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Boran Yayınevi tarafından yayınlanan Dayı,
Seçme Yazılar kitabının İngilizce baskısı çıktı.
Dursun Karataş, 25 Mart 1952’de
Elazığ’ın Kü rdemlik (Cevizdere) köyü nde
doğdu. Devrimci dü şü nceye 1970 öncesinde
sempati duymaya başladı. Ve bu dü şü nceyi
benimsediği andan sonraki 38 yılını devrime
adadı.
1974’te duvarlara yazdığı ilk slogandan

tarih yazıcılığına uzanan 38 yıl; onun teorisiyle, pratiğiyle devrimi örgü tlemeye çalıştığı yıllardır. Bu yıllar boyunca, sayısız eylem
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“Seçme Yazılar”, onun Tü rkiye devrimine
bıraktığı mirasın bir bölü mü dü r. Devrimcilik,
onun nezdinde yeniden tanımlanırken, “Seçme
Yazılar” o tanımın köşe taşlarını gösterecektir
bize...
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Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğünü
Sadece Devrimciler Savunabilir!
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4 Aralık 2010’da Yürüyüş dergisinin teknik işlerinin yapıldığı
Ozan Yayıncılık, sabaha karşı helikopterler eşliğinde yüzlerce çevik
kuvvet polisi ve karmaskeli özel timler tarafından kapıları, duvarları kırılarak basıldı. Büro talan edilip kullanılamaz hale getirildi. Dergi çıkarmakta kullanılan teknik araçlar ve arşiv gasp edildi. Dergi çalışanları işkencelerle zorla gözaltına alınıp 6’sı
tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında 9 kişi hala tutuklu. Sene 2012,
Yürüyüş çalışanları 20 Ocak’ta ilk kez
mahkemeye çıkarılacak.

2

6 yıldır devrimci basın alanında
faaliyeti yürütüyoruz. Büromuz ilk
kez böyle basılmadı. 26 yıldır her sayımızı faşizmin kuşatması altında
çıkarttık. Bürolarımız basıldı. Matbaalar basılıp dergiler gasp edildi.
Toplatma kararları, para cezaları,
açılan davalar, kapatmalar, yayın
durdurmalar, çalışanlarımıza yapılan tehditler, gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, onlarca yılı bulan hapis cezaları ve hatta katledilmeleri... Büromuzun bombalanması... 26 yıldır faşizmin baskı ve terörü altında yayın
faaliyetimizi sürdürüyoruz.

B

iz bu koşullarda yayın faaliyetimizi sürdürürken burjuva basın
bize yapılan bu saldırıları gündemine bile almadı. Polisin istediği şekilde haberler yaptı. Saldırıları meşrulaştırdı.

B

urjuva basın 24 Aralık’taki baskında da aynı şeyi yaptı. Devletin sabaha karşı helikopterler eşliğinde, yüzlerce polisle yolları trafiğe
kapatarak, kapıları, duvarları kırarak
estirdiği terörü haber yapmadı. Polisin dikte ettirdiği, hiçbir gerçekliği olmayan yalan ve komplolarla hazırlanmış iddiaları haber yaptı. Polis terörüne karşı direnmemizi sanki suçmuş gibi gösterdi. Ve 26 yıldır burjuva
basının devrimci basına karşı tavrı,
saldırılar karşısındaki tutumu hiç değişmedi.
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15 Ocak 2012 / Sayı:19

S

on 10 yıldır saldırıları sürdüren
AKP iktidarıdır. AKP iktidarının
son dönemi hariç, iktidardaydı ama
sanki iktidarda olan onlar değilmiş
gibi hep mağdur rolü oynayarak “demokratikleşme” maskesi altında saldırılarını sürdürdü. Dergimiz AKP’nin
bu dönemlerinde de susturulmak istendi.
ugün herkes AKP polisinin nasıl
komplolar kurduğunu, bu komplolarla istediği kişiye, kuruma operasyonlar düzenlediğini, gözaltılarını, tutuklamalarını biliyor.

B

Tutsak Yürüyüş
çalışanları basının onurudur.
Çünkü her koşulda basın
özgürlüğünü savunan, her
koşulda gerçekleri yazan
onlardır. Oligarşinin
mahkemelerinde “biz terörist
değiliz, gazeteciyiz” diye
kendilerini savunmayacaklar.
“Biz devrimci gazeteciyiz,
TERÖRİST SİZSİNİZ”
diyecekler.

A

KP bu yöntemi ilk kez 1 Nisan
2004 yılında devrimci basına yaptı.
“Diskette adın çıktı diyerek” AKP’nin
polisi 100’ün üzerinde devrimciyi
tutukladı. Yıllarca hapis yatırdı. Bu
komployu boşa çıkartmak için adeta
bir hukuk savaşı yürüttük. Burjuva basın yine polisin ağzıyla haberler yaptırdı. Oysa biz AKP’nin terörüne
karşı, polisin komplolarına karşı basın özgürlüğü için, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü için bir savaş yürütüyorduk.
ergimizin bu haftaki kapağında
Yürüyüş dergisinin sadece 180
sayısı için açılan davaları ve verilen
cezaları aktardık. Bu saldırıların hepsi AKP iktidarına aittir. 2005 yılı
Mayıs ayında Yürüyüş adıyla yayın
hayatına başlayan dergimize toplam

D

20 ay kapatma cezası verildi. Yürüyüş dergisi şu anda da 1 ay süreyle
kapatılmış durumda. Yürüyüş’ün
299. sayısında 19-22 Aralık katliamıyla ilgili yayınlanan yazılar kapatma gerekçesi oldu.

B

ir hafta sonra Emperyalizme ve
Oligarşiye Karşı Yürüyüş adıyla çıkan dergimize de toplatma ve 1
ay kapatma cezası verildi. Onun kapatma gerekçesi, Amerika’nın Malatya Kürecik’te kurmak istediği füze
kalkanına karşı yapılan eylemin resmini kapakta basmaktı.

A

slında bu gerekçe, bugüne kadar
uğradığımız bütün saldırıların
nedenini ortaya koymaktadır. 26 yıllık yayın faaliyetimiz boyunca oligarşinin hiçbir saldırısı karşısında
geri adım atmadık. Tüm saldırılarına
rağmen her koşulda gerçekleri söylemeye, yazmaya devam ettik.

A

KP 24 Aralık 2010’daki saldırısıyla büromuzu ve eşyaları talan ederek, çalışanlarımızı tutuklayarak bizi fiilen yayın çıkartamaz hale
getirmek ve susturmak istemişti. Ancak başaramadı ve asla bizi susturmayı başaramayacak. Biz hep gerçekleri yazdık, yazacağız.

O

ligarşinin temsilcileri, 1950
Menderes iktidarından beri Amerika’nın uşaklığını yapıyorlar. Vatanımızı emperyalizme parça parça,
parsel parsel satıyorlar. Yürüyüş dergisi bunları yazıyor. AKP, iktidara geldiği ilk günden beri demokratikleşmekten bahsetti. AB’ye uyum yasalarıyla yasal düzenlemeler yaptı. Biz;
hayır bunlar maskedir, AKP faşizmin
iktidarıdır, dedik. “Ergenekon” operasyonlarıyla “darbecilerle”, “devletin karanlık gerçeğiyle” hesaplaştığını,
faili meçhulleri, infazları, kayıpları aydınlatacağını söyledi. Biz oligarşi içi
iktidar kavgası olduğunu yazdık. 12
Eylül’ün AKP iktidarı aracılığıyla
sürdürüldüğünü yazdık. “Darbecilerden AKP hesap soramaz” dedik.
“İşkenceler, infazlar, kayıplar, katliamlar AKP aracılığıyla sürüyor, AKP

hiçbir şeyi aydınlatamaz” diye yazdık.
AKP, 12 Eylül Anayasası’nı değiştirip daha demokratik anayasa yapacağını söylüyor, biz “yapamaz” diyoruz. AKP emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin ihtiyacı olan bir anayasa
yapmak istiyor, diye yazıyoruz.

A

KP, topraklarımızı emperyalizmin Ortadoğu halklarına karşı
kullandığı savaş karargahı haline getirdi. Malatya Kürecik’e füze kalkanı kurmak istiyor. Bakın meydanlara,
tek sesi çıkan Halk Cehpeliler. Anadolu’nun dörtbir yanında çadır kurulup açlık grevleri yapılıyor. AKP’nin
polisi onlarca kez saldırdı. Yüzlerce
kişiyi gözaltına aldı. Biz susmuyoruz
yazıyoruz. AKP’nin emperyalistler tarafından Ortadoğu’da maşa olarak
kullanıldığını yazıyoruz.

A

KP, halkı yalanlarla kandırıyor.
Halkın açlığı, yoksulluğu büyürken AKP Türkiye’nin büyüdüğünü, işsizliğin düştüğünü, kişi başına milli gelirin arttığı yalanını söylüyor. Biz gerçekleri yazıyoruz.
AKP’nin bütün yalanlarını ortaya seriyoruz. Derginin kapağında gördüğünüz tablo bunun için.

H

apishanelerde her zaman onlarca devrimci gazeteci tutuklu
oldu. Burjuva basın ve köşe yazarları bunları hep görmezden geldi. Sosyalist basını basın olarak, devrimci gazetecileri de gazeteci olarak görmedi. Devlet, onlara terörist diyordu.
Devrimciler hapishanelerde tutuklu
gazetecilerden bahsettiğinde burjuva
basın da devletin ağzıyla “onlar gazetecilikten tutuklu değil” diye haber
yapıyorlardı.

B

ugün AKP iktidarı kendi politikalarına hizmet etmeyen herkese saldırıyor. Burjuva basından da çok
sayıda gazeteci tutuklandı. AKP,
medya patronlarını açık açık tehdit
ediyor. İktidardan beslenip iktidar
aleyhine yazı yazamazsınız, diyor. Benim politikalarımı desteklemek zorundasınız diyor. Burjuva basında
AKP aleyhinde yazı yazan köşe yazarlarının büyük çoğunluğunu kovdurttu. AKP’ye yönelik en küçük
eleştiride bulunan yazar ya başka bir
vesileyle övgüler diziyor, hala var olan

birkaç yazar da işten atılmayı göze
alarak yazıyor.

B

ugün burjuva basının ve buralarda çalışan ve kendine gazeteciyim diyenlerin içinde bulunduğu durum tam bir kepazelik. Burjuva anlamda da olsa sahip oldukları hakları sahiplenemeyecek durumdalar.

İ

şte, gerçekler böyle dönemlerde
açığa çıkıyor. Gerçek basın kimdir?
Gerçek gazeteci kimdir? Meslek onuru nedir? İktidarın borazanı olmuş bir
basın, halkın haber alma hakkını savunabilir mi? Burjuva basın halka haber ulaştırma, gazatecilik yapma faaliyetinden çoktan çıkmıştır. Burjuva
medya, holdinglerin çıkarları için
kullanılan bir araca dönüşmüştür.
Holdinglerin çıkarı AKP iktidarındadır. Burjuva medya da AKP’nin borazanı haline dönüşmüştür.

G

erçek basın, oligarşinin her türlü saldırılarına rağmen yayın
faaliyetini sürdüren, her koşulda halka gerçekleri ulaştıran sosyalist basındır. Gerçek gazeteciler sosyalist basında çalışan devrimci gazetecilerdir.

B

urjuva basının yazarlarına bakın:
Köşelerinden herkese akıl verirler. Gazetecilikten, basın özgürlüğünden, meslek ahlakından, meslek
onurundan behsederler. İstisnaları
saymıyoruz, tam bir onursuzluk içindeler. Patronlarının, AKP iktidarının
uşağı haline gelmişler. Çalıştıkları gazetede iktidarı eleştiren yazı yazdığı
için onlarca gazeteci onursuzca kovuldu. İşten atıldıkları, elektronik
posta adreslerine bırakılan mesajlarla söylendi. Buna rağmen kovulan gazeteciler dahil, tek bir onurlu karşı duruş sergilenmedi. Kovulmalara karşı
onurlu bir direniş sergilenmedi.

P

olis, OdaTV baskınından sonra
Radikal gazetesini de basıp gazetenin yazarlarından Ertuğrul Mavioğlu’nun odasında arama yaptı.
Onlarca gazete çalışanından tek bir
kişi çıkıpta “ne arıyorusunuz?” diye
mesai arakadaşlarına sahip çıkamadı.
Polise, arama yapamazsınız, diyemedi. Burada meslek onurunu, basın
özgürlüğünü, gazeteciliği bir yana bırakın; İnsan onurundan bahsedilebilir mi? Tam bir çürümedir. Köşele-

rinde hekese akıl veren “koca koca”
adamların güç karşısındaki acizliklerine, düştükleri duruma bakın. Bunlar mı gazeteci, bunlar mı basın özgürlüğünü savunacak?

İ

şte böyle bir ortamda Yürüyüş dergisinin kapısına kurulan barikatların önemi çok büyüktür. Bizim tek insanımızı bile onlarca polis saatlerce
gözaltına alamaz. Yanıbaşımızdan
bir gazeteciyi bizi de gözaltına almadan alması mümkün değildir.

İ

şte böyle bir zamanda sosyalist basının önemi çok daha büyüktür.
Meslek onurunu da, basın özgürlüğünü de, halkın haber alma hakkını da
sadece biz savunuyoruz.
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4 Aralık 2010’daki dergi baskınından beri tutuklu Yürüyüş çalışanlarının özgürlüğü için kampanya
yürüttük. Her hafta Yürüyüş çalışanları tutsak yoldaşlarının özgürlüğü için onların sesini yoksul halka
ulaştırdılar. Yurdun dörtbir yanında
yüzlerce eylem yaptılar.

T

utsak Yürüyüş çalışanları basının
onurudur. Çünkü her koşulda
basın özgürlüğünü savunan, her koşulda gerçekleri yazan onlardır.

Ş
O

imdi 13 ay sonra tutsak Yürüyüş
çalışanları ilk kez mahkemeye çıkacaklar.
ligarşinin mahkemelerinde “biz
terörist değiliz, gazeteciyiz” diye
kendilerini savunmayacaklar. “Biz
devrimci gazeteciyiz, TERÖRİST
SİZSİNİZ” diyecekler. Terörist, Yürüyüş bürosunu helikopterler eşliğinde sabahın köründe kapılarını balyozlarla kıran polis ve aylarca iddianame bile hazırlamadan tutuklayan
AKP’nin yargısıdır.

T
H
2

utsak Yürüyüş çalışanlarını sahiplenmek onurdur.
alkımız! Tüm Yürüşüş okurları;

0 Ocak 2012’de Ankara’da, tutsak
Yürüyüş çalışanlarının ilk duruşması yapılacak. Bu Yürüyüş bizim
Yürüyüş’ümüz. Bu Yürüyüş halkın
Yürüyüş’ü. Tutsak Yürüyüş çalışanlarının özgürlüğü için mahkemeye katılalım. Yürüyüşümüze sahip çıkalım!

Sayı: 19 / 15 Ocak 2012
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Oligarşinin Adaletini Değil, Kendi
Hakkımızı İstiyoruz!
Keyfi Olarak Tutuklanan Yürüyüş Çalışanları
Derhal Serbest Bırakılsın!
Tutuklu Yürüyüş Çalışanlarına Özgürlük İçin
20 Ocak’ta Ankara’da, Mahkemede Buluşalım!
Bakın tabloya: 180
sayıya 168 dava!
 Sadece 12 sayıya
dava açılmadı
 Toplam 20 ay
kapatma cezası...
 Yüzlerce yıl hapis
cezası...
 On binlerce lira
para cezası...
 88 yazıya örgüt
propagandası
yapmaktan,
 51 yazıya suçu ve
suçluyu övmekten,
 14 sayıya, örgüt
açıklamalarını
yayınlamaktan dava
açıldı!
 Yüzlerce polis ve
helikopterle büromuz
basıldı!
 6 Yürüyüş çalışanı
1 yılı aşkın zamandır
hala tutuklu!
Bir senedir tutuklu bulunan Yürüyüş dergisi çalışanlarının yargılandığı davanın ilk duruşması 20 Ocak’ta
görülecek. Tutuklu bulunan dergi çalışanlarının serbest bırakılması için bu
hafta da eylemler yapıldı.

6
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İstanbul’da 6 Ocak
günü, Taksim Tramvay
Durağı’nda toplanan Halk
Cephesi üyeleri, “180 Sayıya 168 Dava! Helikopterli Baskın! Düşünce ve
Örgütlenme Hakkımıza
Saldırılara Son Vereceksiniz! Haklarımızı Kullanacağız!” pankartını açarak, eylem yaptılar.
Açıklama yapan Halk
Cepheliler, AKP’nin “ileri demokrasi”sini teşhir
ederek, “Gerçekleri yazmak suç değildir, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.” dediler. Açıklamanın ardından Galatasaray Lisesi’ne, oradan
tekrar Taksim Meydanı’na
yürünerek, Yürüyüş ve
Halk Gerçeği dergileri dağıtıldı. Yapılan konuşmalar ve sloganlar eşliğinde
süren toplu dağıtımda Yürüyüş’e karşı baskıların
hala devam ettiğinden, bu
son sayının toplatmalar
nedeniyle Halk Gerçeği
dergisinin çıktığından
bahsedildi. Dağıtıma halktan olumlu tepkiler geldi.
Aldığı dergiyi havaya kaldırarak eylemcilerin yanında yürüyenler oldu.
30 kişinin katıldığı açıklama ve dağıtımda 80 dergi halkla buluştu. Dağıtım bir saat sürdü.
Antalya’da da, Antalya Özgürlükler Derneği, tutuklu bulunan başkanları Mehmet Ali Uğurlu ile Yürüyüş dergisi çalışanlarının serbest bırakılması talebiyle 6 Ocak günü Kışlahan Meydanı Kapalı Yol'da eylem
yaptı.

Sloganlarla başlayan eylemde;
Maraş, Sivas, Gazi ve en son Uludere katliamlarını yapanların cezasız bırakıldığı ama haklıyı savunanların tutuklandığına değinildi. Konuşmanın
devamında “Açlığı, yoksulluğu anlatmak, katliamları anlatmak, hak
gasplarını anlatmak gibi konulara
değinen Yürüyüş dergisi çalışanları bu
yüzden tutuklu.” denildi. Ayrıca gün
içinde, tutukluların serbest bırakılması
için açılan imza masasında onlarca
imza toplandı. Masa eylem saatine ka-
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dar açık kaldı.
Ankara Halk Cephesi de Sakarya Caddesi’nde 6 Ocak’ta yaptığı
eylemle, 20 Ocak’ta görülecek duruşmaya çağrıda bulundu ve tutuklu
Yürüyüş çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi. Yaklaşık
50 kişinin katıldığı eylemde, 13 aydır tutuklu bulunan Yürüyüş çalışanı
Naciye Yavuz'dan gelen mektup okundu.
Sincan Kadın Kapalıda tutulan
Naciye Yavuz’dan gelen mektupta Yavuz, duygu ve düşüncelerini şöyle anlatıyor: “Bu saldırıların hiçbiri içimizdeki UMUDU yok edemez. Korkmuyoruz onların bu tehditlerinden,
saldırılarından. Her saldırıdan daha bir
güçlü, umutlu çıkıyoruz. Onun için biz
Yürüyüş çalışanlarını 1 yıl da 10 yıl
da tecrit hücrelerinde tutsalar, dergimizi kapatıp toplatsalar da korkutamazlar, düşüncelerimizden vazgeçiremezler. Yaptıkları sadece kendi
adaletsizliklerini büyütür. Ki biz adalet konusunda da bu düzenin mahkemelerine değil halkımıza inanıyoruz. Bizleri bu tecrit hücrelerinden çıkaracak olan düzenin mahkemesi değil, halkımızın düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü savunması, haklarına ve evlatlarına sahip çıkmasının
gücü, baskısıdır.”

Engin ve Ferhat’ın Sesi
Mahallelerde!
İzmir’de Yürüyüş okurları, 7
Ocak’ta Yamanlar Mahallesi’nde, 8
Ocak’ta ise Güzeltepe Mahallesi’nde
Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar.
Halka gerçekleri anlattığı için,
egemenlerin yanında değil de; halkın,
işçinin, emekçinin yanında olduğu
için Yürüyüş dergisine bir ay yayın
yasağı getirildiği anlatılarak; Halk
Gerçeği dergisinin tanıtımı yapıldı.
Ayrıca füze kalkanının kurulmasına
karşı 14 Ocak’ta Malatya Kürecik’te
yapılacak eyleme katılım çağrısı yapıldı. İki günde 95 Halk Gerçeği
dergisi halka ulaştırıldı.

Toplatsanız da,
Kapatsanız da,
Çalışanlarını
Tutuklasanız da
Bi̇ti̇remeyeceksi̇ni̇z!
Yürüyüş Halkın Umudu
Olmaya Devam Edecek!
İstanbul Şişli'de 11 Ocak günü,
Halk Cepheliler, Yürüyüş dergisi için
alınan toplatma ve kapatma kararlarını protesto etmek için Şişli Cami’si önünde eylem yaptı.

“180 Sayıya 168 Dava! Helikopterli Baskın Düşünce Ve Örgütlenme
Hakkımıza Saldırılara Son Vereceksiniz Hakkımızı Kullanacağız" pankartının taşındığı eylemde “Yürüyüş
Dergisi Susturulmaz", "Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz", "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganları atıldı.
Eylemde Halk Cephesi adına açıklama yapan İbrahim Gökçek; 24 Aralık 2010'da Yürüyüş dergisine yapılan baskının nedenini anlatarak, Yürüyüş çalışanlarının tutuklandıklarını hatırlattı. Yürüyüş dergisi dağıtırken faşist polislerin kurşunlarına hedef olup felç kalan Ferhat Gerçek ve
yine aynı dergiyi dağıtırken gözaltına alınıp işkencede katledilen Engin
Çeber’den bahseden Gökçek, “19
Aralık’ta katlettiğiniz devrimci tutsakları halkımıza anlatmaya devam
edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz adalet
istemekten. Vazgeçmeyeceğiz demokrasi istemekten. Vazgeçmeyeceğiz bağımsızlık istemekten.” dedi.
Eylemi sloganlarla bitiren Halk
Cepheliler üzerlerindeki Yürüyüş önlükleriyle, ellerinde Halk Gerçeği
dergileriyle Şişli Cevahir Alış Veriş
Merkezi önünde bulunan “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” çadırına kadar yürüdüler. Eylemi burada
çekilen halaylarla sonlandırdılar.

Oligarşinin Mahkemeleri Baskı Kurmaya Çalışıyor
Baskıya Karşı Görevimiz İse Daha Çok Sahiplenmek
19 Kasım 2009'da polis tarafından öldürülen devrimci işçi Alaattin Karadağ’ın katillerinin yargılandığı davanın
duruşması 13 Ocak günü saat 10.00'da Bakırköy 9. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 11
Ocak’ta yaptığı açıklama ile, bütün delillerin karartıldığı bu
davaya destek verilmesi çağrısında bulundu. Sivil polisler

eşliğinde sürdürülen davayla ilgili yapılan
açıklamada, “13.01.2012 Cuma günü görülecek duruşmaya, gerek yargısız infazlara karşı durmak, gerekse mahkeme salonlarına sirayet eden bu keyfiliğin önünde bir
set olabilmek için bütün meslektaşlarımızı
davet ediyoruz.” denildi.

20 OCAK’TA ANKARA’DA, MAHKEMEDE BULUŞALIM
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Bir Dev-Genç’imiz Var, 42 Yıldır Emperyalizme Karşı Direnen

Tarihimizin Sayfalarına Füze Kalkanına Karşı
Direnmiş Olmanın Onurunu da Ekleyeceğiz!
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’in “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz”
kampanyası tüm coşkusu ve kararlılığıyla devam ediyor. Bu slogan 14 Ocak’ta Malatya
Kürecik’te haykırılacak.

İstanbul-Şişli: Yeni yılın ilk günü, Hüsnü
Yıldız çadırı ziyaret etti. 180 imza toplandı.
Kamu Emekçileri Cephesi de, çadırı ziyaret
etti. 25 kamu emekçisi, sloganlarla geldikleri çadırda Liseli Dev-Genç’lilerle sohbet ettiler. Malatya-Kürecik'e yapılacak yürüyüşte
birlikte olmak dileğiyle çadırdan ayrıldılar.
Direnişin 16. günü olan 2 Ocak’ta Kağıthane ve Okmeydanı’nda liselilerle tanışıldı.
Dev-Genç’li olmak istediklerini söylediler.
Tam 30 föy imza toplandı.
3 Ocak’ta, Şişli Endüstri Meslek Lisesi
öğrencileri ziyaret ederek, Liseli Dev-Genç’lilerin okullarında yaptıkları çalışmaları coşkuyla anlattılar. Ve çadırdaki Liseli DevGenç’lilerle bildiri dağıtıp, imza topladılar.
Gün boyu 480 imza toplandı.
6 Ocak günü, direnişin 20. gününde Beşiktaş Belediyesi işçileri çadırı ziyaret ettiler
ve toplu olarak imza attılar. Gazi Mahallesi’nden bir grup öğrenci eyleme desteğe gelerek, bildiri dağıtımına katıldı. Gün boyu 400
imza toplandı ve 6 tane Halk Gerçeği dergisi halka ulaştırıldı.
Üç haftayı aşkın süredir Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kurulu olan çadırın, 10
Ocak günkü ziyaretçileri arasında Grup Yorum vardı. Kampanyaya desteklerini açıklayan Grup Yorum üyeleri halaylarıyla direniş
çadırına ayrı bir hava kattı.
Sloganlarla karşılanan Yorum üyeleri, bu
mücadelede birlikte olduklarını belirtti. Ardından halaylara geçildi. Coşkuyla çekilen halaylar, duraklarda bekleyen halkın büyük ilgisini gördü, imza atmaya gelenler çoğaldı.
Grup Yorum, son olarak seslendirdiği “Haklıyız Kazanacağız” marşı ile küçük konseri8
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ni sonlandırdı.

İstanbul-Eminönü: 8 Ocak günü Halk
Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, Eminönü Turyol İskelesi önünde eylem yaptılar. Eylemde
Sibel Kırlangıç tarafından yapılan açıklamada,
“Malatya’da füze kalkanının kurulmasına
izin verenler, halkların katledilmesinden sorumludurlar. Açlığın, yoksulluğun, zulmün,
sömürünün var olduğu bir düzende hayatı
adımlıyoruz. Bu halkın çocukları olarak can
kan pahasına topraklarımızda bağımsızlık istiyoruz. Halkların ortak düşmanı olan Amerika'ya karşı mücadeleye devam ediyoruz. 6.
filolarını döktük denize, yıkacağız füze kalkanlarını başlarına. Füze kalkanı değil bağımsız Türkiye istiyoruz.” denildi ve sonrasında bir saatlik bildiri dağıtımı yapıldı.

İstanbul-Sarıgazi: Sarıgazi'de, Malatya’nın Kürecik ilçesine yapılacak yürüyüşü
duyurmak için masa açıldı. 7 Ocak günü 2 saat
süreyle açık tutulan masada 70 adet imza toplandı. Ayrıca Halk Gerçeği dergisi dağıtımı da
yapıldı.
Demokrasi Caddesi girişinde bulunan
belediyeye ait ışıklandırma panosuna “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz!” yazılı pankart asıldı. Masa ertesi gün açılmak
üzere kaldırıldı.
Demokrasi Caddesi’nde 8 Ocak’ta da
masa açıldı. 10 adet föy imzalanırken; 300
adet bildiri dağıtıldı. 15 adet Yürüyüş dergisi de halkımıza ulaştırıldı. Masanın MalatyaKürecik'e gidene kadar her gün düzenli olarak açılacağı bilgisi verildi.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi: 6 Ocak
günü 1 Mayıs Mahallesi 3001. Cadde’de imza
masası açıldı. 16.00-19.30 saatleri arası açık
kalan masada 1 Mayıs Mahallesi halkına 14
Ocak’ta Kürecik’de yapılacak eyleme katılım
çağrısı yapıldı. Masa açıldıktan kısa bir süre

sonra akrep diye tabir edilen zırhlı araç mahallede sürekli gezmeye başladı. Amerikan
bekçiliğini bir kez de böyle göstermiş oldu
“kahraman polis.” Masaya gelenlerle füze kalkanın ne olduğu ve yürütülen kampanya konuşuldu.

İstanbul-Taksim: 8 Ocak günü Taksim’de Galatasaray Lisesi önünde masa açıldı. Açılan masada Liseli Dev-Genç’liler taleplerini halka duyurdular. Halka seslenilerek,
13 Ocak’ta Malatya-Kürecik’e gidileceğinin
çağrısı yapıldı ve halk bağımsızlık yürüyüşüne
çağrıldı. 1 saat açık kalan masada 50 imza toplandı ve 250 bildiri dağıtılıp 2 adet Halk Gerçeği dergisi halka ulaştırıldı.

Adana: Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, Adana İnönü Parkı’nda 6 Ocak günü saat
15.00’te bir açıklama yaparak, çadır direnişine başladılar. Açıklamanın bitiminde çadırı açtıkları anda, onlarca polis ve zabıtanın saldırısına uğradılar. Bu ilk saldırıda Halime Keçeli, Güray Çetinkaya ve Hasan Farsak işkenceyle gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar serbest bırakılırken;
saat 17.00'de 2. kez çadır kuruldu. Halk
düşmanı polis yine saldırdı. Bu arada ilk eyleme destek vermeye gelen ESP, BDSP,
DHF gibi kurumlardan, 2. eyleme gelen olmadığı görüldü. Bu saldırıda Bahri Erinç, Ayten Çakıcıoğlu ve Cihan Zereyak gözaltına alınarak, karakol yerine Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Polis otosunda yüzlerine biber gazı sıkılan Halk Cepheliler
daha sonra serbest bırakıldılar.
Parkın ablukaya alınmasına aldırış etmeyen Liseli Dev-Genç’liler, saat 19.00’da
3. defa çadırlarını kurdular. Polis-zabıta ikilisi 19.45 sularında tekrar saldırdı. Gözaltının yaşanmadığı 3. saldırıda zabıta, çadırı ve
pankartı gasp etti. Alandan ayrılmayıp direnişlerine devam eden Liseli Dev-Genç’li-
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ler, halka seslenerek halk düşmanlarını teşhir
ederken, yoldan geçen 15-20 kişi toplu şekilde
eylemcilere destek verdi.
Saat 20.00 civarında kurulan yeni çadıra
yaklaşık 20 dakika sonra tekrar saldırı oldu.
Teşhir olmaktan korkan polis ve zabıta, çadır
yokken tamamen saklanmaya, çadır açılırken
sadece çadıra saldırmaya başladı. Öyle ki son
saldırıda pankart, döviz ve diğer eşyalara dahi
dokunmadan sadece çadırı gasp ettiler.
Aynı gün 5. saldırı saat 23.30’da yaşandı.
Hırsız polisin 4. çadırı da çalmasından sonra
Dev-Genç’liler 3 metrekarelik mavi bir brandayı çadır olarak kullanmaya başladı. Hazırlıklar biter bitmez saldıran polis, üç kişinin
elinden brandayı almakta zorlanınca, çevik
kuvvet getirdiler. Brandayı parçaladılar.
Çadır ve brandayı alarak direnişi bitireceğini zanneden işbirlikçi vatan hainleri şaşkına döndü. Saldırının öğrenilmesinin ardından yeni odunlar, battaniye, döviz ve büyük
şemsiye ile direniş yerine gelen insanlar,
parkta direnişi sürdüren vatanseverlerle birlikte
tekrar direniş yerinin eksiklerini giderdiler.
Eylemin 2. gününde saat 07.30’da gece
boyu direnişi sürdüren vatanseverler nöbeti
yoldaşlarına devrettiler. İHD, BDSP, ESP ve
DHF’nin, füze kalkanı konusunda ne yapacaklarını tartışacakları bir toplantı düzenleyecekleri öğrenildi. Liseli Dev-Genç’lilere de
bir çağrı metni gönderdiler. Liseli DevGenç’lilerin ilk eylemi dışında çadırlara ziyarete dahi gelmeyen, sonraki eylem çağrılarına cevap dahi vermeyen sola ve direnişin
ilk eylemine dahi gelmeyen EMEP, TKP, ÖDP
üçlüsüne, halk örnek oldu. Gece boyu çay, yemek, odun getirenler onların apolitik dediği
örgütsüz halktı. Alkışlayan, destek veren, polise karşı çıkan SOL değil, Adana halkıydı.
Burunlarının dibinde yağmur altında direniş
sürerken toplantı masalarında hala "ne yapabiliriz" tartışması yapacak olmaları tarihe
geçecektir.
7 Ocak’ta, yani eylemin 2. gününde, AKP
polisinin işkenceci yüzünü teşhir etmek amacıyla aynı anda 3 farklı yerde eylem yapıldı.
İnönü Parkı’ndaki şemsiyeden çadırda bildiri dağıtımı sürerken, saat 13.00’te Çakmak
Caddesi’nde 3 Dev-Genç’li, aynı saatte Atatürk Parkı’nda da 4 Dev-Genç’li çadır açtı-

Adana

lar. Bu eylemlerde, AKP’nin hırsız polisinin
İnönü Parkı’ndaki direnişe yaptığı saldırılar
teşhir edildi.
İki eylemde de çadır kurulduktan yaklaşık
on dakika sonra sivil polisler ve zabıta çadırlara saldırdı. Atatürk Parkı’nda çadırı vatanseverlerden alamayan polis acizliğini gösterdi ve Dev-Genç’lilere biber gazı sıktı. Hem Atatürk Parkı’ndan hem de Çakmak Caddesi’nden Dev-Genç’liler sloganlarla İnönü Parkı’ndaki eylem yerine geldiler ve orada eylemi sürdürenlerle bildiri dağıtımına katıldılar.
Her üç yerde de halkın alkışlaması, desteklemesi polis tarafından engellenmeye çalışıldı.
Saat 15.00'te İnönü Parkı’nda yapılan eylemde, gün içinde yaşanan saldırılar protesto
edildi. Eylemin, 8 Ocak günü saat 15.00'e kadar devam edeceği bilgisi verildi. Açıklamanın ardından toplu bildiri dağıtımı yapıldı.
BDSP, ESP, EÖC, İHD ve DHF’nin toplantısına da katılan Halk Cepheliler, solun pasif durumunu teşhir ettiler ve ortak bir eylem
çağrısı yaptılar. Saat 18.00’deki yeni çadır
açma eylemine destek vermeleri de istendi.
Saat 18.00’de yapılan eyleme Sol gelmedi. Sadece DHF’den bir kişi geldi. Eylemden sonra 6 kişilik bir ekiple yeni bir çadır açıldı. Adana Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Erhan Yıldırım, ortamı provoke etmeye ve Dev-Genç’lileri yasadışı gösterip saldırısını meşrulaştırmaya çalıştı. Ardından
yapılan saldırıda, Kurtuluş Yıldız, Gamze
Teke, Ayten Çakıcıoğlu, Halime Keçeli ve Niyazi Harnuboğlu gözaltına alındı.
8 Ocak’ta, eylemin 3. gününde Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu önünde saat
13.15’te çadır açıldı ve yapılan konuşmalarla zabıta ve polis teşhir edildi. Önce özel güvenliklerin sonra da polisin saldırısına uğrayan Ramazan Akdağ, Gamze Teke, Kurtuluş
Yıldız, Halime Keçeli ve Hasan Farsak işkenceyle gözaltına alınarak Güvenlik Şube
Müdürlüğü’ne götürüldü.
Saat 13.45’te 10. kez saldırıldı. İnönü Parkı’ndaki çadırda imza toplayan Liseli DevGenç’lilere saldıran zabıta, şemsiye, branda
ve imzaları çaldı. Dev-Genç’liler yeni ozalitlerini açarak direnişlerine devam ettiler.
Saat 15.00’te yapılan açıklamayla eylem
bitirildi. Eylemin ardından kitle, gözaltılar ser-
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best bırakılıncaya kadar, oturma eylemi yapmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü önüne gitti.
AKP’nin polisi 3 günlük direnişe 10 kez
saldırdı. Ama direnişi bitiremedi. Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, 13 Ocak akşamına kadar İnönü Parkı’nda masa açmaya devam edeceklerini duyurdular.

Malatya: 2 ve 3 Ocak günlerinde Malatya’nın Cemal Gürsel ve Zaviye mahallelerinde
dağıtılan bildirilerle 14 Ocak’ta Halk Cephesi’nin Kürecik’te yapacağı eylemin çağrısı yapıldı. 4 Ocak günü ise Yeşilyurt ve Emeksiz caddeleri ile Paşaköşkü ve Ataköy mahallelerinde eylemin duyurularının bulunduğu 10 adet ozalit asıldı ve bildiriler dağıtıldı.
Toplam 200 bildiri halka ulaştırıldı.
AKP Malatya il binası önünde her Cuma
saat 17.00’de yapılan oturma eylemlerinin on
altıncısı 6 Ocak günü yapıldı. Yoldan geçenlere ve çevredekilere 14 Ocak’ta Kürecik’te yapılacak yürüyüşün duyuruları ve
bildirileri dağıtıldı. On dakika süren oturma
eylemi atılan sloganlarla sona erdi.
Halk Cepheliler ve Liseli Dev-Gençliler,
Kürecik’te yapılacak olan yürüyüşün çalışmaları doğrultusunda 9 Ocak’ta bir kez daha
Kürecik’e gittiler. Kürecik’in Akçadağ, Duruluova, Kepez, Kozluca, Darıca ve Gürkaynak köylerinde kahvelerde konuşma yapıldı, el ilanları ve bildiriler dağıtıldı, afiş asıldı. Gün içerisinde köylerde ve kahvelerde toplam 350 bildiri ve el ilanı dağıtıldı.

Mersin: Mersin’de 10 Ocak günü Hastane
Caddesi’nde eylem yapıldı, arkasından da
imza masası açıldı.
Cem Tokucu’nun yaptığı açıklamada, 14
Ocak’ta Kürecik’te yapılacak eyleme gitmek için 13 Ocak akşamı yola çıkılacağı bilgisi verildi. Saat 13.00’ten 16.00’ya kadar açık
kalan masada toplam 360 imza toplandı.

Bursa-Gemlik: Gemlik’te 6 Ocak günü bildiri dağıtımı yapıldı. İlçe merkezinden başlanarak, Balık Pazarı, İmam Hatip Lisesi ve
Gemlik Lisesi’nde toplam 1000’in üzerinde
bildiri dağıtıldı. Sesli bir şekilde yürütülen da-
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Çorum

İzmir
ğıtımda halka kampanya anlatılarak, ülkemizin yıllardır nasıl Amerikan işgal üssü olarak
kullanıldığı ve geçmişteki iktidarların ve işbirlikçi AKP hükümetinin buna aracılık ettiği anlatıldı.
İlçe merkezinden Balık Pazarı’na kadar
tüm esnafları dolaşan Halk Cephesi/Liseli
Dev-Genç’liler, daha sonra Gemlik Lisesi’ne geçerek kuşlama ve pullama yaptılar. Liseliler, “Biz ne yapabiliriz, eylemse eylem yürüyüşse yürüyüş her şeye varız, biz de vatanseveriz” deyip telefon numaraları verdiler
ve aramalarını söylediler. Öğrencilerin ellerindeki bildirileri toplayan polis, “okumayın”
diyerek öğrencilere baskı kurmaya çalıştı. Liseliler de tekrar gelip bildiri aldılar.

İzmir: İzmir’de, 4 Ocak günü Bornova
metroda imza masası açıldı. 16.30-17.30 saatleri arasında açık kalan masada bildiri dağıtımı ve Yürüyüş dergisinin tanıtımı yapıldı.
Liseli Dev-Genç’liler 5 Ocak günü, polisin her hafta saldırıp gözaltına almasına rağmen yine Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nin
önündeydiler. Okul çıkış saatinde orada olan
Dev-Genç'lileri onlarca polis, ellerinde kameralarla bekliyordu. Bildiri dağıtan ve kuşlama yapan Liseli Dev-Genç’liler, öğrencilere
yönelik yaptıkları konuşmalarda, “Okullarda
not baskı aracı olarak kullanılıyor. Sürekli bir

Umudumuz Büyüyor,
İnancımız Artıyor
Çanakkale Gençlik Derneği Girişimi
üyeleri 2012 yılına birlikte girdiler. 31 Aralık günü bir araya gelen Dev-Genç’liler, hazırladıkları yiyecekleri ikram ederek programa başladılar. Yemek sonrası, geçen bir yı-
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şeyler için bizlerden para isteniyor. Bizler parasız eğitim istiyoruz, Amerikan uşağı olmak
istemiyoruz, ülkemizde füze kalkanı ve Amerikan üslerini istemiyoruz. Bu taleplerimizi
size anlattığımız için her hafta Amerikan uşağı polis bizlere saldırarak gözaltına alıyor. Faşizme karşı Liseli Dev-Genç saflarında birleşelim!” denildi. Liseliler de “Her hafta
buradasınız, helal olsun size, biz de arkanızdayız.” diyerek destek oldular ve DevGenç'liler okulun önünden ayrılana kadar yanlarında beklediler. Polis eylem boyunca DevGenç'lileri kameraya çekerek taciz etti.
Eylemde 200 bildiri dağıtılırken, yüzlerce kuşlama yapıldı. Daha sonra Dev-Genç'liler Dev-Genç marşını söyleyerek ve sloganlarla yürüyerek okulun önünden ayrıldılar.
Dev-Genç'liler 6 Ocak günü de, Dokuz
Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde, Malatya-Kürecik'te yapılacak olan eyleme çağrı amacıyla afiş asıp, bildiri dağıttılar ve kuşlama yaptılar.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) ve İktisat Fakültesi çevresinde yapılan çalışma boyunca 100 bildiri dağıtıldı, 20 adet “Ortadoğu Halklarının Katili Olmamak, Füze Kalkanına Hayır Demek İçin 13 Ocak'ta Malatya-Kürecik'e Gidiyoruz!” yazılı Malatya eylemine çağrı afişi ve 15 adet Ege Gençlik Derneği'nde verilen bağlama-gitar-tiyatro kurslarının afişi asıldı, dağıtılan bildiriden onlarcası da okul çevresine asıldı ve yüzlerce
kuşlama yapıldı.
6 Ocak’ta Naldöken Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Lisesi önünde de kuşlama yapıldı ve 150’ye yakın bildiri dağıtıldı. İlk defa
gidilen bu lisede, öğrencilerin yoğun ilgisi
oldu. "Nasıl yardımcı olabiliriz?" diye soran
öğrenciler oldu.
İzmir Karşıyaka Eğitim-Sen Şubesi’nde
8 Ocak günü panel düzenlendi. “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” pankartının asıldığı panel, bağımsızlık, demokrasi ve
sosyalizm yolunda şehit düşenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Panelde ilk olarak Halk Cephesi’nden Ah-

ğı’nda toplanan Halk Cepheliler, buradan
başlayarak Milönü Meydanı’na kadar inen
Cengiz Topel Caddesi’nde bildiri dağıttılar. Milönü’ye inildikten sonra da şehir meydanındaki Kuyumcular Arastası’na kadar bildiriler
dağıtıldı. Kuyumcular Arastası’na gelindiğinde
burada bir açıklama yapıldı.
Açıklamada Uludere Katliamı’na da değinilerek, “Uludere’de katleden de, füze kalkanına karşı bağımsızlık isteyenlere saldıranlar
da aynıdır. Saldırının nedeni halk düşmanlığıdır. Halk düşmanlarına gereken cevabı vereceğiz. Örgütlenecek ve bağımsız, demokratik bir ülkeyi mutlaka kuracağız.” denildi. Açıklamada 14 Ocak Kürecik eylemi
çağrısı da yapıldı.
Çorum’da yapılan bu eylem, ’80 cuntasından bu yana, 31 yıl aradan sonra yapılan
ilk eylem olması yanıyla önemliydi. Bölge esnafı işyerlerinin kapılarına çıkarak, sokakta
yürüyen halk da durarak açıklamayı dinledi.

lın değerlendirmesi yapıldı.
Çanakkale’de yeni yıla direniş ve zaferle
giren Dev-Genç’lilerden, “Füze Kalkanı
Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası kapsamında açılan direniş çadırı sürecine katılan çoğu kişi söz alarak direnişi anlattılar. Çadır direnişinin inancını ve umudunu büyüttüğünü anlatan bir Dev-Genç’li
yaşadıklarını anlattı. Programa katılan her-

kes daha umutlu, daha coşkulu bir şekilde
yeni yılı karşıladıklarını belirtti.
Hazırlanan bilgi yarışmasında ise tatlı rekabet ortamı oluştu. Birinci olan gruptan temsili bir kişi seçilerek Tavır yayınlarından çıkmış olan “Denemeler” kitabı hediye edildi.
Hep beraber marşlar, türküler söylendi. 22
kişinin katıldığı program saat 21.00’de halaylarla, horonlarla son buldu.

met Özalp konuştu. Kampanyaya yönelik saldırıları anlatan Özalp, “Bizler Mahirler’in, Dayılar’ın geleneğinden geliyoruz. Anti-emperyalist bayrağımızı dalgalandırmaya devam
edeceğiz.” dedi. Ardından konuşan Liseli DevGenç’li Nazlıcan Aydın, “Bizler parasız eğitim istediğimiz için, Amerika defol dediğimiz
için okul idaresi tarafından okuldan atılmakla tehdit ediliyoruz. Katkı haraçlarını ödemediğimiz için, idare tarafından herkesin
önünde azarlanıyor, rencide ediliyoruz…
Bizler parasız, bilimsel bir eğitim istiyoruz.
Bu düzenin bizi yozlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Bizler çürümek istemiyoruz” dedi.
Son olarak TAYAD Başkanı Av. Behiç
Aşcı konuştu. Aşcı, “Anadolu halklarının emperyalizme yönelik tepkilerini yok edememişlerdir. Halk Cephesi Liseli Dev-Genç’e
saldırmalarının nedeni de halkın emperyalizme olan tepkisini geliştirip eyleme dökmelerini engellemek içindir” diyerek konuşmasını bitirdi. 35 kişinin katıldığı panel sorulan sorularla devam etti.

Çorum: 7 Ocak’ta Özdoğanlar Kavşa-

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Tecritten Haberler
Yasemin Karadağ’ı Öldürmenize
İzin Vermeyeceğiz
26 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da
gözaltına alınarak tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’ne konulan özgür tutsak Yasemin Karadağ’ın sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor. %18 kapasiteyle çalışan tek
böbreği ve yüksek tansiyon hastalığı olan,
bunların yanı sıra beyin kanaması geçirmiş
olan Karadağ’ın tedavisi de engelleniyor.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), 10 Ocak
tarihli yazılı açıklamasında, müvekkilleri
Karadağ’ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, müvekillerinin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
30 Aralık 2011 günü açık görüşe giderken tansiyonu 20’ye çıkan Karadağ, acil olarak hastaneye sevkine karar verilmesine rağmen, 3 saat sonra hastaneye götürüldü.
AKP’nin hasta tutsakları katletme politikası devam ediyor. Karadağ’ın katledilmesine
izin vermeyeceğiz.

“Niye Selam Verdin?” Diye
Ceza Verenler Faşizmin
Uygulayıcılarıdır
Tutsaklarımızı Sahiplenmemizi
Kimse Engelleyemez
Sincan F Tipi Hapishanesi idaresi, tutsaklara verdiği keyfi cezaları şimdi ziyaretçilerine de vermeye başladı. Sezgin Çelik
isimli özgür tutsağın ziyaretine giden TAYAD’lı Aileler’den Zeynep Yayla’ya, görüş
sırasında gördüğü Arif Sönmez ve İsmail Culuko isimli tutsaklara selam verdiği için
“Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilme-

leri Hakkında Yönetmelik”e aykırı davrandığı
gerekçesiyle bir ay görüş yasağı verdi.
Zeynep Yayla, Ankara İnfaz Hakimliği’ne başvurarak karara itiraz etti. İnfaz Hakimliği de hapishane idaresine suç ortaklığı yaparak, ziyaret yasağının “hukuka uygun olduğunu” söyledi. İnfaz Hakimliği’nin kararında, Yayla’nın daha önce yaptığı ziyaretlerde selam verdiği belirtilerek, “Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum güvenliğinin
korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı
davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme yasakları, en üst amirce bir aydan bir yıla kadar
kısıtlanabilir. Sezgin Çelik’in ziyaretçisi Zeynep Yayla’nın diğer tutuklu ve hükümlüler ile
görevli memurlarca uyarılmasına rağmen
aynı tutumuna devam ettiği, ayrıca bu tutumu
nedeniyle daha önce de hakkında uyarılma kararının olduğu, dolayısıyla ziyaretçi Zeynep
Yayla’nın kuralları ihlal ettiği anlaşıldı. Bu nedenle verilen karar yasaya uygundur” denildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu
karara itiraz eden Yayla; “Tüm görüş boyunca
ziyaret ettiğim tutukluyla görüşürken, görüşçüleriyle ziyaretler sırasında tanıştığım tutuklulara ‘merhaba’ demek dışında bir tavrım
olmamıştır. Ailesini ve arkadaşlarını tanıdığın kişilere selam vermek nezaket kuralları
gereğidir. Bu tavrım ne kurumun güvenliğini tehlikeye sokar ne de şahsım ve ziyaret ettiğim tutukluya zarar verir. Tüm kurallara uyarak, aramaları yaptırarak ziyarete gittiğim sırada nezaketen hücresindeki iki kişi dışında
kimseyi göremeyen bir başka tutukluya selam vermenin neresi ‘suç’ olabilir ve nasıl ‘ceza’ya tabi tutulabilir.” dedi.
Selam vermek suç olabilir mi? Faşizm

için suç. Faşizm tutsakları teslim alabilmek
için, ailesinin selamından bile esirgemek istiyor. İnsanlığınızdan çıkın, tanıdığınızı gördüğünüzde selam dahi vermeyin, her türlü
destek yasak, diyor.
Tutsaklara ve ailelerine yapılan bu saldırı
faşizmin baskıda sınır tanımadığının göstergesidir. Selam vermeyi engellediğinde arkasından başka dayatmalar gelecek. Korku,
ceza, yasaklama... Bunlar faşizmin uygulamalarıdır. Ama karşılarındaki ziyaretçiler, özgür tutsakların ziyaretçisidir. 7 yılda 122 can
verip de, boynunu düşmanın önünde eğmeyen tutsakların yakınlarından teslimiyet bekliyorlarsa yanılıyorlar. Değil bir ay, bir yıl da
ziyaret yasağı verseler tutsaklarımızı sahiplenmemizi kimse engelleyemez.

Tutsaklara ve Halklarımıza
Yönelik Tüm Saldırılara Karşı
En Öndeyiz
Oligarşinin Saldırıları
Direnişimizi Daha da Büyütüyor
TAYAD’lı Aileler, F tipi hapishanelerde
uygulanmaya devam eden tecrit işkencesiyle ilgili 7 Ocak günü, Taksim-Galatasaray Lisesi önünde masa açarak eylem yaptı. 10 saatlik sohbet hakkının uygulanmasını isteyen
TAYAD’lı Aileler, Van halkıyla dayanışmak
için başlattıkları kampanyalarını da anlattılar.
Kampanya bildirilerini dağıtan ve sonrasında masa açan TAYAD’lılar, 2 saat boyunca halka hapishanelerde yaşanan tecrit ve
hak ihlallerini anlattılar. Yağan yağmura
rağmen halkın ilgisinin olduğu masada ayrıca
Halk Gerçeği dergisinin tanıtımı da yapıldı.

Ellerimiz Evlatlarımızı
Katledenlerin Yakasında Olacak
Kayıplarımızın Mezarlarını Bulacağız
TAYAD’lı Aileler, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 4 Ocak günü İstanbul’da yapılan afişlemede Pangaltı Caddesi’ne 80 afiş, DİSK binasının duvarına 5 afiş,
Şişli’deki Bostancı durağına 20 afiş, Cumhuriyet gazetesinin karşısına 25 afiş, Cevahir Alışveriş Merkezi karşısına da 20 afiş olmak üzere toplam 150 afiş asıldı.
İstanbul’da 6 Ocak günü de TAYAD’lı Ailelerin çağrısıyla Taksim Tramvay durağında
toplanan 76 kişilik kitle, “Kontrgerilla Ayhan

Çarkın Açıklamalıdır Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı Nerede, Cevap Alıncaya Kadar Susmayacağız” pankartını açarak Galatasaray Lisesi’ne
doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında “Haklıyız Kazanacağız” ve “Bize Ölüm Yok” marşları seslendirildi. Nuri Cihanyandı tarafından yapılan açıklamada “Gözaltında kaybedilen evlatlarımızın mezarlarını istiyoruz. Onların mezar hakkı için direnecek, mücadelemizi sonuç
alana kadar sürdüreceğiz.” denildi.
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Kenan Evren’e açılan dava, İlker Başbuğ’un tutuklanması
AKP iktidarının pekiştirilmesi ve tüm kesimlere gözdağıdır!

Halk Düşmanlarını
Sadece Halk Yargılar!
Hayatta kalan darbecilerden 12
Eylül’ün şefleri Kenan Evren ve Tahsin
Şahinkaya hakkında yargılanmak üzere
dava açıldı. Burjuva basın “Evren ve
Şahinkaya, 12 Eylül'de 26 genci idama
götüren TCK 146'daki Anayasayı zorla
değiştirme teşebbüs suçundan yargılanacak. diye başlıklar attı.
Daha sonra “Ergenekon” kapsamında “İnternet Andıcı” davasından
Eski Emekli Genelkurmay Başkanı
İlker Başbuğ tutuklandı.
Kontrgerillanın sözcülüğünü yapan gazeteci müsvettelerinden AKP
yalakası Nagehan Alçı "Sivilleşmenin
Zaferi" başlıklı yazısında şöyle yazmış: “Bugün bu ülkede ilk kez eski
bir Genelkurmay başkanı, hükümet
hakkında olumsuz propaganda siteleri
kurdurmaktan, darbe ortamı hazırlamaktan ve eylem planları kaleme
almaktan sorgulandı ve tutuklandı.
Bu sivilleşmenin zaferidir! Bu hukukun önünde eşitliğin zaferidir. Bu
demokrasinin zaferidir.” (Akşam, 6
Ocak 2012)
Yeni Şafak’tan Murat Aksoy “Demokratikleşmenin yükselttiği çıtanın farkında mısınız?” başlıklı
yazısında 31 yıldır konuşulmayan
Çorum’da, Maraş’ta yaşananların
konuşulduğunu söylüyor ve Evren’in
yargılanmasıyla ilgili şöyle diyor:
“Evren'in yargılanamayacağını düşünen ‘hayır’cılar şimdi de ‘darbeyi
sadece onlar mı yaptı?’ diye soruyor
gayri samimi biçimde. Aradan geçen
31 yıl sonra darbecilerin yargılanması
ile tatmin olmuyorsak, yaşanan demokratikleşmeyi de görmek durumundayız.”
AKP yaltakçısı medya ve yazarların dışında kimse bu iki olayı da
“demokratikleşme” olarak değerlendirmedi.
12 Eylülcüler’in “yargılanması”12
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Eylül 2010’daki Anayasa’da yapılacak değişikliklerin oylandığı referandumda AKP’nin reformist solu
politikalarına yedeklemek için en
önemli demagoji malzemesiydi.
AKP yaltakçısı basının ve yazarların dışında esasında AKP bile özel
olarak bu iki olayı “demokratikleşme”
olarak değerlendirmedi.
AKP iktidarı artık “demokratikleşme” demagojilerine ihtiyaç duymuyor: “Ben ne dersem herkes onu
doğru kabul edecek, başka bir şey
tartışılmayacak.” diyor. Başbuğ’un
tutuklanmasının ardından AKP’lilerin
açıklamaları üstten ve küstahçaydı.
Arınç, “Üzüntü duyarız.” dedi.
Başbakan Erdoğan “Mesai arkadaşımdı, iki yıl birlikte çalıştık. Tututklu yargılanmasından yana değilim.” dedi. Bir gün sonra Emekli
Orgenerallerden Hurşit Tolon tekrar
tutuklandı.
Kenan Evren’e açılan dava ve İlker Başbuğ’un tutuklanması ne demokratikleşme, ne hukuk, ne de darbecilerin yargılanmasıdır. Tam tersine
düzen açısından bakıldığında da hukukun, adaletin, yargının zerresinin
olmadığı noktadır. Yargılamanın da
ötesinde tüm Türkiye haklarına, Kemalist kesimlere, düzen için muhalefete, oligarşi içi kesimlere de bir
gözdağıdır. Meydan okumadır.
Halka, ben istediğimi yaparım diyor. Son 6-7 ay içinde Kanun Hükmünde Kararnameler’le emperyalimin
ve işbirlikçi tekellerin istediği sömürünün önündeki tüm engelleri kaldırdı.
Yeşil kartların kaldırılması, sağlığın
özelleştirilmesi, Tam Gün Yasası’nın
çıkartılması, Esnek çalışma, istihdam
bürolarının, kiralık işçiliğin, Kıdem
Tazminatlarının kaldırılmasının tekrar
gündeme getirilmesi, eğitim sisteminde
yapılacak değişiklikler, “Kentsel dö-

Kenan Evren

İlker Başbuğ

nüşüm” adı altında sürdürülen yağma
ve talan konusunda halka, “Sesinizi
çıkartmayın, itiraz etmeyin, boşuna
direnmeye kalkmayın!” diyor. Teslim
olun. Ne diyorsak, ne veriyorsak onu
kabul edin. İktidarın hiçbir politikasına
karşı çıkmayın, diyor.
Kürt halkına yönelik KCK operasyonu adı altında aylarca süren
gözaltı ve tutuklamalar hiç durmuyor.
Kürt halkına direnmeyin teslim olun
diyor. Gerillayı kimyasal silahlarla
katlediyor. Ordu, “Envanterimizde
kimyasal silah yok” açıklaması yapıyor ve burjuva basın kimyasal silahın adını bile anmıyor. Kaçakçılık
yapan Kürt köylülerinin üzerine savaş
uçaklarıyla bomba yağdırıyor. “İstihbarat hatası, soruşturma açtık.”
denip katledilen 35 köylünün üzeri
kapatılıyor.
Politikalarım önünde engel olanı

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

İlker Başbuğ gibi, Evren gibi yaparım
demeye ihtiyaç duymuyor artık AKP.
O hesabı herkesin kendisinin yapmasını istiyor.
Bu gözdağının üçüncü hedefi de
Kemalistlerdir. CHP’li, MHP’li belediyelere yapılan operasyonlardan
sonra bu tutuklama ve Evren’e açılan
davayla “İktidarıma boyun eğeceksiniz!” diyor.
Dördüncüsü, oligarşinin tüm kesimleridir. Emperyalizmin tam desteğini alan AKP, oligarşinin tüm kesimlerine “Çıkarlarınızı düşünüyorsanız benim iktidarımı desteklemek
zorundasınız.” diyor. Bunu Anayasa
referandumu döneminde açıkça ifade
de etti. Gerçek de böyledir. AKP 10
yıllık iktidarı boyunca emperyalist
tekellerin ve işbirlikçi oligarşinin
hizmetinde olmuştur. AKP ile aralarında hangi çelişki olursa olsun tüm
tekeller AKP iktidarı boyunca en büyük karlarını yapmışlardır. Onun için
AKP, benim iktidarımı desteklemek
zorundasınız, diyor. Büyük oranda
da çıkarları için AKP’nin iktidarını
kabul etmiş durumdadırlar.
Cunta şefi Kenan Evren’e açılan
dava ve İlker Başbuğ’un birer halk
düşmanı olmalarına rağmen AKP tarafından yargılanmasının halk için

bir anlamı yoktur. Gerçek suçlarının
üstü karartılmaktadır.

Halk Düşmanlarından
Hesabı Halk Sorar!
Başbuğ’un tutuklanması ve Evren’e açılan dava halk açısından bunların yargılanması değildir. AKP’nin
iktidarını pekiştiren ve AKP politikalarına engel olacak tüm kesimlere
bir gözdağıdır.
Bazı kesimler özellikle İlker Başbuğ için “Halka karşı işlediği suçlardan
yargılanmıyor ki” diyor. Örneğin BDP
Eşbaşkanı Salahattin Demirtaş “Başbuğ’dan Lice’nin hesabını sorabiliyor
musunuz?” diyor. Elbette bugün Başbuğ halka karşı işlediği suçların hiçbirinden yargılanmıyor. Ancak bunun
hiçbir önemi yoktur. Yargılamaların
“göstermelik” olması bir yana en ağır
cezalara da çarptırılsa politik olarak
halk için sonuç değişmeyecektir. AKP,
iktidarına hizmet edecekse bir taraftan
Kürt halkını katlederken bir taraftan
Kürt milliyetçi hareketi ve çeşitli reformist kesimleri politikalarına yedeklemek için yarın onuda yapabilir.
Nitekim Evren hakkında açılan davada
AKP şov yapıyor. Bu Kenan Evrenler’den, İlker Başbuğlar’dan hesap
sormak anlamına gelmez.

O Bir Halk Düşmanıdır
İlker Başbuğ, 1973 yılında Kara Harp Akademisi’nden
mezun oldu. Emperyalistler tarafından emperyalizmin
çıkarlarını korumak için yetiştirildi. Yaşamı, emperyalizmin
çıkarlarını korumakla ve halka kanrşı savaşla geçti.
1993 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral
rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve
Belçika/Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti (Nmr) Başkanlığı görevlerini yaptı. 1997 yılında Korgeneralliğe
terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 2'inci Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genelsekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulundu.
Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay ikinci Başkanlığı ve
birinci Ordu Komutanlığı görevleri yaptı. 2006 tarihinden
Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tan sonra
26. Genelkurmay Başkanı oldu.
İlker Başbuğ, Kürdistan’da halka karşı savaşın başın-

Faşizim, Evren gibi, Başbuğ gibi
yıllarca emperyalizme ve oligarşiye
hizmet etmiş kadrolarını esas olarak
korur. Sahiplenir. AKP iktidara geldiğinde Cemil Çiçek; Korkut Eken
gibi susurlukçuları “Bunlar, suç işlemişlerse bile, davulla zurnayla ilan
edilerek deşifre edilmemeliydiler. Bu
ü lkeye bir daha hizmet edecek olan
insanların önlerini kesecek şekilde
bir hareket tarzı içine girilmemeliydi.”
diye savunmuştur. Ancak şu da bir
gerçek ki, iktidarların geleceği için
de harcamayacakları hiç kimse yoktur.
AKP de gerektiğinde Evren’i de,
Başbuğ’u da harcamaktan çekinmez.
İlker Başbuğlar da, Kenan Evrenler
de halk düşmanıdır. Yıllarca emperyalizmin ve oligarşinin uşaklığını yaptılar. Binlerce kişinin katledilmesinde,
işkencelerden, Kürdistan’da yakılan,
yıkılan, boşaltılan köylerden birinci
derecede sorumludurlar.
MGK’da alınan tüm kararlar halka
karşı alınmış kararlardır. Lice katliamı
da, Şırnak katliamı da, Ulucanlar da,
19-22 Aralık da MGK’da alınan kararlardır. Bunların hesabı elbette sorulacak. Ancak bunların hesabını
AKP soramaz. Bu katiller katliamlarının hesabını halka verecekler.
Halkın adaletine verecekler.

daki isimlerden birisiydi. 1995 yılındaki “Çelik 1” adlı
operasyonun planlayıcıları arasında yer aldı. 1993’te
Lice katliamında da katliamın başındaki komutanlardan
birisiydi. Başbuğ, Kürdistan’daki katliamlarıyla tanınan
Hasan Kundakçı ile hep birlikte hareket etti.
Bunların dışında MGK’nın üyesi olarak MGK’da
halka karşı alınan her karar da onun da payı vardır. 19
Aralık katliamı kararı MGK’da alınmıştı. F Tiplerinin
yapılmasının kararı da MGK’da alınmıştı.
Şimdi o, F Tiplerinde F tiplerinin mimarları var. F
tiplerini açmak için 19 Aralık katliamının kararını
verenler var.
Biz F Tipleri işkencedir, ölümdür derken F Tiplerini
“otel gibi” “dubleks villa gibi” diye reklamını yapanlar
da var. Şimdi F Tiplerinin zulüm yeri olduğunu söylüyorlar.
“Etme bulma dünyası” demiyoruz. Siz o F Tiplerine
girmeyi bin kez hak ediyorsunuz. Ancak bunu saymıyoruz.
Sizi biz yargılayıp o inşa ettiğiniz hücrelerde halk düşmanlığınızın hesabını soracağız. Halka çektirdiğiniz
zulmün, devrimcileri katletmenin hesabını vereceksiniz!
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‘Önemli olan doğruları söylemek değil, inandırmaktır!’
(Hitler’in Propoganda Bakanı Goebbels)

‘Bir şeye yok derseniz yok olur’

(Başbakan Tayyip Erdoğan)

NAZİ ARTIĞI AKP, GERÇEKLERİ GİZLİYOR!
Gerçeklerin ve doğruların konuşulmadığı ve saklandığı bir yerde
elbette başka şeyler konuşulacaktır:
YALANLAR ve YANLIŞLAR!
AKP’nin yönetim anlayışıdır bu.
Bu yönetim anlayışı aynı zamanda
halkı aptal yerine koyan, halkı aşağılayan bir anlayıştır. Ki, tam da
AKP’nin halka yaklaşımını özetleyen
bir durumdur. Yalana kanmayan, yanlışa ikna olmayana da sopanın gösterildiği bir anlayıştır bu anlayış.
Adı, FAŞİZMDİR!
2012’nin başından itibaren 2011
yılına dair şişirilmiş yalanlarla açıyoruz gözümüzü, yine o yalanların
çeşitli biçimlerde söylenişleriyle yumuyoruz gözlerimizi. Son yalanlardan
biri de 2011 yılı ekonomisiyle ilgilidir.
“Türkiye, en büyük pazarlarındaki
sıkıntıya rağmen 2011'de Cumhuriyet
tarihinin ihracat rekorunu kırdı. 2010
yılına göre ihracatta yüzde 18'lik
bir artış sağlandı ve 134,6 milyar
dolar ile rekor kırıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
ihracat rakamlarını açıkladı...Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, rakamları, '2008’den bu yana küresel
ekonomik belirsizliklere karşın yürütülen ihracat seferberliğiyle yeni
bir rekor' olarak değerlendirdi.” (2
Ocak 2012 tarihli basından)
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın bu açıklamasının ardından
neredeyse tüm gazete ve televizyonlar
aynı cümlelerle halkın beynine bunu
kazımaya çalıştı. İhracat öyle bir artmış ki, Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri yokmuş.
Kıyıda köşede bırakılmış, pek de
öyle sözü edilmeyen bir gerçek ise
gözlerden kaçırılıyordu. Onu da biz
buradan aktaralım:
(10 Ocak 2012 ekonomistim/ borsa finans sitesinden alınmıştır:)
"2011 yılında ihracat rekor kırdığı
gibi ithalatda rekor kırdı. Aralık ayı
ithalatı tam olarak açıklanmamış olsa
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da tahmini olarak 18-19 milyar dolar
olması bekleniyor.
12 aylık ihracat: 134,6 milyar dolar.
11 aylık ithalat: 220,2 milyar
dolar.
Tahmini 12 aylık ithalat: 239
milyar dolar.
Evet rakamlar böyle. “2011'de
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru
kırıldı” diye bundan övünç duymamız
isteniyor. Her Türk vatandaşı göğsünü
gere gere “ülkemiz büyüyor, ülkemiz
gelişiyor, işsizlik düşüyor, Avrupa’da
kriz var. Biz her alanda rekor üstüne
rekor kırıyoruz, Ortadoğu’da söz
sahibi oluyoruz, lider oluyoruz, belirleyici aktör oluyoruz... Askerden
hesap soruluyor, darbeciler yargılanıyor, demokrasi gelişiyor...” diye
AKP’ye minnet duymalı. Çünkü onyıllardır Türkiye hep kötü şeylerle
anılmış. Hep yoksullukla anılmış.
Batılılar tarafından küçümsenmiş,
aşağılanmış, itilip kakılmış...

Ya Şimdi?
Başbakan Erdoğan İsrail’e posta
koyuyor, Fransa’ya posta koyuyor,
Obama’nın karşısında bacak bacak
üstüne atıyor... Ortadoğu’ya model
ülke olarak gösteriliyoruz, Batı’ya
ekonomi dersleri veriyoruz... Bütün
bunlar AKP ile oluyor.
Propaganda bu. İhracat haberi de
bunun bir parçası...
Peki bu durumda kim açlıktan
söz edebilir?
İşsizlik düşüyor manşetleri atılırken, kim işsizlikten bahsedebilir?
İhracat rekor kırarken, ekonomik
büyümede rekor üstüne rekor kırarken
kim ekonomi bozuk diyebilir? Yoksulluktan bahsedebilir?
Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı’na “posta” koyarken, kim Erdoğan’ın uşak olduğunu, emperyalizmin
maşası olduğunu söyleyebilir?

İşte faşizmin propagandası bu.
Hitlerin propaganda Bakanı Goebbels’in dediği gibi; “Önemli olan
doğruları söylemek değil, inandırmaktır.”
AKP de, burjuva basının yalan
haberleriyle bunu yapıyor. Burjuva
basının yalan manşetleriyle, halkı
baskı altına alıyor.
“İşsizlik düşüyor” diyerek, “büyüme rekoru kırıldı”, “istihdam yaratıldı” diyerek işsizliğin, açlığın,
hiç bir sosyal hakka sahip olmadan
kölece çalışma koşullarının üstünü
örtüyor. Bunların tartışılmasının bile
önünü kesiyor. Tartışanlar ise ya kötü
niyetlidir, teröristtir, ya da “bardağın
dolu tarafını görmek istemeyen, iflah
olmaz AKP düşmanları” dır.
İşte, halkın sesi böyle kesiliyor.
Halk sadece polis copuyla değil,
faşist propagandayla da susturulup
sindiriliyor.
Tekrar “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru”na dönersek: Türkiye
2011 yılında yurt dışına 12 ayda
134.6 milyar dolarlık mal satmış.
Bunun karşılığında 239 milyar
dolar mal almış.
Hesap çok açık. Türkiye 2011 yılında 104.4 milyar dolar borçlanmış.
Burda rekorluk, övünülecek bir
durum yok. Halkın sırtına 104.4 milyar dolar daha borç bindirilmiş. Basının yapması gereken haber bu iken,
bu halktan saklanıp “ihracat rekoru
kırdı” manşetleri atılıyor.
AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılında toplam dış borcumuz 125
milyar dolardı. AKP iktidarında 300
milyar dolara çıkan dış borca sadece
2011 yılında 104.4 milyar dolar daha
eklendi.
Faşizm, yalan haberlerle halkı
böyle susturuyor. Gerçeklerin üzeri
kapatılıp yalanları konuşturuyor. Yalanlarla halkta sahte bir ruh hali yaratıyor.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Yalancının Hiç Bir
Sözüne Kanmayın
AKP Yalancıdır!
"Yalan atla gider, hakikat ise yürür, fakat yine de tam zamanında
yetişir." Japon atasözü.
Halk, yalanlarla etki altına alınmaya, zihinler bulandırılmaya çalışılsa
da, gerçek çıplaktır. Gerçek, açlık
ve yoksulluk sınırının arttığıdır.
Yalandır Avrupa'da Türkiye'nin
önde gittiği. Gerçek, ucuz işçi çalıştırmakta, yoksullukta, işkencede, katliamcılıkta ve halkın mutsuz oluşunda
dünya listelerinde ön sıralarda yer
tuttuğudur.
Gerçek, genç nüfusta işsizliğin
%20'lere yaklaştığıdır. İşsizlik düştüğü
yalanıdır: AKP iktidara gelmeden
önce işsiz sayısı 2 milyon idi. AKP
ile 3 milyona ulaştı. Ancak burjuva
basının manşetleri her ay yeni iş
alanlarının yaratıldığından, işsizliğin
düştüğünden bahsediyor.
Yani patronlar için, AKP için mut-

Van'da Depremde Ölen,
Çadırda Yanan Biziz,
Yakan Devlettir!
Katilleri İstiyoruz!
2,5 aydır Van halkını yalnız bırakan devlet, şimdi de çadır yangınları, soğuk ile yedisinden yetmişine kadar katletmeye devam ediyor.
TAYAD’lı Aileler’in Van halkıyla
dayanışmak için başlattıkları bir
aylık kampanya kapsamında, 5 Ocak
günü, 18.00’de, Mecidiyeköy Cevahir
AVM'nin önünde füze kalkanına
karşı kurulan direniş çadırının önünde
toplanan 38 TAYAD’lı, önlükleri ve
başlarındaki başörtüleriyle bir buçuk
saat boyunca dağıttıkları bildirilerle,
yaptıkları konuşmalarla herkesi Van
halkıyla dayanışmaya çağırdı. Toplam
700 adet bildiri dağıtıldı.

Dayanışmayı
Örgütleyeceğiz
TAYAD’lı Aileler, Ankara’da da
kampanya çalışmalarını yürütüyorlar.
7 Ocak günü Kocatepe'de bulunan

luluk kaynağı olan sonuçlar halk için
mutsuzluk kaynağıdır.
Faşist propagandanın en yaygın
ve "etkili" yolu da yalanı defalarca
tekrarlamak, buna halkı inandırmaya
çalışmaktır. Kendi gerçeğinden uzaklaştırılmaya, gerçeklere yabancılaştırılmaya çalışılan halk daha kolay
yönetilebilecektir çünkü.
Her şeyin iyiye doğru gittiği yalanlarına, her türlü zorluğun üstesinden gelindiği propagandasına eklenen son süreç tutuklamaları, 12
Eylül cuntacıları hakkında hazırlanan
fezlekeler de tamamen bu politikanın
bir ürünüdür.
Oysa AKP'nin "ileri demokrasi"
anlayışı ve yaratılmaya çalışılan
korku dalgası tüm bu yalanları silip
süpürmektedir.
Malatya'ya halkın canına kasteden
füze kalkanı kurulacak ve üstelik
bununla Ortadoğu halkları bizim topraklarımızdan tehdit edilecek ama
kimsenin sesi çıkmayacak, Kürecik'te
böyle bir şey yokmuş gibi davranı-

lacak.
Halk, aç gezecek, çaresizce sokaklarda dilenci gibi yaşayacak ama
şükür edebiyatıyla mutluymuş gibi
yaşayacak.
En ufak bir hak talebinde kafalarımızda coplar kırılacak, bileğimize
kelepçe ne zaman vurulacak tedirginliği yaşatılacak ama yine de demokrasiden söz edilecek...
Halkın evinin başına yıkılması,
sokağından, mahallesinden sürgün
edilmesi planları kurulacak, boy boy
ilanlarla, reklamlarla kentsel dönüşümün halktan götürecekleri gösterilecek ama halk yine de kıpırdamayacak, ilmiğin ucuna boynunu uzatacak.
Hayır; gerçekler inatçıdır ve her
yerden haykırır. Halkın boğazı ne
kadar sıkılmaya çalışılırsa çalışılsın
doğrular savunulacak.
YALANA KARŞI GERÇEKLER,
YANLIŞA KARŞI DOĞRULAR
her koşulda kendini savunacaktır.
büyütelim. Van halkı yalnız
değildir.” denildi.
Galatasaray Lisesi önünde
sona eren çağrılar boyunca 500 bildiri
dağıtıldı. Halk da bildiri dağıtımında
desteklerini ifade etti.

TAYAD; VAN HALKI İLE BULUŞUYOR
AKP il binası önünde eylem yapıldı.
Açıklamada, Van halkını kara kışın
ortasında ölüme terk edenle, 19-22
Aralık'ta hapishanede 6 kadını diri
diri yakan devletin aynı devlet olduğu
söylendi. Tüm halkın birlikte dayanışma içerisinde yaşamayı sağlaması
gerektiği belirtilerek, 20 Ocak'ta Van
halkına ulaştırılmak için battaniye
ve çorap topladıkları bilgisini verdiler.
Eyleme 40 kişi katıldı.

Battaniye-Çorap Değil;
Önemli Olan Desteğimizi
Göstermek
TAYAD’lı Aileler 7 Ocak günü
de Taksim’de bildiri dağıttı. Önlük
giyen 20 kişinin katıldığı bildiri dağıtımında yapılan sesli konuşmalarda,
“Bizler TAYAD’lı Aileler olarak depremin ilk gününden beri dayanışma
içindeyiz. TAYAD’lı Hasan Beyaz
amcamızı da bu dayanışma içerisinde
yitirdik. Van halkıyla dayanışmamızı

Halkımız
Hesapsızca Paylaşır
8 Ocak günü İstanbul Gazi Mahallesi’nde esnaflar gezilerek kampanya anlatıldı ve esnaflar Van halkıyla dayanışmaya çağırıldı. 8 TAYAD’lının katıldığı çalışma Yeni
Karakol’un köşesinden başladı.
Esnaflara kampanyanın bildirisi
dağıtıldı ve Van halkının ölüme terk
edilmek istendiği anlatıldı. Esnaflardan, battaniye, çorap ve kendi
dükkanındaki malzemelerden verenler oldu. Kimi esnaf da para verdi.
Para veren esnaflara bu paralarla
battaniye ve çorap alınacağı belirtildi.
Kendi olanaklarıyla yardım toplayıp,
kampanyaya destek vereceklerini
söyleyenler de oldu.
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F Tiplerine karşı tutsaklara “direnmeyin” diyen İHD;

‘F Tipleri kapatılsın’ diyor!

Duyun da inanmayın! İHD,
F Tiplerine karşı mücadele veremez!
Evet, yanlış duymadınız. İHD İstanbul Şubesi Cezaevleri Komisyonu,
F Tiplerinin kapatılması için “Tecrit
Öldürüyor, F Tipi Hapishaneler Kapatılsın” adıyla bir kampanya başlattı.
10 Ocak 2012 tarihi itibariyle “Taksim Hill” otelde yaptığı “gala”yla
kampanyanın startını verdiler.
İHD, kampanyayla 19-22 Aralık’tan bu yana F Tiplerinde yaşanan
hak ihlalleri ve ağırlaştırılmış müebbet
cezası alan tutsakların sistemli tecrit
altında kaldıklarını anlatmayı, F Tiplerinin hastalıklara davetiye çıkaran
sağlıksız yaşam koşulları ve ölümcül
hastalıklarıyla tedavi edilmeyi bekleyen yüzlerce hasta tutsağın durumlarının “görünür” olmasını da amaçlıyormuş.
Kampanya üç ana başlık altında
yürütülecekmiş.
Birinci başlık, F Tipi hapishanelerde tecrit ve etkileri,
İkinci başlık; Cezaevlerinde hak
ihlalleri,
Üçüncü başlık; Sağlıksız yaşam
koşulları ve hasta tutsaklar.
İHD’ye ne oldu da bugün F Tiplerine karşıyım demektedir? Kafanıza
taş mı düştü diyeceğiz ama demiyoruz.
İHD bugüne kadar F Tiplerine
karşı çıkmamıştır. Tam tersine F Tiplerine karşı süren direnişi onaylamadığını her fırsatta yinelemiştir.
Hikmet Sami Türkler’in ağzıyla tutsaklardan direnişi bırakmasını istemiştir.
İHD, 19-22 Aralık katliamının
hazırlanmasında devlete zemin hazırlayanlardan birisidir. Katliamın
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suç ortaklarındandır. İHD “F Tipleri
Kapatılsın” diye kampanya başlatmadan önce F Tiplerinin açılmasının
hesabını vermelidir.
İHD, geçmişin hesabını vermeden
artık F Tiplerine karşı olmanın “demokratlık” adına prim yapıldığı şu
günlerde fırsatçılık yapıyor. Yarın
polis “höt” dediğinde tecriti de, F
Tiplerini de, “insan hakları savunuculuğunu” da unutuverir.
Duyun da inanmayın. İHD, F Tiplerine karşı mücadele veremez. Geride
kalan 12 yılın tecrübesiyle konuşuyoruz.
İHD gibileri katliam öncesi hiçbir
zaman tutsakların istediği gibi bir hapishane ve tutsak haklarını savunmamıştır. “Odalar olsun ama tecrit olmasın, sosyal alanlar olsun” diyerek Avrupa hapishanelerini savundular. Model
olarak Avrupa hapishanelerini örnek aldılar. Avrupa’nın infaz sistemini benimsediler ve savundular.

İHD, 19-22 Aralık katliamından
önce devletle görüşüp, devletin kapısının önünde tutsaklara, “direnişi
bırakın, Adalet Bakanlığı’nın dediklerini kabul edin, bizim Adalet
Bakanlığı’na güven sorunumuz yoktur” diye çağrı yapmıştır. DEVLET
LEHİNE KAMUOYU YARATAN
İHD, katliamın suç ortağı olmuştur.

İHD, TAYAD’lılarla
Yanyana Görünmemek
İçin Hep Kaçmıştır
19-22 Aralık katliamının hemen
ardından polis dışardaki demokratik
kitle örgütlerine de saldırdı. Tecrit
konusunda tek kelime konuşmak ya-

saktı. Konuşan bedelini öderdi. Polis,
Haklar ve Özgürlükler Platformu’nun
(HÖP) hemen bütün kurumlarını bastı. Çok sayıda üyesini tutukladı. Bu
arada kurumlarını tutsak ailelerine
kapatmış olsalar da çeşitli illerde
düşman, İHD’nin bazı kurumlarını
da bastı ve kapattı.
İHD, hemen bu “yanlış anlaşılma”yı düzeltmek için bir basın açıklaması yaparak F Tiplerine karşı olmadığını, devletin koşulları düzeltmesini ve tutsakların da Ölüm Orucu
direnişini bırakmasını istedi.
İşte İHD Genel Başkanı Hüsnü
Öndül şu çağrıyı yapmıştı:“Devlet
yetkililerine düşen görev, koşulları
düzeltmek, eylemcilere düşen görev de açlık grevleri ve ölüm oruçlarıyla değil, demokratik araç ve
yollarla haklarını aramaktır.” (Yaşadığımız Vatan, 16 Ocak 2001, Sayı
73)
İHD, devlete “Ben de sizin gibi
düşünüyorum... Ölüm orucunu, hatta açlık grevini bile desteklemiyorum.... Bana niye baskı yapıyorsun...” diyor.
Tutsaklara da Hikmet Sami
Türk’ün, Ecevit’in ağzıyla “akıl”
veriyor: “Açlık grevleri ve ölüm
oruçlarıyla değil, demokratik araç
ve yollarla haklarını aramak...” Hapishanelerde tutsaklar hangi demokratik eylemleri yapacaklar. İHD Genel Başkanı’nın derdi tutsakların hangi yollarla haklarını araması değil,
asıl amacı ölüm orucu direnişini bitirttirmek. F Tiplerinde hangi “demokratik araçlar”dan bahsediyorsunuz?

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Şimdi “F Tipleri kapatılsın” demek çok ucuz. Çok kolay değil mi?
Sizi en önemli “insan hakları” savunucusu yapıyor değil mi?
Ya “tecrit” demenin yasak olduğu
o günlerde ne yapmıştınız?
28 devrimci tutsağın katledildiği
19-22 Aralık’tan hemen sonra dışarıda
eylem yapmaya korkan İHD İstanbul
Şubesi bina içinde basın açıklaması
yapmak istiyor. Ancak polis bina
içinde basın açıklamasını da yaptırmam diyor. İHD’liler “demokratik
mücadele” deki büyük ‘tecrübe’ ve
‘yaratıcılıklarıyla’ anında eylem içinde
yeni eylem geliştirdiler.
Konuyla ilgili 16 Ocak 2001 tarihli
Yaşadığımız Vatan dergisinden bir
kesit aktaralım: “Olay geçen hafta İstanbul İHD’de meydana geldi... İHD’liler binanın içinde basın toplantısı yapmak istiyor, polis izin vermiyor. Onlar
da yapmıyorlar.

“Biz, diyorlar, susma hakkımızı
kullanarak, basın açıklamasını yapmadık”. İHD Genel Başkanı aynı
yaratıcılığı tutsaklara da öneriyor.
“Demokratik araç ve yollarla” mücadele edin.

‘Susma Hakkı’
Devrimcilerin
İşkenceciler Karşısında
Ölümüne
Kazandıkları Bir Haktır
İHD içinde yer alan herkes reformist-oportünist solun şu ya da bu
kesiminden olan kişilerdir. “İnsan
hakları savunuculuğu” diye bir görüş,
düşünce yoktur. İHD içindekiler reformist ve oportünist anlayışların
adamlarıdır. Sonuçta İHD içinde savunulan görüşler de bu anlayışların
görüşleridir.
Bırakın bu reformist, oportünist
söylemleri, “susma hakkı” devrimcilerin işkenceciler karşısında ölümüne kazandıkları bir haktır. Teslim
olmaya, direnmemeye “susma hakkı” diyerek devrimcilerin canları pahasına tüm dünyaya kabul ettirdikleri
bir hakkı kirletmeyin. Susma hakkını
kullanmak, ölümü göze alarak işkence

karşısındaki direnişin adıdır. Ağzınıza
dahi almayın.

TAYAD’ın Çağrılmadığı
Miting Devlete “Biz Akıllı
Solucuyuz” Mesajıdır
19-22 Aralık katliamından sonra
devlet devrimci tutsakları F Tipleriyle
tecrit eder, dışarıda da F Tiplerine
karşı sesini çıkartan, meydanlarda
eylem yapan, direnişi sürdüren sadece
TAYAD vardır. Düşman, dernek kapatmalarla, tutuklamalarla direnişi
bitirmeyince TAYAD’a da koyu bir
tecrit uygulamaya kalkıştı. TAYAD’la
yanyana gelmek, yardım yataklık
suçu oldu. Başta İHD’liler ve reformist parti ve sendikalar da otomatikman TAYAD’a bu tecriti “en koyu”
uygulamaya başladılar.
TAYAD’ı hiçbir platforma çağırmadılar. Hiçbir ortak eyleme katmadılar. Öyleki İHD, HADEP, ÖDP,
EMEP F Tipleri için Şubat 2001’de
yasal miting başvurusu yaptılar. Ama
böyle bir mitinge dahi TAYAD’ı çağırmadılar. Devlete, bakın onlarla
bir araya gelmiyoruz, biz akıllı solcularız mesajı vermek istediler.
***
İHD, daha önce de TAYAD’ın
2000 yılı Kasım ayı içinde yaptığı,
“Hapishaneler gerçeği, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri kurultayı”ndan kaçtı. Aylarca, “birlikte yapalım” önerisine “evet” dediler.
“Haydi organize edelim” dendiğinde, “Biz ayrı yapacağız” dediler. Gerekçesi “sır”dı. Aslında “sır” olan
bir şey yoktu. Çünkü onlar devrimcilerin “nasıl bir hapishane” konusundaki düşüncelerine ve devrimcilerin savundukları tutsak haklarına
karşıydılar. Ve devrimcilerin yanında gözükmekle imajları bozulurdu. Kaçtılar. Sonra kendileri de yapacaklarını söyledikleri kurultayı
yapmadılar.

İHD, Tutsaklar
Adına Asla Konuşamaz
19-22 Aralık katliamından sonra
İHD, ne katliama tepki göstermiş
ne de F Tiplerine karşı mücadele et-

miştir. Biz 28 cenazeyi kaldırırken
hiç birisi yanımızda yoktu. Daha
sonra 122 cenazede de yoktu. Ama
ne zaman devlet tüm saldırılarına
rağmen direnişi kırmayı başaramadı,
İHD’nin başını çektiği reformistler
devletin ağzıyla konuşmaya başladılar.
19-22 Aralık katliamından bir kaç
hafta, bir kaç ay sonra, katliamdan
sonra direnişe başlayan oportünistlerin
düşüncesi olarak çıktı karşımıza. Eski sivil toplumculuk maskaralıklarını yeniden gündeme getirdi. “Aracılar olsun”, “Olmazsa aile inisiyatifi olsun” gibi düşünceleri yeniden
piyasaya sürmeye başladı. Ve 121
gündür direnişte olanların düşüncelerini almadan, dışarıda Ölüm Orucunu sürdüren TAYAD’lılara sormadan Adalet Bakanlığı’yla görüşüp
direnişin bitirmek için “aracılık”
yapmaya kalkışmış, olmazsa “aile
inisiyatifi olsun” demiştir. Adalet
Bakanlığı bunları kabul etse bile direnişteki tutsakların bunları kabul
edip etmeyeceğini sorma gereği bile
duymamıştır. Ama tutsaklar kabul
etmesede İHD’ye göre sorun yoktur.
O, devlet tarafından kabul görülmenin
peşinde. “Devlet anlaşmak istiyordur
ancak, tutsaklar, özellikle DHKP-C
tutsakları anlaşmadan yana olmuyor
ve bozgunculuk yapıyordur.” Evet,
İHD’ye göre böyledir. 28 tutsağı katleden devlet değilmiş gibi, Adalet
Bakanlığı sorunun çözülmesinden
yanadır ama DHKP-C tutsakları çözüme yanaşmadıkları için çözümün
önünü tıkamaktadırlar.
Siz kim oluyorsunuz da tüm tutsaklar adına Adalet Bakanlığı’yla
görüşüyorsunuz?
İHD bu direniş düşmanlıklarının
hesabını vermek zorunda.

Ankara Yürüyüşünü
Neden İptal Ettiğinizi
Açıklayın
Direnişe 19-22 Aralık’tan sonra
katılmak zorunda kalan oportünistlerin aileleri, İHD çatısı altında hareket ediyorlardı. İHD, Avrupa emperyalistlerinin icazetinde kurulmuş
ve kurulduğundan beri asla devrim-
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cileri savunmamıştır. Ancak buna
rağmen oportünizm hep İHD çatısı
altında hareket etmiştir. Direnişin
başından beri de hep direnişin karşısında olmuştur. Politik olarak devlete
hizmet etmiştir. Ancak tabanı çoğunlukla oportünistlerin tutsak ailelerinden oluştuğu için süren direnişe
de kayıtsız kalamamıştır.
Mayıs 2001’de tutsaklara uygulanan tecrite ve işkencelere dur demek, mevsimlerdir süren ölüm oruçlarına ses katmak için onlarca demokratik kitle örgütünün katılımıyla, kitlesel bir Ankara yürüyüşü için
karar alındı. Ancak bu kararın duyulması üzerine Ankara Valiliği bir
açıklama yaparak “Ankara’da hiçbir
gösteriye izin verilmeyeceğini” açıkladı. Ortalık hemen karıştı. Hemen
eylemi “temsili” hale dönüştürmeye, eylemi yasak savma eylemi haline getirmeye yönelik yaklaşımlar uç
verdi. Tartışmalarda İHD, bahane
üzerine bahane üretmeye başladı.
“Pazar günü KESK’in de bir eyleminin olacağı, aynı anda iki eylemin provokasyon yaratmaya elverişli olacağını” söylediler. KESK’le
görüşüldü. “Hayır böyle bir sorun
olmaz dediler.” Ama İHD’de eylemden kaçmak için bahane çoktu. İHD
bu kez “Eylemin pazar günü yapılmasının kitleselliği etkileyeceği, Pazar günü insanların pikniğe gideceği...” gerekçesiyle karşı çıktı. Sonuçta F Tiplerine karşı yapılacak kitlesel bir yürüyüşün engellenmesinde
başarılı da oldu. 17 Mayıs 2001’de
yaptığı bir açıklamayla eylemden
çekildiğini duyurdu. TAYAD’lı Aileler yalnız başına Ankara’ya yürümek zorunda kaldılar.

Hikmet Sami Türk’ün
Sözcüleri: “Takipçisiyiz”
Diyor:
Yeter ki Direnişi Bırakın!
“Takipçisiyiz” demişlerdi. Kimler
yoktu ki aralarında. Türkiye tarihinde
belki bir “ilk”ti. İlk kez bu kadar
çok sayıda kurum, “en üst düzeyde”
aynı konuda, aynı tavırda birleşiyor,
aynı şeyi söylüyorlardı: “Takipçisi-
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yiz!”
“Takipçi”lerin bir kısmı şunlardı:
“TÜRK-İŞ Genel Başkanı, DİSK
Genel Başkanı, KESK Genel Başkanı, HAK-İŞ Genel Başkanı, İHD
Genel Başkanı, TİHV Başkanı,
Mazlum-Der Genel Başkanı, ÇHD
Genel Başkanı, ÇGD Genel Başkanı, Halkevleri Genel Başkanı,
ÖDP Genel Başkanı...” (Yaşadığı-

mız Vatan, 16 Temmuz 2001, Sayı
99)
“Takipçisiyiz” diyenler, tutsakların
direnişi bırakmalarını istiyor ve tusakların taleplerinin mücadelesini dışarıda kendilerinin vereceğini söylüyorlardı. Ancak hiçbir şeyin takipçisi olmadılar. “Biz takipçisiyiz...
bırakın” diyerek, tutsakların ödediği
bedelleri ağırlaştırdılar. Tutsaklar için
bir kez bile kıllarını kıpırdatıp tek
bir eylem yapmadılar.

F Tiplerinden Her gün
Tabutlar Çıkarken
Devlete Sesini
Çıkartmayanlar,
Feda Eylemini Kınadı
10 Eylül 2001’de F Tiplerine karşı
Uğur Bülbül adında Cephe savaşçısının yaptığı feda eyleminin arkasından başta İHD Diyarbakır şubesinden, İHD merkezine olmak üzere
reformistler “kınama” yarışına girdiler.
“Şiddet nereden gelirse gelsin”
diyor İHD. Onlar zaten “yaşam hakkı” savunucusu ya. Faşizmin egemen olduğu bir ülkede bunu nasıl
yapacakları belli değil ama olsun yine de onlar “nereden gelirse gelsin”
diyerek gerçekte olmayan “arada”
bir yere durmuşlar, habire kınıyorlar.

“Siz Eylem Yaparsanız
Devlet de Saldırır” Diyen
Anlayış Neyin
Mücadelesini Verecek?
Bu anlayışın sahipleri “F Tipleri
kapatılsın” diye kampanya yürütecek.

Yapacağınız eylemlerin, atacağınız
sloganların listesini de AKP’nin polislerine verip gerekli izni almışsınızdır. Çünkü siz devletin icazetinin
dışında eylem yapamazsınız.
Bakın “insan hakları savunucusu”
İstanbul İHD başkanı, İçişleri Bakanı’nın Armutlu’ya saldırı tehtidine karşı ne diyor: Güya ona karşı çıkıyor ama öte yandan devrimcilere
dönüp, “siz eylem yaparsanız bakın
devlet de saldırır” diyor. (Özgür Vatan, 17 Eylül 2001, Sayı 19)

İHD Genel Başkanı
Hüsnü Öndül Bir Kez
Daha Tutsaklara “Direnişi
Bırakın” Diyor!
Niye? Çünkü oligarşi öyle istiyor.
Emperyalizm öyle istiyor. Hikmet
Sami Türk öyle istiyor.
İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül, 9 Mayıs’ta Adalet Bakanı’yla
görüştükten sonra yaptığı açıklamada, artık ölüm orucu eylemine son
verilmesi gerektiğini söyledi. Peki
niye?
Çünkü; “Sayın Bakan... ‘eylemler sona erdiğinde, uluslararası cezaevleri sempozyumu (konferansı)
düzenleyeceklerini ve bu sempozyumun sonuçlarını değerlendireceklerini’ açıklamışlardır.” (İHD
açıklamasından) (Ekmek Ve Adalet,
20 Mayıs 2002, Sayı 9)
19-22 Aralık öncesinin “Toplumsal mutabakat” yalan ve aldatmacasının yeni ve ondan bile geri bir versiyonu. Ama Öndül’ler devrimcilere
değil, ona inanmaya hazır oldular.
Şimdi bu kafalar “F Tipleri kapatılsın” diye kampanya yapıyorlar
ve diyorlar ki, “tüm kesimleri duyarlı
davranmaya ve kampanyaya destek
vermeye çağırıyoruz.”
F Tipleri konusunda herkes duyarsız, bir İHD İstanbul şubesi duyarlı. Tarih unutulur mu sanıyorsunuz? Aradan 12 yıl geçti, o günlerde
neyi savunduğunuzu, neler yaptığınızı
kimse hatırlamaz mı sanıyorsunuz.
O günlerin hesabını vermeden konuşamazsınız.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Devrimcileri İhbar
Etmenin Hesabını
Vermek Zorundasınız!
İHD İstanbul Şubesi’nin Başkanı sıfatını taşıyan Kiraz Biçici, kendisine “kontrgerillanın gazetesi”
Hürriyet tarafından devrimci avukatlar hakkında yöneltilen sorulara,
açık bir ihbarcılıkla cevaplar vermiştir. Biçici, Eylem Göktaş’ın avukatlığını bırakan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarını şöyle ihbar etmiştir:
“Eylem Göktaş’ı bırakan avukatı
başka sebep gösterse de emareler
asıl nedenin ölüm orucunu bırakması olduğunu gösteriyor.” (Alıntı
Büyük Direniş ve Sol kitabından
alınmıştır)
Biçici’nin bu ihbarı sonucunda;
İstanbul Barosu, Halkın Hukuk Bürosu avukatları hakkında soruşturma açtı.
Devrimciler ne zaman bir hain
cezalandırsa, ne zaman bir kontrgerilla
elemanı cezalandırsa, İHD, “insan
hakları” savunucusu kesilip devrimcileri kınamıştır.
Çok sayıda devrimcinin mezarı
kırılmıştır, mezarlarımız saldırıya
uğramış ve uğramaktadır. Mezar yaptırdı diye bir çok tutuklu yakını hakkında dava açılmış, gözaltına alınanlar
ve tutuklananlar olmuştur. TAYAD’lılar defalarca linç saldırısına uğramıştır. Bunlar hak ihlali değil mi?
TAYAD’lıların insan hakkı yok mu?
Ama bu saldırılar “insan hakları”
temelinde bile İHD’nin gündemine
girmemiştir. Kiraz Biçici bu ihbarda
bulunmadan kısa süre önce
TAYAD’lılar Afyon’da polis-faşist
işbirliğiyle linç edilmek istenmiştir,
Abdi İpekçi’de defalarca gözaltına
alınmışlardır, tam 1230 gün açlık
grevi ve oturma eylemi yapmışlardır.
Bunların hiçbirisi İHD’nin gündemine girmedi. İHD, Gülben Ergen’in,
polislerin “haklarının” yılmaz savunucusu oldu ama F Tiplerine karşı
direnenlere yapılan saldırılar gündemine bile girmedi. Demek ki, İHD’nin
“özel ilgi alanları” var. “Standartları” var, “grup çıkarları” var. İlgileneceği, gündemine alacağı konular

ve olaylar da
bunlara göre
be lir le ni yor.
Peki
İHD
içindeki sol ne
dedi bu “gündem”
anlayışına? İHD
içinde yer
alan çeşitli
sol, sosyalist
gruplar da
Biçici’nin bu
i h b a r ı
karşısında
sessiz kalarak ihbara ortak oldular.

CIA Ajanı
Abromowitz’in İnsan
Haklarını Öğrettiği İHD
F Tiplerine Karşı
Mücadele Veremez
Faşizmin iktidar olduğu ülkemizde, en sıradan haklar için çok büyük
bedeller ödenmiştir. İHD gibi, emperyalizmin icazetinde, Kopenhag
kriterlerine, AB’ye sırtını dayayarak
hiç bir hakkın mücadelesini veremezsiniz. F Tiplerinin mimarı zaten
Avrupa emperyalistleridir.
Genel kuruluna CIA ajanı ABD
Bü yü kelçisi Abromowitz’i çağıran
İHD, neyin mücadelesini verecek?
Cevabını biz verelim: Tecrit de,
F Tipleri de İHD’nin umurunda değildir. Geçen 12 yıl içinde F Tiplerinin
sonuçlarını görmüş ve ona göre hareket ediyor da değildir. Bunlar defalarca, onlarca, yüzlerce somut örnekleriyle anlatılmıştır, gösterilmiştir.
Biz hücrelerin ölüm olduğunu anlatırken İHD’liler sanki hücrelerde
kendileri yaşayacakmış gibi “özel
yaşam hakkı” diyerek koğuş sisteminin karşısında hücreleri savunmuştur.
İHD anlayışının benzer pespayeliklerini bu yazı kapsamında anlatmak
mümkün değil.
Bugün, F Tiplerinde tecrit koşullarının yüzlerce ölümcül hasta tutsak
yarattığından bahsediyorlar.
GÜNAYDIN! diyoruz. Ancak bu

da sahtedir. Göstermeliktir. Onların
özgürlüğü için de bir şey yapamazlar.
Hapishanelerdeki hasta tutsaklar
olayı “Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyası ile tüm dünyanın gündemine
sokulmuştur. İHD’lilerin gündemine
de ancak o zaman girebilmiştir. O
da kıyısından köşesinden dolaşma
biçiminde. Mücadelemizin yarattığı
duyarlılıkla “hareket” edebilmişlerdir.
İHD kuyruğundan kopamayan
oportünizminden, reformistine bugün
hasta tutsaklardan bahsedenler samimiyetsizdirler. Güler Zere’nin özgürlüğünden sonra TAYAD’lılar aylarca “Hasta Tutsaklara Özgürlük”
eylemlerini sürdürdüler. “Hasta Tutsaklara Özgürlük Platformu” içinde
yer alan örgütler hasta tutsakları F
Tiplerinde oligarşinin insafına bırakıp
LGBTT’nin (Lezbiyen, Gey,
Biseksü el, Trans, Transseksü el) “haklarını” savunmaya soyundular. Hasta
tutsaklar onların öncelikli sorunu olmadı. “Biz sizin kadar ilgilenemeyiz”
dediler. Çok meşgullerdi çok... Ve
bir bir “Hasta Tutsaklara Özgürlük
Platformu”ndan ayrıldılar.
Yedi yıl süren Büyük Direniş boyunca adeta F Tiplerini, tecriti, direnişi
ağzına almayanlar, yaptıkları her
açıklamada, direnişe karşı olduklarını
söyleyenler “F Tipleri kapatılsın” diyor.
F Tiplerine karşı mücadele bedel
gerektirir. Kimseye yedeklenmeden,
bir kampanyayı örgütlemek emek ister, sabır ister...
Hadi ordan, kimseyi kandıramazsınız. Galalarla, bir kaç gösteriyle
kendinizi de tatmin edemezsiniz.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

AKP İktidarı “Yeni Düzenlemeler”
Adı Altında İnfazlara,
Hak Gasplarına Yasal Kılıf Hazırlıyor!

AKP iktidarı yine önümüzdeki
günlerde yapacağı yasal düzenlemelerle halk düşmanı yüzünü bir kez
daha göstermeye hazırlanıyor. Bu
kez de terörle mücadele kanununda
yapılacak değişiklikle molotof kokteyli “silah” sayılarak, polise, molotof kullananları öldürme yetkisi
verilecek.
Ayrıca Ceza ve Güvenlik Tedbirleri’nin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle de devrimci tutsakların avukatlarıyla görüşmeleri altı ay süreyle engellenebilecek.
Birkaç ay önce Adana Emniyet
Müdürü Mehmet Avcı’nın “Molotofkokteyli likit bomba sayılmalı ve
atanlara gerektiğinde silah kullanılmalı ve gösterici o an vurulmalı” şeklindeki açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da ardından Van Ağır Ceza Mahkemesi bir
davada molotof kokteylini silah olarak değerlendirerek en üst sınırdan
ceza vermişti.
Aradan geçen kısa zaman diliminde yaşanan gelişmeler Adana
Emniyet Müdürü’nün bu sözlerinin
hiç de öylesine sözler olmadığını
gösterdi. Zaten bugüne kadar polis ne
istemişse AKP ikiletmeden polisi
halka karşı savaşta ihtiyacı olan kanunları, genelgeleri anında çıkartmıştır.
Nitekim Adana Emniyet Müdürü’ün isteği Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından sahiplenildi. Erdoğan kısa zamanda gerekli yasal düzenlemeyi yapacaklarını söyledi.
Böylece uzun süredir savcı ve
hakimler tarafından fiili olarak uygulamaya konulan “molotof silahtır”
tezi AKP’nin getireceği bu düzenlemeyle birlikte “yasal” görünüm de kazanmış olacak.
Adalet Bakanlığı da Başbakan’ın
açıkladığı projenin startını vererek
yeni bir paket açıkladı. “Yargıyı hız-
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landırma amaçlı paket” olarak cilalanan taslak çalışmada bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülüyor. Bunlardan biri tutuklamaya alternatif olarak uygulanan adli kontrol uygulanmasındaki üst sınırın üç
yıldan beş yıla çıkarılmasına karşılık molotof kokteylinin silah olarak değerlendirilmesine imkan tanıyacak değişikliğin yapılacak olmasıdır.
Asıl olarak amaçlananın devrimcilerin mücadelesinin engellenmesi,
Kürt halkının haklı taleplerini dile getirmesinin önlenmesi olduğu, arada
bazı lehte düzenlemelerin ise bu gerçek niteliği perdelemeye dönük olduğu ortadadır.
Aslında yapılmak istenen değişikliğin fiilen uygulanıyor olması ve
mevcut yasal düzenlemelerin buna
imkan tanıyor olması ulaşılmak istenen amacın uygulamada zaten hayat
bulduğunu göstermektedir. Zira Türk
Ceza Kanunu’nun “tanımlar” başlıklı 6’ncı maddesindeki düzenleme zaten molotof kokteylini silah olarak nitelendirmeye müsaittir. Bu madde silahla işlenen suçlarla silah olmadan
işlenen suçlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmakta, her suçu silahlı
eylem olarak değerlendirmeye imkan vermekte, dolayısıyla molotof
kokteylini yakıcı ve yaralayıcı madde olarak tanımlayarak mahkemelerin molotof kokteyli kullanılan
eylemleri “silahlı eylem” olarak
değerlendirerek ağır cezalar vermesine imkan tanımaktadır. Kısaca molotofu silah olarak nitelendiren
bir düzenlemeye hiç gerek yoktur.
Mevcut yasal çerçeve buna fazlasıyla yetmektedir.
Buna rağmen molotof kokteylini
“silah” sayan değişikliğin gündeme
getirilmesinin iki temel amacı vardır.
Birincisi, molotof kokteylinin kullanıldığı eylemlere ve kullanan kişile-

re gerçek mermilerle müdahale
etme, yani polise “doğrudan ve
duraksamadan ateş etme” yetkisi
verilmesine zemin hazırlama, halkı bu
düşünceye şimdiden hazırlama yani
yönlendirme amacıdır. İkincisi, ise
mevcut yasal düzenlemelerde hakim ve savcılara istisnai de olsa özgürlükler lehine yorum yapabilmeye imkan tanıyan hükümleri
bertaraf ederek hakim ve savcıları devrimcilere daha fazla ceza
vermeye sevk etmektir.
AKP’nin halka yönelik yeni saldırılarından biri de devrimci tutsakların avukatlarıyla görüşmelerini altı
ay süreyle engellemeye yönelik yasa
değişikliği teklifidir. AKP İstanbul
milletvekili Mehmet Doğan Kubat
imzasıyla meclise sunulan Ceza ve
Güvenlik Tedbirleri’nin İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer
alan ve teklifin asıl amacını ortaya koyan maddeye göre “avukat müvekkili
ile yaptığı görüşmeyi suistimal ederse” müvekkili ile görüşmesi altı ay süresince engellenecek. Böylece Abdullah Öcalan ve F Tipi hapishanelerde ağır tecrit altında tutulan devrimci tutsakların avukatlarıyla görüşmesi sürekli olarak bu gerekçeyle engellenebilecek. Böylece F Tipi
tecrit koşullarının daha da ağırlaştırılması ve devrimcilerin savunma
haklarını kullanmalarının engellenmesi kaçınılmaz olacaktır. Tutsakların haklarını gaspeden bu yasaları çıkartırken tepkileri önlemek için de
“Haberal yasası” olarak gündeme
getirilen tutuklu ya da hükümlülerin
hasta yakınlarıyla görüşmesine imkan
tanıyacak düzenlemeyle tutsaklar lehine yenilikler yaptığının propagandasını yapıyor. F Tiplerinde devrimciler için tüm haklarda olduğu gibi bu
hak da keyfi uygulamalarla gasp edilecek ve bir yaptırım olarak yine tutsakların karşısına çıkartılacaktır.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Kurtuluş İçin

lahlı-silahsız her faaliyet,
halkı örgütlemenin her aracı gibi yazı yazmak da bir
emek işidir. Emekle yaratılır,
emekle öğrenilir ve emekle
istediğimiz sonucu alırız.
Aynı zamanda yazı yazmak sistemli
ve disiplinli düşünme işidir. Bir konuya
yoğunlaşmayı gerektirir. Düzenin bizden çalmaya çalıştığı en önemli şey
DOĞRU DÜŞÜNME özelliğidir. Yazı

Ders: Yazı yazmak
Sevgili Devrimci Okul okurları
merhaba...
Yazı yazmak devrimci mücadeledeki önemli faaliyetlerimizden birisidir. Bildiriden açıklama metnine, broşürlerden dergi yazılarına ajitasyonpropaganda faaliyetimiz devrimci mücadelenin temel bir parçasıdır.
Tabii ki sadece ajitasyon ve propaganda faaliyetlerinde değil, devrimci yaşamımızın birçok yerinde
düşüncelerimizi, ideolojimizi, yaptıklarımızı yazı ile anlatmak zorunda
kalırız. Bu yeri gelir yazacağımız
bir rapor, yeri gelir bir bildiri metni
olur... vb. Belki de hapishanede yazacağımız bir rapor olur.
Sonuçta hiçbir devrimci “ben yapamam, yazamam” diyerek yazı yazmayı kendi dışında göremez. Her
devrimci yazıyı bir silah gibi kullanmak ve düşmana bununla da vurmayı öğrenmek zorundadır.

 Yazı Yazmak
Öğrenilebilir
En başta belirtmek gerekir
ki yazı yazmak doğuştan gelen
bir yetenek değildir. Emek vererek öğrenilen bir faaliyettir.
Yazı yazmak için burjuvazinin
okullarındaki eğitime ihtiyaç
yoktur. Bilgi-birikim miktarı da
önemli değildir.
Belli bir düşünceye sahip
olan, bu düşüncesini anlatabilen
her insan bunu yazıya da dökebilir. Evet, başlangıçta zorlanılabilir yada düşüncesini ifade
edemeyen yazılar da ortaya çıkabilir. Emek vererek, biraz çabayla tüm bunlar düzeltilebilir.
Biz sosyalistiz. İnsanı varedenin emek olduğunu biliriz.
Tarih boyunca ortaya konulan
her değerin yaratıcısı insan
emeğidir. Dolayısıyla devrimci mücadelenin her aşaması, si-

Herkes Yazı
Yazabilir
yazarken de ihtiyacımız olan DOĞRU
DÜŞÜNMEK, YANİ DİYALEKTİK
DÜŞÜNMEKTİR.
Yazı yazmak bol bol "neden" sorusunu sormak ve cevap bulmak demektir. Bu soruları sorduran ve cevaplarla yazının oluşmasını sağlayan diyalektik düşünmektir.
Düzenin halka kazandırmaya çalıştığı bir düşünce vardır: Her şeyi yetenekler belirler ve yetenek doğuştan
gelir.
Biz yeteneğe inanmayız. İnansaydık ırkçı olurduk. Saç rengi, göz
rengi, deri rengi bunlar doğuştan ge-

len özelliklerdir. Bunların hiçbirisi de
kişinin yeteneklerinde belirleyici değildir. Biz herkesin öğrenebileceğine,
herkesin eğitilebileceğine inanırız.
Biz öğrenme isteğine inanırız. Bu
nedenle devrimi isteyen, yüzü devrime
dönük olan herkes her şeyi öğrenebilir.
"Ben yazı yazamam", "Ben ne
anlarım yazmaktan" gibi düşünceleri terk etmek zorundayız. Halka
devrimci mücadelenin gerekliliğini
anlatabiliyorsak, okuduğumuzu anlayabiliyorsak, okuma-yazma biliyorsak yazı da yazabiliriz.
Sonuç olarak yazı yazmak "özel
yetenekli" bir avuç entellektüelin
yapacağı bir faaliyet değil, tüm devrimcilerin emekle ve doğru düşünme tarzını öğrenmesiyle yapabileceği bir iştir. Pratiğin içinde olan herkes, halktan uzak bir avuç küçük
burjuva aydından çok daha iyi ürünler ortaya çıkarır.

 Neden

Yazı Yazmalıyız?

İdeolojimizi, düşüncelerimizi, kendimizi, ne yapmak istediğimizi, kazanımlarımızı, verdiğimiz mücadeleyi...
vb. her şeyi yazılarımızla halka taşırız.
Faaliyetlerimizi, nasıl çalıştığımızı örgütlülüğe yazdığımız raporlarla
sunarız. Rapor yazmak aynı zamanda bir konuyu kavramak ve
kavratmak demektir. ÇalışYüzeysel düşünme aslında bir düzen
ma yaptığımız alanı veya faaliyeti düşünmek, sorunlarıalışkanlığıdır.
na, çözüm yollarına vakıf olBu alışkanlık yazıda şöyle ortaya
mak demektir.
çıkar:
Halkı mücadeleye katmak
1- Doğru dürüst araştırmadan,
için açıklamalardan, bildiriye
kadar pekçok metin yazarız.
öğrenmeden kulaktan dolma bilgilerle
Dergi yazılarımızla, yayınlarıyazmaya çalışmak...
mızla, broşürlerimizle halka
2- Soru sormadan yani
ideolojimizi taşırız. Örgütüderinlemesine düşünmeden yazı
müzün pratiğinden öğrendiğiyazmaya çalışmak...
miz sonuçları yeniden teori
haline getirerek yazıya dökeriz.
3- Konuyla ilgili düşünceleri dağınık
Bizim pratiğimiz zengindir,
bir şekilde alt alta sıralama...
militandır, iddialıdır... Dolayı4- Konuyla ilgili araştırma yapmayı,
sıyla yazılarımız da aynı özeldaha önce benzer konularda yazılmış
liklerin oluşturduğu bir birikimi ifade eder. Pratiğimiz gibi
yazıları bulup onlardan kopya çekmek
köşeli, sade ve militandır.
olarak anlamak...
Yazılarımız, halkın çok
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Yazı yazarken;
1- Dilimiz sade ve anlaşılır olmalı,
karmaşık anlatımlar, yabancı ve

belliğin sonuçlarıdır.
çeşitli kesimlerinin pratianlaşılmaz kelimeler kullanılmamalıdır.
ğinden süzülüp geldiği
2- Yazı somut ve hayatın içinden
için zengin deney ve biriNasıl Yazacağız?
kimleri ifade eder.
olmalı.
Öncelikle yazacağımız
Mücadelemizi, kaza3- Örnekler verilmeli, soyut
konuya vakıf olacağız. Araşnımlarımızı, zaferlerimizi
anlatımlardan uzak durulmalı.
tıracak,
öğreneceğiz. Kuyazdıklarımızla yaygın4Yazının
her
yerinde
"neden"
sorusuna
laktan
dolma
değil doğrululaştırır, propagandasını yağundan emin olduğumuz
par, gelecek için örnek cevaplar olmalı, muğlak, belirsiz noktalar
bilgilerle yola çıkacağız.
kalmamalı.
haline getiririz.
Araştırma yaparken işimize
Burjuva ideolojisiyle,
5- Yazı hitap ettiği kitlenin ihtiyacına
yaracak, konuyla ilgili her
dışımızdaki solla ve kenuygun ve örgütleyici olmalı.
şeyi not alacağız. Yazarak
di içimizdeki ideolojik
çalışmak önemlidir.
mücadelede yazdıklarımız
ğuştan yetenek sahibidir vb.
Yazıyı nasıl yazacağımızı düşünme
önemli bir rol oynar.
Biz ise değişime ve her şeyin öğişini başımızı iki elimizin arasına alaKurallarımızın, düşünme-çalışrenilebileceğine inanırız. Kolektivizm
rak değil, kalem ve kağıtla yazarak yama-yaşama tarzımızın benimsenmeen büyük güç kaynaklarımızdan biripacağız. Sonra bunlara tek tek dönüp
sini yazdıklarımızla sağlarız.
sidir. Kolektif irade bilmediğimizi öğher birini "neden" sorusuyla açmaya
Eğitim çalışmalarımızı yazdığımız
retir, yılların deney ve birikimini bize
çalışacağız. Ortaya bir taslak çıkacaktır.
çalışma notları ile sürdürürüz.
aktarabilir, düzenin her tür ideolojik salTaslağın eksiklerini tamamlayacak,
Kısacası; devrimci yaşamımızın tadırısı karşısında bizi savunabilir.
yanlışlarını düzenleyeceğiz.
mamında yazmaya ihtiyacımız vardır.
Bir başka engel mükemmelliyetYazı yazarken;
Ve bu açıdan hiçbir devrimci bunlaçiliktir. Olacaksa ya en iyisi olacak ya
1- Dilimiz sade ve anlaşılır olmarı başkasının yazmasını bekleme ve
da hiç olmayacak... Yaşamda hiçbir
lı, karmaşık anlatımlar, yabancı ve anyazı yazmayı kendi dışında görme
şey böyle olamaz. Her şeyin sadece en
laşılmaz kelimeler kullanılmamalıdır.
lüksüne sahip değildir.
mükemmelini isteyenler hiçbir şey ya2- Yazı somut ve hayatın içinden
Tersine emeği, yoğunlaşması ve
pamazlar. Her işi ilk kez yaptığımızolmalı.
çabası ile öğrenmek ve kendisini geda pekçok yanlış ya da eksik yapabi3- Örnekler verilmeli, soyut anlaliştirmek zorundadır.
liriz. Öğrenerek ilerler ve daha iyiletımlardan
uzak durulmalı.
rini başarırız. Mükemmeli istemek
Yazı yazmak düşüncelerimizi net4- Yazının her yerinde "neden" soaslında hiç yapmamak anlamına geleştirir, berraklaştırır.
rusuna cevaplar olmalı, muğlak, belir. İdealizmdir.
Yazı yazmak bilgiyi araştırmaya,
lirsiz noktalar kalmamalı.
Bu devrimci için sınır koymak deöğrenmeye ve sonuç olarak gelişme5- Yazı hitap ettiği kitlenin ihtimektir, gerilemek demektir.
ye sevk eder. Yazı çalışması içinde düyacına
uygun ve örgütleyici olmalı.
şüncelerimizi geliştirir, yeni bilgiler öğDiğer bir engel de yüzeysel dürenir, kendimizi daha iyi ifade edebiYazarken kendi cümlelerimizi kulşünmedir. Yüzeysel düşünme aslında
lir hale gelir ve gelişiriz. Yani yazı çalanalım. Kendimize özgü cümleler
bir düzen alışkanlığıdır.
lışması bir zorunluluk olmanın yanı sıra
kurduğumuzda bunun gerektiği kadar
Bu alışkanlık yazıda şöyle ortagelişimi sağlayan bir etkendir.
güzel olmayacağından korkmamak
ya çıkar:
gerekir. Kendi sözümüz her zaman
Adeta bir öğretmen gibi pratiği1- Doğru dürüst araştırmadan, öğdaha iyi dinlenir, her zaman daha yemizi sorgulatan, hata ve yanlışlarımızı
renmeden kulaktan dolma bilgilerle
rinde olur. Doğal cümleler kurmazsak
gösteren bir faaliyettir.
yazmaya çalışmak...
sözlerimiz anlaşılır olmaz.
2- Soru sormadan yani derinleHazır yazılardan, hazır notlardan
Yazı Yazmayı Engelleyen mesine düşünmeden yazı yazmaya çakopya çekilmemelidir. Bu batak bir işlışmak...
Nedenler Nelerdir?
tir. Kötü de olsa yazı mutlaka bizim ya3- Konuyla ilgili düşünceleri daEn önemli engellerden birisi "ben
zımız olmalıdır. Varsın birkaç kez düğınık bir şekilde alt alta sıralama...
yapamam", "olmaz" düşüncesidir. Yani
zeltilsin ya da baştan yazmak gereksin.
kendine güvensizlik olarak ortaya çıkar.
Bundan korkmamak gerekir... Çünkü
4- Konuyla ilgili araştırma yapmabu bağımsız çalışmayı öğretecektir.
Bu da düzenin verdiği düşünme
yı, daha önce benzer konularda yazıltarzına başka bir örnektir. Düzende biSevgili Devrimci Okul okurları, bu
mış yazıları bulup onlardan kopya çekrey yalnız ve çaresizdir. Var olan duhaftaki çalışmamızı bitiriyoruz. Hafmek olarak anlamak...
ruma boyun eğmeyi, değiştirmeye
taya başka bir konuda görüşmek üzeTüm bunlar düzenden alınan düre... Hoşçakalın...
çalışmamayı öğütler... Herkes doşünmeme alışkanlığının yani tem-





22

15 Ocak 2012 / Sayı:19

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

İki Lider, İki Dünya, İki İdeoloji
Kuzey Kore lideri Kim Jong İl
17 Aralık’ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit düştü. Kim Jong İl’in
şehitliği ve Kuzey Kore halkının
gösterdiği derin üzüntüler burjuvazi
cephesinde tartışmalara neden oldu.
Burjuva medya önce şehit düşen
Kim Jong İl’e saldırdı. Düzmece,
demogojik, yalan haberlerle Kim
şahsında Kuzey Kore halkına, sosyalizme saldırıyorlardı. Kim Jong İl
için burjuva medyada söylenenlerin
bazıları: “Ülkesindeki lakabı ‘Sevgili
lider’ olan Kim Jong Il, sigara tiryakiliği, konyak düşkünlüğü ve iştahıyla tanınıyordu. (…) Yaklaşık 1.55
metre boyundaki Kim, uzun boylu
görünmek için platform topuklu ayakkabılar giyiyor ve permalı saçlarını
kabartıyordu. Gri ve yeşil renkli tulumlar tercih eden Kim, kıyafetlerini
mutlaka güneş gözlükleriyle tamamlıyordu. Medeni durumu konusunda
ayrıntılı bilgi olmayan Kim'in bir
kez evlendiği ve en az 3 kadınla birlikte olduğu sanılıyor. Kim'in, bu kadınların ikisinden üç oğlu, bir diğerinden ise kızı olmuştu. (...) Kuzey
Kore liderinin ayrıca sinema tutkunu
olduğu ve 20 bin DVD içeren bir arşive sahip olduğu belirtildi. Kim'in en
sevdiği film ise Rambo'ydu.” (Hürriyet, 19 Aralık 2011)
Burjuva basının hemen hemen
tümünde de bu ve benzeri biraz fazla
biraz eksik, yalan ve demogojik haberler birkaç gün boyunca yayınlandı.
Burjuvazinin saldırısı bununla sınırlı değildi elbette. Kim Jong İl’in
yerini alacağı söylenen oğlu Kim
Jong Un hakkında da benzer demogojik yalanlar sıralandı.
Kuzey Kore’nin nükleer silahlara
sahip olduğu, bunlarla denemeler
yaptığı, dünya için tehdit oluşturduğu
yazıldı. Kuzey Kore halkının yıllardır
açlıkla pençeleştiği söylendi.
Ve Kim Jong İl’in ölümü ardından
Kuzey Kore halkının yas tutması,
ağlaması burjuva medyada magazin
haline getirildi. En çok da bu yanıyla
tartıştırıldı.

Neydi İnsanların Böyle
Ağlamasının Nedeni?
Kuzey Kore Nasıl Bir
Ülkeydi? Halkı Nasıldı?
Burjuvazi her şeyi bir “sır” perdesine büründürürken burjuva medya
gerçeği gizlemek, yalanları gerçekmiş gibi sunmaktan başka bir
şey yapmaz. Kim Jong İl’in ölümünü
nasıl bir haber konusu yaptığına bakın. Nerelerden, nasıl ele aldığına
bakın. Görülecek ki burjuvazi her
şeye ama her şeye kendi sınıfsal çıkarlarından bakar. Sınıf çıkarları için
yapmayacağı şey yoktur; yalan, demogoji, katliam…
Burjuvazi sınıf bilinciyle yaklaşır.
Halka, devrimcilere, Kuzey Kore
halkına ve onun yöneticilerine kini
bundandır.
Burjuvazi kendi ahlakıyla, kendi
değerleriyle söyler, yazar, yaşar. Bu
doğaldır. Doğal olmayan bu gerçeğin
unutulması, gözardı edilmesidir.
Burjuvazi sınıf düşmanımızdır.
Bu bilinçle bakmalıyız bizde. Burjuvazi ne diyorsa, ne söylüyorsa tersini düşünmeliyiz. Bu en basit, en
temel sınıf mücadelesi, sınıf bilinci
gerçeğidir.
Kim Jong İl’in şehit düştüğü günlerde Çek Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Vaclav Havel’in ölümünü
duyurdu burjuva basın.
“Çek Cumhuriyeti’nin geçen pazar yaşamını yitiren komünizm karşıtı
eski cumhurbaşkanı, oyun yazarı,
şair Vaclav Havel halkı tarafından
anahtarlarla uğurlanıyor. Anahtar
sallamak 1989’daki adıyla Çekoslovakya’daki Moskova uydusu komünist
rejimin sonunu getiren Kadife Devrim’in sembol hareketiydi. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da dün
Havel’in arabaya yerleştirilen naaşı
Prag Kalesi’ne doğru yola çıkarken,
siyah kıyafetlere bürünmüş binlerce
kişi kortejde yer aldı.” (Hürriyet, 22
Aralık 2011)
Amerikancı Fethullah Gülen'in
Zaman'ı da şöyle yazıyordu Havel'in
ölümünün ardından: “Eski Çekoslo-

vakya'da 1989'da yapılan Kadife
Devrim'in öncülerinden olan Havel,
Çek Cumhuriyeti'nde 1990'da yapılan
ilk serbest seçimlerde cumhurbaşkanı
oldu. Ülkenin 1993 yılında Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak barışçı
bir şekilde ikiye bölünmesinde de
önemli rol oynayan Havel, yeni Çek
Cumhuriyeti'nin de ilk cumhurbaşkanı
olarak seçildi.” (Zaman, 19 Aralık
2011)
Şimdi Kim Jong İl için yazılanlarla
Vaclav Havel için yazılanları karşılaştırın. Ki her ikisini yazan da burjuva medyadır.
Bir yanda "aşağılık komplesi içinde olan, lüks içinde yaşayan" diktatör
Kim Jong İl diğer yanda "barış savunucusu, devrimin öncüsü, efsanevi
lider" Vaclav Havel.
Burjuva medyada yazılanlara bakarsak Vaclav Havel'in ardından ağlamak serbest, ağlamak gayet normal,
ancak Kim Jong İl'in ardından dökülen gözyaşları "sahte", ağlamayan
"cezalandırılıyor". Burjuvazinin
ahlakı budur. Burjuvazinin sınıf bakışı
budur.

Gerçekte Kimdir
Vaclav Havel?
Kimdir Kim Jong İl?
Vaclav Havel bir komünizm düşmanıdır, karşı-devrimcidir. Sosyalist
Çekoslavakya'da kapitalist restorasyonun mimarıdır.
Kim Jong İl ise sosyalist Kuzey
Kore'nin lideridir. Emperyalist saldırganlığa karşı ülkesinin başında
olan, emperyalizme teslim olmayan,
ona meydan okuyan Kuzey Kore'nin
lideri.
Karışık bir şey yoktur.
Burjuvazi kendi sınıf çıkarlarının
penceresinden bakıyor, kendi ideolojisiyle düşünüyor. Bunun için saldırıyor halka, devrimcilere, Kuzey
Kore halkına, yöneticilerine. Bunun
için kin duyuyor. Bunun için yalan
ve demogoji silahını kullanıyor. İnsana dair duyguları ancak biz yaşarız.
Burjuvazi bu duyguları da satmıştır,
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ru bir durum olarak yansıtırken
halkların kendi şiddetlerini
uygulamasını "terörizm" olarak suçlayıp mahkum etmeye
çalışırlar. Bütün bunlar emperyalizmin bilinçli politikalarıdır.
Milyonlarca Koreli liderinin arkasından
Dünya halklarını tehdit eden
gözyaşı döktü. Kendi halkına kan
tek güç emperyalizmdir. Bugünkusturan emperyalist ve işbirlikçi ülkelerin kü dünya tablosu; açlıklar, ölümsözcüleri halkın bu gözyaşını anlayamaz. ler, katliamlar, işgaller, bunu
fazlasıyla kanıtlamıştır ve kakazınmaya çalışılırken emperyalizm
nıtlamaktadır.
kendi suçlarını, kendi katliamcılığını
Bugün Suriye de, İran da, Kuzey
gizler.
Kore
de yönetimleriyle, sistemleriyle
Dünya Halklarını Tehdit
Emperyalizm saldırısında o derece
kendi içlerinde farklılıklar taşımakla
Eden Emperyalizmdir
pervasızdır ki; kendisi her türlü silaha
birlikte emperyalizmin ‘yeni dünya
sahiptir, nükleer gücü elinde bulun“Kuzey Kore’den askeri güç kuldüzeni’ önünde engeldirler ve bu andurarak dünyaya tehdit oluştururken
lanma tehdidi”, “Kuzey Kore’den salamda emperyalizm için tehdit duve bu durumu gayet meşru gösterirken
vaş tehdidi”, “Dünyada nükleer bomrumundadırlar.
bir başka ülkenin bu silahlara sahip
ba korkusu artıyor: İran, Kuzey Kore
Gerçek budur; emperyalizm kenve Pakistan’dan sonra sıra kimde?”
olmasını "büyük tehdit" olarak sudisi için tehdit olanı dünya halkları
nup mutlaka ve hızla ortadan kaldıKuzey Kore ile ilgili bu yalanlar
için tehdit olarak sunmaktadır.
rılması gereken bir soruna dönüştürür.
onyıllardır sürüyor. Emperyalizmin
Sorun emperyalizmin yeni dünya
bilinçli bir saldırısıdır bu.
Emperyalistler ve yerli işbirlikdüzenine teslim olmamak, emperçileri halklara her türlü şiddeti uyyalizme karşı halkların ulusal ve sosBöylelikle Kuzey Kore saldırgan
yal kurtuluş savaşlarını büyütmektir.
bir ülke olarak yansıtılır, bilinçlere
gulamalarını zorunlu, gerekli ve meşkirletmiştir. Anaları yoktur
onların, özlemleri, aşkları
yoktur. Sevdikleri yoktur. Onların gözyaşları sahtedir. Onlar
katlederken kahkahalar atan
insanlıktan nasibini almamış
zebanilerdir.
Onların Kuzey Kore halkının
duygularını anlamasını beklemiyoruz. Sadece halkın duygularının, değerlerinin içini boşaltmaya çalışmasına, ona dil
uzatmasına öfke duyuyoruz.

Meclis iç tüzüğünde değişiklik:
Oligarşinin meclisinde kendi
muhalefetine de konuşmak
yasak!
Faşizmle yönetilen ülkemizde
Alman papazın sözleri herkes için
geçerlidir. Faşizme göre kendisine
hizmet etmeyen herkes düşmandır.
Şimdi sıra meclise geldi. AKP,
meclis iç tüzüğünde yapmak istediği
değişikliklerle faşist düzenin kendi
muhalefetini susturuyor.
Yeni-sömürge ülkelerde meclis
-ki faşizmi en iyi perdeleyen kurumdur- demokrasicilik oyununun
en önemli aracıdır. Seçimlerde birileri
iktidar ve birileri de muhalefet olmak
durumundadır, demokrasi oyununa
göre. Ve muhalefet partileri iktidarı
eleştirerek o koltuğa kendisinin geçebilmesinin hesabını yapar. Bu gerçek herkes tarafından bilinmesine
rağmen BU oyun sürdürülür.
AKP, şimdi bu oyunun da sınır-
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larını daraltıyor. Meclis
iç tüzüğünde değişiklikler
yapılması için geçtiğimiz
hafta meclis genel kuruluna başvuran AKP, bir
takım değişikliklerle halka
karşı çıkarılacak yasaların
tartışmasız, görüşmesiz ve hızla çıkarılmasını amaçlamaktadır. 30 Aralık'ta meclis genel kuruluna sunulan
teklif AKP'nin dilinde "meclisin
daha sağlıklı işlemesi" adına yapılmış bir tasarıdır.

Teklife göre,
-AKP, halka karşı bir kanun teklifi
sunacak, düzen partileri düzen sınırları içinde dahi bunu eleştiremeyecek, soru soramayacak.
-Komisyonlarda her üyenin yalnızca bir önergeyle sınırlandırılması,
AKP'nin kimsenin öneri getirmesine
dahi ihtiyaç duymaması anlamına
geliyor.
-Varolan meclis içtüzüğüne göre
genel kurul sırasında her milletvekilinin "karar yeter sayısı" isteme

ve genel kurulda yeterli sayıda milletvekili olup olmadığını kontrol
etme hakkı varken; AKP'nin teklifinde bu en az on beş milletvekilinin
istemesi durumunda gerçekleşecek.
Yani kararlar oldu bittiyle, jet hızıyla
ve mecliste yeterli sayı olmadan da
çıkarılabilecek.
-Bu tasarı gündemi yalnızca
AKP'nin belirlemesi, muhalefetin
kendi gündemini ya da gözlerden
kaçırılmak isteneni dahi gündeme
getirememesi anlamına geliyor.
-Burjuva muhalefetin kendi önerileri üzerinde konuşma süreleri
kısaltılıyor ve böylece AKP'nin dışında kimsenin sesinin çıkmasına
izin verilmiyor...
Buyurun buna "demokrasi" diyelim eğer dilimiz varacaksa. Meclis
kürsüsünden bir başka partiyi despot,
diktatör ilan eden, Hitler'in ismini
de sık sık başka düzen partisine yamayan AKP, faşizmin bugün iyi
bir temsilcisidir. Hitler'e iyi bir
öğrencidir.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Röportaj

Ergene’yi, Onu Kirleten AKP Değil, Sadece
Halkın Örgütlü Mücadelesi Temizler
Trakya Halk Komitesi’nden İsmet
Patron, Necmi Uçar ve Muhsin Engür
ile Ergene Nehri ve başlattıkları kampanya üzerine yaptığımız röportajı
yayınlıyoruz.
İsmet Patron (Emekli Çiftçi):

“Şu an tarlam kalmadı
ancak mesleğim oydu”
Yürüyüş: Kampanyadan bahseder
misiniz? Ne zaman başladı? Nerelerde çalışma yürütüyorsunuz? Trakya Halk Komitesi’nin çalışmalarına
nerelerde nasıl bir katılım var?
İsmet Patron: Benim için kampanya Trakya Halk Komitesi gönüllülerinin köyüme gelip beni bulmasıyla başladı diyebilirim. Öncesinde
de Ergene Nehri’nin kurtarılmasıyla
ilgili yıllardır verilen mücadeleler
vardı. Ancak Trakya Halk Komitesi
gönüllüleri arasında genç üniversiteli
arkadaşların da olması, Ergene’ye
sahip çıkmaları beni çok sevindirdi.
İçimdeki umudu yeşertti. Bu nedenle
benimle görüşülmesinin hemen ertesinde arkadaşlara ulaşarak çalışmalar hakkında bilgi alarak kampanya
çalışmasına katıldım.

Necmi Uçar : (Emekli Aynı Zamanda Asansör Ustası): Kampanyamız Ekim ayı itibariyle başladı. Yapılan kampanyada Kırklareli il sınırları içerisinde belirlediğimiz 4
bölgeye öncelikli olarak ulaştık. Bunlar Pehlivanköy, Sinanlı, Karamusul,
Kırklareli Şeytandere üzerindeki köylerdir. Gittiğimiz yerlerde, köylerde
gördük ki Ergene’nin kirletilmesi
karşısında halkın tepkileri var. Aynı
zamanda bizden önce Ergene ile ilgili
yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığından da bahsediyordu insanlar.
Bir karamsarlık vardı insanların üzerlerinde. Bir kez gelinip sonrasında
gelinmemesinden sitem ediyorlardı.
Ergene’nin geçmişini bilenler, o günlerin geri gelmesi için ne gerekiyorsa

yapılması gerektiğini ifade
ediyorlardı. Bizler Trakya
Halk Komitesi olarak Trakya
halkına güven verecek çalışmaları önümüze koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu amaçla da önümüze bir takım hedefler koyduk. Var olan Ergene sorununun çözümünü sürekli insanlarımızın gün- Necmi Uçar
Muhsin Engür
deminde tutabilmek için
sürekli kültürel sanatsal
Bugün Ergene etrafında hiçbir şey
faaliyetler belirledik. Örneğin,
yaşamıyor, mikrop bile. Önceden
köylerde film gösterimleri,
çok büyük karaağaçlar vardı, pek
kahve toplantıları, sokak tiçoğu ayakta çürüyerek öldüler.
yatrosu, skeçler gibi. Kampanyamıza katılım, önümüze koytopraklarına çok yüksek ürün verdiren
duğumuz hedefleri gerçekleştirdiğibir nehir. Bunun dışında pek çok
mizde, insanlarla karşılıklı güven
Trakyalı’ya yüzmeyi öğretmiş, zailişkimiz geliştiğinde daha da artamanında içme suyu ihtiyacının bile
caktır diye düşünüyorum.
Muhsin Engür (İşçi): Yaklaşık karşılandığı bir nehirdi.
Haliç’in etrafındaki sanayi fabri2 ay önce başladı. Ergene eşittir
kaları Haliç’i bir leş durumuna geTrakya, Trakya eşittir Ergene’dir.
tirmişti. Haliç’i temizleyelim derken
Kirletilmesindeki duyarsızlığı, sobu seferde Trakya’yı kirlettiler. Şöyle
rumlularını açığa çıkarmak ve topki, bu Haliç etrafında bulunan onlarca
raklarımızı geleceğimize, çocuklafabrika
Trakya’da Çerkezköy’e ve
rımıza daha sağlıklı bir şekilde bıÇorlu’ya taşındı. Buraya kurulu olan
rakmak için böyle bir kampanya başfabrikaların hepsi atıklarını Ergene
lattık. Ergene Nehri’nin kirliliğinden
Nehri’ne
bırakıyor. Bu atıklardan
en çok etkilenen köylerde ve yerleşim
bazıları, kostik, civa, deterjan ve
alanlarına öncelik veriyoruz. Daha
siyanürdür.
Civa ayrıca bu kirli suönce Ergene’nin kirliliği sorununa
ların
yer
altı
sularına
ulaşmasını sağilişkin yapılan çalışmalardan sonuç
layan bir kılavuz görevi görüyor.
çıkmayınca yöremiz insanı ilk gittiFabrikalar
Ergene’yi kirlettiklerini
ğimizde soruna umutsuz bakıyordu.
gizlemek
için
100-150-200 metreye
Ama biz bunun aşılabileceğine inankadar sondaj yaparak çıkarttıkları
dık. İlk adım olarak bölge insanının
temiz su kuyularının boşalanlarına
bu karamsarlığını yıkmaya çalışıyobu
kimyasal atıklarını yeraltına
ruz.
basıyorlar. Böylelikle içme suyumuza kadar zehir ulaşıyor. Ben ülYürüyüş: Ergene nerde kirlenmeye kemizde özellikle Çevre Bakanlığı’nın
başlıyor? Kirlenmesine neden olan
ne iş yaptığını merak ediyorum? Neetkenler nelerdir?
den göz göre göre Ergene boyunda
İsmet Patron: Ergene Trak- yaşayan köylülerin yaşamını hiçe sayıyorlar? Ben kendi kendime bu duya’daki 3 ilin şahdamarı gibi hayat
rumu şöyle açıklıyorum: Çünkü bu
veren bir kaynaktır. 3 ili sular. Yufabrikaların pek çoğunun ortağı mecnanistan hududuna kadar 190 km.
liste.
mesafeyi kapsar. Ve her geçtiği ilin-
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Röportaj
Ayrıca Ergene’nin kirliliğine
neden olan bir diğer etmen de belediyelerin yanık yağ türü atıkları
ve septik çukurları da Ergene’ye
boşaltmaları. Sessiz bir imha var
şu an. Bir atom bombası etkisiyle
Ergene Nehri’nin kirliliği Trakya’da yaşamı sessizce yok ediyor.

Yürüyüş: Ergene etrafına zehir
saçıyor deniliyor? Ergene nehri
nerelerde, ne tür zararlar veriyor?
Nedir etkileri?

İsmet Patron: Ergene tüm
balkanlardan uçan hayvanların göç
yolu üzerindedir. Bu bölgeden geçen
kuşların ayaklarında İtalya’dan, Romanya’dan,Yunanistan’dan geldiği
belli olan halkaları, adresleri vardı.
Ergene bunlara kılavuzluk ediyordu.
Temiz su yatağı olarak hayvanlara
ev sahipliği yapıyordu. Ve diğer yandan balıklar için de aynı görevi yapıyordu. 100-150 kiloya kadar balıklar
Tuna, Tunca, Meriç, Gala deltasından,
Arda Nehri’nden Çorlu’ya, Çerkezköy’e balık akımı olurdu. Köylüler
ekmek yerine balık, av hayvanı
yelerdi. Ergene’nin son 70 yılını iyi
biliyorum.
Bugün Ergene etrafında hiçbir
şey yaşamıyor, mikrop bile. Önceden çok büyük karaağaçlar vardı,
pek çoğu ayakta çürüyerek öldüler.
Bu fabrika atıkları 3 ile de çok büyük
zararlar verdi, en verimli toprakları
zehirledi, yok etti. Şimdi sıra buralarda yaşayan insanlara geldi. Ergene
boyunda bugün en çok pancar ve
çeltik ekimi yapılır. Köylüler bazen
Ergene’den sulamak zorunda kaldıkları için Ergene’den sulama yapmak yasaklandı. Ergene’nin geçtiği
bu 3 ilde nehir kenarındaki köy ve
beldelerde ağır bir koku vardır. Geceleri insanlar kokudan camları açamıyor, özellikle yaz gecelerinde. İnsanı istifra ettirecek kadar ağır bir
koku.
Ergene Nehri’ndeki kirli suyun
kanserojen etki yaptığı kanıtlandı.
Örneğin, pancarını sularken ayağı
suyla temas eden köylü bir buçuk
yıl ayağından tedavi oldu. İkinci
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Pirinç üreticisi pirincin bu
bölgeden dolayı ucuza
satıldığının farkında, bal
üreticisi de aynı şekilde
etkileniyor bu durumdan.
Topraklardaki verim düşük,
çiftçi bunu görüyor,
hayvancılık yapanların
hayvanları düşük yapıyor ve
insanlar bu olumsuzlukları
yaşayarak görüyor.
bir köylü cildinin bir bölümüne
bu kirli suyun temas etmesi sonucu
bir yıl boyunca ilaçlı suda oturarak
tedavi oldu. Şu an hiçbir canlı yaşamıyor Ergene’de, en son kurbağalar yok oldu.

Yürüyüş: Fabrikaların zararları
anlatıldığında Trakya halkının ‘fabrikalar kapanırsa işsiz kalırız, fabrikalardan ekmek yiyoruz’ gibi bir
kaygısı var mı? Trakya halkı sorunun ne kadar farkında?
İsmet Patron: Ergene Nehri’nin
kurtarılmasına karşı çıkan şu an için
hemen hemen yok. Önceden vardı.
Şimdi ise öldükten sonra fabrikayı
ne yapayım diye bakıyor insanlar.
Trakya halkı sorunun fazlasıyla farkına varmaya başladı. Halkın ölüm
kapısına dayandı. Koyunlar pırıl pırıl
yıkanırdı, buğdaylar yıkanırdı bu sularda, ahlat, böğürtlen, yaban eriği
bir cennetti buralar.

Yürüyüş: Kampanya kapsamında
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Neler yapacaksınız?

Necmi Uçar: Şu an için kampanya kapsamında gittiğimiz köylerde
Ergene sorununun çözümü noktasında
amaçlarımızı hedeflerimizi anlatarak,
bildirilerimizi, afişlerimizi insanlarımızla paylaşarak bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Ayrıca çalışmamızın devamlılığı için gerekli olan
çalışmanın ekonomik boyutunu da
insanlarla paylaşıyoruz.

Babaeski merkezde, Gazi Kemal
Mahallesi ve çarşıda Kasım ayı
içerisinde toplu bildiri dağıtımı yaptık. Babaeski halkından çalışmalarımızda bizden yana olduklarını,
bu kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden sözlerle sıkça
karşılaştık. İmza atmamız gerekiyor
mu, biz ne yapabiliriz diye soranlar
oldu. Pek çok esnaf afişimizi asarak
bildirimizi alarak kampanyamızı
sahiplendiğini gösterdi. Babaeski’de
olduğu gibi Kırklareli merkezde de
toplu halde bildiri dağıtımı ve afişlerimizle Ergene kampanyamızı
halkımıza ulaştırma hedefimiz var.
Ayrıca yine şehir ve ilçe merkezlerinde türkülerimizi Ergene için söylediğimiz geceler düzenlemeyi düşünüyoruz.

Muhsin Engür: Şu an için bildiri dağıtımı, afişleme gibi ilk olarak
bilgilendirme, kampanyayı, hedeflerimizi yöre insanıyla paylaşmak
üzerine bir çalışmamız var. Sonrasında köylerde Ergene için müzik
dinletileri, tiyatro gösterimleri yapmayı, skeçler oynamayı hedefliyoruz.
Yürüyüş: Halk kampanyayı nasıl
karşılıyor? Siz gidip görüştüğünüzde
onlar neler söylüyor?
Necmi Uçar: Halk kampanyamızı olumlu karşılıyor, çok onurlu
bir iş yaptığımız konusunda olumlu
eleştiriler aldık. Ancak sonuç alınması
noktasında tereddütleri olduğunu da
söylüyorlar. Ülkemizi yönetenleri
bildiklerinden dolayı halk yararına
bir şey yapmayacaklarını iyi biliyorlar.
Bu nedenle işimizin de zor olduğunu
söylüyorlar. Biz de onların yapmayacağını, bizim mücadelemizle yaptıracağımızı söylüyoruz.
Muhsin Engür: Genel anlamda
Ergene sorununun çözüleceği noktasında karamsarlık hakim. Fakat yine
de insanlar bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorlar. Bu anlamda
çok büyük anlamda olmasa da destek
görüyoruz. Sorunun bütününü kararlılığımız çözecek diye düşünüyorum.
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Röportaj
zamanda yürüttüğümüz kampanyayı da etkisizleştirmeye
çalışıyor. Ergene’nin temizlenmesi mümkündür, bunu
belirleyecek olan mücadelemizdir.

Yürüyüş: Fabrikaların zararları anlatıldığında Trakya
halkının “Fabrikalar kapanırsa işsiz kalırız, fabrikalardan ekmek yiyoruz” gibi
bir kaygısı var mı? Trakya
halkı sorunun ne kadar farkında?

Muhsin Engür: Kimse

Necmi Uçar: Tabii ki
bu kaygıları yaşayanlarda
var ancak bölgemizde de çok
fazla işsiz insan olduğundan
dolayı bu tehdit de pek etkili
değil. Trakya halkı sorunun tüm
boyutlarıyla farkında. Pirinç üreticisi pirincin bu bölgeden dolayı
ucuza satıldığının farkında, bal
üreticisi de aynı şekilde etkileniyor
bu durumdan. Topraklardaki verim düşük, çiftçi bunu görüyor,
hayvancılık yapanların hayvanları
düşük yapıyor ve insanlar bu
olumsuzlukları yaşayarak görüyor. Biz sadece bölgemizin değil
tüm Türkiye’nin bu Ergene soruna
duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü soframıza gelen temel
gıdalar yağ, şeker, pirinç, un ve
balın önemli bölümü Ergene boyundan karşılanıyor.

Muhsin Engür: İnsanların kafalarını bu anlamda bilinçli bir şekilde
bulandırıyorlar. Önce toprakları işlemez hale getiriyorlar, tarım ilaçlarının
zehrinden, akarsuların kirletilmesine
kadar tarımsal üretim genel anlamda
baltalanması, hayvancılığın bilinçli
bir şekilde yok ediliyor olması sonucu
bölgemizde topraklar hızla el değiştiriyor. Bununla birlikte tarımsal araziler hızla fabrikalaşmaya açılıyor.
Ve doğallığında hızlı bir kirlenme
var. İnsanlarımız örgütsüz ve bilinçsiz
olduklarından dolayı da çok çabuk
kandırılabiliyor, fabrikaların geleceğini
kendi geleceği gibi görebiliyor. Oysa
yakın bir zamanda kendi topraklarında
ırgat, fabrikalarda köle durumuna düşecek. Sorunun bir boyutuyla farkında
fakat örgütsüz olduğu için de dirençsiz.
Çok küçük bir azınlık bu anlamda
net bakıyor, çözümü aktif mücadeleden yana görüyor.
Yürüyüş: Ergene ne zaman gün-

Yani fabrikaların %85’inin
kaçak ve işletme ruhsatları
olmayışına göz yuman
AKP’dir. Sorunu yaratan
AKP iktidarıdır, bu düzenin
kendisidir. Bu nedenle bu
düzenin Ergene sorununu
çözeceğini düşünmüyorum.
Bu sorunu ancak halkın
örgütlü mücadelesi
çözebilir.
dem olsa AKP bir proje açıklayıp
Ergene’yi temizleyeceğini söylüyor.
Ergene’nin temizlenmesi mümkün
mü? Halk AKP’nin bu projelerini
nasıl karşılıyor?

İsmet Patron: Ergene’nin temizlenmesi mümkün, insan elinden hiçbir
şey kurtulamaz. Ancak AKP bu sorundan kendine pay çıkarmaya çalışıyor.
Ancak Trakya halkı bu politikalara
itibar etmiyor. Bunun altında yatan
nedenlerden biri de ne acıdır ama insanların akşamları haber izlememesi
yatıyor, biraz duyarsızlıktan kaynaklı.
Necmi Uçar: AKP halkın son
dönemde sıkça gündeminde olan Ergene sorununu için “gereğini yaptık”
diyerek sorunu gündemden düşürmeye
çalışıyor. Sorunun kaynağını fabrika
atıklarından ziyade evsel atıklara yönlendirerek var olan durumu kendi sorumluluğundan çıkarmaya çalışıyor.
Ve aynı şekilde sorunu bu çarpıtmayı
panel türü çalışmalarla bölgemizde
insanlara ulaştırmaya çalışarak aynı

AKP’nin bu yalanına inanmıyor. Her ne kadar düzene
boyun eğse de onların her
dediğine de inanmıyor. Ergene’nin temizlenmesi mümkün. Ancak iş temizlemekle
bitmiyor. Bu bir sistem sorunu, düzen sorunu. Yani
fabrikaların %85’inin kaçak ve
işletme ruhsatları olmayışına göz
yuman AKP’dir. Sorunu yaratan
AKP iktidarıdır, bu düzenin kendisidir. Bu nedenle bu düzenin
Ergene sorununu çözeceğini düşünmüyorum. Bu sorunu ancak
halkın örgütlü mücadelesi çözebilir.

Yürüyüş: Ayrıca sizin eklemek
istediğiniz bir şey var mı?
İsmet Patron: Ergene sorununa sahip çıkan Trakya Halk Komitesi gönüllüleri bana güven verdi.
Yaşam inancımı artırdılar bu nedenle
ben de kampanya çalışmalarında yer
alıyorum.
Necmi Uçar: Biz Ergene sorununu
sadece bölgemiz sınırları içinde bir
sorun olarak görmüyoruz. Tüm Türkiye
halkını ilgilendiren bir sorun olduğunu
düşünüyoruz. Bölgemizden elde edilen
şeker pancarını çayımızda kullanıyoruz,
yine pirinç her gün akşam soframıza
pilav olarak geliyor, yine ayçiçek yağını
günde iki kez soframızda kullanıyoruz.
Bu anlamda bölgemizle birlikte tüm
Türkiye halklarını Ergene sorunu üzerine duyarlı hale getirmemiz gerekiyor
diye düşünüyorum.
Muhsin Engür: Sonuç olarak
geçmişte Ergene, Trakya’nın ovalarına hayat veriyordu, şimdi zehir saçıyor. Yüzlerce bitkisi canlısıyla Trakya’nın can damarı, yaşam kaynağıydı.
Mücadelemiz gelecekte Ergene’nin
geçmişteki güzel günlerine geri dönmesi içindir.
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Halk

Düşmanı

AKP Nehirlerimizi, Yeraltı Sularımızı
Kirletiyor, Halkı Zehirliyor

Kendilerinin en
basit bir rahatsızlıklarında dahi dünyanın en önemli
sorunu oymuş gibi
gündem olurlarken konu halk olunca
onlarcası, yüzlercesi ölse bile hiç önemi yoktur.
Bir zamanlar Trakya topraklarına
hayat taşıyan Ergene Nehri şimdi
zehir saçıyor. Çorlu’da yapılan bir
araştırmada 20 evde bir kanser vakasına rastlanmış. Bu çok büyük bir
rakamdır. Ama tekeller için bütün
Trakya halkının zehirlenmesinin hiçbir önemi yoktur. Sorunu çözmek yerine olayın üstünü örtmek için AKP
iktidarının ne alavere, dalavere yöntemlere başvurduğunu görüyorsunuz.
Artık Trakya bölgesinde geçtiği
yerlere ölüm saçan bir nehre dönüştü.
Yapılan testlerde nehir suyunda
kurşun, civa, kadmiyum, kobalt,
bakır gibi ağır metaller ve arsenik
çıktığını belirtiyor uzmanlar. Fosforlu-azotlu bileşikler ile solvent,
asit, alkali ve boya gibi sayısız kimyasal maddeler de tespit edildiğini çıkartmışlar yine yapılan araştırmalarda. Ne olduğunu bile bilmediğimiz
kimyasal maddelerin karıştığı bir nehirdir artık Ergene. Bu, ne olduğunu
dahi bilmediğimiz kimyasal maddelerle yetiştirilen tarım ürünleri aracılığıyla yavaş yavaş halka ve tüm
canlılara ulaşmakta ve kanser, inme,
karaciğer, böbrek, kalp yetmezliği
gibi çok ciddi hastalıklar olarak sonuçları ortaya çıkmaktadır. Karşımıza çıkan diğer bir gerçek ise hastalıkların her gün artığıdır.
Trakya halkının ekip biçtiği ve geçimini sağladığı başta ayçiçeği, buğday ve çeltik olmak üzere çeşitli tarım
ürünleri, sebzeler, meyveler artık yenilemeyecek durumda. Pazarda sattıkları ürünleri kimse almıyor. Hayvanları hastalanıyor, sütleri sağlıksız...
Ne yapsın Trakya halkı? Topraklarını terk mi etsin? Bu çözüm mü?
Sadece Trakya halkı değil, Trakya’da üretilen tarım ürünlerini kulla-

AKP
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nan herkes tehdit altında.
Trakya Üniversitesi öğretim
üyelerinin Ergene’deki kirlilikle ilgili hazırladığı raporda, bu
akarsulardaki suların hiçbir
amaçla kullanılamayacağı ve
sağlık için tehlikeli bir kaynak olduğu belirtiliyor. Ergene Nehri'nin
Türkiye'nin en kirli nehri olduğunun belirtildiği raporda, içindeBir zamanlar bu nehrin suyu temiz
ki ağır metaller, bu suya temas eden
akıyordu. Bir zamanlar bu nehir
ve içen hayvanlara, bitkilere ve inTrakya’nın
topraklarına bereket
sanlara geçmekte, insanlarda da
kansere neden olmaktadır." denitaşıyordu.
liyor. Bu araştırmayı doğrulayan bir Bir zamanlar Trakya halkı bu nehirden
gerçek ise, Ergene Nehri’nin
balık tutup coşkun akan suyunda
geçtiği Çorlu’da her 20 evden
yüzüyordu. Ya şimdi?..
birinde kanser hastası çıktığıdır.
Bu kirliliğin ve halkın sağlığının tehdit edilmesinin sorumlusu AKP’dir. AKP, bölgede bulunan yaklaşık 5 bin
işyerinin atık sanayi maddelerinin Ergene’ye akıtılmasına izin veriyor.
Herhangi bir önlem almayan AKP, Trakya’yı sanayi bölgesi yapmayı planlıyor üsteTrakya emperyalist tekellerin
lik. Bu ise daha fazla fabrika, arfabrikalarıyla doldu. Onlar bizim
tan nüfus ve daha fazla kirlenen
emeğimizi sömürerek karlarına kar
bir çevre demektir.
katarken pisliklerini bize bırakıyorlar.
Ayrıca tekellerin, Trakya’nın
Şimdi Ergene, Trakya’nın bereketli
yeraltı sularını da kaçak olatopraklarına zehir saçıyor.
rak kullanmasına, yani halkın
değil midir? Elbette mümkündür. Bu
suyunun gasp edilmesine ve yeralöncelikle Ergene’ye zehirini boşaltan
tı sularını bitirmesine de izin veriemperyalist tekellerin fabrikalarının
liyor. AKP’nin eski Çevre Bakanı Oszehir
akıtmasını önlemekten geçer. Erman Pepe, Trakya bölgesindeki fabgene’ye zehirini boşaltan tekellerin
rikaların, atık sularını yeraltı sulafabrikaları
bölgemizde durduğu sürece
rına da pompaladığını itiraf etmişErgene
temizlenmez.
Topraklarımız
ti. Yani bölgede yediğimiz, içtiğimiz
tekellerin
çöplüğü
değildir.
Trakya biher şey kirletiliyor.
zimdir. Kendi topraklarımızda, kenTrakya halkı 1999 yılından bu
di
vatanımızda sağlıklı yaşamak için
yana, öncesinde içinde yüzdükleri,
topraklarımızı
zehirleyen tekelleri
çevresinde oturup piknik yaptıkları,
kovmalıyız.
balığını yedikleri bu nehrin kirletilBunun ise tek yolu var. Trakya halmesine karşı eylemler örgütledi, belkı olarak, Türkiye halkları olarak
li çalışmalar yürüttü; ancak sonuç alan
topraklarımıza sahip çıkmak ve örbir direniş gösterilemedi. AKP, tegütlenmek, mücadele etmek. Aksi
kelleri koruyup kollarken, halk sağdurumda bizi bekleyen daha fazla
lığına düşman olduğunu göstermeye
ölümdür.
devam ediyor. Temizlemek mümkün

Ergene Nehri’nin eski hali

Ergene zehir akıyor
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Halk Düşmanı MİT, 21. Yüzyıl Vizyonunu Basına Tanıttı:
Halka Karşı Savaşta 6 Bin Dönümlük İstihbarat Köyü Kurulacak!
‘6 Bin Dönümlük İstihbarat Köyü’ Değil,
‘66 Bin Dönümlük İstihbarat Şehri’ de Kursanız

KAYBEDECEKSİNİZ!
‘21. Yüzyıl Ayaklanmalar Yüzyılı’ Olacak!

HALKLAR KAZANACAK!
AKP, oligarşi içi çatışmada devletin tüm kurumlarında olduğu gibi
MİT'i de ele geçirdi. Şimdi AKP,
MİT'i ihtiyacına göre yeniden yapılandırıyor. Geçtiğimiz hafta içinde
(5 Ocak 2012) MİT, kuruluşunun
85. yıl dönümü nedeniyle burjuva
basına "21. yüzyıl vizyonu" diye bu
yeniden yapılanma sürecini de tanıttı.
"Milli" duyguları kabaran burjuva
basının köşe yazarları her zaman olduğu gibi AKP yalakalığı yaparak
bahsedilen kurum sanki işkenceci,
katliamcı, tüm halkı suçlu olarak gören,
esasında göbekten CIA'ya, MOSSAD'a
bağlı olan halk düşmanı bir kurum
değilmiş gibi "övgüyle" bahsetti.
Amerikan yetiştirmesi MİT müsteşarı Hakan Fidan basına yaptığı
sunumda yeni yapılanmaya göre devletin Genelkurmay, polis, jandarma
gibi farklı kurumların yaptığı istihbaratların tek elde, MİT'te toplanacağını açıklayarak, "21. yüzyıla yaraşır 6 bin dönümlük bir 'Elektronik
İstihbarat Köyü'" kurulacağını açık-

ladı.
Gerek CIA yetiştirmesi Fidan’ın
sunumunda, gerekse yağdanlık köşe
yazarlarının haberlerinde MİT’in
“milli” olduğu vatanımızın, halkımızın çıkarları için çalışan bir kurum
olduğu öne çıkartıldı. Kısacası halk
düşmanı bir kurum halka “milli”
duygularla sahiplendirilmek isteniyor.
Hakan Fidan ikinci birifingini de
11 Ocak’ta Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili bakanlar, askeri erkan ve
yüksek yargı organlarına verdi.

Hiç Şansınız Yok! Halkı
Düşman Olarak Görenler
Halka Güvenmez, Halk da
Sizi Sahiplenmez!
Kimdir MİT? Halkta bu sorunun
karşılığı nettir. Nereden bilir, tanıdığı
bir MİT’çi mi vardır? Hayır. Halkımız
devletin bu kurumunu icraatlarından
bilir. Çünkü, nerede kirli bir iş varsa,

MİT’in adı oradan çıktı. Nerede faşist
katliamlar varsa, orada MİT’in izlerine rastlandı. MİT, gü ya “gizli” bir
istihbarat teşkilatıydı ama her işinde
ayak izleri bırakacak kadar da beceriksizdi. Nitekim Susurluk döneminde
ortaya çıkan ayak izlerini takip edenlerin yolunun dü ştü ğü yerlerden biri
de hep MİT oldu. Aranan faşist katillerin, eroin tü ccarlarının, itirafçıların, kumarhanecilerin, ölü m mangalarının olduğu her yerde MİT’in
de adı geçiyordu. Halk ne olduğu
belirsiz kişilere “İt misin, MİT misin?” diye yakıştırma yapar. Güvenmez ve başından def eder. MİT bu
imajını yıkmaya çalışıyor. Her ne
kadar “MİT her yerdedir” diye “şehir
efsanesi” yaratmaya çalışsalar da,
tam bir yalandır. Halkı korkutmak,
herkesin birbirine şüpheyle güvensizlik içinde bakması için bu tür yalanları bilinçli olarak yaymaktadırlar.
MİT, halktan olmayandır. Halkın
içinde kendini güvende hissetmez
ve onun için halkın içinde barınamaz.
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Onların bulunduğu yer Tarık Ümit
gibi pislik yuvalarıdır.

Bağımsız Olamayan Bir
Ülkenin Hiçbir Kurumu
“Milli” Olamaz
İlk istihbarat teşkilatı 1910’lu yıllarda Osmanlı döneminde oluşturulur.
İttihat ve Terakkiciler’in, özel olarak
da Enver Paşa’nın yönetiminde oluşturulan "Teşkilat-ı Mahsusa", Osmanlı’nın çökü ş döneminde balkanlardaki bağımsızlık savaşlarında ve
sonraki dönemde de emperyalistlerin
Osmanlı’yı işgal dönemlerinde aktif
bir rol oynar. Bu yanıyla kısmen bir
ulusal nitelik de taşır.
Cumhuriyet döneminde ilk resmi
gizli istihbarat teşkilatı 5 Ocak
1927’de kuruldu. Adı Milli Amele
Hizmet veya Milli Emniyet Hizmeti
olarak anılan bu teşkilat, Alman Gizli
Servisi’nin organizatörlü ğü nde kurulmuştur. MAH’ın başında resmi
olarak bir Tü rk vardır ancak, teşkilatın
gerçek patronu Alman gizli servisidir.
“Milli Emniyet Hizmeti” daha kuruluşundan itibaren işte bu kadar
“milli” dir.
İkinci Paylaşım Savaşı’nın sonlarında ise, “milli” istihbarattaki Alman egemenliği de yerini Amerikan
egemenliğine bıraktı.

CIA’nın ‘Şubesi’
Durumunda
Bir ‘Milli’ Teşkilat!
Tü rkiye’nin, Amerika’nın yeni
sömü rgesi olmasına paralel olarak,
MAH (ve sonra MİT) bir CIA şubesine dönü ştü rü ldü . CIA, MAH’ı yeni
baştan organize etti. Bu işe CIA,
“kendi kadrolarını” yetiştirerek başladı. 6 kişilik bir ekip ABD’de eğitim
gördü. MİT’in diğer kadroları da bu
6 kişi tarafından eğitildi.
Bu 6 kişilik ekipten Behçet
Tü rkmen 1953’de MAH'ın başına,
daha sonra da Fuat Doğu MİT’in
başına getirilmiştir. MAH’ın bu dönemde “CIA’nın bir şubesi” haline
dönü ştü rü lmesi bir benzetme değildir.
Fiili bir gerçektir. O kadar ki, gü ya
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Tü rkiye adına(!) istihbarat yapmakla
görevli istihbaratçıların maaşlarını
dahi CIA ödemektedir.
Tü rkiye’yi yönetenler, MİT’in başındakiler zaman zaman bu gerçeği
itiraf etmişlerdir. İşte bu itiraflardan
ikisi: Başbakan Menderes’in Mü steşarı Ahmet Salih Korur, MAH hakkında hazırladığı raporda şöyle diyor:
“Amerikalılar, MAH'a hakimdi. Para
veriyor, örgü te ‘nü fuz’ ediyorlardı.
Milli Emniyet’in bü tü n dosyaları
CIA'nın kontrolündeydi. İstanbul'da
Milli Emniyet’e ait bir okul, servisin
İstanbul örgü tü ve Yeşilköy'deki Soruşturma Teşkilatı tü mü yle Amerikalılar’ın emrindeydi. Okullara, Soruşturma Teşkilatı'na Amerikalı lar
‘doğrudan’ para veriyorlardı. İstanbul bölge örgü t başkanlığına da ‘doğrudan’ para ödü yorlardı. Karşılığında
‘iş’ istiyorlardı.” (Aktaran Soner Yalçın, Bay Pipo, s. 59)
Bu durum sonraki yıllarda da değişmeden sü rü p gelmiştir. 6 Temmuz
1965’te çıkarılan bir yasayla MAH,
Milli İstihbarat Teşkilatı’na kısa
adıyla MİT’e dönü ştü rü ldü . Bu dönemini ise, 1977’de tasfiye edilen
MİT İstihbarat Başkan Yardımcısı
Sabahattin Savaşman anlatıyor: “Teşkilatın kullandığı bü tü n teknik malzemeler CIA tarafından temin edilmiştir. Birçok personel Amerikalılar
tarafından yurtdışındaki kurslarda
eğitilmiş, teşkilat binası CIA tarafından kurulmuş, eğitmenleri CIA
sağlamıştır.(...) Personel yıllardan
beri CIA gibi çalışmakta, Amerikan
Servisi hesabına görev almakta,
yurtiçi ve yurtdışındaki operasyonlarda ü cret kabul etmektedir.”
Başbakanlık Mü steşarı’nın, MİT
Başkan Yardımcısı’nın böyle anlattığı
bir teşkilatın “milli” olduğunu söylemek ve halktan bununla övünç
duymasını istemek tam bir aldatmacadır. Sadece burjuva basının öve
öve bitiremediği MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın kim olduğuna, kimler
tarafından yetiştirildiğine ve kimler
tarafından göreve getirildiğine bakmak yeterlidir.
MİT’in bugün yeniden yapılandırılması da Amerika’nın ve faşist

devletin bugünkü ihtiyaçlarından
kaynaklanmaktadır. Amerika ihtiyaçlarına göre MİT’i de yeniden yapılandırıyor. Tabii ki, CIA’nın sadece
Türkiye haklarına karşı kullanacağı
bir kurum olarak değil, bütün Ortadoğu halklarına karşı kullanacakları
bir kurum olacaktır.

MİT Ne İş Yapar?
“Elemanları” Kimlerdir?
Halkın, vatanın çıkarlarına tek
bir faaliyeti yoktur MİT’in. Çıkarlarını
Amerika’nın çıkarlarında gören işbirlikçi oligarşinin MİT’i de Amerika’nın çıkarlarına göre şekillendirilmiştir. Sahip olduğu bilgileri de Amerika’nın izni dışında devlete dahi
vermez. Ülkemizi doğrudan ilgilendiren bir çok gizli bilgi MİT tarafından değil, CIA tarafından açıklanır.
Ya da Amerika ile başka ülkeler arasında yaşanan çelişkiler sonucunda
ortaya çıkmıştır. Örneğin ülkemizin
Amerika’nın nükleer deposu olarak
kullanıldığının bilgisi öyledir. Ülkemizin nerelerinde Amerikan ve emperyalist üs var bu şekilde öğrenilmiştir. İncirlik’in CIA tarafından Afgan ve Irak’lı direnişçilere karşı işkence merkezi olarak kullanıldığı
CIA’nın yaptığı açıklamalar sonucunda öğrenilebilmiştir. MİT’in bunlardan haberi yok mudur? Farketmez,
varsa da açıklayamaz.
MİT, Amerikan çıkarlarına hizmet
etmenin dışında, bütün pis işlerin
içinde vardır. Onların bilgisi dışında,
eroin ticareti yapılamaz. MİT, uyuşturucunun içindedir. Ülkemiz Asya’dan Avrupa’ya kadın ticaretinin
geçiş yoludur. MİT kadın ticaretinin
içindedir. Susurluk kazası ile gündeme
gelen ‘Kumarhaneler kralı” olduğu
söylenen Tarık Ümit, MİT’in yöneticilerindendir. Başka söze gerek var
mı MİT’i anlatmak için? MİT, kumarın at yarışlarının, “şans oyunu”
diye halk içinde yaygınlaştırılan resmi
kumarın içindedir.
Halka karşı kontrgerilla eylemlerini örgütlemek MİT’in asli görevlerindendir. 1 Mayıs 1977 katliamında, Beyazıt’ta, Maraş’ta, Ço-
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rum’da, Sivas’ta, Gazi’de ve daha
binlerce insanımızın katledilmesinde
MİT’in parmağı vardır.
Halk düşmanı mafyacı Çakıcılar,
faşist katil Abdullah Çatlı, Haluk
Kırcı gibiler, Faik Meral gibi ü çkağıtçılar, Yavuz Ataç gibi mafyacılar,
Tarık Ümit gibi kumarhaneciler
MİT’in elemanları olmuştur. Bunlar
deşifre olmuş en “gözde” elemanlarıydı MİT’in.
Bugün Amerika’nın MİT’i yeniden yapılandırırken AKP, MİT içindeki bu tür elemanları da temizlediğinin propagandasını yapıyor. MİT’çilerin yaptığı iş, elemanlarının niteliği
değişmeyecektir. Sadece Fethullahçı
bir dönüşüm yaşayacaktır. Halka
karşı savaş Fethullahçı kadrolar tarafından sürdürülecektir.

MİT’i Basına Açarak,
“Halka Açıldık” Diyerek
Aklayamazsınız!
Yukarıda bahsetmiştik; Anadolu’da halkımız güvenmediği insanlara
“it misin, MİT misin, defol git başımdan” der. Anadolu’da köpeğin de
halk nezdinde değeri büyüktür. Ama
halkın burada benzettiği; insana ne
için yanaştığı belli olmayan sümsük
itler vardır. Halk onun için tiksintiyle
bahsettiği “it” benzetmesini yapar.
AKP, MİT’in bu imajını değiştirmeye çalışıyor. Onu “modern” bir
görüntü içinde özenilecek bir kurum
olarak göstermeye çalışıyor. İnternet
sitesi kurup “halka açıldık” demesi
de bundandır.
Boşuna bir çaba, başaramayacaksınız. Ahlaksızlığı, işbirlikçiliği halka
yayamayacaksınız.
İşbirlikçilik, muhbirlik onursuzluktur. Halk arkadaşını, dostunu başkasına şikayet edenlere gammazcı
der. Gerek Anadolu’da gerekse tüm
dünya hakları nezdinde gammazcılık
onursuzluktur.
MİT’in yaptığına bakın: Bütün
halkı gammazcı, muhbir, işbirlikçi
yapmak istiyor. Hiç kimse kimseye
güvenmesin istiyor. Halkın birbirine
şüpheyle bakmasını istiyor.

MİT, açtığı internet sitesinde
“Ülke bütünlüğü, ayrıca halkımızın
güvenliği adına yoğun çaba sarf
eden MİT için hayali olmayan, husumet içermeyen gerçek bulgulara,
delillere dayanan her bilgi önem
arz etmekte ve kıymetlendirmeye
alınmaktadır.
Eğer ulusal güvenliğimize zarar
verebilecek, tehdit oluşturabilecek
herhangi bir bilgiye sahipseniz bunu
bizimle paylaşmanızı isteriz.” MİT’e
göre ülke güvenliğini tehdit eden
halktır. Ülkemiz Amerikan üsleriyle
dolmuş. Topraklarımızın 35 milyon
metrekaresini Amerikan ve NATO
üsleri işgal etmiş. Ülke güvenliğinden
bahsediyorlar. Vatanı o kadar düşünüyorsanız hadi gidin emperyalist
üsleri yurdumuzdan atın. Atamazsınız.
Siz onların uşağısınız. Siz, ancak
Amerika’nın füze kalkanına karşı
eylem yapan Liseli Dev-Genç’lilere
saldırmasını bilirsiniz. Vatansever

gençleri fişlemesini bilirsiniz.
MİT’in ülke güvenliğinden, halk
güvenliğinden bahsetmesi aldatmadır.
Yalandır. Halkı işbirlikçileştirmek
için yapılan demagojidir.
Halkımız; MİT’in gösterişe, “milli,
ulusal çıkarlar” demagojilerine asla
kanmayınız. İlkokulda çocuklarımıza
öğretmenlerin ilk öğrettiği şeylerden
birisi sıra arkadaşlarını şikayet etmemesidir. Arkadaşlığın, dostluğun,
önemi anlatılır, çocuklarımızın onurlu,
erdemli yetişmesi öğretilirdi.
MİT gibi Amerikan çıkarları için
çalışan bir kurumdan da ancak bu
beklenir. Onuru, erdemi, dostluğu,
arkadaşlığı değil; onursuzluğu, arkadaşını satmayı, kimseye güvenmemeyi, ahlaksızlığı teşvik ediyor.
Halk, halktan olmayanı kabul etmez. Onun için diyoruz ki çabanız
boşunadır. Muhbirliği, gammazcılığı
halka benimsetemezsiniz. İşbirlikçilik
yapmak ŞEREFSİZLİKTİR!

Her şey bitti
Onlar için her şey bitti
Her şey bitti onlar için
Su değil içtikleri
El değil sıktıkları
Ekmek değil yedikleri
Onlar için her şey bitti her şey
Anaları yok onların
Aşkları özlemleri
Bekledikleri yoktur yoktur
Kime diyecekler güzelim diye
Kime diyecekler gözümün nuru
Kime diyecekler bir tanem diye
Kime diyecekler ömrümün varı
Bitti bitti artık her şey bitti
Onlar için artık her şey bitti
Bu törenler, bu cayırtı
Bu altınlar bu yaldız
Bu koşum saltanatı yalan
Yalan, yalan, yalan, hepsi yalan
Korkudur bayrakları korku
Ne yaslanacak duvar
Ne tutunacak bir dal var
Değil mi ki kırdılar bu fidanları
Değil mi ki ağlattılar bu anaları
Bitti bitti artık her şey bitti
Onlar için artık her şey bitti
(Grup Ekin)

Tüm Korkunuz
Halk Korkusudur,
Devrim Korkusudur!
MİT Müsteşarı Hakan Fidan teşkilatın yeni misyonu hakkında bilgi
verirken; "Bize bölgede 'parlayan
yıldızsınız, çok başarılısınız' deniliyor
ama biz sadece bölgede değil, global
olarak da iyi bir oyuncu olmak istiyoruz. 2-3 yıl içinde oluruz" diyor.
Bunun için Ankara Yenimahalle’deki
tesislerin ihtiyaca cevap vermediğini
ve Gölbaşı’nda 6 bin dönümlük bir
arazi üzerine istihbarat köyü kuracaklarını söylüyor.
Yeni yapılanmaya göre MİT; “Terör, Yurtdışı, İstihbarat ve İdari” olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyormuş. Yani birinci sırada “Terör”
var. “Terör” dedikleri ise halka karşı
açılmış savaşın ta kendisidir. Yani
yapılan tüm yatırımlar devrimci mücadeleyi engellemek için halka karşı
yapılmaktadır.
Söz konusu devrimcilere, halka
karşı savaş olunca da devlet hiçbir
harcamadan çekinmez.
En büyük korkuları halk korku-
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sudur. Emperyalistler 2000 yılına girerken “21. yüzyılın ayaklanmalar
yüzyılı” olacağı tespiti yapmışlardı.
Zulme karşı halkların isyanından kurtulamayacaklar. Son teknolojik savaş
araçları onun için. 6 bin dönümlük
“istihbarat köyleri” onun için.
Ama yetmeyecek, halkın mücadelesini engellemek için onlar da
yetmeyecek size. Daha büyüklerine
ihtiyaç duyacaksınız. Ne kadar teknolojinizi geliştirirseniz geliştirin,
insansız savaş aracıydı, heronlardı,
paredatorlardı, dinleme cihazlarıydı,
ne kullanırsanız kullanın devrimciler

karşısında işe yaramayacaktır.
Çünkü devrimciler halktır. Halkın
yaratıcılığı sınırsızdır. Sizin teknolojinizin halkın yaratıcılığı karşısında
hiçbir hükmü yoktur.
Bu sizin ağa babanız Amerika
karşısında, hayran olduğunuz dünyanın en gelişmiş istihbarat servislerinden biri diye bahsettiğiniz CIA
karşısında defalarca kanıtlanmıştır.
Vietnam halkının mücadelesi dünya halklarına büyük bir mirastır. Afganistan’da, Irak’ta Amerikan istihbaratının çaresizliği ortadadır. İnsansız
savaş araçlarınız sadece halkı kat-

letmeye yarıyor.
İstihbarat hatası diyerek on binlerce Afganlı’yı, Iraklı’yı katletti
Amerika. Halkın direnişini engelleyebildi mi?
Siz de yenileceksiniz. 21’inci yüzyıl vizyonuna uygun teknolojik üsler,
6 bin dönümlük ‘istihbarat köyleri”
sizi kurtaramayacak.
Değil 6 bin dönümlük istihbarat
köyleri 66 bin dönümlük istihbarat
şehirleri de kursanız yenileceksiniz.
Tarih hükmünü vermiştir, bu sadece zamanlama meselesidir. O zamanı da devrimciler belirleyecek.

İşte Sizin İnsansız Halksız Tekniğiniz:
‘İstihbarat Hatası’ Diye Katlediyorlar
Uludere’de 34 köylünün devletin
savaş uçaklarıyla katledilmesi üzerine
“yanlışlıkla oldu”, “istihbarat hatası”
denince gözler MİT’e çevrildi, bu
nasıl istihbarat, diye. “Yanlışlıkla”
olup olmadığına hiç girmeyeceğiz
ancak sanki “yanlışlıkla” adam öldürmek meşruymuş gibi bir hava
yaratılıyor. “Olay yanlışlıkla oldu,
pardon” deyip üzerini örtmeye çalışıyorlar. Amerikan uşağı AKP, her
konuda olduğu gibi bu konuda da
efendilerinden iyi öğrenmişler. “İstihbarat hatası” diyerek halkı katlediyorlar. Bu olayın bir yanı. Devlet
için net istihbarata gerek yoktur.
Eğer halktan yüz kişinin içinde bir
devrimci olma ihtimali dahi varsa
100 kişiyi katletmeyi göze alırlar.
Onlar için halkın değeri yoktur.
Zaten onlar da “terör”ün destekçileri
ve potansiyel suçlulardır. Uludere
için MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin “Yüzde bir ihtimal de
olsa devlet gereğini yapmalıdır. Devlet Uludere’de gereğini yapmıştır”
diye yaptığı açıklama devletin halka
söylemeye çekindiği gerçek görüşüdür.
Bakın Amerika bu konuda nasıl
bir taktik izliyor: Gazeteci.tv adlı
internet sitesi bir haberde ABD gizli
servisi CIA’nın Afganistan’da, in-
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sansız uçaklarla işlediği katliamları
ele almış. Haber şöyle: “Bush yönetimin başlattığı “terörle savaş”
teorisi çerçevesinde CIA 2004 yılından beri Afganistan’da TalibanEl Kaide’ye karşı MQ-1 Predator
ve MQ-9 Reaper insansız uçaklarını
kullanıyor.
Niye CIA kullanıyor? Çünkü
uluslararası savaş yasalarına göre
ordunun kullandığı savaş araçlarıyla
“sivil” öldürülürse hesabı sorulabiliyor. Ama bir başka örgüt, örneğin
CIA kullanırsa hesap vermekten
kaçınma yolları açık oluyor.
CIA Afganistan’da kurduğu operasyon üssünde Afganistan ve Pakistan içindeki hedefleri düzenli olarak vuruyor. CIA 2004 yılından beri
sadece Pakistan içinde 2000 insan
öldürdü. Gerekçesi; “Pakistan’ın kuzeybatısında terör örgütleri üsleniyor.” Bu nedenle belirlenen hedefeleri
vurmak Amerika’nın hakkıdır!
Predatorların üzerinde bulunan
AGM-114 Hellfire ve JDAM akıllı
füzeleri hedefleri nokta atışıyla vurabiliyor. Ama seçilen hedeflerde
büyük çoğunlukla sivillerin de bulunduğu ortaya çıkıyor. CIA da zaten
bunu bile bile atış yapıyor. 100 sivil
içinde 3-5 terörist varsa o operasyon başarılı kabul ediliyor. Çünkü

bu örgüte öldürülen sivilin hesabını sorabilecek uluslararası
bir güç henüz yok.
Haberde ayrıca 2001’den
bu yana Afganistan ve Pakistan’da Amerika’nın halktan
öldürdüğü kişilerin sayısı 30 ila 50
bini buluyor.
Görüldüğü gibi emperyalizmin
teknolojisi daha doğru bilgiler elde
etmek için değil, daha az risk alarak
daha çok insan katletmek için vardır.
Ancak başaramayacaklar. Amerika
bugüne kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi katletti.
Katliamlarla halkı teslim alamadılar.
Çünkü savaş teknolojiyle değil, insanla, halkla sürdürülür. Paralı askerlerinizle kendini ülkesi için, halkı
için feda eden devrimcileri, halkı
yenemezsiniz!

Generali̇m Tankınız Ne Güçlü
Tankınız ne güçlü generalim,
Siler süpürür bir ormanı,
Yüz insanı ezer geçer.
Ama bir kusurcuğu var;
İster bir sürücü.
Bombardıman tuzağınız
ne güçlü generalim,
Fırtınadan tez gider, filden zorlu.
Ama bir kusurcuğu var;
Usta ister yapacak.
İnsan dediğin nice işler görür,
generalim,
Bilir uçurmasını, öldürmesini,
insan dediğin.
Ama bir kusurcuğu var;
Bilir düşünmesini de.
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PSAKD Karar Vermelidir: Aleviler’in hakları için

düzenin icazetinde mi mücadele edecek?
Zalime karşı direnmenin meşruluğu ile mi?
Maraş Katliamı’nın yıldönümünde
Maraş’ta yapılacak anma törenine
katılmak üzere 23 Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan Devrimci Alevi
Komitesi (DAK) ile Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği (PSAKD) üyeleri
Maraş girişinde polis barikatıyla
karşılaşmış ve Maraş’a girmeleri
engellenmişti.
Burada yaşanan tartışmalar ve
PSAKD üyelerinin Maraş’a girmedeki kararsızlıkları, teslimiyetçi tavırları Aleviliğin zalimin karşısında
mazlumun yanında olan tarihine denk
düşmemiştir. Maraş’ta, Çorum’da,
Sivas’ta, Gazi’de katledilen hep Alevi
halkımız olmuştur. Devletin böl-parçala-yönet politikası ile Sünnilik ve
Alevilik temelinde bölünen halkımız
birbirine düşman kılınmıştır.
Alevilere düşen görev devletin
Maraş’a sokmama tavrına karşı
direnerek, Maraş’a girmekti. Ama
böyle olmadı.
PSAKD Genel Başkanı, DAK’lıları yok sayarak, polisle tek başına
muhatap oldu. Polisle uzlaşmacı bir
çizgide konuşan Genel Başkan’ın bu
tavrı polis tarafından da desteklenerek,
DAK üyelerine “Siz ne karışıyorsunuz, PSAKD Genel Başkanı’nı dinleyin(!)” dediler.
DAK üyelerinin Maraş’ta İstasyon
Meydanı’nda eylem yapma kararını
dile getirmesine rağmen; PSAKD
geri bir adımla, Maraş’ın girişindeki
polis barikatının 10 metre ilerisinde
açıklama yapma kararı aldı tek başına.
Polis bu geri talebi bile kabul etmeyince oturma eylemi yapıldı. DAK
üyeleri bu fiili direniş karşısında tüm
üyeleriyle saldırıya hazırlık yaptı.
Bu sırada PSAKD içindeki örgütsüzlük nedeniyle de polisle bireysel muhataplıklar kurulmaya başlandı.
DAK’lıların otobüsüyle Maraş’a
gelen bir SODAP’lı ise “Burada örgüt propagandası yapıyorsunuz; slo-

ganlarınız, marşlarınız yüzünden
bizi Maraş’a almayacaklar.” dedi.
DAK’lılar “Bizimle geldiysen bizim
inisiyatifimizi dinlemek zorundasın”
diyerek uyarıda bulundular. Bu anlayışa göre, Maraş’a girilememesinin sebebi barikat kuran, Maraş
Katliamı’nın asıl sorumluları olan
devlet değil; Devrimci Alevi Komitesi’ydi. Biz bu devrimci düşmanlığını çok gördük. Devrimcilere
saldırırken, katliamcıların tarafında yer almış olduklarını görmeyenler zaten Maraş’a girme cüretine de sahip değildir. Yaptık,
oldu bitti anlayışıyla, göstermelik
bir eylem yapma anlayışında olanlardır.
Bu sırada kamera çekimi yapan
polis DAK’lılar tarafından uyarıldı.
PSAKD’lılar bunun karşısında “Tamam, ne korkuyorsunuz, bizi çeksinler sizi çekmesinler...” gibi ciddiyetsiz, direnişten uzak bir cevap
verdiler. Bu üslupları eleştirilerek,
sorunun polisin keyfi tutumlarına
tavır almak olduğu anlatıldı.
Tüm bu tartışmalar sırasında polis
barikatlarının karşısında ellerinde
dövizleri, dillerinde sloganlarıyla
DAK’lılar vardı. PSAKD üyeleri
otobüslerinden dahi inmediler.
Maraş girişinde bunlar yaşanırken;

Adana, Hatay, Dersim, Bursa ve İzmir’den gelerek Narlı girişinde polis
tarafından durdurulan DAK üyeleri
saldırıya uğrayarak gözaltına alındılar.
Bu gözaltıların derhal serbest bırakılması talebi DAK’lılar tarafından
polise bildirildi. Ancak polisin, gözaltı
olmadığı yalanını söylemesi karşısında PSAKD üyeleri polise inandılar.
Bunun üzerine Narlı’da polisin saldırısına uğrayan DAK’lıların işkence sesleri telefondan PSAKD’lılara dinletildi.
Telefondan duydukları işkence
sesleri üzerine gözaltıların olduğuna
inanan PSAKD’lılar, gözaltılar karşısında herhangi bir tavır geliştirmediler. Ortak bir eylem kararı varsa,
kim olursa olsun, kitleye sahip çıkılmıyorsa, kitlenin güvenliği düşünülmüyorsa orada teslimiyet, uzlaşma
vardır. “Gözaltılar bırakılıncaya kadar buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz(!)” kararını almak zor gelmiştir
PSAKD’lılara.
DAK üyeleri, arkadaşlarının serbest bırakılmasıyla ilgilendiği sırada,
PSAKD’lılar tamamen tek taraflı
olarak barikatın orada, polisin yanında
basın açıklaması yapma kararı aldı.
Kendi kararında bile duramayan, polisin dediği çizgiye düşenler, DAK’lıların inisiyatifini de çiğnediler. Maraş
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Tiyatro, Sosyalist Sistemlerle
Birlikte Halka Ulaşmıştır

Tiyatro bir sahne ve gösteri sanatıdır. Oyuncular ve izleyiciler arasında doğrudan bir iletişim aracıdır
tiyatro. Tiyatro sanatının burjuvaziyi
eğlendirme aracı olarak kullanması,
burjuva kültürünü överken ezilenlerin
yaşamıyla alay etmesine sosyalist
sanatçılar son verdi. Sosyalistler sayesinde tiyatro bir avuç asalak burjuvanın eğlence aracı olmaktan çıkartılıp devrim mücadelesinde kitleleri
örgütleme ve bilinçlendirme, yeni
sosyalist kültürün yaratılmasında bir
araç olarak kullanıldı.
1920-1921'de Rusya'da Halk Eğitim Komiserliği Tiyatro Bölümü yöneticisi V. E. Mayerhold, Tiyatro'nun
Ekim Devrimi yolunda dönüşüme
uğratılacağını açıkladı. Bütün ülkede
tiyatro sisteminin kurulması, tiyatro
programının siyasallaştırılması, sosyalist ideolojiyi işleyecek, yaygınlaştıracak eğitim kurumlarının kurulması, ezilen halklara karşı düşmanca propaganda yapan, kapitalizmi
yaşatmaya çalışan burjuva tiyatrosuna
karşı savaş olarak ilan etti sosyalist
tiyatro anlayışını.
Tiyatro'da devrim hareketi başlatıldı. Konstantin Stanislavski (1863-

1938) oyunculuk yasalarını sistemleştirdi. Moskova Sanat Tiyatrosu'na bağlı deneme stüdyoları açıldı. Tiyatro yazar merkezli
olmaktan kurtarılıp yönetmen
merkezli hale getirildi. Devrimci tiyatro ve sahneleme teknikleri V. E.
Meyorhold tarafından yaratıldı. Oklopkov, tiyatrosuna inanan, halk tiyatrosunun yaratılması için yeni yollar
arayan biri oldu. Salon sanatının, sanatta halk arasında oluşturduğu duvarın yıkılmasına öncülük etti. Konstantin Stanislavski'nin yöntemi tüm
dünyada oyunculuk eğitimi ve oyunculuk anlayışını etkilemiştir. Rus
şairi Aleksandr Blek, Yevgeny Vakhtongov, Stanislavski ve pekçok Sovyet
sanatçısı halka-devrime inanmışlıklarıyla burjuva kültürüne darbe vurmuştur. Moskova Sanat Tiyatrosu
Avrupa'yı etkilemiştir. Avrupa'da gişe
hasılatı gözetmeyen "Bağımsız Tiyatro Hareketi"nin doğmasına yol
açmıştır. Bağımsız Tiyatro Hareketi,
Avrupa'da Özgür Tiyatro, Özgür Sahne, Bağımsız Tiyatro kulübü gibi adlarla adını duyurdu.
1905-1917 yıllarında, devrim öncesinde ve devrimin gelişmesinde
önemli bir yere sahip olan sahne sanatları kitlelerin devrim mücadelelerinde, sosyalist kültürün yaratılmasında etkili oldu. Halk Eğitim

Komiserliği aracılığıyla tiyatroda da
burjuva egemen yoz kültürün yok
edilmesinde önemli adımlar atıldı.
Bunlardan biri de burjuva kültürüne
ait olan balenin, Sovyetler’de Bolşoy
Tiyatrosu aracılığıyla halk kitlelerine
açılması-tanıştırılmasıdır. Bale sanatının, kareografinin tüm türlerinin
doğuşu ve denenmesinin gerçekleşmesi, jimnastik, mekanik ve akrobasinin klasik baleye eklenmesi...
kısacası modern balenin doğuşu Bolşoy Tiyatrosu sayesindedir. Sanat
kurumlarının gelişmesinde bir dönem
halk komiserliği yapan Anatoli Lunaçarski ve Maksim Gorki'nin katkıları vardır.
Bolşoy Tiyatrosu'nun kuruluşunu
Rus egemen sınıfı gerçekleştirmiş
olmasına rağmen halen dünyanın bir
çok yerinde tanınan Bolşoy Tiyatrosu
Ekim Devrimi ile halk kitleleriyle
bütünleşmiş, halka maledilmiştir.
Tüm klasiklerin en iyi yorumlanıp
uygulandığı bir okul olan Bolşoy Tiyatrosu'nun tarihi sosyalist kültürün
sonucudur.
İşçi tiyatroları, gerilla tiyatrosu,
sokak tiyatroları, kitle tiyatrosu ve
daha pekçok adla dünyanın dört bir
yanında sosyalizm mücadelesinin
propaganda, eğitim ve örgütlenme
aracı olarak tiyatro faaliyetleri devam
etmektedir.

Katliamı kimsenin tekelinde değildir. DAK’lılara sormadan eylem
kararını değiştiren PSAKD’lılara müdahale edildi ve yalnız olmadıkları,
DAK ile beraber burada oldukları
hatırlatılarak “Bize sormadan karar
veremezsiniz. Bugün burada açıklama yapmayı kabul etmek, seneye
buraya bile gelememek demektir.
Biz kitlemizi dağa taşa açıklama
yapmaya getirmedik.” denildi.
PSAKD’ın uzlaşmacı tavrını gören
DAK’lılar, daha geri çizgiye düşülmemesi ve polis barikatının önünde
açıklama yapmamak için yakındaki
köyde açıklama yapmayı teklif ettiler.

Bunun karşısında polis, daha öneri
konuşulurken köydeki insanları evlerine sokma talimatı verdi.
PSAKD, yaşanan tartışmaları fırsat bilip, DAK’lılara bilgi vermeden,
barikat önünde basın açıklaması yaptı.
Ardından kitleyi oldu bittiye getirip
arabalara yönlendirdiler. DAK’lılar,
eylemin iradesini kırmamak için
basın açıklamasına katıldı.
PSAKD bir karar vermelidir.
Düzenin icazetinde mi Alevilik yapacak? Alevilerin hakları için mücadele edecek; yoksa zalime karşı
direnmenin meşruluğu ile mi hareket edecek? Polisle uzlaşarak Ma-

raş’a girmek, anmamızı Maraş’ta
yapmak mümkün değildir. Bugün
güvenliği öne sürenler yarın da aynısını yapacaklar. Direnmeden hiçbir
hakkı kazanamayız. Kimse bize
bahşetmeyecektir.
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Uzlaşanlar hak alamazlar. Uzlaşanlar Maraş’ın, Kerbela’nın hesabını soramazlar. Dost kim düşman
kim bunu bilmeyenler, yaptıklarının
da neye hizmet ettiğini görmelidir.
Maraş’ta katleden devlettir. Katilleri
değil devrimcileri suçlayarak, onları
görmezden gelerek bir mücadele verilemez.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Füze Kalkanına Karşı Gerçekleşen Malatya Yürüyüşü

Gençlik İçin Her Anlamda Bir Eğitim Sürecidir
İki buçuk aydır İstanbul’da ve
Anadolu’nun dört bir yanında antiemperyalist Dev-Genç ruhuyla sardık vatanımızı. Gözaltılar, işkenceler
hatta tutuklamalar yaşadık MalatyaKürecik’e kurulan Füze Kalkanı’na
karşı başlattığımız kampanya sürecinde. Eksikleriyle, yanlışlarıyla, kazanımlarıyla, deneyimleriyle kampanya Malatya-Kürecik’e yapılan
yürüyüş ile sonuçlandıracağız ancak
kampanya ve bu yürüyüş özellikle
gençlik için her anlamıyla bir eğitim
sürecine dönüşmüştür.
Kampanya süresi boyunca birçok
arkadaşımız imza masaları açmış, açılan direniş çadırlarımızda kampanyayı halka anlatmış, gözaltılar yaşamış, saldırılara maruz kalmıştır. Ancak tüm bu yaşananlar hepimizin kendisini sorgulamasına, çelişkilerindeki netleşmeyi, yoldaşlık sevgisini,
sahiplenmeyi öğretmiştir bizlere.
Birçok arkaşımız çadır eylemlerinde
gözaltına alındığı için sınavlarına
giremedi, polisin kandırma ve kışkırtması sonucu etkilenen aileleriyle sorunlar yaşadılar. Ancak tüm bu
sorunlar çok büyük, aşılmaz sorunlar olarak görünseler de bu sorunlarımızı yine beraber, örgütlü gücümüzle aştık. Çünkü bireysel, özel sorunlar olarak görünse de bu sorunların
hepsi düzenin hayatımızda bize dayattığı engellerdir. Şu ya da bu bizim
de, hepimizin yaşadığı sorunlardır.
Kampanyamız bu sorunları birlikte
çözebileceğimizi de göstermiştir
bize.
Malatya-Kürecik’e yapacağımız
yürüyüşe çağrdığımız birçok arkadaşımız da sınavlarını veya ailesiyle yaşadığı sorunlarını öne sürmüştür. Ve çoğu bu sorunu çözmek için
gerçekten çaba harcamıştır veya bu
sorunla yüzleşmek istememiştir bile
ancak burada daha önemli olan bizim
gençliğin gündemine bu kampanyayı ne kadar soktuğumuz ve bu so-

runlarındaki çelişkileri doğru olarak
ortaya koyup koymadığımızdır.
Dev-Genç’liler olarak kitlesel ve
dinamik eylemlerimizle sahipleniyoruz vatanımızı; açlığa, yoksulluğa,
paralı eğitime karşı bedeller ödeyerek sürdürüyoruz mücadelemizi. Ve
bu eylemlere yeni yeni insanları katmak; bir sayı daha fazla kişi ile haykırmaktır, düşmana meşruluğumuzu.
Eylemlerimizi yeni yeni insanlara anlatırken başta birçok öğrenci düzenin
insanlarda yarattığı güvensizlik duygusuyla yaklaşmaktadır bizlere ancak
gençliğe bunun önemini, meşruluğunu kavrattığımızda bu ön yargı tamamen olmasa da bir parça kırılacaktır. Çünkü gençlik düzenin her türlü saldırılarına rağmen yapısı gereği
sorgulayan, merak eden ve anti-emperyalist bir özelliğe sahiptir. Bu
özellikler öğrencilerin devrimci bir
dinamik taşımasını sağlayan büyük
bir etkendir. Bu nedenle örnek olarak
Malatya yürüyüşünde eyleme taşıdığımız gençlik kitlesinin daha da
fazlasını katmalıyız.
Öğrenci gençlik, bu tür eylemlere gelmeme bahanesi olarak sınavları,
aileyle yaşadığı sorunları gösterir. Ancak bu etkenler bir kafeye gitmeye,
gezmeye ve benzerlerine engel değildir. Bu noktada bize düşen görev
yaptığımız işin önemini ve meşruluğunu insanlara kavratmaktır. Böylece engel olarak gösterilen bahaneler çürütülmüş olacaktır.
Gençliğin bu tür yaklaşımlarda
bulunmasının birçok sebebi vardır
ama esas olarak;
1-Düzenin gençlik üzerindeki
korkutma politikası(gözaltı, tutuklama, okuldan atma...)
2-Gençliğe doğumundan ölümüne kadar dayatılan düzen statükoları(aile, okul, iş...)
3-Gençlik üzerinde uygulanan

yozlaşma saldırısı(düşünmeyen,
ilgisiz, bencil, duyarsız bir gençlik
profili) belli başlı etmenlendir.
Tüm bu gerçekliği bilerek daha da
ısrarla gitmeliyiz gençliğe. Füze kalkanına karşı yürütüğümüz kampanya süresince eyleme gelen bir çok arkadaşımızın hazırlanması gereken
sınavlar vardı, ailesiyle tartışmıştı.
Ancak yaşadığımız düzen gençliğe
erken yaşta bir sorumluluğu dayatmaktadır. Vatanın geleceğinde gençliğin verdiği mücadele belirleyici bir
güçtür. Bu nedenle bize gerekçe olarak sunulan bu etmenlerin de çözümü yine verdiğimiz mücadele ile gerçekleşecektir.
Hepimizde düzenden gelen bu statükolar mevcuttu ancak tüm bunlar
yavaş yavaş verilen mücadelenin
kavranmasıyla aşıldı ve aşılmaya
devam ediyor. Örnek olarak, katıldığımız YÖK eylemlerimiz bizim
eğitim hayatımızda, sınav sisteminde vs. belirleyici etkiler yaratmaktadır. Malatya yürüyüşü sadece gençlik için değil bu vatandaki tüm halkları kapsamakta ve ilgilendirmektedir. Gerçekleştirdiğimiz eylemlerimiz,
ödediğimiz bedeller sonucu kazanılmış haklarımızı kullanıyoruz. Bu
eylemler gerçekleşmemiş olsaydı
emperyalizmin saldırıları sonucu bahane olarak gösterdiğimiz okullarımız da olmayacaktı veya ailelerimiz
bu saldırılar sonucu yanıbaşımızda
olamayacaklardı.
Yani gençliği bu tür eylemlere katmada ve mücadelemize omuz vermesinde başta mücadelenin ondan,
onun sorunlarından bağımsız olmadığını ve yine çözümün kendi iradesi sonucu aşılacağı benimsetilmelidir.
Unutulmamalıdır ki gençlik 42 yıldır
düşmana karşı en ağır bedelleri ödemiş ve ödetmiştir. Bu irade ve güç,
örgütlü gençliğin gücüdür.
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

AKP iktidarı,
temlerde, düzen içi değişikliklerde aramaktadır. Ancak, bu
8 yıllık kesintisiz
şekilde değiştirilmeye çalışılan eğitim sisteminde mevcut
zorunlu eğitimi
sorunlar daha da büyümektedir. Çünkü, ülkemizde veri12 yıla çıkarmaya
len eğitimin başta temeli yoktur ve gerçek hayattan koyönelik yeni bir
puktur. Eğitimde sistemin değişikliği dışında getirilen tüm
düzenleme getidüzenlemeler, getirilen tüm uygulamalar boşunadır. Eğiriyor. Getirmeye çalıştığı bu düzenlemeyle ilgili yeni yasa
tim sistemi değişmediği sürece de eğitimde karşılaşılan
teklifini de sunan AKP iktidarı,12 yıl zorunlu olacak eğibu sorunlar devam edecektir.
timi kendi içinde kademelendirmek istiyor. Yani, AKP ikAKP iktidarı İmam Hatip Liseleri’nde okuyan öğrentidarına göre zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkmalı ve eğici sayısını arttırarak, bu gibi yerleri arka bahçesi yapmak
tim bu süre içinde 4+4+4 şeklinde kademeli hale getirilistiyor. Çünkü, İmam Hatip Liseleri'nde öğrenci sayısı artmelidir.
tığında düzene hizmet edecek insan sayısı da artacaktır.
Her şeyden önce, AKP iktidarı eğitim-öğretimde bu şeAyrıca bu liselerde AKP iktidarı halkın dini inançlarını kulkilde düzenlemeler getirerek kendi iktidarını pekiştirmek
lanarak onları daha fazla sömürmenin yollarını aramakistemektedir. Çünkü
tadır. Sonuçta düzenin
eğitimde getirilen bu
ihtiyacı olan gençlik yedüzenlemeler yine AKP
tiştirmektedir.
iktidarının amaçlarına
Bilimsel ve demokrave isteklerine hizmet
tik bir eğitim dışında veedecek yönde hazırlanrilen bu eğitim sistemi
maktadır. Bizzat YÖK
daha çok genci çaresiz bıeliyle getirilen ve uyrakmaktadır. İşbirlikçi
gulamaya konulan katAKP iktidarı böyle bir
sayıların kaldırılması
eğitime ihtiyaç duyuyor çünkü emperyalizmle olan ilişkararı da iktidarın bu amaçlarına yönelik olarak getirilmiştir.
kilerini geliştirmek istiyor. Parasız, bilimsel, demokratik
Katsayıların kaldırılması kararı her ne kadar "eğitimde eşitbir eğitim yerine halkın çocuklarına işsizlik ve umutsuzsizliği" kaldırmak olarak vurgulansa da, amaçlanan teluk dayatıyor.
melinde İmam Hatip Liselerinin önünü açmaktır. 9 yıllık
Ülkemiz gençliği olarak bizlere dayatılan bu faşist uyAKP iktidarı boyunca İmam Hatip Liselerinde okuyan öğgulamalara ve bizleri yok etmeyi amaçlayan düzene karrenci sayısındaki artış bunun en iyi örneğidir. Şimdi ise
şı birlik olmalıyız. Çünkü her geçen gün, eğitim sistemi
getirilmeye çalışılan zorunlu eğitim yasası var AKP'nin
gençliği sindirmek için yeni yeni politikalar üretiyor. İşte
planında. Bu yasayla da amaçlanan aynıdır. Amaçlanan
tüm bunlara karşı kendi alternatiflerimizi oluşturmalıyız.
yine öğrenci gençliği düşündürmeyen ve sorgulatmayan
Önerilen yeni sistem AKP iktidarının riyakarlığıdır,
bir sistemin içine atmaktır. Yani İmam Hatip Liseleri’nde
çünkü
12 yıl zorunlu olacak eğitimde, paralı eğitim de zookuyan öğrenci sayısını arttırmaktır.
runlu olacaktır. Ancak bizler gençlik olarak, paralı ve antiAyrıca zorunlu eğitim sisteminde getirilen kademeli eğidemokratik eğitime ve gerici eğitim sistemine karşı, patim sisteminin hiçbir alt yapısı yoktur. Çünkü bu düzenlerasız eğitimi ve demokratik halk okullarını amaçlayarak
meyle de binlerce öğretmen yine işsiz kalacak. Şu anda ilkbu temelde örgütlü mücadelemizi büyütmeliyiz.
öğretimde görev yapan 340 bin civarında öğretmen var.
Yeni yasa önerisiyle (4+4+4 kademeli eğitim) ilköğretim bir yıl aşağıya çekilirse, 70 bin öğretmen fazlalığı açığa çıkacak. Yani 70 bin öğretmen daha işsiz kalacak.
12 yıllık zorunlu eğitim yasasında kademelere ayrılan eğitim, ilköğretim 4. sınıftan itibaren öğrencileri
15-22 Ocak
İmam Hatip Liseleri’ne yönlendirmektedir. Öğrencilere
17 Ocak 1990: Sarıyer Lisesi'nde Liseli Dev"mesleğe yönelme" olarak söylenen bu düzenleme ise
bir aldatmacadır. Aldatmacadır çünkü, ilköğretim 4. sı- Genç'liler tarafından yapılan 30 yazılama ve savaşa ilişkin
nıfta hiçbir öğrenci mesleğini tam olarak belirleyemez. asılan bir pankarttan dolayı paniğe kapılan okul idaresi, 18
Ama burada düşünülen öğrencilerin hangi mesleği se- Ocak günü için okulu tatil etti.
çip seçmediği değildir, İmam Hatip Liseleri’ne yönle19 Ocak 1998; 16 Ocak günü, okulda bir öğrenci sinip yönelmediğidir.
vil faşistlerce ahlaksız saldırıya uğradı. Bunun üzerine İYOÜlkemizde eğitimin bu şekilde sürekli değiştirilDER'li öğrenciler 19 Ocak Pazartesi günü, okul müdürünün
mesinin bir sebebi daha var. O da Avrupa eğitim tarzını ülkemize getirmek. Çünkü, AKP iktidarı eğitimde ya- tehditlerine rağmen yapılan ahlaksızlıkların hesabını soşanan sorunların çözümünü Avrupa'da uygulanan yön- racaklarını söylediler.

12 Yıllık Zorunlu Eğitim
Amerikan Uşağı AKP Düzeninin
Gerici Eğitim Sistemidir!

gençliğin tarihinden
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TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

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

Öğrencilerin Boş Zamanlarını Biz Doldurmalıyız
Liseli gençlik birçok olumlu özelliğiyle mücadelenin en ön saflarında
yerini alıyor. Her gün daha fazla liseli, “Bu kavgada biz de varız” deyip
taleplerini haykırıyor.
Liseliler düzenin tüm yozlaştırma,
çürütme politikalarına karşı sıkı bir
arkadaşlık duygusuna, vefaya, sahiplenmeye sahiptir. Yaptıkları her şeyi
büyük bir coşkuyla yaparlar, bu coşkuyu
da çevrelerine çok çabuk yayarlar.
Bu arkadaşlık bağı sayesinde, çok
hızlı bir örgütlenme ağı kurabilirler ve
aynı hızla gelişip değişirler.
Tüm bu ve bunun gibi özellikleriyle liseliler düşmanın korkulu rüyası haline geliyor. Ve liselilerin bu özelliklerini
yok etmek için tüm silahlarıyla saldırıyorlar. Bencil, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, düzenin tüm yozluklarından nasibini almış, düzenin
bataklığına saplanmış, düşünmeyen,
sorgulamayan gençler yaratmaya çalışıyorlar.
Liselerimize saldırıyorlar. Kapı
önünde uyuşturucu satıyorlar. Mafyalar,
çeteler okullarda cirit atıyor. Her yerde olduğu gibi liselerde de polis baskısı
var. Polis okulun içine kadar girmiş.
Uyuşturucu satıcıları, çetelere karışmak
yerine demokratik haklarını talep eden
liselilerin karşısına çıkıyorlar. Okul
kapılarında terör estiriyorlar.
Liseliler tüm bunların karşısına
arkadaşlıklarını daha da sağlam temellere oturtarak, liselerdeki örgütlülük ağını büyüterek çıkmalıdırlar. Bunun yöntemlerini ararken liselilerin yaşam
biçimlerini nelere ilgi duyduklarını,
nelerden etkilendiklerini, nelerden korkup kaygılandıklarını hangi sorunları
yaşadıklarını iyi bilmek, yani onları iyi
tanıyıp ondan sonra bir yöntem bulmak
gerekir.
Örneğin, liselilerin okullarda, eğitim
sistemindeki çarpıklıklar sonucu birçok
dersi boş geçiyor veya okul idaresi, okul
kantini daha fazla para kazansın diye
öğle tatillerinde okuldan çıkmayı yasak-

lıyor. Bu süre de okulda geçiriliyor.
Okullarda geçirilen bu boş
zamanları birliğimizi, mücadelemizi büyüteceğimiz zamanlar haline
getirebiliriz. Bizi düzenin yoz kişilikleri, kafasını test kitaplarının
başından kaldırmayan kişiler haline
getirme çabalarına karşı kendi alternatifimizi yaratabiliriz. ÇÜNKÜ
BİZİM DOLDURMADIĞIMIZ HER
ANI DÜZEN DOLDURACAKTIR.
En dinamik ve gelişmeye en açık liselilerimizi bataklığına çekecektir.
Birçok liseli öğle yemeği yiyemeden tekrar derse giriyor. Okuldan çıkamadığı için eve gidemiyor. Bir şey
yiyecekse de okul kantininden almaya
mecbur bırakılıyor. Neredeyse herkesin hergün para verip bir şeyler almaya gücü yetmiyor. Hem aç kalıyoruz
hem de öğle tatilini okul kantininde
veya bahçesinde geçirmek zorunda
kalıyoruz.
Bu boş vakitte herkesin evden
kumanyalar getirmesini örgütleyip
hem bize dayattıkları kantinden alışveriş yapma politikasını kırabilir hem
de yoksulluğundan utanan birçok liseliyi bu sofrada bir araya getirip, herkesin aynı durumda olduğunu, yalnız
olmadıklarını gösterebiliriz. Bu şekilde birbirlerine olan yakınlıkları artacak
birbirlerini daha iyi tanıyacak ve birlikte bu politikalara karşı çıkma güçlerini büyüteceklerdir.
Okulda geçen boş zamanları birçok
şekilde doldurabiliriz. Kurulan her
gruptan liselilerin coşkusu tüm okula
halka halka yayılacaktır.
Boş derslerde düzenin yoz, anlamsız müziklerinin yerine toplanıp kendi türkülerimizi söyleyebiliriz. Okulda
müzik grubu kurup liselileri bunun
çevresinde bir araya getirebiliriz.
Tiyatro grupları, skeç ekipleri kurup
kendi sorunlarını kendi dillerinden
böyle ifade edebilir hale getirebiliriz.
Gruplar kurup okuma saatleri yapabiliriz. Bir kişi seçilen kitabı sesli
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okuduktan sonra, okuduklarımızı tartışabiliriz. Bu bizde
hem okuma kültürünü hem de okuduklarımızı tartışıp
yorumlayabilmeyi, hem de ortak bir bilinci yaratacaktır.
Bizi, düşünmeyen, sorgulamayan gençler haline getirme politikalarına karşı bir kalkan olacaktır.
Okul gazetelerine yazılar yazabiliriz. Daha da
önemlisi kendi gazetelerimizi, dergilerimizi çıkartabiliriz. Okuldaki boş zamanlarımızda bunları organize
edip herkesin yazı yazmasını sağlayabiliriz. Liselilerin
ve halkın sorunlarına çözüm yollarını bu araçla liselilere aktarıp kendi sorunları için harekete geçirebiliriz.
Konular belirleyip, bunların tartışılacağını duyurup sohbetler organize edebiliriz. Liseliler bu sohbetlerde yaratıcılıklarını dinamiklerini ortaya koyup yeni çözümler, yöntemler bulacaklardır.
Liseliler canlı ve coşkuludurlar. Onları bu dinamikleri etrafında bir araya toplayabiliriz. Maçlar düzenleyebiliriz. Dev oyun halkaları kurup birlikteliklerini ve güçlerini fark etmelerini sağlayabiliriz. Çünkü liseliler birlikteliklerinin, dayanışmalarının farkına vardıklarında bu güçle yozlaşmaya karşı koyacak, birçok şeyi başaracaklardır.
Bilgisayar oyunları, play statiton oyunları yerine hep bir-

likte kendi oyunlarını kurabilirler.
Bunların hiçbirisi önümüze konulan formüller değil ama
sadece bunların birkaçı bile hayata geçirildiğinde düzenin bizi etkisi altına alması engellenecektir. Okul köşelerinde sigara içen, düzenin yoz kültürünün etkisinde ağzından küfür eksik olmayan, sürekli bir kavga gürültü içindedir. Kafasını sorunun cevabı A mı, B mi, C mi, D mi diye
düşünmekten başka bir şeye yormayan liseliler olmaktan
çıkıp; düşünen, sorgulayan, kendi kültürünü yaşayan,
sorunlarını bilen ve çözüm yollarını arayan, bunun için
mücadele eden liseliler olmanın adımlarını atarız.
Liseliler yaratıcılıklarını, coşkularını, arkadaşlıklarını kullanıp boş zamanlarını değerlendirmenin yollarını daha
da geliştirip kendi okullarına uygun hale getireceklerdir.
Okullarda boş zamanlarımızı doldurmanın önemi çok
büyük. BİZİM DOLDURDUĞUMUZ ZAMAN DAHA
FAZLA LİSELİYİ DÜZENDEN UZAKLAŞTIRIP DEVRİM SAFLARINA YAKINLAŞTIRMAK DEMEKTİR.
Temel olan okuldaki boş zamanlarımızda devrim için
faydalı hale getirmek; bu zamanları herkese ulaşabileceğini, liselileri bir araya getirebildiğimiz ve birlikteliklerini, güvenlerini arttırabildiğimiz, kurtuluşumuzun örgütlü mücadele etmekten geçtiğini gösterebildiğimiz anlar haline getirmektir.

Liseli Dev-Genç'liler Katliamcıları,
İşkencecileri Unutmaz, Unutturmazlar!
Yıllardır Liseli Dev-Genç'liler halkına
tarihine, şehitlerine layık olmaya çalışıyor.
Liseli Dev-Genç'liler de şehitlerin mirasına sahip çıkarak faşizmin baskılarına
boyun eğmiyor.
Tarihimiz, geleceğimizi aydınlatıyor. "
Liseli Devrimci Gençlik Tarihi" bize yol gösteriyor. Ali Aygül, Faruk Bayrakçı, İrfan
Ağdaş yol göstericidir Liseli Dev-Genç'lilere.
Gücümüzü geçmişimizden alıyoruz.
İşkencecileri, katillere olan öfkemizi okul
önlerinde daha da büyütüyoruz. Dağıttığımız
her anti-faşist, anti-emperyalist bildiri, her
füze kalkanına karşı açılan masa, her resim
sergisi faşistlerin, işkenceci Amerikan uşakları polislerin korkulu rüyası oluyor. Her
defasında karşılarında Faruk Bayrakçılar’ı,
Ali Aygüller’i görüyorlar.
Ama bitiremiyorlar işte. Kavgamız büyü38
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yor. Nice Liseli Dev-Genç'liler yetişiyor.
Düzen dört bir yandan kuşatmışken liseli
gençliği, yarıyor Liseli Dev-Genç'liler bu
kuşatmayı. Anadolu’nun her yerinde "
füze kalkanına karşı" eylemler sürüyor. Her
defasında işkenceciler çıkıyor Liseli DevGenç'lilerin karşısına. Bitmiyor bu kavga.
Aksine hafızamız daha dünkü kadar taze.
Unutabilir miyiz Ayhan Efeoğlu’nun katillerini? Unutabilir miyiz bin operasyonun
sahibi Mehmet Ağar’ı? Gazi katliamını,
Maraş'ı, Çorum’u, Sivas'ı. Halkımızın
katillerini unutabilir miyiz? Bu sorumluluk
üzerimizde. Her okul önü kavga alanımız.
O kavga alanlarında Maraşlar, Gaziler,
Sivaslar için çatışıyor Liseli Dev-Genç'liler.
Ezdirmiyor faşizme kendilerini. Liseli
Dev-Genç'liler halkının onuru olmaya
devam ediyor.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Ülkemizde Gençlik

LİSELİ DEV-GENÇ’İN MÜCADELESİNİ FAŞİSTLERİ
SALDIRTARAK DURDURAMAZLAR!
DEV-GENÇ TARİHİ ANTİ-FAŞİST EYLEMLERLE
DOLUDUR, TARİHİMİZ SÖZÜMÜZDÜR!
İstanbul’da, Liseli Dev-Genç'liler
6 Ocak günü saat 07.25'te Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde 2. kez
füze kalkanına karşı fotoğraf sergisi
ve masa açtılar. Daha önce de 3
Ocak’ta açmışlardı. Sergide, Anadolu’nun dört bir yanında yapılan “Füze
Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” kampanyası sırasında yapılan
eylemlerin fotoğrafları yer alıyor.
Tüm Anadolu’da liselilerin kampanyayı nasıl sahiplendiğini belgeli olarak gösteren bu sergi öğrencilerin ilgisini çekerken, faşistlerin de tehditlerine neden olmuştu.
3 Ocak’ta Liseli Dev-Genç'lilere
çalışma yaptırmayacaklarını dile getiren faşistlerin, 6 Ocak günü de okulun içinde toplandığı görüldü. Öte
yandan okulun önünde de polisler
bekliyordu.
Bir yandan bildiri dağıtıp, imza
toplayan Liseli Dev-Genç'liler, Malatya-Kürecik'e gidileceğinin de duyurusunu yaparken katılım çağrısında bulundular. Bu sırada faşistler, okula girmek isteyen öğrencileri yanlarında toplayıp, ortalığı terörize etmeye
çalıştılar. Liseli Dev-Genç'liler de
okulun öğrencilerine yönelik sesli
konuşmalar yaparak, faşizme boyun
eğmediklerini, Şişli Endüstri'de ça-

lışma yapmalarını kimsenin engelleyemeyeceğini anlattılar.
Bu sırada faşistlerin bir kısmı
okul güvenliğinin bulunduğu kulübenin içerisinde toplandı. Dışarıda
bekleyen faşistler de demir ve tahta
sopaların getirilmesi için caddenin
karşısında toplanan diğer faşistlere talimat verdi.
Liseli Dev-Genç'liler bildiri dağıttığı sırada gelen faşistler “Siz kimsiniz?” diye sordu. “Dev-Genç” ismini
duyunca saldıran faşistlere Liseli
Dev-Genç'liler de cevap verdi. Demir
ve tahta sopalarla saldıran faşistlere
gereken cevabı veren Liseli DevGenç'liler, masalarını ve sergilerini sahiplendiler. Okulun güvenlik görevlilerinin ve faşistlerin saldırısı sonucunda imza masası ile fotoğraf sergisi
kırıldı.
Okulun güvenlik görevlileri ile
okul idaresi faşistlerin saldırısına
göz yumarken; daha önce Liseli DevGenç’liler çalışma yaptığında gelen
polislerin saldırı sırasında değil, sonrasında geldiği görüldü. Okulun öğrencileri ise faşistlerin saldırısına
karşı Liseli Dev-Genç’lileri savundular. Liseli Dev-Genç'lilerin yanına
gelerek, ne olduğunu öğrenmeye çalıştılar.

Liseli Dev-Genç'liler, polis terörünü ve yaşanan faşist saldırıyı teşhir
eden konuşmalar yaptılar. Öğrencilere, yaşanan faşist saldırıyı anlatarak,
faşistlerin okulların içerisinde olmasına izin verilmemesi gerektiği söylendi. Saldırıdan sonra okulun önünde imza toplamaya, bildiri dağıtmaya devam eden Liseli Dev-Genç'liler
vatansever öğrenci gençliğe yapılan
saldırıların hiçbir zaman cevapsız
kalmadığını ve bu saldırıların Liseli
Dev-Genç’lilerin okulda çalışma yapmasını engelleyemeyeceğini anlattılar.
Bütün öğrenciler okula girene kadar okulun önünde imza toplamaya
devam eden ve kuşlama yapan Liseli Dev-Genç'liler, “Faşizmi Döktüğü
Kanda Boğacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç'liler”
sloganları ile çalışmalarına son vererek okulun önünden ayrıldılar.
Saldırıya katılan faşistler, DevGenç’liler tarafından fotoğraflarının
çekilmiş olmasından korkarak, aynı
akşam Cevahir Alış Veriş Merkezi’nin önündeki direniş çadırına gittiler ve “O fotoğrafları silsinler” diye
tehdit ettiler.
Liseli Dev-Genç’liler ise, sabah
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Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde
yaşadıkları faşist saldırının ardından
öğlen saatinde Gazi Mahallesi’ndeki
Mevlana İlköğretim Okulu’nün önüne giderek bildiri dağıttılar ve kuşlama yaptılar.
Şair Abay Konanbay Lisesi öğrencilerinin bir kısmının da okuduğu
bu okulun önünde eylem yapıldığı sırada polisler gelerek, “Birazdan göreceksiniz!” sözleriyle tehditte bulundular. 3 resmi 1 de sivil polis
otosu gelerek, Liseli Dev-Genç’lilere saldırmaya çalıştılar. Ancak, buna
izin verilmedi.
Öğrencilere ve onların dağılmasının ardından da çevredeki ailelere
polisin gelme amacı anlatıldı. Gazi
halkının devrimcileri tanıdığı söylenerek, polisler teşhir edildi.
Devrimcilerin Amerikan üslerine
karşı çıktıkları, parasız eğitim istedikleri; bu yüzden de polis tarafından
engellenmek istedikleri anlatıldı. Polis teşhir edilmesinin ardından okulun
önünden giderken; Liseli DevGenç’liler “Yaşasın Direniş, Yaşasın
Zafer!” sloganını attılar.

Polis-İdare-Faşist İşbirliği
İle Yapılan Saldırıların
Hesabını Soracağız!
Halk Cephesi/Liseli Dev-Genç’liler, Şişli Endüstri Meslek Lisesi
önünde yaşadıkları faşist saldırıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaparak, 11 Ocak günü saat 12.00’de
yine okulun önünde eylem yapacaklarını duyurdular.
Yapılan açıklamada, “Bizler Malatya-Kürecik’te kurulacak füze kalkanına karşı çıktığımız için aylardır
Edirne’de, Çanakkale’de, Kocaeli’de,
Dersim’de saldırıya uğruyoruz. Bunlardan biri de 6 Ocak Cuma günü Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde yaşandı. Her hafta “Füze Kalkanı Değil
Demokratik Lise İstiyoruz” şiarıyla
çalışmamızı yaptığımız Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde bu sefer füze
kalkanına karşı imza masası ve resim
sergisi açtığımız gün faşistler tarafından saldırıya uğradık. Faşizm yıllardır okullarda polis-idare işbirliğiyle
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var olmaktadır.
Bizler, 6 Ocak
Cuma günü masamıza ve sergimize
yapılan saldırıyı o
gün cevapsız bırakmadık ve gereken cevabı vererek faşistleri okul
önünden uzaklaştırdık. Okul idaresi ve polis, bu saldırıları gördüğü halde hiçbir şekilde
faşistlerin saldırısını engellemedi.
Çünkü bu saldırıların devrimcilere
karşı yapılmasını isteyenler de gerici-faşist okul yönetimi ve polislerdir.
Ama bizler Liseli Dev-Genç’liler
olarak bu saldırıları hep boşa çıkardık ve okullarımızı faşistlere, gericifaşist okul yönetimine ve polislere bırakmadık denildi.

Gençlik Faşistleri Teşhir Etti!
6 Ocak’ta Şişli Endüstri Meslek
Lisesi önünde Liseli Dev-Genç’lilere yapılan faşist saldırı, 11 Ocak’ta lise
önünde yapılan eylem ile teşhir edildi.
Polislerin de hazır beklediği eylemde “Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın
Dev-Genç’liler, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz” sloganları
atıldı. Okulun çıkış saatinde yapılan
basın açıklamasında öğrencilere, “Tanıyın bunları, vatansever öğrenci
gençliğe saldıran, Amerika’nın sadık
uşakları faşistleri tanıyın. Polis, idare, faşist işbirliği ile yapılan saldırıların hesabını soracağız!” yazan ve
üzerinde faşistlerin, sivil polisin, okul
müdürünün, okul güvenliğinin fotoğrafının
olduğu bildiriler dağıtıldı. Kampanya bildirileri de dağıtıldı.
Bu sırada faşistler
okulun içinde toplandılar. Liseli Dev-Genç’liler okulun içerisine doğru da kuşlama yaparak
kampanya taleplerini
anlattılar. Okuldan çıkan
öğrenciler Liseli DevGenç’lilerin yanına ge-

lerek basın açıklamasını izlediler.
Okulun duvarında faşistlerin resmini
gören öğrenciler, okullarında okuyan
faşistleri tanıdıklarını dile getirdiler.
Okulun içindeki faşistler tekbir getirirken, Liseli Dev-Genç’liler de
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın DevGenç’liler” sloganını atarak okulun
önünde beklemeye devam ettiler.
Çevreden geçen öğrenciler zafer işaretleri yaparak Liseli Dev-Genç’lilere destek verdi. Faşistlerin ve polislerin çalışmayı engellemek için yaptığı tüm girişimler boşa çıkartıldı. Yapılan eyleme 15 kişi katıldı.

Yoksul Halk Çocukları
Ortak Sofrada Paylaşır
Elindekini, Evindekini
Paylaşım Büyütür Liselileri!
İstanbul Sarıyer’de bulunan Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde Liseli
Dev-Genç’liler, her cuma yaptıkları
gibi, 6 Ocak Cuma günü de dayanışma yemeği düzenlediler. Yemek sırasında, yapılan eylemin önemi hakkında konuşuldu. Okulda yemek yiyecek parası olmayan öğrenciler yemeğe çağırıldı. Yemeğin daha da büyümesi için, gelen öğrencilerden de
yemek yapıp getirmeleri rica edildi.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Ülkemizde Gençlik
Öğrenciler sevinerek yapacaklarını
söylediler.
Gittikçe öğrencilerin gözünde
meşrulaşan ve katılımın yükseldiği bu
yemeklerle, öğrencilerin birliği ve beraberliği sağlanıyor. Kantin fiyatlarının yüksekliği, yoksul halk çocuklarının aç kalmasına sebep olurken,
Liseli Dev-Genç’lilerin düzenlediği
bu yemek alternatif yaratıyor. Öte
yandan dayanışma yemeği okul idaresini korkutuyor ve bu nedenle baskılarını sürdürüyor.

Liseli Dev-Genç’liler İçin
Futbol Fanatizm Değil
Birlik Duygusunu
Güçlendiren Bir
Paylaşımdır
Dersim’de Liseli Dev-Genç’liler
5 Ocak günü saat 17.00’de Munzur
Halı Sahası’nda dostluk maçı yaptı.
Atatürk Lisesi ile İsmet İnönü Lisesi öğrencileri arasında yapılan dost-

luk maçını 9 gole karşı 10
gol atan Atatürk Lisesi kazandı.
Ve Liseli Dev-Genç’liler
bir kez daha örnek olarak
futbolun kolektif bir oyun
olduğunu gösterdi. Bugün
futbol maçlarında futbolcular birbirlerini yerken, küfürler ederken, para için oynarken Liseli Dev-Genç’liler maç sonunda çektirdikleri fotoğraflarla önemli olanın dostluk ve dayanışma olduğunu, futbolun amatör
olarak oynanacağını ve bu yanıyla iyi
bir spor olduğunu gösterdiler.

Polisin Saldırısı
Meşruluğumuzadır
Balıkesir’de 7 Ocak günü, Aliye
Saban isimli Dev-Genç’li otobüs garajında keyfi bir şekilde durduran polis, çantası arandı.
Saban’ın, kimlik kontrolünün ar-

dından, arama yapılması için çantasını vermemesi üzerine, savcılıktan
arama kararı getirten polis, zorla
çantayı aradı. Çantada bulunan Yürüyüş dergisi ile “Füze Kalkanı Değil Demokratik Lise İstiyoruz” broşürlerini yasadışı göstermeye çalışan
polis 2 saat süreyle Saban’ı gözaltında
tuttu.
Polisin baskılarıyla ilgili yapılan
açıklamada mücadelelerinin meşru olduğunu söyleyen Dev-Genç’liler, 42
yıldır faşizmin yıldırma politikalarına boyun eğmediklerini, bundan sonra da eğmeyeceklerini belirttiler.

YOZLAŞMAYA KARŞI KENDİ
ŞENLİKLERİMİZLE VARIZ
Hatay’da Liseli Dev-Genç’liler, 8 Ocak günü şenlik
düzenledi. Açılış konuşmasıyla başlayan şenlikte, Liseli Dev-Genç tarihi anlatıldı. Ülkede yaşanan sorunlara sessiz kalmayan gençliğe baskıyla, işkenceyle, kültürel yozlaşmayla engel olmaya çalışıldığı anlatıldı. Ve buna karşı örgütlenme çağrısında bulunuldu.
Nazım Hikmet’in “Elleriniz ve Yalana Dair” şiirinin
okunmasıyla devam eden şenlikte, Güzel Sanatlar Lisesi’nden gelen liseliler küçük bir konser verdiler. Epik Sanat Tiyatrosu, Amerika’nın dayattığı eğitim sistemiyle düşünmeyen, üretmeyen, yarış atı haline gelen bir gençlik
yaratmaya çalıştığını anlatan bir oyun sergiledi.

KÜRT HALKI YALNIZ DEĞİLDİR
OLİGARŞİNİN KATLİAMLARINI
KAYDEDİYORUZ
Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 4 Ocak
günü, Ankara Gençlik Derneği ve İvme Genç tarafından
Uludere Katliamı’nı protesto etmek için meşaleli bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş öncesinde yemekhaneye girilerek yapılan konuşmalarla eyleme katılım çağrısında
bulunuldu.

Liseli Dev-Genç’lilerin hazırladığı sinevizyon gösteriminin ardından, Sibel Yalçın Destanı şiiri okundu. Son
olarak Grup Kızıl sahne aldı. Söylenen türküler eşliğinde halaylar çekildi. 80 kişinin katıldığı şenlik, 14 Ocak
günü Malatya-Kürekcik’te yapılacak yürüyüşün duyurusu
yapıldıktan sonra bitirildi.
Yemekhanede başlayan yürüyüş yurtlar bölgesi dolaşıldıktan sonra 19.00’da yapılan eylemle sonlandırıldı. Eylemde okunan açıklamada; AKP’nin katliamı meşrulaştırmaya çalıştığı, 35 insanımızın katledilmesinin Kürt halkı
üzerinde yıllardır sürdürülen imha ve asimilasyon politikasının bir sonucu olduğu, bu katliam ve politikalarla halkların mücadelesinin bitirilemeyeceğine değinildi.
40 kişinin katıldığı eylemde “Katil Devlet Hesap Verecek”, “Uludere’nin Hesabını Soracağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atıldı.
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlar da Sürecek!

Köroğlu’dur Onun Adı

babasını kuru ekmekle besler. Yokyere yayılmıştır.
sulluk içinde büyür, mert, civan deTuna boylarındalikanlı olur.
ki Türk topluluklarında da destan
Koca Yusuf, oğlu Ruşen Ali ile
söylenmektedir.
birlikte bir gece Bolu Beyi’nin yılDahası Ermenikısına gidip kır atın tayını alırlar.
ler, Gürcüler, KaKimse farkına bile varmaz tayın kayzaklar, Afganlar
bolduğunun. O süklüm püklüm cılız
arasında da bentay Koca Yusuf’un elinde boyluzer hikayeler anposlu endamlı bir küheylan olur. Ve
latılmaktadır. Halklar kendi Köroğgayrı öc alma zamanıdır diyerek Rulu’larını yaratmış, yaşatmış, korumuş,
şen Ali ile birlikte Çamlıbel’e doğru
nesilden nesile anlatmıştır.
doğrultur kır atı. Bunu duyan Bolu
Bey’i, anlar ki bir hasım sahibi olKoca Yusuf, Bolu Beyi’nin seyis
muştur. Ve bu seferki hepsinden farkbaşıdır. Babası ölürken oğluna “Kula
lıdır. Koca Yusuf, kır atı oğlu Ruşen
kul olma” demesine rağmen; bunu
Ali’ye teslim edip, Bolu Beyi’nden
unutan Koca Yusuf, Bolu Beyi’nin
öcünü almasını vasiyet edip, adını
seyis başı olup, ona birbirinden güzel
da ‘Köroğlu’ diye belletip son nefesini
atlar yetiştirip, şanına şan katmıştır.
Rivayete göre, Bolu Beyi’nin Osmanlı
verir.
ile arası açıktır. Bolu Beyi’nin atlaKöroğlu babasının öcü ile yanıp
rının ünü Padişahın kulağına gider
tutuşan yüreğiyle Çamlıbel’i mesken
ve Padişah Bolu Beyi’ne “bana iyieyler. Zenginden alıp yoksula veren,
sinden üç at yollasın” diye haber
mazlumun yanından hiç ayrılmayan,
salar. Haberi alan Bolu Bey’i Osmanlı
haksızlığa, adaletsizliğe karşı savaşan,
ile arayı düzeltmenin sevinciyle Koca
paşaya, beye aman vermeyen bir
Yusuf’u çağırtıp durumu ona anlatır.
halk kahramanı olur Köroğlu. Ünü
“Gökte uçan kuşu tutacak üç at seç”
bütün Anadolu’ya yayılır. Yoldaşlader. Koca Yusuf üç gün ister. Ancak
rıyla birlikte Çamlıbel’de bir kale
yinede de karar vermekte zorlanır.
kurup meydan okur dünyaya. ÇamSonunda en sevdiği kır atın üç tayını
lıbel bir yurttur Köroğlu’na ve ona
vermeye karar kılar.
inananlara… Başı sıkışanın ilk durağıdır Çamlıbel. Her yolu kesende,
Bolu Bey’i kulakları düşmüş, yeher baş alanda Çamlıbel’de ve etraf
lesiz, dizleri yara içinde ayakları titköylerde, törenler, şölenler verilmiş,
reyen bu üç tayı görünce öfkelenir
halkın hakkı iade edilmiştir. MazKoca Yusuf’a. “Sen beni Osmanlı’ya
lumların evi, zalimlerin korkulu rümalamat mı edeceksin, aramı mı boyasıdır Çamlıbel.
zacan?” diyerek cellatlarına Koca
Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Yusuf
Düşündü Köroğlu; sıradan bir segözlerine mil çekilirken ‘of’ bile deyisti babası… Kimseye zararı yoktu,
mez. Koca Yusuf’un “Kula kul olma,
atlardan başkasıyla yarışmaz bir adem
kul emrine girme. Girersen bil ki
oğluydu. Bolu Beyi’nin gazabına uğbaşına büyük bela
gelecektir” diyen
babasının vasiyeti
gelir aklına. Ama
iş işten geçmiştir.
Köroğlu Cepheliler’e Diyor ki; haklı bir davası
Koca Yusuf’un
varsa eğer, herkes yürekli bir savaşçı olabilir. Hesap
Ruşen Ali adında
sorma isteği ve adalet özlemi günlük yaşam gailesinin
bir oğlu vardır. Ruüzerindedir. Adaleti yerine getirmek için yılların
şen Ali, babası kör
savaşçısı olmaya gerek yok, zalimden soracak
edilince çocuk yaşta
hesabı olan herkes yarının savaşçısı olabilir.
çalışmaya başlar,

Dünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
Evvel zamanda yaşamış, evvel
zamanda kırklara karışmıştır. Adı
evvelde değil ahir’e kalmıştır. Rivayet
odur ki; Köroğlu hiçbir zaman unutulmamıştır Anadolu topraklarında…
Zalimin zulmü oldukça, haksızlık,
adaletsizlik, eşitsizlik hüküm sürdükçe
Köroğlu’lar da olmuştur hep. Köroğlu’nun varlık sebebi zulümdür.
Bugüne dek hiç mi hiç eksik olmamıştır zulüm.
Köroğlu olmuştur: Sadık, Süleyman, Adalet, Sibel… Sabahattin Yavuz’lar, Mustafa Sefer’ler Köroğlu’nun bugünkü adıdır. Bunun için
Köroğlu’nun hikayesi ölümsüzdür.
Tarih hakikat olanı, haklı ve doğru
olanı yazar. Tarih hakikat olanı yaşatır.
Anadolu’nun tarihi, halkın tarihi, isyanların tarihi, zulmü boyun eğmemenin tarihidir. Bu yüzden destanlar
yazılmıştır üstüne sayfalarca. Bu
yüzden bu destanlar her dönem dilden
dile dolaşmaktadır Anadolu’yu. Anadolu halkının kendine has bir tarih
bilinci vardır. Bu bilinçte Hızır Paşalar, Bolu Beyleri yoktur. Köroğlu
var, onun dillere destan sevdası, kır
atı, mısri kılıcı, adaleti… İşte bu
yüzden 1581’den bugüne tam 530
yıldır yaşamıştır Köroğlular, bitmemiştir bu topraklarda.
Tarihte Köroğlu’na dair birçok
hikaye anlatılsa da, yaşadığı dönem
de, bölge de tam olarak bilinmemektedir. Bütün mazlum halkların,
bir Köroğlu’na ihtiyacı olduğundan,
İran, Azerbeycan, Kafkasya’ya ve
daha da ötesine uzanıp Anadolu topraklarını aşan bir üne sahiptir Köroğlu…
Diğer destanlara göre daha çok
yazılmış ve tutulmuştur Köroğlu Destanı. Osmanlı’nın ayak bastığı her
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Tarihten Günümüze

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

rayıp yitirdi gözlerini. Bir insanın
en önemli şeyi gözleri değil miydi?
Zalimlere kulluk edip, kapısında köpek olsan da yine de gazabından
kurtulunmaz. Koca Yusuf ona dünyanın en iyi taylarını yetiştirmişti.
Bey kısmından hayır gelmezdi. Ezen
ile ezilen bir olur mu hiç? Yoksulla
zengin bir olur mu? Olmazdı!.. Olmazdı ama mazlumlarında ahı vardı.
Yerde kalamazdı. Sadece Koca Yusuf’un gözleri değil, milyonların
hakkı için Bolu Beyi’nden öcünü
alacak, hesap soracaktı Köroğlu.
Sevdalıydı Köroğlu. Yavuklusu
Bolu Bey’i denen o zalimin kızkardeşi
Telli Nigar’dı. Dillere destandı sevdası. Çünkü saftı, hesapsızdı, temizdi,
pür-ü paktı. Benzemez bugünün yozlaşmış, ipliği pazara çıkmış içi boş
sevgilerine. Nigar’ı Çamlıbel’in hanımı yapmak zamanı gelmişti. Ve
öyle de yaptı. Yar yanağından gayrı
her yerde, her şeyde, hep beraber
deyip kır atına atıp kaçırır. Nigar’ı
terkisine alıp tuttu Çamlıbel’in yolunu. 40 gün 40 gece düğün dernek
kuruludu. Ererler muratlarına. Köroğlu’na yoldaş oldu, eş oldu, sırdaş
oldu Nigar.
Köroğlu’nun mekanı dağlardır.
Sırtını dağlara, yüzünü halka dönmüş
bir kahramandır Köroğlu. Köroğlu,
kılıcına, kır atına, sevdasına, yoldaşlarına ve halkına ölümüne bağlı
olmanın adıdır. Özü-sözü birdir Köroğlu’nun. Sevdasına sadıktır, halel
getirmez. Gücünü halkın değerlerinden alır. Yoldaştan ötesi yoktur Kö-

UMUDUMUZU
BÜYÜTECEK OLAN
ÇOCUKLARIMIZI
DÜZENE TESLİM
ETMEYECEĞİZ
Ankara'da Hüseyingazi Halk
Okulu açılıyor. Ücretsiz kayıtların
başladığı yeni dönemde, üniversite
öğrencileri tarafından ilköğretim
öğrencilerine ders verilecek. Çocuk korosu çalışmaları ile film
gösterimleri yapılacak. Birlikte
kitap okunup, oyunlar oynanacak.
Feridun Çelik Mah. 1705 Sok.
No: 27 adresindeki HÜKAD bi-

temsilcisidir. Halka karşı suç işleyenlerin karşısında hiç tereddüt etmemiştir. Halka karşı zulüm uygulayanlardan, ağadan, beyden hesap
sormak haktır ona göre. Bu inançla
sallar kılıcını. Haksızlığı sineye çekemez Köroğlu. Nerede haksızlık
varsa orada Köroğlu ve yoldaşları
vardır. Halkın olanı halka geri dağıtır.
Çünkü bilir ki o malların hepsi halkın
sırtından, alın terinden elde edilmiştir
Köroğlu “süper kahraman” değildir.
Halktır, halkın içinden biridir. Gücünü
haklılığından, doğruluğundan, şaşmaz
adaletinden alır. Bu yüzden O’nu
cümle alem tanır. Babasının öcü için
çıktığı dağlar, halkın öcünün alınmasına dönmüştür. Hesap defteri kalındır artık.

Benden selam olsun
Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısında, kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
roğlu’nda. Yoldaş candır, canandır,
uğruna ölünüp-öldürülen insandır.
Korur, kollar ve eğitir yoldaşlarını.
Ölür, öldürür vazgeçmez değerlerinden. Mısri kılıcı halkın adaletinin
nasında çalışmalarını yürütecek
olan Hüseyingazi Halk Okulu'nun
tanıtımında şöyle seslenildi:
"Çocuklarımızı düzenin kirine,
adaletsizliğine teslim etmeyeceğiz.
Bizim çocuklarımız sahipsiz değil,
biz varız. Öğreteceğiz onlara hakkı, adaleti, emeği, paylaşmayı,
dayanışmayı, umudu, en çok umudu öğreteceğiz. Umudun çocukları
olacak bizim çocuklarımız. Halkını sevmenin ustası olacak bizim
çocuklarımız. ÇOCUKLARIMIZ
BÜYÜYECEK, BÜYÜTECEK
UMUDU…"

Bolu Beyleri varsa Köroğlu’lar
da mutlaka olacaktır. Bolu Beyleri
ile Köroğlular dost olamazlar, tarihsel
bir öç vardır hesap defterinde. Köroğlu der ki; “Nice ki, han, bey,
paşa var; men Köroğlu'luğu elden
koyan değilem.” İşte Köroğlu’nu
Köroğlu yapan değerler bunlardır.
Bolu Beyi’nden intikamını aldıktan sonra Köroğlu kırklara karışır… Değerleri mirasa kalır. Hasımlarının o gün bugündür adları anılmamıştır. Ama Köroğlu yüzyıllardır
yaşamaktadır. Şiirleri, sevdası, yiğitliği, destan olup bugünlere taşınmış, sınırları aşmış, dünyayı dolaşmıştır. Selam olsun Köroğlu’na, yoluna baş koyup, baş alana BİN SELAM!

HALK CEPHELİLER’İN
MÜCADELESİNİ ANLATIYOR
Güler Zere’nin özgürlüğünü kazanma
mücadelesinde yer alanlar, şimdi de emeklerinin belgesi olan Damında Şahan belgeselinin gösterimlerini gerçekleştiriyorlar.
Dersim’de Eğitim-Sen binasında 7 Ocak
günü Liseli Dev-Genç’liler tarafından belgeselin gösterimi yapıldı.
Hapishanede yakalandığı
kanser hastalığı tedavi ettirilmeyerek katledilen
devrimci tutsak Güler
Zere ile ilgili yapılan Damında Şahan belgeselinin
gösterimine 19 kişi katıldı.
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‘Gerçek Devrimciler Edirne’dekilerdir
Gerçek Devrimciler Vatanseverlerdir…’
2009 yılında başlayan anti-emperyalist bir şiarı olan
“İncirlik Üssü Kapatılsın” kampanyamız vardı. Süreç
içerisinde ben de kampanyaya dahil olmuştum. İmza masaları, pullar, afişler, yazılamalar, basın açıklamalarıyla bu ülkenin Amerika’ya peşkeş çekilemeyeceğini, bizler, devrimciler varken yankeelerin kanlı postallarının vatan topraklarında rahat gezemeyeceğini haykırıyorduk.
Tıpkı bu seneki “Füze Kalkanı Değil Demokratik
Lise İstiyoruz” kampanyası gibi geçen sene de İncirlik
Üssü kampanyamıza Amerikan uşakları tarafından saldırılar oluyor, her gün gözaltı haberleri alıyorduk.
Bir gün yine böylesi bir haber izledik dernekte. Haber Edirne’dendi. Arkadaşlarımıza faşist linç güruhu saldırmış, polisin örgütlediği bu saldırıda birçok arkadaşımız ağır darbelere maruz kalmıştı. O gün öfkeyle izlediğimiz bu haber sonrasında “Acaba ne olacak” dedirtti bizlere. Edirne’ye girecektik, bu kesindi. Biliyorduk,
onlarca yıllık tarihimize ısrarcılık, baş eğmezlik işlemiştik.
Ama nasıl olacaktı, acaba arkadaşlarımız ne yapacaktı,
durumları nasıldı? Sanki o an bizler de Edirne’deydik günlerce, yoldaşlarımızın yanındaydık…
Arkadaşlarımız günlerdir Edirne’nin girişinde beklemiş,
ne olursa olsun Edirne’ye gireceklerini söylemişlerdi.
Öyle ya, yurdumuzun birçok ili gibi Edirne de bizimdi, bizdendi. Neden kampanyamızı oraya taşımayalım? Neden
Edirne’yi Amerika’nın çapulcularına bırakalım?
Öyle de yaptık. Günlerdir süren ısrarımız, kararlılığımızla kapılarını açtık Edirne’nin. Herkesin yoklar dedikleri anda birden çıktık, haykırdık “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diye…
O dönem yaşanan gözaltılar, baskılar ailemi olumsuz etkilemişti. Derneğe gitmemem konusunda üzerime uyguladıkları baskı beraberinde ailemle çatışmayı da getirmişti. O ana kadar belki de hiç bu kadar ailemle devrimcilik
üzerine tartışmamıştım. Bu kampanya aileme “biz”i
anlatmama vesile olmuştu. Yine bir gün babamla hararetli
hararetli tartışıyoruz. Tartışma öyle bir boyut aldı ki, babam
önce bütün bunların boşuna olduğunu, bu halktan adam olmayacağını söyledi. Biz halka gitmedikçe, halka alternatif sunmadıkça halkın çözümsüz kalacağını söylediğimde

AKP Halka Saldırıyor, Direnen
Emekçileri Tutukluyor
Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz
Kamu Emekçileri Cephesi, hukuksuz olarak tutuklu
bulunan üyeleri Mehmet Ali Aslan ve Gülsüm Yıldız’ın
serbest bırakılmaları için 6 Ocak’ta İstanbul Şişli AKP ilçe
binasının önünde eylem yaptı. Yapılan eylemde “AKP Saldırıyor Emekçiler Direniyor, Tutuklu Sendika Üyesi Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın/Kamu Emekçileri Cephesi”
pankartı açıldı.
30 kişinin katıldığı eylemde yapılan açıklamada
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3 Ocak 2010
Edirne Otabanı
ise, “biz”im basit, küçük kahramanlıklar peşinde olduğumuzu söyledi. Ben bir anda parladım, kızgınlıkla tartışmayı
kestirip atacağım anda haberleri izleyen babamın ağzından
şu sözler döküldü: “Gerçek devrimciler Edirne’dekilerdir.
Adamları görüyor musun, gerçek devrimciler onlar gibi
vatanseverlerdir.”
Bu sözlerin hemen peşinden kabına sığmayan ben Edirne’dekilerin bizim arkadaşlar olduğunu, bizim de bu konu
hakkında farklı düşünmediğimizi, gerçek devrimcilerin
vatanını seven, canı kanı pahasına “Amerika’ya Defol”
diyenlerin olduğunu söyledim... Babam bir hayli şaşırmış, Edirne’dekilerin benim arkadaşlarım olduğuna inanamamıştı. Bir yandan ‘Keşke demeseydim’ diyordu, bir
yandan da gurur duyuyordu. Bense arkadaşlarımla bir kez
daha gurur duymuş, koltuklarım kabarmış vaziyette babama karşı kazandığım zaferi tadıyordum.
Sonrasında durup düşündüm bir süre. Babam Edirne’deki arkadaşların neden Halk Cephesi’nden DevGenç’ten olduklarını bilmiyordu? Ortada iki yanlış vardı.
Birincisi, burjuva medya her zamanki gibi doğru haber yapmıyordu. Edirne’dekilerin kim olduğunu, ne için orada olduklarını söylemiyordu bile. Ama bundan daha büyük bir
yanlış vardı ki, ben o ana kadar Edirne’yi aileme anlatmamıştım. Yaşanan linçten, gözaltılardan, baskılardan
dolayı daha çok korkarlar, benim önüme daha çok engel
koyarlar diye düşünmüş, bir kez olsun lafını etmemiştim.
Ve ben kendimi, “biz”i bu kadar meşru görmemiştim demek ki. Oysa ki orada bir direniş tarihi yazılıyordu. Edirne’yi duymayan, görmeyen, bilmeyen kalmamalıydı!
Ailemle çatışmayı göze alamayan ben, yeni bir şey öğrenmiştim. “Meşru olmak”. Hem de bunu bana karşı çıkan babamdan öğrenmiştim. Babamın ağzından dökülen
sözlerden…
AKP’nin gözaltı ve tutuklama terörü halka teşhir edildi. Kamu emekçilerini sözleşmeli hale
getirmek çabasındaki
AKP’nin, kamu emekçilerini teslim alamayacağı
vurgulandı. Ayrıca 20 Ocak
2012 tarihinde ilk mahkemesine çıkarılacak olan
Gülsüm Yıldız’ın ve hala neyle suçlandığını dahi bilmeyen Mehmet Ali Aslan’ın serbest bırakılmaları istendi.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Özgür Tutsaklık
ve Tecritte Kolektivizm

Kolektivizm örgütlenmenin temel
taşlarından biridir. Nasıl ki bir binanın
temel taşlarından biri eksik olduğunda o bina en ufak bir sarsıntı veya darbede yıkılıp zarar görürse; devrimci bir
parti veya örgütün kolektivizmden
yoksun olması da aynı şekilde o örgütlenmenin gelişmeyip yok olması demektir. Devrimci tutsaklığın da temel
taşlarından biridir kolektivizm.
Özgür tutsaklığın büyütülüp bugünlere taşınması kolektivizmin hayata geçirilmesiyle olmuştur... Mahirler’in Maltepe Hapishanesi'nde
oluşturdukları örgütlenme ve özgürlük eyleminden 12 Eylül hapishanelerinde yaratılan direnme geleneğine,
‘90'lardan 2000'lere taşınan kitlesel
kahramanlıklara kadar bir bütün olarak yaratılan değerlerin tümünde kolektivizm vardır.
Özgür Tutsak, yaşamının her anında kolektiftir. Bunu bulunduğu her
yerde, her koşulda hayata geçirir.
Bu konuda ısrarcıdır.
Kolektivizm, özgür tutsaklıkta
örgütsel işleyişin hayata geçirilmesidir.
İdeolojik ve kültürel bir yaşam biçimidir. Ortak düşünmektir, paylaşmaktır, üretmektir. Bir soruna beraber
kafa yormak, beraber çözüm bulabilmektir. Bir direnişi, bir eylemi
birlikte örgütlemek, birlikte çarpışmaktır... Aynı duyguları beraber yaşayıp, hissetmektir. Birlikte gülüp, birlikte üzülebilmektir. Kısaca yaşamın
her anını ortak bir şekilde düşünüp yaşayabilmektir...
F Tipi hapishanelerine getirilmeden
önce kolektivizmin pratik olanakları
daha fazlaydı... İşte, yaratılan bu güzellikleri yok etmek için düşman F Tiplerini açtı. Örgütlülüğü yok etmekti
amacı. Fiziki olarak birbirinden ayırır,

aralarına beton duvarlar örersem; örgütlüğü yok eder, kolektivizmi bitirir,
teslim alırım diye düşündü hep.
Fiziki olarak özgür tutsakları birbirinden ayırmış, beton kalıplar örmüştü aralarına. Ama beyinlerde
hücreler kurmayı başaramadı. Yaratılan örgütlülüğü, kolektivizmi, değerleri yok edemedi. Koğuşları karargah gibi kullandığımızı söylüyorlardı, 19 Aralık katliamında "Karargahlarını dağıttık" diyorlardı.
Parti-Cephe geleneğini, "Ben varsam
Devrimci Sol var" diyen Niyazi
Aydın'ı tanımıyorlardı. Her hücreyi devrimci bir karargah haline getirdi
Özgür Tutsaklar.
Bizi tecrit hücrelerine getirdiği ilk
gün "Her şey bitti, örgüt yok oldu" diyerek, düşüncelerimizden vazgeçmemizi, direnmememizi tek başımıza bir şey yapmayacağımızı söylediler hep... Ama ilk gün dahil, yara bere
içinde tek başımıza olduğumuzda
bile ve herhangi bir şey söylemediği
halde tüm tutsaklar açlık grevine
başlamışlardı.
Ölüm Orucu'nda olanlar ise direnişlerine devam etmişlerdi... Kimisi
belki haftalarca, kimisi belki aylarca
duymadı bir yoldaş sesini. Ama tek
başına da olunsa herkes bir örgüt gibi
davranmış ve yoldaşlarına ulaşabilmenin bir yolunu bulmuştu. Gösterilen yaratıcılıklar ve sarf edilen çabalarla yeni yeni yollar bulunmuş ve kolektif yaşam hayata geçirilmişti. Hiçbir şey örgütlü düşünüp, örgütlü
hareket etmemizi engelleyemedi...
Düşman "F Tiplerine götürüsem
direniş biter" diyordu. Ancak direnişi değil bitirmek, her gün direniş
halkaları eklenerek büyütüldü. 7 yıl
süren Büyük Ölüm Orucu Direnişimiz
kolektif yaşam biçimindeki ısrarın ve
kararlılığın temel direği oldu.
Üçlü veya tekli hücrelerde olsak da
kolektivizmi yaşamımızın her anında
hayata geçirdik. Hepimiz fiziki olarak
bir arada olmasak da yine beraber aynı
şeyleri düşünüp, beraber çözümler bu-

larak yeni şeyler ürettik... F Tiplerinde
olduğu gibi örgütlü ve kolektif yaşamımızı var olan koşullara göre yeni altarnatifler bularak hayata geçirdik.
Örneğin parası biten bir hücrenin ihtiyaçlarını çatıları aşırtarak
ulaştırdık... Gelen kitapları, dergileri, yazıları, gazeteleri vb... birbirimize çatıları aşırtarak ulaştırdık, düşüncelerimizi birbirimize
yazıp-paylaştık.
Ya da bir resim veya elişini yapıp,
birbirimize ulaştırdık. Eksiğini fazlasını öğrenip, ekleyip-çıkardık... Birlikte ürettik, birlikte direndik.
Biz tutsakların asla vazgeçmediği faaliyetlerden biri de okumak,
yazmak, çizmektir...
F Tipi hapishanelerine geldiğimizden beri karikatür-mizah dergimiz
çıkıyor (Tabi bunun yanında politik,
kültür-sanat vb. içerikli dergiler de çıkarılıyor). Bu derginin her sayısının
düzenli olarak çıkarılmasında bütün
yoldaşların bir şekliyle emeği ve katkısı oluyor. Dergi oluşturulmadan
önce yazı, çizim vb. önerileri her hücreden gönderiliyor. Daha sonra bunlar biraraya getirilip, bir düzene sokularak yazılıp, çizilerek son halleri
veriliyor... derken bütün tutsakların bir
şekliyle emeği oluyor... Sonuçta kolektif bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor bu dergiler...
Biliyorduk, zordu bütün bunları
hayata geçirmek. Ama karşımıza çıkan her engele ve zorluğa rağmen pes
edip kolaya kaçmadan daha fazla ısrar ve çabayı göstererek kolektivizmi
hayata geçirdik. Önemli olan zoru başarmaktı. Biz de bunu yaptık. Çünkü
biliyorduk zor kazanılan daha çok sahiplenilip kazanacaktı.
Bu ve bunlara benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. Ve bir kez daha ortaya çıkıyor ki, bütün devrimciler için
olduğu gibi biz Özgür Tutsaklar için
de kolektivizm olmazsa olmazdır.
Kolektivizm güçtür, bu gücü her gün
daha da büyütüp ileriye taşımak en
büyük görevimizdir.
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Kaçak Güreşmek,
Hedefsizleşmek
Sinsi Bir Düşmandır
Büyük bir hedefimiz var, dünyanın Türkiyesi’nde devrim yapmak.
Bu hedefe varmak için her türlü bedeli ödüyoruz. Yüzlerce yoldaşımızı şehit verdik, binlerce yoldaşımız
yakalandı, uzun yıllara varan tutsaklıklar yaşıyoruz. İşkenceli gözaltılardan geçiyoruz.
Düşman bizi hedefimizden vazgeçirmek için her türlü yolla saldırıyor. Bunlar açık olan ve yüzyüze olduğumuz saldırılardır, ancak açık
saldırılarından daha tehlikeli, sinsi bir
şey var. O da iç düşmandır.
Bazı durumlarda, kişi olarak bedeller ödemiş, fedakarlıklar yapmış
olsak bile iç düşmanın saldırılarının
etkisi altında kalabiliyoruz.
Bu bir işi yapmak söz konusu olduğunda: "Ne kadar olursa artık"
düşüncesi olarak çıkıyor karşımıza.
Ne demektir bu söz? Azla yetinmek,
iddiasızlaşmaktır. Özcesi hedefsizleşmek ve devrim iddiamızın zayıflamasıdır.
Bu aşamaya nasıl geliriz?
Programlı olmayı elden bırakıp,
gelişi güzel çalıştığımızda kendimizi sınırlandırmış oluyoruz. Programsız iş yapmak, kendini gidişata bırakmaktır. Devrimci olma misyonundan uzaklaşmaktır. Yani değişen, değiştiren olmak gerekirken,
sürüklenen, tabi olan olmamızdır.
İradi olmayı beynimizden çıkarıp

programsız davrandığımızda, kendiliğindenci hale geliriz.
Programsız, rastgele, gelişi güzel
çalışmak sınırlarımızın daralması
demektir. "Ben bu kadarını yapabilirim, Bu yeterli oluyor daha
fazlasına gerek yok" gibi söylemlerde gösterir kendini. Örneğin, bir
eylem için önümüze 30 değil 10 kişi
hedef koyarız. O 10 kişi, her zaman
gelen insanlarımız olur. Oysa hedefimizin yüksek olması daha fazla
insana anlatmak, daha fazla eve gitmek, ikna etmek, yani daha çok
emek vermek demektir.
Günler haftalar boyunca emekten
kaçmayan insanlarız, dergi dağıtırken,
bir kampanya örgütlerken fiziki olarak emek harcarız, bedel öderiz. Ama
elimizi taşın altına daha çok koyduğumuzda, daha çok yük omuzladığımızda, beynimizi daha çok çalıştırırız
ve emeğimizi daha doğru kullanırız.
Bu daha sıkı program yapmak, daha
çok insanla ilgilenmek demektir.
Programsız olduğumuzda gelişmeyiz ve geliştirmeyiz, "Beni aşar"
deriz. Dergi dağıtımlarımız, kampanyalarımız bizi nihai hedeflerimize devrime götüren basamaklarımızdır. Biz her basamakta yeni
bir insanla yolumuzu adımlamayı
hedeflemeliyiz. Kendimiz geliştiğimiz, değiştiğimizde, yoldaşımızı da
geliştiririz, beraber değiştiğimiz, ge-

Filistin Mahallesi'nde Kapı Kapı
Dolaşıp Umudu Taşıyacağız
Halk Cepheliler, yeni bir Gazi, Okmeydanı, yeni bir Armutlu yaratmak
için yılbaşında verdikleri sözün ardından İstanbul Altınşehir-Bayramtepe'nin sokaklarında kapı kapı dolaşıp halkı "Umudun Adı" ile buluşturmaya başladı.
8 Ocak günü başlayan çalışmalarda, Filistin Mahallesi’nde Halk
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Gerçeği dergisinin tanıtımı
yapıldı. Birçok kapıda
Halk Cepheliler evlere davet edildiler. Geçmişten bugüne yıkımlarla
karşılan mahalle halkı; "Bu konduların tüm çilesini biz çektik, kimseye
yıktırmayız!" diyerek Halk Cepheliler’e “Yanınızdayız” sözü verdiler.
Dört gün süren çalışmalarda 27
adet Halk Gerçeği dergisi halka ulaştırıldı. Ayrıca, 10 Ocak Salı günü, Fi-

liştiğimizde daha çok insana ulaşırız.
Birken iki olmak hedeftir. Hedefe varmak için nasıl bir yol izleyeceğiz, ne
yapacağız, ne kadar zamanda yapacağız?" gibi art arda sorular sorup
program çıkardığımızda, o programa
kendimizi vererek hayata geçirdiğimizde sonuç alırız.
Yolda yürürken etrafımızı gözlemlemekten, gazeteyi belli bir bakış
açısıyla "Ne kazanabilirim" diye
okumaya, kimle nasıl ilişki kurarsam
faydalı olur, olanakları nasıl yaratırım diye bakmaya dek, hayat bize bir
sürü ip ucu sunar. Önemli olan bizim
her şeye o gözle bakmamız ve kendimize sınırlar koymadan işlerin altına girebilmemizdir. Yenilenmek istersek daha hızlı koşan, büyüyen ve
büyüten oluruz.
"Benden bu kadar" demek yerine "Daha iyi, daha çok ne yaparım?" demeliyiz. Güler Zere eylemlerinde, 1 Mayıs’larda gücümüzü gördük. 7 yıl süren Ölüm Orucu
direnişimize baktığımızda görürüz
gücümüzü. Dışarıda çıt çıkmazken,
biz tutsakların sesi olduk, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm iddiamızı
dilimizden düşürmedik.
En büyük hedefimiz devrimdir,
o hedefe varmak için programlı olmak, küçük hedeflerimizi büyütüp
devrime yönelmek bizi büyütecektir.
listin ve Tokatlılar’ın mahallelerinde
3 adet, üzerinde Büyük Direniş'te şehit düşen analarımız Gülsüman Dönmez ve Şenay Hanoğlu'nun resimlerinin olduğu pankartlar asıldı.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Tarih 21 Mart 1992, Demirel iktidarı Kürt halkına yönelik yapacağı
katliamın hazırlıklarına günler öncesinden başlamıştı. Cizre'de Newroz
kutlamaları yapmak için toplanan 67 bin kişilik halkın üzerine 1 saat
süreyle ateş açıldı.
21 Mart'ta ise yine Cizre'de Newroz'u kutlamak için toplanan halka
silahla saldırıldı. 2
kişi ölürken, onlarca
kişi yaralandı. Şırnak'ta ise 25 kişi katledildi. Cenazelere
sahip çıkmak için Nusaybin'de eylem yapan halka da saldırıldı. Bu saldırıda ise
10 kişi katledildi. Nusaybin'in Tınati
köyünde ise 2, Hakkari Yüksekova'da
5 kişi katledildi. Ayrıca başka pek
çok şehirde de gözaltı ve tutuklama
saldırıları sürdürüldü.
Dev-Genç, Newroz kutlamalarında
Kürt halkına yönelik onlarca kişinin
katledilmesinin ardından bir eylemlilik
süreci başlattı.
Newroz, birçok üniversitede, lisede
şenliklerle, yakılan ateşlerle, halaylarla
kutlanmıştı. Dev-Genç, emekçi halkın
yanındaki yerini almıştı yine. Katliamların yaşanmasının ardından Liseli
Dev-Genç 27 Mart’ta Hasköy Lisesi’ni işgal etti.
‘80 sonrasında ilk işgal eylemini
gerçekleştiriyordu Liseli Dev-Genç’liler. Dev-Genç’liler de 28 Mart’ta
DYP Beşiktaş ilçe binasını işgal

ederek katliamları protesto ettiler.
Daha sonraki günlerde
Hasköy Lisesi
işgali sırasında
öğrencilere
saldıran sivil
faşistlerden
6’sı
Liseli
Dev-Genç ve Devrimci Sol Güçler
tarafından dövülerek cezalandırıldı.

tanzeiger gazetesi,
25 Mart’ta DGB binası, Münih’te
Af Örgütü’nün binası
işgal edildi.
Berlin’de ise Türkiye
oligarşisinin 3 bankası
tahrip edildi.
İsviçre, Avusturya,
Fransa ve İngiltere ‘de
de işgaller ve protesto
eylemleri yapıldı.
KÜRT HALKI BUGÜN DE KATLEDİLİYOR
Oligarşinin Kürt halkına yönelik
saldırı, işkence, katliam saldırıları
bugün de devam ediyor. Kürt halkını
teslim almak için tüm gücüyle saldırıyor. Gerillaları kimyasal silahlarla
katlediyor, cenazelerine işkence yapıyor. Son olarak Uludere’de kaçakçılık yapan köylülerin üzerine savaş
uçaklarıyla bombalar yağdırıyor. Ve
öylesine bir terör ortamı yaratıyorlar
ki, saldıran devlet değil, cenazesine
sahip çıkan halk suçlanıyor. Katliamlar teslimiyeti, zayıflığı değil; düşmana duyulan öfkeyi ve hesap sorma
isteğini artırmalıdır. Oligarşi teslim
olmayı dayatıyor. Bu dayatmaya bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi ile cevap verilmelidir.

Kürt Halkına Kalkan
Elleri Kıracağız
Aynı kampanya içinde Liseli DevGenç Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ni molotoflayarak, Kürt halkına
yönelik katliamlara sessiz kalmayacağını duyurdu.
KAYÖ-DER’liler SHP Kayseri
il binasını işgal ettiler. İşgal 3 gün
sürdü.
Siyasi tutsaklar Malatya'da 3,
Bayrampaşa'da 7, Çanakkale'de
3, Kayseri'de 3, İzmir Buca'da 4
günlük açlık grevleri yaptılar.
Almanya Hamburg’ta Stern dergisi, katliamı protesto etmek için
Devrimci Sol Güçler tarafından işgal edildi.
Dortmund’ta 23 Mart’ta SPD binası,
Köln’de 24 Mart’ta Kölner Stad-

 'Madem kaçakçılık var
legal hale getirelim'
Uludere ve çevresinde geçim kaynağı kaçakçılık
olan bölge halkı için legal ticaret yolu açılıyor. Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı "Uludere olayının ardından 'Madem ki bu insanlar girip çıkıyormuş, bu tür
şeyler yapılıyormuş, o zaman burada bir sınır ticaret
merkezi oluşturalım' dedik, açıklamasında bulunmuş.

AKP katletmekle kalmadı, ömür boyu geçimlerini
kendi imkanlarıyla yaratmaya çalışan bu insanlardan
sağ kalanlardan da nasıl vergi alacağının yolunu yaratıyor.
Yaptıkları açıklamalar da sanki haberleri yokmuş, sanki
yoksulluğa iten kendileri değilmiş bu insanları... kaçak
yollardan ekmeğinin peşine düşmesine kendileri sebep
değilmiş gibi masumane açıklama yapıyor, ama yaptığı
açıklama da soygun formülünden ibaret... Bu düzenin
çözümsüz olduğunun bir örneği daha...
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AVRUPA’dakiBİZ
Vahit Aygün: Belçiotopsi sonrası cesetler tes475
Gündür
ka’nın Flaman bölgesinlim edilir. Ama umurunda
deki Meulebeke kasamı savcının? Vahit AyÇocuklarının Cesetlerini gün’nün
basında yaşayan Türkisağlığı gitmiş, her
Alamıyorlar!
yeli bir aile, öldürülen 2
şeylerini satmışlar umrunoğullarının cenazesini
da mı?
"Belçika Adaleti"nin
almak için tam 475
Burada bu nasıl adalet
gündür bekliyor.
İşkencesi!
tartışmasına gerek yok.
Vahit Aygün 475 günAdaletin A'sından bahsedür çocuklarının cenadilemez, bu çok açık.
zesini almak için çalmadığı
Tam bir keyfiyet var.
kapı bırakmamış.
Bunun hukuki bir açıkGünlerce TBMM’nin
laması olamaz. Belçika
kapısını çalmış, ama bir
adaletinin keyfine göre hareket
sonuç alamamış.
ediliyor.
Belçika'nın MeulebeAncak burada esas olan
ke kasabasında yaşayan
Belçika adaletinin bu kadar
Afyon Emirdağlı Vahit Aykeyfi davranma cesaretini negün’ün iki oğlu 2010’da adli bir
reden aldığıdır. Bunun Almanolaydan öldürülmüş.
ya'da yaşanılan ırkçı saldırılardan ne farkı var? Cenazemizi
Kortrijk bölge savcısı Man
bile alamıyoruz. Bu gücü bizim
Allegaert, "dosya tamamlaörgütsüzlüğümüzden, insanlanamadığı" gerekçesiyle iki cerımızın
sahipsizliğinden alısedi o günden beri morgta bekyorlar.
letiyor. Ve iki cesete morgta tutulduğu hergün için ailesi 140
Vahit Aygün, “Türkiye'den
euro ücret ödemek zorunda kagelen bütün yetkililere anlattım,
TBMM'ye kadar gittim. Belçilıyor. Avukatlık ücretiyle birlikte
lığımız
bozuldu.
SAVCI
CESETLERİ
ka Kralına da mektup yazdım ama sotoplam 100 bin euroluk bir borcun alMİ KONUŞTURACAK? İnsan hakları
nuç alamadım” diyor.
tına girmiş Vahit Aygün ailesi.
nerede? ... Aradan geçen 468 günde
Aygün ailesi yanlış yerlere gitmiş,
İşte Avrupa demokrasisinin adaleti.
uyumayı unuttum. Ruh sağlığım boO TBMM sizin gibi ailelerin sesini
Bu nasıl adalet? Hem çocuklarının cezuldu, nefes darlığı çekmeye başladım.
duymaz. Güler Zere'yi tanımaz belki
nazesini vermiyorlar, hem de GÜNÜlser ve kronik hipertansiyonla taAygün
ailesi. Ölüm döşeğindeki kanLÜK 140 EURO MORG ÜCRETİ
nıştım. Eşimin sağlığı bozuldu. Tüm
ser hastası Güler Zere'yi son anına kaÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILIsağlık raporlarını savcıya ulaştırdar bırakmadı. Senin çocukların gibi
YORLAR. 475 GÜNDE 100 BİN
mamıza rağmen hiçbir cevap alagencecik çocukların kömürleşmiş
EURO MASRAF ETMİŞLER.
madık" diye anlattı yaşadıklarını.
bedenlerini verdiler ailelerine. Diri diri
Gözyaşlarını tutamayan anne Nayaktılar hapishanelerinde. Yani di"Dosyayı Tamamlamadım,
ciye Aygün ise ellerinden bir şey
renmeden hiç bir hak kazanılmaz bigelmediğini ve sürekli Allah'a yalCesetleri Alamazsın"
zim ülkemizde. Ya Avrupa’da farklı
vardıklarını anlattı.
Sebep dosyanın hala tamamlanmı? Dünyanın hiçbir yerinde diren"Savcı bir Belçikalı'ya bunları
maması. Dosya tamamlanmadıysa
meden bir hak alınmıyor. Biz direnyapmazdı" diyen Naciye Aygün,
ailenin suçu ne? Ayrıca dosyanın tamemişsek bile sahip olduğumuz hakyaşadığı sürece mücadelesini sürdümamlanmasıyla cenazelerin aileye
lar
için bizim gibi birileri mutlaka direceğini, gerekirse evini satıp borçverilmemesinin ne ilgisi var? Dalga
renmiştir. Vahit Aygün ve ailesinin
larını ödeyip, savcılığın önüne çadır
geçiyorlar, alay ediyorlar insanlarıyapması gereken de direnmektir.
kurup cenazeleri alana kadar beklemızla. Sahipsiz gördüklerinde tepesine
Söyledikleri gibi; “savcılık önünde
yeceğini söyledi.
biniyorlar.
çadır
kurup cenazelerini alana kaNe yapmış bu gençler, acaba Bel“Cesetlerin teslimi için açtıkları 5
dar” direnmelidirler.
çika'yı yerinden mi kaldırmışlar? Bu
davanın farklı mahkemelerce savcıVahit Aygünler’in sorunu bu gurnasıl bir adalettir? Cesedi mi konuşnın “dosyayı tamamlamadım” gebet
ellerinde, örgütsüz olmalarıdır.
turacaklar acaba? Belki de bizim bilrekçesi dikkate alınarak reddedildiğini
Devrimciler, Vahit Aygünler’e sahip
mediğimiz bir yöntem çıkmıştır, olur
anlatan Vahit Aygün, “Otopsiler yaya konuştururlar. Bizim bildiğimiz
çıkmalıdır.
pılmış. Olay faili meçhul değil. Sağ-
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"Bizim Gençlik" Gazetesi Çıktı!
Anadolu Gençlik, Avrupa çapında ilk gazetesini çıkardı.
"İNSANLARIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bizim Gençlik dergisi kendisini şu şekilde tanıttı:
“Biz Kimiz?
Biz 50 yıldır alınteri ile yaşayan, emeği ile var olanların çocuklarıyız. Biz 50 yıldır aşağılanan, ırkçı saldırılara maruz kalanların çocuklarıyız. Biz 50 yıldır vatanına olan özlem ile yaşayanların çocuklarıyız.
Şimdi onların hem güzel, hem acı miraslarını biz devraldık. Gençliğin kendi kaleminden çıkan bu gazete, Avrupa'da yaşayan Türkiyeli gençlerin sorunlarını dile
getiriyor. Gazetemizin ilk sayısı, Irkçılık, Vatanseverlik,
Jugendamt (Gençlik Dairesi), Sonderschule (Zihinsel
Engelliler Okulu) gibi konuları içeriyor...”

Anadolu Gençlik ilk sayısını
COŞKUYLA DAĞITMAYA BAŞLADI;
“SİZİN GİBİ GENÇLER VAR OLDUKÇA EMİNİM
Kİ BİZE KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ”
1 Ocak 2012 Aachen: Anadolu Gençlik kampının son
gününde Aachen şehrine gezi düzenlendi. Burada, 2012
yılının ilk gününde Bizim Gençlik gazetesinin tanıtımı ve
satışı yapıldı. Bayram günü ve dükkanların kapalı olma-

AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri

sına rağmen halka 8 gazete ulaştırıldı. Ulaşılan insanlar
tarafından olumlu tepkiler alındı.

2 Ocak 2012 Köln: Köln şehrinin Hansaring semtinde Bizim Gençlik gazetesinin ilk sayısının tanıtımı yapıldı. Saat 18.00'de başlayan satış 20.00’de sona erdi. Avrupa'da yaşanan ırkçı saldırılar, gençlerin eğitim sorunları
ve “Irkçılığa Karşı Tek Ses” kampanyası üzerine insanlarla sohbet edildi. İnsanların olumlu tepkileri Anadolu
Gençlik çalışanlarında daha büyük coşku yarattı. Toplam
37 gazete dağıtıldı.
4 Ocak 2012 Köln: 18.30 ile 20.00 saatleri arasında
Köln şehirinde, Mülheim semtinde evlere tanıtıma çıkıldı. Avrupa'da yaşayan halkımızın sorunlarını gençlerin kaleme alması halkımızda sevinç yarattı. Ayrıca “Irkçılığa
Karşı Tek Ses” kampanyası hakkında bilgi verildi.
Bir marketin girişinde alışveriş yapan bir kadın gazeteyi tanıtan gençlere, 3 oğlunun olduğunu ve her biri için
3 gazete ücreti ödemek istediğini söyledi. Bunun üzerine gençler “Abla, o zaman 3 gazete verelim” dedi. Kadınsa,
“Gerek yok gençler, hepsi bir tane gazeteden okur, ben size
onlar adına destek veriyorum, yaptığınız iş çok güzel, sizler gibi gençler var oldukça eminim ki bize kimse bir şey
yapamaz”, diyerek gazetesini aldı. Mülheim semtinde toplam 8 gazete dağıtıldı.

Önce kendimiz kararlı olmalıyız

Basın bürosuna baskın yapılmış ve çalışanları gözaltına alınmıştı. Biz bundan henüz haberdar değildik.
Grup Yorum konseri vardı, konserde bir arkadaş neler olup
bittiğini anlattı. “Biraz yardıma gelir misin zor durumdayız” dedi. “Ben de gelmeyi isterim ama evdekiler ne
der bilemiyorum iki ay sonra sınavlarım var, onlara hazırlanmam gerekiyor” dedim. O da; “tamam sen gel, orada da hazırlanırsın” dedi. Kabul ettim ama ailemden izni
onların alması gerektiğini söyledim. “Tamam” dediler. Birkaç gün sonra akşam misafir geldi. Henüz yeni tanıştığım bir abi geldi. Önce neden geldiğini anlamamıştım.
Sonra beni kenara çekti ve “seni almaya geldim” dedi.
Çok heyecanlanmıştım, nasıl izin alacağımızı düşünüyordum. Abi oturdu, yemek yedi, sohbet etti ve bu arada da neden geldiğini açıkladı aileme. “3 haftalığına yardıma ihtiyacımız var gelsin yardım etsin” dedi. Babam
kabul etti hemen. Annem karşı çıktı. 'Hayır, gidemez.
Onun sınavları var' dedi. Abi, “sınavlarına da hazırlanacak orada” dedi. Annem ısrarla hayır diyor uğraştırıyordu. Kabul ettiremedik bir türlü. Abi en son “tamam
arkadaş sen izin vermiyorsan, ben de oturma eylemi
yapıyorum” dedi, sandalyeleri çekti ve yere oturdu. Babam da ayıp olmasın diye yanına oturdu. Onlar oturuyor
bende çay, kahvelerini getiriyor, onlara servis yapıyor-

dum. Abi tekrar tekrar anlatıyor, annem ısrarla hayır kızımı vermem size, diyordu. Bir saat geçti ikna olmadı,
bir buçuk saat geçti halen ikna olmadı. Baktım başka çare
kalmadı ve 'anne artık bana da başka çare bırakmadın, ben
de oturuyorum' dedim. Annem oturursan otur diyor. Tekrar tekrar anlatıyoruz. Arkadaşlar zor durumda, ben gidip yardım etmek istiyorum diyorum hayır gidemezsin
diyor. Anne bak karnımız ağrıyacak diyorum, yine ben
mi dedim size yere oturun diyor ve ısrarla hayır demeye devam ediyordu. En son “abi artık plan B’ye geçelim
mi?” diye sordum. Hepsi de bana ne dediğimi anlamaksızın bakıyorlardı. “Plan B ne?” diye sordular. Ben de madem ki gönül rızasıyla vermeyeceksin, ben de zorla gideceğim, çünkü bir kere karar verdim dedim. Ondan sonra annem, tamam gönderiyorum ama 2 haftalığına dedi.
Biz hayır 3 hafta diyoruz. Annem 2 haftalığına diyor. En
son ikna edebildik. Tamam git ama derslerine çalışacaksın
orada dedi. Kararlı tavrımızdan dolayı biz kazanmıştık.
O akşam çantamı hazırlayıp sabah çıktım.
Ailelerimiz üzerinde asıl etkili olan kendi kararlılığımız. Eğer annem bende küçük bir tereddüt hissetmiş
olsaydı izin vermesi çok zor olurdu. Ancak bendeki kararlılığı görünce izin vermek zorunda kaldı.
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Avrupa’da
Sesimiz Şimdi Daha
Güçlü Çıkıyor!
24 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında Avrupa'nın 5 ülkesinden 40'a yakın gencin katılımıyla gençlik kampı düzenlendi. 10 günlük kampın ilk
gününde, kamp programı açıklandı ve
görev dağılımı yapıldı. Kampta, 2.
günden itibaren toplu kahvaltılarla
güne başlandı.
Dev-Genç şehitleri, dünden bugüne Dev-Genç tarihi ve kampanyaları, arkadaşlık, aile ilişkileri, kültürsanat ve spora bakışımız, dilimiz, sloganlarımız konulu çalışmaların yanında, yapılan grup çalışmalarıyla
kamp dolu dolu geçti.
Filmler ve belgesellerin izlendiği
kampta, radyo grubunun hazırladığı
Kamp Radyosu, öykü ve şiir sunumlarıyla sevilerek takip edildi. Radyoda, Maraş Katliamı ile Naziler tarafından öldürülen Maraşlı esnafın hikayesinin anlatıldığı “Acıyı kan anlatır” isimli öykü, Kültür ve Sanatta
Tavır dergisinde yayınlanan bir öykü
ile Aziz Nesin'in “Damda Deli Var”
öyküsü seslendirildi.
Öte yandan günlük programlar
bittikten sonra yatma saatine kadar oynan toplu oyunlar kampın eğlence
kaynağı oldu.
Kampın 6. günü akşamında küçük
bir konser düzenlendi. Ertesi gün de,
“Irkçılığa Karşı Tek Ses” kampanyası
çerçevesinde çalışmalar yapılıp küçük
bir koro ile kayıtlar yapıldı. Ayrıca
Anadolu Gençlik’in gazetesi olan ve
ilk sayısı yayınlanan “Bizim Gençlik”
gazetesinin tanıtımı yapılarak, içeriğine ilişkin öneriler alındı.
31 Aralık’ta yani 2011'in son gününde, Türkiye'den gelip kampın konuğu olan ve Büyük Direniş'in iki
Dev-Genç’li şehidi Canan ve Zehra
Kulaksız’ın babası Ahmet Kulaksız ile
bir söyleşi düzenlendi. “Her şeyin
Başladığı Yerden” kitabının tanıtımının da yapıldığı söyleşide, Canan
ve Zehra'yı anlatan bir belgesel izlendi. Ardından Ahmet Kulaksız, şe-
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ANADOLU GENÇLİK,
UMUDUMUZUN
AVRUPA’DAKİ SESİDİR!
hit babası olarak yaşadıklarını, 30
Mart anması için Kızıldere'ye gittiğinde yaşadığı duyguları anlattı. Daha
sonra yılbaşı eğlencesi hazırlıkları
başladı. Bir yandan yemekler hazırlanırken, diğer yandan konuklar karşılandı. Skeç ve video gösterimleri hazırlıkları da büyük bir hızla tamamlandı.
Yeni yıl kutlamasında, öncelikle
yılbaşı mesajı okundu. Marşlarla karşılanan yeni yılda program skeçler,
fotoğraflardan oluşan bir video gösterisi, fıkralar ve halaylarla devam etti.
Yeni yılın ilk günü ise yapılan şehir gezisi ve “Bizim Gençlik” gazetesinin satışı ile başladı. Akşama
doğru yapılan toplu değerlendirmelerle kamp sona erdi. Anadolu Gençlik, yeni kamplarda ve çalışmalarda
bir arada olma, daha kalabalık kamplar örgütleme sözü verdi.

Katliamlara Karşı Ortak
Direnişi Örgütleyeceğiz!
Almanya’nın Duisburg şehrinde,
Uludere katliamına karşı devrimci, demokrat, yurtsever dernekler ve siyasi partiler tarafından ortak eylem düzenlendi. 7 Ocak günü Duisburg tren
garında toplanan kitle, “Katliamlara
Hayır Kürt Halkına Özgürlük” ortak
pankartının arkasında Konigstr.’ye
kadar yürüyüş yaptılar.
Yürüyüşün sonunda meydanda
bir açıklama yapıldı. Katliamda ölenlerin isimleri tek tek söylenerek, her
okunan isimden sonra kitle hep beraber “burada” diye yüksek sesle
haykırdı. Her ismin okunmasından
sonra onlar için mum yakıldı ve karanfil konuldu. Yapılan konuşmalardan ve atılan sloganlardan sonra eylem bitirildi.
Ardından Forum önünde toplanılıp tekrar eyleme geçildi. Polis bu sırada saldırma tehdidinde bulundu.
Marşlarla karşılık vererek, tek tek

alandan çıkan 300 kişilik kitleden polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
Eylemi Duisburg'daki DİDF,
RAJD, Sol NRW, ÖDH Freiheit und
Solidaritat, Die Linke Duisburg,
MLPD Duisburg, ADHF, YDG,
AĞIF, Anadolu Federasyonu Duisburg, YEKKOM ve Linksjungend
(solid) Duisburg kurumları örgütledi.

Gülaferit Ünsal’a
Özgürlük İstiyoruz
Rosa Luxemburg
ve Karl Liebknecht’in
öldürülmesinin yıl dönümü olan 15 Ocak
günü Almanya’nın
başkenti Berlin’de, LL
Demo adıyla ortak bir
yürüyüş düzenlenecek.
Kurşuna dizilerek
katledilen iki devrimciyi anmak için yapılacak yürüyüşün ardından, Gülaferit Ünsal ile Dayanışma Komitesi, Alman hapishanesinde
tutsak bulunan Gülaferit Ünsal’ın
bulunduğu hapishanenin önüne giderek burada eylem yapacak. “Gülaferit Ünsal’a Özgürlük” sloganının
haykırılacağı eylemde, kampanyanın duyurusu yapılacak.

Avrupa’daki Aleviler de
Katliamın Hesabını
Soruyor!
İngiltere’de faaliyet yürüten Devrimci Alevi Komitesi’nden (DAK) 3
kişi, Maraş Katliamı’nın yıldönümünde Maraş’ta yapılacak anmaya
katılmak İçin Maraş’taydı. 24 Aralık’ta Narlı’da yaşanan direnişte yer
alan DAK üyeleri, gözaltına alınan arkadaşları bırakılıncaya kadar direnirken, Avrupa’daki Alevilerin Maraş
Katliamı’nın hesabını sormak istediğini de dile getirdiler.

TUTUKLU YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARINA ÖZGÜRLÜK İÇİN,

Faşi̇zmi̇n Tecri̇ti̇ni̇
Mektuplarımızla
Kıracağız
Alman hapishanelerindeki devrimci tutsakların üzerindeki tecritin
kaldırılması ve keyfi tutukluluklarına son verilmesi için Köln’deki Dom
Meydanı’nda sürdürülen özgürlük
nöbeti eylemleri her Cumartesi günü
15.00-16.00 saatleri arasında yapılıyor. 7 Ocak günü yapılan eylemde
“Siyasi Tutsaklara Özgürlük, Tecrite
Son Verilsin” pankartı açıldı. Ve devrimci tutsaklarla dayanışmak için
mektup-kart gönderme çağrısı yapıldı. Eylem boyunca Türkçe Almanca bildiriler dağıtılarak anti-terör
yasası teşhir edildi.
Almanya'daki özgür tutsakların

adresleri:
Nurhan Erdem
JVA Köln
Rochusstr. 350
50827 Köln
Germany

***
Cengiz Oban
JVA Düsseldorf
Ulmenstr. 95
40476 Düsseldorf
Germany

***
Şadi Özpolat
JVA Bochum
Krümmede 3
44791 Bochum
Germany

***
Ünal Kaplan Düzyar
JVA Köln Rochusstr. 350
50827 Köln
Germany

***
Faruk Ereren
JVA Düsseldorf
Ulmenstr. 95
40476 Düsseldorf

Emperyalizm Her Yönden Saldırıyor

Saldırılara Örgütlü Gücümüzle
Cevap Vereceğiz

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır
Platformu (STHP) tarafından hazırlanan “Yaşam Alanlarını, Yaşamı Savunanlar Buluşuyor Mücadeleler Birleşiyor” forumu 7-8 Ocak 2012 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi’nde
yapıldı.
İlk gün platform adına Yeter Gönül bir açılış konuşması yaptı. Açılış
konuşmasında, “Çok açık bir saldırı
altındayız. Kapitalist-emperyalist sistem, yalnızca alınterimizi, emeğimizi sömürmekle kalmıyor. Artık tüm
yaşam alanlarımızı, temel hayat kaynağımız olan suyu kendi sömürü sis-

Germany

temlerinin bir parçası haline,
birer meta haline getirmeye çalışıyor.” denildi. Ve bu saldırının
karşısında çoğunluğun, yani
halkın gücü olduğu belirtilerek, “STHP, suyun ticarileştirilmesine karşı anti-emperyalist, anti-kapitalist, sınıfsal bir zeminde mücadelesine programlı,
kararlı, kesintisiz ve örgütlü
olarak devam edecektir.” denildi.
Ayrıca Dünya Bankası, Dünya
Su Konseyi, IMF gibi emperyalist kurumlarla, kendilerini çevreci olarak
gösteren ama tekellerin çıkarlarını korumak için kurulan TEMA, GREENPEACE ve Doğa Derneği de teşhir edildi.
Açılış konuşmasının ardından
Anadolu’nun dört bir yanından gelen,
suyuna, deresine, yaşamına sahip çıkanlar kendi mücadelelerini anlattılar.
Gerze’de, Fındıklı’da, Peri’de derelerin başında nöbet tutanların coşkusu foruma gelenleri etkiledi.
Özellikle Senoz'da yapılmak is-

***
Gülaferit Ünsal
JVA für Frauen Alfredstr. 11
10365 Berlin - Lichtenberg
Germany
tenen yüksek gerilim hatlarına mücadelesini verenlerden, 80 yaşında
olan Gürgan ninenin anlattıkları, Senoz'da, halkın karşı karşıya kaldıkları sorunların ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösterdi. Diğer yandan 80 yaşına rağmen öfkesi ve mücadelesi moral kattı gelenlere.
200 kişinin katıldığı forumun ilk
günü Anadolu'dan gelenlerin konuşmasıyla son buldu.
2. gün ise Platform adına Prof. Dr.
Beyza Üstün ilk günün sonuçlarını aktardı. Saldırıların tek elden olduğu,
buna karşı mücadele edenlerin de birleşmesi ve saflarını belirlemesi gerektiği belirtildi.
Forumun bu bölümünde ağırlıklı
olarak saldırılara karşı nasıl ortak bir
mücadele verileceği konuşuldu. Saldırılara karşı ortak direniş sergilenmesi, fiili meşru mücadele edilmesi,
acil haberleşme hattının oluşturulması,
Ankara'ya gidilmesi, çadır kurulması gibi birçok eylem önerisi yapıldı.
Özge Ozan'ın sonuç deklarasyonunun ardından Grup Yorum konser
verdi. Grup Yorum “Sularımıza, derelerimize yaşamlarımıza sahip çıkarak, örgütlü bir şekilde emperyalizme karşı mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Forum, söylenen
türkülerle, coşkulu bir şekilde çekilen
halaylarla sona erdi.
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21 Ocak-27 Ocak

Söz: “Kendime, düne göre daha fazla
güveniyorum. Çünkü benim hareketim temiz ve ben de
onun bir parçasıyım."
Ayşenur Şimşek

Ayşenur Şimşek, 1968 Ankara Gölbaşı
doğumludur. Türk milliyetindendir. Devrimci Memur Hareketi’nin önder kadrolarındandı. Sağlık-Sen’in kuruluşunda yer aldı.
1993-94’te Devrimci Sol Güçler’in AnkaraAyşenur ŞİMŞEK İç Anadolu Koordinasyonu’nda görev üstlendi. 24 Ocak 1995’de kontrgerilla tarafından kaçırıldı ve kaybedildi. Aylar sonra 13 Nisan’da Kırıkkale’de işkence yapılarak katledilmiş olarak bulundu.

Devrimci gençliğin mücadelesine önderlik eden İYÖKD’ün bir üyesi olan Kerim Yaman, 23 Ocak 1975’te faşistlerin
saldırısı sonucu katledildi.
Kerim Yaman’ın cenazesi, CephecileKerim YAMAN rin önderliğinde bir direnişe dönüştürülerek 50 bin kişinin katıldığı bir törenle Akhisar’a uğurlandı.

1870 yılının Nisan'ında
Rusya Simbirsk’de doğdu. Önderliğiyle, teorisyenliğiyle,
Rusya’nın ve dünyanın kaderini değiştiren Ekim Devrimi’nin
yolunu aydınlattı. Dünyanın ilk
proletarya iktidarının kurulmasında, ilk sosyalist inşanın gerçekleştirilmesinde, Sovyet işçilerine, köylülerine, aydınlarına
klavuzluk yaptı. 1890'lı yılların
Vladimir İlyiç Ulyanov LENİN ortasında Petersburg'da İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği adındaki illegal örgütlenmenin kuruluşuna ön-

derlik 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 Partisi’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 ayrıldı. Dünyanın
tüm devrimcileri, onun tarihsel, siyasal, teorik mirasıyla
sosyalizm uğruna savaşmaya devam ediyorlar.

Onlar Vardı

Devrimci Memur Hareketi sağKavganın ve Hayatın İçinde lık iş kolunda yeni örgütleniyordur
ama o sağlıkçılarla, tüm gücüyle
hareketin genel kampanyalarına
katılır. Kampanya içinde en aktif
birimlerden biridir. Yine Ayşenur'un hareketi sahiplenişi ve bağlılığı onun günlük yaşamda verdiği
tüm kararlarda kendini hissettirir.
Ayşenur bulunduğu alanda tek
Örneğin darbecilik sürecinde yaşabaşınaydı. Hareket ona sendika çanan tartışmalarda doğru tavrı alıp gelışması yapmasını söylemiştir. Onunlişmeleri değerlendirerek, diğer inla birlikte koşturacak, iş yapacak
sanların da kavramasını sağlamıştır.
kimse yoktur. Ama gelen emirleri,
Ve zor süreçlerin insanı olduğunu kaverilen görevleri harfiyen yerine
nıtlamıştır.
getirme sorumluluğu hiçbir zaman
İlgilendiği insanların olumsuz"bu iş olmaz, kimse yok" dedirtmelukları vardır, bilir. Ancak olumlumiştir Ayşenur'a. Sessiz, sakin kulukları onun için asıl öne çıkarılan
rulmuştur Sağlık-Sen. Ayşenur'un
yandır. Olumlu yönlerini değerlenemeğiyle, sabrıyla kurulmuştur. Tek
dirip geliştirmesini bilendir. Hareketi
tek ilgilenir insanlarla. Konuşur angeliştirmenin insanları geliştirmeklatır, eğitir insanları, her gece bir başten geçtiğinin bilincindedir.
ka ilişkisinin evinde kalır Ayşenur ve
Cephe kültürünü kavrayandır
hayatı paylaşır onlarla. Çalışmaları
Ayşenur. Mütevazıdır örneğin. Desonuç verir. Çevresindeki insanlar
mokratik alanda yeraltı çalışmasını
netleşir ve Sağlık-Sen'in kurucuları
ustaca yapıyor olmasının bir nedeni
de budur. Tavır ve davranışlarında,
haline gelir.

Bir Yoldaşı
Ayşenur Şimşek’i
Anlatıyor...

konuşmalarında kimse hissetmemiştir onun sorumlu olduğunu. Sıradan bir insan gibi girip çıkmıştır
kurumlara.
Ve işkencede ser verip sır vermeyendir Ayşenur. Onun direngenliği, hareketi sahiplenişi çileden çıkartmıştır işkencecileri. Ölüm korkusunu çoktan yenmiştir Ayşenur. Ailesine olan duygusallığını halka duyduğu sevgiyle Cephe’nin bir savaşçısı olmanın bilinciyle yenmiştir.
Ve zaferi kazanan olmuştur Ayşenur. Zafer milyonlarca emekçinin
yaşaması için ölmeyi bilmektir. Zafer, düzenin yozluğundan, bencilliğinden, çürümüşlüğünden çekip almaktır insanları. Zafer, umudun adını nakış nakış işlemektir hastane
duvarlarına. Zafer özgürlük için,
gelecek için, milyonların kurtuluşu
için düşebilmektir yollara emin
adımlarla. Ve zafer haykırabilmektir inancını kurşuna dizilirken bile.
Ayşenur gibi.

EVİMİZİ YIKANIN VİLLASINI YIKARIZ
1960-70’li yıllarda bağımsızlık
bayrağını dalgalandıran Afrikalı
devrimci önderlerden biri de Cabral’dı... Gine-BisAmilcar CABRAL sau bağımsızlık
mücadelesinin önderi Cabral, Portekiz’in Lizbon
şehrinde öğrenciyken mücadeleye
katıldı. 1950’lerin ortasında Gine'nin Ulusal Kurtuluşu için Hareket (MING)'in kurulmasına önderlik etti. MING’nin yasallıkla sınırlı mücadelesiyle sonuç alınamayacağının görülmesi üzerine 1956’da
illegal olarak Gine ve Cabo Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi (PAIGC)'nin 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
PIDE (Portekiz İstihbarat Örgütü)
ajanları tarafından katledildi. Gine,
aynı yılın Eylül’ünde bağımsızlığına kavuştu.
Turgay Koç, 28
Nisan 1966 Malatya
doğumludur.
1980’lerin ikinci yarısında Elazığ Fırat
Üniversitesi
öğrenTurgay KOÇ
cisiyken mücadeleye
katıldı. Önce Dev-Genç’li, sonra
Devrimci Memur Hareketi’nin
emekçilerinden oldu. Gözaltılar,
tutsaklıklar yaşadı. Yakalandığı
hastalığın tedavisi için bulunduğu
Fransa’da 27 Ocak 2003’te aramızdan ayrıldı.
27 Ocak 1976’da
faşistler tarafından
okul girişinde pusuya düşürülerek katledildi. İTÜ öğrenÖzer ELMAS cisiydi. Okulundaki
anti-faşist mücadele
içinde yer aldı.

Armutlu Yıkımlara Karşı
Halk Komitesi, 7 Ocak günü,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Sarıyer Belediyesi’nin yeni binasının temel atma töreninde eylem yaptı. Maslak‘ta düzenlenen
törene giden Komite, orada bildiri dağıttı ve pankart açtı.
Bildiri dağıtırken halkla sohbet edilerek, “Evlerimizi yıkmak
için iktidar kararlı bizim daha
fazla kararlı ve örgütlü olmamız
gerekiyor. Biz Armutlu halkı
olarak toplantılar yapıyoruz ve
bir komite oluşturduk. Şimdi de
işte burada olduğu gibi çalışmalarımızı yayıyoruz. Daha da örgütlü olmalıyız,
tek gücümüz birliğimiz” denildi.
1500 adet bildiri dağıtan Komite üyeleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı sırada “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız / Armutlu Halkı”
yazan pankartı açtılar. Pankart açarken slogan da atan Komite üyelerini engellemek isteyen özel güvenlik görevlileri, halkın desteklemesi nedeniyle bir şey yapamadılar. Tören bitene kadar pankart açık kaldı. Ayrıca bir
güvenlik görevlisi güvenlik formasını çıkarak pankartın yanına geldi ve sloganlara eşlik etti.
Eylem bittiği sırada 4-5 kişilik genç bir grup gelerek, “Biz de size destek vermek isteriz. Ne yapabiliriz?” diye sordular. Gençler Armutlu’ya davet edildi.
Küçük Armutlu

Öldürdükçe Çoğaldığımızı Görüyorlar,
İşbirlikçi Yaratarak Bitirmek İstiyorlar
Bitiremezsiniz Boşuna Uğraşmayın!
Karanfiller Kültür Merkezi çalışanı Necati Çelik, 4 Ocak günü Zeytinburnu’nda yaşadığı bir tartışmadan kaynaklı gözaltına alındı. Zeytinburnu
Karakolu’na götürülen Çelik’in yanına giden siyasi şube polisleri, işbirlikçilik teklif ettiler.
Polisler Çelik’i “Karanfiller Kültür Merkezi’nde ne yapıyorsunuz, bize
anlat. Devlet bizimle çalışanlara bütçe ayırdı sana da para veririz. Karanfiller
Kültür Merkezi’ne gelenleri biliyoruz. İstesek hepsini alırız. Bu yaştan sonra ne yapacaksın, senin katıldığın eylemleri biliyoruz. Durumun zaten kötü
kendini kurtar” diyerek tehdit zoruyla işbirlikçi yapmaya çalıştılar.
Çelik’in işbirlikçiliği reddetmesine rağmen, polisler “İyi düşün bizi ararsın” diyerek karakoldan ayrıldılar. Karanfiller Kültür Merkezi, üyelerine
yapılan işbirlikçilik tehtidiyle ilgili olarak 7 Ocak tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu ülkede yaşanan tüm haksızlıklara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kültür merkezimizi yasadışı göstermekten vazgeçin. Kültür merkezimiz adını Üç Karanfiller’den almaktadır. Kan can bedeli yarattığımız değerleri savunacağız. İşbirlikçilik dünyanın en onursuz ve şerefsiz işidir. Sizleri biliyoruz zaten şerefsizsiniz, onursuz ve namussuz insanlarsınız. Arkadaşımız Necati Çelik’in başına gelecek her türlü olaydan İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumludur.” denildi.
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Mizah, Mazlumun Zalimden İntikam Alma Aracıdır
FÜZE KALKANINDAN
ÖNCE DEV-GENÇ’E
KALKAN KURMAMIZ
GEREK
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