlereydi, insanlarımızı
yerek ve eklerdin "onları da biz öryozlaştıranlaraydı. Çünkü sen; saf ve
gütlemeliyiz öyle çok işimiz varki."
güçlü bir insan, yoldaş sevgisiyle müMecidiyeköy'de bir öğrenci eviniz
cadele ediyordun. Bu yüzden halkıvardı. 1 Nisan komplosu olana dek
mıza kan kusturan işkencecilere karşı
4-5 ay oturabilmiştiniz. Sabaha dek
öfke duyuyordun. "Şube polisi de
pankart yapmıştık bir çok kez, uytrafik polisi de devrimcilere işkence
kuyla. Gün boyu koşturmacanın yoryaparken aynı kinle saldırıyor, birgunluğu birleşirdi ama sen "işimizi
birinden farkları yok" derdin.
bitirmeden
uyumayalım" derdin. İnce
İlk tanıştığımız 2003'ün Mayıs
ince hesaplardın harflerin boyutunu,
ayında yapılan İTÜ şenliklerinden
nasıl yapılacağını. Pratik olarak pek
çok kısa süre önce, karşı devrimci
çok
işi sakince, ustaca yapardın.
İşçi Partisi'nin ADKF'lileriyle YTÜ'de
Sibel Yalçın Parkı’nda kullandığımız
bir çatışma yaşanmıştı. Sen o çatışküçük Mahir Çayan sülietlerini sabırla
mada en önde olanlardandın. İlk orada
yapmıştın, boydan boya kaplamıştı
görmüştüm yaşanan çatışmayı anlaüçgen küçük flamalar parkı.
tışını, heyecanını, coşkunu. Kendinin

Bir eylemin ardından ya da bir
işi bitirdikten sonra nasıl da gülerdi
gözlerin. İşte o yüzündeki çocuksu
gülüşün, devrimci saflığın ve mütevazılığın yalnız Cephelilere aitti.
Bir gece 19 Aralık Katliamı ile
ilgili pankartları yapmak için eve
gitmiştik. Evdeki eşyaları kaldırıp
bir kenara yığmıştık, geç bir saat olduğu içinde gürültü yapmamamız
gerekiyordu. Evdeki tüm odalarda
pankart yapıyorduk. Yapılması gereken pankart çoktu, sabaha dek yapacaktık pankartları. Yanımızdaki arkadaş "bu halde ev basılırsa, polis
bizi katleder, yanımıza da silahı bırakır, çatışma çıktı der" gibi sözler
söylemişti. O zaman senin yüzüne
bakmıştım "biz de Uğur ve Şengül
oluruz o zaman" diyerek pankartları
yapmaya devam etmiştin.
1 Nisan komplosundan dolayı sen
de tutuklanabilirdin, komploda adın
geçiyormuş. Bu nedenle derneklere
girmiyordun ama okulda, yurtta, öğrenci evlerinde kalarak faaliyetlerini
yürütüyordun. Ben kısa süreli bir tutsaklık yaşamıştım. Çıktıktan sonra yeniden birlikte çalışmaya devam ettik.
YTÜ, İTÜ, İ.Ü, Mimar Sinan
üniversitelerinde yaptığımız tüm çalışmaları seninle birlikte örgütledik.
Derneklerde, okul kantinlerinde buluşup konuşurduk, kararlar alırdık.
Sen buluşma saatimiz kaçsa o zaman
gelirdin, gecikmeden, bekletmeden.
Seni bekletenlerin isimlerini sayardın
tek tek "beklemeyi de, bekletmeyi de
sevmem" diyerek. 2005 6 Kasım'ında
tutuklanıp çıktıktan sonra daha bir
coşkuyla sarılmıştın mücadeleye.
Birlikte mücadeleye başladığın insanlar bırakıp gittiler. Onların kaçıp
gidişlerine öfkelendin. "İnsan arkadaşını, yoldaşını yüzüstü bırakıp da,
çöplükte yaşamayı tercih eder mi"
derdin. O parıldayan gözlerin ihanetçilerden, faşistlerden, polisten bahsederken öfkeyle parlardı. Bırakıp gidenlerle yaşadığın, paylaştığın çok
şey vardı, bazen o anları da silip anlatmazdın. Şehitlerimizin, abi-abla-
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larımızın, birbirimizin yaptıklarından
öğreniyoruz diyerek şehitlerimizi anlatırdın. "İhanet edenlerden kalan
güzellik yok, anılarımız askerlik anısı
değil ki, öğretmiyorsa niye anlatayım”
derdin. “Öğretmiyorsa anlatmak niye”
diyordun. Bırakıp giden birinin aslında militan olduğunu söylemişti
birisi. Sen öfkelenmiştin ama sözünü
kesmeden dinlemiştin, sonra "bunları
yaşayıp, bırakıp gitmişse bize örnek
değildir" demiştin.
19 Aralık katliamını ve direnişini
anlatırken gözlerin dolardı. Delikanlı
adamın gözleri dolar mıydı? Yüreğin
yanıyorsa nasıl dolmasındı? Ölüm
Oruçları’nda ardarda şehitler veriyorduk, nasıl yanmayacaktı yüreğin?
Gelibolu'da büyümüştün, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda
halkımızın kahramanlıklarını anlatırken, tarihi yeniden yaşıyor gibi elini
kolunu sallayarak anlatırdın. Heyecanla, eline tüfek alıp cepheye gider
gibi.
Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ölmüştü binlerce halk çocuğu.
Geriye; halka yoksulluk, açlık, sefalet
kalmıştı. Ama zenginler yine sefahat
içindeydi. O zaman da ölen halkın
çocuklarıydı, o zaman da halk kazanmıştı bağımsızlığı. Ama bugün
vatanımızı gözümüzün içine baka
baka satıyorlardı emperyalistlere, bağımsızlık için savaşmaktan daha kutsal ne vardı. Açlığı, yoksulluğu, ne
bitirebilirdi savaşmaktan başka.
Çok kitap okurdun, cebinde taşırdın kitapları, bu yüzdende büyük
cepli montlar alırdık sana.
Şiir okumayı ve dinlemeyi pek
sevmezdin. “Şiir olacaksa Kadife
Tenli Zamanlara olsun” derdin. "Bırakıp sevdamızı kadife tenli zamanlara
/ ellerimiz ellerimizin sıcaklığını kaybetmeden / sarılıp soğuk tenine silahın
/ o kutsal ateşin sıcaklığını hissetmeliyiz benliğimizde"
Sanat müziğini ve türkülerimizi
çok severdin. Efe türküleri, Orta
Anadolu Bozlakları, Kurtuluş Savaşı
türküleri, içtenlikle söylerdin bağıra
bağıra. "Hasan sen söyleme" diye
şaka yapardık sana, ama öyle içten
söylerdin ki neşeyle dinlerdik tür-

Vermeyecek sen istemeyince,
Boğazını sıkmayınca
Kusmayacak senin olanı...
Boğmak isteyecek seni,
Karnındaki zürriyetini bile...
Ama sen bileceksin çektiklerini:
Aç yatılan geceleri,
Kuyruklarda çekilen çileyi,
Dilendirilmeyi...
Kapına bırakılan sadakayla
Bir saatlik gülebilmeyi,
Sokak başlarında ucuza gitmeyi
Unutmayacaksın...
Kaldır kolunu!
Tut yanındakini
Senin gibi düşeni,
Düşünme sakın incitmeyi...
Gir onunla kolkola!
Halaya girer gibi,
Kavgaya gir sokakta...
Kaybettiğin ne varsa
Kavgada bulacaksın sonunda...
külerimizi. "Yetenek kazanılabilir,
benim sesim sadece eğitimsiz" diyerek gülerdin.
Unutkanlıklar yaşardın, bir süre
unutkanlık yüzünden "doktora mı
gitsek acaba" demiştik.
Örgütümüz ise "önce yöntem deneyin, olmazsa doktora gidin" demişti.
Oysa ezberin güçlüydü. Sorun sadece
düşünmek ve program yapmaktı.
Kendince yöntemler geliştirdin, notlar
aldın, ezber yaptın ve unutmamayı
öğrendin. Ama en önemlisi katillerden
hesap sorma yeminini unutmadın,
hesap sordun.
Gençlik’te, kampta ya da başka
bir yerde gece nöbet tutulacaktır. Sen
bir önceki gece de nöbetçi olsan, yine
nöbet tutmaya gönüllü olurdun. Gençlerimizin tembelliğini görüp kızdığın
da çok olmuştur, ama o kızmalar tembelliği öğreten bu düzeneydi.
Yol paramız olmazdı. Beyazıt'tan
Okmeydanı'na, Şişli'ye yürürdük saatlerce. Yol boyu kimi yerde gülerek
anlatırdık yaptığımız işleri, kimin
nasıl yaptığını. Kimi yerde yapama-

dıklarımızdan dolayı tartışırdık, “nasıl
yapacağız, bu işin altından nasıl kalkacağız” diye.
Sende saf ve güçlü bir insan sevgisi vardı. Büyük-küçük herkesi
sever ve onlara saygı duyardın. Bir
yoldaşının sorunlarını dinlerken,
çözmek için uğraşırken sakin ve sabırlıydın. Hiç çözemesen de dinleyerek, paylaşırdın. Her şeyden önemlisi güven verirdin.
Anne tarafında Pomak'lık vardı.
Kuran-ı Kerim'i okumuş hatmetmiştin. Dini konularda da, Alevi-Sünni
tartışmaları uzadığı zamanlarda da
dinin sistemdeki rolünü anlatırdın
tane tane, sakin sakin. Seni tanımayan
biri o sakin görüntüne bakıp "faşistleri döven Hasan bu mu" derdi.
Ama sendin.
Yıldız'da okuduğun sıralarda, Beşiktaş'daki faşistlere senin fotoğrafını
gösterdiklerini duymuştuk, sen yine
aynı cüretle gülümsemiştin. Faşistlerle ya da polisle bir çatışma çıksa
sen yanında olan insanlara da güven
ve cesaret verirdin. Bir arkadaşımız
"kızlar bu işten anlamaz" demişti,
sen "bizim kızlar faşistleri dövmekten
de, silah kullanmaktan da senden
benden daha iyi anlar merak etme"
demiştin.
Hata yapmaktan korkmadın, kendine güvenen insan korkmazdı, hatalardan sen de korkmazdın örgütüne,
yoldaşlarına güvenirdin.
1 Aralık işgalinde Hamiyet ve
Ali Rıza varmış, sonra İzmir'de aynı
birlikteymişler. Onları örnek alıp
"biz de öyle olabilmeliyiz"derdin.
Ali Rıza komutan gibi çatışarak, yoldaşını koruyarak şehit düştün.
2006 yılında 1 Mayıs'ta tektiplerin
en önünde yürüyenlerdendin.
Şimdi hepimizin önündesin, emekçiliğinle, militanlığınla, saflığınla, mütevazılığınla. Bir kez daha öğrettin
bize. Sen hesap sormak için yaşadın,
adalet için döktün kanını. Senin o
tertemiz sevgine, fedakarlığına layık
olmak, seni yaşatabilmek bizim görevimiz. En önemlisi de hesabını
sormak, senin ve tüm şehitlerimizin.
Yoldaşım, abim, kardeşim, son
bir kez göremedim seni ama görüşeceğiz, sana layık olacağız.
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Tekirdağ 2 No'lu F Tipi
Hapishanesi, Ağustos 2012 Hak
İhlalleri, Keyfi Gerekçelerle
Açılan Disiplin Soruşturmaları
Özgür Tutsaklardan
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Bulunduğumuz hapishanede son
3 yıldır devreye sokulan bir baskı uygulaması olarak ardı ardına soruşturmalar açılmakta ve tutuklu-hükümlülerin en temel hakları olan iletişim, ziyaret, açık görüş haklarının
yanında, tahliye durumu olan arkadaşlarımızın şartlı tahliye hakları
gasp edilmektedir.
Belirli tarihlerde tutsakların düzenlediği anma kutlama programlarında okunan şiirler, marşlar, türküler bu soruşturma saldırısına gerekçe
yapılmaktadır. Karar metinlerine "gereksiz yere slogan atmak" vb. yazsalar da tutsakların her gün defalarca attığı sloganlara soruşturma açılmamakta, yalnız anma-kutlama programlarına yönelik soruşturma yürütülmektedir.
Bahsi geçen soruşturmalar, itiraz
mercii olan mahkemeler tarafından da
kabul görmekte, gerek usül, gerekse
esas açısından tutulacak tarafı olmayan ceza kararları aynı şekilde
onaylanmaktadır.
Son olarak hapishane idaresinin
23.7.2012 tarih ve 2012/543 sayılı kararı ile 12 Temmuz tarihinde yapılan
"12 Temmuz 1991'de katledilen
10 Devrimci Sol önder kadro ve savaşçısını anma programı"na yönelik 1'er ay ziyaret yasağı getirilmiştir.
Soruşturmalar sonucu kişi başına
5 seneye varan iletişim ve ziyaret yasakları söz konusudur.

İnfaz Yakma Politikası
Ceza İnfaz Kanunu'na göre hükümlüler, infazlarının 3/4'ü tamamlandıktan sonra şartlı tahliye olabi-
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Bu statüde tutulan hükümler günün 23 saati tek kişilik hücrede birkaç metrekarelik alana hapsedilmektedir. Havalandırmayı kullandıkları 1 saatlik sürede ise yine başka tutsaklarla temasları engellenmektedir. İletişim, ziyaret, sohbet
haklarında özel kısıtlamalar bulunan tutsakların geri kalan kısıtlı hakları ise disiplin soruşturmalarıyla ortadan kaldırılmaktadır.

yel'e Ulaş Pektaş'tan gelen mektuba
"övücü ve yüceltici ifadelerle örgüt
dayanışmasını arttırmak" gerekçesi ile el koydu. 01.08.2012, 2012/564
sayılı karar
- Hapishane idaresi, Kenan Günyel'in Umut Şener adına gönderdiği
bir faksı aynı gerekçeyle engelledi.
06.08.2012, Karar No: 2012/576
- Hapishane idaresi, Fırat Özçelik'in Gamze Keşkek'e göndermek istediği 3 adet karta "örgüte ait sembol,
örgüt dayanışması" gerekçesiyle el
koydu. 06.08.2012, 2012/580
- Hapishane idaresi, Fırat Özçelik'in Nagehan Kurt'a göndermek istediği 3 adet karta "örgüte ait sembol,
örgüt dayanışması" gerekçesiyle el
koydu. 06.08.2012, 2012/580
- Hapishane idaresi, Fırat Özçelik'in Nagehan Kurt'a göndermek istediği iki adet karta aynı gerekçeyle
el koydu. 06.08.2012, 2012/579

Mektup Engellemeleri

Diğer Hak İhlalleri

- Hapishane idaresi Mehmet Akdemir'e Hüseyin Karaoğlan'dan gelen
"96 Ölüm Orucu Direnişi" ile ilgili içeriği olan mektuba engelleme kararı
aldı.
Karar No: 2012/535, 26.07.2012
- Hapishane idaresi, Devrim Kalaycı'nın Sanem Dilek Kalaycı'ya
göndermek istediği "Umuda Davet
Şenliği-5" davetiyesi için "örgüt
sembolü taşıdığı" gerekçesiyle engelleme kararı aldı. Oysa aynı davetiye C-Blok'tan A Blok tarafına posta ile gönderilmiş, aynı mektup okuma komisyonundan iki kez okunarak,
"görüldü" damgası vurularak geçmiştir. Keyfiyetin, pervasızlığın boyutu budur! Mühür kimdeyse Süleyman odur!
Karar No: 2012 / 584, 10.08.2012
- Hapishane idaresi, Kenan Gün-

- Günlük gazeteler normalde öğle
yemeği ile birlikte dağıtılmasına rağmen aylardır geciktirilmekte, bazı
günler akşama kalmaktadır.
- Bayiden alınan Yurt Gazetesi,
"Bayide yok", "Dilekçe kayboldu" vb. denilerek getirilmemektedir.
- Nedim Öztürk, Mehmet Akdemir
ve Devrim Kalaycı'nın kaldığı A-27
no'lu hücre banyosundaki kırık yer karoları hala onarılmamıştır.
- Veli Elyakut'un revir muayenesinde doktor tarafından yazılan ilacı
verilmemiş, dilekçesine cevap da
alamamıştır.
- Hastane sevklerinde kelepçeli
muayene dayatması sorunu sevkte görevli askeri personel ve doktorun tutumuna göre zaman zaman yaşanmaya devam etmektedir.
- Kantin ihtiyaçlarının karşılan-

lirler. Ancak bu madde "iyi hal" şartına bağlanmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz disiplin kurulu kararları ile
bu iyi hal durumu ortadan kaldırılmış,
tahliye olacak arkadaşlarımızın infazı yakılmıştır. Cem Kılıç bu keyfi uygulama nedeniyle 10 yıl, Fırat Özçelik ve Kenan Günyel ise 26 ay fazladan hapis yatacaklardır.

Ağırlaştırılmış
Müebbet Statüsü
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ması konusunda idare, tek çeşit ve pahalı ürün uygulamasına devam ettiği
için tutsaklar maddi zarara uğramaktadır.
- A/26 hücresinde kalmakta olan
Kadir Ev ve Oğuzcan Yüzgeç isimli
tutsaklar, talepleri olmadığı halde
spor, kütüphane gibi tretmana dayalı faaliyete çıkarılmakta, bu şekilde
açık görüş haftası dışındaki 2 haftalık 6'şar saatlik sohbet hakları gasp

edilmekte, sadece bir hafta 6 saatlik
sohbet yapılabilmektedir... Bu ihlal ile,
birlikte sohbete çıktıkları C Bloktaki Fırat, Sergen ve Sezer arkadaşlarımızın sohbet hakkı da gaspedilmektedir. Fırat, Sergen ve Sezer de
tretmana dayalı spor, kütüphane faaliyetine çıkışı reddetmekte, 10 saatlik sohbet hakkının tamamının kullanılmasını istemektedirler...
- 25 Temmuz 2012 tarihli Birgün

Gazetesi 7. sayfasında yer alan haberde "Ceza İnfaz Kurumu'nun ve personelinin ismini vererek hedef gösteren ifadelere yer verildiğinden"
gerekçesiyle içeri verilmedi.
Karar Tarihi: 26.7.2012 No:
2012/125
Sonuç olarak hapishanelerde tutsakları teslim almak için her türlü hak
ihlalleri sürüyor.

Yaşasın Devri̇mci̇ Dayanışma!
Jesus Mari̇a Uri̇betxeberri̇a Boli̇naga Serbest Bırakılsın!
Tecrit koşularına sessiz kalmayan
Halk Cephesi, İspanya Devleti’nin
katletmek istediği devrimci tutsaklara
sahip çıkmak için İstanbul’daki İspanya Konsolosluğu önünde yaptıkları eylemle Jesus Maria Uribetxeberria Bolinaga’nın serbest bırakılmasını istediler.
İspanya’nın Kuzeydoğusu’ndaki
BASK bölgesinin bağımsızlığı için
mücadele eden ETA’ya bağlı tutsakların sağlık sorunu olan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle 10
Ağustos’ta başlattığı açlık grevi 20.
gününü geride bıraktı. Açlık grevine
katılımın 250′yi aştığı biliniyor.
30 Ağustos günü İspanya Konsolosluğu’nda toplanan Halk Cepheliler “ETA Tutsağı, Kanser Hastası Jesus Maria Uribetxeberria Bolinaga

Derhal Serbest Bırakılsın! ETA Tutsaklarının Açlık Grevini Destekliyoruz!” pankartını açtılar.
ETA tutsaklarının yalnız olmadığının belirtildiği açıklamada, “Türkiye hapishanelerinde olduğu gibi, İspanya hapishanelerinde de tutsaklar
kanser gibi ağır hastalıklara yakalanabiliyorlar. Güler Zere gibi ölümün kıyısına gelene kadar serbest bırakılmıyorlar.” denildi.
ETA örgütü üyesi olan Jesus Maria Uribetxeberria Bolinaga’nin yakalandığı ağır hastalığın son evresinde
bulunduğu ve tedaviyi reddederek açlık grevine devam ettiği belirtilerek; “Biz devrimciler Güler Zere'yi
aylarca süren mücadelemizden sonra zulmün elinden aldık ve yoldaşımızın son günlerini aramızda geçir-

TKMP, Tecrit İşkencesinin Suç
Ortağı Adli Tıp Kurumu’ndan
Hesap Soruyor

mesini sağladık. Ardından Yasemin
Karadağ ve İbrahim Çınar yoldaşlarımız için de mücadele ederek onları da zulmün elinden çekip aldık.
Bu nedenle ETA tutsaklarının ve
tutsak yakınlarının mücadelelerini
çok iyi anlıyoruz. Onların da bizim
gibi mücadele ederek yoldaşlarını hapishanelerden çıkaracaklarına inanıyoruz. Onların açlık grevlerini destekliyoruz ve mücadelelerinde başarılar diliyoruz.
İspanya Devleti’nden ağır hastalığının son evresine girmiş bulunan Bolinaga ve diğer 13 ETA tutsağı derhal
serbest bırakmasını istiyoruz” denildi.
Eylemde, “ETA Tutsakları Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı.
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rumludur. ATK’yı ve içerisinde görev yapan faşizmin işbirlikçisi doktorları teşhir için ATK önünde olacağız. Duyarlı herkesi bizimle birlikte bu suç şebekesini, halk düşmanı kurumu protesto etmeye çağırıyoruz.” denildi.

Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP), devrimci tutsakların tecrit altında insani olmayan koşullarda yaşatılmasına ve adına tecrit denilen işkencenin ortadan kaldırılmasına karşı yeni bir kampanya başlatıyor.
5 Eylül günü İstanbul Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu
önünde yapılacak eylemle başlayacak olan kampanya, tecrit işkencesinin bir ayağı olan, neredeyse ölümün eşiğine gelmiş hasta tutsaklara, hastanede kalabilir raporu vererek katledilmelerine sebep olan Adli Tıp Kurumu’nu hedef alıyor.
TKMP tarafından yapılan duyuruda, “ATK, bugüne
kadar F Tipi hapishanelerde ölen tüm tutsaklardan so-
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İspanya Hapishanelerinde Tutuklu Bulunan
Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

KANSER HASTASI SİYASİ TUTSAK
JESUS MARİA URİBETXEBERRİA
BOLİNAGA’YA ÖZGÜRLÜK!
TAYAD’lı Aileler
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Emperyalistlerin hapishaneler politikası öldürmeye devam ediyor. Ülkemizden de bildiğimiz hasta tutsakları katletme politikası şimdi de İspanya’da hayata geçiriliyor. 13 ETA’lı
tutsak hastalıklarına rağmen serbest bırakılmamaktadır ve bu nedenle ETA’lı tutsaklar direnişteler.
TAYAD’lılar olarak onların direnişlerinin yanındayız.
Halkı ve vatanı için tutsak düşen
herkes bizim de evladımızdır. Renkleri, ırkları, milliyetleri ne olursa olsun emperyalizme karşı mücadele
eden ve vatanı uğruna tutsak düşen
her insanı kendi evladımız biliriz. Ve
sahipleniriz.
İspanya’da BASK bölgesinin
bağımsızlığı için mücadele eden
13 ETA’lı hasta tutsaktan biri olan
Jesus Maria Uribetxeberria Bolinaga kanser hastası ve ilerleyen
hastalığına rağmen hapishanede
tutulmaya devam ediyor.
Faşizmin mantığı her yerde aynıdır. Bu durumu biz kendi ülkemizden
biliyoruz; Güler Zere’den, Yasemin Karadağ’dan, İbrahim Çınar’dan ve daha nice hasta tutsaktan
biliyoruz. Mücadelemizle özgürlüklerine kavuşturduğumuz evlatlarımıza neler yapıldığına tanık olduk hep
beraber. Güler Zere’yi ölümün kıyısında tahliye etmişlerdi. Tahliyesinden 6 ay sonra aramızdan ayrılmıştı.
Yasemin Karadağ ve İbrahim Çınar
tedavisini sürdürüyor.
Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin, ülkesinin bağımsızlığı ve halkının kurtuluşu için mücadele eden
örgütlenmelere yönelik saldırılarında
özellikle hapishanelerin ayrı bir yeri
vardır. Evlatlarımız bu saldırıların
hedefidir. Amaç bellidir: Teslim almak

ve düşüncelerinden
vazgeçirerek pişmanlaştırmak! Ama sonuç
alamamakta ve bu sefer
de imha etmeye çalışmaktadırlar. Bunun için
tecrit uygulamaları, bunun için işkenceler, bunun için tedavi hakkını
bile ortadan kaldırma.
Ülkemizde F Tipleri ile teslim almak istediler evlatlarımızı ama
başaramadılar. Tecrit
uygulamaları ile imha etmek istediler
bu sefer. Cezalarla, hastalıkları tedavi etmeyerek teslim almak istediler.
Ama evlatlarımız, tecrite karşı verdikleri mücadelede şehit düşen 122’lerin yolunda asla teslim olmadılar.
Bu direniş tüm dünya halklarına bir
direniş çağrısıydı. “Hapishanelerde
egemenlerin uygulamaları ve baskıları ne kadar koyu olursa olsun direnilebilir” diyordu evlatlarımız. Sadece
demiyorlardı, pratikte de can bedeli
gösteriyorlardı. Bu mücadeleden aldığımız güçle Güler Zere’yi, Yasemin
Karadağ’ı, İbrahim Çınar’ı özgürlüklerine kavuşturduk. Şimdi de başka bir ülkede kanser hastası bir tutsak
için yoldaşları direniyor. Direnişlerinin yanındayız.
Yüzlerce ETA tutsağı kanser
hastası yoldaşlarının tedavi hakkı
ve özgürlüğüne kavuşması için Açlık grevindeler. 13 ETA’lı hasta
tutsağın tahliye edilmesi talebinin
bulunduğu direniş tüm hasta tutsaklar içindir.
Bu mücadele bize bir kez daha hasta tutsakları sahiplenme mücadelesinin
önemini hatırlatmaktadır. Hala hapishanelerde onlarca hasta tutsak var.

Emperyalistler dünya halklarını ve
mücadele eden devrimci-ilerici örgütleri teslim almak için Guantonamo’ları, Ebu Gureyb’leri, Türkiye’de
F Tiplerini inşa etti. Tecrit-tretman uygulandı hemen bütün hapishanelerde.
Ama dünya halkları direnmeye devam
ediyor. Ne hapishanelerde ne de dışarıda istediğini elde edemedi emperyalistler. Ülkemizde F Tipleri teslim olmuş tutsakların olduğu yerler
değil, başı dik onurlu evlatlarımızın
yeridir.
Asla istediğiniz teslim olmuş tutsakları göremeyeceksiniz!
Hasta tutsaklarımız serbest bırakılmalıdır. Dünyanın dört bir yanında hapishanelerdeki hasta tutsakların
sağlıklı bir tedavi yapabilmeleri için
serbest bırakılmaları gerekmektedir.
KANSER HASTASI SİYASİ
TUTSAK JESUS MARİA
URİBETXEBERRİA
BOLİNAGA DERHAL
SERBEST BIRAKILSIN!
HASTA TUTSAKLARA
ÖZGÜRLÜK!
KAHROLSUN FAŞİZM
YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
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Anlaşılmazlık ve Halktan Uzaklaşmak
Sanatçı İçin Bindiği Dalı Kesmektir!
Sanat en genel anlamda toplumsal
yaşamı, olaylar ve bunları çevreleyen
dünyayı estetik bir dille anlatmaktır.
Sanat bunu yaparken insanların duygu ve düşüncelerini geliştirmeli, iradesini, azmini güçlendirmeli, onlara
hayata ve kavgaya dair dinamizm
taşımalıdır. Bu yüzden sanatın ve
sanatçının topluma, toplumsal yaşama karşı sorumluluğu vardır.
Burada elbette sözümüz burjuva
sanatçısına değildir. Onlar zaten
halka sırtını dönmüş, sanatını burjuvaziye satmıştır. Yaşamları düzen
tarafından ne kadar parıltılı gösterilse
de aslında burjuva ideolojisinin bataklığına batmışlardır. Bu yüzden
burjuva sanatçısının halka karşı bir
sorumluluk taşıması düşünülemez.
Sözümüz asıl olarak sanatını
halktan yana yaptığını ifade eden,
kendisinin sol, sosyalist, devrimci,
anti-emperyalist saflarda olduğunu
söyleyenleredir.
Eğer sanatçı kendisini hem halkın
sanatçısı olarak tanımlıyor hem de
üretimleri halkı daha iyiye, güzele
yönlendirmiyorsa o sanatçı sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir.
Söylemlerine uygun tarzda üretmeyen, halka sunmayan sanatçıların
iddiaları boş sözden ibarettir. Ve o
sanatçılar bir süre sonra halktan
uzaklaşacak, anlamsızlık, anlaşılmazlık batağına savrulacaktır.
Ne yazık ki bu durum sanatçılarımız ve aydınlarımızın eksiklerinden
biridir. Düzen ideolojisinin bir yansıması olarak sanat ve sanatçı kitlelerden kopmuştur. Elbette sanatın
ve sanatçının halktan uzaklaşması
yeni bir durum değildir. Egemen
güçler, her dönem halkı bu mücadele
aracından yoksun bırakmak için anlaşılmaz, halktan kopuk bir sanatı
ön plana çıkartır. "Sanatçıyı egosu
besler" diyerek, bireysel üretimlere
övgüler düzerek onları başyapıt ilan
eder. Bunun aksi yönde yapılan eserleri ise ilkel, çağdışı olmakla, baya-

ğılıkla, varoş edebiyatı yapmakla,
estetikten uzak olmakla suçlar. Böylece sanatçıyı halktan uzak bir kesim
olarak ayırır. Halkı da sanattan anlamaz, kültür düzeyi düşük, sanata
ilgisiz diye göstererek aşağılar.
Burjuvazinin bu propogandasından etkilenen sanatçılar da halka
küsmüşlerdir.
"Beni anlamıyorlar!", "Benim
çağdaş sanatım hakettiği değeri görmüyor", "Sanatım 50-100 yıl sonra
hakettiği değere kavuşacak!" diye
büyüklenirler. Kapalı kapılar ardında
bohem* bir yaşam sürerek yeni kitaplar yazar, şarkılar bestelerler. Halkın gündeminden, ülke sorunlarından
uzaklaşır; anlaşılmazlık batağına sürüklenerek anlaşılacağı hayallerine
kapılırlar.
Böyle bir şeye kapılmak halkın
sanatçısı olma iddiasındakiler için
son derece tehlikelidir. Çünkü bu
düşünceler halkı küçük görmeyi ve
ondan uzaklaşmayı ifade eder. Halktan uzaklaşmak ise bindiği dalı kesmektir. Bu yüzden sanatçı hiçbir zaman kitlelerle bağını koparmamalı
ve onlar için sanat yapmalıdır. Anlamsız, anlaşılmaz, içeriksiz bir sanatın halka vereceği hiçbir şey yoktur.
Halkın da, anlamadığı sanata ihtiyacı
yoktur. O halde bir sanatçı halk tarafından anlaşılmayı beklemiyorsa,
halkın duygu ve düşüncelerini geliştirmiyorsa sanatı ne işe yarar?
Anlaşılmazlık ve halktan uzaklaşma sanatçıyı manevi bir yalnızlığa
sürükler ve çıkmaza sokar. Ürettiğinin, emeğinin karşılığını göremez.
Ve sanatı bir zaman sonra amaçsızlaşır. "50-100 yıl sonra anlaşılma"
düşüncesi de bu durumu gizlemek
için ve sanatçıları teselli etmek amacıyla dalkavuklar tarafından ortaya
atılmıştır. Bu düşüncenin hiçbir gerçekliği yoktur. "Halkın kültürel düzeyi
düşük, sanatsal geleneği yok. Bu
yüzden çağdaş ve hatta geleceğin
sanatı olan sanatımı anlamıyorlar."

teorilerini tarih iflas ettirmiştir.
Üretimden 50-100 yıl, hatta yüzyıllar sonra bile söylenen şarkılara,
yazılan eserlere bakalım. Bugün Köroğlu'nun türküleri, Yunus Emre'nin
şiirleri, halk türküleri hala halkın
hafızasındadır. Gorki'nin 100 yıl
önce yazdığı kitaplar o günden bugüne halen okunmaktadır. Bu eserler
halktan uzaklaşarak, soyutlanarak
değil; halkın içinde yapılmıştır. Onun
mücadelesini, sevgilerini, yaşadıklarını anlatmıştır. Halk o eserleri
kendinden bulmuş, sahiplenmiş ve
bugüne getirmiştir.
Yaşadığı toplumda halkın mücadelesine omuz vermeyen, onun
beğenilerini geliştirmeyen bir sanat
eseri 50-100 yıl sonra kimse tarafından hatırlanmayacaktır. Halka
malolmuş eserler vermek isteyen
sanatçılarımız kendi kabuğundan
çıkmalı ve halkla buluşmanın yol
ve yöntemlerini bulmalıdır.
Bunun yegane yolu örgütlü sanattır. Halktan uzaklaşmayı yaratan
örgütsüzlüktür. Halkın mücadelesinde
örgütlü olmayan sanatçı halkın acılarını, yokluklarını, yoksulluklarını
anlayamaz. Ve haliyle sanatı halkı
değil düzeni, düzenin dayattığı kültürünü ifade eder. Bunun için sanatçı
devrimci mücadelede örgütlenmeli,
sanatı da bu mücadele içinde üretmelidir. Aksi, düzen safsatalarıyla
dolu, halktan uzak anlaşılmazlık batağında bir "sanat"tır.
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* Bohem: Yarınını düşünmeden
günü gününe tasasız, derbeder bir
yaşayışı olan kimse veya topluluk.
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‘Özel Güvenlik Sayısı 6 Ülkenin Askerini Geçti’

OLİGARŞİ KORKUSUNDAN
GÜVENLİĞE DOYMUYOR
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Gün geçmiyor ki oligarşi güvenlikle ilgili yeni bir adım atmasın.
Yeni silahlar, yeni teknikler, yeni yasalar, yeni düzenlemeler, genelgeler...
Dünyanın sayıca en büyük ordusuna sahipler. Yetmiyor, orduyu profesyonelleştirme adımları atıyorlar.
Sadece dış güvenlik yanıyla değil
orduda iç güvenliği (esas olan budur)
sağlamak için “kuvvet organizasyonu” değişiklikleri yapıyorlar.
Oligarşinin sözcüleri açık açık
“iç güvenlik daha öndedir” diyorlar.
Oligarşinin polisi neredeyse ordu
gibi olmuş durumdadır. Sayıları artıyor, donanımları artıyor, katletme
özgürlüğü başta olmak üzere, yetkileri
artıyor.
Korunaklı binaları, denetlenemeyen bütçesi, yetkisi ile MİT’i... Olduğu-olmadığı, yasallığı-yasadışılığı
bir türlü inkar edilmeyen JİTEM’i...
Ordu bünyesinde oluşturulan ve JİTEM gibi pek çok özel örgütlenmesi...
Özel Harekatçıları, korucuları, hazırda
tutulan “hassas vatandaş” maskesi
giydirilmiş sivil-faşist çeteleri...
Tonlarla ifade edilen ve milyon
dolarlara alınan biber gazları...
Neredeyse tüm Türkiye’yi donattıkları mobeseleri, özel dinleme cihazları... Yasadışı dinlemeleri yasal
hale getirdiler. Öyleki artık birbirlerini
de dinliyorlar. Birbirlerini dinleyenlerin sıradan tüm halkı dinledikleri
açıktır. MİT’in, polisin dinlemesi de
yetmiyor, jandarma da tüm Türkiye'yi
dinlemek istiyor ve dinliyor.
Bakın yeniden OHAL’i tartışıyorlar. ‘90’lara dönmekten sözediyorlar. Dahası halkı tehdit ediyorlar.
TCK’lar, CMK’lar, CİK’ler,
TMY’ler... Ülkeyi hapishane, tüm
halkı potansiyel suçlu, tutsak, kendilerini de gardiyan görüyorlar.
DGM’lerin yerine ÖYM’leri getirdiler. Yetmedi şimdi de bunun yerine
BACM’ler geldi... Yargı paketleriyle

devam eden faşist
yasa düzenlemeleri
bitmek bilmiyor...
Anayasa değişiklikleri ile faşizmin
kurumsallaşmasını
daha da ilerletmek
istiyorlar.

Ve ÖGB Diye
Bilinen Özel
Güvenlik
Birimleri’nin
Geldiği Aşama

 1430 faaliyet izni verilen
özel güvenlik şirketi
 737 özel güvenlik
görevlisi yetiştiren eğitim
kurumu
 886 bin kişinin özel
güvenlik sertifikası var
 604 bin kişinin özel
güvenlik kimliği var
 217 bin özel güvenlik
görevlisi halen
çalışmaktadır

“Son yıllarda hızla gelişen özel güvenlik sektörü büyümeye devam ederken, Türkiye sahip
olduğu yaklaşık 217 bin özel güvenlikçi sayısıyla Avusturya, Belçika,
Portekiz, Hollanda, Norveç ve Çek
Cumhuriyeti ordularının toplam asker
sayısını bile geride bıraktı.” (Cumhuriyet, 27 Ağustos 2012)
Başlangıçta özel şirketlere ait özel
bir sıfata sahip olan ÖGB’ler 2004 yılında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'la birlikte resmiyet kazandılar. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire
Başkanlığı bünyesinde toplandılar.
“Emniyet Genel Müdürlüğü Özel
Güvenlik Daire Başkanlığı verilerine
göre, şu anda 1430 faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketi ile özel
güvenlik görevlisi yetiştiren 737 eğitim kurumu bulunduğunu bildirdi.
Türkiye'de özel güvenlik sertifikalı
886 bin kişi olduğunu, özel güvenlik
kimliğine sahip kişi sayısının 604
bine yaklaştığını bildiren Perut, ‘Şu
anda aktif olarak çalışan özel güvenlik
görevlisi sayısı 217 bin kişi’ ifadesini
kullandı.” (agg)
Oligarşiye MİT’i, iti, polisi, ordusu, özel harekatçıları, korucuları
da yeterli gelmedi. Özel Güvenlik

Birimleri’ni de halka karşı, hak ve
özgürlük mücadelesine karşı büyük
bir güç haline getirdi. Kendi bilgilerine göre “aktif olarak çalışan 217
bin özel güvenlik görevlisi” ciddi
bir rakamdır.
Pek çok yerde polisten, jandarmadan önce bu ÖGB’ler saldırmaktadır. Polis gibi halka karşı saldırıda
yetkileri artırılmış, yasal koruma
altına alınmışlardır.
Oligarşinin basını, oligarşinin sözcüleri “iç güvenliği sağlama” noktasında atılan her adımı büyük bir
övünçle yazıyor, söylüyor. Gerçekte
onların övüncü onların korkularıdır.
Korkuyorlar. Attıkları her adımla
halka gözdağı vermeyi amaçlıyorlar.
Korkularını böyle bastırmak istiyorlar.
Oligarşi övünüyor. Ortada övünülecek
bir yan yoktur. Bunca şeye neden
ihtiyaç duyuyor? Kimden neden korkuyor? Teröre karşı önlem gerekçeleri
ardına sığınamazlar. Bunlar halk korkusudur. Bunlar devrimcilerden duydukları korkudur. Bunlar suçlarının
korkusudur.
Alın alın, daha çok önlem alın!
Korkunuzu bastıramasanız da biraz
olsun rahatlatır sizi!
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Amerikan Ajanları Ülkemizde Cirit Atıyor! TSK Askerlerinin
Başına Çuval Geçiren CIA Başkanı Petraeus İstanbul’da

Savaşımız; CIA, NATO, IMF Bu Topraklara
Bir Daha Adım Atamasın Diyedir!
- CIA Başkanı Neden Geldi?
(Murat Yetkin - 4.9.2012 / Radikal)
- CIA Başkanı Türkiye’ye Neden Geldi? ( Aydoğan Vatandaş 4.9.2012 / Samanyolu haber)
- Hangi Rüzgar Türkiye’ye Atmış Olabilir CIA Başkanı Petreaus’u? ( Fehmi Koru - 4.9.2012 Timetürk)
- CIA Başkanı Neden Geldi?
(Taha Kıvanç- 4.9.2012 - Star)
AKP’nin borazanı medya soruyor
ve hepsi ufak ayrıntılarda ayrılsalar
da, ana noktada birleşiyorlar bu soruya
verdikleri cevaplarda: Türkiye hem
Suriye halkını Esad rejiminden korumaya çalışıyor, hem de PKK terörüyle uğraşıyor. Abdullah Gül, terörle
mücadele noktasında kendisine yeterince destek vermeyen ABD’ye sitem
edince Suriye hükümetine karşı tampon bölge Suriye için değil, İsrailTürkiye ilişkilerini düzeltmek için
geldi. Yani kısacası; PKK ve Suriye
kötüdür, Yaşasın CIA, MİT, kontrgerilla diyorlar.
Amerikan İstihbarat Örgütü (CIA
Başkanı) David Petraeus, 2 Eylül’de
ülkemize geldi. Daha 6 ay önce yine
gelmişti bu katil. Çok acil olacak ki
işi, tekrar geldi özel uçaklarla. Çok
büyük önlemlerle girdi ülkemize.
Burjuva basın, CIA Başkanı Petraeus’un haberini yapmak için, kaldığını öğrendikleri otelin kapısında
beklerken yine ülkemize gizli saklı
gelen iki Amerikan ajanı senatörün
bir Suriyeli işbirlikçi ile görüşme
yapmaktan çıktığını öğreniyorlar.
Emperyalist ajanlar bir yerde değil,
her yerde.
CIA Başkanı Petraeus geldiği gibi
kimseye görünmeden gitti. Yine gelecektir, ve yine, ve yine. Çünkü
süreç emperyalizm için de çok çetin
geçiyor. Çok uğraş verdiği, kan ter
döktüğü, adeta işgal edeceğim derken
halkın direnişiyle kör düğüm olduğu
Suriye direniyor aylardır. Suriye halkı
direniyor.

İşbirlikçisi AKP iktidarının, sevgili konukları işbirlikçi sığınmacılarıyla başı dertte. Bir yandan
mülteci kamplarında Suriye halkına
ihanet etmeye devam eden muhaliflere eğitim verilen kampları da
apaçık teşhir olmuş durumda. Annelerin bebeklerinin gazını alması
gibi, anne şefkatiyle geldi CIA.
“Rahat ol bak biz yanındayız, sen
aynen devam et, Suriye konusunda
sorunun olmasın, evelallah birlikte
aşacağız bu zor günleri, Katil Esad
gidecek, Suriye bana kalacak ama
merak etme sana da bir iki kemik
atacağım, sen vur ben sana mahpusta
bakarım” demek için geldi.
Burjuva köşe yazarlarının bir
kısmı diyor ki: “Abdullah Gül , PKK
terörüyle mücadelede yeterince destek
vermeyen ABD’ye sitem edince, ABD
hemen CIA’yı yolladı.” Neymiş, sitem
etmiş. Utanır insan bunu yazmaya!
Türkiye oligarşisi kimdir ki, ABD’ye
sitem edebilsin. Yüzyıllar önce Afrika’dan Avrupa’ya köle olarak götürülüp ölesiye çalıştırılan, hiçbir
hakkı olmayan, yaşamı efendisine
bağlı olan, siyah kölelerin efendilerine
sitem etme hakları var mıydı? Hem
de bu işkence 400 yıl sürmüşken
Bir grup çok iyi siyaset analizcisi
de diyor ki: “Herkes hemen Suriye,
PKK konuları zannetti ama işin aslı
öyle değil işte İsrail’le Türkiye’nin
arasını yapmak için geldi. Yetti gayrı
bu küslük, deyip gelmiş CIA. İsrail,
Mavi Marmara konusunda özür dilemeyince küstü AKP İsrail’e. Araya
kim girdiyse olmadı Çok kırılmıştı
bir kere Tayyip Erdoğan (Bu çok
gururlu başbakan, Türkiye askerlerinin başına çuval geçiren Amerika’ya niyeyse hiç küsmedi. Çuval
emrini veren de David Petraeus’tur.
Tabi yine köle-efendi ilişkilerini
hatırlatmak gerekiyor burada.) Fakat Amerika nın artık canına tak
etmiş olacak ki: “Tayyip, bırak artık
çocukluğu, siz kardeşsiniz, kardeşler

küs kalmaz, barışın bakayım hemen!”
demek için yollamış CIA’yı
Burjuva basın elbette sormalıdır
CIA başkanı niye geldi diye. Ama
ondan önce sorması gerekan başka
sorular da yok mu?
Ülkemiz zaten başta Amerikan
olmak üzere emperyalist ajanlarla
dolu. Artık öyle bir hal aldı ki, emperyalist ajanlar ülkemizi karargah
olarak kullanıyor. Bunları emperyalist
medya da aylardır yazıyor. AKP’nin
medyası bunu aylardır görmezden
geliyor.
Önce “bu kadar emperyalist ajanın
ülkemizde ne işi var” diye sorması
gerekiyor. Bu sorunun cevabını da
bilmiyor değil elbette. Yazmamalarının nedeni gerçekleri halktan gizlemektir.
Aynı şekilde CIA Başkanı David
Petraeus’un da ülkemize neden geldiğini çok iyi bilmektedirler. Bu sorularla, yaptıkları haber ve yorumlarla
yine halktan gerçekleri gizlemektedir
burjuva medyanın kalemşörleri.
Fakat mesele bu katillerden hayır
değil, şer geleceği gerçeğidir. Mesele
Suriye’dir, PKK’dir, İsrail’dir. Ya da
farklı bir konu. Ortadaki gerçek şudur
ki: AKP Amerika olmadan hiçbir
mesele hakkında yorum yapamaz,
inisiyatif kullanamaz, çözüm üretemez.
Sorun AKP iktidarının CIA Başkanı David Petraeus’tan ne istediği
değildir. Petraeus’un Türkiye’den
istedikleridir.
Gerek Suriye konusunda, gerekse
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PKK konusunda Türkiye oligarşisinin
çıkarının ne olduğunun hiç bir önemi
yoktur. Bu iki konuda da gelişmeler
Türkiye oligarşisinin tamamen zararına da olsa Amerika’nın istediği
kendi çıkarları için AKP iktidarından
daha fazla uşaklıktır.
Görüşmenin gündemleri Türkiye’nin istekleri değil, Amerika’ın istekleridir. Onlar da bir talimat olarak
CIA Başkanı Petraeus tarafından verilmiştir.
Amerika bu yetkileri 50 sene önce
almış Türkiye’nin elinden. AKP bu
elli senelik işbirlikçilik ilişkilerinin
içinde en sadık uşağı olma onuruna

erişti Amerika’nın.
AKP her şeyiyle ülkemizin geleceğinin ABD’ye teslim etmiş durumda. Türkiye’nin iç meselesi olan Kürt
sorunununda karar mercii sadece
Amerika’dır. Şimdilerde BDP’yi kastederek, “bu anlayışla müzakere olmaz” diyen Tayyip Erdoğan Amerika:
“Yanlış yapıyorsun” dediğinde bu
söylemini değiştirmek zorundadır ki,
bunun pek çok süreçte örneğini yaşadık gördük.
Evet, sessiz sedasız geldi ve gitti
bu katil. Gazeteciler bile göremedi.
Gelişinin hayırlara vesile olmadığı
kesin. Anadolu halklarının çoğu belli

kuşları uğursuz sayar: Kimi baykuşu,
kimi kargayı ve bu kuşları evlerinin
üstünde, çevresinde uçtuğunu, öttüğünü duyduğunda onun ölüm habercisi olduğuna inanır ve kuşu kovalar.
Amerika dünya halkları üzedindeki
uğursuz kuştur. Ve 50 yıldır evimizin
üzerinde dolaşmakta ve ölüm getirmektedir. Bu sefer ki gelişi de yeni
ölümlerin habercisidir. Bu uğursuzluk
bir gün son bulacak, o kuş ebediyen
yok olacak , o zaman ne vatanımıza
ne de diğer halkların vatanlarına acı
ve kan getiremeyecek.
Savaşımız o gün içindir
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!

CIA, TÜRKİYE’NİN NÜFUSUNU SAYMIŞ!
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Habertürk gazetesindeki bilgiye göre Amerikan gizli
istihbarat örgütü CIA, Türkiye’nin nüfusunu saymış.
Ve ilk defa da saymıyormuş CIA Türkiye’yi! Ayrıca
CIA, devletin resmi rakamlarından 5 milyon fazla çıkarmış halkımızın sayısını.
Bu ülkenin sayım, seçim vb. için örgütlendirilmiş,
milyonlarca lira bütçesi ve binlerce çalışanı olan özel
kurumları var. Daha yakın zamana kadar halkımızı
evlere kapatarak, sokağa çıkma yasakları uygulayarak
sayımlar yapılıyordu. Şimdi ise bilgisayar ortamında
“adrese dayalı” ve hatasız sayımlar yapıldığı söylenmektedir. Ancak buna rağmen Amerika, uşaklarına güvenmiyor ki kendi sayımını kendisi yapıyor.
CIA, neden Türkiye’yi saymış bunun cevabı yok.
“Ben egemen bir devletim, halkımı nasıl sayarsın”
diyen bir devlet kurumu, yetkilisi de yok. İşbirlikçiliği,

uşaklığı o kadar benimsemişler ki efendilerine bir soru
dahi sormuyorlar. Keza bunu araştıran, kendine sorun
eden kimse de yok.
CIA’nın halkımızı sayması, çeşitli ayrıntılı bilgiler
elde etmesi elbette sürpriz değildir. Halkımızın etnik,
dinsel, mezhepsel farklılıkları, sınıflar arasındaki çelişkiler
vb. emperyalistler açısından önemlidir. Çünkü bu veriler
üzerinden politikalar geliştirilmekte, halklar bir birine
karşı düşman hale getirilmektedir.
Devrimciler açısından emperyalistlerin çalışma tarzı
bilinen bir durumdur. Fakat bu gerçek, burjuva basında
ifşa edilmesine karşın, bir tavır veya tepkinin dahi
ortaya konulmaması, Amerikan işbirlikçiliğinin geldiği
aşama açısından öğreticidir. Amerika’nın iç işlerimize
karışması, nüfus sayımından diğer işlere her şeye el
atması işbirlikçiler için normal bir uygulamadır.

Halkın Hukuk Bürosu Avukatları İstanbul Poli̇si̇ni̇n Komplosunu
İstanbul Emni̇yet Müdürlüğü’nün Önünde Protesto Etti̇!
Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatları, 5 Eylül
günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yaptıkları
eylemle İstanbul Siyasi Şube polisinin ve AKP’nin yargısının komplocu ahlaksız ve
hukuksuz uygulamalarını
teşhir ettiler.
Eylemde
“Korktukları
Hak Arama
Mücadelemizdir” pankartını
açan avukatlardan Ebru Tim-
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tik sözlü olarak yaptığı açıklamada, İstanbul Siyasi
Şube polisinin yaptığı uygulamaların tamamen keyfi ve
faşist uygulamalar olduğunu ve devletin hukuk tanımadığını, ancak işlerine geldiği zaman o hukuk sayfalarını
açtıklarını ifade etti.
Ardından HHB avukatlarından Barkın Timtik, açıklamayı okudu. Timtik, yaptığı açıklamada, AKP’nin
yargısıyla, polisiyle kendi politikalarına uymayanlara
karşı; copla, gazla, gözaltı ve tecritle cevap verdiğini
ifade ederek, HHB avukatlarının haksızlığa, yoksulluğa
ve adaletsizliğe boyun eğmeyen tüm halk kesimlerinin
avukatlığını yaptığı için bu saldırıların hedefi olduğunu
belirtti.
Eylem, “Her Şey Halk İçin, Her Şey Adalet İçin”
denilerek bitirildi.
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BAŞBAKAN ERDOĞAN “SURİYE HALKININ TALEPLERİNE
SESSİZ KALAMAZDIK” DİYOR!

Erdoğan Hangi Suriyeliler’in Taleplerine Kulak
Verdiğini Açıklamalıdır. Suriye’de İşbirlikçilerin
Yaptığı Katliamlar Halka Açıklanmalıdır!
Halk Cephesi Uluslar Arası Komitesi’nin 30 Ağustos
Tarihli 3 No’lu Açıklamasıdır.
Emperyalizmin şu anki hedefi Suriye. Suriye’ye saldırının her türlü haksız ve ahlaksız yöntemi deneniyor.
Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa elele vermişler,
“diktatör” Esad’ı devirmeye çalışıyorlar. Bunun için de
binlerce Suriyeli’yi katlettiler. Ve katletmeye devam ediyorlar. Bu saldırıda kimler yok ki; Amerika, İngiltere,
Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Libya, Ürdün,
Türkiye. Hepsi el ele vermişler, Suriye’ye çullanmaktalar.
Bunların yanında Çeçenistan’da, Rusya’ya karşı savaşan
İslamcı militanlar, El Kaide de Amerika ile aynı safta
savaşıyor. Bu saldırıyı ve katliamları T.C. Başbakanı Erdoğan “Suriye halkının taleplerine sessiz kalamazdık!”
diye savunuyor.
BAŞBAKAN ERDOĞAN’A SORUYORUZ VE
CEVAP BEKLİYORUZ: Başbakan Erdoğan kaç Suriyeli’nin görüşünü almıştır? Kaç Suriyeli ile konuşmuştur?
Suriye halkının taleplerini ve isteklerini belirlerken hangi
yöntemi kullanmıştır? Anket mi yapmıştır? Halk oylaması
mı yapmıştır? Suriye nüfusunun kaçta kaçının görüşünü
almıştır? Hangi din ve inançtan insanlardan yüzde kaçıyla
görüşmüş ve taleplerini belirlemiştir? Erdoğan bunları
açıklamalıdır. Aksi halde şunu düşüneceğiz (ve zaten
gerçek de budur); Erdoğan’ın Suriye halkı diye tanımladıkları; Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Libya hükümetleri, El Kaide militanları, Libya’dan gelen paralı askerler, Çeçenistan’dan
gelen İslamcı militanlar, MİT ajanları, CIA ajanları ve
MOSSAD ajanlarıdır. Görüldüğü gibi burada bir tek
Suriye halkı eksiktir. Hiç kimse Suriye halkına sormamıştır.
Ve zaten saldırılarının şu ana kadar başarılı olamamasının
nedeni de budur. Suriye halkı vatanına, insanlarına, yönetimine sonsuz destek sunmaktadır. Suriye yönetimi,
vatanlarını emperyalizme peşkeş çekmeyi kabul etmemektedir. Yüksek ve güçlü bir vatanseverlik, emperyalizme
karşı direnişi büyütmektedir.

Emperyalistler ve işbirlikçileri için halk, sömürülmesi,
katledilmesi gereken bir sürüdür. Halkın taleplerini asla
dikkate almazlar. Ellerinden gelse tüm halkı yok edecekler
ama ne yapsınlar ki makineleri çalıştıracak, tarlalarda
çalışacak insanlar lazım. Dünya halkları bedavaya, kölece
koşullarda çalışacak, onlar lüks içinde, yozluk içinde
yaşayacaklar!
Emperyalistlere ve işbirlikçilere göre halkın düşüncesi,
talebi, istekleri olamaz. Halk yerine onlar düşünür ve
karar verirler. Onların kararları halkın kararları olmalıdır.
Eğer halk, onların verdiği kararları kabul etmez, sindirmez,
benimsemezse, o zaman devreye övüne övüne bitiremedikleri silahları girer. Bir düğmeye basarak milyonlarca
insanın idamına imza atarlar. Halk olarak bizim, emperyalistlerin gözündeki değerimiz bu kadardır. Onların
karlarına kar katılması için bizim milyon milyon katledilmemizin hiçbir önemi yoktur. Bunun için de her türlü
ahlaksızlığı, yalan ve ikiyüzlülüğü yapmaktan çekinmezler.
Suriye’de de böyle yapıyorlar. En son Daraya’da yapılan
katliamla birlikte bir kez daha emperyalistlerin yalan
makinesinin nasıl çalıştığı ortaya çıktı.
Suriye ordusunun, Daraya’yı emperyalistlerden temizlemesinin ardından Amerika, İngiltere, Almanya ve
Türkiye basınında feryat figan edilmeye başlandı: “Daraya’da Suriye ordusunun katliamı; 200 ölü!”
İngiliz gazeteci Robert Fisk’in kendi gözlemleriyle
aktardığı gibi katliamı yapanlar emperyalizmin desteklediği, silahlandırdığı ve sonsuz destek verdiği işbirlikçilerdi. Katledilenler; Suriye ordusunun askerleri, hükümet
memurları, postane çalışanları ve onların akrabaları idi.
İşbirlikçiler, kadın-erkek-çocuk demeden bir kez daha
halkı katletmişlerdi. Suriye ordusu karşısında halk desteği
de olmadığı için tutunamayan işbirlikçiler, önlerine gelen
herkese ateş açarak Türkiye topraklarına kaçtılar. Nasıl
olsa onlara sunulan sonsuz destek var. Sıkışırlarsa kaçabilecekleri Türkiye toprakları var.
Emperyalistlerin ve onların işbirlikçilerinin, bu katiller
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sürüsüne destekleri sürüyor. Emperyalizm, sahip olduğu
basın tekelleri ile tek elden yalan haber üretmeye devam
ediyor. İşbirlikçileri katliam yapıyor, Suriye ordusu
sorumlu tutuluyor! Ama unutulmasın, yalancının mumu
yatsıya kadar yanar. Gerçeğin gücünün üzerini örtemezsiniz. Örtemiyorsunuz. Gerçek, yerin yedi kat dibine de
gömülse bir yolunu bulup gün yüzüne çıkıyor. İşte
Daraya katliamı. Daha katledilenlerin kanları kurumadan

emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin yalanları bir bir
ortaya çıkmaya başladı. Diğer yalanlar da ortaya çıkacak.
Halkların birlikte ve örgütlü mücadelesi, emperyalistleri
de, onların yalanlarını da yerle bir edecek.
HALK CEPHESİ ULUSLARARASI
İLİŞKİLER KOMİTESİ

Sesimizi Duymayan, Adımızı Bilmeyen Tek Bir İnsan Kalmayıncaya Kadar
Elimizde Yürüyüş, Kapı Kapı Dolaşacağız Mahalleleri!..
Antalya
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İstanbul; 29 Ağustos günü İstanbul 1 Mayıs Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin toplu
dağıtımı yapıldı. Halka,
yıkımlar ve mahallelerimizdeki yozlaşma anlatıldı. Yürüyüş Dergisi’nin, bunları anlattığı
için iktidarın hedefi olduğu, okurlarının sokak ortasında kurşunlandığı, kurumlarının basıldığı üzerine konuşuldu. “AKP’nin saldırılarına karşı örgütlenelim, milyonlar olalım” çağrısında
bulunuldu. Toplam 100 tane dergi halka ulaştırıldı.
Halka gerçekleri taşıyan, halkın sorunlarını ve çözüm
yollarını işaret eden halkın dergisi Bağımsızlık Demokrasi
ve Sosyalizm İçin Yürüyüş’ün okunması ve okutulması
çağrısı için hazırlanan ozalitler 3 Eylül Pazartesi günü
Yürüyüş okurları tarafından Avcılar PTT ve metrobüs
yürüyüş yoluna yapıştırıldı.

Antalya; Antalya’da, mahallelerde ve Kışlahan’da
açılan masa ile dergimiz halka ulaştırılıyor. Haftada 3
gün Kışlahan’da açılan masa ile Antalya’ya tatil için
gelmiş insanlara sesli çağrılarla tanıtımı yapılıyor. Sinan,
Gebizli, Kızılarık, Göksu mahalleleri başta olmak üzere,
mahallelere gidilerek Yürüyüş dergisi halka ulaştırılıyor.
2 Eylül günü, 4 Yürüyüş okuru Antalya Göksu Mahallesi’nde dergi dağıtımı yaptı. İşçi mahallesi olan
Göksu’da mahalleliye, Cansel Malatyalı ve birleşen
işçi direnişleri anlatıldı. Mahalle halkından her hafta
dergi dağıtımını bekleyerek, komşularının alması için
çalışanlar oldu. 27 dergi mahalleliye ulaştırıldı.

Hatay; Antakya Sinanlı Beldesi’nde 29 Ağustos’ta
Yürüyüş okurları Arapça ve Türkçe konuşmalar eşliğinde
Yürüyüş dergisinin tanıtımını yaptılar. 92 dergi halka
ulaştırıldı.
Antakya Gümüşgöze, Yeşilpınar, Samankaya’da da
29 Ağustos günü derginin dağıtımı yapıldı. Askerin
keyfi olarak kimlik kontrolü yapmak istediği Yürüyüş
okurları, dergilerinin meşruluğundan bahsetti. Daha
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sonra askerler özür dileyerek gittiler. Antakya Turunçlu
ve Uğur Mumcu’da ise 30 Ağustos günü 60 tane dergi
halka ulaştırıldı. Yürüyüş okurları, 31 Ağustos günü de
80 tane dergiyi halka ulaştırdı.
3-4 Eylül tarihlerinde de Harbiye’de iki Yürüyüş
okuru gerçeğin sesi Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya
devam etti. Dağıtım sırasında halkla uzun uzun sohbet
eden, onlara katil Amerika ile işbirlikçi AKP’nin Suriye
üzerindeki kanlı oyunlarına karşı mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Yürüyüş okurları, halktan güzel
tepkiler aldılar. İki gün boyunca 125 Yürüyüş dergisi
halka ulaştırıldı.
5 Eylül günü de Dev-Genç’liler kampüs çevresindeki
esnafa 21 tane Yürüyüş dergisi dağıttılar. Daha sonra
Anayazı tarafında Yürüyüş dergisi dağıtımına çıktılar.
İlk defa gidilen Anayazı’da esnaf ve evler dergiyi sahiplendiler ve 52 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Dağıtım esnasında bazı evlerde ve dükkânlarda oturularak
Anayazı halkıyla gündem hakkında konuşuldu.

Adana; 30 Ağustos günü umudun dergisi Yürüyüş,
Adana-Akkapı’nın sokaklarını dolaştı. Halk Cepheliler,
ellerindeki Yürüyüş ile Akkapı halkına umudu taşırken,
Akkapı halkı da Halk Cepheliler’e teşekkür etti. Kimi
Cepheliler’in Suriye halkıyla olan dayanışmasına sevinirken, kimi AKP’ye lanet yağdırıyordu. O gün yapılan
dağıtımlarda 49 dergi halka ulaştı. Halk, Yürüyüşçüleri
tekrar görmek istediklerini belirtti.
İzmir; Yürüyüş dergisi okurları, 1-2 Eylül günlerinde,
Gültepe, Arıkent mahallelerinde ve Bademler Köyü’nde
Yürüyüş dergisinin yeni sayısını halka ulaştırdılar. Yapılan
dergi tanıtımında halka, AKP’nin yoksul mahallelerdeki
evlerin depreme karşı
dayanıksız olduğunu
öne sürerek yıkım planı hazırladığını anlattılar. Gültepe’de 33,
Bademler Köyü’nde
30, Arıkent’te de 22
dergi halka ulaştırıldı.
İzmir

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

AKP’nin Suriye Politikaları İflas Etti!

Amerika AKP’den Daha Fazla
Uşaklık İstiyor!
Esad iktidarının direnişi emperyalistlerin istedikleri her politikayı
hayata geçiremeyeceklerini, belirleyici
olanan direniş olduğunu bir kez daha
göstermektedir. Bütün emperyalistler
ve işbirlikçileri Esad iktidarını devirmek için birleştiler. Özgür Suriye
Ordusu dedikleri işbirlikçilere istedikleri her türlü desteği veriyorlar.
Fakat yine de istedikleri sonucu alalamıyorlar. Direniş uzadıkça “barış,
demokrasi, insan hakları, özgürlük”
gibi yalanların arkasındaki gerçekler
de ortaya çıkıyor.
Esad iktidarını yıkmak için başvurdukları politikaları kendilerini vuran silaha döşümeye başlıyor.
Suriye üzerine Amerika’nın sözcülüğünü yapan AKP’nin uşaklık
politikaları da kendini vuran silaha
dönüşmeye başladı.
Suriye halkına “insani temelde
kucak açma” yalanlarıyla artık kimseyi kandıramıyor.
Yalanla, sansürle gerçekler sonsuza kadar gizlenemez. Halk yalanlarla sonsuza kadar kandırılamaz.
AKP’nin durumu da bu.
Geçtiğimiz hafta sonu Hatay’da
onbinin üzerinde kişi, AKP’nin Amerikan uşaklığını haykırırken; ellerinde
Esad posterleriyle, Esad iktidarının
emperyalizme karşı direnişini selamlarken “Suriye’de emperyalist müdahaleye hayır” dedi.
Oligarşinin çaresizlikle buna karşı
yaptığı şey, miting ve basın açıklamalarına yasak koymak oldu.
Esad diktatörünü yıkıp demokrasi
geleceği yalanına halk inanmıyor
inanmıyor artık.
Uşak AKP, bir yandan Türkiye
halklarının kendisine karşı hızla büyüyen tepkisiyle karşılaşırken diğer
yandan her geçen gün saplandığı bataktan çıkmak için çırpınıyor. Amerikalara gidip efendilerine yalvar-

maktadır.
AKP’nin Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, Amerika’da
Suriye gündemiyle toplanan
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi toplantısında ne zamadır dillendirdiği “Tampon
Bölge” önerisini getirdi. Tampon bölgeyle emperyalistlerin
üzerine yıktığı yükü paylaşmış
olacaklar. Davutoğlu, Libya’da
yapılanların Suriye’de de yapılmasını istiyor.
Ancak direniş emperyalistleri daha ince hesap yapmak zorunda
bırakıyor. Tampon bölgeyi oluşturmanın o kadar da kolay olmadığını
söylüyorlar. Bu şekilde devam diyor.
İşbirlikçi “Özgür Suriye Ordusu,
El-Kaide ve diğer tüm işbirlikçi çapulcular ülkemiz sınırlarının içinde
özellikle Hatay’da kurulan kamplarda,
tek tek tutulan evlerde, apartmanlarda,
devlet yurtlarında, okul vb. binalarda
CIA ajanları tarafından eğitilmektedir.
Bunlar artık gizlenemiyor. Geçen
hafta bu amaca hizmet eden Apaydın
kampı açığa çıkmıştı.
Sonra Özgür Suriye Ordusu’nun
internet sitesinde ordunun “ana üssü”
nün Hatay olduğunun yazıldığı ortaya
çıkmıştır.
BM Güvenlik Konseyi toplantısına Davutoğlu kendisine Fransa’dan
başka destekçi bulamayarak ekstradan
sunduğu 5 maddelik önerisi de dahil
hiçbir önerisi kabul edilmeyip geri
dönmüştür.
Başbakan Erdoğan Suriye’deki
iç savaşın gidişatından duyduğu endişeyle “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması”ndan bahsediyor.
Oysa emperyalizmin Suriye’nin kaç
parçaya bölündüğü umrunda değil.
Hatta Esad iktidarını devirip ülkenin
tamamına hükmedecek işbirlikçi bir
iktidar yaratamazsa özel olarak farklı

inançları, farklı milliyetleri kullanarak
ülkeleri bölüp parçalaması emperyalizmin sömürgeleştirmek için temel
politikalarından birisidir. Suriye’de
de bir taraftan onu yapmaya çalışmaktadır.
Ancak emperyalizmin bu politikası uşak AKP’nin çıkarlarına tamamen terstir. Bu Suriye’de bir Kürt,
bir Sünni ve bir de Aleviler’den oluşan üç ayrı devletin kurulması demektir. Bu ise AKP iktidarının kendi
kuyusunu kazması demektir. Ki, bugünkü uşaklık politikalarının gittiği
nokta da orasıdır. Onun için AKP
iktidarı bir taraftan uşaklık yaparken
bir taraftan da “yine 1920’lerdeki
gibi 7 düvel bize karşı” demeye başlamıştır.
Ancak uşaklığın kaçınılmaz olarak
gideceği son orasıdır. Esas olan uşağın
çıkarları değil, efendinin çıkarlarıdır.
Nitekim Ahmet Davutoğlu’nun
BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme
getirdiği talepleri dikkate bile alınmazken, Amerika Türkiye’den daha
fazla uşaklık yapmasını istiyor. Gelişmeler senin çıkarlarına ters de olsa
bizim isteklerimizi yapacaksın” diyor.
Geçtiğimiz hafta basına yansıyan
haberlerden Amerika’nın Hatay’ın
Yayladağı İlçesi’nde Türkiye-Suriye
sınırının sıfır noktasında Malatya
Kürecik’ten sonra ikinci bir radar
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm, Kahrolsun Emperyali̇zm!

Acısıyla, Sevi̇nci̇yle, Gelenekleriyle

KİRVELİK

Dünden Bugüne

ikinci bir baba gibi gözetecek, güvenilir, sorumluluk
sahibi birini kirve olarak
seçer.
Kirve olarak seçilmek,
bir şereftir. Gösterilen güveni
somutlar. Aile, çocuğuna
kirve olarak seçtiği kişinin sorumluluk sahibi, güvenilir olduğunu
tescil etmiş olur.
Aile, çocuğunu sünnet sırasında
kirveye emanet eder. Bu emanet ediş,
sünnet ile sınırlı kalmaz. Ömür boyu
sürer. Kirveliğin özü, ölünceye kadar
dayanışma, sorumluluk taşıma ve
bağlılık olarak şekillenir. Halk, kirveye bu sorumluluğu yüklemiştir.
Kirvelik, halkın, aynı musahiplikte
olduğu gibi, kan bağı dışında kendisini dayanışma yoluyla örgütlemesinin
şekillerinden birisidir.
Halk, kirvelikle çocuğa, kan bağı
taşıdığı ailesi dışında ama ailesinin
seçimiyle onu ömür boyu gözetecek
bir kirve olarak toplumsal bir örgütlenme yapar. Böylece, aslında kan
bağının ötesinde kendisini örgütleyen
ve zorun, zorbalığın karşısında insanlarını güçlendiren bir halk gerçekliğidir söz konusu olan. Bu yanıyla

kirvelik, halkın kendi kendisini örgütlemesinin araçlarından olmuştur.
Kirvenin görev ve sorumlulukları,
halkın kendi içinde bencilliğe karşı
geliştirdiği bir tür panzehirdir. Öyle
ya, kendi çocuğu olmayan ve hatta
akrabası bile olmayan bir çocuğu
gözetecek, sahip çıkacak, kötülüklerden esirgeyecek ve iyi olması için
uğraşacaktır kirve. Bu da demektir
ki kirvelik, bencillikten uzak bir dayanışma ilişkisidir.
Kirvelik de bir tür 'akrabalık' sayılır ama bu akrabalık kan bağı ile
oluşmaz.
Kan bağı ile oluşan akrabalıklar
irade dışıdır. Kirvelik ise güvenilir
olmanın getirdiği dürüstlük, sevgi,
saygı üzerinde yükselir...

karlarını korumak için kurulmuyor.
Kaldı ki, TBMM’nin milletvekillerini
sınırlarına dahi yaklaştırmıyorlar. Bu
üsler emperyalistlerin çıkarlarını korumak için kuruluyor.
AKP Ortadoğu’da emperyalizme
uşaklık yapmaktan, Suriye halkının
kanını dökmek için maşa olarak kullanmaktan başka bir şey yapamaz.
Emperyalizmin AKP’den istediği
daha çok uşaklık ve daha çok kan
dökmek olacaktır.
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar
belirleyici olan Suriye halkının direnişi olacaktır.
Suriye halkları emperyalizmin ve
işbirlikçilerin gerçek yüzünü görerek,
mezhep çatışmasına girmeden, gerçek
düşmana karşı direnişi büyütmelidir.

Direniş her geçen gün emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin politikalarını
boşa çıkarmaya devam edecektir.
Aylardır emperyalistler masa başında Esad sonrasının planlarını yapıyor. Ancak her planları gelip direniş
gerçeğine çarpıyor.
Bugün besledikleri Özgür Suriye
Ordusu denen çapulcular ile istedikleri
sonucu almaları bir yana, şimdi başlarına bela olmaya başladı.
Esad’ın direnişi ise her geçen gün
ezilen dünya halkları tarafından daha
fazla sahiplenilmektedir. Son olarak
Hizbullah genel sekreteri de yaptığı
açıklamayla Suriye halkının yanında
olduğunu açıklamıştır. Bizim safımız
ise en başından beri direnen halkların
yanı olmuştur.

HALK
GERÇEĞİMİZ
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Kirvelik, Anadolu'da halkın yarattığı sosyal bir ilişki biçimidir.
Kirve, sünnet sırasında çocuğu tutan ve sünnet masraflarına katkıda
bulunabilen ve esas olarak da bütün
hayatı boyunca çocuk üzerinde babasına yakın hak taşıyan kimsedir.
Kirvesi bulunan çocuğun üzerinden, iki aile arasında da bir tür akrabalık ilişkisi kurulur. Bu ilişkide kan
bağı değil, dayanışma ve güven bağı
esas alınır.
Kan bağına dayanan akrabalık
ilişkisi, kişilerin iradesi dışında şekillenir.
Dayanışma ve güvene dayanan
kirvelik ilişkisinde ise kişilerin iradesi
(tercihi ve gönüllülüğü) belirleyicidir.
Kirveyi çocuğun kendisi değil,
ailesi seçer. Çocuk henüz çok küçüktür. Ve böyle bir seçim yapacak
durumda değildir. Aile, çocuğunu
üssünün kurulduğunu öğrendik.
Habere göre Yayladağı İlçesi’nde
Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Cebel-i Akra (Keldağ)
zirvesinde yapımına başlanan uydu
sistemli radar üssünün NATO tarafından yapıldığı ve ABD tarafından
aktif olarak kullanılacağı ifade ediliyor. 2006 yılında Amanos Dağları’nda yine NATO tarafından Kisecik
Radar Üssü kurulmuştu. Yeni radar
üssü Akdeniz’in Güneydoğusunda
deniz kıyısından yükselen Keldağ’ın
üzerine inşa edilecek. Üssün ABD
askerleri tarafından kullanılacağı,
Suriye, İran, Irak ve Ortadoğu’yu
izleme dinleme görevlerini gerçekleştireceği belirtiliyor.
Bu üsler Türkiye oligarşisinin çı-
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Cemil Çiçek’in ‘Milli Mutabakat’ Çağrısı

AKP’nin Kürt Sorunu Karşısındaki
Çözümsüzlüğüdür!
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 27
Ağustos'ta gazete ve ajansların Ankara
temsilcileriyle TBMM'de bir toplantı
yaparak, hazırladığı “teröre karşı
ulusal mutabakat metni”ni açıkladı.
Açıklamasında, siyasi partilerden
STÖ’lere, tüm kesimlere çağrıda bulundu. Ancak kimseye yaranamadı,
aksine tepkiler aldı.
Cemil Çiçek’in hazırlamış olduğu
11 maddelik “teröre karşı ulusal
mutabakat metni” de halka ve devrimcilere düşmanlığın metnidir.
Oligarşi, Antep’deki bombalı eylemden sonra cenazeler üzerinden
milliyetçi-şovenist kışkırtmalar yaratmaya çalıştı. Cemil Çiçek de bunun
üzerinden bir “milli mutabakat”
yaratmaya çalıştı. Ama Cemil Çiçek
kimseye yaranamadı. Ne CHP, ne
MHP, ne de kendi partisi AKP, Çiçek’in önerisine olumlu cevap vermedi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: “Sayın Cemil Çiçek, zaman zaman birtakım çevrelerce yapılan ‘terörün sadece güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceği’ yanlışına
düşmüştür. Zaman, tedbirden söz
etme zamanı değil, konuşma zamanı
değil, icraat zamanıdır, devletin gücünü gösterme zamanıdır” dedi (28
Ağustos-Milliyet)
Erdoğan da yaptığı açıklama ile
Çiçek’in bu girişimini eleştirdi. “Orada söylenenleri biz zaten yaptık.
Keşke bunu meclisteki partilerle de
görüşüp öyle yapsaydı, o zaman
meclisin ortak iradesini göstermiş
olurdu, ama öyle olmadı” dedi.(31
Ağustos Milliyet)
Cemil Çiçek, halk düşmanlığını
herkese kanıtlamak istercesine çıkıp
bir mutabakat metni sunuyor. Beklediği cevabı kimseden alamıyor. Erdoğan, “orada söylenenleri biz zaten
yaptık” diyor. Buna rağmen çözememişlerdir sorunu. Bu açıklama,
oligarşinin acizliğini gözler önüne

seriyor. Evet, mutabakat metninde yeni olan bir şey yoktur.
Halka karşı her zaman kullandıkları yöntemleri sıralamıştır
Çiçek.
Kürt sorunu karşısında yeri
geldi “açılım” dediler, yeri
geldi “kökünü kazıyacağız...”
Hepsinde de tek amaçları, Kürt
halkının mücadelesini inkarla, imhayla, asimilasyonla tasfiye etmekti.
Bugüne kadar bu amaçla denemedikleri yöntem, başvurmadıkları politikaları kalmadı. Ancak tüm politikaları sadece bir gerçeği kanıtlamaktadır: Oligarşi, Kürt sorununu çözemez. Oligarşinin çözümden anladığı,
Kürt halkının teslim olmasıdır.
Cemil Çiçek’in “milli mutabakat”
metni de oligarşi açısından bir “çözüm” önerisi olmasının ötesinde çaresizliğin metnidir. Onun için burjuva
partileri içinde de hiç bir karşılığı
olmamıştır. Başbakan Erdoğan’ın da
söylediği gibi metinde yeni olan bir
şey yoktur. AKP’nin zaten yıllardır
yaptığı şeylerdir. Ancak gerek iç politikada, gerek dış politikada AKP
iktidarı tam bir çaresizlik içinde.
Sansürle, yalanlarla durumu kurtarmaya çalışıyor. Gerçeklerin üzerini
örtmeye çalışıyor.
Hazırlanan mutabakat metnine
bakalım. Metinde düzen için de “çözüm” adına yeni olan hiçbir şey yok.
11 maddede neler var, her maddeden alıntı yaparak açıklayalım.
1-“Şiddeti ve terörü benimseyen
hiçbir anlayış veya hareket tarzı
kabul edilemez” diyor ve silah bırakma çağrısında bulunuyor. Yıllardır
Kürt sorunu karşısında aynı çağrıda
bulundular. Bugün geldikleri nokta
başa dönmektir.
2- “Terörle mücadele, hükümetin,
TBMM'de yer alan veya TBMM'de
temsil edilmeyen tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve
toplumun her kesiminin ortak bir

sorumluluk anlayışı çerçevesinde
birlikte ve uyum içerisinde hareket
etmelerini gerektiren bir görevdir.”
Yönetememenin verdiği acizlik
bu kadar olur. Aldıkları kararları hayata geçiremiyorlar ki destek istiyorlar. Destek istedikleri kesimler
aslında kendi içlerinde birbirlerine
düşmandırlar. Cemil Çiçek, bu metinle tekrar halkın çeşitli kesimlerini
düzene yedeklemek istiyor. Ancak
çelişkiler o kadar derinleşiyor ki,
artık kimseyi bu yalanlara inandıramıyorlar. İflas etmiş politikaların
tekrar Çiçek tarafından gündeme getirilmesinin oligarşi içinde bir çözüm
olmayacağını bildiği için AKP’de
Çiçek’in mutabakat metnini dikkate
almadı.
3- “Bu anlayış doğrultusunda terörle mücadele, demokratik hukuk
devletinin temel ilkeleri ve insan
haklarına saygı sınırları çerçevesinde
yürütülecek…”
Her gün insanların katledildiği,
hapishanelerin tıkabasa doldurulduğu,
işkencecilerin, katliamcıların korunduğu yerde kim inanır sizin “insan
haklarına saygı” yalanlarınıza...
4- “Her türlü terör eylemi ve
şiddete karşı çıkılması, hükümetin
ve siyasi partilerin olduğu kadar
tüm demokratik kuruluşların, sivil
toplum örgütlerinin ve bütün yurttaşların da görevidir” deniliyor ve
herkese bu kutsal görev için birlik
çağrısı yapılıyor. Bunun için, ölen
askerlerin cenazelerinde şovenizm
kışkırtıcılığı yapılıyor.
5- “Terörle mücadele, devletin,
vatandaşının can ve mal güvenliği
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ile temel hak ve özgürlüklerinin korunması konusundaki anayasal görevi
ve bu çerçevede ilgili yasaların güvenlik güçlerine verdiği yetki doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmeye
devam edilecektir. Bu bağlamda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacakları
imkan ve yeteneklerin geliştirilmesi
öncelikli öneme haizdir.” Halkımızın
can güvenliğinden söz edip, linçleri
yaratan, Aleviler’i, devrimcileri katledenler bu yasaları çıkaranlar değil
mi? “Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları”
deniliyor. Biber gazları, dur ihtarına uymadı diye silahla vurma
yetkisini veren kim?
Zaten bugüne kadar mevcut yasalarda bunlar yok muydu? Cemil
Çiçek, daha nerede birleşmek istiyor.
Zaten var olan yetkileri ile de sorunu
çözemedikleri içindir bu çözüm arayışları.
6- “Daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir devlet toplum ilişkisi tesisi için yurttaşlarımızın bireysel hak ve özgürlüklerini
çoğulculuk anlayışı çerçevesinde”
tüm halkı birleştireceği bir yasa hazırlayacaklarmış. İnsanların açlıktan
öldüğü, parası olmadığı için okuyamadığı ülkemizde eşitlikten, özgür-

lükten bahsediyor.
7- “Güneydoğu Anadolu bölgesinin temel sorunlarından biri ekonomik kalkınmadır.” Evleri, köyleri
yıkılan, katledilen zorla sürülen Kürt
halkına yönelik inkar, imha ve asimilasyondan başka politikası olmayan, Kürt sorununu hala “ekonomik”
soruna indirgeyen Çiçek’in önerisi
çözüm olabilir mi?
8- “Terörle mücadelenin bir diğer
önemli veçhesi de etkin uluslararası
işbirliğinin sağlanmasıdır”
9-“Şehit ailelerinin, terör mağdurlarının ve bunların yakınlarının durumlarının daha da iyileştirilmesi için
gerekli tedbirler alınacaktır.” Amerika’nın çıkarları için halklara yönelik
savaşta ölen askerlerin ailelerine vatan
sağ olsun diyerek, maaş bağlayarak
onları da kandırıyor, duygularıyla oynuyorlar. Kendi çocukları da askerde
ölüyor mu? Hayır. Ölen, her zaman
yoksul halk çocukları olmuştur.
10- “Bu mutabakata taraf olan
siyasi partiler ve STK olarak, bu
mutabakattaki ilkeler doğrultusundaki
her türlü işbirliğine partiler üstü bir
yaklaşımla yaklaşacağımızı ilan ediyoruz.” Yalakalıkta sınır yoktur. Evet,
gerekirse kendi doğrularından taviz

vereceklermiş. Yeter ki bu terör sorunu(?) çözülsün.
11- “Bu çerçevede bütün yurttaşların başta olmak üzere temel hak
ve özgürlüklerini korumak ve daha
da geliştirmek için birlikte çalışacağımızı beyan ediyor ve toplumun tüm
kesimlerini bu mutabakatta ifadesini
bulan yaklaşımı benimseyip desteklemeye devam ediyoruz.” Temel hak
ve özgürlükten bahsederler yine, şimdiye kadar ki bütün yasalarda da bu
vardır. Ancak her şey kağıt üzerindedir ülkemizde.
İşte acizliğin 11 maddelik belgesi.
Oligarşi çaresizdir, çözümsüzdür.
Yardım çağrıları bunun en açık ifadesidir. Şimdiye kadar halkın çıkarına
hiçbir şey yapmadılar, yapamazlar
da. Onlar halka düşmandır katletmeyi
bilirler. Bu gerçekler bu kadar çarpıcı
olduğu halde hala Çiçek’in bu metnine önem atfedenler var. Çiçek’in
11 maddelik “milli mutabakat” metni çaresizliğin metnidir.
Barış barış deyip duranlar, oligarşiden “çözüm” umudu bekleyenler,
oligarşinin Kürt sorununda hiç bir
çözümünün olmadığını görmeleridir.
Kimse boş hayallere kapılmasın.

Keyfi Tutuklamaların
Yaygınlaşmasına
İzin Vermemek
İçin Direneceğiz!

Bırakılsın”, “Yılmaz Viraner Serbest
Bırakılsın” dövizlerinin taşındığı eyleme 20 kişi katıldı.

komplonun boşa çıkartılması ile demokratik ve meşru haklara sahip çıkılacağı anlatıldı.
Açıklamanın ardından yarım saatlik oturma eylemi ve bildiri dağıtımı
yapıldı. Eylemlerde “Komploları
Boşa Çıkartacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız” sloganları
atıldı.
Ankara Halk Cephesi, 5 Eylül'de
yaptığı yazılı bir açıklama ile herkesi
halkın adalet özleminin sesi olmak
için, bu halkın onurlu evlatları devrimcileri sahiplenmeye ve tutuklu
bulunan altı devrimcinin serbest bırakılması talebini dile getirmeye çağırdı.
Bu kapsamda 8 Eylül günü Yüksel Caddesi'nde, 11 Eylül günü saat
13.30'da da Ankara Adliyesi önünde
eylem yapılacak.

Hatay; Halk Cepheliler, arkadaşlarının serbest bırakılması için
her Cumartesi günü düzenli olarak
yaptıkları basın açıklaması ve oturma
eylemine 1 Eylül’de de devam ettiler.
Halk Cepheliler, “Arkadaşlarımız
Amerika’nın ve onun işbirlikçisi
AKP’nin gerçek yüzünü halka anlattıkları için, emperyalizme karşı
Suriye halkının yanında oldukları
için tutuklandılar” dediler.
Eylem sırasında polisin, basın
kılığına girerek çekim yapmaya çalıştığı fark edildi ve çekim yapması
engellendi. “Güzin Tolga Serbest
Bırakılsın”, “Selda Özçelik Serbest
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Ankara; Halk Cepheliler, halk
düşmanı AKP’nin polisinin, 24 Mart
günü Ankara'da bulunan derneklere
ve evlere yaptığı baskınlar sonucunda
tutukladığı 6 devrimcinin serbest bırakılması için Salı günleri Ankara
Adliyesi önünde yaptıkları eylemlerine devam ettiler.
28 Ağustos günü yapılan eylemde
okunan açıklamada, devrimcilerin
aylardır niçin tutuklu bulunduklarını
dahi bilmedikleri ve savcılıkta sorulan
soruların uydurma sorular ve gerekçeler olduğu anlatıldı.
4 Eylül günü yapılan eylemde
ise, tutuklanan devrimcilerden Umut
Şener'den gelen mektup okunarak
komplolarla tutuklananlar serbest
bırakılana kadar direnileceği, bu
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AKP’nin Polisi Ankara’da bir genci daha katletti!
‘Ayağım kaydı, yanlışlıkla vurdum’ dedi

Katil Polisler Serbest Bırakıldı!
Polisi Protesto Eden Aile Gözaltına Alındı!
Ankara Keçiören’de 30 Ağustos
günü Cem Aygün adında 24 yaşında
bir genç “dur ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polisler tarafından vurularak
katledildi. Polisin 10 el ateş ettiği
Cem Aygün’ün vücuduna; boynuna,
karnına ve bacağına olmak üzere üç
kurşun isabet edtti.
Cem Aygün’ü vuran katil polislerin
gözaltında verdikleri ifadede de işkenceci katil polislerin bütün pişkinliği
vardı. Verdikleri ifadede şöyle dediler:
“Önce havaya ateş ettik. Sonra ayaklarına doğru ateş ettim. Tekrar havaya
ateş edeceğim sırada arazi eğimli olduğu için ayağım kaydı yere düştüm.
Düşerken silah ateş aldı, kurşun şahsın karın boşluğuna isabet etti”!
Artık insanlar, rahatlıkla sokak ortasında polis tarafından vurulabiliyor.
Polisler, sadece devrimcileri değil,
artık çok rahatlıkla karşısına çıkan
birini çekip vurabiliyorlar. Kendilerinin
devlet tarafından her türlü yolla korunacağını biliyorlar. AKP iktidarının
kendilerini koruyacağını biliyorlar.
Onun için böyle pervasızca, hiç kimsenin inanmayacağını bile bile yalan
söylüyorlar.
AKP’nin tam korumasını bildikleri
için yalanın inandırıcı olup olmaması
önemli değil. Çünkü mahkemeler de
kendilerinden yana.
“Dur ihtarına uymadı” diyerek 24
yaşındaki bir genci çekip vuruyorlar.
Ortada açık bir cinayet var. Polis
“ayağım kaydı düştüm yanlışlıkla vurdum” diyor. Yanlışlıkla 10 el ateş
açılır mı? Ayağın kayıp düşerken yanlışlıkla açılan ateşten üç kurşun vücudun en öldürücü yerlerine isabet
eder mi? Mahkeme küçücük bir şüphe
bile duymuyor. Katil polislere bir “elinize sağlık” demediği kalıyor. Olayla
ilgili gözaltına alınan iki polis serbest
bırakıldı. Adeta Cem Aygün’ün ailesiyle alay ediliyor.
Katil polisler serbest bırakılırken,
polislerin serbest bırakılmasını protesto
eden Cem Aygün’ün ablaları gözaltına
alındı. Aygün’ün babası feryat ediyor;

“şikayetçiyim,
adalet istiyorum”
diyor. Adalet istediği mahkemeler ise katilleri
serbest bırakıp
adalet isteyenleri
gözaltına alıyor.
Bu düzende
adalet olur mu?
Bu düzenden
adalet beklenir mi?
Çok değil, iki hafta önce polisin
pervasızlıklarını yazmıştık.
Ağrı Doğubeyazıt’ta sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gence,
özel tim polisleri başına hedef alarak
ateş açtılar. Başından vurulan Mehmet
Duman’ın, polisler tarafından başına
postallarla basılarak ezilmeye çalışıldı.
Gözü nü kaybeden gencin hayati tehlikesi sü rü yor. Devamında Ağrı Valiliği
yaptığı açıklamada “Havaya uyarı
ateşi açılmış, uyarı ateşi esnasında
04 AZ 874 plakalı araç sü rü cü sü
Mehmet Duman’da, seken bir kurşunun neden olduğu değerlendirilen yaralanma meydana gelmiştir” dedi.
Havaya açılan bir ateş, araba içindeki
bir kişinin başına nasıl isabet eder?
Vali açıklama yaparken, böyle bir
sorunun sorulmayacağını biliyor. Söylediği yalan nasıl olursa olsun sorgulanmayacağını biliyor. Vali, polisleri
böyle sahiplenirse kim suçlayacak polisi? Vurulan kişi için nasıl olsa KAÇAKÇI denmiş. Suçlu o. Vurulması,
hatta öldürülmesi normaldir.
İzmir’in Karabağlar İlçesi Limontepe semtinde 12 Ağustos’ta sokak
ortasında polislerin tartıştığı, hurdacılık
yapan Emrah, Ercan ve Erhan Cem
Barlak kardeşlerin ü zerine kurşun
yağdırarak birini katletmesi ü zerine
Antalya Emniyet Mü dü rlü ğü Hassas
Bölgeleri Koruma Şube Mü dü r Yardımcısı Sedat Göktaş şöyle demişti:
"Helal olsun, sokak ortasında dayak
yiyip de ü niformayı rezil etmediniz.
Ölen ve yaralanan köpeklere Allah’tan rahmet dilemiyorum."

Akşam gazetesi, Cem Aygün’ün
katledilmesi üzerine “polisi kim durduracak” diye mahşet atmış. Katil
polislerin bu denli pervasızca korunduğu bir yerde polisin katliamları
durur mu hiç?
Bugüne kadar katil polislerin hep
ödüllendirildiği bir yerde polisin katliamları durur mu?
AKP, işkencecileri, katilleri ödüllendiriyor, terfi ettiriyor. İşkenceler,
katliamlar hiç durur mu? Bakın işkenceci, tecavüzcü polis Sedat Selim Ay,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadeleden sorumlu Müdür
Yardımcılığı’na getirildi. Tüm eleştirilere rağmen AKP iktidarının, işkenceci, tecavüzcü Sedat Selim Ay’ı nasıl
sahiplendiğini, nasıl koruduğunu gördük. Sedat Selim Ay, bu sahiplenmeden
sonra işkence yapmaktan, tecavüzlerden
vazgeçer mi hiç? Daha çok işkence,
daha çok tecavüz, daha çok ödül, daha
ileri makamlara terfi demektir. Ne
diyor İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu; "Ben atadım, göreve layıktır”
Sedat Selim Ay bu görevi, işkenceciliği
sayesinde hak etmiştir. Daha çok işkence yapmaz mı şimdi?
Elbette bu böyle sürmeyecek. Engin
Çeber davasından, mahkemelerin kendi
yanlarında olduklarını bildikleri gibi,
halkın adaletinin hesap soracağını da
biliyorlar. Sırtınızı duvara verip oturacağınız, tek başınıza dolaşamayacağınız, polis olduğunuzu herkesten
saklayacağınız günler de gelecek. Bu
katillerden hesabı ancak ve ancak halkın adaleti sorabilir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM’DEN TEK
KAZANAN AKP VE İNŞAAT SEKTÖRÜ
DEĞİL, BANKALAR DA KAZANACAK!

Halk Soyuluyor, Sürgün Ediliyor,
Kazanan Zenginler Oluyor!

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012
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Kentsel Dönüşüm Projesi’ne bayram sonrasında başlamayı planlayan
AKP, dozerleri evlerin üzerine sürmeye başladı başlayacak. Planlama
aşaması biten projenin uygulama
aşaması kapıya dayanmışken; halkın
evsizleştirilmesinden kimlerin kar
edeceği de tek tek açığa çıkmaya
devam ediyor.
İnşaat tekellerinin büyük rant elde
edeceği Kentsel Dönüşüm Projesi
bankaları da zenginleştirecek.
Bankalar bu projeden karlarını
şöyle sağlayacaklar:
Afet riski altındaki binaların yıkılacağı kesinleştikten sonra, heyet tarafından evlerimizin bedeli tespit edilecek. Yıkılmadan önceki evimizin değeri ile yeniden yapılan evin değeri
arasındaki fiyat farkı evsahibinden alınacak. Mesela yıkılacak eve 60 bin
TL fiyat biçilmişse ve dönüşüm sonrasında bu evin değeri 90 bin TL olmuşsa, aradaki 30 bin TL evsahibinden
alınacak. Evini yaptıracak maddi gücü
olsa zaten kendisi yaptıracak olan halkımız ise bu parayı ödeyemeyeceği
için, bankalara borçlanacak…
Bankalar, ev sahiplerine ödenecek
fark için kredi verecek. Böylelikle bankalar, halkı iliklerine kadar sömürmek
için sıra bekleyecekler… Kredi almaya
özendiren reklamlar, yeni ve güzel bir
ev-yaşam reklamı… Halkın, güzel bir
ev sahibi olma hayalini sömürerek
kanca atacaklar derimize…
Kentsel Dönüşüm Kredisi adıyla

verilen bu krediler için 60, 84 ve
120 ay vade süresi tanınacak.
100 metrekareye kadarki konutlar
için 120 ay, 101 ile 150 metrekare
arası konutlar için 84 ay, 150
metrekareden büyük konutlar için
ise 60 aylık konut kredisi verilecek.
Yani 5 yıldan 10 yıla kadar sürelerle
borçlandırılacağız. Tabii bu borçlanma
sadece evsahibi olanlar için geçerli.
Devlet tarafından evinde işgalci olarak
görülen halkın ise böyle bir seçeneği
de olmayacak.
Kentsel Dönüşüm Kredisi verecek
bankalardan birisi de HSBC… Bir
İngiliz bankası olan HSBC, Kentsel
Dönüşüm’ü kullanarak atılım yapmayı hesaplıyor. HSBC Genel Müdür
Yardımcısı Taylan Turan bunu şöyle
anlatıyor: “Kentsel dönüşüm, büyüme motorumuz olacak. 10 yıllık
büyümenin motoru dönüşüm olacak.
Biz de bu nedenle büyümemizde
kredileri itici güç olarak aldık.”
275 milyon dolar sermaye artıran
HSBC, 5 yıllık kalkınma planı hazırladı. Planın üzerine oturduğu temel
ise Kentsel Dönüşüm… Türkiye ekonomisinin yüzde 5'ini oluşturan ve
yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam
sağlayan inşaat sektörünün getirdiği
kazançları fark eden HSBC, kredilerdeki payını %2.3’ten %3’e çıkartmayı planlıyor.
2011 Aralık’ında HSBC’nin İngiltere’deki merkezinden 275 milyon
dolar kredi alan HSBC Türkiye bürosu, “Bunu Türkiye'nin büyümesini
fonlamak için kullanacağız" dedi.
Onların, Türkiye’nin büyümesi için
uğraştıkları yalandır. Nerede kar
varsa, leş kargaları gibi onlar da oradadır… Banka, Kentsel Dönüşüm’le
birlikte beyaz eşya ve mobilya alımlarının artacağını da hesaplamış ve
bu nedenle bu alana da yatırım yapma
kararı almış.
Halk dört bir yandan kuşatılmak
isteniyor. Halk, belediyeye ayrı borçlandırılacak, bankalara ayrı… Ve bir

kene gibi derimize yapışıp kanımızı
emecekler… Boşuna söylemiyoruz,
bizi sömürenlerin hepsi bir avuç asalaktır. Biz çalışırız, onlar bizim emeğimizle üretilen ürünü satarak kazanırlar. Biz evimizden atılırız, onlar
evimizi yıkarken de yeniden yaparken
de para kazanırlar… Bize ne olur?
Gittikçe yoksullaşırız… Bu gidişe
dur demenin yolu nedir? Birlik olmak
ve direnmek… Yoksa kimsenin “Al
bu senin hakkın” diyerek bize bir
şey vereceği yoktur. Ezilen halklar
yüzyıllardır direnerek kazanmışlardır
haklarını… Bizim omuzlarımıza düşen görev de bu nedenle ilk değildir.
Bize de direnmek düşmüştür… Bize
de bu onurlu görevi yerine getirmek
düşmüştür.
AKP’si, belediyesi, inşaat şirketleri, tekelleri, bankaları, Dünya Bankası… ile toplu bir saldırı karşısında,
toplu direnişten başka yolumuz yoktur. Bu nedenle her milliyet ve inançtan halkımız birlik olmalıdır.
Kentsel Dönüşüm’den para kazanmayı hedefleyen ve bunun için yatırım
yapan tekeller, karlarını kaybetmemek
için direnişe saldıracaklardır. Bundan
korkmuyoruz. Onların kaybedecekleri
karları varsa, bizim canımızdan başka
kaybedecek hiçbir şeyimiz yok…Bu
nedenle korkumuz da yok… Korkmuyoruz… Gelsinler kapımıza…
Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlar Antep’e girmek üzereyken,
şehrin zenginleri korkularından kaçma
hazırlıklarına başlamışlardır. Halk
toplanır ve durumu görüşür… Karayılan, zenginlere seslenerek, “siz isterseniz gidebilirsiniz, biz kalacağız.
Sizin savunmanız gereken daha çok
varlığınız var ama bizim yok. Bizim
savunacak vatanımız var” der… Bunun üzerine düşünen ve mal varlıklarını bırakıp gitmek istemeyen zenginler, Antep’te kalmaya karar verirler.
Halk, Fransızlara karşı 10 ay direnir
ve düşmanı Antep’ten dışarı atar.
Halk gerçeğimiz budur. Biz yok-

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

suluz, ezilenleriz, sömürülenleriz,
yok edilmek istenilenleriz… Ama
öte yandan emeğimize ihtiyaçları da
var. Emeğimizin gücü, biz birlik olduğumuzda bir anlam kazanacaktır.
Yoksa zenginlerin elinde tek tek,

parça parça olursak bizi yönetmeleri
daha kolaydır. Örgütlenmek bu nedenle çok acil bir ihtiyaçtır.
Kime karşı örgütleneceğiz?
Evimizi yıkmak için yasa çıkartan,

rızamız olmadan dahi evimizi yıkma
yetkisine sahip olan, bizi evsizleştirecek-borçlandıracak olan AKP’ye
karşı… Kanımızı emen bu asalakları,
gerekirse derimizi kazıyarak çıkartacağız ama söküp atacağız.

AKP’nin Zulmüne Karşı Direnecek
Evlerimizi Yıktırmayacağız!
AKP’nin yıkım, talan, yağma politikalarına karşı Halk Cepheliler’in
çalışmaları devam ediyor. Halk Cepheliler, kurulduğundan beri devletin
ve faşist arazi mafyasının saldırılarına
karşı direnmiş, zamanla direnişle
anılır hale gelmiş İstanbul’un Küçükarmutlu Mahallesi’nde yıkım saldırısına karşı 1 Eylül günü yürüyüş
yaptı.
Halk Cepheliler, “Yıkımlara Karşı
Birleşelim, Direnelim, İktidara Halkın
Yenilmez Gücünü Gösterelim” ve
“Uyuşturucu, Fuhuş ve Hırsızlığa
İzin Vermeyeceğiz, Evlerimizi Yıktırmayacağız” pankartları arkasında,
meşaleler ve kızıl bayraklarıyla oluşturdukları kortejleri ile yürüyüşe
başladılar. Halka yönelik yapılan konuşmalarda; “Bugün halk düşmanı
AKP’nin karşısında olma günüdür.
Şimdi sesimizi çıkarmazsak evlerimizi yıkmaya geldiklerinde çıkaracak
sesimiz kalmaz” denildi. Kentsel dönüşümün bir yağma ve talan politikası
olduğu vurgulanarak, evlerinin bulunduğu arazilerinin, Ali Ağaoğlu
gibi işbirlikçilere peşkeş çekileceği
belirtildi. “Evlerimiz onlarca yıllık
emeğimizdir. Emeğimizi yıktırmayalım” denildi.
Polis demek, Küçükarmutlu halkı
için yıkım, işkence, katliam demekti.
Yürüyüş esnasında önünden geçilen
karakol da ölüm orucu direnişçilerine
kucağını açan Küçükarmutlu halkına
yönelik katliam operasyonu sonucu
açılmıştı. AKP’nin yıkım saldırısında
yine bu karakoldan halkın üzerine
saldırılacak, halk başını soktuğu iki
göz kondusundan da edilmeye çalışılacak. Bunu bilen Küçükarmutlu
halkı karakolun önünden geçerken;
“Katil Polis Mahalleden Defol”, “İş-

kencecilerden Hesap Sorduk Soracağız” sloganlarını attığı sırada,
hiçbir polis, karakoldan kafasını çıkarıp bakamıyordu.
Mahallenin sokaklarında yaklaşık
bir saat yapılan yürüyüşün ardından,
otobüs durağı önünde Halk Cephesi’nin hazırladığı açıklama okundu. AKP’nin yıkıma karşı verilecek
hukuki mücadelenin önünü de kestiğinin belirtildiği açıklamada,
“Halk, bu zulme karşı, nasıl bir
yasal düzenleme yapılırsa yapılsın,
barınma hakkını kullanmalı ve mücadele etmelidir. Kentsel dönüşüm
yerine, yerinde ıslahı savunmalı ve
evlerinin yok pahasına ellerinden
gitmesine karşı direnmelidir” denildi. Açıklamanın devamında halkın
bu direnişte yalnız olmadığı, İstanbul’un birçok semtinde Halk Komiteleri kurulduğu belirtildi.
Açıklamanın ardından “Zafer Yakında” marşı söylenerek, cemevine
kadar yürüyüşe devam edildi. 110
kişinin katıldığı eylem cemevine gelince sonlandırıldı.

Rant ve Yıkım
AKP’nin Gerçek Yüzüdür!
İzmir Halk Cephesi, 29 Ağustos
günü Narlıdere İnönü Mahallesi’nde
yıkımlarla ilgili kuşlama yaptı. Çalışma
sırasında Halk Cepheliler, AKP’nin
gerçek yüzünü ve kentsel dönüşüm
adı altında mahalleleri tekellere rant
amaçlı satacaklarını anlattılar. Toplam
4000 adet kuşlama yapıldı.
İnönü Mahallesi’nde 5 Eylül günü
de bildiri dağıtıldı.
Gecekondu mahallesi olan bu
yerde, kentsel dönüşüm ile amaçlananın, ekonomik getirisi fazla olan

Küçük Armutlu
projeleri hayata geçirebilmek olduğu,
bunun için manzaralı ve merkeze
yakın yerleri gecekondulardan temizlemek olduğu anlatıldı. Yine İzmir’de daha önce kentsel dönüşüm
adıyla yıkımların yapıldığı Kadifekale
semtinde yaşananlar örnek olarak
anlatıldı; orada evleri yıkılanların
bugün oturduğu TOKİ konutlarının
1 yıl olmadan oturulamaz hale geldiği, TOKİ konutlarını kabul etmeyenlerin de evlerinin değerinin çok
altında bir parayı kabul etmek zorunda kaldıkları söylendi.
Bildiri bırakılan her evde AKP’nin
yağma ve talan projesi olan kentsel
dönüşüm anlatıldı ve sohbet edildi.
Konuşmaların sonunda hemen herkesin tepkisi aynı idi: “Biz buraya
yerleşmişiz, gitmeyiz, evimizi de bırakmayız”, Su, çay ve meyve ikram
edilen evlerden bir daha görüşme
sözü verilerek ayrılındı.
Üç saat süren çalışma sonunda
bildiri dağıtımınsın yanısıra Yürüyüş
dergileri halka ulaştırıldı, 15 afiş asıldı
ve çok sayıda kuşlama yapıldı.
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Dersim Halkı, Kapısını Devrimcilere
Açmaya Devam Edecektir!
28 Ağustos günü Dersim'in Ovacık İlçesi’ne bağlı Kızık Köyü’nde, Murat İncioğlu, Hıdır Güneş ve İbrahim Aslan isimli köylülerin evleri askerler ve özel timler tarafından
basıldı. Evleri basılan aileler, 1994'teki köy boşaltmalarında köyleri boşaltılan ve bunun ardından Kızık Köyü’ne
yerleşmiş aileler.
31 Ağustos günü de Ovacık’a bağlı Hanuşağı Köyü basılarak, köyün erkekleri kahvehaneye toplandı. Kadınlar
da zorla evlerine sokuldu. Arama izni soran kadınların üzerine silah doğrultularak “Ne arama izni” denildi. Hamile bir kadın tartaklandı. Köylüler “94’teki gibi yapacağız”
denilerek tehdit edildi.
Dersim halkı, bu yaşananların yabancısı değildir.
Dersimliler’in evlerinin kapısı halk düşmanlarına değil,
halkın evlatlarına açık olmuştur. Bu yüzden de devlet terörü her zaman üzerlerinde olmuştur.
Baskınların ardından Kızık ve Hanuşağı köyleri, 1 Eylül günü aralarında Halk Cephesi'nin de bulunduğu devrimci kurumlar tarafından ziyaret edildi. Basılan evlerdeki
ailelerle konuşuldu. Köylüler baskınlara olan öfkelerini
anlatarak, bu durumun köydeki çocukları etkilediğini anlattılar. Hanuşağı'ndaki köylüler, baskının ertesi günü savSayı: 329
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cılığa giderek suç duyurusunda bulunduklarını anlattılar.
Baskınların ardından 3 Eylül günü
köy boşaltmalara, köy baskınlarına, orman yangınlarına,
tehditlere karşı Ovacık’ta yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe
yaklaşık bin kişi katıldı. “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Hanuşağı ve Kızık Köylüleri Yalnız Değildir”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları eşliğinde yapılan
yürüyüş, belediye binası önünde son buldu.
Belediye binası önünde basına bir açıklama yapıldı. Sevinç Bozdağ’ın yaptığı açıklamada, 27 Ağustos günü Kızık Köyü, 31 Ağustos günü ise Hanuşağı Köyü’nün askerler
tarafından basılarak köylülerin darp edildiği belirtildi. Askerlerin “Sizi ‘94’teki gibi yaparız!” diyerek tehdit ettiğini söyleyen Bozdağ; baskıların kendilerini korkutmadığını, asıl korkanların, 2-3 kişinin yaşadığı evleri yüzlerce
askerle basanlar olduğunu vurguladı.
“Köy Boşaltmalar, Köy Baskınları, Orman Yangınları, Asimilasyon… Devlet Terörüne Boyun Eğmeyeceğiz”
yazan “Ovacık Halkı” imzalı pankartın taşındığı eylem sloganlarla sona erdi.

Yarin Yanağından Gayrı Her Yerde,
Her Şeyde, Hep Beraber Olmak İçin
Halk Sofrasında Buluşalım!
İstanbul’da, her milliyetten ve inançtan insanları biraraya
getirmeyi, halkın kendi kültür ve geleneğini sürdürmeyi
amaçlayan ve 9 Eylül günü Gazi Barajı’nda yapılacak olan 9.
Geleneksel Halk Sofrası Pikniği’nin çalışmaları devam ediyor.
30-31 Ağustos günleri Bağcılar Yeni Mahalle ve Yavuz Selim Mahallesi’nde piknik afişleri yapıldı. Halk Cepheliler 12 Eylül günlerinde de Yeni Mahalle Ahmet Kavaklı Caddesi
üzerinde bulunan Fırıncılar Durağı önünde pikniğin duyurusu için masa açtılar. Masada Yürüyüş ve Tavır dergilerinin de
tanıtımı yapıldı. Aynı günlerde Yeni Mahalle’de Yürüyüş dergisinin ozalitleri yapıldı.
1 Eylül günü saat Mecidiyeköy’de biraraya gelen Devrimci
Memur Hareketi, 9. Geleneksel Halk Sofrası Pikniği için “Biz
Bir Dost Sofrasında Bir de Harman Dalında Diz Kırarız” şiarıyla masa açtı. Açılan masada 200 bildiri halka ulaştırıldı. Yaşanan sıcak sohbetlerin ardından halk, pikniğe davet edildi. Bir
saatlik davetiye dağıtımının ardından hep beraber işçi direnişini desteklemek için Taksim’deki yürüyüşe katılındı.
3 Eylül günü de Sarıgazi’deki Demokrasi Caddesi’nde pikniğin duyurusunu yapmak ve geniş kitlelerin katılımını sağlamak için 250 adet afiş yapıldı. Ayrıca Demokrasi Caddesi girişine masa açıldı. 15:30-20:30 saatleri arası açık kalan masada
Grup Yorum şarkıları eşliğinde pikniğe çağrı yapıldı. Masada yüzlerce bildiri dağıtıldı, bilet satışı gerçekleştirildi ve aynı
dergimiz Yürüyüş dergisi halkımıza ulaştırıldı.
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TKMP, Tecrit İşkencesinin
Suç Ortağı Adli Tıp Kurumu’ndan
Hesap Soruyor!
Tecrite Karşı Mücadele Platformu (TKMP),
devrimci tutsakların tecrit altında insani olmayan koşullarda yaşatılmasına ve adına tecrit denilen işkencenin ortadan kaldırılmasına karşı yeni bir
kampanya başlatıyor.
TKMP tarafından başlatılan kampanyanın ilk eylemi 5 Eylül günü İstanbul’da Yenibosna Adli Tıp
Kurumu önünde gerçekleştirildi. 30 kişinin katıldığı
ve “Adli Tıp Kurumu Tecritteki Ölümlerden Sorumludur, Tecrite Son” pankartlarının açıldığı eylemde yapılan açıklamada; 2012 yılında 18, 2011’de
67, 2010’da 70, 2009’da 66, 2008’de 71 ve 2007’da
57 tutsağın hapishanelerde katledildiği belirtildi. Ardından, hasta tutsakların tedavilerinin engellendiği anlatıldı.
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta
Tutsaklar Serbest Bırakılsın”, “Tecriti Kaldırın
Ölümleri Durdurun” sloganlarının atıldığı eylemde Adli Tıp Kurumu’nun, ağır kanser hastası tutsakları ring içinde yüzlerce kilometrelik yolculuk
yapmaya zorunlu kılarak ve ondan sonra da alay eder
gibi şöyle bir bakıp “Tedavileri yapılmaktadır, cezaevinde kalabilir” raporunu vererek cinayetlere ortak olduğu belirtildi. Eylem, hasta tutsakların özgürlüğü için mücadeleye devam edileceği vurgusu
ve önümüzdeki ay Tekirdağ F Tipi önünde olunacağı duyurusuyla bitirildi.

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİ VELİLERİ, HALKIMIZ

Avrupa’da

Yoksulluğumuz Kader Değildir,
Dayanışmayı Büyütelim!

İngiltere Anadolu Halk Kültür Merkezi tarafından
başlatılan Kardeş Mahalle Filistin Mahallesi Çocuklarıyla Yardımlaşma kampanyasının duyurusu 1
Eylül günü Bülent Dil çocuk korosu üyelerinin de katılımıyla Londra’nın Green Lanes/Haringey bölgesinde yapıldı. Minik gurbetçiler vatanlarındaki yaşıtlarını unutmadıklarını ve onların yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiler.
Üzerlerine “Yürüyüş” tişörtleri giyip hem dergi dağıtıp, hem de esnaflarla görüşen çocuklar, kampanyaya katılım çağrısı yaptılar. Anadolu’nun paylaşım
ve yardımlaşma kültürünü büyüklerine anlatan çocuklar, 3 saat süren çalışmada 35 dergi dağıtıp, kampanyaya katılım sözleri aldılar.
2 Eylül günü de her hafta yapılan kahvaltının ardında çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılıp
“Yoksulluk Kader Değildir, Dayanışmayı Büyütelim”
başlıklı bildiri okundu.
Okunan bildiride "Ay ve güneş herkesin lambasıdır,
hava herkesin havasıdır, su herkesin suyudur da ekmek neden herkesin ekmeği değildir. Acı niye herkesin acısı değildir?’ demiş Şeyh Bedreddin. Çalışan
da üreten de halktır. Halkın emeğidir onları zengin
yapan. Biz yoksullaştıkça onlar karlarına kar katı-

yorlar. Bize yoksulluğu kabul ettirip hesap sorma bilincimizi köreltmek istiyorlar. Haykırmalıyız; Hayır
Yoksulluk Kader Değildir! Yoksulluk kaderse zenginin
kaderi ne? İnsan kadere zenginken değil, yoksulken
inanır, inandırılmaya çalışılır... Unutmayalım ki, bizim buralara gelmemizin sebebi de bu düzendir, yoksulluğumuzdur, daha iyi bir yaşam isteğidir. Bugün
buralarda yaşıyor olabiliriz, ama unutmayalım, geldiğimiz yer bizim memleketimiz, bizim insanlarımız..." denildi.
Yapılan sohbetlerde herkes çevresini çalışmaya katacağını söyleyip, ayakkabı, çorap, mont, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri alacaklarını ve aldıracaklarını belirttiler.

Yunan Hükümeti Mültecilerle
Değil, Gırtlağına Çöken
Emperyalizmle Uğraşmalıdır!
Yunanistan’da son günlerde mültecilere yönelik saldırıları protesto etmek için mülteci örgütleri bir protesto yürüyüşü düzenlediler. Yunan sol örgütlerinin de katıldığı eylem
24 Ağustos günü Omonya Meydanı’nda başladı. Eylemde,
son dönemde Yunan hükümetinin mültecilere yönelik saldırı
ve tutuklama politikaları ile hükümetten güç alan faşistlerin katliamları anlatıldı. Polisin özellikle Müslümanların evlerine, iş yerlerine, mescitlere baskınlar düzenlediği belirtildi.
Yunan Devleti protesto edildi. Ayrıca konuşmaların ardından kürsüden “Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük” kampanyasının duyurusu yapıldı ve Nevzat Kalaycı’nın iade edilmemesi
istendi. Ve Sintagma Meydanı’na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında “Devrimci Tutsak Nevzat Kalaycı Faşist Türkiye Devleti’ne İade Edilemez - Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük” yazılı pankart taşındı. Büyük çoğunluğu mülteci yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı eylemde, 300 bildiri dağıtıldı.
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Melek Serin 40
Yemeğiyle Anıldı!
Yunanistan'ın Atina şehrinde 15 Temmuz
günü hayatına son veren Melek Serin için 25
Ağustos’ta 40 yemeği verildi.
Melek Serin nezdinde tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan anmada: “Melek Serin yoldaşımız tüm şehitlerimiz gibi bize öğretici olmuştur. Onun şehitliği bize bir kere daha öğretmiştir ki, yoldaşlarımızla bir çift göz olmalıyız, yoldaşlarımızı iyi tanımalı, emek vermeliyiz. Devrim yolu sarp bir yoldur. Melek yoldaşımız
gösterdi ki bu yolda durmak yok, sürekli yenilenmek var.” denildi. Anma şu sözlerle bitirildi: “Tüm şehitlerimizin olduğu gibi Melek Serin’in de hesabını soracağız emperyalizmden. Halklara umutsuzluğu ve çözümsüzlüğü yayan emperyalizmle savaşacak,
sosyalizmi kuracağız”
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AVRUPA’dakiBİZ
diri diri yakılmak diyen taAlman Devleti bırakın
nıdıklarınız var mı? Bunırkçı katilleri bulmayı, yarlar genelde psikopat gögılamayı ve halka teşhir etrünümlü olurlar, tek olmeyi; onlar hala bu saldırıduklarında kedi, toplu ollara maruz kalan halkları fişduklarında aslan olurlar.
leme derdinde. Bunların tek
"Bu şekilde tanıdığınız
bir amacı vardır, kendi piskomşularınızı bize ihbar
liklerini örtbas etmek.
edin” diyebilirsiniz; çok
Son aylarda İçişleri Bazor olmaz ihbar edenler çıkanlığı’nın Nazileri destekkar, çünkü kendi halkınılediğini gösteren bir çok belzı ihbarcılığa çok iyi alışge ortaya çıkmıştır. Bir çok
tırmışsınız. Ama nereye
demokratik kurum da İçişleihbar edecekler? Size ihbar
ri Bakanlığı’nın istifa etmeetseler, siz aklıyorsunuz,
sini isteyen çağrılar yapmıştı.
terfi ettiriyorsunuz. İşte buHatta geçen sayımızda İçişlerası eksik kalıyor.
ri Bakanlığı’nı bu konuda hesap vermeye ve istifaya çaŞunu asla başaramazsığırmıştık.
nız: Bizim halkımızı ihbarcı bir toplum haline geNe oldu dersiniz? İÇİŞtiremezsiniz. Bu konuda
LERİ BAKANLIĞI hesap mı
kökleri çok onurlu bir tarivermeye başladı?
he sahibiz. Ama bu ihbarları
Tam tersine o hala IRKÇI
yapacak çok sayıda Alman
Nazilerin elini güçlendirme
bulabilirsiniz malesef. Çünderdinde.
kü Alman halkını siz şeSon olarak İçişleri Bakankillendiriyorsunuz. Müslığı tarafından bütün Müslülümanlığı, terörizm ile eşmanları fişlemeyi terörist gösArkadaşım
Fatma.
Kendisini
özlüyorum,
değer haline Alman Devleti
termeyi hedefleyen bir kamçünkü
son
zamanlarda
kendisini
getirmiştir.
panya başlattı.
tanımıyorum. Gün geçtikçe daha fazla
Bakanlık, kampanyayİçişleri Bakanlığı’na Soiçine kanpanıyor ve her geçen gün
la radikalleşmenin önüne
ruyoruz;
geçecekleri iddiasında buradikalleşiyor. Kendisini dini fanatiklere
“Nerede içine kapanık bir
lunuyor, bu kampanyanın
ve terör örgütlerine tamamen
Müslüman görürseniz ihbar
edin” diyorsunuz. Örneğin, kaybetmekten korkuyorum. Sen de benim tek amacı gündem saptırmak Nazilerin katliamlabizim sizin eğitim sisteminiz
gibi düşünüyorsan, radikalleşmeyle ilgili
rındaki paylarını unutturyüzünden içine kapanık çok
danışma merkeziyle irtibata geç....
mak ve asıl sorun olan ırkçocuğumuz var; kendine güçılığı yokmuş gibi göstervensiz, kendini dışlanmış hisyor.
Ne
oldu,
terörist
mi
bunlar?
mektir. Bunun tek amacı halkı tam terseden. Şimdi ne olacak, hemen İçişsi bir yöne yönlendirmektir.
Teröristleri uzakta aramayın. Asıl
leri Bakanlığı mı aranacak? "Komşum Fatma’nın kızı çok içine katerörist yanıbaşınızda. Sizin kendi popanmaya başladı” mı diyecek? Siz de
lis memurlarınızın, bizi diri diri yaAlmanya’daki Tehlike
potansiyel terörist muamelesi yapıp
kan Nazilere yardım ettiği belgelenRadikal İslam Değildir!
gözaltına mı alacaksınız?
di. Ne yaptınız? Astınız mı sokaklaTehlike Irkçılık ve
Ya da örneğin gerçekten İsrail'in,
ra afişlerini, teşhir ettiniz mi? Ya da
Nazilerdir!
Amerika’nın katliamlarını lanetliyargıladınız mı? Yoksa terfi mi ettir11 Eylül sonrası fırsat bu fırsat
yordur veya işkenceci Amerikan asdiniz?
Müslümanlara yönelik bir çok yaptıkerlerinden biri öldüğünde seviniSiz bu tür afişleri ırkçı Naziler için
rım hayata geçirildi. Dernekler yasası
yordur. Ne olacak bu da potansiyel teyapmalısınız.
Alman
halkına
şöyle
bir
yenilendi. Okullarda, işyerlerinde
rörist muamalemesi mi görecek? Böyçağrı yapabilirsiniz: İşsizliğin, Alırkçılık arttı. Avrupa’nın bir çok ülle milyonlarca terörist bulabilirsiniz;
manya'da iyi gitmeyen her şeyin sokesinde türban yasağı tartışıldı. Françünkü bizim halklarımız Katil Amerumlusu olarak Müslümanları gören
sa’da yasaklandı. Hollanda’da ve Alrika ve İsrail devletlerine her gün bedmanya'nın bazı okullarında Türkçe
dualar ediyor, onları her gün lanetlikomşunuz var mı? Ve bunlara haktır

ALMAN İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI BÜTÜN
MÜSLÜMANLARI
FİŞLEME KAMPANYASI
BAŞLATTI!
BİZİ DEĞİL IRKÇI
NAZİLERİ FİŞLEYİN!
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konuşma yasağı getirildi.
Alman vatandaşlığına geçebilmek için Müslümanları rencide edici sorular konuldu. Daha onlarca ırkçı saldırılara maruz kaldık ve kalmaya
devam ediyoruz.
Almanya'da yıllardır evlerimiz
yakılıyor, insanlarımız katlediliyor
ama buna karşı mücadele edilmiyor,
tam tersine destekleniyor. Hiç bir
radikal eylemi dahi olmamış İslami
örgütler için kampanyalar yürütülüyor.
Türkiyeli devrimciler Alman Devleti’nin ırkçılığı destekleyen yüzlerini teşhir ettikleri ve ırkçılığa karşı mücadele ettikleri için tutuklanıyor yıllarca hapis cezası alıyor. Amaç İslami örgütler, radikaller değildir, kimseyi kandırmasınlar. Amaç bütün
Müslümanları terörize etmektir.

Alman Devleti kendi karşısında
sesini en fazla kim yükseltecekse ilk
önce onun sesini kısmak istiyor.

Diyanet, İslam Karşıtı
Kampanyaya Destek Çıktı!
Diyanet (DİTİP) Bütün
Müslümanların
Fişlenmesinden mi Yanadır!
Bir çok İslami kuruluş ve demokratik kurum kuruluşlar bu kampanyaya karşı açıklamalar yaptı. Ama Diyanet DİTİB, VIKZ ve Avrupa Türk İslam Birliği’nin de üyesi olduğu ZMD
BU KAMPANYAYA DESTEK VERİYOR...
Bu kuruluşlar ne yaptıklarının,
kimin yanında olduklarının farkındalar mı? Kendinize gelin!
Böyle bir kampanyanın arkasında

olmak, kendi halkının fişlenmesinin
yanında olmaktır.
Özellikle Diyanet o zaman bütün
Müslümanların terörist olarak gösterilmesinin arkasında demektir, bu
kadar açık…
Bu tutumlarından hemen geri
adım atmak zorundadırlar, bu kendi
halkına düşmanlıktır.
Bu ciddi bir kampanyadır ve Türkler, Araplar, Kürtler başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlara
çağrımızdır, bu kampanyayı protesto edelim.
İçişleri Bakanlığı’nı arayıp protesto edelim.
Bu afişleri mahallelerimizde istemediğimizi söyleyelim.
Aksi takdirde yarın hepimiz potonsiyel terörist olarak gösterileceğiz.
Şimdi hepimiz birlik olmalıyız.

Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük Kampanyası Başladı!
Yunanistan'ın Atina şehrinde Özgürlük Komitesi, 23
Ağustos günü Selanik merkez meydanınında imza masası açtı. Kamara Meydanı’nda açılan imza masasının arka
kısmına “Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük, Nevzat Kalaycı
Türkiye Faşizmine İade Edilemez!” sloganlarının yazılı olduğu afişlerle, “Türkiyeli Devrimci Nevzat Kalaycı
İade Edilemez” pankartı asıldı. Masada 750 adet bildiri
dağıtıldı, ilk gün itibariyle de 37 imza toplandı.
2. gün de masa aynı saatte açıldı. Yunan solundan biri
gelerek, Radyo Çalışanları Derneği’nin Nevzat Kalaycı’yla
dayanışma mesajı vereceğini söyledi. Boş bir imza föyünü
aldı.
Akşam üzeri Gümülcineli birisi masaya gelerek,
destek verdi.
23 Ağustos’ta ayrıca Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük Komitesi üyesi bir kişi, SYRIZA (Radikal Sol Birlik) milletvekili Tasos Kurakiş ve SYRIZA’dan bir kişi daha olmak üzere, Nevzat Kalaycı’nın tutsak olarak bulunduğu
Metagogon’a gidildi. En az yarım saat bekletilen heyetle pazarlık yapan polisler, yalnızca bir kişinin görüşebileceğini söylediler. Bunun üzerine SYRIZA üyeleri
Türkçe bilmedikleri için Özgürlük Komitesi üyesi 20 dakikalık bir görüşme yaptı. Nevzat Kalaycı’nın moralinin
yüksek olduğu görüldü. Ve ihtiyaçları giderildi.
3. gününde imza masasının ilk misafiri Kıbrıs Rum Kesimi’nden biriydi. Kendisini milliyetçi olarak tanıtan bu
kişi de imza verdi. 3. günün sonunda 900 bildiri dağıtıldı, 35 imza toplandı.

4. gün, masaya SYRIZA milletvekili Teodoros Dricas
geldi, desteklerini sundu. Dricas, üyesi olduğu birliğin çeşitli eylemler yapabileceğini, mecliste soru önergesi
olarak gündeme getirebileceklerini ve Adalet Bakanlığı’nı
zorlayacaklarını söyledi.
Dördüncü günün sonunda 52 imza toplandı ve 700 bildiri Yunan halkına ulaştırıldı.
5. gün öğlen saatlerinde iki polis gelerek, masayı kaldırın dedi. “Kaldırmıyoruz, yapabiliyorsanız gelin” cevabı üzerine amirleriyle de görüşen polisler, elleri boş olarak gitmek zorunda kaldılar. Gün sonunda 55 imza toplandı, 1000 bildiri dağıtıldı.
6. gün 2 kilise görevlisi geldi; imza atıp başarı dilediler. Bildiriyi alıp okuyan genç bir kız geldi. Bakanlığın telefonunu arayacağını söyleyerek ve başarılar dileyerek gitti. 650 bildiri dağıtılırken; 26 imza toplandı.
7. gün 500 bildiri halka ulaştırılırken; 8. gün 800 bildiri dağıtıldı.

AKP’NİN FAŞİST GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE TESLİM OLMAYIN!

Sayı: 329

Yürüyüş
9 Eylül
2012
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
15 Eylül - 21 Eylül
1969 Samsun Vezirköprü doğumludur.
Devrim mücadelesine üniversite yıllarında
katıldı. Mücadele Gazetesi’nin Sivas Temsilciliği’ni yaptı. 2 Temmuz Sivas katliamı
sonrasında faşistlere karşı tepkileri örgütleyen komite içindeydi. 15 Eylül 1994'te HaRıfat ÖZGÜNGÖR fik'in Ekinözü Köyü'nde jandarma tarafından tutsak edildi. Karakolda işkencelerden geçirildikten
sonra katledildi. Şehit düştüğünde Ahmet Karlangaç Kır
Birlikleri’ndeydi.
1977 doğumlu, Bursa Gemlik’te oturan Yü rü yü ş dergisi okuru bir emekçiydi.
Çalıştığı Gemport Nemtrans şirketinde
2010 yılı sonunda sendikalaşma sü recine
girerken, Cengiz, direnişin her aşamasının
emekçisi oldu. Nemtrans direnişi sonuçCengiz YILDIRIM landığında “Asıl şimdi işçi oldum'" demişti. Düzenin önüne çıkarttığı zorluklar karşısında içine düştüğü bunalımlar sonucunda 17 Eylül 2011’de intihar ederek yaşamına son verdi.

Anıları Mirasımız
Bir Yoldaşı Rıfat’ı Anlatıyor:
Tüm Şehitlerimize
Devrim Sözümüzü Tutacağız!
“Devrimciliğin yaş değil, inanç ve bilinç işi olduğunu
Rıfat bir kez daha gösterdi.”
Rıfat'ı düşündüğümde gözümün önüne gelen ilk görüntü bir düğünde, şenlikte, gezide çekilen halaylarda coşku ve neşeyle halayı omuzlayışı. Halayı omuzlar gibi kavgayı da omuzladı. Neşesi ve coşkusu hiç azalmadan geleneğimize yakışır şekilde, silahsız da olsa düşmanı işkencede yenilgiye uğratarak şehit düştü.
Rıfat'la aynı memleketteniz. Mücadele Sivas bürosundan bir arkadaşın olduğunu söylediler, tanışmak istedim. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyorduk. Aynı kavganın insanı olmak, aynı değerlere sahip olmak, dost sıcaklığı
için yeterliydi. O dönem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisiydi. Zaman zaman ailesini ziyarete gelirdi.
Vezirköprü o dönem oportünizmin 12 Eylül sonrasında
teslimiyeti ve suskunluğu seçmesiyle birlikte suskunlaşmıştı. Hala devrimci olduğunu iddia edenler, boş gevezelikten başka bir şey yapmazken, "Siz daha dünkü çocuksunuz" diyerek bizi küçümserken, devrimciliğin
yaşla değil, inanç ve bilinç işi olduğunu Rıfat bir kez
daha gösterdi. Bazen oportünistlerin bu durumuna kızar
"bunları harekete geçirmek için illa birimizin katledilmesi mi gerekiyor" derdik. Ama onları bunun bile harekete
geçiremediğini Rıfat'ın cenazesinde gördük. Bunlardan
bir şey olmaz dedikleri halk, 12 Eylül'ün ölü toprağını çoktan üzerinden atmışken, onlar ölüler gibi konuşmadan,
düşünmeden yaşamaya devam ediyorlar.
Çok sık olmasa da Vezirköprü'ye geldiğinde mutlaka

"Belki insanlık ve tarihin tanıklık ettiği en büyük destan,
insan olmanın destanı... mevsim mevsim kucaklandı
Anadolu toprağı. Acı, açlık bedenlerde bal edilip
içildikçe umut oldu... Ve bugün ben de önde yürüme,
koşma onuruna eriştim”
İbrahim Erler
1972 İstanbul Kasımpaşa doğumludur.
1989'da katıldı mücadeleye. 1997'de milis komutanı olarak görev aldı. Bir süre bu
görevini sürdürdükten sonra tutsak düştü.
19 Aralık katliamında yoldaşlarıyla omuz
omuza direndi. 19 Eylül 2001'de bedeniİbrahim ERLER ni tutuşturan üç tutsaktan biri İbrahim Erler'di. Direnişin 67. şehidi olarak ölümsüzleşti.
15 Ekim 1980'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğdu. Ortaokul yıllarından itibaren
devrimcilere sempati duymuştu. İktidarın F Tiplerini gündeme getirmesi üzerine, TAYAD'lıların
mücadelesinde yer aldı. İzmir'de hücrelere
karşı mücadelenin emekçisi oldu. Mücadelenin
Abdülbari
en ön cephesinde yer almaya karar vererek İzYUSUFOĞLU mir'de Ölüm Orucu’na başladı. Daha sonra
Ölüm Orucu’nu Küçükarmutlu’daki direniş evinde sürdürerek
20 Eylül 2001'de ölümsüzleşti.
görüşüyorduk. Bazen "Önce kim şehit düşecek" diye birbirimizle iddialaşırdık.
En küçük fırsatları dahi insanları örgütlemek, bir şeyler anlatmak için değerlendirir, bitmez bir enerjiyle çalışırdı. Onu bir dakika bile boş bulmak mümkün değildi. Onu
ya insanlarla konuşurken ya da işlerine yardımcı olurken
görürdük.
Daha ekonomik ve insanlarla sohbet olanağı daha fazla olduğu için trenle yolculuk yapardı. Sivas-Samsun arasında tanıştığı birçok insan vardı. Mücadele Sivas Bürosunda emeği geçen, militan gazetecilik anlayışının somutlandığı bir insandı Rıfat. Sivas'ta TÖDEF rehberlik masalarında insanlara yardımcı olmaya çalışırken görürüz
Rıfat'ı. Kız kardeşim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni kazandığında rehberlik masasına uğramasını ve Rıfat'ı bulmasını söylemiştim. Daha kız kardeşim Rıfat'ı aramadan,
Rıfat yeni gelen her öğrenciyle ilgilendiği gibi kız kardeşimi de bulmuştu bile.
Onu en son gördüğümde çok fazla sohbet imkanı bulamadık. Ayrılırken; "Belki bir daha görüşemeyiz" derken
farklı bir alanda çalışmaya başlayacağını anlamıştım. Bir
an ne diyeceğimi şaşırmıştım. "Mücadele içinde olacağını bilmek yeter, belli olmaz bir gün bir yerde karşılaşırız" demiştim.
Tutuklandıktan kısa bir süre sonra onun katledildiğini
öğrendim. Görüşe gelen aileler "Senin hemşerinmiş, Sivas'ta katledilmiş" dediklerinde ilk aklıma gelen Rıfat oldu.
Ölümü kucaklamada sen önce davrandın Rıfat, şehit düştün. Cenazesine katılan insanlar, vücudundaki izlerden
işkence yapılarak katledildiğinin belli olduğunu söylerken
kin ve öfkem bir kat daha arttı.
Rıfat, şimdi senin tanıdığın, emek verdiğin insanlar kavgayı omuzladı. Rıfat abileri gibi olmak, onun gibi savaşmak için seni örnek alıyorlar. Senin coşkunu ve kararlılığını kavgamızda yaşatacağız. Sana ve tüm şehitlerimize
söz veriyoruz, devrim sözümüzü tutacağız.

Katliamcıların Takipçisi Olalım,
Yeni Katliamlara İzin Vermeyelim!

Turan KILIÇ

Yusuf BAĞ

Uğur SARIASLAN

Buca Hapishanesi'nde 21 Eylül 1995'de özgür tutsaklara karşı gerçekleştirilen saldırıda, direniş destanı yazarak şehit düştüler.
Turan Kılıç, 1958 doğumlu, iki çocuk babası bir emekçiydi. İzmir Kınık ilçesi Taştepe
köylülerinin önderiydi. Hareketin bölgede verdiği bütün görevlere koşturdu.
Yusuf Bağ, 1970 Kayseri Pınarbaşı doğumludur. Çerkez milliyetinden ve İzmir'in ilk
Dev-Genç'lilerindendi. Eylül 1993'de tutsak
düştü.
Uğur Sarıaslan, 1971 Kayseri doğumludur.
İzmir'de Liseli Dev-Genç saflarında görev aldı.
1912'de Van'da doğan Ruhi
Su, "Ermeni Tehciri" zamanında anne-babasını kaybetti. Çocukluğu yetimhanede ve yoksul
bir ailenin yanında geçti.
Düşüncelerini müziğe, müRuhi SU
ziğini düşüncelerine katan Ruhi
Su, ülkemizde müziğin, sanatçının sosyalizm
mücadelesiyle bütünleşmesinin öncülerinden
biri oldu. Ruhi Su, müziğinde ve yaşamında
taviz vermediği sosyalist tavrı nedeniyle iktidarların baskılarıyla karşılaştı hep. 12 Eylül
cuntası yıllarında rahatsızlandı. Tedavisi için
yurtdışına çıkması gerekiyordu ama "sakıncalı"
bir sanatçı olarak pasaport verilmedi. 20 Eylül 1985 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Şilili Sanatçı Victor Jara,
müziğiyle halkının sesi olduğu için cuntacıların hedefi haline gelen sanatçılardandır. Halkın acılarını, sömürüyü, emperyalizmin politikalarını anlattı şarkılarıyVictor JARA
la. "Marksist kanser sökülüp
atılacaktır" diyerek insan avına çıkan Şili'nin
faşist diktatörü Pinochet'in ilk hedeflerinden
biri oldu. Tutsak edilerek Santiago Stadyumu'na doldurulan ve orada 16 Eylül 1973'te işkencelerde katledilen on binlerce Şilili'nin arasında Victor Jara da vardı. Gitarını çaldığı eli
kırılır, şarkı söyleyen dili kesilir ama pes etmez yüreği. Devam eder ayaklarıyla, kırık parmaklarıyla ritim tutarak halkın sesi olmaya.

Cem Aygün, 29 Ağustos günü, Ankara Keçiören’de, “dur
ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polis tarafından katledildi.
Polisin GBT’sine baktığı ve hakkında “yakalama” kararı olduğunu söylediği iddia edilen Cem Aygün, paniğe kapılarak koşmaya başlayınca arkasından defalarca ateş edilerek
öldürüldü.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Aygün’ün katledilmesiyle ilgili olarak 1 Eylül’de yazılı bir açıklama yaptı. Yargılandığı bir dosyadan ifadesi alınarak serbest bırakılması için
çıkarılan yakalama kararının, katledilmesine gerekçe yapıldığını belirten ÇHD, “Cem Aygün’ün ‘dur ihtarına uymadığını’ iddia eden polis, arkasından 10 el ateş ederek ‘durdurma’ değil, katletme amacıyla hareket etmiştir.” denildi.
Cem Aygün ve ondan önceki tüm infazların sorumlusunun, polis infazlarını ve şiddetini yasalar ve yargı kararları yoluyla aklayan siyasi iktidar ile polisi kollayan yargı olduğunun belirtildiği açıklama şu sözlerle bitirildi: “Cem Aygün’ün polis tarafından öldürülmesi ilk değildir. İnfazı gerçekleştiren polisin aklanması için hem polis teşkilatının hem
de yargının her yolu deneyeceğini biliyoruz. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, devletin bütün aygıtları ile meşrulaştırdığı işkence ve infazların cezasız kalmaması için her
koşulda mücadele edeceğiz. Bundan önceki polis infazlarında olduğu gibi şimdi de Cem Aygün’ün katilinin cezalandırılması için davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna
duyururuz.”

Şehitlerimiz Onurumuzdur,
Onurumuza Sahip Çıkacağız!
Erdal Dalgıç ve Hasan Selim Gönen için 2 Eylül günü Antalya’da anma yapıldı. Erdal Dalgıç’ın özgeçmişinin anlatıldığı
programda, Dalgıç’ın şehitliği ile ilgili bir de metin okundu.
Okunan “Kadife Tenli Zamanlara” şiirinin ardından Hasan
Selim Gönen ve direnişi anlatıldı. Hasan Selim Gönen’i tanıyan arkadaşları, Hasan Selim Gönen’in mütevazılığını, çalışkanlığını, küçükle küçük, büyükle büyük olması ile her insana nasıl ulaştığını anlattılar. Program, şehitlerimizin sevdiği türküler ve marşlar söylenerek bitirildi.

Tekirdağ’da Umudun Adı
Duvarlara Nakşedildi!
27 Ağustos Pazartesi akşamı Tekirdağ merkezde
Turgut Mahallesi’nde Cepheliler tarafından 2 ayrı yere
“CEPHE” yazılaması yapılarak, umudun adı selamlandı.

Mizah Mazlumun Zalimden
İntikam Alma Aracıdır
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