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Ş

adi Özbolat’ın Alman emperyalizminin Tek Tip Elbise dayatmasına karşı başlattığı açlık grevi 29.
gününde zaferle sonuçlandı.
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lman emperyalizmi de Türkiye’li
Özgür Tutsakların teslim alınamayacağını gördü. Tek Tip Elbise dayatması ile, onur kırıcı uygulamalar
ile Şadi Özbolat’ı “buranın kuralı böyle” diyerek teslim almak istemişti.
Oysa “kural” dedikleri, “yasa” dedikleri onların kurallarıydı. Biz koymadık o kuralları, bize sormadılar o
kuralları koyerken. Biz o kurallarla ne
yapılmak istendiğine bakarız. On yıllar önce 12 Eylül cuntasının hapishanelerinde onursuzlaştırmanın, teslim almanın aracı olarak dayatılmıştı Tek Tip Elbise. Onursuzlaştırmanın,
teslimiyetin sembolü olan TTE’yi
asla giymeyeceğimizi bir kez söyledik. Şadi Özbolat bunu Alman emperyalizmine de hatırlattı. Teslim almak istedikleri Özgür Tuksak Özbolat’ın direnişi karşısında teslim oldu.

A

lman emperyalizmine geri adım
attırılamayacağını düşünenler,
Alman hapishanelerinde direnilemeyeceğini düşünenler yanıldılar. Dünyanın her tarafında direnenler kazanır. Şadi Özbolat bunu Alman emperyalizminin hapishanelerinde direnerek bir kez daha gösterdi.

B

u zafer, bu onur özgür tutsakların ölen ama teslim olmayan, her
koşulda direnen bir tarihin, ideolojinin zaferidir. Baskının, terörün, faşizmin olduğu yerde kazanmanın tek
yolu direnmektir.

B

u zafer, içerde-dışarda ortak bir
ruhun, çoşkunun, tek bir yürek
olarak birimiz hepimiz, hepimiz bi-
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rimiz için diyerek direnmenin sahiplenemin zaferidir.

T

ürkiye faşizmi, tutsakları teslim
almak için, ‘84’te, ‘96’da,
2000’de defalarca denedi. Yaktılar,
kurşunladılar... Kimyasal gazlarla
diri diri yaktılar. İşkencelerden geçirdiler, hızar makinasıyla başımızı
kesmek istediler. Teslim alamadılar.
Büyük direnişte 122 şehit verdik.

A

lman emperyalizmi sandı ki,
Şadi tek kişilik bir hücrede yalnız başınadır... Diğer tutsaklar gibi; tek
kişilik hücrede direnemez diyerek
irademizi sınamaya kalkıştı. Ama
yanıldılar; Direniş bizim geleneğimizdir. Direniş bizim tarihimizdir. Hiç
tereddütsüz, “Türkiye Faşizmi başaramadı, Alman Emperyalizmi de başaramayacak, Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyeceğiz” dedik. Çünkü
kazanacağımıza inancımız, direnişi ne
pahasına olursa olsun sonuna kadar
sürdürecek cüretimiz, cesaretimiz,
irademiz var. Alman emperyalizmi de
bunu çok iyi bilmektedir. Şadi Özbolat
bunu bir kez daha gösterdi.

D

irenmeyen çürür diyoruz. Direnmeyenler çürümeye devam
ediyor. Dağlarda elde silah gerillaların teslim olduğuna tanık oluyoruz.
Dünyanın dört bir yanında teslimiyet
kol geziyor. 40-50 yıllık silahlı mücadele veren örgütler silah bırakmayı, emperyalizmle ve işbirlikçi oligarşilerle uzlaşmayı tartışırken biz her
yerde direniyoruz. Şadi Özbolat’ın Alman emperyalizmin hapishanelerindeki direnişi ve zaferi bu yanıyla da
önemli ve öğreticidir.

Ş

ADİ ÖZBOLAT VE TÜRKİYELİ DEVRİMCİ TUTSAKLARA

ÖZGÜRLÜK! Alman emperyalizmi
Türkiye faşist devleti ile olan çıkar
ilişkilerinin gereği kendi yasalarını da
bir kenara bırakıp Türkiyeli devrimcilerin en demokratik faliyetlerini
yasaklıyor. Devrimcilere tecrit uyguluyor. Devrimcileri gözaltına alıp
tutukluyor. Hapishanede koyu bir tecritle teslim almaya çalışıyor. Türkiye
faşizmi devrimcileri teslim almak
için ne yapıyorsa Alman emperyalizminin de aynı politikaları uyguluyor. Türkiye faşizminin mahkemeleri nasıl onlarca yılı bulan hapis cezaları veriyorsa Alman emperyalizminin mahkemeleri de onlarca yılı bulan hapis cezaları veriyor. Oysa Türkiyeli devrimcilerin Almanya’daki
faaliyetleri Alman yasalarına göre
tamamen yasal, demokratik faaliyetlerdir. Alman emperyalizminin Türkiyeli devrimcilere karşı bu tutumunun nedeni Türkiye oligarşisiyle olan
çıkar ilişkilerinin sonucudur. Alman
emperyalizmi Türkiye’den aldığı ihalelerin karşılığı olarak Türkiye faşizminin isteklerini yerine getiriyor.

Ş

adi Özbolat ve Alman hapishanelerinde bulunan tüm Cephe
tutsakları suçsuzdur. Alman emperyalizmi Şadi’nin direnişi karşısında
geri adım atarak, Şadi’yi TTE uygulaması olmayan başka bir hapishaneye
nakletmeyi kabul ederek bu sorun çözüldü. Ancak Şadi’nin başka bir hapishaneye nakledilmesi Türkiyeli
devrimcilere yapılan hukuksuzluğu gidermez.

Ş

adi Özbolat’ın ve tüm devrimci
tutsakların özgürlüklerini istiyoruz. Türkiyeli devrimcilere karşı uygulanan hukuksuzluğa, adaletsizliğe son verilmesini istiyoruz.

“... Bugün müdür benimle görüştü. Başka bir
hapishaneye göndermek istediğini ama basında
hakkımda eylem yaptığıma ilişkin haberleri
okumuş olan müdürlerin beni kabul etmek
istemediklerini söyledi. Komik. Onun için
ben de, ‘bırakın gideyim o halde’ dedim.”
“Merhaba Sevgili
Muharrem,
Sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum öncelikle.
29 Kasım 2012 tarihli 4 adet mektubunuzu aldım. Size en son
8.11.2012, sanırım 16 ya da
17.11.2012, 30.11.2012 ve ondan
birkaç gün önceye ait olmak üzere 4
mektup gönderdim. Umarım elinize
geçmiştir.
Tek Tip Elbise dayatması sürüyor. Bu nedenle, 10.12.2012 tarihinden itibaren süresiz açlık grevi
eylemine başladım.
Sorunu bu hapishane içinde ya
da başka bir hapishaneye (tek tip elbise dayatması olmayan) sevkederek
çözebilir, tabi çözmek isterlerse. Şu
anda bu istek yok görünüyor, açlık
grevi ve destekler kuşkusuz ki bunu
başaracaktır.
Bugün müdür benimle görüştü.
Başka bir hapishaneye göndermek
istediğini ama basından hakkımda
eylem yaptığıma ilişkin haberleri
okumuş olan müdürlerin beni kabul
etmek istemediklerini söyledi. Komik.
Onun için ben de, "bırakın gideyim
o halde" dedim. İlla da hapiste tutun
diye yalvarmıyorum ki...
Ve tehdit; "sürdürürsen açlık
grevini hastaneye kaldırıp zorla müdahale edilir" dedi. Zorla müdehale
ile direnişin bitirilemeyeceğini, bir
insanın sürekli zorla beslenemeyeceğini söyledim. Ki, gerçek de budur.
Sol Parti milletvekili Ulla Jelphe'den
mektup aldım, sorunla ilgilendiğine
ilişkin. Ben de açlık grevi ile ilgili ve
"zorla müdahale" tehditi anlatan bir
mektup yazdım kendisine.
Tutsakların onurunu kırmaya
yönelik bu uygulama kabul edilemez, bu nedenle kabul etmeyeceğim. Açlık grevi direnişine başlamam

birinci iyi haberim.
Diğeri yeni kitaplar geldi,
aldım. Bizim Dayımız, Sana
Geldik Ali, Büyük Direniş-122 şehit (2 cilt), Büyük Direniş ve Aydınlarla
Tartışmalar ( sadece 2.
cilt), Çizgilerle Anadolu
Tarihi ve Yaşar Kemal'in
"Bir Ada Hikayesi 4.
cilt"
"Bizim Dayımız"ı
hemen okudum. Dışarıda alamadan tutuklanmıştım. Emeği geçenlerin eline sağlık. Elbette Dayımızı
anlatmaya bir kitap da, kitaplar da
yetmez. Hep analatacağız. Dayımız
sayesindedir herşeyden önce; "sosyalizmi savunan bir siz kaldınız"
sözlerini duymamız. Ki, yargılandığım davada, savcı iddianamesinde
de vardı. Sadece Türkiye'yi değil,
tüm dünyayı kastediyordu. Dünyanın
Türkiye'sinde ML bayrağını elden
düşmemesini söyleyen büyük önderimizi hep analatacağız. Bu tarihsel
misyonun hakkı gelecekte çok daha
net, çok daha büyük kitlelerle verilecek elbette.
"Sana Geldik Ali" kitabını hızla
okudum. Çok görkemli bir direniş
ve çok çok güzel bir anlatım olmuş.
Halkımızı ve ailemizi çok güzel anlatmış..."Bu halk adam olmaz" diyenlere halk gerçeğimizi anlatmış.
Hüsnü Yıldız, Hasan Baba, analarımız, savcıları hayran bırakan gençlerimiz... Bu halk ve ailemiz işte...
Halkın Hukuk Bürosu açıklamasında geçiyor; "Hüsnü Yıldız'ın çadırına dokunamazsınız!... Çünkü
Dersim halkı çadıra dokunmanıza
izin vermez"... Yine Hüseyin Aygün,
üzerinden yoğun bir kitle baskısı olduğunu anlatıyor bir yerinde... Görünürde koşturanların çok ötesinde
bir halk gücü olduğunu anlatıyor bu
cümleler...

Ve
bir saçma cümle; "Açlık grevini bir eylem biçimi olarak
onaylamıyoruz"... Herhalde gerekçesi, geçmişte çokça söylendiği gibi
"İnsanın kendi vücuduna zarar veren eylem..." Düşündüm, insanın
kendi vücuduna zarar vermeyen en
azından bu riski taşımayan hangi eylem var. Faşizmin olduğu bir ülkede
bir basın açıklaması bile bir risk
taşıyor. Emperyalizm ve oligarşi
bazı cümleleri öyle bir ezberletiyor
ki, ezber bozmayı çok sevenler bu
ezberlerini bir türlü bozamıyor.
Bir Ada Hikayesi'nin 4. cildini
de okudum. Diğer ciltlerdeki doluluğu
bulamadım. Sanki bir "mutlu son"
kitabı olmuş sadece. Diğer gelenleri
henüz okumadım.
Lenin'in Seçme Eserlerinin ilk 7
cildini bitirdim. Hiç değilse tutsaklıkta
bu eksikliğimi tamamlamış olacağım
böylece. Bunlar bitince sadece Stalin'in kitapları kalıyor. Bir gönderen
olursa, Fransa'da Sınıf Savaşımları,
Doğanın Diyalektiği, Anti-Dühring,
Felsefenin Sefaleti okumadığım kitaplar. İstedim çevremden, sanırım
gelir. Yani sizi bu konuda yormama
gerek yok sanıyorum. Şimdilik bitiriyorum. Ben iyiyim. Kendinize iyi
bakmanız dileklerimle... Sevgi, saygı
ve selamlarla
Şadi Özbolat
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Ünzile Araz, Yurdagül Gümüş Serbest Bırakılsın!

Geleceğimiz İçin Mücadele Eden
Annelerimiz Serbest Bırakılsın!
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2 ve 5 Ocak tarihlerinde TAYAD’lı
Aileler ve Liseli Dev-Genç'liler "Tutsak Annelere Özgürlük" kampanyasıyla ilgili İstanbul Taksim’de imza
masası açtılar. Galatasaray Lisesi
önünde açılan masada halka yönelik
konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda
Ünzile Araz ve Yurdagül Gümüş’ün
neden tutsak düştüğü ve ülkenin adaletsizliği anlatıldı. Halkın yoğun ilgi
gösterdiği masalarda 400 bildiri dağıtıldı ve 6 Yürüyüş dergisi halka
ulaştırıldı.
Gençlik Federasyonu ve TAYAD’lı Aileler, çocukları ile birlikte
devrimcilik yaptıkları için tutuklanan
anneler için eylem yapmaya devam
ediyor. Her Pazartesi Bakırköy Kapalı
Kadın Hapishanesi önünde yapılan
eyleme 7 Ocak günü de devam edildi.
Tutsak Ünzile Araz ve Yurdagül
Gümüş’ün resimlerinin yer aldığı,
Gençlik Federasyonu ve TAYAD’lı
Aileler imzalı “Geleceğimiz İçin Mücadele Eden Annelerimiz Sahipsiz
Değildir” pankartının açıldığı eylemde, “Yurdagül Gümüş Serbest
Bırakılsın”, “Ünzile Araz Serbest
Bırakılsın”, “Devrimci Anneler Onurumuzdur” sloganları atıldı.
Eylemde Yusuf Sinan Kul tarafından bir açıklama yapıldı. Yurdagül
Gümüş ve Ünzile Araz’ın iki devrimci
anne olduğunu söyleyen Kul, annelerinin bu düzende çocuklarına güzel

bir gelecek sağlayamayacaklarını bildikleri için mücadeleyi seçtiklerini
vurguladı.
“Annelerimiz sadece bizim geleceğimiz için değil, tüm çocukların
geleceği için mücadele ederken tutuklandılar” diyen Kul, oğulları, kızları ve yoldaşları olarak, onları zulmün
elinden çekip alana kadar her hafta
Pazartesi günü orada olacaklarını
söyledi. Açıklamanın ardından hapishane önünde bir saat sloganlar ve
marşlarla beklenildi.
7 Ocak günü Dev-Genç’liler “Geleceğimiz İçin Mücadele Eden Annelerimiz Serbest Bırakılsın!” yazılı
pankartı açarak; İstanbul, Fatih’te
bulunan Aile ve Sosyal Politikalar
İstanbul İl Müdürlüğü önünde zincirleme eylemi yaptılar.
“Ünzile Araz Serbest Bırakılsın",
"Yurdagül Gümüş Serbest Bırakılsın",
"Tutsak Annelerimiz Serbest Bırakılsın", "Devrimci Anneler Onurumuzdur", "Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç’liler" sloganlarının atıldığı eylemde, annesi (Ünzile Araz)
tutsak olan Liseli Dev-Genç’li Mahir Mete Kul yaptığı konuşmada
“Bizler parasız eğitim istediğimiz
için baskı görüyor gözaltına alınıyor tutuklanıyoruz. Annelerimiz
de bize sömürünün zulmün olmadığı onurlu bir gelecek bırakmak
için mücadele ediyor ve bu nedenle
tutuklanıyorlar.” diyerek AKP ik-

tidarının tutuklama terörünü teşhir
etti. Eylem sırasında oradan geçen
biri “Aferin çocuklara demokratik
haklarını kullanarak annelerini sahipleniyorlar” dedi
Eylem başladıktan 20 dakika sonra, devrimci annelere sahip çıkan 2
Dev-Genç'li Mahir Mete Kul ve Cavit
Yılmaz, AKP’nin ahlaksız polislerinin
saldırısına uğrayarak, işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı
akşam serbest bırakıldı.
Liseli Dev-Genç’liler, 9 Ocak
günü Taksim Galatasaray Lisesi önünde masa açtılar. 2 saat boyunca açık
olan masada yapılan konuşmalarda,
devrimci annelerin neden tutuklandıkları anlatıldı. Dev-Genç’liler masalarında tutsak anneleri Ünzile Araz
ve Yurdagül Gümüş’ ün resimlerinin
olduğu pankart astılar ve yine annelerinin resimlerinin olduğu önlükler
giyip, masaya dövizlerini astılar. Toplam 300 bildiri dağıtıldı, 30 imza
toplandı.
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Ülkemizde Gençlik

Dev-Genç Tutsakları Bu Halkın
Onurlu Evlatlarıdır!

İstanbul Kar Altında!
Kar Altında Dev-Genç’liler Tutsaklarını
Sahiplenmeye Devam Ediyor!
İstanbul-Beyazıt
Yeni yıla Dev-Genç’liler kavga ile
girdiler. Dev-Genç’liler tutsak arkadaşlarının serbest bırakılması için
her hafta İstanbul Üniversitesi önünde yaptıkları oturma eylemlerini 8
Ocak günü de gerçekleştirdiler. Yoğun
kar yağışı altında yapılan eylemde
Dev-Genç adına açıklamayı Dilek
Kaya okudu.
Baskılara değinen Kaya, “Çadır direnişi ve astığımız pankartlarla dışarıda Dev-Genç’lilerin sesi olduk.
AKP yönetemiyor. Yönetemediği
yerde, faşizmle bastırıyor” dedi. Son
olarak ODTÜ’de yaşanan saldırılarla bunu kanıtladıklarını belirten Kaya,
saldırılar karşısında boyun eğmeme
geleneğini Mahirler’den öğrendiklerini vurguladı.
“Bizlere kimyasal gazlar kulansanız da, işkence yapsanız da, tutuklasanız da haklı mücadelemizden
asla vazgeçmeyeceğiz. Tutsaklarımızı, tutsaklık pahasına olsa da sahipleneceğiz.” sözleri ile açıklama
sona erdi. 40 dakika süren eylemde,
“Berk Ercan, Yakup Işıklı Serbest Bırakılsın”, “Komploları Boşa Çıkaracağız”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın
Dev-Genç’liler” sloganları atıldı.

İstanbul-Okmeydanı
3 Aralık günü Liseli Dev-Genç’liler Okmeydanı Anadolu Kahvesi girişinde “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz, Alacağız!” kampanyası için masa açtılar. Masaya gelerek parasız eğitim mücadelesine destek verenlere Yürüyüş dergisi de
ulaştırıldı. 1 saat açık kalan masada
300 bildiri dağıtıldı ve 10 imza toplandı.

İstanbul-Gazi
Liseli Dev-Genç’liler, 3 Ocak
günü Gazi Mahallesi’nde Şair Abay
Konanbay Lisesi ve Gazi Dörtyol’da
öğrencilerle birlikte bildiri dağıtıp,
150 afiş astılar.

Bursa
Bursa’da “Tutsak Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın” kampanya çalışmaları kapsamında açılan 3 günlük
çadır eyleminde yaptıkları gözaltılar
ve saldırılar işbirlikçi polise yetmedi.
28 Aralık günü, Liseli Dev-Genç’li
Ceyda Çiloğlu’nun okulu M. Kemal
Coşkunöz Anadolu Teknik Lisesi’ndeki müdür Emine Kaya, polisle
işbirliği yaparak, Çiloğlu’nun ailesini çağırdı. Aileye, Bursa Emniyet Mü-

dürlüğü’nden gelen kamera kayıtlarını ve yazılı metinleri gösteren Kaya,
“Çocuklarımızı zararlı şeylerden koruyalım. Okulumun bu şekilde adının
çıkmasını istemiyorum. Çocuğunuzu
okuldan atarım” tehditlerini savurdu.
Bursa Gençlik Derneği Girişimi,
konuyla ilgili bir açıklama yaparak,
“Okul idaresi polis işbirliğine son. Biz
kurtuluşun nerede olduğunu biliyoruz.
Okul sizin özel mülkünüz değil, okullar halkın evlatlarının okullarıdır. Bu
tehditler Dev-Genç’lileri yıldıramaz”
dediler.
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İzmir
İzmir Bornova'da Suphi Koyuncuoğlu Lisesi önünde "Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız!" kampanyası için bildiri dağıtımı yaparken üç Dev-Genç'li 3 Ocak
günü işkenceyle gözaltına alındı.
Liseli Dev-Genç’lilerin her hafta
yaptığı bu çalışmaya faşist okul müdürü Beşir Sönmezoğlu’nun şikayeti üzerine polis azgınca saldırdı. Gözaltına alınan Binali Çelik, Didem
Tütenk ve Berkay Sarıpınar, Bornova Polis Karakolu’ndan akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.
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İzmir

Gazi Mah.

Edirne
Trakya Üniversitesi’nde “Parasız
Eğitim İstemek Suç Değildir Tutsak
Dev-Genç'liler Serbest Bırakılsın!”
kampanyası için 2-4 Ocak tarihleri
arasında çadır ve açlık grevi eylemine başlanmıştı. Eylemin ikinci günü
kuşlama, afiş ve bildiri çalışmaları yapıldı. Atılan kuşlamalardan rahatsız
olan rektör temizlik görevlisini kuşları kaldırması için çadırın yanına
gönderdi. Dev-Genç'liler eylemin
amacını anlatarak, kuşların süpürülmesine izin vermedi.
Aynı akşam ateş başında toplu şekilde Yürüyüş dergisi okunup konular üzerine sohbetler edildi. Daha
sonra Dev-Genç'lileri ziyarete gelen

öğrenciler ile Dev-Genç tarihi üzerine sohbetler edildi. Dev-Genç'lilerin
neden tutsak edildikleri anlatıldı.
Dev-Genç ve Haklıyız Kazanacağız
marşları söylendi. Gece yarısına kadar süren sohbete 35 öğrenci katıldı.
4 Ocak günü basın açıklaması
düzenleyen Dev-Genç'liler 3 günlük
açlık grevi çadır direnişlerini bitirdiklerini, Edirne'den Kars’a tüm ülke
topraklarında Tutsak Dev-Genç'lilerin dışarıdaki sesi soluğu olacaklarını ve AKP'nin kirli politikalarını teşhir etmeye devam edeceklerini vurguladılar.
Gençlik Federasyonu adına Hüseyin Süngü’nün açıklama yaptığı eyleme 18 kişi katıldı. Açıklamadan son-

Okmeydanı
ra iradi olarak eylem bitirilirdi, çadır toplandı ve alan temizlendi.

Eskişehir
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 3 Ocak tarihinde, “Tutsak DevGençliler Serbest Bırakılsın” yazılı
yüz adet afiş yapıldı. Ayrıca okul içinde “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir” yazılı kuşlama yapıldı.

Antalya
4 Ocak günü Saime Salih Konca
Lisesi, Nevzat Saygan-Levent Saygan
Anadolu Lisesi, Karatay Anadolu
Lisesi ve Hızır Reis Ticaret Meslek
Lisesi önünde “Tutsak Dev-Genç’lilere Özgürlük” kuşlamaları yapıldı.
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Parasız Eğitim Almak Hakkımızdır,
Sahip Çıkalım!
İstanbul
5 Ocak günü Liseli Dev-Genç'liler Kartal Ankara Caddesi'nde “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz Alacağız” kampanyası için masası açtılar. Masada, 300 bildiri dağıtılırken 75 adet imza toplandı. Ayrıca 65 Yürüyüş dergisi ile 1 adet "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Gençlik" kitabı da halka ulaştırıldı.

İzmir: Liseli Dev-Genç’liler 6 Ocak günü Bornova
Metro’da kampanyalarını tanıtmak için masa açtılar. Açılan masada “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız!
İstiyoruz, Alacağız! Milyonları Örgütleyeceğiz!” kampanyasının afişleri kullanıldı. Masada kampanya bildirisinden
100 adet, F Tipi Film bildirisinden de 100 adet dağıtıldı. Masaya gelen liselilerle kampanya hakkında sohbet edildi.

FAŞİST SALDIRILAR BİZİ
YILDIRAMAZ
Erzincan Gençlik Derneği girişimine gidip gelen Barış,
6 Ocak günü faşistler tarafından saldırıya uğradı. Barış, uğradığı saldırıda kesici ve delici aletlerle yaralandı.
Saldırıyla ilgili, Erzincan Gençlik Dernegi girişimi bir
açıklama yaparak, “İnsanların örgütlenmesine engel olamayacaksınız, Baskılar Bizi Yıldıramaz!” dedi.

8

CHP, AKP'ye Karşı Mücadele İçinde
Yer Alamaz
Aralarında Erzincan Gençlik Derneği girişiminin de
bulunduğu devrimci demokratik kurumlar bir araya gelerek, AKP’nin uyguladığı zulmü teşhir etmek amacıyla
eylemlilik süreci başlatma kararı aldı. Gerçekleşen ilk toplantıda, katılımcılardan PSAKD ve Eğitim-Sen Erzincan
Şube temsilcileri, bu toplantılarda CHP’nin de yer almasını
gündeme taşıdı. Ancak toplantıda bulunan devrimci demokratik kurumlar bu teklife karşı çıktılar.
CHP'nin ısrarla 2. toplantıya da çağrılması üzerine süren tartışma sonucunda PSAKD ve Eğitim Sen Erzincan
Şubesi temsilcileri toplantıyı terk ettiler.
Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Gençlik Derneği girişimi, CHP'nin halk düşmanı politikalarını sıralayarak, "Bunun için düzenin bir parçası ve suçlarının ortağı olan bir partinin eylemlerimizde, toplantılarımızda yeri
yoktur" dedi.

Ateş Başı Dev-Genç
Sohbetlerinde Buluşalım
Liseli Dev-Genç’liler Okmeydanı’da her perşembe
yapılan ateş başı Dev-Genç sohbetinin bildirilerini dağıttılar. Halka çağrılarda “Gücümüz birliğimizdir, çünkü bu düzen beyinlerimizi uyuşturuyor. Çevresinden bihaber, vurdumduymaz gençlik yaratıyor. Tek alternatif
Dev-Genç’lilerdir. Halkımızın değerlerini ayaklar altına aldırmamanın onuru biziz” denildi.
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22 Aralık’ta Cebeci Mezarlığında Yoldaşlarımızın Baş Ucundaydık!
Onlara Devrim Sözümüz Var! Sözümüzü Yerine Getireceğiz!

Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!
UNUTMAYACAĞIZ! VE ASLA
22 Aralık 2012 tarihinde,
landı.
AFFETMEYECEĞİZ! ARADAN KAÇ
İstanbul Cebeci MezarlığınArdından devrimci
da, 19-22 Aralık şehitlerini
tutsakların gönderdikleri
SENE GEÇERSE GEÇSİN 19-22
anma programı gerçekleştimesajlar okundu. Nazım
ARALIK’IN KATİLLERİNDEN,
rildi. Program mezarlık baHikmet’in “Yürümek”
YOLDAŞLARIMIZI DİRİ DİRİ
şından itibaren yapılan yüşiiri ve Devrimci Tutsak
rüyüş ile başladı. Düzenli YAKANLARDAN HESAP SORACAĞIZ! Ümit İlter’in “Anka’ya
kortej oluşturularak başlayan
dair” şiiri 19 Aralık şeMehmet GÜVEL saldırının Bayyürüyüş, sloganlar eşliğinde devam
hitleri için okundu. Anma son olarak
rampaşa’da nasıl gerçekleştiğini ve
etti. Yürüyüş boyunca “Yaşasın 19Grup Yorum’un kitleyle beraber söytutsakların saldırı karşısındaki dire22 Aralık Direnişimiz”, “Katil Devlet
lediği marşlarla devam etti.
nişini anlatan Halk Cephesi’nin açıkHesap Verecek”, “19-22 Aralık Kat19-22 Aralık şehitlerinin mezarlamasını okudu. Açıklamada; “Seyhan
liamının Hesabını Sorduk, Soracağız”,
larına kırmızı karanfiller bırakıldı.
Doğanları diri diri yakanların, kur“Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “MaSonrasında tekrar kortej oluşturarak
şunlayanların peşini, adalet yerini
hir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
katliamın hesabının sorulacağına ve
bulana kadar bırakmayacağız. EvSavaş” sloganları atıldı. Anma boşehitlere verilen devrim sözüne vurgu
latlarımızın, yoldaşlarımızın kömüryunca 19 Aralık katliamının sorumyapılarak mezarlığın girişine doğru
leşmiş, parçalanmış bedenlerini bizluları olan Hikmet Sami Türk ve Ali
yapılan yürüyüşle anma programı
lere teslim edenlerin yaptıkları yanSuat Ertosun’un üzerinde kan olan
sona erdi. Anmaya 170 kişi katıldı.
larına kar kalmafotoğrafları taşındı. Ayrıca, yürüyüş
yacak. Tarih taboyunca Büyük Direniş’te şehit düşen
nıktır ki hiçbir
122 şehidin büyük pankartı ve “Milhesabımız yarım
yonlar olup 19 Aralıkta katledilen
k a l m a m ı ş t ı r.
Evlatlarımızın Hesabını SoracaEninde sonunda
ğız!” yazılı pankart taşındı.
milyonlar olup
19-22 Aralık şehitlerinin mezarbu katliamların
larının başına gidildi. Katliamda şehit
hesabını soracadüşen 28 devrimcinin nezdinde tüm
ğız!” denilerek
devrim şehitleri için bir dakikalık
katliamın
hesabısaygı duruşu ile anma programı başnın sorulacağı bir
ladı. Ardından katliamı Bayrampaşa
kez daha vurguHapishanesi’nde yaşamış TAYAD’lı
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İstanbul Cebeci

Ankara

Çanakkale

İst-Gazi

İzmir

İst-Okmeydanı

Tekirdağ
Ankara

İst-Gazi

AKP, hapishanelerde muhbirliği ödüllendiriyor! Muhbirlik dünyanın her
tarafında alçaklıktır, namussuzluktur, şerefsizliktir!

AKP TUTSAKLARI TESLİM ALAMAYACAK!
AKP iktidarı “hapishane koşullarının iyileştirilmesi” adına bazı
düzenlemeler getiriyor. Getirilecek
düzenleme henüz mecliste onaylanmadı, tasarı olarak bekliyor.
Bu düzenlemeler şöyle;
“İyi halli” mahkumlara “eşle görüşme”, azami ziyaret süresi tanınması, tek kişilik hücrelere televizyon
imkanı, takdir belgesi, hediye ve tavsiye mektubu verilebileceği, sosyal,
kültürel, sportif etkinliklerden öncelikli yararlanma hakkı tanınacağı belirtilmiş. Eşle görüşme “ödül” olarak
ele alınıyor. Tasarıya göre evli hükümlüler “ödül” olarak üç ayda bir
kez, üç saatten yirmi dört saate kadar
eşleri ile yalnız görüşebilecek. Çocuk
hükümlüler iki ayda bir üç saatten
yirmi dört saate kadar anne ve babalarıyla bir araya gelebilecek. “Ödüllendirmenin esasları”, suç türlerine
göre hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.
Hazırlanmakta olan “ödül yönetmeliğine” göre bu haklardan yararlanmak isteyenlerden istenenler arasında “kendisini, başkalarını veya
kurum asayişini ya da kamu düzenini tehlikeye düşüren hukuka aykırı
bir eylemi veya bulundurulması yasak olan eşyayı kurum idaresine
haber vermek” yer alıyor. “Ödül yönetmeliği”nde ödüllendirilecek diğer
tutum ve davranışlar şöyle sıralanıyor.
“ *Disiplin cezası almamış veya
kaldırılmış olmak
*Tutum ve davranışlarıyla diğer
hükümlü ve tutuklulara iyi örnek
olmak
*İyileştirme faaliyetlerine geçerli
mazeret dışında sürekli ve etkin katılım göstermek
*İş, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde geçerli mazeret dışında sürekli katılım göstererek başarılı olmak
*Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanlarıyla bu yerlerde bulunan eşyaların temizlik, düzen ve

korunmasına azami özen göstermek
*Sosyal, kültürel veya sportif
faaliyetlere etkin katılım göstermek
*Kurum işleyişini sürdürmek
için gerekli işlerin yerine getirilmesinde istekli olmak ve üstün gayret
göstermek
*Kurum düzeni ve asayişin sürdürülmesinde kurum idaresine yardım etmek.” (19 Kasım 2012, Cumhuriyet)
“Ödül Yönetmeliği” adı altında
yapılmak istenen yorum yapmaya
gerek kalmayacak şekilde bir “muhbirlik” yönetmeliğidir. Hapishane
koşullarının düzeltilmesine, tecritin,
baskıların, hak gasplarının önlenmesine ilişkin en ufak bir değişiklik
getirmeyen bu düzenleme tutsaklara
yönelik yeni bir saldırı aracıdır. Hapishane idaresinin yaptırımlarına koşulsuz uyulması, canla başla treatmana uyum gösterilmesi yetmemiş
üstüne muhbirlik yapmak şart koşulmuş.
Daha ilkokulda çocuklara arkadaşlarını “şikayet” etmek kınanacak
bir davranış olarak öğretilirken, AKP
tutsaklara açık açık namussuzluk,
şerefsizlik, alçaklık, onursuzluk demek olan muhbirliği dayatıyor.
Muhbirlik dünyanın her yerinde
böyle anılır. Muhbirliğin diğer adı
“gammazlamak”tır. Eşini, dostunu,
arkadaşanı, tanıdığını ihbar etmek,
satmaktır. Yani alçaklıktır, onursuzluktur, şerefsizliktir, namussuzluktur.
Muhbire hiç kimse güvenmez.
Muhbirlik insanlığın dibe vurmuş
halidir. İşte AKP hapishanelerde bu
tasarıyla tutsaklara bunu “ödül” diye
dayatıyor.
Tam da AKP düzenine ahlakına,
kültürene uygun bir tasarıdır. Ancak
AKP gibi bir parti böyle bir tasarıyı
gündeme getirebilirdi.
Yok çünkü bunların namusu, ahlakı, hayası yok!.. Dini, imanı, vatanı,
namusu, her şeyi para olan bir anlayıştan başkası böyle bir tasarıyı gün-

deme getiremezdi. Bu anlayışa göre
muhbirlik yapmak ödüllendirilecek
bir davranış...
Yuh, sizin ahlakınıza...
Yuh, sizin namusunuza, onurunuza, şerefinize, haysiyetinize...
Yuh, sizin inancınıza...
Yuh, sizin insanlığınıza...
Bu tür namussuzluklarla devrimci
tutsakları teslim alamazsınız. Muhbirlik yapmak ancak sizin gibi anlayışa sahip olanlar için ödüllendirilecek
bir davranış olur. Bu yaptırımların
hiç birini devrimci tutsaklara uygulayamayacaksınız. Bırakın devrimci
tutsakları Adli tutsaklara da kabul
ettiremeyeceksiniz.
Hapishaneler muhbirleştirme saldırılarının sürekli gündemde tutulduğu
yerler olmuştur. 12 Eylül cuntası döneminde hapishanelerde en temel ihtiyaçlara ulaşmanın, en temel haklardan faydalanmanın koşulu olarak
muhbirlik dayatılmıştır. Bu dayatmalara direnen tüm tutsaklar yoğun
işkencelerden geçirililip, sakat bırakılmış, katledilmiştir. 12 Eylül’de en
kaba haliyle uygulanan “tutsakları
muhbirleştirme politikası” farklı biçimlerle sürekli gündemde olmuş,
oligarşi muhbirleştirme çabalarından
vazgeçmemiştir.
F Tipi hücrelerle de tecrit-treatmanı tutsaklara dayatan faşizm, direnişimiz karşısında istediği sonuçları
elde edemedikçe yine muhbirleştirmeye sarılıyor. Devrimci tutsakların
örgütlülüğünü dağıtamayan, nedamet
getirtip, teslim olmalarını sağlayamayan, hücrelere F Tiplerinin fiziki
koşullarına rağmen tutsaklar arasındaki dayanışmanın, paylaşmanın önüne geçemeyen faşizm, treatmana uymanın koşulu olarak getirdiği ödülleri
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çeşitlendirmiş, treatmana uyumluluğunun kıstası olarak da muhbirliği
temel almayı hedeflemiştir.
Hapishane idaresinin tüm yaptırımlarına uyacaksınız ve üstüne soysuzlaşıp, muhbirlik yapacaksınız.
“Ödül”lerden yararlanmanın karşılığı muhbirlik olarak dayatılmaktadır. Oysa muhbirlik yapmak sadece
bizim kültürümüzde değil, dünyanın
her yerinde namuzsuzluktur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Dünyadaki hiçbir
halk, kültür muhbirliği onurlandırmaz,
yüceltmez. Bunu ancak AKP gibi
emperyalist tekellerin çıkarlarına,
emperyalist efendilerine hizmet etmeyi tüm değerlerin üstünde gören
işbirlikçiler yapar. Emperyalist-kapitalist sistemin çıkarları için her
türlü yozlaşmanın, çürümenin, ahlaksızlığın zeminini hazırlayan
AKP’nin asıl yüzü budur. Kendi çürümüşlüklerini, namussuzluklarını,
yozluklarını halklarımıza bulaştırarak
iktidarlarının ömrünü uzatmaya ça-

lışıyorlar.
Bu tür namussuzluklar ile halkı,
devrimcileri teslim alamazlar. 12 Eylül’den bu yana başarılı olamadılar,
teslim alamadılar, AKP de bu alçakça
politikaları ile teslim alamaz.
Saldırıyı, bu politikaları boşa çıkartmak sadece devrimci tutsakların
sorunu değildir. Yasa ve tüzükler düzenleyip, muhbirlik karşılığı tutsaklara
onurlarını terk etmelerini dayatmak,
bundan medet ummak AKP gibi gözü
paradan başka bir şey görmeyen,
halkının tüm değerlerine yabancılaşmış iktidarların hayalidir. AKP’nin
bu politikası onursuzlaştırma politikasıdır. Kendi namussuzluğunu, şerefsizliğini tüm tutsaklara dayatıyor.
Bu rüşvetlerle tüm tutsakları teslim
almaya çalışıyor.
AKP’nin bu politikalarının siyasi
tutsaklar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Ancak bu saldırıların tek
hedefi siyasi tutsaklar değildir. 120
binin üzerindeki adli tutukluları bu

yaptırımlarla düzenin hapishane politikalarının bir aracı haline getirmektir
amaç.
Hapishanelerdeki tüm adli tutuklulara sesleniyoruz.
İnsan namusu onuru için yaşar.
Hapishanelerde binlerce adli tutuklu
namusuna, onuruna halel getirmemek
için cinayetler işlemiştir. Hapiste yatmayı göze almıştır.
Hapishanelerde namussuzluk yapanlar, tecavüzcüler, ırz düşmanları
hiç kimse tarafından sevilmez. Mahkumlar onlara kendi adaletini uygular.
AKP bu tasarı ile size namussuzluğu
dayatıyır.
AKP’nin bu oyununa gelmeyin.
AKP’yi kendi ahlaksızlıklarıyla, namuzsuzluklarıyla başbaşa bırakın.
İnsanlar nerede olursa olsun namusu,
şerefi, haysiyeti, onuru için yaşar.
Hangi “suç”tan içeride yatıyor olursanız olun, AKP’nin dayattığı onursuzluğu kabul etmeyin. Onurunuzla
yaşayın.
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Zulme Karşı Dayanışmayı Büyütelim!
Devrimci Alevi Komitesi tarafından, ilk olarak PSAKD Sarıyer
Cemevi’nde düzenlenen kermeslerin
ikincisi de 4-6 Ocak tarihleri arasında
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultanbeyli Cemevi’nde düzenlendi.
Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçlenmesi için kolektif bir
şekilde toplanan ürünlerin satıldığı
kermes 3 gün açık kaldı. Kermes
boyunca, halktan toplanan eşyaların
yanı sıra, kitap satışı yapıldı ve Devrimci Alevi Komitesi’yle F Tipi Film
bildirileri ve broşürleri de
dağıtıldı.
Kermesin ikinci gününde “Cemevi Hakkımızı İstiyoruz” konulu
panel yapıldı. Panele konuşmacı olarak araştırmacı-yazar Esat Korkmaz,
PSAKD Sultanbeyli Cemevi Başkanı Cafer Bin,
Cemevi Yönetim kurulu
üyesi Sadegül Çavuş Çiftçi ve Devrimci Alevi Komitesi adına Zeynep Yıl-

dırım katıldı.
Önce Sadegül Çavuş Çiftçi söz
alarak cemevlerinin yapılış sürecini
anlattı. Bu süreç boyunca birçok
baskı ile karşılaştıklarını, haklarında
birçok dava açıldığını ve cemevlerinin yıkılmak istendiğini söyledi.
Baskılara ise devrimcilerin sayesinde
direnebildiklerini, onlar olmasaydı
şu an bu cemevinin olamayacağını
vurguladı.
Çiftçi’den sonra konuşan Zeynep
Yıldırım da Aleviliğin özünün dev-

rimci olduğunu, zalimin zulmüne
karşı direnmenin hak olduğunu anlattı. Egemenlerin tarih boyunca Alevilere saldırdığını, yok saydığını
ve asimile etmeye çalıştığını anlatan
Yıldırım, buna karşı cemevlerinin
ibadethane olarak kabul edilmesi
gerektiğini belirtti. Cemevi hakkı
için herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
Son olarak Esat Korkmaz söz
aldı ve Aleviliğin okullu bir kültür
olduğunu, mutlaka cemevlerinde
eğitimlerin verilmesi gerektiğini savundu. Cemevlerinin baraka halinde
iken bile eğitim verildiğini ancak cemevleri bina
haline getirildiği günden
itibaren eğitimin son bulduğunu aktardı. Aleviliğin
felsefi boyutu ile ilgili
bilgi veren Korkmaz’ın
yaptığı sunumun ardından
panel soru ve cevap oturumuyla bitirildi. Panele
42 kişi katıldı.
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İmralı’da Öcalan MİT Görüşmeleri Başladı! Masada;

“Kürt Sorunu Yok! PKK’ye Silah Bıraktırmak Var!”

OLİGARŞİYE BU ZEMİNİ SAĞLAYAN
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİN

‘Barış’ ve ‘Uzlaşma’ Poli̇ti̇kalarıdır!
Kürt sorunu oligarşinin açmazıdır… Oligarşinin Kürt sorununda
çözümü yoktur, olmamıştır. Çünkü
sorunun kaynağı durumundadır. Ulusal baskının uygulayıcısı oligarşinin
kendisidir. On yıllardır Kürt halkına
imha, asimilasyon ve yok sayma politikalarını dayatmaktır. Ancak oligarşi
on yıllardır uyguladığı bu politikalarla
Kürt halkını teslim alamadı, ulusal
mücadeleyi engelleyemedi.
Oligarşinin tüm kararlı görünme
çabaları, kendi çözümünü Kürt hareketine dayatması ve bunlardan belli
sonuçlar alması ise Kürt hareketinin
milliyetçilik temelinde yükselen ideolojik güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Oligarşinin politikaları hiçbir
dönem değişmemiştir.
“Kürt açılımları” yaparken de,
demokrasi nutukları atarken de bütün
politikalarında ortak nokta ve hedefi
değişmemiştir. Öyle ki bunu açıkça
söylemekten de geri durmamıştır.
Hatırlanır, 2009 yılı ortalarında
AKP tarafından meşhur “Kürt açılımı” gündeme getirildi. O süreci
hatırlayanlar çok iyi bilir; Kürt sorununun çözümünde sona gelindi deniliyordu. Öylesine bir hava yaratıldı
ki Kürt milliyetçi çevreler “sorun
çözüldü, çözülüyor” hayaline kapıldılar, büyük beklentilere girdiler.
Ancak işin özü daha başından
belli olmasına rağmen, sahte, boş
beklentiler içinde olanların da işin
aslını görmesi gecikmedi. Oligarşinin
açılım dediği Kürt hareketinin tasfiye edilmesiydi. Kürt hareketinin
zaten mücadelesiyle fiiliyatta kabul
ettirdiği kimi kazanımların “düzenlenmesi”nden ibaret bir yaklaşımın
dışında açılım namına ortada hiçbir
şey yoktu.
“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın,

"Kürt sorununda açılımlar olacak"
ve "Kürt sorunu için tarihi fırsat"
sözlerinin arkasında Almanya modelinin olduğu ortaya çıktı.”
(12.05.2009, Sabah gazetesi)
Ancak ortaya çıkanlar sadece bunlardan ibaret değildi. Amacımız “silahlı terörü bitirmek, PKK’yi tasfiye
etmek” diyordu AKP.
Bu durum bugünde aynı netlikle
dile getiriliyor: “…Hedef şu, silah
bırakmak. Bunun dışında görüşme
olmaz. Görüşme, çalışma olacaksa
bundan sonrası için, yine silah bırakma esastır. Örgüt silahı bırakmadıkça güvenlikle ilgili şeylerimiz
sürer.” (Beşir Atalay, Star gazetesi,
3 Ekim 2012)
Yine oligarşinin sözcülerinin son
açıklamaları da aynı doğrultudadır.

“Teröre karşı ilk kez
tam koordinasyon”
“Terörle mücadelede iki kavram
çok önemli ‘entegre strateji’ ve ‘tam
koordinasyon’… Entegre strateji
tüm boyutları, içeride ve dışarıda
tüm kurumları, ülkeleri ve ilgilileri
kapsıyor. Daha önce benim İçişleri
Bakanlığı dönemimde bile güçlü bir
koordinasyonu yürütmekte zorluklarımız vardı. Şu anda tam anlamıyla
sağlandı. Başbakanımızın liderliğinde; koordinatör bakan olarak ben,
Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Dışişleri bakanları, Genelkurmay, MİT,
Emniyet... Bütün birimler tam bir
koordinasyon içinde bu ‘entegre strateji’yi yürütüyoruz.” (Beşir Atalay,
17 Aralık 2012 Star gazete)
‘Entegre strateji’nin hedefi ise
açık: PKK’ye silah bıraktırmak.
Başbakan Erdoğan 30 Aralık’da
Urfa'da yaptığı konuşmada PKK'ye
ve BDP'ye çağrı yaptı. Çağrıda şöyle
diyor: "Ben buradan hem bölge in-

sanına hem de terör örgütünün yedeğinde siyaset yapan partiye çağrıda
bulunuyorum, artık şiddet sussun.
Siyaset konuşsun, artık terör örgütü
elini tetikten çeksin, silahları gömsün,
eğer varsa kalbiyle yüreğiyle fikriyle
konuşsun".
Aynı günlerde MİT’in İmralı’da
Abdullah Öcalan ile “PKK’ye silah
bıraktırmak” için görüştüğü açıklandı.
Bu görüşme ile ilgili Yeni Şafak
gazetesi "Fidan 16 Aralık'ta bir araya
geldiği Öcalan'a ‘Örgütün yurtiçindeki tüm unsurlarının sınır dışına
çekilmesi için ezber bozacak bir girişimde bulun’ dediği öğrenildi. Öcalan, ‘çözüm için her türlü katkıyı
vermeye hazır olduğunu’ söyledi”
diyor. (Yeni Şafak 5 Ocak 2013)
AKP millitvekili ve Erdoğan'ın
Başdanışmanı Yalçın Akdoğan da
bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "Orada Kürt sorunu ile ilgili
bir şey görüşülüyor değil, Kürt sorununda muhatabımız Kürt kardaşlerimizdir. Amaç silah bıraktırmak"
dedi.
Masada tartışılan artık “Kürt sorunu” değil. Başbakan Erdoğan’ın
bir çok kez açıkladığı gibi AKP’ye
göre artık “Kürt sorunu yoktur.”
Kürt sorunu çözülmüştür. Tek sorun
terör sorunudur. Şimdi masada tartışılan da odur.
Kürt halkının ulusal mücadelesini
“terör” olarak görmek oligarşinin
Kürt sorunundan ne anladığının da
özü özetidir. Nitekim geçmişten bugüne Kürt halkı ve mücadelesi böyle
görüldüğü içindir ki bu doğrultuda
politikalar uygulanmıştır.
Sorun “terör sorunu” olunca da
İmralı’da görüşmeler sürerken PKK
gerillalarının katledilmesi, KCK adı
altında operasyonların, gözaltı ve tu-

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

13

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

tuklamaların olması doğaldır. Çünkü
onu da “terörü bitirmek için yapıyorum” diyor AKP...
İmralı’da Öcalan ile MİT arasında
yapılan görüşmelerin içeriği “PKK’ye
silah bıraktırmak” olarak basına yansıdığı gün Bingöl kırsalında 10 PKK
gerillası katledildi. Demokratik Toplum Kongresi (DTP) Başkanı Ahmet
Türk ve BDP milletvekili Ayla Akat
Ata’nın Öcalan ile görüşmesinden
sonra ‘temkinli’ bir ‘umut’ pompalanırken Hakkari Çukurca’da 14 gerilla katledildi. KCK adı altında
Kürdistan’da ve İstanbul’da yapılan
operasyonlarda onlarca kişi gözaltına
alındı. Gözaltılar, tutuklamalar hiç
durmuyor.
“PKK silah bırakacak, başka yolu
yok: Terör örgütü silah bırakmadıkça
güvenlik birimlerimizin operasyonları
aynı hızla devam edecek. Hiçbir tereddüt yok. İçeride alan hakimiyeti,
sınır ötesine operasyonlar devam
edecek. Bizim amacımız terörü bitirmek, minimize etmek.” (Beşir Atalay, 17 Aralık 2012 Star gazete)
“PKK silah bırakacak, başka yolu
yok” deniyor. Kürt ulusal hareketi
silaha neden başvurdu? Ulusal haklarını almak, ulusal baskıya son vermek için. O halde oligarşinin sözcülerinin “silah bırakacak, başka yolu
yok” söyleminin anlamı da açıktır:
“Ulusal haklarından, bunun mücadelesinden vazgeçeceksin. Seninle
pazarlık yapmam” diyor.

Kürt Sorunun
Çözümünde Belirleyici
Olan Halkların
Mücadelesidir!
Oligarşi tüm güçlü görünme çabalarına, demagojilerine, tehdit ve
yaygaralarına rağmen belirleyici değil
tali; hücumda değil, savunmada olan;
haklı değil haksız; meşru değil gayrımeşru; sorunu çözecek olan değil,
sorunun kaynağı durumdadır.
Tüm bu niteliğiyle sorunun çözümünde belirleyici güç değildir.
Onun yapabileceği tek şey halkların
çözümünü engellemek, taleplerini
görmezden gelmek, mücadelesini
saptırmaya, beklentiler içine sokup
oyalamaya çalışmak ve hak kırıntı-
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larıyla durumu kurtarmaktır.
O halde belirleyici olan sorunu
yakıcı olarak yaşayanlar ve onların
mücadelesidir. Yani Kürt halkı ve
onun haklı mücadelesidir.
İşte oligarşinin politikaları esas
olarak tam da bu noktada devreye
girmektedir. Kürt halkını terör ve
zulüm politikalarıyla susturmak. Kürt
halkının mücadelesini yürüten güçleri
bu mücadelenin dışına çıkarmak.
Oligarşinin güç aldığı esas nokta burasıdır.

Sorun Şudur:
Kürt sorununun kaynağı olan oligarşi Kürt sorununu çözemez. Onun
çözümden anladığı “benim vereceğim
kırıntılarla yetin, yetinmezsen katlederim, imha ederim”dir.
Bu sorunda belirleyici bir taraf
olan Kürt milliyetçi hareketi bu noktada ne yapacaktır? Ne yapmaktadır?
Kürt milliyetçi hareketinin ağzından
yıllardır aynı sözleri duymaktayız:
barış, uzlaşı, diyalog... Ulusların
Kendi Kaderini Tayın Hakkı temelinde bir çözüm değil düzeniçi bir
çözüm. Sorunun ulusal ve sınıfsal
temelde kesin ve köklü çözümünün
ifadesi olan antiemperyalist, antioligarşik devrim değil, reform çizgisi.

İşte AKP’nin
“Enstrümanları!”
◆ Düzenin bütün güçleri arasında entegrasyon; tam bir uyum ve ağız birliği
yakalamak. Çözümün adresi olarak da
TBMM’yi işaret etmek.
◆ “Sivil Toplum Örgütleri”ni daha
etkin kullanmak. Onlara daha fazla
rol vermek ve işlev kazandırmak.
◆ BDP başta olmak üzere Kürt halkına
yönelik ideolojik, psikolojik, fiziki saldırılarla onlara kendi çözümünü dayatmak.
◆ Uluslararası ilişkiler ve destek. (Burada esas olarak PKK’ye dayanak noktası olabilecek Talabani, Barzani güçlerini kendi yanına çekmek.)
Görüşmelerin, tüm bu enstrümanların
yöneldiği tek hedef: Silahlı mücadelenin
bitirilmesi, PKK’nin tasfiye edilmesidir.

Kürt hareketinin silahlı eylem yaparken de, parlamenter mücadeleyi
kullanırken de yöneldiği tek temel
hedef bunlardır: Oligarşiyi masaya
oturtmak ve düzeniçi bir çözüme
razı etmek. Bunun için “Bağımsız
Kürdistan” temelli başlattığı mücadelesini en geri noktaya çekmiş ve
her koşulda oligarşiyle uzlaşmaya
endekslemiştir.
İşte bu çözümsüzlüktür, açmazdır,
tıkanıklıktır. Kürt hareketinin “barış,
barış, barış” dediği zeminde saldırı
okları silahlı mücadeleye ve Kürt
halkının haklı mücadelesine yönelmektedir. Oligarşi tam da bu zeminde
manevra alanı kazanıp gayrımeşruluğunu meşruluğa dönüştürmeye
çalışıyor. “Barış diyorsan o halde
neden silahı kullanıyorsun, bırak
silahı” diyor. BDP’lilere de çağrı
yaparak bu sorunu çözmek istiyorsanız, daha fazla rol üstlenin “terör
örgütü ile aranıza mesafe koyun”
diyor.
Çözümsüzlük, tıkanıklık, açmaz
Kürt sorununun kendisinde değildir.
Bunu böyle nitelemek Kürt halkının
haklı davasını tartışmak, daha doğrusu
Kürt halkının haklı bir zeminde olmadığını söylemek demektir. Hayır,
çözümsüzlük Kürt milliyetçi hareketinin ideolojisinde ve mücadele
çizgisindedir.
Kürt hareketinin mücadelesi doğru
devrimci bir çizgiye yönelmediği
takdirde, bu durumun varacağı nokta
açıktır ki oligarşi ve emperyalizmin
Kürt hareketini, silahlı mücadeleyi
tasfiye etme çizgisiyle buluşacaktır.

Kürt Halkının Yanında
Olmak Emperyalizme
ve Oligarşiye Karşı
Savaşmaktır!
Kürt halkının mücadelesi noktasında sorumluluk üstlenmesi gereken,
Kürt sorununun çözümü mücadelesini
kendi mücadelesinin doğrudan parçası
olarak görmesi gereken oportünist,
reformist sol ne yazık ki kendisini
bu mücadelenin dışında, basit bir
destekçi görmenin ötesine geçememiştir. Kürt halkının mücadelesini
Kürt milliyetçi harekete terk etmiştir.
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Denilebilir ki oportünist, reformist
sol Türkiye devrimci mücadelesinin
çok mu içindedir? Belirleyici durumda mıdır? Hayır. Sorun tam da
buradadır. Oportünist, reformist sol
kendisini mücadeleden soyutlamıştır.
İddiasını kaybetmiştir. Devrim diye
bir hedefi de kalmamıştır. Kürt ulusal
mücadelesi karşısındaki politikasızlığı
da bunun sonucudur. Ve bu politikasızlığın özü de Kürt milliyetçi hareketinin her politikasına tabi olmaktır.
Bu tabi oluş “Kürt halkının yanında
olmak” adına savunulmaktadır.
Gerçek olan oportünist ve reformist solun Kürt sorunun çözümünde
devrimci bir politikasının ve buna
uygun bir mücadelesinin olmadığıdır.
Kürt milliyetçi hareketinin politikalarına tabi olup onun yanlışlarına
göz yummasıdır. İdeolojik mücadeleyi

de tümüyle bir kenara bırakmasıdır.
Bu haliyle bilerek ya da bilmeyerek
objektif olarak oligarşinin politikalarına güç verilmektedir. Oligarşinin
“silahları bırakın” çağrısı karşısında
Kürt milliyetçi hareketi “düzeniçinde
bir yer açın hemen bırakalım” cevabını bulurken, oportünist, reformist
solda da “Kürt sorununda barışçıl,
demokratik çözüm, silahlı çözüm
yolu tıkanmıştır” söylemleri daha
fazla ağırlık kazanıyor.
Bu politikaların Kürt halkının yanında olmakla hiçbir ilgisi yoktur.
Kürt halkının yanında olmak onun
taleplerini karşılayacağı zemini yaratmaktır. Bu zemin hiç kuşkusuz
devrimdir.

Sonuç Olarak;
1- “Kürt sorununun çözümü” için
başlayan bir süreç yoktur. Kürt so-

rununda Amerikan operasyonu sürüyor.
2- Oligarşi için artık “Kürt sorunu”
yoktur. “Terör sorunu” vardır. Kürt
halkının direnişinin bitirilmesi, silahlı
mücadelenin tasfiyesi vardır.
3- “Akan kanın durdurulması, terörün bitirilmesi” demagojisiyle gerillanın imhası ve Kürt halkı üzerindeki terör meşrulaştırılmaktadır.
4- Oligarşiye bu zemini sağlayan
Kürt milliyetçilerinin “barış ve uzlaşı”
politikalarıdır.
5- “Çözüm” adı altında yine sahte
umutlar pompalanıyor.
6- Tüm gelişmeler bir kez daha
göstermektedir ki, Kürt sorununun
düzen içinde çözümü yoktur. Çözümün
tek yolu Kürt, Türk, Laz, Çerkez...
ülkemizde yaşayan tüm halkların birlikte mücadelesi ve devrimdir!

Aysu Baykal'ın Başına Gelecek
En Ufak Şeyden AKP Sorumludur!

Sanat Cephesi
Faşizme Karşı Nöbette!

Nebiha Aracı’nın işkence görmesine karşı çıkmak ve sahiplenmek
için tedavi gördüğü hastane önünde beklerken onlarca devrimci
gözaltına alınıp, hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştı. Aynı
gün hastaneye kontrol için giden böbrek hastası olan devrimci
Aysu Baykal da aynı hazımsızlık sonucu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Yakın zamandan böbrek nakli olan ve sürekli kontrole gittiği
bilinen Aysu Baykal gözaltına
alınırken ve gözaltı süresince
de işkence gördü ve bacağı
kırıldı.
Hastalığı bilinmesine rağmen keyfi bir şekilde tutuklanan Aysu Baykal için Halk
Cepheliler İstanbul’da çadır
kurup oturma eylemine başladılar.
9 Ocak günü Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde yapılan
eylemde, “Hasta Tutsak Aysu Baykal Serbest Bırakılsın! Aysu
Baykal Ölürse Sorumlusu AKP’dir” pankartı açıldı. “Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın”, “Aysu Baykal Serbest Bırakılsın” sloganları
atılan eylemde, Davut Çelik tarafından bir açıklama yapıldı.
Çelik, tepkiler arttıkça AKP iktidarının zulmünün de arttığını
belirtti. AKP’nin tutuklamalarının kendilerini engelleyemeyeceğini
ifade eden Çelik, milyonları örgütleyeceklerini söyledi.
Açıklamanın ardından çadır kuruldu. Çadırın kurulmasının ardından Halk Cepheliler marşları ve sloganları ile üç gün sürecek
çadır eylemini de başlatmış oldular.

3 Ocak günü biraraya gelen Sanat Cephesi
üyeleri Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine
giderek daha önce faşist müdahaleye maruz
kalan Zengin Mutfağı isimli oyun için nöbet
tuttu. Oyun sonrasında oyuncuları “Halkın
Sanatçısı Yalnız Değildir” sloganı ile destekleyen Sanat Cephesi üyeleri oyuncular
ile teker teker tanışarak böyle bir oyun oynadıkları için teşekkür etti.
Önümüzdeki haftalarda başka sahnelerde
gösterilecek olan oyun için yine nöbet tutacaklarını bildiren Sanat Cephesi, fuayede
bulunan seyircilere 20 adet Tavır ulaştırdı.

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

Emperyalizme Direnen
Suriye Halkının Yanındayız!
Adana’da, 9 Ocak günü Halk Cepheliler,
Akkapı Mahallesi’nde yaptıkları çalışma
ile 20 Ocak günü Gaziantep’te düzenlenecek
“Suriye Halkının Yanındayız” mitingine
çağrıda bulundular. Suriye’de yaşanan katliamı anlatan bildirileri 3 saat süresince dağıtan Cephelilere mahalle halkı “Mitinge
geleceğiz, bugün Suriye’de insanları katlediyorlar yarın da bizi katlederler” sözleriyle
destek verdi.

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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“Akan kan dursun” demagojisi ile silahlı mücadele tasfiye edilemez!
Oligarşi ile uzlaşmacılık meşrulaştırılamaz!
Sahte ‘umut’lar pompalanarak halk aldatılamaz!
Oligarşi inkara, kan akıtmaya, katletmeye devam ediyor!

Adım Adım TASFİYE
ÖNCE SİLAHLAR SUSACAK!
Kürt milliyetçi hareketin silahlı
mücadelesinin tasfiyesi için AKP’nin
‘Entegre Stratejisi’ uygulanıyor. Her
gün yeni bir ‘gelişme’yle karşı karşıya
kalıyoruz. PKK’ye silah bıraktırmak
için “Yol Haritası” hazırlanmış. Masada Kürt sorunu yok, PKK’ye silah
bıraktırma var. Amerikan operasyonu
sürüyor. Hedefte yine Kürt halkının
silahlı direnişinin tasfiyesi var.

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013
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PKK’ye Silah
Bıraktırmak İçin Tüm
‘Enstrüman’lar Devrede
PKK’ye silahların bıraktırılması
için AKP’nin söylemiyle “Tüm enstrümanlar” devrede. Sürecin “başaktör”ü Abdullah Öcalan.
16 Aralık 2012’de İmralı Hapishanesi’nde Öcalan ile görüşme yapan
MİT Müsteşarı Hakan Fidan Öcalan'a,
‘Örgütün yurtiçindeki tüm unsurlarını sınır dışına çekilmesi için ‘ezber bozacak’ bir girişimde bulun’
diyor.
Öcalan, “Çözüm için her türlü
katkıyı vermeye hazır olduğunu”
söylüyor. (Yeni Şafak 5 Ocak 2013)
İmralı’da MİT, Öcalan görüşmesinden sonra 3 Ocak 2013’te de İmralı’da Demokratik Toplum Kongresi (DTP) Başkanı Ahmet Türk
ve BDP milletvekili Ayla Akat Ata
görüşmesi yapıldı.
Yapılan görüşmenin içeriği genel
hatları ile basına yansıdı.
AKP, “PKK’ye silah bıraktırmak
için her türlü ‘enstrüman’ı kullanacağız” diyordu.
Bu ‘enstrüman’lardan birisi de
“Sivil Toplum Örgütleri”ni daha etkin
kullanmak. Onlara daha fazla rol

vermek ve işlev kazandırmak.
Bir buçuk yıldır koyu bir tecrit
altında tutularak kimseyle görüştürülmeyen Abdullah Öcalan
ile DTP Başkanı Ahmet Türk
ve BDP milletvekili Ayla Akat
Ata’nın görüşmesi bu kapsamda yapılan bir görüşmedir.
PKK’ye silah bıraktırmak
için ‘Entegre Strateji’nin ‘enstrüman’larından işbirlikçi tekeller de
devrede... AKP’nin “entegre stratejisi”ne tam destek veriyor.
“Aman dilinize dikkat edin” diyorlar. “Herkes barışın dilini konuşsun”.
Doğan Medya’nın patronu Aydın
Doğan tüm çalışanlarını “diline dikkat etmesi” için mektup yazarak
uyarıyor.
“Akan kan dursun”, “Barışın dilini
konuşalım”, “Bu son şans”, “barış
için herkes diline dikkta etsin” gibi
demagojilerle halka sahte umutlar
pompalanarak halk aldatılıyor, susturuluyor, silahlı mücadelenin tasfiyesi meşrulaştırılıyor.

‘Başaktör’ Abdullah
Öcalan’dır
Oligarşi yıllardır “bebek katili”
dediği Öcalan’ı bugün PKK’ye silah
bıraktıracak başaktör olarak görüyor.
Ve bunu açık açık ifade etmekten
çekinmiyor.
Öcalan da “Çözüm için her türlü
katkıyı vermeye hazırım” diyor.
Oligarşinin çözümünün ne olduğunu burada uzun uzun anlatmayacağız.
Öcalan’ın rolü kademeli olarak
PKK’ye silah bıraktırmak.

5 Ocak tarihli Yeni Şafak gazetesinin haberine göre ‘yeni süreç’in yol haritası
şöyle:

Önce Silah Bırakılacak!
PKK'nin silah bırakması konusunda yepyeni bir yol izleniyor. Oslo'dan farklı olarak bu kez, 'merdi-

DÖRT BASAMAKTA
PKK’YE SİLAH
BIRAKTIRMA PLANI
Birinci Basamak: BDP heyeti tekrar İmralı'ya gidecek.
Öcalan çözüm iradesini belirten 4 mektup verecek ve çatışmasızlık ortamı yaratılacak
İkinci Basamak: Gerillanın
sınır dışına çıkartılması. Çatışmasızlığın ilanıyla PKK 4
bin civarında militanını Türkiye sınırının dışına çekecek
Üçüncü Basamak: PKK ile
silahların bırakılması için görüşmeler başlayacak. Partilerle ortak adım atılacak.
Dördüncü Basamak: Öcalan’ın talimatıyla PKK’ye silah
bıraktırılacak.

NE ALMAN EMPERYALİZMİ NE DE TÜRKİYE FAŞİZMİ

Doğan Holding Patronu
Aydın Doğan’dan Medya
Çalışanlarına

ven' yöntemi ile bir adım atılacak,
karşılık bulursa; İkinci adıma geçilecek. Öcalan BDP heyeti aracılığıyla
PKK'yi yeni bir Habur krizi ve
Silvan provokasyonu yaşanmaması
için uyaracak. (Bu uyarı 3 Ocak’ta
yapılan Ahmet Türk ve Ayla Akat
Ata görüşmesi ile yapıldı.)

Yol haritasına göre önce ‘çatışmasızlık ortamı’ yaratılacak. ‘Çatışmasızlık’ ortamı sağlanmadan diğer adımların atılmayacağı önceden
deklere edilecek.
‘Çatışmasızlık’ şartı kabul edildiğinde PKK, silahlı güçlerini sınır
dışına çekmeye başlayacak.
Öcalan, BDP, PKK, PKK’nin Avrupa örgütlülüğü ve Kürt halkına
birer mektup yazarak ‘Güçlü bir çözüm iradesine sahibim’ diyerek Kürt
milliyetçi hareketi silah bırakmaya
ikna edilecek.
PKK’ye silah bıraktırılmak için
her şey hazırlanmış, planlanmış, programlanmış. Adım adım ilerliyor. Öyle
ki Öcalan’ın yazacağı 4 mektupta
neler yazacağına kadar biliniyor.
Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata’nın
görüşmesinde Öcalan, "Sorunun çözümü için olumlu adımlar atılırsa
silah bırakma takvime bağlanabilir"
diyor.
Olumlu adımları atması gerekenler
kim? Oligarşi değil, BDP ve PKK’dir.
Bir taraftan PKK gerillaları katledilirken, KCK adı altında gözaltı ve
tutuklamalar devam ederken “olumlu
adımlar”ı PKK’den atması isteniyor.
Öcalan devletten çok emin; "siyasetçiler ikna edilir ama önemli olan
savaşçı yapıları ikna etmektir” diyor.

“Savaşçı yapılar”dan kastedilen
de gerillalardır. Geçmişte TSK içinde
“şahinler”den bahsedilirdi, artık o
da söz konusu değil. İkna edilecek
olanlar PKK’nin ‘şahinler’i...
Öcalan, Türk ve Ata ile yaptığı
görüşmede, “1999 yılındaki gibi olmaz. Yeter ki bir ikinci Silvan ya da
Habur krizi yaşanmasın" diyor.
Peki ne olmuştu 1999’da? Abdullah Öcalan tutuklandıktan sonraki
süreçte Öcalan’ın isteği ile PKK sınır
dışına çekilme kararı almış ve bu
çekilme sırasında oligarşi 500 gerillayı
katletmişti.
Bugün aynı şeyin olmayacağını
söylüyor Öcalan. 9 Ocak tarihli Yeni
Şafak gazetesinde 1999’daki sınır dışına çekilmede yaşananların yaşanmaması için bu kez sınır dışına çekilmenin oluşturulacak “gözlem gücü”
nezaretinde yapılacağı yazıyor.
Bu konuda Öcalan’ın devlete güveni tam. "Devletle birbirimizi sınamamıza da gerek yok, devlete güveniyorum" diyor.
Öcalan’ın Ahmet Türk ve Ayla
Akat Ata ile görüşmesinin ardında
Murat Karayılan da yaptığı değerlendirmede silahlı güçlere silah bıraktırmanın zorluğuna değinerek şöyle
dedi: "BDP'lilerle görüşmüş olması
elbette ki çok önemli. Bu, siyasi yapının
‘iknası’ ve çalışması için gereklidir.

MİT-Öcalan ve Öcalan-Ahmet
Türk, Ayla Akat Ata arasında İmralı
Hapishanesi’nde yapılan görüşmelerden basına yansıyanlardan aşağıda
aktaracağımız bölümler pompalanan
sahte umutları ve sürecin niteliğini
ortaya koymaktadır.
***
MİT Müsteşarı Hakan Fidan Öcalan'a, ‘Örgütün yurtiçindeki tüm
unsurlarını sınır dışına çekilmesi
için ‘ezber bozacak’ bir girişimde
bulun.’
ABDULLAH ÖCALAN: “Çözüm için her türlü katkıyı vermeye
hazır olduğunu”
ABDULLAH ÖCALAN: Ahmet
Türk ve Ayla Akat Ata ile İmralı’da
yaptığı görşmede; "Seviyeli bir mü-

zakere yürütülmeli. Ben sürece pozitf
katkı sunmaya hazırım... Türkiye'ye
güven telkin edersek geri çekilme
sürcecinde operasyonlar olmaz.
1999'daki gibi olmaz, bunlar yaşanmaz... Süreci baltalamaya kimsenin hakkı olmamalı. Geçmişten
ders çıkarılmalı... Benim İmralı'da
olmam önemli değil. Devletle birbirimizi sınamamıza da gerek yok,
devlete güveniyorum...” diyor.
- KARAYILAN: Öcalan için
söylüyor; “BDP'lilerle görüşmüş olması elbette ki çok önemli. Bu, siyasi
yapının ‘iknası’ ve çalışması için
gereklidir. Ancak esas önemli olan
silahlı güçlerdir. Bunun için bizim
direkt 'Önderlik'le diyalogda olmamız
gerekiyor. Sadece yönetimle değil,
geniş komutanlık kademesi savaşçı

yapısının ikna edilmesi sorunu vardır."
- AHMET TÜRK: “İstenenler
her demokratik ülkede gerçekleştirilebilecek talepler. Devleti zorlayacak talepler değil”
AYSEL TUĞLUK: “Öcalan ile
devlet arasında yeniden başlayan
görüşmeleri önemsiyor, isabetli bir
yaklaşım olarak görüyoruz. Başarıya
ulaşması ve çözümle sonuçlanması
arzu ediliyor."
ZÜBEYİR AYDAR: “Örgüt bir
bütündür ve önderliğin arkasındadır.
Başkanımızla görüşme, diyalog ve
müzakekerelerin yapılması yerinde
ve isabetli bir karardır."
BARZANİ: “Umutluyum, umutlu ve iyimserim”

"Değerli arkadaşlarım...
Ülkemizde son günlerde terör sorunun çözümü ve Kürt sorunu ile
ilgili önemli bazı gelişmeler yaşanıyor.
Sürecin seyrini objektif biçimde izletmek ve özgürce yorumlamak temel
işlevimiz olmakla birlikte, ülkemizin
menfaatleri açısından yüksek derecede
sorumlu bir yayıncılık çizgisi izlemek
de görevimizdir.
Bu bakımdan bu süreç boyunca
barışın dilini korumaya, süreci olumsuz etkileyebilecek çatışmacı yaklaşımlardan kaçınmaya özen göstermeliyiz.
Söylemimizi, sözcüklerimizi seçerken yaratacağı algıyı göz önüne
alarak hareket etmeliyiz. Hepinizin
gazetecilik ilkeleriyle birlikte yüksek
sorumluluk içinde hareket edeceğinize
güvenim tamdır...”
Aydın Doğan

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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Ancak esas önemli olan silahlı güçlerdir. Bunun için bizim direk 'Önderlik'le diyalogda olmamız gerekiyor.
Sadece yönetimle değil, geniş komutanlık kademesi savaşçı yapısının
ikna edilmesi sorunu vardır."
Evet, PKK’ye silah bıraktırmak
için şu anda en önemli ‘sorun’ bu:
“Komutanlık kademesi savaşçı yapısının ikna edilmesi.” Öcalan’a düşen temel görevlerden biri de bu.
Bunun için Öcalan, “İmralı koşulları”nda “ikna”nın mümkün olmayacağını söylüyor ve koşullarının düzenlenmesini istiyor. Yani İmralı Hapishanesindeki tecrit koşullarına son
verilmesi bile PKK’nin silah bırakmaya ikna edilmesine bağlanıyor.

PKK Neyin Karşılığında
Silah Bırakmaya İkna
Edilecek?

Sayı: 347

PKK, bağımsız Kürdistan hedefiyle yola koyuldu. Sonra bu hedefinden vazgeçip federasyon dedi,

sonra “demokratik özerklik” dedi.
Bugün gelinen noktada Öcalan tarafından “özerklik” de denmiyor.
Öcalan İmralı’da MİT’le yaptığı
görüşmede AKP’nin yerel yönetim
yasasında 4 ve 5'inci maddelerine
koyulan çekincenin kaldırılması, Anayasa'da vatandaşlık tanımının yapılması ve “valilerin seçimle gelmesi”ni
savunması "demokratik özerklik" talebinin dayatılmasını anlamsızlaştırdığını söylüyor.
Yani bugün İmralı’daki görüşme
masasında PKK’nin kuruluşundan
bugüne değin savaşmasına neden olan
stratejik hedeflerinden hiçbiri yok.
1- Bağımsız Kürdistan YOK!
2- Federasyon YOK!
3- Demokratik özerklik YOK!
Düzen içinde bir “çözüm” olması
için bile öne sürülecek taleplerden;
1- Genel Af YOK!
2- Öcalan'a ev hapsi YOK!

Peki Ne Var?
Kürt halkının değil, oligarşinin
talepleri var.
Tek talep: PKK’ye silah bıraktırmak.
Bu da çizilen yol haritasına göre
“merdiven” usulü dört basamakta
gerçekleşecek.
Birinci basamak; Çatışmasızlık
ortamının yaratılması,
İkinci basamak; PKK'nin silahlı
güçlerinin sınır dışına çıkarılması,
Üçüncü basamak; Silah bırakma
görüşmeleri,
Dördüncü basamak; Silahların
bırakılması...
“Barış”, “Akan kan dursun” demagojisi ile halka pompalanan “sahte
umut”ların özeti budur.
Çizilen yol haritasında Kürt sorununun çözümü bir yana sorunun
kendisi bile gündemde yoktur. Çizilen
yol haritasında Kürt halkının silahlı
direnişinin tasfiyesi vardır.

Yürüyüş
13 Ocak
2013

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLERİ HALKA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEK!
Yürüyüş’ün 346. sayısına İstanbul 2 No’lu Hakimlik tarafından
toplatma kararı verildi.
Yazdığımız her satırın her kelimenin bedelini ödüyoruz. Ve ödediğimiz hiçbir bedel bizi gerçekleri
halkımıza ulaştırmaktan vazgeçiremeyecek. Toplatmalarınız da bu bedellerin sadece bir parçasıdır. Ne
yaparsanız yapın her okurumuzun,
her hafta Yürüyüş’ü eline ulaşacak
ve okuyacaktır. Bu hafta da Yürüyüş
yine okurlarının elinden halka ulaşmaya devam etti.

İstanbul
2 Ocak günü Halk Cepheliler,
Beyoğlu’nun Kaptanpaşa Mahallesi’nde toplu dergi çalışması yaptılar.
Halk Cephesi önlükleriyle mahallenin
birçok sokağında dolaşan kitle, kapıları tek tek çaldı. Ayrıca bir yıkım
bölgesi olan Kaptanpaşa Mahallesi’nde 26 Ocak günü yapılacak yıkım
toplantısının çağrısı da yapıldı. Mahallede bulunan üç kahvehaneye de
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giden Halk Cepheliler, 66 Yürüyüş
dergisini halka ulaştırdılar.
Dev-Genç’liler, 5 Ocak günü,
Ömürtepe Mahallesi’nde 2,5 saatlik
bir çalışma ile 30 dergiyi halka ulaştırdılar.

Bursa
3 Ocak günü Bursa’nın Teleferik
Mahallesi’nde 7 yürüyüş okuru tarafından 2 saatlik çalışma ile 52
dergi halka ulaştırıldı.
4 Ocak günü Ortabağlar Mahallesi’nde 4 Yürüyüş okuru tarafından
evlerin kapıları çalınarak yapılan 2
saatlik dağıtımda 26 dergi dağıtıldı.
6 Ocak günü Ada Köy’de ve
Kestel İlçesi’nin Elmalık ve Kale
mahallelerinde 3 Yürüyüş okuru tarafından 5 saat süreyle dergi dağıtımı
yapıldı.

İzmir
Dev-Genç'liler, 1 Ocak günü Limontepe Mahallesi'ne, 5 Ocak günü
ise Harmandalı Mahallesi'ne giderek

54 dergi dağıttılar.

Dersim
1 Ocak tarihinde Dersim'de yapılan kapı çalışması ile 50 Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. Yeni Mahalle’de, Eski Kışla’da ve kafelerde
yapılan çalışma ile Yürüyüş dergisinin yanı sıra F Tipi Film’in el ilanları dağıtıldı.

Kocaeli
5 Ocak günü Esentepe Mahallesi’nde Yürüyüş dergisinin tanıtımı
yapıldı. Dergi dağıtımı 2 saat sürdü
ve 20 dergi halka ulaştırıldı.

Adana
7 Kasım günü Akkapı Mahallesi’nde yapılan dergi dağıtımında
Grup Yorum’un sansürlenmeye çalışılan F Tipi Film’i anlatıldı. 22 derginin dağıtımını yapan Halk Cepheliler aynı zamanda 20 Ocak’ta Suriye
halkı için Gaziantep’te düzenlenecek
eylemin de çağrısını yaptılar.

NE ALMAN EMPERYALİZMİ NE DE TÜRKİYE FAŞİZMİ

Faşistlerin “ünlü”, “büyük Türk düşünürü” Necip Fazıl Kısakürek

Muhalefet yapmak için
Menderes’ten para dileniyor!
Geçtiğimiz hafta Habertürkte ülkemiz aydın profiline ayna tutan bir haber
yayınlandı. Bu haberle dönemin aydın
sanatçılarının mektup yazarak Adnan
Menderes'ten para istediği ortaya çıktı.
Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa,
Yahya Kemal, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Cemal Kutay, Orhan Seyfi Orhon,
Yusuf Ziya Ortaç, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı gibi isimlerin adının geçtiği haberle birlikte dönemin
yazarlarının ya borçlarını kapatmak ya
dergi kurmak için ya da çocukları için
maddi yardım talebinde bulunduğu belgelenmiş oldu.
Kuşkusuz bu mektuplar içinde en
dikkat çekici olan alınacak para karşılığında iktidarın hizmetine girileceğine,
muhalefete savaş açılacağına dair verilen sözlerdi.
Necip Fazıl Kısakürek yalvar yakar
olarak "Reklam ve sair ihtiyaçlarım
için 10 bin lira lütfedilirse... Ayda 6
bin lira tahsis olunursa... Akis, Kim,
Form gibi mecmuacıklarla bütün muhalefet matbuatını saf fikirle çürütücü,
muazzam bir içtimai ve edebi, ideolojik,
bina edici kafalara ve yüreklere nüfuz
edici bir mecmua kuracağıma emin
olunabilir. Bu da olmazsa tam altı aydır
bir tek yardım görmeyen beni vazife
günüme kadar her ay muayyen ve mukarrer bir mikyas altında kurmaktan
ve gözyaşları içinde yalnız ibadet ve
mücerret eserler kaleme almaya terk
etmekten başka iş kalmaz....” diyor.
Bu sözlerin de Menderes'i ikna etmeye
yeterli gelmeyeceğini düşünmüş olacak
ki, kendi ‘büyüklüğü’nü anlatmak için
“Benim yaptığımı yapanlara hükümetler
ve rejimler servetlerini ve nimetlerini
yağdırır. Bütün bunlara karşı 15 bin
lira zarar çarpıtılmış ve daha nice kasıt
ve sabotaja karşı yalnız bırakılmış olarak
sürünmekteyim..." diye para dilenmeye
devam ediyor mektubuna.
Yine Orhan Seyfi Orhon, hem kendi
adına hem Yusuf Ziya Ortaç adına söz
vererek "Akbaba’yı 1954 seçimleri sonuna kadar muhalefetin hiciv, istihza

ve tarizlerini aynı silahla hem çok daha
incelik ve zerâfet le karşılayan bir mizah
dergisi olarak çıkarmayı kabul ediyoruz.
Akbaba, iktidarı destekleyerek muhalefete hücum edeceği için kazançlı bir
iş olmaz. Bu gazeteye konması kararlaştırılan parayı Akbaba’yı 1954 seçimlerinin sonuna kadar çıkarmak için
kullanacağız. Şayet Akbaba, partice çıkarılırsa matbaa, kâğıt ve diğer masraflar temin edilirse biz kalemimizi bu
hizmette kullanmaya hazırız." diyor.
Ülkemiz "aydın"ları adına utanç vesikası olan bu mektuplar günümüze de
ayna tutarak bugün AKP'nin aydınları,
yazarları hizaya çekme, kendine yedekleme cüretini nereden aldığını da
göstermektedir.
Yıldırım Türker, Tufan Türenç, Nuray Mert, Banu Güven, Uğur Dündar,
Ruşen Çakır, Ece Temelkuran, Bekir
Coşkun... AKP iktidarıyla birlikte burjuva medyada işine son verilen yazarlardan ilk akla gelenlerdir. Koltuğundan,
köşesinden olmama adına kalemini satanların sayısı ise daha kabarık bir liste
oluşturmaktadır.
Diğer taraftan geçmişte tanıdığımız
düşünceleriyle, kişilikleriyle hiç de AKP
ile uyuşmayan kendine aydın sanatçı,
yazar diyen onlarca kişinin AKP yalakalığı yaptığını görünce “ünlü, milliyetçi,
büyük Türk düşünürü” faşist Necip
Fazıl Kısakürek’in mektubu anlamını
buluyor.
Onlar aydın değil, iktidar dalkavuklarıdır. İktidara kim gelirse gelsin onun
dalkavukluğunu yaparlar. Ve her zaman
halkın karşısındadırlar.

Aydın Sanatçı Halktan
Yana Olmalıdır!
Kalemler parayla yazıyorsa orada
aydınlar halkın aydını, sanatçılar halkın
sanatçısı olamaz. Tersinden maddi manevi bir çıkar güderek yaşanan onca adaletsizliğe, sömürüye sessiz kalmak da
aynı kefeye çıkmaktadır.
Halkın değerlerine, devrimci değerlere saldıran bir yazı kaleme alındığında,

bir eser ortaya çıktığında cevap alıncaya
kadar, halk kendi dostunu düşmanını
bilsin diye "kalemini kaça sattın" demeye
devam edeceğiz. Çünkü aklı olan bir
beyin, temiz bir yürek sömürücülerin
safında olamaz.
Bugün de iktidarlarla yapılan gizli
açık pazarlıklar er ya da geç ortaya çıkacaktır. Devrimcilere kin kusan, sömürüyü,
adaletsizliği meşrulaştıran belgeseller,
haberler, filmler, kitaplar varken yaşananlara halkın gözüyle bakanların işbirlikçiliğin, uşaklığın ispatı için delile, belgeye de ihtiyacı yoktur.
Düşünün öyle bir noktadayız ki, koca
koca isimler iktidarı açıktan eleştirememekte, bir eleştiri sözünün peşinden
on övgü, başarı sözü gelmektedir. Burjuva medyada hala köşe sahibi olup da Sayı: 347
Başbakan Erdoğan'ın "sevdiği ve sevYürüyüş
mediği" yanlarını, "başarısızlıkları yanında
13 Ocak
başarılarını", "sempati ve antipatilerini"
2013
anlatmayan yoktur.
Aydın sanatçılarımız kalemini satan
bir düşkün, bir zavallı olmayı kendine
yakıştırmamalıdır. Ortaya çıkan bir eserin, bir yazının kime hizmet ettiğini
düşünerek hareket etmeli, ne olursa
olsun halkın değerlerine, halkın çıkarına
ters düşen düşüncelerle savaşmalıdır.
Tersinden ne şiş yansın ne kebap türü
suya sabuna dokunmayan güvenli limanlarda iktidarın şiddetinden uzak kalem oynatmak, eser çıkarmak belki bugün için mümkündür ancak iktidarın
artan baskıları aydın sanatçılara böylesi
alanlar bile bırakmayacaktır.
Aydınlar, yazarlar işbirlikçi iktidarla
arasına kalın bir çizgi çekmelidir. İşten
atılma, köşesinden olma, maddi manevi
bir kıskaca alınma pahasına da olsa.
Bu çizginin çekilmediği yerde aydın,
yazarların gelgitli tavrı devam edecek,
omurgasızlık baki kalacaktır. Ülkemizin
onurlu bir sesi, yüz akı olmak için
Necip Fazılların, Orhan Seyfi Orhonların
yolundan değil, Nazım Hikmetlerin,
Yılmaz Güneylerin, Ruhi Suların yolundan gidilmelidir.
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Basından
Selçuk Candansayar
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İnsanın onurunu kendi eylemleri
belirler. Onur, kişiseldir; kendisinden
başka kimse kıramaz. Peki insanlığın?
Her insan kendi onurundan kendisi
sorumludur; peki kim kendi onuruyla
insanlığın onurunu bir tutar? Sadece
kendisinden değil, kim insanlıktan
da kendini sorumlu hisseder?
Zulmün en ağırıyla onurunda bir
gedik bile açamadıkları Sırma’ya bir
an, sadece bir an çalabilmek için,
koridorda koşturup demir kapıyı hışımla açıp elinden alıp parçalayacaklarını bilmesine karşın, geceler
boyu saç telinden, tencere kapağından
saz yaptıran güç nedir?
Ve o birkaç nota nasıl da yener
zalimin zulmünü, insanlığı(mızı) kurtarır!
Ve nasıl da zayıf, korkak ve aslında yapayalnızdır o gardiyan devlet
kemençeyi parçalarken...
Çiğdem’in unutmamak elinde değil, ama o her sabah yeni baştan
yeni baştan hatırlamak zorunda olsa
da, her sabah ve her hatırladığında
yine aynı Çiğdem olabilmek için
gayret ediyor. Peki biz? Biz hatırlıyor

muyuz 19 Aralık 2000 tarihini?
Muharrem milletvekilleriyle birlikte seyircilere de soruyor; insan
neden ölmeyi seçer, bu dünyada ne
ölmeye değerdir? Kendini öldürmeyi
istediğini düşünenlere siz gerçekten
nasıl yaşamak istiyorsunuz diye sesleniyor?
F Tipinin mağdur ettiklerinin gardiyanlar da olduğunu gösteriyor Ramazan bize. F Tipinin, gardiyanlardan
çakma masa yaptırmaya çalışan sonradan görmeye, üç kuruşunu ‘beygirlere yatıran’ marangozdan Hayriye
ananın ardında bulanıklaşıp kimliksizleşen kadına kadar velhasıl toplumun tümünü, hepimizi tutsak ettiğini iliklerimizde hissediyoruz.
Yalnızlaştırma, tecrit, hücre, mutlak sessizliğe gömüp aniden patlayan
metal çarpma sesleriyle insanın ruhunu örseleme tekniğini geliştirenin
de insan olması gerçeğini yüzümüze
çarpıyor.
Kötülüğün nasıl bir teknoloji ve
uzmanlaşma alanı olabildiğini ve
müdüründen doktoruna insanın nasıl
da sıradan ve banal bir kötülükle
kaplanabildiğini görüyoruz.
Ne kadar yalıtıp, yalnızlaştırmaya
çalışılsa da insanın ruhunun, bilincinin
bir limon içinde ya da topla duvarları,
demir kapıları aşıp bütünleşebildiğini,
çoğalabildiğine tanık oluyoruz. Bütün
yolları kapattıklarını sananlara karşı
tavanda bile yürünebileceğini ve görünmez kılma gayretlerine ayak iz-

leriyle yanıt verilebileceğini...
Türkiye’de devletin ne menem
bir zalim olduğunu Hayriye ananın
uzaklara bakan ama ne bize ne kendisini aşağılamaya çalışan gardiyana
bakmayan gözlerinden okumaya çalışıyoruz. Hayriye ananın bir an için
bile olsa gözlerini bize dikeceği kaygısıyla donakalıyoruz ama baksın da
istiyoruz; bir an göz göze gelebilmek
ve onun onurundan beslenmek umuduyla da yanıyoruz. Bakmıyor ama;
ne soyunurken ne sonrasında otobüste
giderken.
Hiç bakmıyor bize, ama içten içe
biliyoruz, utandığından değil, bizim
utandığımızı görmemek için bakmıyor.
F Tipi Film’de kahramanlık hikayeleri yok. Tam da tersine insanın
insan olmak ve insanlığını koruyabilmek için ne denli olanaklar barındırdığını anlatıyor.
Demem o ki bu kadar zulme insandan yana umudumuzu koruyabilelim diye direnildiğini, direnmenin
mümkün olduğunu gösteriyor.
Yapabilirsin be arkadaşım diye
sesleniyor. Yapabilirsin sen de! Sen
de kendi onurunla insanlığın onurunu
bir tutabilirsin. Yeter ki hatırla, hiç
bir şey yapamasan da, unutma hiç
değilse...
Yeni yılda gönlünüzce bir gelecek
için umut ve cesarete ihtiyacınız
varsa F Tipi Film’e gidin, bulacaksınız...
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Halk düşmanlarının bu cümleyi
kurmak zorunda
kalması bizi ancak
mutlu eder. Çünkü, kastettikleri,
“değişmedi” dedikleri devrim
inancımızdır. Yıllarca, fiziki ve ideolojik olarak saldırdılar, katlettiler, diri diri yaktılar... Ama devrime gönülden bağlılığımızın zerresini bile eksiltemediler.
Bu yanıyla, Parti-Cephe tarihi, devrim inancının nasıl savunulup büyütüleceğinin tarihidir.

Ders: İnanç
Sevgili Devrimci Okul okurları,
merhaba;
İnanç nedir?
Bu soruya cevap olarak, sözlükler
şu tanımı yapıyor:
“İnanç: Bir düşünceye gönülden
bağlı bulunma!” (TDK sözlüğü)
Bu yanıyla, devrim inancı da devrimci düşünceye gönülden bağlanma,
kendini devrime adama anlamına gelir.
Devrimci inanç da, devrimin kesinliğine, gerçekleşeceğine olan inançtır.
‘Gönülden bağlanma’dan kasıt,
hiçbir zorluğun, zorbalığın bu bağlılığı ortadan kaldıramaması ve bu
uğurda her türden zorluğu göze alarak kendini devrime adamaktır.

 Tarihimiz,
İnancımızın Tarihidir!
İnanç, soyut bir olgu değildir.
Pratikte somutlanır. Tercih ve eylemlerde kendini gösterir.
Dayı diyor ki, “Pratiğimiz; düşüncelerimiz de netliğimizin kanıtıdır.”
Şu ya da bu örgütten tek tek kişilere varıncaya değin, herkesin devrimci düşüncelerinin ve bu düşünceye gönülden bağlı olma anlamında
devrim inancının yegane ölçüsü, pratiktir. Mücadeledir, zulme karşı direnmektir.
Mahir, Hüseyin, Ulaşlar’dan Hasan Selimler’e uzanan Parti-Cephe tarihi, ülkemizdeki devrim inancının hayatın içinde somutlanmasının, halk
içinde kök salmasının tarihidir. Kanla yazılan bir tarihtir bu. Ölümün ve
zulümün karşısında düşüncelerinden,
devrim inancından vazgeçmemenin
tarihidir sözkonusu olan. Böyle olduğu içindir ki, karşı – devrimciler,
“Bir siz değişmediniz, hala aynı
şeyleri savunuyorsunuz” diyorlar.

İnanç,
Bilgi ve Gerçeğin
Birleşmesinden
Oluşur...
 Devrim İnancı,
Devrimcilerin Eyleminde
Somutlanır!
Büyük Direnişimiz’e başlarken
Ahmet İbililer’in ifade ettiği şu sözler, devrim inancının 21. yüzyılın
hemen başında dile gelmiş hali sayılır: “...Bir kefen giymek gerekirse
eğer, bu asla düşmanın bize biçtiği
kefenler olmayacaktır. Devrim eğer
canlarımıza ihtiyaç duyuyorsa, kızıl
bantlarla, kızıl bayraklarla süslenecek kefenleri giymekte tereddütümüz
olmayacaktır.”
Cepheliler’in Büyük Direnişimiz’de somutlanan yaklaşımı bu
iken, oportünizm kendi ifadeleriyle
“kaymak tabakayı korumak” yani
kendilerini korumanın derdindeydi.
Reformizm ise devrime yönelik inançsızlığını en pespaye şekillerde teorize ederek, devrim inancının manifestosu olan Büyük Direnişimiz’i karalamaya çalışıyordu.
Büyük Direnişimiz’de somutlanan
devrim inancımızın sağlamlığı karşısında, küçük burjuva, reformist,

oportünist kesimler devrim inancını
“dinsel inanca”, direnenleri de “mürit”lere benzetmeye kalktılar.
Böylesi yaygaralar yeni değildir.
Devrim inancının somutlandığı her
yer ve zamanda, bu inanca sahip olmayan ama öyle geçinenlerce, devrimciler buna benzer şekilde karalanmışlardır.

 Devrimci İnanç,
Halkın Zaferinin
Kesinliğine Olan İnançtır!
Lenin önderliğindeki Bolşevikler de böylesi karalamalarla karşılaşmışlardır. Gyorgy Lukacs, Bolşevikler’in karşılaştığı bu yaklaşımı
şöyle aktarır: “... Oportünistlerin liderleri Bolşevizmin, devrimci Marksizmin köklerinde yattığı söylenen
‘dinsel inanç’tan – tıpkı küçük burjuva özgürlükçüleri gibi - alay edercesine söz ediyorlar. Bu suçlamalarda kendi iktidarsızlıklarının suskun itirafı yatıyor. İçlerini kemiren
kuşku illeti serinkanlı ve nesnel ‘bilimselliğin’ kibar mantosuna boş
yere sarınıp duruyor. Aralarındaki en
iyilerinde bile her söz her tavır umarsızlığı açığa vuruyor; kötülerden ise
içlerindeki boşluğu, yani proleteryadan, onun yolundan ve çağrısından
kopmuşluğu. İnanç dedikleri ve ‘din’
diyerek aşağılamaya çabaladıkları şey
ne fazla ne eksik ama kapitalizmin
çökmekte olduğuna dair kesinliktir;
proleteryanın zaferi -eninde sonundakazanacağının kesinliği. Bu kesinliği belgeleyecek ‘maddesel’ hiçbir
garanti olamaz. Bunu ancak yöntem
-diyalektik yöntem- garanti edebilir.
Ve bu garantiyi deneyip sınayabilecek olan da ancak eylemdir, devrimin
kendisi, devrim yolunda yaşamak ve
de ölmektir.” (Gyorgy Lukocs / Tarih ve Sınıf Bilinci / Sayfa:105 /
Belge Yayınları)
Yüzyıl önce, devrim inancı Bolşeviklerde nasıl somutlanıyorsa, bugünün dünyasında Hasan Selimler’de
de aynı şekilde somutlanıyor. Devrim
yolunda yaşamak ve ölmek olarak somutlanır devrim inancı. Ki Hasan Selim’e “Mücadeleyi benliğinin parça-
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sı olarak görüyorum. O yoksa ben de yokum. Mücadelemizin her bir parçasını kendimin olarak görüyor, her eksiğini de, her ihtiyacımıza, her
hedefimize karşı kendimi sorumlu hissediyorum” dedirten
de devrime gönülden bağlılığıdır. Devrim inancıdır.

 Devrimci İnanç;

D evrim inancı taşıyanlar,
devrim için sorumluluk
yüklenme cüretine sahip
olarak bir adım öne çıkıp
devrim için gereken her şeyi
yaparlar. Devrim inancı,
kendisini sorumluluk bilinci,
devrimci coşku-moral ve halk
düşmanlarına yönelik hınç,
yani hesap sorma arzusu
olarak gösterir.

Sorumluluk Bilinci,
Coşku ve Hınç
Olarak Yansır!

Sayı: 347

Yürüyüş
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Devrimci inanç, “devrim için sorumluluk yüklenebilme”de gösterir
kendisini.
“Yürüyen devrim arabasına ben de
omuz vereyim, benim de payım olsun
işte’ biçimindeki tutum tümü ile mekanik bir tutumdur. Bu tutum kişiyi
edilgenliğe iter. Zor anlarda ise dönekliğe götürür. Sorun arabanın itilme eylemine katılma durumu değil,
sorun tüm olanakların seferberliği
ve devrim için sorumluluk yüklenebilme sorunudur. Bu da bir yerde devrimci coşkuyu, karşı devrimci güçlere karşı zorluğu, hıncı gerektirir.
Uzun devrim günlerinde bizi ayakta
tutan yıkıcı gücün bu devrimci coşku ve hınç olduğunu bilelim...” (Mahir Çayan / Bütün Yazılar)
Mahir’in sözlerinde “devrim için
sorumluluk yüklenebilme”, devrimci coşku ve düşmana karşı hınç
olarak vurgulanan devrimci özellikler, devrim inancının hayata yansımasıdır.
Devrim inancı taşıyanlar, devrim
için sorumluluk yüklenme cüretine sahip olarak bir adım öne çıkıp devrim
için gereken her şeyi yaparlar. Devrim inancı, kendisini sorumluluk bilinci, devrimci coşku-moral ve halk
düşmanlarına yönelik hınç, yani hesap sorma arzusu olarak gösterir.

yaşamasıdır” der.
Buradan hareketle, diyebiliriz ki,
devrim inancı da devrim davasının en
yüksek düzeyde yaşanması ve yaşatılması olarak somutlanır. Bu yanıyla, devrim inancı düşmanla karşılaşıldığında net bir tavizsizlik, uzlaşmaz
bir direngenlikte somutlanır. Sorunlar karşısında sorun çözücü olmakla...
Hedeflere ulaşmada sonuç alıcılıkta...
kitle çalışmasında halkı örgütlemedeki
yaratıcılıkta... Fedakarlıkta, emekçilikte, cürette, kendini ve yoldaşlarını
eğitmede, düşmana vurmak için yol,
yöntem bulmada... Kısaca, devrim
inancı, sıra neferliğinde en yüksek düzeyine ulaşır.
Hasan Selim’in “...Hareketimize
kopmayacak biçimde bağladım kaderimi” deyişi, işte bu düzeyin ifadesi
sayılır.
Kopmayacak, kopartılamayacak
olan hareketle, devrimle, halkla kurulan gönülden bağdır. O bağı, bağlılığı yaratan da devrim inancıdır.
Hasan Selim’in vurguladığı bu
bağ ve bağlılık, bir sonuçtur. Bu sonucu yaratanın ne olduğunu şöyle vur-

guluyor Hasan Selim: “... İnsanları7mız aç, yoksul, evsiz,
adaletsiz bırakılmış, vatanımızın her karış toprağı emperyalizmin işgali altında.
Parti-Cephemiz bu tabloyu
değiştirebilecek tek güç, açların yoksulların kurtuluş
umududur. Tepeden tırnağa adaletsiz bir düzende adaletin temsilcisidir. Bu nedenle hareketimize kopmayacak biçimde bağladım kaderimi. Çünkü bu tabloya
gözümü kapatarak yaşayamam ben.
Parti-Cephemiz bana bu tabloyu
değiştirmek için doğru yolu gösteren
kılavuzumdur.”
Hasan Selim, “bu tablo” diyerek ülkemizin ve halkımızın gerçeğini özetlemiştir. Bu tabloyu değiştirecek olanın kim, ne ve nasıl olduğunun bilgisi de vardır Hasan Selim’in sözlerinde...
Dolayısıyla, Hasan Selim’in bu ifadesi bilgi ve gerçeğin birleştiği bir duygu yoğunluğunun yansıması sayılır.
Dayı’nın “inanç” ile ilgili yaptığı
tanım şudur; “İnanç, bilgi ve gerçeğin
birleştiği bir duygu yoğunluğudur.”
Tam da bu nedenle, devrim inancı, bilimsel bir olgudur. Çünkü, bilgi ve gerçeğin birleşiminden oluşur. Böyle olduğu içindir ki, emperyalizm ve işbirlikçilerinin fiziki ve ideolojik saldırıları devrimi, devrim inancını ve
devrimci inancın vücuda gelmiş hali
olan devrimciliği yok edememiştir.
Edemezler de. ‘Bize Ölüm Yok’ deyişimiz işte bu nedenledir…
Sevgili Yürüyüş okurları. Bu haftaki dersimizi de burada bitiriyoruz.
Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.

Kültür ve Sanatta Tavır
Halktan Yana Olmaktır

İdil Kültür Merkezi Sanat Cephesi üyeleri, 4 Ocak günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde 5 adet Tavır’ı tiyDevrim İnancı, Sıra
atro izleyicisi ile buluşturdu. 5 Ocak CuNeferliğinde Somutlanır!
martesi günü de Beyoğlu Sineması’nın
Dayı, 2002 Yeni Yıl Mesajı’nda önüne giden Sanat Cephesi üyeleri F Tipi
Büyük Direnişimiz’i değerlendirirken Film’i izlemekten çıkan seyircilere top“Bu bir davanın en yüksek düzeyde lam 15 adet tavır ulaştırdı.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm, Kahrolsun Emperyali̇zm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

Dünden Bugüne

Çocuklarımızın Ayağı
Toprağa Basmalı

Aynı zamanda oyuncaklar halkın kendi üretimiydi. Pancar zamanı
babaların pancardan yaptığı arabalarla oynarlardı.
Çubuğu bazen at olurdu,
köyün-mahallenin çocukları “dıgıdık” sesleriyle dörtnala
gezerdi. Bazen silahı olur, iyilerkötüler savaş oynardı.
Bunun yanında halk bilgelerimiz, ninelerimiz vardı. Masallarıyla,
hikayeleriyle çocuklara halk için yapılan kahramanlıkları, açlığı-yoksulluğu, ağaların, paşaların zulümlerini
anlatırdı. Gelenekleri-görenekleri anlatırdı. Böylelikle halkın çocukları,
kendi gerçekliği içinde, ayakları yere
basarak büyürdü.
Halkın yan yana olmasından, kültüründen rahatsız olan düzen, halkın
birliğine beraberliğine her zaman
saldırmıştır. Bugün çocuklarımıza
dayatılan oyunlarda da bu saldırıyı
görürüz. Çocuklarımızı sokağa çıkamaz hale getirdi; çünkü sokağı
tehlikeli hale getirmişti ve kimseye
güvenmeyin diyordu. Ondan dolayı
çocuklarımızın artık tek başına oynamasına-büyümesine razı olduk.
Bir kafes içinde gibi yığdık önüne
sepetler dolusu her modelden oyuncağı, bilgisayarı ne varsa... Ama
mutlu olmadı! Çünkü kendi başına
oynuyor, kendi başına eğleniyordu.
Hayatın gerçeklerini sanal alemden
öğreniyordu.
Çocuklarımız son model oyuncaklarla oynuyor ama bu oyunlarda
çocuklar düzenin istediği kişilikle
büyüyor. Yalnız, çıkarcı, paylaşmayı
bilmeyen, sadece kendini düşünen,
asosyal, oyun dışında güvensiz...
Hatta o kadar güçsüz ki sokağa çıktığında vücudu dayanıksız olduğundan hemen hasta oluyor. Düzen, çocuklarımızın sanal bir alemde, hayattan kopuk, bilgisayara bağımlı
olarak yaşamasını dayatıyor ve bunu
güvenli oyun-oyuncaklar diye anlatıyor, meşrulaştırıyor.

HALK
GERÇEĞİMİZ
Halkın yaşamında her şey bir dayanışma içerisinde şekillenmiştir.
Bunun için halkın birbiriyle olan
bağları çok güçlüdür. Egemenler halkın bu kültürüne düşmandır. Çünkü
halk birlik beraberlik içindeyse kendi
düzenini sürdüremez. Halka kendi
yoz kültürünü dayatır. Halkın yaşamını kendisine göre şekillendirmeye
çalışır. Bu konuda etkilenmiştir de...
Bu şekillendirmeyi çocukların oyunlarına kadar yapar. Böylelikle bireysel-bencil yaşam biçimini daha küçüklükten yerleştirmeye çalışır.
Çocuklarımızın oynadığı oyunlar
önemlidir. Çünkü bu oyunlar çevreleriyle olan ilk ilişkileridir. Kullanılan
araçtan tutun da, oyunun şekline
kadar çocukların ilişkilerinde etkili
olur. Dayanışmayı, paylaşmayı, üretmeyi yaşadığı, öğrendiği alandır.
Halkın yaşamının değişmesi ile
birlikte, yani köyden kente göç sonrası
değişen yaşam ilişkileri, çocukların
yaşamına da oyunlarına da yansımıştır. Değişen mekanla birlikte değişen komşuluk ilişkileri çocukların
büyümesinden oyununa kadar her
şeyini etkilemiştir...
Eskisi için çocukların ayakları
toprağa basıyordu diyebiliriz. Toprağı
hem gerçek anlamıyla hem de halkın
gelenekleri açısından söyleyebiliriz.
Çocuklar her şeyi oyun, oyuncak haline getirebilirdi. Çünkü çocuklar da
halkın kendi gerçekliği içinde şekilleniyor, büyüyordu. Bunun için eldeki
neyse onu oyuncak haline getiriyordu.
Komşuluk ilişkilerinin iyi olması,
dayanışmanın, beraberliğin olması
çocuklara da yansıyordu. Bundan
dolayı çocuklar samimiyetle, dosluk-arkadaşlık düşünceleriyle büyüyordu.

Dün öyle çizgi filmler izleteyordu
ki ne olduğu belirsiz, akıl karıştıran
yaratıkları çocukların yaşamına sokarak, onlar gibi yaşamaya özendirerek hayal dünyasında yaşamayı dayatıyordu. Gerçek ile hayal’i karıştırıyor çocuklarımız.
Örneğin kendini pokemon denen
çizgi filmin hayali kahramanları gibi
sanan bir çocuk evinin 4. katından
atlıyor. Kendini pokemon sanıyor
ama hayatın oyun olmadığını canını
vererek anlıyor. Ya da sanal alemde
büyüyen çocuklar, sanal alemde yaşadıkları heyecanı gerçek hayatta
uyguladıkları zaman onlarca insanı
bir oyunun içindeymiş gibi öldürebiliyor.
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Çocuklarımızı düzenin dayattığı
bu yaşama mahkum etmeyelim. Bu
çerçevede;
Mutlaka çocuklarımıza dönük
programımız olmalı.
Mahallelerimizde çocuklarımızın
güvenle oynayacağı alanlar yaratmalıyız.
Çocuklarımızın hayatını bizler
doldurmalı, düzene bırakmamalıyız.
Onlara dönük oyunlarımız-masallarımız, hikayelerimiz ve daha
birçok şeyimiz olmalı.
Aileleri bu konuda bilinçlendirmeli-eğitmeliyiz...
Sonuçta bu konuda dönüp bakacağımız yer yine halkın kendisi,
kendi kültürü, kendi gelenekleri olacaktır...
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlarda Sürecek!

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

24

Osmanlı Dönemi’nde Ege dağlarını mesken tutmuş efeler Ege köylüsünün en büyük koruyucusu, zalime
karşı tek dayanağı olmuştur. Herhangi
bir nedenle, bir bölge efesiz kaldığı
zaman başta Osmanlı'nın yerel yöneticileri, vergi tahsildarları, voyvodalar, ağalar, beyler, tefeciler orada
fırsat bu fırsat diyerek halka kan
kustururlar. Çalıkakıcı denen soyguncu çeteler halkın üzerine üşüşür.
Halkın canına, malına, namusuna
kastedenler, özcesi efelerin yokluğu
halk için zulmün, ölümün ve de sömürünün çoğalması demektir.
Zulüm hep vardır, işte bu yüzden
Ege'de "dağlar efesiz kalmaz" Efelik,
halkın zulme karşı koyuşunun Ege'de
aldığı biçimdir. Halk daima içerisinden efeler çıkarmış, onları kollamış,
onların yiğitliğine, baş eğmezliğine
güvenmiştir. Hatta öyle zamanlar olmuştur ki bir bölge efesiz kaldığında
halk söylenceler yaratıp dağları efesiz
koymamış, kendilerine zulüm edenleri
korkutmasını bilmiştir. Ki zaten, hayalinde yarattığı Efeyi bizzat bağrında
yetiştiren de o dur...
Aydın - Nazilli'nin köylerine gidip
köyün yaşlı kadınlarıyla sohbet etme
fırsatı bulanlar mutlaka duyarlar. Gizemli Kadın Efe, Tülay adında güzel
ve yiğit bir Yörük kızıdır. Evlenme
hayalleri kurarken sevdiği Osmanlı
tarafından askere alınıp gidenin dönmediği cephelerden birine gönderilir.
Sevdiğinden geriye sadece öldüğü
haberi gelir. Tülay genç yaşında Osmanlı'nın yaşattığı acılarla tanışmaya
başlar. Hem de sevda acısıyla. Ve
devamı da gelir...
O dönem bölgenin Efesi olan Sinanoğlu Efe Osmanlı tarafından yakalanmış ve Atça - İsabeyli arasında
halka gözdağı olsun diye ulu orta

Gizemli
Kadın Efe

idam
edilmiştir.
Efe'nin yokluğunu fırsat bilen Ese Ağa adlı
bir ağa Nazilli halkını
ezmeye başlar. Köylülerden mal alır, parasını ödemez,
borç verir, zorla fazlasıyla geri alır.
Tülay'ın babasının Ese Ağa'dan alacağı vardır. Ağanın varlığının yanında
pul kadar değeri yoktur borcunun.
Ama zaten ağalar halkın elindeki üç
kuruşa el koyarak ağa olurlar. Borcunu ödemez Ese Ağa alacağını istemeye konağına gelen Tülay'ın babasını adamlarından birine vurdurur.
Tülay kızın babasından başka
kimsesi yoktur. Babasını vurup öldürenlerden hesap sorulması için karakola koşar. Ne var ki karakol subayı
Ese Ağa'nın dostudur ve Tülay'ı azarlayıp karakoldan kovar. Tülay bir
daha gider karakola. Babasının katillerini tutuklamalarını ister. Sinirlenen karakol komutanı Tülay'a bağırır hakaretler eder ve eğer bir daha
gelirse ırzına geçmekle tehdit eder
onu. Tülay, adalet peşindedir, korkmaz. Komutanın suratına haykırır:
Babasının katillerini de, onu koruyanları da kendi eliyle cezalandıracaktır... Karakol komutanından da
hesap soracağına and içer. Tülay'ın
cüreti karşısında şaşıran Arnavut Subay Tülay'ı dövdürür ve sokağa attırır.
Şaşırdığı cüret halkın cüretidir ve o
cüretle neler başarılacaktır, görecektir.
Tülay, zulmün bu derece pervasızlaşmasının Sinanoğlu Efe'den sonra
bölgede bir Efenin bulunmasından
kaynaklandığını düşünür. Haklıdır.
Yapılacak şey bellidir, dağlar Efesiz
bırakılmayacaktır. Tülay ortadan kaybolduğunda herkes onun uzaktaki
akrabalarının yanına gittiğini zanneder. Bir kadının silah kuşanıp dağların yolunu tutacağı kimsenin aklına gelmez. Ama hak ve adalet için
verilen kavgada işin kadını erkeği
yoktur. 16'sında Yörük kızı Tülay,

Efeliğin adalet özlemi ve cesaret
dolu bir yüreğe sahip olmaktan geçtiğini gösterir.
Bir gece Ese Ağa'nın verdiği ziyafette zil zurna sarhoş olan Arnavut
subay herkesin içinde tek kurşunla
yere yığılır. Tülay'ın ilk eylemidir
bu ama kimse kurşunun nereden ve
kimden geldiğini bilemez. Ardından
babasının katilini, Ese Ağa'nın adamını, Nazilli yolunda tek kurşunla
öldürür. Sıra Ese Ağa'ya da gelir,
babasının vurulduğu yerde, tam da
konağın önünde bir kurşun da Ese
Ağa'nın yağlı ensesine gelir.
Köylülerin aklına ilk olarak Tülay
kız gelse de buna inanmak zordur.
Gizemli bir Efe vardır ve yakında
namını açıklayacaktır diye düşünürler.
Ki zaten önemli olan, "dağlar Efesiz
kalmamıştır."
Belli bir süre sonra ağaların halka
zulmeden adamlarının tek kurşunla
imzalanmış cesetleri yol kenarında
bulunur. Gizemli Efe kimdir açığa
çıkmaz ama bu haliyle namı yayılır.
Ağalar-beyler köylüyü dolandıran
tefeciler evlerinden çıkmaz olur. Tahsildarlar iki susar bir konuşur, halka
sesini yükseltemez hale gelmişlerdir.
Çalıkakıcı çeteler ortadan kaybolmuştur.
Efelerde adettir, efeliğin yasasında
vardır; kimlikleri açıklanır. Eylemlerini yaparlar ve namlarını duyurup
Osmanlı'ya meydan okurlar. Gizemli
Efe bu yanıyla özgündür. Halkın dikkatini çeken bu durum Tülay Efe'ye
önemli avantaj sağlar. Bir süre sonra
kim olduğu değil ama kadın olduğu
ortaya çıkar. Dereköy ve yöresindeki
Yörük kadınlar onun Tülay olduğunu
bilirler sadece. Genellikle yüzü kapalı
gezer. Erkeklerle karşılaştığında silahını onlara doğrultur ve gözlerini
kapattırır. Açan olursa basar kurşunu.
Kadınların içinde rahatça örgütlenir,
istihbaratı kadınlardan toplar.
Onlar arasında gizlenir, ihtiyacını

NE ALMAN EMPERYALİZMİ NE DE TÜRKİYE FAŞİZMİ

onlardan görür. Kadınlar aracılığıyla
zengin ağalara - beylere haber salar;
köprülerin onarılmasını, yolların açılmasını sağlar. Çeşmeler yaptırır.
Gençleri evlendirir. Efelik ne gerektiriyorsa onları yapar Gizemli Kadın
Efe.
Osmanlı'nın takip subayları, Gizemli Kadın Efe'yi ele geçirmek için
köylü kadınlara kızlara baskı yapar.
Sonuç, ellerinde koca bir hiç vardır.
Bir de 90 yaşında bir yörük ninesinin
"Gizemli benim" cevabı...
Tam on altı yıl Nazilli ve civarında
Gizemli Kadın Efe'nin adı halka güven, Osmanlı ve ağalara- beylere
korku olmuştur.
Aydın - Söke taraflarına Sisam
Adası'ndan kayıklarla gelip bölgede
soygunlar yaparak adaya dönen Rum
çeteleri için, Aydın'a bir kara taburu
gönderir Osmanlı. Ancak Rum çeteleri karşısında hiçbir başarı elde edemez bu tabur. Aydın'da konuklar ve
yörenin ağaları tarafından ağırlanırlar.
Rum çetelerine karşı başarı elde edemeyen tabur komutanı hem eli boş
dönmemek için, hem de ağaların
kendilerine gösterdiği ilgiye karşılık
vermek için Gizemli Kadın Efe'yi
yakalamayı aklına koyar. Gizemli'nin
peşine düşer. Düşer düşmesine ama
halktan kendilerine kılavuzluk edecek
kimseyi bulamaz. Gizemli Kadın Efe
taburun haberini almıştır ve Bozdağ'a

bir eşarp görürler sadece. Tüm arageçmek için hazırlanır. Fakat tabur
önceden geçit bölgelerini tutmuştur.
malara rağmen cenazesine ulaşamazBir bölük Akyar Tepesi'nden diğer
lar. Ve egemenler için Efe'nin gizemi
bölük ise Dereağzı yönünden Tülay
sürmektedir hala. Gizemi kim olduEfe'yi sıkıştırırlar.
ğuna dairdir hep, oysa dağlara çıkış
nedeni bugün olduğu gibi alenidir.
Tülay Efe çatışarak Dargeçit'e
Zulüm, sömürü ve adaletsizliktir...
kadar çekilir, iyice sıkışmıştır. Tek
başınadır, onu özgün kılan bir özelliği
Analar kız çocuklarına, neneler
de budur. Yanına hiç kızan almamış
kız torunlarına anlatırlar Gizemli Kave çete oluşturmamıştır. Kuşatma
dın Efe'yi. Tam ölüm tarihi bilinmese
büyüktür ve tek başına yarabilmesi
de, net olan ölümsüzlüğüdür. Ki Kurolanak dışıdır. Ayrıca taburdaki astuluş Savaşımızda Gördesli Makbule
kerlerin çoğu, paralı zaptiye değil,
olup, Çiftlikli Kübra olup savaşan
zorla askere alınan yoksul köylü çoda odur. Berdan'larla Ege dağlarında
cuklarıdır. Bu nedenle de çok fazla
umudu büyüten Yasemin Cancı da
kurşun sıkmadığına dair yorumlar
odur.
halkın belleğinde yer edebilmiştir.
Halk içerisinde ışık olup göğe
Tülay Efe için iki yol kalmıştır. Ya
yükseldiğine de inanılır. Zorda kalanın
şehitlik ya da tutsaklık...
yardımına koştuğu düşünülür. Nazilli
O, nasıl ki dağlara çıkarak, hak
halkı ve dahi tüm Ege, dağlarında
ve adalet için dövüşerek nasıl yapayeni Tülay Efeleri ağırlamayı özlemle
cağına kendisi karar vermiştir. Şimdi
beklemektedir.
de nasıl öleceğine
kendi karar vereGizemli
cektir. Yaylım
Kadın Efe
ateşi devam ederCephelilere
ken ele geçmek
diyor ki: Biz kadınlar güçsüz değiliz. Bu düzen
yerine halkın yübizi iki kere sömürüyor. Aşağılanıyoruz, yok sayıreğinde yaşamayı
lıyoruz. Ama biz adaletimize yaslanıp, silahımızı
tercih eder. Mevkuşandık mı cümle ordular yenemez bizi… Bakın
zilendiği yerdeki
benden sonra Sabolar, Sibeller, Cananlar, Zehraçağlayandan aşalar, Yaseminler … ve ismini sayamadığımız niceleğıya bırakır kenri aldı adalet silahını eline… Yani bu topraklarda
dini. Askerler buadaletsizlik, zulüm oldukça ben sizinle daha çok
lunduğu yere gelyaşayacağım, daha çok savaşacağım…
diklerinde kara

Tarihten Günümüze
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Güzeltepe Halkındır Halkın Kalacak!
İstanbul’un Güzeltepe Mahallesi’nde, kamuya ait arazinin cami
derneğine tahsil edilmesine karşı her
hafta düzenlenen eylemlerin yedincisi
6 Ocak günü yapıldı ve cami derneğinin inşaatının durdurulması istendi.
Nurtepe Hacı Etem Okulu önünde
toplanan Güzeltepe halkı, “Camiye
Değil Ranta ve Asimilasyona Karşıyız” pankartı açarak; “Güzeltepe
Maraş Olmayacak”, “Kahvede Oturma Mahallene Sahip Çık”, “Meydan
Halkındır Halkın Kalacak”, “Faşizme
Karşı Omuz Omuza” ve “Kahrolsun

Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganları ile Güzeltepe meydanına yürüdü.
Meydanda yapılan açıklamada
“Bizler camiye karşı değiliz. Yıkılan
caminin yerine büyük cami projesinin
iptal edilmesini istiyoruz. Ve Güzeltepe Cami Derneği’ne peşkeş çekilmesine karşıyız. Arazinin tüm
halkın kullanımına açılmasını istiyoruz. Çocuk parkı ve sosyal faaliyetlerinin yapılmasını arazinin projelendirilmesini istiyoruz.” denildi.
Ayrıca 7 Ocak günü belediye ile

görüşüleceği duyurularak, “İnşaat
durdurulana kadar eylemimiz devam
edecek” bilgisiyle 280 kişinin katıldığı eylem sonlandırıldı.
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GÜVENCESİZ ÇALIŞMANIN OLDUĞU
YERDE “İŞSİZLİK YOK ÇALIŞMAYAN VAR”
DEMEK BÜYÜK YALANDIR!
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AKP, demagoji ve yalanda ustalaştı. Halka düşmanlıkta ustalaştı.
Emperyalizm uşaklığında ustalaştı.
Halka saldırıda ustalaştı. Saldırı yasalarını halkın, emekçilerin yararınaymış gibi göstermekte ustalaştı.
Halktan çaldığını halka lütufmuş gibi
vermekte ustalaştı... Örnekleri çok.
AKP’li Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün geçtiğimiz günlerde hazırlattıkları bir raporu basına
açıkladı. Rapor tam AKP’nin halk
düşmanı kafa yapısını gösteriyordu.
“Garsonluk yapacak çok sayıda
insan başvuruyor, pasta yapacak adam
başvurmuyor.” Hatta bazı bölgelerde
nitelikli çalışanın yanı sıra, niteliksiz
çalışan bile bulamayan sanayi kuruluşlarının bulunduğunu söyleyen Nihat Ergün devam ediyor:
“Bazı sosyal yardım kalemleri
asgari ücretin iki katı kadar insanların
sosyal yardım almasına imkan veriyor.
Asgari ücretle çalışan bir insan çalıştığı için sosyal yardımlardan yararlanamazken, çalışmayan bir insanın evine asgari ücretin iki katı
kadar kaynak girebiliyor. Sosyal yardım, sosyal yardım olmanın dışına
çıkıyor ve insanların üzerinde bir
uyuşturucu etkisi yapmaya başlıyor.
Halbuki sosyal yardımların tedavi
edici olması gerekir. Sosyal yardımlar
uyuşturucu etkisi yapmaya başladığı
zaman, onu gözden geçirmek gerekir.
Biz de şimdi bunu gözden geçiriyoruz.
Çalışma azmimizi ve irademizi zayıflatan bir noktada mı sosyal yardımlar, böyle işaretler var çünkü.
Bu araştırma işaretleri önümüze koyuyor.” (Hürriyet, 4 Ocak 2013)
Yalan ve demagojiye bakın: İş
olanakları varmış ancak başvuran
yokmuş. Sanayi kuruluşları bırakalım
nitelikli işçiyi niteliksiz işçi dahi bulamıyormuş.
Neden? Nedenini de bir başka
yalan ve demagojiyle açıklıyor AKP’li
bakan: Nasılsa sosyal yardımlar var.
Öyle ki bu sosyal yardımlar asgari
ücretin de iki katına ulaşıyormuş.

Eh böyle olduktan sonra kim neden
çalışsın ki diyor. Adeta işsizlik yok,
çalışmayan var diyor. Yani halkımızı
avantacılıkla, yattığı yerden kazanmakla suçluyor. Ve sosyal yardımları
da kesmekle tehdit ediyor.
TÜİK (Türkiye İstatistik Entitüsü
Kurumu) araştırmalarına göre 2012
yılı işsizlik oranı % 9,1’dir. Bu orana
göre 2.5 milyonun üzerinde insanımız işsiz.
DİSK-AR araştırmalarına göre
ise “Geniş tanımlı işsizlik % 15’in
üzerinde. Yüksek öğrenim mezunu
kadınlarda işsizlik 2 puan artarak %
18,3 ile resmi işsizlik verilerini ikiye
katladı. 15-19 yaş gençlerde kayıt
dışı % 76.

AKP’nin Sosyal
Yardım Yalanları
AKP, diyor ki “sosyal yardım
uyuşturucu gibi, buna güvendikleri
için çalışmıyorlar” bunu ortadan
kaldırmak gerekiyor.
Bir sosyal yardım olarak ifade
edilen İşsizlik Sigortası Fonu’nun
işleyişine bakmak AKP’nin yalanlarını ve emekçi düşmanı politikalarını
görmek için yeterlidir. İşsizlik sigortası fonu devlet, işveren ve işçiden
yapılan prim kesintileriyle oluşturulan
bir fondur. Fona işçi ve devlet işçi
oranlarının yüzde 1’i, işverenler ise
yüzde 2’si oranında pirim ödemektedir. Fondan asıl yararlanması gereken işçilerdir. Ki, fonun temel
olarak iki amacı vardır. Biri, iş kaybından dolayı oluşan gider kaybını
engellemek ve çalışanları işsizliğin
sonuçlarına karşı korumaktır. Bir
diğer amacı ise, işsizlerin iş yaşamına
uyumunu kolaylaştıracak mesleki
eğitim çalışmalarına katılmasını sağlamaktır.
Oysa uygulamada ciddi sorunlar
bulunmaktadır. İşsize fondan ödeme
yapılırken çalışırken aldığı ücretin
%40’ı ödenmektedir. Yapılacak ödeme asgari ücretin %80’ini geçme-

mektedir. İşsize fondan
asgari ücretin %80’inden fazla ödenmezken işçiden pirim olarak kesilen
%1’lik oran ise 2500 TL ücret üzerinden belirlenmektedir. Yani devlet,
işçiden daha çok pirim kesip, işsiz
kaldığında çok daha düşük bir oranını
vermektedir işçiye.
İşssizlik sigortası fonu gelirinin
ancak %6’lık bölümü işsizlere dağıtılmaktadır. Geri kalan milyarlarca
liralık miktar devlete ve işverene arpalık olarak sunulmaktadır. Ki İşsizlik
Sigortası Fonu’nda biriken yüksek
miktarlar işverenlerin iştahını kabartmaktadır. Ve son olarak da işsizlik
sigortası fonu ödeme süresi 6 ila 10
ay arası bir süreyi kapsamaktadır.
Sonuç, işte AKP’nin sosyal yardım
yalanı. Emekçilerden çaldığını sözde
sosyal yardım diye emekçilere sunuyor. Bunu da yukarıda rakamlarla
ortaya koyduğumuz gibi olabildiğince
kısarak, çalarak yapıyor.
AKP döneminde 633 Sayılı KHK
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurularak ülkemizdeki tüm
sosyal yardım uygulamaları tek çatı
altında bu bakanlığın bünyesinde
toplanmıştır.
Bu bakanlığın asıl görevi halka
sosyal yardım dağıtmak, sosyal yardımın çevresini genişletmek değil
tersine varolan sosyal yardımları
daha da kısmak, ortadan kaldırmaktır.
AKP döneminde kurulan sosyal yardım kuruluşları ve yapılan kimi düzenlemeler ise tümüyle göz boyamadan ibarettir.
AKP emekçiler yararına olan her
uygulama ve düzenlemeye göz dikmiştir. İşte bir örnek. İşten çıkartılan
ve işten çıkartıldıktan sonra 3 ay süreyle sağlık yardımından yararlanan
bir işçi 2010 yılındaki bir düzenlemeyle artık 3 ay değil 10 gün yararlanabilecek. Tepkilerle bu düzenlemeden vazgeçilmiş olsa da gerçekler
AKP’nin halk düşmanı yüzünü ortaya
sermektedir.
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Savaşan
Kelimeler

mek”? Annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden hiç duyduk mu bu cümleyi?
Bizim ağzımızda ne
kadar da yabancı duruyor aslında… Böyle durması doğal,
çünkü yabancı bir sözcük grubu.
Türkçeleştirmeye kalktığımızda da
böylesine bize yabancı bir kavram
ortaya çıkıyor. Aslında bu da bir
çok kelime ya da anlatım gibi özellikle son dönemlerdeki Amerikan
dizilerinden taklit edilen bir cümle… Orada kullanıyor genç insanlar
bunları… Nasıl telefonu kapatırken
“ ba bay” diyorsak artık, “sana geri
döneceğim” demeye de başladık…
“bay bay” bile değil… “ba bay” ne
demekse?

Tabii aklımıza kullandığımız çoğu
terimin yabancı olduğu gerçeği gelebilir. Fakat bu doğru bir bakış
açısı olmaz. Çünkü emperyalizmin
dili sömürge ülkelerde tabii ki yıllardan beri böyle bir tahribata yol
açmış. Bu yalnızca bizim dilimizin
bir sorunu da değil. Fakat biz yine
de dilimizi bunlardan kurtarıp, temizleyip halklaştırmalıyız.
Tabii halklaştıracağız derken de
genel kitlenin kullandığı dilden de
kopmamak gerekir. Bu yapmacık bir
durum ortaya çıkarabilir. Çünkü genel
oturmuş kavramlar vardır… Fakat
“geri dönmek” böyle bir kavram değildir… Biz, “geri dönerim” yerine,
“tekrar arayacağım, tekrar görüşelim,
ben seni daha sonra ararım…” vb.
demeliyiz. Dilimizin yozlaşmasına
açık kapı bırakmayalım…

her şeyden önce, onun mevcut üretici
güçlerden yararlanmaya, işsizlere iş
sağlamaya, fabrikaları tam kapasite
ile çalıştırmaya elverişsizliğinde görülür. Kapitalist ülkelerin en zengini
olan Amerika Birleşik Devletleri’nde,
işsizlik, kronik bir haldedir ve üretimin
düşüklüğü özellikle önem taşır. (…)
Tekelci kapitalizmin çürümesi ve asalaklığı, burjuvazinin asalakça gereksinmelerini sağlayan, üretken olmayan
alanlarda çalışan kimselerin sayısının
ve emekçilere karşı yöneltilen zor ve
baskı aygıtının büyümesi bakımından
da kendini gösterir. (...) Kapitalizmin
asalak niteliği, sermaye ihracında,
militarizmin ilerlemesinde, savaş kışkırtıcılığında da ifadesini bulur. Gittikçe artan kaynaklar, maddi malların
üretiminde değil, üretici güçlerin, her
şeyden önce de toplumun başlıca üretici gücü olan insanın tahribinde kullanılır.” (Nikitin, Ekonomi Politik)
Evet ülkemizde milyonlarca işçi,
emekçi mutluluk içinde ve isteyerek
çalışmamaktadır. Çünkü kapitalist
düzende çalışmak bir zulümdür, dahası köleliktir. Çalışanlar ürettiklerinden yararlanamazlar. Üretimlerinin
sonucunu göremezler. Karın tokluğuna çalıştırılırlar. “Kar, daha çok
kar” amacı taşıyan kapitalizmde işsizlik temel bir sorundur. Ve kapitalist
sömürü sisteminin kaçınılmaz bir
sonucudur. Kapitalistler işsizliği de

kendileri için bir kazanca dönüştürürler. İşçiler arasında rekabet yaratarak ucuz işgücü sağlarlar.
Asalak ve avantacı olan burjuvazidir, AKP’nin düzenidir. Halkın sırtından, emekçilerin emeklerini sömürerek geçinirler. Suçlu olduklarını,
gayrı-meşru olduklarını bildiklerinden
dolayı da emekçileri suçlayarak soygun ve sömürülerini gizlemeye çalışırlar. Güvencesiz çalışmayı getiren,
iş güvencesini ortadan kaldıran AKP,
emekçileri çalışmamakla suçluyor.
Kapitalist sistemin tersine sosyalizmde çalışmak en temel haktır. Ancak sosyalizmde çalışmak gerçek
özüne kavuşur. Çalışanlar mutluluk
duyarlar çalışmaktan. Çünkü kendileri
için çalıştıklarını, tüm toplum için
çalıştıklarını bilirler. Çalışmalarının
ürünlerine kavuşurlar. Sosyalizmin
özüdür çalışmak. Çalışmayana ekmek
yoktur örneğin. Sosyalizmin ilkesi
“herkesten yeteneğine göre herkese
emeği kadar”. Sosyalizm tüm insan
emeğini değerlendirir. Yeteneklerini
esas alır. Herkesi yeteneğine göre
toplumsal üretime katarak bedensel,
ruhsal, beyinsel gelişimini sağlar.
AKP düzenini, kapitalist düzeni
yıkacağız. İşsizliğin olmadığı, emekçilerin alınterinin karşılığını aldığı,
çalışmanın mutluluk olduğu sosyalist
düzeni kuracağız.

“Ben Sana Döneri̇m”
Dilimiz emperyalist kültürün etkisinde… Konuşma dilimiz her geçen gün daha fazla bozuluyor. Artık
dilimiz İngilizce’den uyarlanmış kelimelerle dolu. İşin kötüsü, günlük
yaşamımızda da çok fazla kullanır
olduk fark etmeden bu kelimeleri…
Bunlardan biri de “geri dönmek”…
Telefon görüşmelerimizde özellikle çok sık kullanıyoruz. Karışımızdakine “sonra ararım, tekrar ararım” vb. demek yerine “Ben sana
dönerim” cümlesini kullanmayı tercih
ediyoruz. Nereden çıktı “geri dön-

Avantacılık, Asalaklık,
Çalışmadan Kazanmak
Kapitalist Düzene ve
Burjuvaziye Özgüdür!
AKP’li bakan Nihat Ergün’ün yukarıdaki sözleri işçileri, emekçileri
asalaklıkla, yattığı yerden kazanmakla
suçlayan sözlerdir. Ki bu Nihat Ergün’e has da değildir. Hatırlanır kazanılmış haklarını korumak için direnen Tekel işçilerine Başbakan Tayyip Erdoğan “biz artık yatarak para
kazanma dönemini kapattık” diyerek
sesleniyordu. “Arzu edenler tazminatı
alıyor, isteyenlere de istihdam kapısı
açıyoruz” diyerek de ekliyor. Bakın
bu sözler şimdi Anadolu Şişe Cam’da
işten atılan yüzlerce işçi için söyleniyor. Tazminatınızı aldınız. İstiyorsanız yeniden de çalışabilirsiniz. Peki
nasıl? Asgari ücretle! İşte halk düşmanı AKP’nin ve patronların işçiye
dayattığı gerçek.
Lenin, dünyanın, ezilen halkların
baş belası emperyalizmi “asalak ve
çürüyen kapitalizm” sözleriyle nitelemişti: “Emperyalizm, yalnızca
tekelci kapitalizm değildir, aynı zamanda, asalak ve çürüyen kapitalizmdir de. Emperyalizmin asalak niteliği, kapitalistlerin pek büyük çoğunluğunun üretimle hiçbir şekilde
ilişkilerinin bulunmaması olgusunda
görülür. (...) Kapitalizmin çürümesi,

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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KOZLU’DA SEKİZ İŞÇİ
KATLEDİLDİ SORUMLUSU
PATRONLAR VE AKP’DİR

7 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak'ın
Kozlu ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait
Kozlu Müessesesi 1 Nolu ocağın eksi 630 kodunda galeri
açma işini üstlenen taşeron firma işçileri çalışma yaparken degaj patlaması yaşandı. Patlamada, Hüseyin Hasan
Bozacı, Hüseyin Kürekçi, Muharrem Yapıcı, Yüksel
Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan isimli maden işçileri hayatlarını kaybettiler. 5 işçi halen göçük altında kayıp. Böylece yeni yıla
yeni bir işçi katliamı ile girdik.
2012 yılında iş cinayetleri sonucunda en az 867 işçi katledilirken bunların 80’i maden işçisiydi. Bu katliamla birlikte AKP iktidarı 2013 yılında iş cinayetlerinde Dünyada üçüncülüğü ve Avrupa’da birinciliğini kaptırmayacağını göstermiş oldu.
Oysa AKP iktidarı 30 Haziran 2012 tarihinde çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’yla birlikte artık iş cinayetlerini önleyeceğini ilan etmişti.
AKP iktidarı bir yandan iş cinayetlerinin temel nedeni olan kuralsız çalışmayı, taşeron sistemini güçlendirirken diğer yandan tek bir patrona ceza vermeyen yargısıyla
adeta patronlara cinayet işleme özgürlüğü tanımıştır. Çıkarttığı yasa bunların hiçbirini önlemezken sadece bu alanda sermayeye yeni karlar sağlama amaçlanmıştır. AKP’nin
yasayı yaparken ki amacı iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları eğitimini, seçimini meslek odalarından alarak şirketlere devretmekten ibarettir. O kadar ahlaksızlar ki biz
ölürken onlar nasıl patronlara para kazandırırız, yeni yatırım alanları açarız diye düşünmüşlerdir.
Kozlu Maden Ocağı’nda ölen 8 işçinin katili AKP iktidarıdır. Bu bir kaza değil, katliamdır. Ve göz göre göre
yapılan bir katliamdır.
Çok değil, iki ay önce Sayıştay müfettişleri tarafından
yapılan teftiş sonucu tutulan raporda “Bir facia yaşanmamış olması tamamen tesadüf” diyor. Hazırlanan raporda patlamanın olduğu ocağın kapatılması için 5 temel
kusur bulunuyor. Ancak ocak kapatılacağı yerde para cezası ödeyerek faaliyetini sürdürmeye devam ediyor.
Kusurlardan birisi maden ocağında hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olmasıydı. AKP iktidarı, ocak sahibine
kestiği para cezasını alarak çalışmasına izin verdi. Üstelik
bu kapatma cezası ilk kez verilen bir ceza da değildi.
Daha da vahim olanı maden ocağını çalıştıran Star Madencilik Firması’nın maden ocağı çalıştıracak yeterliliği
yoktur. İnşaat işleri yapan müteahhit ihaleyi alıp maden
işletmeye başlamıştır. Ve bütün bunların hiç birisi bilinmeyen süprizşeyler değildir.
Şimdi kim diyebilir bunun kaza olduğunu? AKP değil de kim bunun sorumlusu? Denetimse denetlenmiş? Kusurlar bulunmuş, şu ana kadar bir kaza olmaması tamamen tesadüftür denmiş. Ocağın kapatılması söylenmiş. Bü-

* TTK Armutçuk, 7 Mart 1983 (Grizu) 103 ölü
* TTK Kozlu 10 Nisan 1983 (Grizu) 10 ölü
* TTK Kozlu 31 Ocak 1987 (Göçük) 89 ölü
* TTK Amasra, 31 Ocak 1990 (Grizu) 5 Ölü
* TTK Kozlu, 3 Mart 1992 (Grizu) 263 ölü
* Yozgat-Sorgun-Maden, 26 Mart 1995 (Grizu) 37 ölü
* Erzurum Aşkale, 8 Ağusos 2003 (Göçük) 8 ölü
* Karaman Ermenek, 22 Kasım 2003 (Grizu) 10 ölü
* Çokum Bayak, 9 Ağustos 2004 (Grizu) 3 ölü
* Kastamonu Küre, 8 Eylül 2004 (Yanma) 19 ölü
* Kütahya Gediz, 21 Nisan 2005, (Grizu) 18 ölü
* Balıkesir Dursunbeyli, 2 Haziran 2006 (Grizu) 127 ölü
*Bursa Mustafakemalpaşa, 10 Aralık 2009 (Grizu) 19 ölü
* Kütahya Tavşanlı, 13 Mayıs 2010, 2 ölü
* TTK Zonguldak Karadon, 2010, (Grizu) 30 ölü
tün bunlara rağmen o ocak çalışmaya devam ediyorsa bunun sorumlusu AKP değilse kimdir?

AKP’nin Yaptığı Yasal Düzenlemeler
Halka Ölüm Patronlara Kar Getirmek
Dışında Bir İşleve Sahip Değildir
Yasalar ve hukuk her zaman egemenler açısından halka karşı silah olarak kullanılmışken AKP iktidarının bu
konuda oldukça usta olduğunu belirtmeliyiz. AKP iktidarı
döneminde yapılan yasal değişiklikler tüm cumhuriyet tarihinin en büyük oranını oluşturmaktadır. O denli fazla yasal değişiklik yapılmıştır ki Başbakan ve yakınındaki kurmayı birkaç milletvekili dışında yasal değişikliklerden mecliste iktidar partisine ve muhalefet partisine mensup olduklarına bakılmaksızın diğer milletvekillerinin haberi dahi
olmamıştır. Kamuoyuyla paylaşılan, meclis komisyonlarında kabul edilen düzenlemeler mecliste yasa çıkması
anında korsan önergelerle değiştirilmiş, hatta meclisten geçen bir yasa daha Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadan
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bile değişikliğe uğrayabilmiştir.
AKP iktidarının bu oranda yasa yapmasını, yasa değiştirmesine sebep olan gaye, sermayenin ve iktidarın çıkarlarını korumak olmuştur. Denilebilinir ki bu uzun iktidar döneminde halkın lehine tek bir yasa değişikliği yapılmamıştır. Tek bir yasa çıkarılmamıştır. Yapılan yasalarla bir yandan halkın kazanılmış hakları gasp edilirken,
diğer yandan sermaye karlarına yeni karlar katmış iktidar halka yönelik saldırısını güçlendirmiştir.
Şüphesiz bu noktada AKP’nin sadece halk düşmanlığında değil yalancılıkta ve demagojide de oldukça usta
olduğu vurgulanmalıdır. Yapılan yasaların tamamı halk
düşmanlığını içerirken, sanki halkın lehine değişiklikler
yapıldığı propagandası AKP tarafından başarıyla uygulanmıştır.
Tüm halk kesimleri içinde işçi sınıfı bu noktada saldırıların temel hedefi olmuştur. Yüzyıllık mücadeleyle kazanılmış kıdem hakları dahi gasp edilmeye çalışılmış, halkın tepkisinden korktukları için yasayı çıkarmamışlardır.
Örgütlenme hakları yeni çıkarılan sendikalar yasasıyla ortadan kaldırılmıştır. Taşeronlaştırma tamamlanmış bir saldırıyken, kiralık işçi büroları, bölgesel asgari ücret bekleyen yeni saldırıları oluşturmaktadır. Böylece işçilere adeta modern kölelik dayatılmıştır. İşçiler canlarıyla, kanlarıyla
ve alın terleriyle bu sistemi yaşatmaya mahkum edilmek

istenmektedirler. AKP çıkarttığı yasalarla bunu sağlamaya
çalışmaktadır.

Kozlu Maden Ocağında Katledilen
8 İşçinin Katillerini İstiyoruz!
Suçlular açık. Katiller belli. Kimse “kaza, kader, ihmal” vb. gerekçelerin arkasına sığınarak katliamın üzerini örtmeye kalkışmasın. Kaza, ihmal vb. denemez
buna... Taammüden adam öldürmektir bu. Tutulan raporlardan ocağın her an bir faciaya neden olacağı söylenmesine rağmen açık tutulmasının başka nedeni yoktur. O ocakta patlamanın olacağı açıktır. Onlarca işçinin
öleceği biline biline patronların karı için ocak açık tutulmuştur. Bir patlama sonucunda ölen işçilere ödeyecekleri tazminat kazanacakları kardan daha ucuzdur
çünkü. Üç-beş kuruş ailelere tazminat verirler maden çalışmaya devam eder...
Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Suçlu göz göre
göre maden ocağının çalışmasına izin veren AKP iktidarıdır. Suçlu; işçilerin yaşamını hiçe sayan soygun ve sömürü düzenidir. Suçlu; karından başka hiçbir şey düşünmeyen Star Madecilik Firması’nın sahibidir....
Katillerin yargılanmasını istiyoruz... İşçiler, emekçiler katillerin peşini bırakmayalım... Kozlu Maden ocağında
öldürülen biziz. Katillerin yakasına yapışalım...

Topkapı Şişecam’ın Kapatılması, İşsiz Kalan İşçiler
İş Bankası Kuruluşu olan Anadolu Cam Sanayi’ne
bağlı Şişecam Topkapı Fabrikası’nda çalışan 444’ü Kristal İş üyesi 572 işçi işten atıldı. Anadolu Cam Sanayi
yönetim kurulu Topkapı’da bulunan fabrikanın “Kentsel Dönüşüm” gerekçesiyle yıkılma kararı alınması
üzerine fabrikayı kapatıp, Eskişehir’de üretime devam
etme kararı aldı. İşten çıkarılma kararının ardından direnişe
geçen işçilerin direnişleri sürüyor. Kristal İş üyesi işçiler şimdi işsiz. Şirket, bu işten çıkarmalar ve Eskişehir’e
taşınan fabrika ile, “18/29 Yaş Arası Erkek İle 18 Yaşından Büyük Kadın Çalıştıran İşverenler İçin İstihdam
Teşviki” ni düzenleyen yasaya göre 29 yaş altındaki işçilerin sigorta primlerinin işsizlik fonu yoluyla devlet eliyle yağmalanmasından faydalanmayı amaçlıyor. Diğer yandan Topkapı’da arazisi kıymetlenen fabrika arsasından rant
elde etmenin peşinde.
Şirket, Topkapı Şişecam Fabrikası’nda 15-18 yıldır
çalışan işçilere ödemek zorunda olduğu ücretlerden ve sigorta primlerinden kurtulacak. Eskişehir’de işe aldığı genç
işçilere asgari ücrete yakın bir ücret ödeyerek üretime devam edecek. Hem kıdemli işçilere ödediği ücretten kurtulacak hem de Topkapı’nın yeni oluşacak rantından faydalanacak.
AKP yeni düzenlemeler ile patronların devasa karlarına
kar katmanın yollarını açıyor. 29 yaş indirimi, Anadolu’ya
yatırım yapılamasını teşvik… Bunun sonucu Anadolu Şişe-
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cam’ın kapatılmasıdır. Şişecam’ın 2010 yılında, bir önceki
yıla göre yüzde 307 artışla 484 milyon TL olan net karı,
2011’de 741 milyon TL. 2011’deki faiz, amortisman ve
vergi öncesi kar ise 1,3 milyar TL. Aynı yıl şirketin yaptığı
yatırım toplamı 830 milyon TL’yi buluyor. AKP’nin “Ekonomimiz büyüyor” diye kastettiği bu büyümedir. Kapitalist
tekellerin karları katlanır, karları ve yatırımları önündeki tüm pürüzler ortadan kaldırılırken, işçilerin kazanılmış
hakları gasp ediliyor, on yıllara varan emekleri bir günde yok sayılıyor, işsiz bırakılıyorlar.
AKP politikalarının açtığı bu yolda patronlar art arda
işçi kıyımları gerçekleştiriyor. Arçelik’in Çerkezköy’deki
fabrikasından 150 emekçi işten atıldı. TOFAŞ Bursa’daki fabrikasından 1000 işçi çıkardı. Gölbaşı Havsak Devlet Hastanesi’nden rastgele seçilen 15 işçi atıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nden 68 işçi işten çıkarıldı. İşçi kıyımı, pervasız devam ediyor, patronların kar hırsının doyurmanın yanında
“zorunluluk” olarak dayatılmaya çalışılıyor. Sendikalı, eskiyeni, taşeron… İşçiler her sabah işten atılma korkusuyla
işbaşı yapıyor. Bu korku direnişlerle, dayanışmayla kırılacak. AKP’nin getirdiği emekçinin, halkın haklarını
gasp etmeye yönelik düzenlemelere karşı direnmeliyiz. Bu
düzenlemelerin sonucu işsiz, aç bırakılmaya direnmeliyiz. AKP’nin, patronların zulmünün önünü kesmenin,
haklarımızı, işimizi korumanın tek yolu direniştir.

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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Sağlıklı ve
Güvenli Bi̇r
Yaşam
Hakkımızdır
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2012'nin son iki ayında Sağlık
Bakanlığı tarafından İl ve İlçe Sağlık
Müdürlüklerine “Sağlık Net 2 Veri
Gönderimi” başlıklı yazılar gönderildi. Yapılan bu bildirimle, 1 Ocak
2013’ten itibaren özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde çalışan
tüm hekimlerin, hastalarına ait tıbbi
bilgileri Sağlık Bakanlığı’na bildirmesi gerektiği ve bilgilerin merkezi
sistemde toplanacağı bildirildi.
Yani AKP, muayenehane doktorlarından hastalarını fişlemesini istiyor.
Doktorlar, tüm hastaların özel bilgilerini, hastalıkların tanısını, yapılan
tedavileri günlük olarak bilgisayar
ortamından Sağlık Bakanlığı’na bildirmek zorunda.
İnsanların belki de en yakınlarıyla
bile paylaşmak istemediği, doktorlarıyla
kendisi arasında gizli kalması gereken
sağlık bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından öğrenilecek ve bilgisayar sistemine aktarılacak. Sisteme girebilen
herkes hastaların tüm özel bilgilerine
sahip olabilecek. Sağlık Bakanlığı’nın
bu özel bilgilerin güvenliğini nasıl
sağlayacağı ise belli değil.
“Sağlık Net 2 Veri Gönderimi”
uygulamasına göre;

Hasta Mahremiyetine
Saldıran AKP’nin Fişlemesine
İzin Vermeyelim!

* Bütün muayenehaneler, özel sağlık kuruluşları,
hastaların kişisel sağlık bilgilerini merkezi sisteme hemen aktarmak durumunda.
* Hastanın bütün kimlik
ve iletişim bilgileri, sağlık geçmişi,
özürlülük durumu, medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, meslek, öğrenim durumu, gelir durumu,
hastalık şikayetleri, bütün tetkik sonuçları vb. Sağlık Bakanlığı merkezi
sistemine yüklenecek.
* 15-49 yaş arası kadınların, doğum, düşük türü ve sayıları, kadın
sağlığı işlemleri, kullanılan aile planlaması yöntemi, gebelik tespiti sonuçları, babanın kan grubu, gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da düşükle sonuçlanan tüm gebelikler, ağız ve diş
sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri de
internete yüklenecek.
AKP, bu sistemi hasta yararına
değil, kendi çıkarları gereğince kullanacaktır. Bir yandan halk fişlenecek,
bir yandan da sağlık primini ödeyemeyenlerin, sigortası olmayanların
tedavi şansları ellerinden tamamen
alınacak. Bir diş çekimi bile devletin
denetimi altında olacak. Kim ne tedavisi görüyor, ne hastalığı var tek
tek her şeyi bilecek.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, elektronik ortamda merkezileştirilen hasta

bilgilerinin “Ülke politikalarının
yönlendirilmesi amacıyla da kullanılabileceği”ni söyledi. Ülke politikasıyla kastedilen, sigorta şirketlerinin kasasının doldurulması ve tüm
halkın, devletin resmi sağlık sisteminin içinde yer almasını sağlayarak
denetimi merkezileştirmesidir.
Özel sigorta şirketleri ve özel
hastaneler arasında yapılan işbirliği
ile halkın sağlık bilgileri halkın aleyhine kullanılacak, sigorta primlerinin
artırılabilmesinin yolu açılacak.
Ağır hastalıklara yakalanma riski
olan hastaların sigortalanması sırasında, bu bilgileri bilen sigorta şirketi
tarafından yüksek paralar istenebilecek.
Hasta ile doktoru arasında hastanın
mahremiyetini korumaya dayalı bir
ilişki olmak zorundadır. Hastanın
mahremiyet hakkı, yeni düzenlemeyle
gasp edilmektedir. AKP her alana
olduğu gibi hasta haklarına da zorbalıkla saldırmaktadır.
Bilgilerimizin nerede ve nasıl kullanılacağı belirsizdir. Yapılanın adı
halkı fişlemektir. Halkın tüm sağlık
bilgilerini elinde bulunduran Devletin,
bu bilgileri politikalarına alet etmesine
ve halka karşı kullanmasına izin vermeyelim.
Başta doktorlar olmak üzere tüm
sağlık çalışanları AKP’nin sağlığımızı
tehdit aracı olarak kullanmasına karşı
sesini çıkartmalıdır.

Halkın Doktoru Si̇nan Mi̇ti̇l’e Özgürlük İsti̇yoruz!
Düzenin değil,
halkın doktoru olmayı seçen Sinan
Mitil Antalya Özgürlükler Derneği’ne
yönelik
komplo sonucu
Maraş’ta gözaltına
alınarak tutuklanmıştı. Halk İçin
Sağlık Cephesi, Dr. Sinan Mitil’in keyfi olarak tutuklanmasını
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İstanbul Taksim’de yaptığı eylemle protesto etti.
5 Ocak’ta Taksim Tramvay Durağı’nda yapılan eylemde, “Komplo İle Tutuklanan Doktor Sinan Mitil
Serbest Bırakılsın” pankartı açıldı. Halk İçin Sağlık
Cephesi adına bir açıklama yapan Dr. Talat Koparan
,Sinan Mitil’in halka daha iyi sağlık koşulları istediği
için tutuklandığını belirtti. Koparan, Sinan Mitil’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen 1 Mayıs’a katılmak,
Grup Yorum konserine katılmak ve türkülerini dinlemenin
suç olmadığını ifade etti. Eylem “Sinan Mitil’e Özgürlük”,
“Sağlık Haktır Satılamaz” sloganları ile bitirildi.

NE ALMAN EMPERYALİZMİ NE DE TÜRKİYE FAŞİZMİ

Faşizmin Makyaj Ekibi:
TBMM İnsan Hakları Komisyonu!

Özgür Tutsaklardan
Halkın üzerine bombaların yağdırıldığı, tüm dünyanın gözleri önünde
en vahşi katliamların yapıldığı, işkencelerin hapishanelerden sokaklara taştığı ve bunların çokça söylendiği gibi "münferit" hadiseler değil de
düzenin temel karakteri olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Katleden değil de katledilenlerin
suçlu sayıldığı bir düzen hüküm sürüyor. Faşist sistem, yasaması, yürütmesi, yargısıyla el birliği etmiş, egemen sınıfların çıkarları uğruna halkı
eziyor. Sömürüyor, zulümlerse sesini
çıkaramaz hale getirmeye çalışıyor.
Somut gerçeklik buyken, düzen
içinde demokrasicilik oyununun bir
parçası olarak sahneye sürülen "insan
hakları" kurumları halkla alay edercesine raporlar hazırlamaya devam
ediyor.
Başbakanlık bünyesinde oluşturulan "insan hakları" kurumuna değinmeye dahi gerek yok, nihayetinde
tamamen iktidarın inisiyatifinde oluşturulmuş ve onun çıkarlarına hizmet
eden bir kurum. Ancak, mecliste bulunan "muhalefet" partilerinin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan
TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun
devleti aklama misyonuyla çalışması, sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Esasen burada şaşılacak bir şey de
yoktur. Çoğunluğu yine AKP milletvekillerinden oluşan komisyonda iktidar partisi dışında, ölüm oruçlarına
dair "bırakın gebersinler" diyen
MHP'liler, konu devrimciler olduğunda sessizliğe bürünen CHP'liler vardır.
Böylesi bir yapıda iyi niyetlerle çaba
göstermek isteyenlerin ise komisyona
yön verecek etki güçleri yoktur.

Böylece gerçek haksızlıkları
adaletsizlikleri, işkence ve katliamları görmezden gelerek tatlı sularda demokrasicilik oynayan ve
halkın tepkileri yükseldiğinde biraz
öne çıkıp onları dizginlemeye soyunan bir kuruma dönüşmüştür
Meclis İnsan Hakları Komisyonu.
Bu komisyon, "yoğun şikayetler
gelmesi üzerine" bir "Cezaevleri Alt
Komisyonu" oluşturmuştur.
Bakın nasıl hak ihlalleri yaşanıyormuş hapishanelerde!
- Sigara içmek için özel bölüm olmamasından dolayı mahkumlar dumanaltı oluyorlarmış!
- Domatesler yemeklere bütün
bütün atılıyormuş!
Bunlar hak ihlalleri olarak sayılır
mı, sayılmaz mı bunlar ayrı bir tartışma olmakla birlikte asıl görülmesi
gereken bu raporlarda nelerin görmezden gelindiği, saklandığıdır. Daha
önce de birçok kez basına yansıyan
haberlerde kimi zaman "bisküvilerin
bölünmez bütünlüğü" ya da "el yapımı turşu" öne çıkarılarak sanki hapishanelerde başka bir sorun yokmuş
gibi kalem oynatılmıştır.
Bu açıklamaları dinleyen, haberleri okuyan bir kişi eğer sorunların gerçek boyutunu bilmiyorsa ne düşünür?
Basitçe: hiçbir derdi yokmuş da domatesin derdine düşmüş der. Hatta güler geçer. Çünkü milyonlarca insan üç
öğün yemek dahi yiyememekte, çocuklar açlıktan ölmektedir bu ülkede!!!
Hapishanelerde işkence sorunu
vardır! Fiziki saldırılarla tutsaklar
ezilmeye, sindirilmeye çalışılmakta,
çeşitli bahanelerle zemin yaratılarak
tutsaklar darp edilmekte, yerlerde sürüklenerek işkence yapılmaktadır.
Hapishanelerde sevk-sürgün sorunu vardır. Adalet Bakanlığı'nın planlandığı merkezi bir politika dahilinde
birçok hapishaneden tutsaklar zorla alınarak memleketin ücra hapishanelerine sürgün edilmekte, böylelikle yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Hapishanelerde tecrit politikasının

bir parçası olarak kimliksizleştirmekişiliksizleştirme saldırısı vardır.
Hücrelerde beton tabutlara gömülmek istenen ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü tutsakların en temel
insani haklarının gasp edilmesi sorunu vardır.
- Sohbet Hakkının gereğince uygulanmaması sorunu vardır.
- Kış ayları boyunca devam eden
soğuk işkencesi vardır.
- Ağır hasta olan tutsakların fiilen
ölüme mahkum edilmesi sorunu vardır.
- Binlerce hasta tutsağın yaşadığı
tedavisizlik sorunu vardır.
- Disiplin soruşturması terörü ile
tutsakların iletişim ve ziyaret haklarının tamamen ortadan kaldırılması sorunu vardır.
- Savunma haklarının engellenmesi; avukatlarla iletişimin denetlenmeye çalışılması sorunu vardır.
- İnfaz yakma politikası ile fazladan hapis yatırılan tutsaklar vardır hapishanelerde.
- Yazılan dilekçelerin-suç duyurularının imha edilmesi ile savunma
ve hak arama olanaklarının yok edilmesi sorunu vardır.
- Uydurma gerekçelerle mektuplara el konulması sorunu vardır. Daha
sayalım mı?
Hapishaneleri cehenneme çevirmişsiniz, sağ giren tabutla çıkar olmuş,
hak-hukuk kalmamış, komisyon domatesten, sigara dumanından bahsediyor!
Dişlerinin arasında kan sızan bu faşizm canavarını iki allık, bir göz kalemiyle, makyaj yaparak kimseye şirin gösteremezsiniz. Bu oyunun aleti de suç ortağı da olmayın. Biraz insanlığınız kaldıysa, biraz utanmanız
kaldıysa gerçekleri anlatın!
Hapishanelerin bağımsız, tutsak
yakınlarının ve avukatlarının sağlıkhukuk ve kültürel alanda faaliyet yürüten demokratik kitle örgütü ve sendikaların denetimine kapalı tutulduğu
her dönem böyle saçmalıkları duymaya, görmeye devam edeceğiz...

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

Yeni Yılımızda Umudumuzu Büyüteceğiz!
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Direniş, mücadele ve direnme
kararlılığımızı gösterdiğimiz bir yılımızı daha geride bıraktık. Geride bıraktığımız kavga yılımızda büyük ailemizin de desteği ile çok zorluklara gögüs gerdik, acılarımızı, sevgilerimizi, öfkeyi, kini hep birlikte
yaşadık.
2012 yılımızı büyük direnişlerimizle gecirdik. Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz Alacağız!
kampanyası ile ülkemizde akademik mücadeleyi yine göğüsleyen
olduk ve anti-emperyalist yönümüzü ve emperyalist ülkelerin ortadoğu
halkları üzerindeki kirli oyununa
dur dedik. Ve bu vatan üzerinde yaşayan herkese Füze kalkanın ne için
kurulduğunu neye hizmet ettiğini
anlattık. Bu kampanyaları Anadolu illerinde farklı farklı direnişler sergileyerek halkımıza ulaştırdık. Bizler
sadece anti-emperyalist mücedelenin
çıtasını bir derece daha yükselttik.
Bu kampanyalarımızın dahilinde
Kocaeli Gençlik Derneği’nden 2 arkadaşımızın “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz Alacağız” yazılı pankart astığı için hukuksuzca tutuklandılar. Halkımızın ve
ortadoğu halklarının katili olan ABD
ve diğer emperyalist ülkelere ülkemizde gecit vermediğimiz için işkenceler gördük, gözaltına alındık, tutuklandık. Tutuklanan 2 arkadaşımız
için yeni bir kampanya örgütledik.
Gülşah ve Meral serbest bırakılsın!
şiarı ile ülkemizin dört bir yanında
tutsak arkadaşlarımızın sesi olduk. Ve
sesi olduğumuz arkadaşlarımızı 43
yıllık tarihimizin de bize verdiği kararlılıkla, direniş tarihi ile direnip zulmün elinden aldık.
Bizim verdiğimiz mücadelemiz
paralelinde, ülkemizdeki çelişkileri
açığa çıkardığımız için oligarşinin yoğun baskılarına maruz kaldık. Bize
"sesinizi kesin sadece öğrencilik yapın daha fazlasını yaparsanız gözaltına alırım, tutuklarım, işkence
yaparım" diyordu. Ama bizler bili-

yorduk ki ülkemizde
emekci halkımız eziliyor
hakları gasp ediliyor. Ülkemizde ki öğrenciler için
okumak sanki lüks haline
gelmişti anayasada "eğitim
haktır" ibaresinin bulunmasına rağmen. Oligarşinin korkusu aslında bizim
yaptığımız eylemlerin büyüklüğü ve isteyince alanlara binleri dökebildiğimizi görmesiydi. Bağımsız
Türkiye Konseri’nde 350 bin kişiyi
alanlara Bakırköy alanına getirdik,
işçi bayramı olan 1 Mayıs alanına 36
bin kişiyi kortejimizde yürüttük. Asıl
korkusu bundandır. Biz bu bozuk düzene dur dediğimiz için Gençlik Federasyonu’na bağlı dernekler bir bir
basıldı ve çalışma yapan arkadaşlarımız evlerinden işkence ile gözaltına alındı. Ülke genelinde bütün derneklerimize baskınlar yapıldı 96 kişi
gözaltına alınıp 36 kişi tutuklu yargılanmak üzere F Tipi tecrit hücrelerine konuldu. Bizler bu baskınlar
karşısında yılmadık daha fazla çalıştık. Bir kişi, iki kişinin işini yapacak dedik. Az laf çok iş dedik.
Hızlı bir sürec olacak dedik ve bu
hızlı süreci gögüslemek için kararlılığımızla düşmanın karşısında durduk. Erdal DALGIÇ ile Engin CEBER'in katillerinden hesap sorduk ve
bunu yeni şehitler vererek yaptık. Hasan Selim GÖNEN'in hesabının sorulmasını bir vazife bir sorumluluk
olarak hissettik ve İbrahim olup patladık beyinlerinde katillerin. Bugüne kadar söylediğimiz her sözü yaptık yaptığımız her şeyi de savunduk.
Verdiğimiz tutsaklarımızın dışarıdaki sesi olduk. Bir çok anadolu
ilinde ve istanbulda çadır direnişleri
ile astığımız pankartlarla, işgal
ettiğimiz kurumlarla Özgür Tutsaklarımızı bulundukları hücrelere
sığdırmayıp halkımıza taşıdık. Beyazıtta çadır açtık. Düşman 19 Aralık'ta yaptığı gibi kimyasal gazlarla

saldırdı. Kimyasal gazlarla bizim
irademizi teslim alacağını sandı ama
yanıldı. Bizler irademizi teslim etmemek için şehit düşmüş insanların
yoldaşlarıyız. Beyazıtı mevzi saydık
ve direndik. Atamadılar bizi oradan
ve pes ettiler. Çadırımızı açtık ve halkımıza bu yapılanları teşhir ettik. İzmir'de de saldırdı. Teslim alacağını
sanıyordu. "Siz bizim teslim olduğumuzu nerde gördünüz" diyen Sibel'in yoldaşlarıydık biz. İzmir'de de
teslim alamadılar bizi çadırımızı açtık ve direndik.
Dün bir adım öne çıkmıştık. Sürec onu gerektiriyordu. Bugün Milyonları Örgütleyeceğiz diye iddamız
var. Ve Onun için bir iken iki ol diyoruz herkese. Herkes eşini yaratacak diyoruz. Ve yeni yılımızda diyoruz ki herkes bu savaşın kurmayı olacak. Herkes artık bu bozuk düzene dur diyecek. Onun için herkes
örgütlenecek ve örgütleyecek.
Bizler Dev-Genç'lileriz. Genç'liğin akademik-demokratik mücadelesini en yükseklere taşıyacağız. Ve
bizler önümüze hangi hedefleri koyduk isek yaptık. Ve hedeflerimizin
üzerine çıkacağımızı da biliyoruz. Bu
inanç ve kararlılıkla yeni kavga yılımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve bütün halkımızı bu haklı savaşımızda
yanımızda görmek istiyoruz.
Selam olsun direnenlere.
Selam olsun 43 yıllık Dev-Genç
tarihine.

NE ALMAN EMPERYALİZMİ NE DE TÜRKİYE FAŞİZMİ

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Öğrenim Kredisine ve Burslara
Zam Yaptığını Söyleyen AKP
Yalancıdır! İnanmayın!

Geçtiğimiz günlerde, 2013’te
öğrenci öğrenim kredisine ve
burslara 20 TL’lik zam yaptığını açıklayan AKP, her gün
her kesimden halkımıza, hakkını talep eden öğrencilere,
işçilere gaz bombalarıyla saldırmaktadır. Öğrenci gençliğe
ve halkımıza yalan söylemeye devam ediyorlar! Halk düşmanı AKP iktidarı yaptığı zamların üzerini, bizlere adeta “bahşettikleri” rakamlarla örtmeye çalışıyorlar! Öyle ki,
ODTÜ’de taleplerini haykıran, AKP’yi üniversitelerinde
istemedikleri için açıklama yapan öğrencilere gaz bombalarıyla, özel araçlarıyla saldıran polisi koruyan, tebrik
eden bir başbakan ve yalakaları, aynı zamanda öğrencileri düşündüklerini söyleyerek yalanlarını utanmadan
sıkılmadan söylemeye devam ediyorlar.
Öğrencileri düşündüğünü söyleyenler, öğrencilere
saldırıyor, öğrencilerin fotoğraflarını çekerek daha sonra evlerine sabaha karşı “baskın” yaparak gözaltına alıyor, tehdit ediyorlar. Bu nasıl bir pervasızlıktır ki, öğrencilere 20 TL’lik zam yaptığını söyleyen bir başbakan, ülkemizin dört bir yanında tutsak olan arkadaşlarını sahiplenmek için açlık grevi yapan, gece gündüz demeden açtıkları çadırlarda kalarak arkadaşlarının sesini duyurmaya çalışan Dev-Genç’lilere, devlet; polisi, faşisti ile satırlarla, sopalarla saldırıyor! Bu nasıl yalandır ki, parasız eğitim isteyen öğrenciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. O halde bu
nasıl bir 20 TL’dir ki, öğrencilerin, halkımızın yoksullu-

ğuna çözüm olacaktır? Demokratik hak ve taleplerini haykıran halkımıza her türlü baskı, saldırı devam ederken,
öğrencilerin öğrenim kredilerine, burslarına 20 TL eklenmesi ile öğrencilere, halka destek olduklarını söyleyenler yalancıdır! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.”
demiş halkımız. Yalan söyleyenler, bizleri bebekliğimizden itibaren milyonlarca lira borca batıranlardır.
Yalan söyleyenler, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede öğrenim görmek için bizleri dershanelere, özel kurslara gitmek zorunda bırakanlardır! Yalan söyleyenler, seneler boyunca öğrenim görürken bizlere barınma, ulaşım, beslenme hakkı tanımayanlardır! Bizlere yalan söyleyenler,
anayasadaki “parasız eğitim” maddesini hiçe sayarak binlerce öğrenciyi okuldan ayrılıp iş bulmak zorunda bırakanlardır! Yalan söyleyenler, 20 TL’lik zamlarla yalanlarının üzerini örtenlerdir! Yemek, ulaşım, yurt ücretlerine her geçen sene misliyle zam yapanlardır yalan söyleyenler! Yalancı AKP’nin bu yalanlarını öğrencilere, halkımıza gerçekleri anlatarak ortaya çıkarabiliriz! Birken
iki, iki iken on, on iken binler ve milyonlar olmalıyız!
Milyonları örgütleyerek böyle binlerce yalanla bizleri uyutamayacaklardır. Öyleyse, yalanları boşa çıkarmak
için milyonlar olacağız, milyonları örgütleyeceğiz!
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Tutsak Dev-Genç'liler Serbest Bırakılsın!
HAKAN KARABEY SERBEST BIRAKILSIN!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Endüstri Elektronik bölümü
öğrencisiyim. Fakat maddi olanaksızlıklardan kaynaklı iki dönem
üst üste kayıt yaptıramadığım için
kaydım silindi. Af çıkarılmıştı fakat
yine aynı nedenden dolayı kaydımı
yenileyemedim.
Katıldığım bazı demokratik
eylemlerden dolayı 10 Mayıs 2011
tarihinde İstanbul Gençlik Derneği’nde gözaltında alındım.
Çıkarıldığım mahkemede “Parasız
eğitim istiyoruz alacağız” eylemlerine katılmak, “Amerika defol bu
vatan bizim” eylemlerine katılmak, Kızıldere’ye gidip anma yap-

mak gibi yasal, demokratik eylemdemiş. Açık net bir şekilde belli olan
ler soruldu. Bir de Nurtepe Mahalbir olayla ilişkilendiriliyorum.
lesi’nde yaşanan bir olaya katıldığım
Evet örgüt üyeliğine “deliller” ve
iddia edildi. Fakat olay gün ve
gerekçeler (katıldığım eylemler)
saatinde orada olmamama rağmen
bunlar. Dosya açık bir şekilde lehidosyaya eklenmiş asıl tutukluluk
gerekçesi olarak da Nurtepe’deki
mize olmasına rağmen 20 aydır
olay gösterilmekte. Dosyayı hazırhala tutukluyum.
layan savcı ise
“Olaya ilişkin her- Bakan Dinçer’den ODTÜ Yorumu
hangi bir somut delil
"Şiddetin ulusal bir düzeyde kınanmasını doğru
(fotoğraf,
video
kamera kaydı gibi) buluyorum. Oradaki olaylar şiddet içeriyordu.
olmamasına ve varo- Öğrencilerin yaptığı demokratik bir protesto değillan iki polis memu- di" dedi. Tabi ki Bakan Dinçer belirliyor demorunun beyanlarının kratik eylemin sınırlarını. Polisin estirdiği teröre,
zaman zaman birbir- gaz bombalarına, coplara, panzerlere, zırhlı araçlaleriyle çelişmesine ra tek bir kınıma yok. Onlar “şiddet” değil. Öğrenrağmen kararı mah- cilerin direnişi “şiddet”... Bakanından polislerine
kemeye bırakıyoruz” hepiniz işkencecisiniz...

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!

33

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

Her Ele Elimizi Uzatacağız!
Liselerdeki Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
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Bizi geleceğe hazırlama işlevini
artık okullarımız tamamen yitirmiştir.
Okulların bahçelerine, kantinine, koridoruna baktığımızda çok kötü bir tablo çıkıyor karşımıza. Bir tarafta kavga
edenler, bir tarafta küfürlü hakaretli
oyun oynayanlar, bir tarafta üzgün,
sevgilisinden ayrılıp bunalımlı hale
gelen kızlar-erkekler, bir tarafta harıl harıl ders çalışanlar, başını kaldırıp da çevrisini görmeyen veya görmek istemeyenler, okuldan sonra eve ya da internet kafeye gidip saatlerce bilgisayarın,
facebook'un başına oturup kalkmayanlar... Diğer bir tarafta bir köşede sızmış bali çekenler, esrar hap içerek
gerçek sorunlardan, dünyadan uzaklaşanlar... Esrar, bali, hap gibi maddeler
insanları zehirleyip gerçek hayattan,
dünyadan, sorunlardan uzaklaştırıyor.
Eroin vb. gibi maddeler son yıllarda hızla yayılmaya, yaygınlaşmaya başladı.
Özellikle son yıllarda bunu daha rahat
görebiliyoruz. Lise çağlarında, küçük
yaşlarda yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözülmemesi gençliği çözümsüzlüğe sürüklüyor.
Okullarımızda sorunları paylaşacağımız ortamlar ya yok ya da bir iki
kişiyle sınırlanmış durumda. Dizilerden,
şuradan buradan duyduğumuz veya
izlediğimiz şeyleri bilinçsizce kendi hayatımıza uyarlamaya çalışıyoruz. Sorunlar çözülmediğinden sorunlarımızın
çözümünü başka yerlede arıyoruz. Şu
an bu tabloyla karşı karşıyayız. Son birkaç yıl içinde lise çağında uyuşturucuya
başlayan veya madde bağımlısı olan çocukların sayısı bir hayli arttı.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Uçucu Madde Araştırma ve Tedavi
Merkezi’nde klinik sorumlu Doç. Dr.
Kültigin Ögen koardinatörlüğünde yapılan araştırmaya göre “Türkiye genelinde lise öğrencilerinin %23.3'ü
her gün sigara, %1.2'si de her gün alkol kullanıyor. Esrar kullanma oranı ise %4, eroin kullanma oranı
%2.5, extacy türü uyuşturucu hap

kullanma oranı %5.2 olarak belirlenmiştir.” ( Cumhuriyet)
11.989 lise 2. sınıf ve 12.270 6. sınıf
öğrencisi olmak üzere toplam 24.250 öğrenciyle yapılan araştırmaya göre;
- Sigara, alkol, hatta esrar gibi maddeler 11 yaşında kullanılmaya başlanıyor.
- Esrar kullanım oranının en yüksek
olduğu illerin başında Eskişehir ve
Kocaeli geliyor.
- Türkiye genelinde lise öğrencileri
arasında ilk denenen maddeler arasında
çoğunlukla esrar ve sakinleştirici haplar
geliyor.
- Türkiye'de en az bir kere esrar kullanma oranı kız öğrencilerde %0.9, erkek öğrencilerde %3.9'dur.
- En az bir kez extacy kullananların
oranı %2.5 iken sakinleştirici hap kullanma oranı%5.2'dir.
Rakamlar bize her şeyi gösteriyor.
Gelecek, umut biziz diyoruz. Bu tablo
karşısında susup izlemeyeceğiz. Sesimizin ulaştığı her yere bizi anlatacağız.
Bizim ahlakımızı, namusumuzu taşıyacağız okullarımıza. Ama dönüp baktığımızda okullarımızda bile idarenin
gözü önünde bu maddeler kullanılabiliyor. Okulların önünde sabahtan akşama kadar bekleyen polis otoları habersizmiş gibi davranıyor. Halbuki okulların içine kadar bu bataklığın girmesine
polis aracılık etmiştir. Çünkü uyuşturucu satıcalarıyla büyük bir işbirliği yapmaktadır polis. Biz de şunu söylüyoruz:
Geleceğimizin bu yozluk içerinsinde yok
olup gitmesine izin vermeyeceğiz. Bu
yozlukların içerisinde bütün güzellikleri, onuru, erdemi biz temsil ediyoruz. Biz
sizin ahlaksız, satılmış düzeninize tek bir
insanımızı dahi bırakmama sözünü verdik. Herkesi değiştirecek ve dönüştüreceğiz. Okullarımızı birer mevzi haline
getirmek bizim elimizde. Küçük yaşımızla bu sorunun üstesinden gelecek, her
ele elimizi uzatacağız. Biliyoruz ki gelecek biziz umut biziz.
Liseliyiz Haklıyız Kazanacağız!
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Devri̇mci̇ Tutsakların
Cenazeye Katılma Hakkını Gasp Edenler,
Ülkemi̇zdeki̇ Nazi̇ Artıklarıdır!
TAYAD’lı Aileler
Evlatlarımız F Tipi hapishanelerde, tecrit hücrelerinde yaşadıkları işkencelerin yanında keyfi uygulamalarla karşılaşmaya devam ediyor.
Hem de Nazileri hatırlatan keyfi uygulamalarla!
Son olarak, babaları vefat eden evlatlarımızdan Emrah Yayla ve Özlem Taşdemir’in babalarının cenazelerine katılmaları engellendi.
AKP kendi çıkardığı yasaları bile
hiçe sayarak devrimci tutsakların
“Vedalaşma Hakkı”nı engelledi.
Emrah Yayla, babasının akciğer
kanseri olması ve son zamanlarını yaşıyor olması nedeniyle daha öncesinden başvurularını yapmış ve babasının cenazesine katılmak isteğini
Kırıkkale F Tipi hapishane yönetimine
bildirmişti. Ama, bu “hak” Emrah
Yayla’ya tanınmadı. Babasını son
bir kez görüp vedalaşamadı.

Soruyoruz: Hangi
Uygulama, Hangi Düşünce
Bir İnsanın Babasının
Cenazesine Katılmasına
Engel Olabilir?
Tecrit en saf haliyle işte burada
kendini göstermektedir. Yasak, yasak,
yasak…
Nasıl olsa gerekçe bir şekilde bulunur!
Aynı uygulama geçtiğimiz hafta
babası vefat eden Özlem Taşdemir’e de yapıldı. Gebze Hapishane
yönetimi Özlem’in babasıyla vedalaşmasına, son bir kez sarılmasına izin
vermedi. Emrah Yayla’ya “disiplin
cezaları” nedeniyle bu hakkı tanımayan devlet ve hapishane yönetimi
bu sefer “Güvenlik” gerekçesini
göstermişti. Halbuki babasının durumunun ağır olması nedeniyle yaptığı
başvurularda “olumlu” bir sonuç olacağı sezdirilmeye, yardımcı olunduğu görüntüsü çizilmeye çalışılmıştı.
Yol harcı kendisinden istenmiş ve he-

sabında bulunması belirtilmişti.
Özlem kendisinin yapması gerekenleri yapmıştı. Ama babasının
vefat haberini aldığında, hapishane
yönetiminin ve AKP’nin keyfiyetiyle karşılaştı.
AKP, Adalet Bakanlığı ve hapishane yönetimleri insanlıktan
çıktıklarını bir kez daha gösterdiler. AKP, kurumları ve yöneticileriyle gerçek yüzünü bir kez de bu
şekilde göstermiş oldu. Nazi uygulamaları ile tecrit uygulamasını sürdürdüklerini göstermiş oldu.
Hatırlanacağı gibi, tutuklu ve hükümlülerin ana, baba, eş, kardeş ve
çocuk cenazesine katılmasına ilişkin
madde yeniden düzenlenmiş ve cenaze törenlerine katılabilmesi imkanı getirilmişti. Bu yasayla cenaze
için yol süresi hariç 2 gün izin kullanabilmesi esası öngörülmüştü. Buna
göre; ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü halinde tutukluya
soruşturma evresinde soruşturmayı
yapan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde ise kovuşturmayı
yürüten hakim veya mahkeme tarafından izin verilecektir.
Yasa ve uygulama yeterince açık
olmasına rağmen devlet, tecrit saldırısı ile teslim alamadığı devrimci tutuklulardan bu uygulama ile intikam
almaya çalışıyor. Bu da devrimcilere karşı nasıl çaresiz olduklarının
göstergesidir.
Evlatlarımız hücrelerinde fiziki
olarak yalnız olabilir. Ama bizler bir
an olsun evlatlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız! Onlarla beraber omuz omuza mücadele etmeye,
her şeyde, hep beraber olmaya devam
ediyoruz. Saldırılarda, acılarda ve
sevinçlerde her zaman beraberiz.
AKP’nin asıl bitiremediği işte budur.
Bu dayanışma ruhunu ne tutsaklarımızdan ne de halkımızdan atamayacaklar.
“AKP ve işkenceci hapishane

yönetimleri, savcıları kimlere cenazeye katılma izni verir?” sorusunun cevabını bir örnekle görün; İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi,
“Karagümrük Çetesi” davasının tutuklu sanığı “Cüppeli Ahmet
Hoca”ya, annesi Rabia Ünlü’nün
cenaze törenine katılabilmesi için 2
gün izin vermişti.
AKP, Cüppelilerin, mafyacıların,
katillerin, hırsızların iktidarıdır. “Hak”
da onlar içindir AKP iktidarının kitabında. Devrimciler ise “ıslah edilmesi” gereken kişilerdir. Bu uğurda
her şey – cenazeye katılmasını engellemek de dahil- yapılır. Bu konuda maddi-manevi işkencenin sınırı
yoktur! Nazilerden miras edilen uygulamalar hayata geçirilir.
Evlatlarımızın, yakınlarının cenazelerine katılmasını engelleyenleri her koşulda teşhir edeceğiz.
AKP’nin gerçek yüzünü halkımıza
anlatmaya devam edeceğiz. Ve unutmayacağız. Evlatlarımızı katleden, işkence yapan, cenazelerine bile katılmayı engelleyenleri her zaman hatırlayacağız ki adalet bu ülke topraklarına gelsin.
Unutursak, asıl o zaman evlatlarımız manevi olarak yıkılmış olur. Bizim evlatlarımız her zaman -acıda ve
sevinçte- dik kaldı, onlarla beraber her
zaman dik olacağız. İşkenceci Nazi artıkları halkların, analarımızın öfkesinde boğulacak!

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

35

mıza yaşatılanları,
yoldaşlarımızın
katillerini unutmamaktır. 19 Aralık'ta diri diri yakanları; bombalarla, kurşunlarla,
kimyasal silahlarla katledenleri
unutmamaktır.
Ferhat'ın gencecik bedenine kurşun sıkanı, sakat
bırakanları unutmamaktır. Yoldaşlarımızı kaçırıp kaybettikten yıllar
sonra ortaya çıkıp pervasızca, "ElYENİDEN DOĞMASINI
lerimle gömdüm." diyen Ayhan
ÖĞRENDİK
Çarkın gibi kontrgerilla artıklarını,
"1000 operasyon"un sorumlusu Meh19 Aralık Şehitlerimizin Anısına
met Ağar’ı ve daha nice halk düşTarih bizimle yazıldı!
manını unutmamaktır.
Ellerimizle işledik toprağı
Açlıktan ölümlerin sorumlularını,
Ellerimizle yaktık ateşi
halkımızı sefalete sürükleyenleri
Demir'e, çeliğe
unutmamaktır. Şehitlerimiz, bizim
biz can verdik hayata...
en büyük değerimizdir. ŞehitlerimiVe yine bizlerdik satılan
zin katillerini unutmak, değersizleşinsan pazarlarında!..
me, sıradanlaşmadır. Yozlaşmadır.
Bu nedenle sınıf kininin olmadığı yerÇaldılar soframızdan ekmeğimizi!
de, değerlerin yitimi, çürüme vardır.
Kopardılar topraklarımızdan
Sınıf kini, intikam duygusunu
köklerimizi
taşımak, hesap sormaktır. Reformist
Biz, bize ait olmayalım diye
çevrelerden sıkça duyduğumuz bir
Prangalara vurdular
sözdür: “İntikam peşinde değiliz."
Diri diri yaktılar zindanlarda
Devrimciler olarak sormalıyız: Ne19 Aralıklar da!..
yin peşindesiniz o zaman? Buradaki çarpıklık, temel olarak sınıfsal baYeniden doğmasını öğrendik her
kış açısının olmamasından kaynakdefasında!
lıdır. Ancak, bu söylemi düşman da Spartaküsler dünkü kardeşlerimizdir.
kullanmaktadır. Sözde, "intikam"
Mahirler'le Kızıldere'de
duygusunun insana aykırı olduğunun
aydınlandı devrim yolumuz!..
propagandasını yaparken; devrimcilerin de, "sevgiden yoksun, topluma
Elde silah Niyaziler olduk
karşı kin ve nefret ile dolu insanlar"
umut umut!
olduğu demagojisini yaymaktadır.
Elde silah Sobolar olduk
Bu çarpıtmalara karşı Che'nin şu
Bayrak bayrak!..
sözlerini hatırlatmak gerekir: "Bir
Vazgeçmedik biz olmaktan
Marksistin, güdümlü füzeler gibi,
Vazgeçmedik inançlarımızdan
dosdoğru belirli bir hedefe yönelen
Vatanımızdır baş koyduğumuz
otomatik, fanatik bir makine olmahalkımızdır sevdamız!..
dığı unutulmamalıdır.” Fidel, konuşmalarından birinde, bu soruna
Şehitlerimiz gibi ak...
şöyle değinmiştir: “Marksizm’in inŞehitlerimiz
gibi namuslu!
sanca duygulardan, arkadaşlıktan,
Başeğmez
yoldaşlara karşı duyulan sevgiden,
Onurludur kavgamız!..
saygıdan, takdirden vazgeçmek ol-
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Devrimciliğin pekçok tanımını
yapmak mümkündür: İnsan olmak,
dürüst-namuslu olmak, meydan okumak, adaletin savaşçısı olmak... Bu tanımlamalara, daha başka tanımlar
da eklenebilir. Ancak, nasıl tanımlarsak tanımlayalım, halk sevgisi ve
sınıf kininin olmadığı yerde gerçek bir
devrimcilikten söz edilemez.
"Sevgi" ve "kin" zıt gibi görünen,
gerçekte ise birbirini karşılıklı besleyen iki duygudur. Devrimciler insana dair her duyguyu çok yönlü
yaşar, yaşamalıdır da. Ancak, halk
sevgisi ve sınıf kini güçlü birer duygu olmanın ötesinde, sınıfsal bakış
açısına, ideolojik netliğe sahip olmak
demektir. İdeolojik netliğin olmadığı yerde ise, eninde sonunda düşmanla
uzlaşma gerçekleşir. Bu nedenle halk
sevgisi ve sınıf kini devrimciliğimizin turnusolu gibidir.
Emperyalizmin; tüm dünya halklarına azgınca saldırdığı, ülkeleri yağma ve talan ettiği, halkların kanını oluk
oluk akıttığı bir dünyada yaşıyoruz.
Ülkemiz, emperyalizme göbekten bağımlı olduğundan, adaletsizliklerin,
yoksulluğun, hak gasplarının, baskı ve
sindirme politikalarının, katliamların haddi hesabı yoktur. Anadolu
halkları, yüzyıllardır emperyalist sömürü altında inim inim inlemektedir.
Sınıf kini, bu koşulları yaratanlara öfke
duymak, intikam duygusu taşımaktır.
Ancak bunun için güçlü bir halk sevgisi gereklidir. Çünkü halkını sevmeyen, halka karşı işlenen suçlara da
kin besleyemez. Bu nedenle, sınıf kinimizin büyüklüğü, halk sevgimizin
büyüklüğü kadardır.
Sınıf kini unutmamaktır. Halkı-
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duğu nerede yazılı? Marksizm’in ruhsuzlaşmak, duygusuzlaşmak demek olduğu nerede
yazılı? Oysa ki; Marksizmi doğuran, insan sevgisinin ta kendisidir. Marksizm’in ortaya çıkması mümkün olduğunda, proletaryanın çektiği acıya, sömürüye, adaletsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadele isteği, insan ve insanlık
sevgisidir.’" (Politik Yazılar. syf:149)
Devrimciler, halklarını sevdikleri içindir ki;
halka yaşatılanları unutmaz ve unutmamakla
kalmayıp hesap sorar.
Bu nedenle, hesap sormanın olmadığı yerde kabullenme vardır. Kabullenmek, “aynısını bize de yapın" demektir. Çaresizlik, zavallılıktır, "kaderine boyun eğmek"tir.
Boyun eğmek ise; bir devrimciyi teslimiyete, yani düşmanla uzlaşmaya götürür. Bugün, adaletsizliğe boyun eğen, yarın düşmanla uzlaşacaktır. Bu kaçınılmazdır. Çünkü
boyun eğmek, onur kırıcıdır. Kişinin kendisine
olan saygısını yitirmesi ve güçsüzleşmesine neden olur. Gücünü yitiren bir devrimci ise, savaşma azmini yitirmiş demektir. Savaşma
azmi yoksa, teslimiyet vardır. Düzene dönüş
vardır.
Bir devrimci, bu "son"u yaşamamak için,
düşmana olan öfkesini her gün, her saat büyütmelidir. Ne sorun yaşarsa yaşasın, yüzünü
daima düşmana çevirmelidir. Çünkü, birey olarak eksikliklerimizin, halk olarak yoksunluklarımızın kaynağı da düşmandır. Hedefimiz
düşmandır. Kabullenmeyeceğiz! Boyun eğmeyeceğiz!
Sonuç olarak;
1- Sınıf kini, hedeften şaşmamak için sahip olduğumuz tek pusuladır.
2- Pusulamızı doğru kullandığımız takdirde,
yaşanan tüm güçlüklere, engellere rağmen savaşma azmimizi yitirmeyiz.
3- İnsanlığımızı yitirmemek için, bir ömür
boyu devrimcilik için, sınıf kinimizi büyütmeliyiz.
4- Halkımızı, şehitlerimizi adaletsiz bırakmamalıyız. Bugün örgütlülüğümüzü var
eden tüm gelenekleri, kan ve can bedeli, şehitlerimizle kazandığımızı unutmamalıyız.
5- Onlar, tereddütsüzce ölüme giderken bize
güvendiler. Özlemlerini, hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Bunun için
savaşımızı büyütmeli, hesap sormalıyız.
6- Savaşmak insanı diri tutar. Duygu ve düşüncelerini berraklaştırır. İnsani tüm değerlerimizi büyütür. Bu nedenle, insan olmanın
özünde sınıf kini vardır.

AKP YALANLARLA
BİZİ
KANDIRMAYA
ÇALIŞIYOR
Ülkemizde her geçen gün yaşam şartları zorlaşmakta işçiler emekçiler haklarını alamamaktadır. Asgari ücretin774 lira olduğu bunun karşısında açlık sınırının 1061 TL olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Halkın büyük bir kısmı açlık sınırının altında bir ücretle geçinmeye çalışırken AKP iktidarı halkla, emekçilerle dalga geçiyor
resmen.
Bunu emekli maaşlarını Avrupa ülkelerindekinden fazla bulmalarıyla, asgari ücrete yaptıkları zamlarla gösteriyorlar.
Son olarak da emeklilere verdikleri müjde(!) ile halka ne kadar
değer verdiğini göstermiş oldu AKP iktidarı. Onlara göre ülkemizde
açlık, işsizlik, yoksulluk gibi sorunlar yok. Her şey insanca yaşam
standartlarında. Oysa gerçeklere gözünü kapamayan birisi tablonun
hiç de öyle olmadığını çok rahat görecektir. İşsiz kalan işçiler de,
açlıktan ölen çocuklar da, çöpten ekmek toplayan insanlar da, maaş
kuyruğunda ölen emekliler de bizim ülkemizde. AKP kağıt üzerinde
ve ekranların karşısına geçip pembe tablolar çiziyor, ‘herşey yolunda’
diyor.
En son 600 bin emekliye yeni yıl müjdesi dediler! Hep birlikte
bakalım AKP nin müjdesine,
“Zamanında ödenmeyen primlere gecikme zammı ve gecikme
cezası uygulanması halinde bu durumda olan emeklilerimizin önemli oranda mağduriyet yaşayacağı görülmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın lehine birçok düzenlemenin yer aldığı ve TBMM
Genel Kurulunda görüşülecek yasa tasarısı paketi hazırlanarak bu
durumdaki emeklilerimizin borçlarını 36 aya kadar taksitlendirme
imkanı getirilmektedir. Ayrıca, bu durumdaki emeklilerin borçlarına TÜFE/ÜFE dışında herhangi bir gecikme faizi de uygulanmayacaktır. Emeklilerimiz kendilerine uygun bir şekilde borçlarını 36 aya kadar istediği vadede taksitlendirebileceklerdir” diyor
Çalışma Bakanı Faruk Çelik.
Yani diyorlar ki ölseniz de sizden ödeyemediğiniz prim paralarını
alacağız. Fakat burada şu soruyu sormamızı ve cevabını bulmamızı
istemiyorlar. Neden emekliler primlerini ödeyemediler ve bu günden sonra 36 ay boyunca taksit ödemek zorunda kalıyorlar?
Yine bu soruların cevabı AKP iktidarının emekliye memura reva
gördüğü yaşamda saklıdır. Kendi zenginliklerine zenginlik katmak
için işçinin emekçinin hakkından çalmaktadır AKP.
Ve bunun sonucunda yıllarca emeklileri borçlandırmasını, düşük faiz işlemesini iyilik olarak gösterip halkı kandırmaya çalışmaktadır. Hep yaptıkları gibi ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye
çalışmaktadırlar.
Ancak bunu kabul etmeyeceğiz. Emekçi halklar olarak AKP iktidarının aldatmacalarına kanmayacağız. Ve hakkımız olanı onlardan direne direne alacağız.
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Halkın Düşmanı Tekellerin Uşağı
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Erdoğan efendilerinin talimatıyla
6-12 Ocak tarihleri arasında Afrika’ya
sömürü turu düzenledi.
Afrika gezisine Türkiye İhracatçılar
Meclisi, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ve Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği Organizasyonu ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen geziye
300'e yakın işbirlikçi tekel katıldı.
"Afrika ülkeleri ikinci büyük pazarımız oldu" diyen TİM (Türkiye
İhracatçılar Meclisi) Başkanı Mehmet
Büyükekşi, 2001 yılında 4.4 milyar
dolar olan ihracatın 34.6 milyar dolara çıktağını söyledi.
AKP iktidara geldiğinden beri işbirlikçi tekel ordusunu yanına alarak
Afrika’dan Latin Amerika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya kıtalar arası
tekeller için iş bağlantısı gezileri düzenliyor. 10 yıllık iktidarlarında da
tekellerden sonsuz desteği alıyor.
Devletin tüm olanakları tekellerin
hizmetinde.
Afrika ülkeleriyle olan ihracat
oranı 4.4 milyardan 34.6 milyara
çıkmış. Elbette Sabancılar, Koçlar
çıkıp Türkiye’nin büyüdüğünü söyleyecek. Ülkede çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyecek. Çünkü
iktidara geldiğinde beri Başbakan
Erdoğan adeta tekellerin hizmetinde
uşaklık yapıyor. Ya halka gelince?
Halka gelince: Açlık, yoksulluk,
işsizlik, polis copu, işkence, katliam,
gaz bombaları, sayısı 58 binden 132
bine çıkan hapishanelerdeki tutuklu
ve hükümlüler...
Erdoğan ilk gidilen Gabon’da,
Türkiye-Gabon İş Forumu'na katılarak
yaptığı konuşmada; “Türkiye ile Gabon arasında gelişecek işbirliğinin,
gerek halklarımız gerek Afrika için
hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” demiş.
Afrika halkına yıllardır gelen tüm
sömürgeciler de aynı yalanı söylüyor.
Söylüyor, ancak Afrika halkı yıllardır
uğradıkları katliamlardan, bırakıldıkları açlıktan, dizginsiz sömürüden
iyi bilmektedir tekelleri.
Tayyip, senin bu yalanın ezilen,

sömürülen Afrika halkı için yeni
değil, sömürü makyajı altındaki
asıl gerçekleri anlat sen, nasıl kanlarını emmeye geldiğinizi anlat
mesela.
Kaç Afrikalı’yı açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan katledeceğinizi anlat.
Bizim halkımız ise zaten senin
ve beraberinde götürdüğün asalakların kim olduğunuzu, Maraşlar’dan, Sivaslar’dan, Çorumlar’dan biliyor. 19 Aralıklar’dan,
diri diri yanan bedenlerimizden, göçük altında kalanlarımızdan, gecekondumuzun yıkılmasından biliyoruz.
Sen bırak bu yalanları Erdoğan, yanında gidenlerle senin sicilleriniz
hayli kabarık, onlardan bahset mesela.
Vatanı parsel parsel pazarladığınızı
anlat. Suriye halkını emperyalist haydutlarla birlikte nasıl katlettiğinizi
anlat. Direnen halkalara nasıl düşman

Afrika’ya giden kan emici
tekellerden bazıları
REMZİ Gür'ün de yer alacağı heyette
- DOĞUŞ Holding Başkanı Ferit
Şahenk,
- RIXOS'un patronu Fettah Tamince
- TORUNLAR Gıda Başkanı Aziz
Torun,
- PEGASUS Havayolları Başkanı
Ali Sabancı,
- DOĞAN Holding CEO'su Yahya
Üzdiyen,
- HEDEF Alliance'ın sahibi Ethem
Sancak,
- CENGİZ İnşaat'ın patronu Ekrem
Cengiz,
- LİMAK Holding Başkanı Nihat
Özdemir
- AKFEN Holding Başkanı Hamdi
Akın
- VARYAP İnşaat Başkanı Süleyman Varlıbaş
- MNG Holding Başkanı Mehmet
Nafiz Günal da yer alacak.

olduğunu, halkı nasıl yoksullaştırıp
1 paket makarnaya muhtaç bıraktığınızı, sonra da dilencileştirerek oy
topladığınızı anlat.
17 yaşındaki gençleri nasıl sırtından kurşunlayarak felç bıraktığını
anlat. Maden ocaklarında işçilerin
cesetlerinin neden kaybolduğunu anlat. Ama anlata anlata bitiremezsin
ki. Hangi birini anlatacaksın ki. O
yüzden sen anlatma! Çünkü biz iyi
biliyoruz. Afrika halkı iyi biliyor
sizin kim olduğunuzu ve ne için geldiğinizi, ne yapacağınızı.
İktidara geldiğinizden bu yana
halktan çaldıklarınızı sürekli tekellere
peşkeş çektiniz. Karşılığında, oğullarınıza yatlar aldınız. Şirketler, holdingler açtınız. Halkı yedi gün 24
saat çalışmak zorunda bırakırken
kendiniz en lüks otelleri kapatarak
zevk-ü sefa içinde tatiller yaptınız.
Siz paradan, kardan başka hiçbir
şeye inanmazsınız. Paraya giden her
yol sizin için mübahtır. Satmak da,
satılmak da caizdir sizin için. Yalancılık, dolandırıcılık, karalama, işkencecilik sanatınızdır. Sizin halka götürebileceğiniz hayırlı tek bir şey yoktur.
Siz kan emici asalaklar, halk düşmanı katiller. Sizin gelişiniz Afrika
halkı için açlık, yoksulluk, ölümdür.
Kan ve gözyaşından başka hiçbir
şey veremezsiniz o halklara. İşte bu
yüzden bırakın büyüme, ithalat-ihracat, gelir düzeyi yalanlarını. Bu
sömürü ve talanın hesabını nasıl vereceğinizi düşünün. Çünkü biz ezilen
halklar, dökülen kanımızın çalınan
ekmeğimizin hesabını soracağımız
günü düşünerek yaşıyoruz!
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Ankara

Balıkesir

Çal şma Hakk m z , İş Güvencemizi
Çalanlardan Hakk m z Alacağ z!
İstanbul: İşten atılmaların olmadığı
gün kalmadı. Bunlara İŞKUR tarafından atılan, Türkiye genelinde 4B
statüsünde çalışan 817 personel de
eklendi. Sağlık Bakanlığı tarafından
da 1. Basamak Sağlık Kuruluşları ve
Hastanelerde ihtiyaç fazlası denilerek
çalışanların yerleri değiştiriliyor.
Kamu Emekçileri Cephesi yaşanan bu hak gasplarını protesto etmek
için İstanbul’da 5 Ocak günü, Taksim
Tramvay Durağı’nda oturma eylemi
yaptı. “AKP İş Güvencemize Saldırıyor Grev Hakkımız ve İş Güvencemiz İçin Direnelim” pankartının
açıldığı eylemde, Yalçın Düzgün tarafından bir açıklama yapıldı.
“Gündemden gündeme atlayanlar
el altından emekçileri işten atıyor”
diyerek iktidarın gündeme getirdiği
farklı konularla halkı oyalarken hak
gasplarının devam ettiğini söyleyen
Düzgün, sağlığın performansa dayatılarak emekçilerin paralı köle haline getirileceğini vurguladı. Eylem
sloganlarla sona erdi.
Kamu Emekçileri Cephesi, İŞKUR’un Türkiye genelinde 4B statüsünde çalıştırdığı 817 sözleşmeli
personelini işten atmasıyla ilgili olarak
7 Ocak tarihli yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada, “150’si İstanbul’da
çalışan 817 iş ve meslek danışmanının
bizzat İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından işsiz bırakılması sistemin
işsizliği çözemeyeceğinin alenen ilanıdır. İktidar bir komisyoncu gibi ça-

lıştırdığı personelini yine başka komisyoncuların insafına terk etmiştir.
İŞKUR çalışanlarının yaşadığı bu
durum iş güvencemize yönelik saldırıların bir parçası, daha büyük saldırıların ayak sesidir” denildi.
Açıklama şu sözlerle bitirildi:
“Kamu Emekçileri Cephesi olarak,
esnek, güvencesiz, performansa dayalı
çalışmayı kabul etmeyeceğiz, geleceğimiz için mücadele edeceğiz.”

Ankara: Kamu Emekçileri Cephesi
iş güvenceleri için 5 Ocak günü Yüksel Caddesi’nde eylemdeydi. Eyleme
20 kamu emekçisi katılırken çevredeki
halk da destek verdi. AKP’nin, kamu
emekçilerinin iş güvencesinin ellerinden alınması için hazırlamakta olduğu yasa tasarısının aynı zamanda
emekçiler arasında rekabet yaratmaya,
dayanışma duygusunu yok etmeye
zemin hazırladığına vurgu yapılan
eylemde, “Esnek çalıştırmaya, güvencesizliğe, rekabetçiliğe karşı kamu
emekçileri dayanışmayı büyütmelidir
ve örgütlenmelidir.” denildi. Eylem
“Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganıyla sona erdi.

Balıkesir-Burhaniye: EğitimSen Burhaniye Temsilciliği’nde iş güvencesi paneli düzenlendi. Kamu çalışanlarının iş güvencesinin kaldırılmasının yasal hale getirilmeye çalışıldığı şu günlerde, devletin kamu
çalışanlarına bakışını, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nu, esnek çalışmayı, performans değerlendirmeyi
konu alan panele KESK Yürütme
Kurulu Üyesi Akman Şimşek ve Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Burhaniye Hüsnü Pazarbaşı Kültür
Merkezi’nde düzenlenen panelde, 23
Mayıs grevinin etkisiyle hükümetin
askıya aldığı iş güvencesine yönelik
saldırının Eylül ayından beri gündemde olduğu, buna karşı sendikaların
kapsamlı bir çalışma yürütmeleri gerektiği belirtildi.
Polis elinde kamerayla panelin
düzenlendiği salona geldi. Panelin
kameraya çekilmesini istemeyen sendika yöneticileriyle polis arasında
tartışma yaşandı. Tartışma sonucunda
savcılığın panel hakkında çekim yapılması yönünde karar çıkarttığı, bu
kararını da panele konuşmacı olarak
katılan Akman Şimşek hakkında arama kararı olmamakla birlikte 4 il ve
2 ilçede yaptığı konuşmalardan 27
soruşturma açılmış olmasına dayandırdığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı panelde Akman Şimşek konuşmasında
şimdiye kadar tüm söylediklerinin
arkasında olduğunu, düşüncelerinin
değişmediğini, kamera çekimlerinin
de değiştiremeyeceğini belirtti.
KESK, Burhaniye Kaymakamlığı
ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün keyfi
tavırlarıyla ilgili olarak 9 Ocak'ta
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada
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“Taksim Yeni Direnişler ve Zaferler Görecek!”
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Direnen işçilerin her cumartesi günü İstanbul Taksim’de yaptıkları eylem devam ediyor. 5 Ocak günü
Taksim Tramvay Durağı’nda “İşimizi, Ekmeğimizi,
Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız” pankartı arkasında bir
araya gelen işçiler, Hey Tekstil ve Akçay Tekstil işçileri
pankartlarını açarak yürüyüşe geçtiler.
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla Galatasaray Lisesi önüne kadar
yapılan yürüyüşün ardından Akçay işçilerinden İlknur
Kaluç hazırlanan ortak basın metnini okudu. Teknopark
işçilerinin de maaşlarının ödenmediğini belirten Kaluç,
iktidarın işçileri birer köle olarak gördüğünü ifade etti.
Hey Tekstil işçisi Burak Kesgin de konuşma yaparak,
haklarını almak için çıktıkları yoldan hiçbir şekilde geri
dönmeyeceklerini söyledi. “Bu Taksim çok direnişler
ve kazananlar gördü” diyen Kesgin, kendi direnişlerini
de zaferle sonuçlandıracaklarını vurguladı. İşçilerin korosuyla beraber söylenen marşlarla eylem sona erdi.
“Haklarımızı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz!”
Hey Tekstil işçileri haklarını almak için İstanbul Le"Burhaniye’de yaşanan hukuksuzluk
devletin fişleme geleneğini sürdürdüğünü göstermektedir. İşlenmemiş
ancak 'işlenme ihtimali bulunan' suç
fantazisinden yola çıkarak emek ve
demokrasi mücadelemizi engelleyebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedir." denildi.

vent’te yaptıkları eylemlerine 4 Ocak günü devam etti.
Şair Ruhan Mavruk da işçilere destek vermek için eylemdeydi. İşçiler adına yapılan açıklamada, “TBMM
üstün hizmet ödülünü Aynur Bektaş'a verdiyse bize de
Aynur Bektaş'ın gasp ettiği haklarımızı versin. CHP'nin
seçim döneminde seçim masraflarını Süreyya Bektaş
karşılamıştır. O halde bizim paralarımızı da CHP versin.
TOBB yönetimi Aynur Bektaş'ı korumaya devam ederse
haklarımızı da TOBB yönetimi ödesin. Haklarımız ödenmediği müddetçe Aynur Bektaş'ın çocuklarının ve kendisinin olduğu her yerde eylem yapmaya devam edeceğiz.”
denildi.
İşiler, direnişlerinin 331. günü olan 7 Ocak’ta yine
TOBB önündeydiler.
"Hey Tekstil İşçisi Yalnız Değildir" yazılı pankartla
Devrimci Mücadelede Emekliler de eyleme destek verdi.
Basın açıklamasını da Devrimci Mücadelede Emekliler
üyesi Ali Bircan okudu.
Bircan, Hey Tekstil işçileri adına Aynur Bektaş'a,
TOBB yönetimine ve AKP'ye seslenerek, "Gasp edilen

4 Ocak günü ise Malatya Devlet Hastanesi’nde odalar dolaşılarak bildiri
dağıtımı yapıldı ve imza toplandı. İki
günde kamu emekçilerine yaklaşık
300 bildiri verildi.
5 Ocak günü ise Eğitim-Sen Malatya Şube salonunda iş güvencesi
ile ilgili bilgilendirme toplantısı ya-

pıldı. Eğitim-Sen Malatya Şube Eğitim Sekreteri Engin Cengiz'in yönettiği toplantıda Kamu Emekçileri
Cephesi adına Erdoğan Canpolat,
Eğitim-Sen Malatya Şube adına Şube
Mali Sekreteri Şerif Demirel sunumlar
yaptılar. Sunumlardan sonra soru cevap bölümüne geçildi. 2 saat süren
toplantıya 50 kişi katıldı

Malatya
Kamu Emekçileri Cephesi üyeleri
“iş Güvencesi Geleceğimizdir! Sahip
Çıkacağız, Milyonları Örgütleyeceğiz!”
kampanyası çerçevesinde 3 Ocak günü
Vergi Dairesi ile SGK önünde bildiri
dağıtımı yaptı. Akşam saatlerinde
mesai çıkışı dağıtılan bildiriler kamu
emekçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
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Ankara İstanbul
haklarımızı geri verin. Kar kış demeden, çocuklarımızın
geleceği için direnmeye, bizi aç yoksul bırakan, emeğimiz
üzerinden zenginleşen Aynur Bektaş gibi patronların
yalanlarını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
İşçiler, 8 ve 9 Ocak günleri de eylemlerine devam
ettiler.

80 Maden İşçi̇si̇ni̇n Kati̇li̇ AKP’di̇r
İşçi̇ Kati̇li̇ AKP’den Hesap Soralım!
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Türkiye Taşkömürü
Kurumu'na (TTK) ait Kozlu Müessesesi 1 Nolu ocağın
eksi 630 kodunda galeri açma işini üstlenen taşeron
firma işçileri çalışma yaparken degaj patlaması yaşandı.
Hüseyin Hasan Bozacı, Hüseyin Kürekçi, Muharrem
Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu,
Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan isimli maden işçileri
bir iş cinayeti ile hayatlarını kaybettiler.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, iş cinayetiyle ilgili olarak 8 Ocak tarihli yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada, 2012 yılında iş cinayetleri sonucu
80 maden işçisinin ve tüm iş dallarında da en az 867
işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, “Bu cinayetlerin
sorumluları; kar hırsıyla insan hayatını hiçe sayan patronlar, taşeron sistemini şakşaklayan yetkililer, denetim
mekanizmasını işletmeyen kurumlar
ve yaşananları ‘kader’ olarak gören
siyasi iktidardır.”
denildi.
Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) de,
8 Ocak'ta "Ölen

Hep Biziz, Hesap Soracağız" başlıklı yazılı bir açıklama
yaptı. Açıklamada, ölen işçilerin ailelerine baş sağlığı
dilenerek, ölümler olmasın diye örgütlenme çağrısında
bulunuldu. Ayrıca, "Bu kader değildir, bunun adı katliamdır" denildi.
Yunanistan Halk Cephesi de 9 Ocak'ta yazılı bir
açıklama yaparak, "Bu madenciliğin kaderi değildir,
devletin ve patronların katliamıdır" dedi.

TMMOB’A Yönelik Saldırı Yasasına Karşı
Direnelim, Örgütlenme Hakkımıza Sahip
Çıkalım!
AKP İktidarının TMMOB’un merkezi ve örgütsel
yapısını parçalayarak, Mesleki Kitle Örgütü niteliğini
ortadan kaldıran “Yapı Denetimi Hakkında Yapı Denetimi Kanun Tasarısına” karşı Devrimci Mücadelede
Mühendis Mimarlar 1 Aralık 2012 tarihinde Ankara
ve İstanbul da eşzamanlı olarak başlattığı 2 haftada bir
AKP önünde basın açıklaması ve her hafta imza masası açıp bildiri dağıtma eylemine devam ediyor.
5 Ocak’ta İstanbul’da AKP Şişli Binası önünde
eylem yapıldı. Açıklamanda, “TMMOB’un Tasfiyesine
İzin Vermeyeceğiz”, “Mühendisiz Mimarız, Haklıyız
Kazanacağız”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları
atıldı. Mehmet Göçebe tarafından yapılan açıklamada,
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar olarak emekten ve halktan yana bir TMMOB’un yaşatılacağı vurgulandı.

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

Eylemin ardından Galatasaray Lisesi önünde “AKP
Örgütlü Gücümüzü Elimizden Alıyor! AKP'nin TMMOB'a Yönelik Saldırı Yasasına Karşı Direnelim, Örgütlenme Hakkımıza Sahip Çıkalım!” pankartı asılarak
açılan imza masasında megafonla sesli olarak imza
toplama ve bildiri dağıtma eylemi yapıldı. Yapılan eylemde 1250 adet bildiri dağıtıldı ve 222 kişiden imza
toplandı.
Ankara'da da AKP il binası önünde yapılan açıklamaya 15 kişi katıldı. Ankara'da yapılan eylemde polisin
korkusu 3 panzer ve yüzlerce çevik kuvvetle aldığı
yoğun güvenlikten belli oluyordu.
Ankara’da, Yüksel Caddesi'nde de masa açılarak
450 bildiri dağıtıldı, 150 adet imza toplandı.

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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Dersim

İzmir

F TİPİ FİLMİ DUYMAYAN
KALMAYACAK!
Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

F Tipi Filmi Duymayan
Kalmayacak

İstanbul-Kamu Emekçileri
Cephesi

Devletin her türlü sansür çalışmalarına karşılık, F Tipi Film devrimciler tarafından halka anlatılıyor.
Filmin sokak sokak tanıtımını yapan
Halk Cepheliler, çalışmalar sırasında
F Tiplerinde uygulanan tecrit işkencesini ve devrimci tutsakların direnişini anlatıyorlar.

Eğitim-Sen İstanbul 3 Nolu şube
2 Ocak günü Osmanbey Gazi Sineması’nda F Tipi Film'i birlikte izledi.
Film 236 Eğitim Sen'li tarafından
izlendi. Gösterimden sonra filmin
yönetmenlerinden Hüseyin Karabey
ve oyunculardan Gizem Soysaldı ile
söyleşi yapıldı. F Tipi hapishanelerin
niteliği ve oluşturulma nedeni Hüseyin Karabey tarafından anlatıldı.

yapıldı. Filmin yapım aşaması hakkında bilgi verilerek, filme uygulanan
yasaklamalar ve sansür anlatıldı. İnsanları neden filme götürmemiz gerektiği, F Tipinde yaşanan işkenceler
ve işkenceleri yaşayan yakınımız ve
arkadaşlarımızın olduğu ve onlar için
ne kadar tanıtırsak F Tipini o kadar
teşhir edeceğimiz söylendi.
35 kişinin katıldığı panel, filmin
daha fazla sayıda insana izletilmesi
yönünde alınan kararla bitirildi.

İstanbul-Altınşehir

Dersim

İstanbul-Bakırköy
İstanbul’da, 2 Ocak günü Yeşilköy
Pazar alanında Dev-Genç’liler F Tipi
Film’in tanıtımını yaptılar. Tek tek
tezgahları dolaşıp bildiri dağıtan DevGenç’liler bu sırada pazarcılarla sohbet etme fırsatı da buldular. Yapılan
konuşmalarda filmin içeriği anlatıldı
ve herkesin filme giderken yanında
5 kişi götürmesi istendi. 1 saat içerisinde 600 bildiri halka ulaştırıldı.

İstanbul-Sarıgazi
Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde
F Tipi Film’in tanıtımı için masa
açıldı. F Tiplerinde yaşanan işkencenin, özgür tutsakların hapishanede
nasıl direndiklerinin, o yoğun baskıya
rağmen hapishanelerde üretim yaptıklarının anlatıldığı masa 3 saat açık
kaldı.
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1 Ocak günü Altınşehir Meydan,
Tokat ve Filistin mahallelerinde F
Tipi Film afiş çalışması yapıldı. Afiş
çalışması yapan Halk Cephelilere
mahalleden gençler de yardım etmek
istediklerini söyleyerek, yaklaşık 5
saatten fazla 200 adet afiş astılar. F
Tipi Film’i sahiplenen Altınşehir esnafı, filmin afişini dükkanlarının
camlarına astılar.
Filistin Mahallesi gençleri filme
gidemedikleri için Halk Cephelilerden
filmin mahallede gösterilmesini istedi.
Halk Cepheliler mahalle halkının
filmi izleyebilmesi için bir gösterim
örgütleyeceklerini duyurdular.

İstanbul-Gazi Mahallesi
6 Ocak’ta Gazi Özgürlükler Derneği’nde F Tipi Film’le ilgili panel

1 Ocak günü Dersim Merkez’de
açılan masada çalınan Grup Yorum
şarkıları ile filmin el ilanları dağıtıldı.
Akşam merkeze bağlı mahallelerdeki
evlere çıkılarak el ilanı dağıtıldı. Pertek, Hozat, Ovacık’ta afişler asıldı,
el ilanları dağıtıldı. Pertek ve Hozat’ta
belediyeler merkezi anons sistemleriyle filmin anonslarını yaptılar. Dersim merkezde 3 Ocak günü anons
arabası gezdirilerek merkez ve tüm
mahalleler gezildi.
Tunceli Üniversitesi’nde 1 Ocak
günü açılan masada filmin el ilanları
dağıtılarak üniversiteliler filme çağrıldı.
Ayrıca sınıflarda da bildiri dağıtılıp,
okula afişler asıldı. Filmden bir gün
önce liseliler de okullarında sınıfları
gezerek filme çağrı yaptılar. Çalışmalar
boyunca halkın yoğun ilgisinin olduğu
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Hatay

Antalya
görüldü. Filme kalabalık gruplarla
geleceklerini söyleyenler, uzun zamandır gelmesini beklediklerini söyleyenler oldukça fazlaydı.
Tunceli Üniversitesi yemekhanesinde Dev-Genç’liler, 2 Ocak günü F
Tipi Film’in tanıtım masasını açtılar.
Açılan masada 500 adet el ilanı dağıtılarak, 4 Ocak’ta başlayacak olan filmin gösterimine çağrıda bulunuldu.
Filmin gösterime girdiği 4 Ocak’ta
sinemaya ilgi oldukça yoğundu. İlk
gün F Tipi Film’i izleyen seyirci
sayısı 270 oldu. İlk gün için filmde
yer bulamayan onlarca insan ertesi
günlere yer ayırdı.
Filmin saat 6’daki seansına TAYAD’lı Aileler ve filmde rol alan
Hayriye Ersoy’un da katılması ilgiyi
oldukça arttırdı. 100 kişilik sinema

salonunda 120 kişi filmi izledi. Film
bittikten sonra “Tecrite Son, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları
atıldı. Sinemanın fuayesinde kurulan
masada “Tecriti Yenenler Anlatıyor”
kitabı satışı yapılırken bir yandan
da filmle ilgili duygu düşüncelerin
alındığı defter açıldı. İzleyiciler filmle
ve tecritle ilgili düşüncelerini yazdılar.

Hatay
Hatay Halk Cephesi, 5 Ocak tarihinde Antakya Ulus ve Saray Caddesi’nde F Tipi Film’in el ilanını dağıttılar. Bildiri dağıtımında F Tiplerindeki zulüm, 7 yıllık direnişimiz
ve 122 şehidimiz halka anlatıldı. F
Tipi Film hakkında da bilgilendirilen
halka, filmin 21 Aralık tarihinde Antakya ve İskenderun Prime Mall ve
Antakya Konak sinemasında gösterimde olduğu, 4 Ocak tarihinde ise
Samandağ’da sinemalarda gösterime
girdiği söylendi. 30 dakika içinde
1000 el ilanı dağıtıldı.

İzmir
Gazi

İzmir

KEC-Gazi Sineması

1 Ocak günü merkez Konak civarına F Tipi Film’in afişleri yapıldı.
Otobüs güzergahı olan caddelere ve
reklam panolarına yapılan afişlerle
bir kez daha F Tipi Film’i duymayan
kalmayacak denildi. 155 adet afiş
yapıldı. Afiş çalışmalarının yanı sıra
toplu bildiri dağıtımıyla halka F Tipi
Film anlatıldı.
2 Ocak günü Konak Kemeraltı
girişinde, 3 Ocak Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’nde F Tipi Film’i
tanıtan el ilanlarının dağıtımı yapıldı.
Dağıtım sırasında “19 Aralık 2000’de
katliamlarla açılan F Tipi hapishanelerini anlatan film sinemalarda,
bu filmi izlemeyi bir sorumluluk bilelim, ülkemiz hapishanelerinde yaşanan gerçekler bunlar, tecrit gerçeğini anlatan F Tipi Film sinemalarda”
denilerek film anlatıldı. İki günde
2000 adet el ilanı dağıtıldı.

İzmir
Sinema salonlarının yakınlarında
ve merkezi yerlerde yapılan el ilanı
dağıtımı 5 Ocak günü de Karşıyaka
Çarşısı’nda yapıldı. 6 Ocak günü
Dev-Genç’liler tarafından Bornova
Metro’ya 60, Küçükpark ve çevresine
ise 100 adet afiş asıldı.
Dev-Genç’liler 2 ve 3 Ocak günleri Ege Üniversitesi’nde “Tutsak
Dev-Genç’lilere Özgürlük” kampanyasının ve F Tipi Film’in çalışması
için masa açtılar. Masada afiş asıldı,
bildiri dağıtıldı. Öğrenci Çarşısı’nda
iki gün boyunca açılan masada toplamda 600 kampanya, 250 F Tipi
Film bildirisi dağıtıldı. Bildiri dağıtımı kampüsün içindeki çeşitli kafelerde de yapıldı. Çalışmada 30
kampanya afişi asıldı. 120 F Tipi
Film afişi de Öğrenci Çarşısı’na, 1
No’lu yemekhane ve çevresine, Edebiyat Fakültesi’ne ve Yabancı Diller
Yüksekokulu’na yapıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü’nde de Tutsak
Dev-Genç’lilere Özgürlük kampanyasının ve F Tipi Film’in tanıtımı
amacıyla 3 Ocak günü masa açıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu önünde
açılan masada 150 kampanya bildirisi
150 de F Tipi Film bildirisi dağıtıldı.
Ayrıca kampüsün çeşitli yerlerine ve
çevresine 30 kampanya afişi 30 da
F Tipi Film afişi asıldı.
7 Ocak günü Dev-Genç’liler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Eğitim
Fakültesi Kampüsü ile Tınaztepe
Kampüsü’ne 120 F Tipi Film ile 30
kampanya afişi astılar. 150 adet de
bildiri dağıtıldı.
8 Ocak'ta ise Ege Üniversitesi’nde
kampüsün çeşitli yerlerine 200 afiş
asıldı, 150 bildiri dağıtıldı.

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
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Antalya
Antalya’da 4 Ocak'ta Megapol
ve Plaza 2000 sinemalarında gösterime giren F Tipi Film'e ilgi yoğundu.
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Seçtiklerimizi İzleyelim,
İzletelim
İstanbul
2 Ocak’ta İstanbul’da Gençlik Federasyonu’nda
film gösterimi yapılarak, Brest Kalesi adlı film izlendi.
Ardından değerlendirmesi yapılarak, filmdeki fedakarlıklar üzerinden konuşuldu. Alman Nazilerinin pervasızca saldırıları tartışıldı. 17 kişiyle yapılan gösterimin
bitiminde gösterimlerin devam edeceği bildirildi.

Kocaeli
Kocaeli Gençlik Derneği’nde 3 Ocak günü, her
Perşembe yapılacak olan film günlerinin ikincisi
düzenlendi. Yılmaz Güney’in Kozanoğlu filminin
izlendiği programa 12 kişi katıldı.

Adana

Sayı: 347
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Her Salı günü düzenlenecek “Yılmaz Güney
Film Günü”nün ilk gösterimi 8 Ocak’ta yapıldı.
Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Sürü” filmi
izlendi. Feodalizmin yavaş yavaş çöktüğü bir aşiret
kavgasının anlatıldığı filmin gösterimine 12 kişi
katıldı. Filmden sonra da değerlendirmesi yapıldı.
Yıllar önce yaşanan baskıların günümüzde de töre
cinayetleri ile devam ettiği ve bu konuda devletin
hiçbir çözüm üretmediği konuşuldu.

Zam, Zulüm, İşkence İşte AKP!
İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
AKP zulmüne karşı yürütülen “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası 5 Ocak günü 1 Mayıs Mahallesi’nde
devam etti. Alkışlarla, zılgıtlarla, ıslıklarla ve tencere tava
ile bir kez daha emekçi halkın sokaklarında yenilmezliği
haykırıldı. Yürüyüşte, “Zam Zulüm İşkence İşte AKP”,
“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”, “Hesap Soralım Birlik
Olup Vuralım” sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında Haklıyız
Kazanacağız marşı söylenerek tencere tavalar çalındı.
Yarım saat süren yürüyüş dernek önünde son buldu.

İstanbul-Nurtepe Mahallesi
İstanbul Çayan Mahallesi’nde Halk Cephesi 5 Ocak
günü zamlara, yıkımlara karşı tencere tava eylemi yaptı.
Eylem sırasında yapılan
konuşmalarda “AKP’nin
yıkımlarına, zamlarına
karşı sessiz kalmayalım,
mahallemizde faşist çeteleşmeye izin vermeyelim,
katil polisin girmesine izin
vermeyelim, AKP halk
Çayan Mah.
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Türküler Susmaz Halaylar Sürer!
Grup Yorum’un üzerindeki
İdil Kültür Merkezi Önü
baskılar ve elemanlarının tutuklanmasını protesto etmek
için İstanbul Okmeydanı’da ki
İdil Kültür Merkezi önünde yapılan eylemlere devam edildi.
6 Ocak günü yapılan eylemde,
“Grup Yorum Hapsedilemez”
pankartı açıldı.
“Ev Hapsini Tanımıyoruz”, “Türküler Susmaz Halaylar
Sürer”, “Devrimcilerin Cenazesini Sahiplenmek Suç Değildir”
dövizleri taşınan eylemde Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek
bir açıklama yaptı. Yaşadıkları baskılara karşı eylemlerine
devam edeceklerini belirten Gökçek, emperyalizmin dünya
halklarına saldırısı ve sanatçıların alması gereken tavır üzerine
konuştu. Orhan Pamuk’un Beşar Esat’ın Suriye’yi terk etmesi
üzerine bir bildirinin altına imza attığını söyleyen Gökçek,
“Bu ülkede AKP zulmüne ses çıkarmayanlar, emperyalizme
karış can bedeli direnenlere ‘Bırakın, vatanınızı terk edin’
diyemez” dedi.
Eylem, Grup Yorum konseri eşliğinde çekilen halaylarla
devam etti. Sloganların atıldığı eylemde, emperyalist Almanya’da, Şadi Özbolat’ın düşüncelerinden dolaylı tutsak
edilmesi ve tek tip elbise dayatmasına karşı direnişi anlatıldı.
Şarkılarını Şadi Özbolat için de söylediklerini belirten Grup
Yorum, “Ne Türkiye, ne Almanya hapishaneleri devrimci
iradeyi teslim alamaz” dedi. “Şadi Özbolat Onurumuzdur!”
sloganları atılan eylem marşlarla sona erdi.
düşmanı işbirlikçidir, hiçbir güç halkın örgütlü
gücü karşısında duramaz.
Milyonlar olup bize zulmedenlerden hesap soralım ve vatanımıza sahip
çıkalım” denildi. Eylem
sloganlarla bitirildi.

Ankara-Şirintepe

Ankara
30 Aralık günü Halk Cepheliler, Şirintepe Mahallesi’nde
tencere tavalarıyla eylem yaptılar. Eylemde yapılan açıklamada AKP iktidarının halka düşmanlığı, Uludere’de
katlettiği 34 insan ve ODTÜ’de öğrencilerin üzerine polisi
saldırtması örnekleriyle anlatıldı. Açıklamanın sonunda
“Halk birleşerek AKP'ye karşı direnmedikçe bu zulüm
devam edecek!” denildi.
Şirintepe’de 6 Ocak günü de tencere tava eylemi yapıldı.
8 kişinin katıldığı eylemde yapılan açıklamada, “Halkımız,
çalışan biziz, üreten biziz, açlığa mahkum edilen de biziz.
Bu bizim kaderimiz değil! Açlık zulmüne boyun eğmeyin!
Emeğimizi gasp edenlerden, bizi açlıkla ölüme mahkum
edenlerden milyonlar olup hesap soralım!..” denildi.
Tepecik, Dostlar ve Tuzluçayır mahallelerinde de 25
bin kuşlama yapıldı.
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Halk

Düşmanı

AKP YİNE SATIŞA ÇIKTI...
AKP, ülkeyi karış karış satmaya doyamadı

AKP, Telekom, Tüpraş, Erdemir, Halkbank'tan
sonra en fazla gelir
getiren köprü ve
otoyollarını da sattı. Köprüler ile birlikte
8 otoyolu ihale ile Koç-Ülker-UEM ortaklığına 25 yıllığına kiralandı.
Yapılan köprü ihalesi Mustafa
Koç, Murat Ülker, Ferit Şahenk,
Hamdi Akın, Nurettin Çarmıklı ve İshak Alaton tarafından kapılmaya çalışıldı. Sonuç olarak en yüksek fiyatı veren ihaleyi aldı.
İhaleyi Erdoğan’a en çok övgüler
dizen kazandı. Rahmi Koç ihaleden
önce elinden gelen bütün yalakalıkları yaptı Erdoğan’a yaranmak için.
Rahmi Koç "Hükümet ekonomiyi
hareketlendirmek için elinden geleni
yapıyor. Başbakan 3 dönemlik görev
süresince oldukça başarılıydı. Çok
karizmatik ve harika bir konuşmacı" diyerek methiyeler düzüyor. Rahmi Koç
Erdoğan’ı öve öve bitiremiyor, Türkiye'yi kalkındırmak için elinden geleni yaptı diyor. Bu da en çok Rahmi
Koç gibilerine yaradı çünkü. Kalkınma neye göre ve kime göre.. Rahmi
Koç sermayesini daha çok artırıyorsa
bu yoksullar için bir kalkınma anlamına
gelmiyor demektir.
İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan, yapım,
bakım, onarım ve işletimini üstlendiği,
bağlantı yolları ile birlikte, Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu, Tarsus-AdanaGaziantep Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu,
İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir ve Ankara
Çevre Otoyolu, Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu...
Bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını
(OTOYOL) kapsıyor.
4 kez ihalesi iptal edilen köprü ve
otoyol satışı çok hızlı bir şekilde yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdo-

AKP

ğan, otoyol ve köprü özelleştirmeleriyle ilgili "Gayet güzel bir özelleştirme sürecini otoyollarda yaşadık. 25
yıldır yapılamaz denileni yaptık ve 5
milyar 720 milyon dolarla özelleştirme gerçekleşti" diye konuştu. Kimse
yapamadı, ben yaptım iyi oldu mantığıyla yaptığı işten gurur duyuyor.
Halkın tepkilerini üstlerinden çekmek için bu sefer de “artık devletin
elinde değil” diyecekler. Bundan sonra halkı daha zor koşulların beklediği bir gerçektir.
Neden halkın sürekli kullandığı
ulaşım araçları her geçen gün daha
ağırlaşıyor, insanlara zulmediliyor.
Evinin kapısından çıkıp bir yere gitmek neden bir ızdırap haline dönüşüyor. Çünkü, halkın hiçbir kesimi, hiçbir yerde önemsenmiyor. Halk bir
otobüsün içinde tıka basa dolduruluyor. Hınca hınç bir şekilde yolculuk etmek zorunda bırakılıyor. Halkın ulaşımı kolay bir şekilde sağlanamıyorsa halktan çaldığınız bu paralar nereye gidiyor, nerelere aktarıyorsunuz,
hangi açıklarınızı kapatıyorsunuz?
2012’nin 11 ayında köprü ve otoyollarından 331 milyon 148 bin 23
araç geçerken, araç geçişinden toplam
740 milyon 595 bin 333 lira gelir
elde edildi. Bu gelirlerin 195 milyon
312 bin 128 lirası Boğaziçi ve Fatih
Sultan Mehmet köprülerinden elde
edilirken, 545 milyon 283 bin 205 lirası ise otoyollardan kazanıldı.
Günlük gelir yaklaşık 800 bin
TL. Bu kesintisiz hali.
Otoyollarda paralı geçiş yapan
araç sayısı 198 milyon. Toplam 609
milyon TL gelir getirmiş. Günlük 1
milyon 700 bin TL nakit giriş. İhaleyi alan firma işleteceği otoyol ve köprüler için yıllık 893 milyon TL gelir,
yani vergisi düştüğünde 732 milyon lira
elde edecek. 25 yıl sonra elde edecekleri gelir toplamını söyleyelim: 18
milyar 300 milyon TL
Bu rakam bugünden hesaplanan
rakam, yıllar içerisinde arabaların
artacağını düşünürsek elde edecekleri para miktarı iki kat fazla olabilir.
Devlet köprülerin bakımını 2013

yılına kadar yapıp bitirdikten sonra,
otoyolları satışını yaptığı yerlere devredecek.
Erdoğan'ın övüne övüne özelleştirdik dediği otoyollar ve köprülerin
geliri özelleştirme şirketlerinin kasasını dolduracak. Gelirin büyük bir çoğunluğunu kendi kasalarına aktaracaklar. Satışla birlikte, otoyollarda çalışan personelin Karayolları Genel
Müdürlüğü'nün diğer bölgelerine gönderilmesinin düşünüldüğü de söylenmektedir. Yani 16 binden fazla kişinin çalıştığı bir yerden bahsediliyor.
Çalışanların yaklaşık 9 bini taşeron
şirketlerde çalıştırılıyor. Bu durumda
5.700 çalışanın durumunun ne olacağı
belirsiz bırakılıyor. Yani 5.700 kişiye
ne haliniz varsa görün denecek.
İhaleyi alan şirketlerin ilk yapacağı
icraatlardan biri zam olacaktır, yoksa ödedikleri onca parayı nereden çıkartacaklar. Halktan çalarak zenginleşenler halkın boğazına biraz daha
yapışıp giderlerini karşılamak için otoyol geçişlerinde zam yapacaklar. Otoyol kenarlarındaki tuvalet, otopark
gibi tüm hizmetlerinde artış olacak
yeni sahipleriyle birlikte. Yol bakımı
adı altında geçiş ücretleri artırılacak.
Sonuç olarak,
1- Halktan alınan vergilerle yapılan köprüler, otoyollar tekrar halka
parayla kullandırılıyor ve tekellere
peşkeş çekiliyor. Halkın emeğiyle,
canı ve kanıyla yapılan köprülerin parasız olması ve halkın ulaşımının engellenmemesi için mücadele edelim.
2- AKP'nin ve AKP destekçilerinin kasalarını halktan çalarak doldurmalarına izin vermeyelim.
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1990’lı yıllar, dünyada sosyalizmin gerilediği, revizyonist iktidarların yıkıldığı ve emperyalizmin zaferinin ilan edildiği yıllardır. Emperyalizm, Sosyalist Blok’un dağılmasını
fırsat bilerek “Yeni Dünya Düzeni”
adı altında, Ortadoğu halklarına karşı
bir saldırının hazırlığına başlamıştı.
Emperyalist savaş hazırlıklarının başladığı süreçte Devrimci Sol, emperyalist savaşa ve savaş zamlarına karşı
çıkmak için politik ve pratik adımlarını atarak “Emperyalist Savaşa ve
Savaş Zamlarına Hayır Kampanyası”nı başlatır. Bu kampanyanın motoru kurulan
komitelerdir. Komiteleri
tüm ülkede yaygınlaştırarak
savaşa ve zamlara karşı tepkileri açığa çıkartıp örgütler.
“Emperyalist Savaşa
Hayır Komiteleri”, 8 Ekim
1990 günü bir basın toplantısı düzenleyerek kendilerini
en geniş kesimlere duyurdular. Ertesi gün, birçok yerde bu
komitelerin inisiyatifinde kitle toplantıları düzenlendi. Bu kitlesel tartışma toplantılarında, komitelerin faaliyetleri, işlevleri tartışıldı ve öneriler
eşliğinde yapılacaklar şekillendirildi.
Komiteleri işlevli kılan, güçlendiren
ve yaygınlaşmasını sağlayan da bu,
söz ve karar hakkını tanıyan işleyişti.

diyerek objektif olarak emperyalizmi
güçlendirmedi. Ve Ortadoğu halklarının katledilmesine seyirci kalmadı.
Çünkü Devrimci Sol, Ortadoğu’da
yaşananları, emperyalizmin özelde
Irak, genelde tüm dünya halklarına
saldırısı ve teslim alma hareketi olarak
değerlendirdi. Bunun için de emperyalist savaşa karşı çıkmayı, işbirlikçi
Özal iktidarına karşı mücadeleyle
ayrı ele almamıştı.
“Gücümüz yok. Halk örgütsüz.”
vb. sözleri ciddiye almadı. Her zaman
halka güvendi. Halka gitti. Emperyalizmin dünya halklarını teslim alamayacağını; belirleyici olanın teknolojik ve silah üstünlüğü değil, haklılık ve direniş olduğunu dosta ve
düşmana gösterdi.
“Emperyalist Savaşa Hayır Komiteleri”ni savaşın başlamasıyla
“Emperyalist Savaşa Karşı
Mücadele Komiteleri”ne dönüştürerek, mücadeleyi silahlı
eylemleriyle de boyutlandırarak
sürdürdü. Savaş süresince emperyalist hedefler vuruldu. Emperyalizmin ajanları cezalandırıldı. Devrimci Sol Güçler,
sadece İstanbul’da eylemler
yapmıyordu. Örgütlü olduğu
tüm şehirlerde eylemler düzenliyorlardı. Okullarda, iş yerlerinde “Emperyalist Savaşa Karşı Mücadele Komiteleri”yle mücadele ediyorlardı.
Devrimci Sol’un bu süreçteki şiarı
“Emperyalizm Ortadoğu’dan ve Türkiye’den Defol!” şiarıdır. Bu süreçte
paneller, yürüyüşler ve gösteriler yaptılar. Dev-Gençliler, Liseli Gençlik,
Mahalleliler, Devrimci İşçi Hareketi
ve Devrimci Memur Hareketi emperyalist savaşa karşı çıktılar. Bildiri
dağıtımları, yürüyüşler ve mitingler
yaparak emperyalist işgale karşı mücadele ettiler.
Devrimci Sol Güçler, bu süreçte
22 Ocak 1991 günü 23 bölgede aynı
anda gösteriler yaparak düşmanı şaşkına çevirdiler. Yoksul halkın yaşadığı
gecekondu bölgelerinde özgürlük
ateşleri yakılarak Ortadoğu halklarıyla
dayanışma içinde, eylemlerini kitleselleştirerek Emperyalist işgale karşı
çıktılar.

TARİHİMİZ DERKİ;
HALKI HAREKETE
GEÇİRMENİN ARACI
HALK
KOMİTELERİDİR

Komite Örgütlenmesi,
Gücünü Kitlesel Militan
Protestolarla Gösterdi
Amerikan savaş gemisi Saratoga’nın 13 Ekim günü ülkemize gelmesi, anti-emperyalist tepkilerin daha
da yükselmesine, emperyalizme duyulan öfkenin iyice kabarmasına neden oldu. Bunun üzerine mahallelerde,
üniversitelerde, iş yerlerinde kitle
toplantıları yapılırken; 500’ün üzerinde insanın katıldığı protesto açlık
grevi örgütlendi.
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Eminönü işporta pazarında, pazarcıların kurduğu Emperyalist Savaşa
Hayır Komitesi, işportacıları emperyalist savaş konusunda duyarlı hale
getirmek için tüm tezgahları dolaştıktan sonra işportacılar da Saratoga’ya
karşı yapılan protesto açlık grevine
katıldı.
İşçilerin kurdukları komiteler, 10
iş yerinde “Emperyalist Savaşa ve
Saratoga’ya” karşı bildiriler okudular
ve protesto açlık grevlerine katıldılar.
ABD bayraklarını yakarak, emperyalizme karşı öfkelerini haykırdılar.
16 Ekim 1990 hareketli bir gün
oldu İstanbul’da. O gün, Amerikan
askerlerinin dolaştığı bölgelere gruplar
halinde çıkan, komitelerce örgütlenmiş
ve harekete geçirilmiş güçler, yoğun
güvenlik önlemlerine rağmen Sulta-

nahmet’te, Çemberlitaş’ta, Beyoğlu’da
yakaladıkları yirmiye yakın Amerikan
askerini döverek cezalandırdılar.

Başlayan Savaş
Karşısında Halkın
Gücü Komitelerdi
Savaş hazırlıkları kısa sürede savaşa dönüştü. Emperyalist savaşın
başlamasıyla birlikte, Ortadoğu halklarına saldırının tüm dünya halklarına
ve Türkiye halklarına saldırı ve teslim
alma olduğunu bilen Devrimci Sol,
oportünist-revizyonist sola çağrılarını
yapmaya devam ediyordu. Pek çok
yayında Türkiye soluna anti-emperyalist pratik görevleri hatırlatıyordu.
Devrimci Sol, onlar gibi emperyalist
savaşı bir “it dalaşı” olarak görmedi,
Irak’ın Kuveyt’i ilhakının haklılığı
ve haksızlığı tartışmalarına girerek
sürecin görev ve sorumluluklarını
savsaklamadı. “Ne Sam Ne Saddam”
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Emperyalizm Değişmedi.
Mücadelemizden
Tarihimizden Güç Alalım.
1990’lardan 2013’e geçen zaman
zarfında emperyalizmin saldırganlığında bir değişiklik olmadı. Olması
da zaten eşyanın tabiatına aykırıdır.
Halkları katlederek, ülkeleri işgal
ederek, işbirlikçilerini iktidara getirerek sömürü ve zulümlerini sürdürüyorlar. Oportünizm ile reformizmin
tavırlarında da özünde değişen bir
şey yok. Dün Irak’ta, Balkanlar’da;
bugün Ortadoğu’da yapılan yanlış
değerlendirmeler ideolojik çarpıklıktan ileri geliyor. Çağımızda baş çelişki
emperyalizm ve ezilen dünya halkları
arasındaki çelişkidir. Emperyalizmi
ancak halkların silahlı mücadelesi

alt edecektir. Çağımız proleter devrimler çağıdır. Emperyalizme karşı
direnen güçler ilericidir ve devrimciler
bu güçleri desteklemekle yükümlüdür.
Bu güçlerin, böyle bir durumda, nitelikleri talidir. Emperyalizme karşı
direndikleri sürece direniş cephesi
büyütülebilir.
Geleneğimizi sürdürerek emperyalist saldırılara karşı çıkıyor, emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara
karşı savaşma görev ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bugün güncel
olarak Suriye’de emperyalist işgale
karşı çıkarak Suriye halklarıyla dayanışma görevlerini yerine getirmeye
çalışıyoruz. Bu görev ve sorumluluklar hiçbir gerekçeyle ertelenmez
ve ertelenmemelidir.

Çalışma Hakkımızı, İş Güvencemizi
Çalanlardan Hakkımızı Alacağız!
Bursa
Bursa Kamu Emekçileri Cephesi tarafından 5 Ocak
günü Fomara Meydanı’nda “İş güvencesinin kaldırılması
ve grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı için” bildiri
dağıtımı yapıldı. Bir saat içinde 300 bildiri halka
ulaştırıldı.

İzmir
İzmir Kamu Emekçileri Cephesi, 5 Ocak günü, Kemeraltı girişinde bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi.
Sloganlarla başlayan eylemde; AKP’nin önümüzdeki
süreçte Meclis’e getirerek çıkarmayı planladığı Performansa Dayalı Rejim Tasarısı’nın aslında burjuva medyada
anlatıldığı gibi memurun çalıştırılmasını sağlayacak ya
da yan gelip yatma devrinin bittiği yalanlarından ibaret
olmadığı; iki buçuk milyon kamu emekçisinin esnek,
kuralsız, en önemlisi iş güvencesiz çalıştırılmasının
önünün açılacağı; iş güvencesinin ellerinden alınmasının
geleceklerini ve kazandıkları tüm hakların gasp edilmesi
demek olduğu anlatıldı.
Sloganların atıldığı oturma eylemi sırasında Grup
Yorum’un “Haklıyız, Kazaİzmir
nacağız”, “Mitralyöz”marşları
söylendi. Rıfat Ilgaz’ın “Aydın
mısın” ve Ahmed Arif’in
“Anadolu” şiirleri okundu. 16
kişinin katıldığı eylemde halka,
AKP’nin emekçi düşmanı uygulamaları anlatıldı.

Sonuç olarak:
1. Tarihimizden güç almalıyız.
2. Emperyalizme ve işbirlikçilerine
karşı mücadelede yanlış yapmamak
için ideolojik olarak kendimizi güçlendirmeliyiz.
3. Emperyalist işgallerin karşısındayız. Emperyalizme karşı direnen
güçlerin, direnişlerini sürdürdükleri
müddetçe destekçisiyiz.
4. Mücadele güçle yürür. Güç
halkı örgütlemektir.
5. Halkı örgütlemenin ve harekete
geçirmenin birinci koşulu; her zaman
ve koşulda halka güvenmek ve ona
gitmektir. İkinci koşulu, ilkinin somut
bir yansıması olarak, onun görüşlerini
ve önerilerini sunacağı, kendini ifade
edebileceği, söz ve karar hakkına sahip
olabileceği komiteler örgütlemektir.

Derneklerimiz Mevzilerimizdir
Polis Saldırılarına İzin Vermeyeceğiz!
İzmir Özgürlükler Derneği’nin girişindeki duvara 3
Ocak günü polis tarafından kırmızı sprey boyayla yazı
yazıldı. Birisi geçtiğimiz hafta olmak üzere daha önce
de iki kez dernek tabelasını kıran polis, devrimcileri
korkutup yıldırabileceğini düşünerek yapıyor bu saldırıları.
İzmir Özgürlükler Derneği, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Bunlar, işkencehanelerinde korkusuz
olan alçaklardır.
Böyle ucuz numaralar ancak katil,
korkak, aciz polisin işidir. Çekin
kirli ellerinizi derneklerimizden!”
dedi.

Sayı: 347

Yürüyüş
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Düzeltme:
Yürürüyüş Dergisi'nin 23 Aralık tarihli 344. sayısında "SAVAŞIMIZI FEDA RUHU İLE BÜYÜTECEĞİZ" başlıklı yazının içinde "Megafon Nezahat" hakkında "MKP Davası Kadın tutsaklar temsilcisi" diye yanlış yazılmıştır.
Doğrusu: "TKP/ML Davası Ümraniye Hapishanesi Kadın tutsaklar temsilcisi"dir. Düzeltir MKP'den
ve okurlarımızdan özür dileriz.
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Avrupa’da
Almanya’nın Bochum Hapishanesi’nde tutsak olan Şadi Özbolat'ın
tek tip elbise dayatmasına karşı 4
Ekim 2012’de başladığı direniş 7
Ocak 2013 tarihinde zaferle sonuçlandı. 10 Aralık’ta başlattığı açlık grevi eyleminin 29. günündeki Özbolat’ın taleplerini kabul eden hapishane idaresi, özgür tutsakların teslim alınamayacağını bir kez daha gördü. Özbolat, aynı hapishanenin tek tip mecburiyeti olmayan bölümüne sevk
edildi.

Zafer, Eylemleriyle Şadi
Özbolat’ı Yalnız
Bırakmayan Herkesin
Zaferidir
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* Almanya’nın Ratingen Hapishanesi’nde tutuklu bulunan bir başka
özgür tutsak Faruk Ereren de, Özbolat’ın direnişine destek vermek için 3
Ocak tarihinde süresiz açlık grevine
başlamıştı.
* Berlin Özgürlük Komitesi, 3
Ocak günü günü Berlin'deki Adalet
Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Tek
Tip Elbise İşkencedir, Şadi Özbolat'a
Özgürlük” pankartının açıldığı eylem,
yapılan açıklama ve atılan sloganların ardından bitirildi.
* Bochum Hapishanesi’nin karşısında kurulan Şadi Özbolat'la dayanışma çadırının önünde 4 Ocak günü
basın açıklaması yapıldı ve iki kişi

Özgür Tutsak Direniş Tarihine
Yeni Bir Halka Ekledik
Şadi Özbolat’ın Direnişi Zaferle
Sonuçlandı!

daha çadırda destek açlık grevine
başladı. Eylemde 200 bildiri dağıtıldı ve 20 imza toplandı.
5 Ocak’ta ise çadırda 250 bildiri
dağıtıldı, 25 imza toplandı.
* Fransa’nın Nancy şehrinde 4
Ocak günü Maginot Meydanı’nda
Şadi Özbolat’a destek eylemi düzenledi. 18 kişinin katıldığı eylemde
bir açıklama yapılarak, 250 bildiri dağıtıldı.
* Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Alman Konsolosluğu’na 6
Ocak’ta Dev-Genç’liler tarafından
taşlı ve boyalı eylem düzenlendi.
Konsolosluğun duvarına Almanca
"Şadi Özbolat Üzerindeki Tecrit Kaldırılsın" yazılaması yapıldı. Ardından
hazırlanan boya bombaları konsolosluğa atıldı ve camları taşlandı.
Eylem haberi Hollanda basınında da
yer aldı.
* Belçika'nın Liege şehrinde 18
Aralık 2012'de şehrin merkezinde
bulunan Liege Adalet Sarayı'nın yanındaki üst geçide "Devrimci Tutsak
Şadi Özbolat Alman Hapishanesi'nde
süresiz açlık grevinde. Direnişini
Destekliyoruz! DHKP-C" yazılı pankart asıldı.
* Yunanistan Halk Cephesi, Özbolat’ın zaferinin ardından yaptığı

F Tipi Film Tutsaklarımızın
Sesidir! Ne Kadar Çok İnsana
Ulaştırırsak Tecriti O Kadar
Yıkmış Olacağız!
* Almanya'nın Mannheim kentinde Anadolu Federasyonu’nun çalışmasıyla, 29 Aralık günü 40 kişiyle F Tipi
Film izlendi. Ardından Bochum'da kurulu olan destek çadırı ziyaret edildi. 30 Aralık’ta da 7 kişiyle destek çadırı ziyaret edildi.
31 Aralık günü Mannheim Halk Cepheliler yeni yıla
birlikte girmek için bir araya geldiler. Yeni yıl kutlama-
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açıklamada “Direnenler kazanır, direnmeyenler çürür” dedi.
Yunanistan’da 4 Ocak günü de Almanya’nın Atina Konsolosluğu önünde eylem yapıldı.
* İsviçre'nin Zürih şehrinde 5-6
Ocak günleri 10 kişinin katılımıyla 2
günlük açlık grevi eylemi yapıldı. Açlık grevinin 1. gününde Zürich’in
işlek caddelerinden Bahnhofstrasse ve
Staufacher’da bildiri dağıtımı yapılıp,
imza toplandı. Demokratik kurumlar
ziyaret edilerek destek çağrısı yapıldı. 1. günde 400 bildiri dağıtılıp onlarca imza toplandı.
2. gün topluca Bahnhofstrasse
Caddesi'nde 450 bildiri dağıtıldı,
imza toplandı.

Sadece Direnenler Kazanır,
Direndik ve Kazandık!
TAYAD’lı Aileler, Özbolat’ın direnişinin kazanımla sonuçlanmasının ardından 8 Ocak’ta yazılı bir
açıklama yaptı. Kendileri de Özbolat’ın direnişine destek eylemleri yapan TAYAD’lı Aileler, “Evlatlarımızla omuz omuza direnmenin ve direnişle zaferi kazanmanın mutluluğundayız. Zafer direnenlerindir, zafer
hepimizindir. Direnen tüm halklarınındır” dediler.

sına 50’ye yakın insan katıldı.
* Belçika’nın Anvers şehrinde halen gösterimde olan
F Tipi Film’in tanıtımı için afişleme yapıldı. 5 Ocak günü
Türkiyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde 50’yi aşkın afiş asıldı. 2,5 saat süren çalışma esnasında Fransız emperyalizminin Türkiyeli devrimcilere yağdırdığı cezalarla ilgili Belçika Anadolu Federasyonu’nun yayınladığı bildiri
de dağıtıldı. Ayrıca aynı gün Brüksel’de Türkiyeli esnafların dükkanlarına afişler asıldı ve el ilanları bırakılarak filmi izleme çağrısı yapıldı.
* Yunanistan’ın Başkenti Atina’da 1 Ocak günü, F Tipi
Film izlendi. Yapılan film gösterimine 15 kişi katıldı.
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Faşist Saldırılar Bizi Yıldıramadı, Yıldıramayacak!
8 Aralık 2012 tarihinde Yunanistan’ın Selanik kentinde,
Türkiyeli devrimcilerin işlettiği bir lokantaya karşı faşist bir
saldırı gerçekleştirilmiş, Türkiyeli devrimcilerin işlettiği lokantanın tabelaları kırılmış ve lokanta camlarına “geleceğiz!” yazılmıştı. Bu saldırı sonrası Selanik’teki Halk Cephelilerin çağrısıyla Yunan soluyla ortak dayanışma eylemleri gerçekleşirildi.
Günlük Avgi gazetesi ve Alfa televizyon kanallarında saldırı haberinin yayınlanmasından sonra, dükkanın bulunduğu bölgedeki Falıro-Agia Triadas-Evzonon Antifaşist Bölge
Komitesi, Halk Cephelilerle birlikte 3 gün boyunca bölge halkını ve dükkanları dolaşarak bildiri dağıtımı yaptı. Mahalle
halkıyla saldırıya ve nedenlerine ilişkin konuşmalar yapıldı.
21 Aralık günü, Selanik Irkçılığa ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi’nin çağrısı ile Halk Cephelilerin de içinde olduğu bir yürüyüş yapıldı. Tüm bölgeyi yürünüp tekrar dükkan önünde eylem tamamlandı. Yürüyüş boyunca bildiriler dağıtıldı.
Radikal Sol Birlik, Değişim İçin Anti-Kapitalist Sol İşbirliği, Selanik Anti-Faşist Dayanışma Meclisi, Irkçılığa ve
Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi başta olmak üzere bir-

çok kurumun internet sitesinde saldırıyı kınayan ve Türkiyeli devrimcilerle dayanışma içinde olduklarına ilişkin açıklamalar yayınlandı.
Selanik Anti-Faşist Dayanışma Meclisi, olağan toplantısını saldırı sonrası, 13 Aralık 2012 Perşembe günü devrimcilerin işlettiği ve saldırının gerçekleştiği dükkanda düzenledi. Birçok kesimden yaklaşık 70 kişinin katıldığı toplantıda ilk söz Halk Cephelilere verildi. Halk Cepheliler, Türkiyeli devrimcilere yapılan saldırının, Türkiye’de yürütülen mücadeleye bir saldırı olduğu, ancak bunun Türkiyeli
devrimcilerin mücadelesini engelleyemeyeceğini anlattılar.
Toplantıda yapılan konuşmalarda, Anti-Faşist Meclisin Türkiyeli devrimcilerle dayanışma içinde olacağı üzerine vurgu
yapılarak, son dönemde artan faşist saldıralara karşı Selanik’te
nasıl bir çalışma yapılacağına ilişkin öneriler alındı.
Saldırıdan sonra Yunan Sol örgütlerden, Sosyalist İşçi
Partisi, Yunanistan Komünist Partisi-Marksist-Leninist,
kimi anarşist çevreler ve ayrıca bir siyasi örgütlülük içinde olmayan demokrat-ilerici gruplar ve halktan birçok kişi
dayanışma amaçlı dükkanı ziyaret etti.

Kamplarımız Kolektif Yaşamın
Örneği, Düzenin Alternatifidir!
24 Aralık 2012 - 2 Ocak 2013 tarihleri arasında Avrupa'nın değişik ülkelerinden bir araya gelen gençlerle on gün boyunca bir
tatil kampı düzenlendi.
Kampın birinci akşamı birbirini tanımayanların tanışması ve
programın açıklanıp kolektif yaşamı örgütlemek için komitelerin
kurulmasıyla başladı. Yılbaşı hazırlığı için ayrıca komite kuruldu.
25-30 Aralık arasında günlük program uygulandı. Sabah kahvaltısından sonra spor yapıldı. Sporun ardından tartışma grupları
kuruldu. Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara ve bu sorunların çözümlerine dair sohbetler yapıldı. Öğleden sonra pratik çalışma gruplarında çalışıldı. Akşam kültür grupları, şiir, halk oyunları ve tiyatro komiteleri oluşturuldu ve yeni yıla hazırlık programı çıkarıldı.
Kampa, TAYAD'lı Kezban Bektaş ve Ahmet Kulaksız da ziyaretçi olarak katıldı. Kezban Bektaş, devrim şehidi oğlu Mustafa Bektaş'ın hayatını, tanıdığı şehit düşen devrimcileri ve TAYAD'ın mücadelesini anlattı.
Canan ve Zehra'nın babası Ahmet Kulaksız ise 2000-2007 arasındaki ölüm orucu sürecini, Canan ve Zehra'nın hayatlarını, Türkiye'deki gençliğin mücadelesini anlattı. Ahmet Kulaksız "Canan
ve Zehra'mı şehit verdim ama sizleri de onlar kadar seviyorum.
Sizler hepiniz benim evladımsınız" dedi.
31 Aralık günü yılbaşı hazırlığı yapıldı. Öğle tutsaklara göndermek üzere topluca mektup ve yeni yıl kartları yazıldı. Yeni yıl
programı, Anadolu Gençlik temsilcisi tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Ardından yemekler yenildi, halaylar çekildi.
Daha sonra türkü yarışması yapıldı. Program halkoyunları, halaylar,
tiyatro ve oyunlarla devam etti.
1 Ocak'ta kamptan ayrılma hazırlıkları yapıldı. Bir sonraki
kampları zenginleştirmek için öneriler alındı.

Direniş Birleştirir, Paylaşımı Artırır
Belçika’nın Genk şehrinde, “zarar ediyoruz” gerekçesi ile kapatılmak istenen Ford fabrikasının işçilerinin, fabrikanın kapatılmaması için başlattığı eylem
devam ediyor. Fabrika önünde nöbet tutup, hakları için
direnen işçiler, 2013 yılına da çadırda girdiler. Anadolu Federasyonu üyeleri direnişin başından beri
Ford işçilerinin yanındaydı.
Belçika Anadolu Federasyonu üyeleri bu kez de 31
Aralık günü Ford işçilerini ziyaret etti. Ford emekçilerine süren direnişlerinin yanında olduklarını belirtip yeni yılda da mücadelelerine destek vereceklerini
söylediler. Bir süre direnişçi işçilerle kalarak sohbet
edildi.
Ayrıca Türkiye’de hakları için direnen Hey Tekstil işçilerinden 31 Aralık günü çadırda karşılayan işçileri telefonla aranarak yeni mücadele yılları kutlandı.

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

Bir Dost Sofrasında Bir de
Harman Dalında Diz Kırarız!
Avusturya'nın Viyana şehrinde 5 Ocak günü Viyana Alevi Toplumu Derneği’nde dayanışma kahvaltısı
düzenlendi.
Kahvaltı salonunda devrimci tutsaklardan gelen
kartlar ve mektuplardan oluşan bir köşe hazırlandı.
Türkiye hapishanelerinde tutsak olan Raşit Dörtyol'un
mektubu okundu. Kahvaltıya 34 kişi katıldı.
6 Ocak günü de Berndorf şehrindeki Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'nde dayanışma kahvaltısı yapıldı. Gelenlere kahvaltının önemi ve amacı anlatılarak,
dost sofrasına oturuldu. Kahvaltıya 26 kişi katıldı.

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!
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Mehmet İçpınar Hayatını Kaybetti,
Ailesine Başsağlığı Diliyoruz
2 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden abimiz Mehmet İçpınar, 4 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Mehmet
İçpınar için 7 Ocak günü Almanya’nın Duisburg şehrinde
camide ve ardından Aile ve Gençlik Derneği’nde cenaze töreni düzenlendi. Dernekteki masa karanfillerle ve resimlerle süslendi. İçpınar’ın geçen sene Dayı’nın mezarı başında çektirdiği resim de masadaki yerini aldı.
Törende yapılan konuşmada, “Laz bir emekçiydi. Çoğumuz gibi, eksiğiyle gediğiyle bizdi. Bazen övdük onu.
bazen eleştirdik. Ama o her durumda bizim insanımızdı.
Yarım asrı aşan hayatının 30 yılında devrimcilerle ilişki
içindeydi. 1978’de
Liseli Dev-Genç’lilerle tanıştı. O gün
bugündür hep devrimcilerle iç içe oldu.
Son günlerinde baş
ucunda resmi duran
Kenan Aydemir,
onun ilk tanıştığı
Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013
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devrimcilerden biriydi. Son aylarında tanık olanların gördüğü gibi, ziyaretine gelenlere hep tanıdığı devrimcileri, katıldığı eylemleri anlattı. Çünkü onun hayatının anlamı buydu. Onun hayatının en güzel yanları, en güzel günleri, devrim için yaşadığı, devrimcilerle birlikte yaşadığı günlerdi. 12 Eylül cuntası yıllarında bir süre tutsak kaldı. 1990’ların başında yurtdışına geldi. Burada da devrimci hareketle bağını sürdürdü. Devrimci harekette
1992’de meydana gelen darbe ihaneti karşısında hareketi
tereddütsüz ve her şeyini seferber ederek sahiplenenlerden biri de Laz Memet’ti. Onun özellikle o dönemdeki
fedakarlıkları, koşturması, sahiplenişi unutulmayacaktır”
denildi.
Mehmet İçpınar’ın, Duisburg Gençlik ve Aile Derneği’nin yönetiminde de yer aldığı belirtilerek, “Bu mücadeleye katkıda bulunmuş, bu büyük aileye gönül vermiş herkes gibi, Mehmet İçpınar da mücadelemizde yaşamaya devam edecek” sözleriyle konuşma bitirildi.
Saygı duruşunun ardından “Bize Ölüm Yok” marşı söylendi. Törene 200 kişi katıldı.

Komployla Tutuklanan Devrimciler Serbest Bırakılsın
Ankara

Hatay

29 Aralık günü Ankara Yüksel Caddesi'nde açılan masada komployla tutuklanan devrimcileri anlatan bildiriler
dağıtıldı. Masada ayrıca “F Tipi Film” bildirileri de dağıtıldı. İki saat süren bildiri dağıtımının ardından yapılan
açıklamada, “Burjuva basının ‘suikast timi’ çığırtkanlığı
ile devrimcileri gösterdiği görüntülerin hala internet sitelerinde dolaştığı belirtildi. 27 kişinin katıldığı eylemde
13 Mart’ta görülecek duruşmanın çağrısı yapıldı.
1 Ocak günü Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen
Halk Cepheliler “Bizler kurulan komplolar sonucu tutuklanan devrimciler serbest bırakılana kadar mücadele etmeye ve Türkiye'de adaletin olmadığını teşhir etmeye devam edeceğiz” dediler. Eylemde, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Komploları Boşa Çıkaracağız”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Aylardır hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan devrimcilerin serbest bırakılması için her hafta yapılan eylemlere 5 Ocak’ta da devam edildi. Yüksel Caddesi'nde
açılan masada bildiri dağıtıldı. Ayrıca “F Tipi Film” bildirileri de dağıtıldı ve Yüksel Caddesi'ne 40 adet “F Tipi
Film” afişi asıldı. İki saat açık kalan masada 100 adet
“Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın” bildirileri dağıtılırken 150 adet “F Tipi Film” bildirisi dağıtıldı.
Aynı gün saat 18.00'de ise 33 kişinin katılımıyla eylem
yapıldı. Açıklamada, 13 Mart'taki mahkemeye çağrı yapıldı. Eylem sloganlarla bitirildi.

Halk Cepheliler, tutsak arkadaşları için 5 Ocak’ta Antakya Ulus’ta eylem yaptılar. Eylemde Nazım Arslan tarafından yapılan açıklamada, “Arkadaşlarımız size, yaşanılası bir dünya kurmak için bedel ödüyor, tecrit ediliyor, işkence ve her türlü baskıya maruz kalıyorlar” sözleri ile tutsak devrimcilerin halkın yanında oldukları için
tutuklandıkları belirtildi. Açıklamanın ardından yapılan
oturma eylemi Çav Bella, Özgür Tutsak ve Haklıyız Kazanacağız marşlarıyla bitirildi.

Adana
7 Ocak günü İnönü Parkı’na gelen Halk Cepheliler,
“Baskılar, Gözaltılar, Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”
pankartını açarak eyleme başladılar. “Grup Yorum Konserine Katılmak Suç Değildir", "Kahvaltı Yapmak Suç Değildir", "Füze Kalkanına Katılmak Suç Değildir” dövizlerinin açıldığı eyleme halk yoğun ilgi gösterdi.
Tahsin Sağaltıcı’nın okuduğu açıklamada ODTÜ’deki
faşist saldırılara ve bu saldırılara karşı direnen öğrencilere
değinildi. AKP’nin aslında tüm halka topyekun saldırdığı
vurgulandı. Sağaltıcı “Bizler, bu ülkenin en soylu damarı
olan devrimcilerin serbest bırakılması için, yaşanan hukuksuzluğa son vermek için her hafta yaptığımız oturma eylemlerine bu hafta da devam ediyoruz. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar eylemlerimize devam edeceğiz” sözleriyle açıklamayı bitirdi. Açıklamanın ardından yapılan oturma eyleminde “Gündoğdu Marşı” söylendi.
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AVRUPA’dakiBİZ

“Mecbur Alacaksın, Gençler Yazmış,
Bize Getirmişler, Aksi Yakışır Mı?”
Belçika Anadolu Gençlik olarak
“Bizim Gençlik” gazetesinin satışına
çıktık. Her defasında olduğu gibi gazete geldiğinde ekiplerimizi kuruyor
ve kimin nerede dağıtım yapacağını
konuşuyor, planlama yapıyorduk.
Bu kez de öyle oldu. Gençlikten
4 arkadaş dağıtım için bir araya geldik önce. Çalışmamızı gerçekleştirmek üzere gazetelerimizi çantalarımıza yükleyerek yola çıktık. Aklımıza koyduğumuz bir yer vardı ki,
kime adını söylesek, kimden bölgeyle ilgili bilgi almak istesek “O kadar yol yapmanıza değmez, bir
şey çıkmaz oralardan” karşılığını aldık hep. Dağıtım yapacağımız bölge
bu nedenle daha da çok merak edip
heyecanlandığımız bir bölge olmuştu. Olumsuz anlatımlara rağmen, kararlı bir şekilde bindik trene ve yolculuk boyunca tahminler yürütüp ne
kadar kişiyle tanışabileceğimizi hesaplamaya çalıştık. Sonuç olarak da,
çalışma alanımıza gelinceye kadar heyecanımız daha da yükselmişti. Yabancısı olduğumuz bir yerde nelerle
karşılaşacağımızın ufak bir tedirginliği, aynı zamanda "Yeni bir alan keşfetmenin" coşkusu içindeydik. Tüm
bunlar diğer ekipten daha fazla gazeteyi ulaştırabilme iddiası aklımızdan çıkmayarak gerçekleşiyordu.
Mahalleye girer girmez, kendimizi
Türkiye’deki emekçi bir mahalledeki gibi hissettik. Karşımızda dar bir
sokak ve iki tarafında sıralı bakkallar,
kahveler, elinde bastonuyla yaşlı amcalar, manava giden teyzeler, kapıların önünde bir araya gelmiş gençler
ve canlı bir kalabalık... Kapılarda
veresiye olduğunu yazan esnaflar ve
yüksek sesle dinlenen Türkçe, Kürtçe türkülerin ezgileri çarpıyordu kulağımıza.
İlk girdigimiz yer Alevi Kültür
Merkezi oldu. Yönetim kurulu toplantısı vardı. Aşure hazırlıkları için
toplanmışlardı. Ve bizi görünce biz-

O bölgeye gel meden
önce bize, bir çok kişi
nedense "Gittiğiniz o yer
eski s olcu dolu", "Orası
yoz bir yer", "Oradan bir
şey çıkmaz", "Boş una
gitmeyin " demişlerdi.
Peki oraya gitm eyip,
düzene mi bırakacaktık?
den çok onlar şaşırdı. Çok büyük bir
misafirperverlikle bizleri davet ettiler.
Biz sohbet içinde gazetemizi tanıtıp,
kendimizi anlattık. Karşılığında bizlere “Gelip gençlerimizle tanışın, onlar mesafeli yaklaşıyorlar her şeye, anlatın, gösterin onlara da Avrupa’da güzel şeyler yapılabileceğini görsünler”
dediler. Broşürlerimizi asıyorlar duvarlarına ve aşure günü görüşmek
üzere sözleşiyoruz.
Ardından kahvelerin sıralı olduğu
bir sokak çıkıyor karşımıza. Kahvelere giriyoruz. Bizlerle uzun uzun
memleket muhabbeti yapmaya çalışan yaşlı amcalar bir taraftan, sesimizi
duyurmamıza yardımcı olmak için
herkesi bağırarak susturanlar diğer taraftan... Bir de elimizden gazeteleri
alıp, almak istemeyenlere “Mecbur
alacaksın, gençler yazmış, bize getirmişler, aksi yakışır mı?” diyerek
zorlayanların sahiplenmeleri çok hoşumuza gitmişti.
Daha önce başka bir yerde karşılaştığımız bir kişinin bizi hatırlayıp
“sizden kurtuluş yok gençler, bari
her ay getirin, zaten buluyorsunuz
beni” diyerek gülmesi, bunun gibi
yine “Hemşeriyiz, gurur duydum
gerçekten bizim oralardakiler biraz
farklı olurlar da genelde.” diyerek,
biraz mahçup durmasına karşın, tanışıyoruz. Çoşkuluyduk. Bir sürü insanın kendilerinden çok küçük olanları böylesine sahiplenip, sürekli kendi hayatlarıyla gençlerdeki mesafeyi
aşmanın ihtiyacını tekrarladıklarını
fark ediyoruz.

Üstüne bir de gündemimizi takip
edenlerin ilgisi “Aygün kardeşlerin
cenazeleri ne oldu? Alabildiniz
mi gençler?” diyerek meşruluğumuza inanmaları... Anadolu kültürüyle bağdaştırarak her şeyi yorumladıklarını görüyoruz.
Bir Pazar günü olduğu halde neden o kadar gencin kahvelerde olduğunu anlamak da çok zor olmuyor.
O gün bir futbol maçı var herkes pür
dikkat televizyonla bütünleşmişken;
"Zaten mafyanın oyunu bunlar
da, ne paralar döndürüyorlar, bizlere de izletiyorlar işte" yorumlarına dönüşlerindeki temizlik de hoşumuza gidiyor.
"Bizim Gençlik" gazetesini almamakta ısrar edenlerin diğerlerinin ilgisi karşısında fark ettirmeden geri
adım atmaya çalışarak, gazeteyi açıp
içini inceleyip ardından da "Alayım da
evde iyice inceleyeyim bari" demeleri
de anlamlı bir destekti bizim için.
O bölgeye gelmeden önce bize, bir
çok kişi nedense "Gittiğiniz o yer eski
solcu dolu", "Orası yoz bir yer",
"Oradan bir şey çıkmaz", "Boşuna gitmeyin" demişlerdi. Peki oraya gitmeyip, düzene mi bırakacaktık? Oranın, gençlerin, bizim insanlarımızın
yozlaşmasına göz mü yumacaktık?
Biz gittik ve “Oradan bir şey çıkmaz" diyenler bir yana biz orada
tam 60 gazete sattık. Bizi sıcak bir şekilde bağrına bastı halk. Hatta, "Bir
saat önce gelseydiniz burada daha çok
insan vardı. Onlar muharrem orucunu açmak için evlerine gitti." dediler.
Bir saat önce gitseydik, eminiz ki
100 dergi dağıtacaktık. 100 eve bizim
gazetemiz girecek, onlarca genç bizim
gazetemizi görecek, başlıklarına bakacak, yazılarımızı okuyacaktı.
Dağıtımın başarılı geçmesi bizi
hem sevindirdi, hem de halka olan
inancımızı pekiştirdi. Trenle dönerken
coşkumuza diyecek yoktu.

Sayı: 347

Yürüyüş
13 Ocak
2013

Anadolu Gençlik - Belçika

ÖZGÜR TUTSAKLARA TEK TİP ELBİSE GİYDİREMEDİ!

51

Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

“Kendime düne göre daha fazla güveniyorum.
Çünkü benim hareketim temiz ve ben de onun bir
parçasıyım”
Ayşenur ŞİMŞEK

19 Ocak - 25 Ocak
Devrimci Memur Hareketi’nin önder kadrolarından, Sağlık-Sen’in kurucularındandı. 1993-94’te Devrimci
Sol Güçler’in Ankara-İç Anadolu Koordinasyonu’nda görev almıştı. 24
Ocak 1995’te kontrgerilla tarafından kaAynur ŞİMŞEK
çırıldı ve kaybedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da Kırıkkale’de işkence yapılarak katledilmiş olarak bulundu.
Devrimci öğrenciler, o gün Cerrahpaşa’da sağlık işçilerine ve ardından Vatan Mühendislik Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen faşist saldırılara karşı Fatih’e doğru yürürken faşistler
Kerim YAMAN bir kez daha saldırarak Kerim Yaman’ı katlettiler. Kerim Yaman İYÖKD
üyesi Cepheciler’in önderliğinde bir direnişe dönüştürülen 50 bin kişinin katıldığı bir törenle Akhisar’a
uğurlandı.

Anıları Mirasımız
Yoldaşları Ayşenur Şimşek’i
Anlatıyor:
O BİR DEVRİM HAMALI
Devrim hamalı... Devrimin yükünü omuzlayan, her
koşulda yüreği ve beyni Parti için çalışan, büyük iş, küçük iş demeden her işe koşan yoldaşlarımızı anlatmaya
çalışırken kullanırız bu kavramı. Ayşenur'u da anlatabilecek en iyi kavramlardan biridir bu.
'90'lı yılların Atılım’ında, Ankara'nın sarsılmaz denilen
statüleri kırılmaya başladı. Ayşenur bu süreçte Ankara
DEV-GENÇ'te Birtan'la, Berdan'la, Besat'la, Mustafa Aktaş'la bu ruhu taşıyanlar içerisindedir. Aynı dönemde azgınca saldırılar da başlar. O dönemde de Ayşenur gibi tek
başına da olsa yükü omuzlamaktan çekinmeyenlerle, bağlılığını, kararlılığını kaybetmeyenlerle büyüdü kavga.
DEV-GENÇ’in yılmaz militanlarından biriydi. Sonra aynı kararlılığını emekçilerin kavgasına taşıdı. "Demokratlık"ın revaçta olduğu, düzen soluna sırtını dayayıp sendikacılık yapıldığı günlerde Ayşenur devrimci bir
sendikal hareket yaratmanın çabası içerisindeydi. Bıkmadı,
usanmadı neredeyse sıfırdan başlayıp Sağlık-Sen'in yaratılmasını omuzladı. Bir gün Ankara Hastanesi'nin

Bahri MUTLU

Devrimci İşçi Hareketi’nin
iki neferiydiler. İstanbul’da Basın-İş Grevi’nde, patronlara
karşı direniyorlardı. 19 Ocak
1980’de grev nöbetini bitirdikten sonra kurulan bir pusuda faCemal KARAPINAR şistler tarafından katledildiler.

Gine-Bissau bağımsızlık mücadelesinin
önderi Cabral, Portekiz’in Lizbon şehrinde
öğrenciyken Afrika’nın ulusal bağımsızlığı
için mücadeleye katıldı. 1950’lerin ortasında Gine'nin Ulusal Kurtuluşu İçin Hareket’i
Amilcar CABRAL (MING) kurdu. Fakat MING’nin yasallıkla
sınırlı mücadelesiyle sonuç alınamaması,
yeni bir örgütlenme ve mücadele biçimini gündeme getirdi. 1956’da illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) kuruluşuna önderlik yaptı. 1962’de gerilla savaşına başlandı. Gerilla kısa sürede ülkenin büyük bölümünü ele geçirdi. Cabral, nihai zafere çok yakınlaşıldığı bir zamanda, 23 Ocak 1973’te PİDE
(Portekiz İstihbarat Örgütü) ajanları tarafından katledildi.
Gine halkı aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına kavuştu.
bahçesinde eylemde, bir gün DSG kampanyasında ya da
Ankara Özgür-Der'de bir seminerde oldu. Yoldaşlarını sevmeyi, onlarla tüm güzellikleri paylaşmayı ama onların eksikliklerini, olumsuzluklarını düzeltmek için çaba harcamayı kendine görev edinenlerdendi. Bir yoldaşı mı hastalandı ya da şubeden yeni çıkan biri mi var? Fazla imkanları olmasa da yoldaşlarının tedavisi için seferber olurdu. Yoldaşlarıyla ilişkide ne sekterliğe, ne liberalliğe düşmeden ilişkilerini olması gerektiği gibi yürütürdü. Yeri
geldi mücadeleyi bırakan sorumlusunu yeniden kazanmak için günlerce konuştu, yeri geldi birine tavır alınması
gerektiğinde hiç tereddütsüz oldu. Her şey Ayşenur için
tereddütsüz ve netti.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirmişti.
Düzende rahat bir şekilde yaşayabilirdi, ki, ailesi de onu
mücadeleden koparmak için birçok yönteme başvurdu.
Ama Ayşenur tüm bunları elinin tersiyle itti. Çevresinde birçok kişinin anasını-babasını "keşfettiği", “ailevi sorunlar”ı farkettiği koşullarda o gerçek ailesiyle daha da
sıkı bütünleşti.
Ankara DEV-GENÇ'ten, Sivas-Tokat-Kayseri illerinin sorumluluğuna kadar uzanan 6 yıllık devrimcilik hayatına birçok şey sığdırdı. Öğrendi, öğretti. Mücadele, tek
başına bir örgüt olan, tek başına bulunduğu yeri örgütleyen devrimciler istiyor. Biz de Ayşenurlar’dan öğreneceğiz.

Önderliğiyle, teorisyenliğiyle,
Rusya’nın ve dünyanın kaderini
değiştiren Ekim
Devrimi’nin
yolunu aydınVladimir İlyiç
lattı.
Dünyanın
Ulyanov LENİN
ilk proletarya iktidarının kurulmasında, ilk sosyalist
inşanın gerçekleştirilmesinde Sovyet
işçilerine, köylülerine, aydınlarına kılavuzluk yaptı.
1870 yılının Nisan'ında Rusya
Simbirsk’te dünyaya geldi. Devrimci düşüncelerle ağabeyi aracılığıyla
tanıştı. Ağabeyi Rus Çarı’na karşı
suikast düzenlemekten dolayı idam
edildi. 18 yaşında ilk illegal grup içinde yer aldı. Lenin, ağabeyinin de üyesi olduğu Narodnikler’in mücadelesinden çıkardığı derslerle, Marksizm’in ışığında yürümeye devam
etti. 1890'lı yılların ortasında Petersburg'da İşçi Sınıfının Kurtuluşu
İçin Mücadele Birliği adındaki illegal örgütlenmenin kuruluşuna önderlik etti. Ki bu örgütlenmeler, devrimci bir partinin de çekirdeğini
oluşturacaklardı. Örgütleyiciliğiyle,
teorik önderliğiyle giderek öne çıktı. 1901'de RSDİP'in yayın organı Iskra'da yazı kurulu üyesi oldu. Lenin
takma adını ilk kez burada kullandı.
Sürgünler, ayaklanmalar, yenilgiler, oportünizme, sosyal şovenizme
karşı verilen mücadeleler içerisinde,
ayrışmalar ve saflaşmalarla Bolşevik
Parti’nin yaratılmasına önderlik etti.
Önderi olduğu parti, 1917 Ekim
Devrimi’ni gerçekleştirdi. 1919’da
onun önderliğinde Üçüncü Enternasyonal kuruldu. Dünya devrimci
hareketi yeni bir ivme kazandı.
21 Ocak 1924’te aramızdan ayrıldığında, dünya halklarına her daim
yol gösterecek bir devrim tecrübesini
ve onun teorik ifadesi olan bir öğretiyi miras bıraktı.
Dünyanın tüm devrimcileri, onun
tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla
sosyalizm uğruna savaşmaya devam ediyorlar.

Devrimcilere Kalkan Elleri Kıracağız!
İstanbul Küçükarmutlu'da 9 Ocak günü, sabah saatlerinde, mahallede çetelere ve yozlaşmaya karşı mücadele eden Halk Cepheli Çağrı Avcı, çetelerin saldırısına uğradı. Avcı’ya düzenlenen bu saldırı Halk Cepheliler tarafından
aynı gün akşam yapılan yürüyüşle protesto edildi. Eylemde, “Hiç bir yoldaşımıza yapılan saldırı cezasız kalmayacak, çeteler bu yaptıklarının hesabını verecek” denildi.
“Çeteler Halka Hesap Verecek” pankartı açılan eylemde, “Halkımız Saflara Hesap Sormaya”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”,
“Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede” sloganları ile son durağa yüründü. Burada yapılan açıklamada konuşan Hale Nur Elibüyük, Küçükarmutlu’nun sıradan bir mahalle olmadığını, devrimcilerin kanıyla kurulan bir mahalle olduğunu söyledi. Eylemin ardından mahalle halkı çetelere karşı nöbet tuttu.
Yürüyüşe 60 kişi katıldı.

CEPHE: ÇETELERLE İŞBİRLİĞİ
YAPANLARDAN HESAP SORMAYA
DEVAM EDECEĞİZ!
Armutlu'da çetelerle işbirliği ve torbacılık yapan Vatan Büfe'ye Cepheliler tarafından 5 Ocak günü bomba ve molotoflarla eylem düzenlendi. Yapılan bombalı ve molotoflu eylemde Vatan Büfe'nin dış cephesi tamamen yandı, iç bölümleri ise tahrip oldu.
Cephe tarafından yapılan açıklamada: “Çetelerle işbirliği yapanlardan hesap sormaya devam edeceğiz” denildi.
Armutlu'da çetelerin ve uyuşturucu satıcılarının halka ve devrimcilere yönelik saldırılarının polis desteğiyle, özellikle son 3 aydır daha da arttığı belirtilerek, “Son 3 ayda bir gece yarısı mahalle halkına sopalarla, satırlarla saldırılmıştır. İnsanların kafaları ve kolları yarılmış, yaralanmıştır. Genç kızlarımızın onuruna, namusuna göz dikip taciz etmişlerdir. Devrimcileri kaçırmaya çalışıp öldürmek veya linç etmek istemişlerdir. Zehirlerini sokak başlarında açıktan satmaya başlamışlardır.
Vatan Büfe de tüm bu suçlarla ortak olan, bu namussuzlukları yapan pisliklerle birlikte esrar satan ve karargah haline gelen yerlerden biridir. Bu nedenle hedefimizdir Vatan Büfe!
Bu yapılan eylem sadece bir uyarıdır. Eğer aynı suçları işlemeye devam
ederseniz misliyle hesabını sormaya devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Tarihimiz bunun kanıtıdır.
Armutlu Cepheliler’in, halkın kanlarıyla kurulan bir mahalledir. Armutlu'nun tarihi çetelerle, mafyalarla, uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyle doludur. Ve bu mücadele mahallemizdeki pislik yuvalarını tamamen temizleyinceye kadar bitmeyecektir. Devrimcilere ve halka yönelik yapılan her saldırının hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz!” denildi.

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

“OYUN” DEĞİL,
YENİ KATLİAM HAZIRLIĞI!
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3 Ocak 2013 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayınlanan habere göre
Alevi kurum temsilcileri ve sanatçılar,
son zamanlarda Alevi halkın yaşadığı
evlerin işaretlenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundular. Sanatçı Arif
Sağ; ‘Alevileri korkutarak sindirmeye
çalışıyorlar, tedirginlik yaratıyorlar,
rahatsızlık veriyorlar. Bu oyunlar
tehlikeli oyunlardır’ dedi. Hubyar
Sultan Alevi Kültür Derneği ise; ‘Biz
Aleviler ‘Maraş, Malatya ve Sivas’
katliamını yaşayarak çok iyi öğrendik
ki devlet gerekli gördüğünde bir inancı, diğer inanca karşı düşmanlaştırabiliyor, şuursuzlaştırabiliyor, katliamlara zemin hazırlıyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz’ dedi. İki açıklamada da ortak olan vurgu, Alevilere
yönelik son zamanlarda artan saldırıların ‘oyun’ olduğu noktasında.
- Sivas’ta 33 canımız diri diri yakılıyor; OYUN OLUYOR…
- Çorum’da insanlarımız katlediliyor; OYUN OLUYOR…
- Maraş’ta 111 canımız katlediliyor; OYUN OLUYOR…
- Gazi ve Ümraniye’de 18 canımız
katlediliyor; OYUN OLUYOR…
- Malatya’da Alevi bir Aile linç
saldırısına uğruyor; OYUN OLUYOR…
- Onlarca bölgede evlerimiz işaretleniyor; OYUN OLUYOR…
- Cemevlerimiz yakılmaya çalışılıyor; OYUN OLUYOR…
Hayır! Oyun moyun yok. Açık
bir şekilde Alevilere saldırı var. Yeni
katliamlar için hazırlık var. Egemen-

ler, bir yandan Alevi
halkı sindirmek, asimile etmek için yeni
saldırılar örgütlüyor,
diğer yandan da
‘oyuna gelmeyin’
diye propaganda yapıyor. ‘Oyuna gelmeyin’ sloganı katliamcıların sloganıdır. Suçlarını örtbas
etmek için kullandıkları kılıftır. Egemenler tarafından her türlü saldırı örgütlenir
ama bunun karşısında Alevilerin örgütlü bir şekilde sesi çıktığı zaman
‘aman oyuna gelmeyin’ denir. Sesimizi çıkartmamamız istenir. Susalım
istenir. Katledilelim ama sesimizi çıkartmayalım istenir. Katliamlara karşı
direnmeyelim istenir. Susalım, sinelim
istenir... Konuşursak oyuna gelmiş
olacağız. Onun için katledilmeye devam etmemiz istenir.
Alevi halkımız gerçekleri görmelidir. Her gün yeni bir saldırı ile
karşı karşıyayız. Her gün yeni bir ev
işaretlenmesi, yeni bir saldırıyla karşı
karşıya kalıyoruz. Aşağılanıyoruz,
hakaretlere uğruyoruz. İnançlarımız
yok sayılıyor.
Bize, ‘oyuna gelmeyin’ diye söz
söyleyenler, ‘oyun’un ne olduğunu
şöyle bir düşünmelidirler. Hiçbir katliam hazırlığı ‘oyun’ denerek yumuşatılamaz, muğlaklaştırılamaz
ve içi boşaltılamaz. Saldırı da saldıran da açık ve net olarak ortada
durmaktadır. Alevi örgütlerine ve aydın-sanatçılara düşen görev, “sağduyu” çağrıları yapmak değil; Alevi
halkın örgütlenmesi, güç olması, zalimin zulmüne karşı direniş için çağrı
yapmaktır. Böyle olmadığı noktada,
Aleviler’in bölünüp parçalanması,
egemenlerin işine gelecektir.
Egemenler, Alevileri hayatın her
alanında sindirmeye, baskı altına almaya çalışıyor.
Alevilere karşı bir başka baskı

haberinde ise; Bayrampaşa Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çalışan Erol Uygun adındaki polis,
‘Alevi olduğu gerekçesiyle’ gördüğü
baskılar nedeniyle intihar etti. Uygun
Alevi inancına sahip bir polisti ve
bu nedenle ‘cemaat’ baskısı altındaydı. Kendi söylemlerine göre ‘mesleğini seviyordu.’ Mevcut sistemi
korumak için var olan polis teşkilatında görevli bile olsanız baskı altındasınız. Sistem sizi her yönüyle
asimile etmek, yok saymak için baskı
uyguluyor. Düşmanlık gösteriyor.
Defalarca çağrı yaptık ve yine
yapıyoruz: Devletin faşist kurumlarından alacağınız paraya onurunuzu
satmayın. Bu kurumlarda yer alıp
halka zulmetmeyin. Zıkkım olsun
halka zulmeden kurumlardan alacağınız ekmek paraları. Böyle bir ekmeği kendinize layık görmeyin, istifa
edin faşizmin kurumlarında çalışmaktansa aç kalın, gidin simit satın.
Sonuç olarak;
1- Alevilere yönelik saldırılar
‘oyun’ değildir. Planlı saldırılardır.
2- Bu saldırılara karşı örgütlenmeli
ve haklarımıza sahip çıkmalıyız.
3- Tüm polislere sesleniyoruz.
Onursuzca kazandığınız para ‘ekmek
paranız’ olamaz. Halk düşmanı kurumlardan kazanacağınız para yerine
gidin onurunuzla çalışın, simit satın.

