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Şimdi Umudun Öfkenin Direncin Sevmenin Sınırı
Hasan Selim Gönen (Rıza) Olmaktır…

Rıza Sürecimizi Cüretle
Omuzlayan Komutanımızdır!
Hesabını Soracağız!
K

atil devlet bir devrimciyi daha
katletti. 16 Haziran’da İstanbul
Gaziosmanpaşa’da bir polisin öldürülmesi üzerine Hasan Selim Gönen
(Rıza) ve Sultan Işıklı’nın resimleri afişe edilmiş ve bir katliamın zeminini hazırlamıştı. AKP’nin katil polisleri Hasan Selim Gönen’i katletti.
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0 Temmuz’da Hasan Selim Gönen
ve Sultan Işıklı’nın bindiği aracı
İstanbul Gazi mahallesi girişinde
kimlik kontrolü bahanesiyle durduran
polis otomatik silahlarla aracı taramış,
ağır yaralanan Hasan Selim Gönen
21 Temmuz’da Okmeydanı Hastanesinde yaşamını yitirmiştir. Sultan
Işıklı ise iki kolunu da kullanamayacak şekilde yaralanmasına rağmen tedavisi yapılmadan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak katledilmek istenmektedir.

K

atil devletin devrimcilere karşı
onlarca infazından birine daha
tanık olduk. AKP iktidarı işkenceci ve
katildir. Halka zulmeden bir iktidardır. Amerika’nın uşaklığını yapmaktadır. Geçtiğimiz hafta içinde Afyon'un Beyyazı Beldesi'nde ürünlerini mahvettiği için taş ocaklarına yol
yapılmasına karşı çıkan köylülere
polis ve jandarma gaz bombaları ve
coplarla pervasızca saldırdı. Beyyazı Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 30 köylüyü gözaltına aldı. AKP,
köylülere “aç kalabilirsiniz, ölebilirsiniz, ben patronların koruyucusuyum” diyor.

İ

stanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığına işkence yapmaktan iki kez mahkum olmuş, tecavüzcü Sedat Selim Ay ge-
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tirildi. Bu AKP iktidarının niteliğini
açıkça ortaya koymaktadır. İşkenceci katilleri koruyan, halka, devrimcilere zulmeden, işkence yapan,
katleden, faşist devlet meşru değildir. Bu devlete karşı her türlü yöntemle mücadele etmek meşrudur. Hasan Selim Gönen meşru olmayan,
halk düşmanı, Amerikan uşağı AKP
iktidarına karşı mücadele ettiği için
katledilmiştir.

S

ilahlı Propaganda Birliği Komutanı olduğunu söyleyen Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi aşağıda aktardığımız 24 Temmuz 2012
tarihli 392 No’lu açıklamada “Rızaları Katlederek Halk Kurtuluş Savaşımızı engelleyeceğini sanan Amerikan uşakları bir kez daha yanıldıklarını görecekler!” diyor ve şöyle devam ediyor:

H

alklarımızın tarihi, ölümü idealleri uğruna kahramanca karşılayan halk çocuklarıyla doludur. Boşuna sevinmeyin, Rızaların hesabını
mutlaka soracağız.

R

ızalar Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde Anadolu’nun dört bir yanında toprağa düşen şehitlerimizin büyüttüğü fidanlarımızdandır. Rızaları
tüketemezsiniz. Anadolu topraklarında kahramanlık Parti-Cephe ile
kitleselleşmiş ve halklaşmıştır. Rızaları asla bitiremezsiniz.

R

ızalar Büyük Ölüm Orucu Direnişi Şehitlerinin yarattığı feda
kültüründen beslenerek büyüdü. Vatan için, halk için, devrim için, yoldaşları için kendini feda eden 122 şehidimiz ve tüm şehitlerimizin hesabını
sorma bilinciyle büyüdü.

1

22 şehidimizin, işkencede katledilen Enginler’in, halkımıza çektirilen acıların, adaletsizliklerin öfkesiyle, kiniyle büyüdü.

K

atiller, Amerikan uşakları korkun
Rızalar’dan. Korkun bu öfke
ve kinden. Bu öfke, bu kin halkın adalete olan özlemidir. Rıza, katlettiğiniz şehitlerimizin kanıyla büyüdü.
Şimdi Rıza Anadolu topraklarının
yetiştirdiği yeni savaşçı kuşağının
adıdır.

Y

eni komutanlar yetiştiriyor Anadolu toprakları. Rıza yeni sürecimizi cüretle omuzlayan komutanımızdır. Yeni süreç Rızalar’ın omuzlarında yükselecek.

C

EPHELİLER! ŞİMDİ UMUDUN ÖFKENİN DİRENCİN
SEVMENİN SINIRI RIZA OLMAKTIR...

R

ıza olmak; Büyük Ölüm Orucu
şehitleri gibi asla teslim olmamaktır. Tek bir savaşçımızı çatışmadan teslim alamayacaklar. İstanbul sokaklarında çok kanımız aktı. Rızalar
şehitlerimize olan andımızdır. Hiç
bir şehidimizin kanı yerde kalmayacak.

R

ıza olmak; Büyük Direnişin
kahramanları gibi yüzlerce, binlerce ölüm mangasının karşısında tereddütsüz çatışmaktır. Rızalar ölüm
mangası tarafından araçları tarandığında bir an olsun tereddüt etmediler.
Silahlarına sarıldılar ve halk düşmanlarına gereken cevabını verdiler.

R

ıza olmak; Büyük Direnişin
kahramanları gibi “Bir canım
var feda olsun” diyebilmektir.

A

KP’nin katil polisleri yolu kesip NİŞ’İN İÇİNDE DOĞDU
aracı durdurmak istediğinde RıMart 1983 İstanbul Üsküdar doza’nın ilk işi komutasındaki savaşçığumlu olan Hasan Selim Gönen
yı çatışma bölgesinden çıkartmak
aslen Selanik göçmenidir. Ailesi Müoldu. Rıza, yoldaşını çatışma bölgebadele ile Marmara bölgesine yersinden uzaklaştırmak için kendini
leştirildi. Hasan’ın çocukluğu da Gefeda etti. Bizimkiler, böyle ölür,
libolu’da geçti. Liseyi Gelibolu Anaböyle ölür bizimkiler… Tarih yazadolu Lisesinde okudu. Bizimle tarak, tarihe yazılarak, türküyü gerçek,
nışması da Gelibolu’da bir grup argerçeği türkü eyleyerek… Rıza feda
kadaşı ile Ölüm Oruçları üzerine
kuşağının yarattığı yeni komutanıdır.
yaptıkları sohbet üzerine oldu. HareSürecin komutanları Rıza gibi olacak.
ketimize ulaşmak için 6 ay bizi araEn zor şartlar altında, tüm olanakdı. 2003 yılı başlarında Yıldız Teknik
sızlıklar içinde düşmana meydan
Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliokuyan Rıza gibi savaşacaklar.
ği Bölümü 2. Sınıfta okurken Devüyük Direnişimizle “devrimcilik Genç’lilerle tanıştı. Artık o da bir DevGençli’ydi. İstanbul Üniversitesi
yeniden tanımlanacak” demişGençlik sorumluluğu yaptı.
tik. Sol adına pespaye burjuva düşüncelerin, sapkınlıkların savunulasan Gençlik içinde hızla geliduğu günümüzde Rızalar devrimciliği
şirken Büyük Direniş de üçünyeniden tanımlıyor; Devrimcilik dicü yılına girmişti.
renmek ve savaşmaktır. Devrimcilik
9 Aralık katliamından sonra F tipfeda kültürüdür. Devrimcilik teslim
lerinin açılmasıyla herkesin alanolmamaktır. F tipleriyle oligarşi bizi
ları terkettiği dönemde Dev-Gençliteslim alacaktı. Anadolu topraklaler Cananlar’ı, Zehralar’ı, Özlemlerından devrim umudunu yok edecekti.
ri şehit vermişti. Dev-Gençliler de her
İşte Anadolu’nun dört bir yanından
şeyleriyle Büyük Direniş’in içindeyRızalar boy veriyor. Umut Rızalar’la
di. Hasan esas olarak bu süreçte Bübüyüyor.
yük Direnişin içinde örgütlendi. Müepheliler; şimdi umudun öfkenin cadele yaşamı içinde hep direnişi
gördü, direnenleri tanıdı. Halkı için,
direncin, sevmenin sınırı Rıza olvatanı için, devrim için, yoldaşları için
maktır. Rıza’nın düşmana olan öfkekendini feda eden kahramanları tanıdı.
siyle, kiniyle, hesap sorma bilinciyOnlarca şehidimizin cenazesine kale savaşı sahiplenmektir. Birimizi
tıldı. Her şehidimizin başında şehityıktıklarında hepimiz ayağa kalkalerimizin
hesabını sormak için ant içti.
cağız. Rıza’ya sözümüz budur.
ıza olmak; devrim isimli bu Hasan Selim Gönen içtiği tüm antlara sadık kaldı, Büyük Direniş botrende sürüklenen vagon olmak değil, kavgamızı zafere taşıyan lokomotif olmaktır. Her cepBüyük Direnişimizle
heli bu güce ve donanıma sahiptir.
“devrimcilik
yeniden
Kendinize güvenin; tarihimiz, şetanımlanacak” demiştik. Sol adına
hitlerimiz, Dayımız, en güçlü rehpespaye burjuva düşüncelerin,
berimizdir. Tek başınıza da olsanız
sapkınlıkların savunulduğu
güçlü olan biziz. “Tek başına olgünümüzde Rızalar devrimciliği
mak” fiziki bir durumdur, içerde,
dışarda, çatışmaların ortasında, kuyeniden tanımlıyor;
şatmalarda, işkencehanelerde, F
Devrimcilik
tiplerinde Cepheliler hiçbir zadirenmek ve savaşmaktır.
man, hiçbir yerde tek başına kalDevrimcilik
mazlar… Partimiz sizinledir, şefeda kültürüdür.
hitlerimiz, tarihimiz sizinledir…
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ASAN SELİM GÖNEN
(RIZA) BÜYÜK DİRE-

Devrimcilik
teslim olmamaktır.

yunca tecrite karşı yapılan eylemlerin içinde oldu. Özgeçmişinde kaç kez
gözaltına alındığının sayısını hatırlamıyordu, onlarca kez gözaltına alındı, işkence gördü.
ynı zamanda Dev-Genç saflarında demokratik akademik mücadelenin hep içindeydi Hasan. İlk tutuklanması da 7 Kasım 2005 yılında
YÖK’e karşı Ankara’da yapılan eylemde oldu. F tipleri teslim alamadı
Hasan’ı. Tutuklu olduğu Sincan F Tipi
Hapishanesinden 3 ay sonra Özgür
Tutsak olarak tahliye oldu. Tahliye olduktan sonara daha büyük görevlere
aday oldu, sorumluluklar üstlendi.
006 yılında İstanbul Üniversiteler
sorumluluğu ve Gençlik alan sorumluluğu yaptı. 2007 yılında Trakya Bölgesi (Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli) Gençlik sorumluluğu yaptı. Mücadele içinde hep gelişti. Tecrübesizliğinden
kaynaklı tereddütleri olsa da verilen
görevlerden hiç kaçmadı, yapamam
demedi. Coşkulu, yürekli, militandı
Hasan. Kendisiyle de militanca hesaplaştı Hasan; “Artık önümde hiçbir engel yok” diyordu. “Mücadeleyi benliğimin parçası olarak görüyorum. O yoksa ben de yokum. Mücadelemizin her bir parçasını kendimin olarak görüyor, her eksiğimize, her ihtiyacımıza, her hedefimize karşı kendimi sorumlu hissediyorum” diyordu.

A
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H

ALK KURTULUŞ KAVGAMIZIN OMUZLARINDA YÜKSELDİĞİ SESSİZ
İSİMSİZ KAHRAMANLARI!
ahramanlarımızın arasında
onurlu yerini alan Hasan böyle düşünmeyi onlardan öğrendi.
ev-Gençliler! Anlatın Hasan’ı.
O, çürüyen düzenin yozlaştırdığı gençlik içinde gençlerimizin
önderidir. Bu sade, fedakar, DevGençli’yi tanısın tüm gençlerimiz.
Halkımız kahraman evlatlarını tanısın. Halk Kurtuluş kavgamızın
omuzlarında yükseldiği sessiz isimsiz kahramanları. Öyle namuslu,
öyle kahraman, öyle genç… Ömrünü halkına adayan gençliğin sim-

K
D

5

gesidir Hasan.

“

İnsanlarımız aç, yoksul, evsiz,
adaletsiz bırakılmış, vatanımızın
her karış toprağı emperyalizmin işgali
altında. Parti-Cephemiz bu tabloyu değiştirebilecek tek güç, açların, yoksulların kurtuluş umududur. Tepeden
tırnağa adaletsiz bir düzende adaletin
temsilcisidir. Bu nedenle hareketimize
kopmayacak biçimde bağladım kaderimi. Çünkü bu tabloya gözümü kapatarak yaşayamam ben. Parti-Cephemiz bana bu tabloyu değiştirmek
için doğru yolu gösteren klavuzumdur” diyen Rıza bu bilinçle partinin vereceği her göreve hazırım dedi. Ve en
büyük isteği, halkımıza her türlü zulmü reva gören, vatanımızın her karış
toprağını emperyalizme peşkeş çeken halk düşmanlarından hesap sormaktı. Onun için “Cephe savaşçısı olmak istiyorum” dedi.
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ıza, istediğini oldu. Hem de örnek bir savaşçı oldu. Düşmandan
hesap sormak için yanıp tutuşurken
2009 yılında Cephe savaşçısı olarak
tutsak düştü. Tutsaklığı inancını, öfkesini daha da büyüttü. Özgür tutsaklığın doruğundaydı artık: Sabırlı
olmayı öğrendi, öğretti.

D

evrimci; halkın geleceğini sosyalizmde gören, bu inançla yaşayan ve bu uğurda ölendir... “Devrimcinin fedakarlığı, bir kahramanlık değildir, bir zorunluluktur;
hayatın bir emridir devrimcinin fedakarlığı... Devrimciysen, niçin ölürsün biliyor musun? Hayatı sevdiğin
için, her an başkaldırmak üzere
içinde uyuklayan yılanı, büyük egoisti, ben’i öldürdüğün ve kendini
halk kitlelerinin yerine koyduğun
için...”

7

Ocak 2012’de tahliye olduğunda
Rıza’nın Parti’ye yazdığı şu sözler Büyük Direnişin yarattığı devrimciliğin tanımıdır. “Tekrar dışarıda mücadelenin, savaşın bir parçası
olacak olmanın heyecanını yaşıyorum.
Bu kadar çabuk tahliye olmamı ikinci bir şans olarak görüyor ve bundan
önce yaşadığım başarısızlığın özeleştirisi olarak kullanmak istiyorum.
Aldığım eğitimi, tüm yeteneklerimi savaşımızın ihtiyaçlarına sunacağım

6

ve başarılı olacağım. Omzumda çok
büyük bir sorumluluk hissediyorum. Sadece şehitlerimizin hesabının
yakıcılığını değil, yıllarını, ömrünü
hapishanelerde geçirecek olan tutsaklarımızın adalet özlemlerini de
içimde taşıyarak geldim dışarı. Onlara layık olmak, onların özlemlerini yerine getirmek, düşmanlarımızdan
hesap sormak en büyük hedefim. Ben
Parti Cephenin bir savaşçısı olarak
tutuklandım bundan sonra da bir savaşçı gibi yaşayacak, mücadelemize
hizmet edecek ve öleceğim. Bana verilecek her göreve hazırım. Silahlı
birliklerimizde görevlendirilmeyi çok
istiyorum. Ne kendimi ne halkımı ne
de Partimi utandırmayacağım.”

S

ESSİZ KAHRAMAN, MÜTEVAZİ DEV-GENÇLİ RIZA
ARTIK GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ, DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ,
SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!

Ç

ok konuşan değil, iş yapandı. Bu
yanıyla sessiz mütevaziydi Rıza.
Sorun çıkartan değil, sorun çözendi.
Bilgi “bilgiçlik” yapmak için değil, savaşmak için gerekliydi. Bir şeyi bilmemek savaşmanın önünde engel
olamazdı. Bilgi öğrenilirdi. Savaşmak
için istemek gerekirdi, inanmak gerekirdi. Rıza tüm benliğiyle kendini
kavgasına adayan devrim işçisiydi.
İşte Rıza buydu. Bilgi eksikliğinin arkasına sığınarak “yapamam” demedi.
“Öğrenmem gereken bir dağ yığını
bilgi olsa da kendimi, yarın göreve
başlayabilecek yetkinlikte hissediyorum” diyordu.

O

ligarşi F tipi hücreleri kurdu
ama beyinlerde hücreler kurmayı başaramadı... Özgür tutsaklar
her hücreyi devrimci bir karargaha çevirdi. Rıza o hücrelerden çıktı hesap
sormaya. Büyük direnişimiz kahramanlar yarattı, evinde oturan kadını
gencecik insanlarımızı kahraman
yaptı.

İ

şte Büyük Direniş’in tanımladığı
devrimcilik budur: Hiçbir sınır tanımayan, “olmazları” olur kılan, “yapabilir miyim” diye düşünmeyen tereddütsüz, hesap sorma bilinciyle, öfkesiyle, kiniyle, coşkusuyla dolu bir

devrimcilik. Rıza, oligarşinin devrimcileri, devrimciliği bitirmek için
yaptırdığı F Tiplerinden hesap sorma
bilinciyle, öfkesiyle, kiniyle, coşkusuyla özgürlüğe koştu. Yeni sürecin
savaşçısı, komutanı oldu. Rıza artık
görmek için gözümüz, devrim için sözümüzdür. Onun gözüyle bakıp, onun
yüreğiyle, coşkusuyla savaşacağız.

H
R

ALK DÜŞMANLARI KORKACAKLAR!

ızalar’dan korkacaklar. Yeni komutanlar yetiştiriyor Anadolu.
Toprağa düşen her şehidimizin yerinden, düşmandan hesap sormak
için, adalet için yanıp tutuşan onlarca Rıza Komutan dirilecek. Ve geleceği Rıza Komutanlar belirleyecek.
Savaşımız Rıza Komutanların yarattığı değerler üzerinden şekillenecek.

G

elmiş geçmiş en güçlü silah
inançtır. Devrime olan inancımızı yok edemediler. Halkımıza olan
inancımızı yok edemediler. Yoldaşlarımıza olan inancımızı yok edemediler. Rızalar bizim devrime inancımızdır. Halkımıza, yoldaşlarımıza
olan inancımızdır.

R

ızalar halkın adalet özlemidir.
Adaleti sağlamak için adaletsizliğe karşı savaşacağız. Çünkü biz
biliyoruz ki, adaleti sağlamak için savaşmazsan “adalet yok” diye şikayet
etme hakkın olmaz. Halkın adaleti
olacağız!

H

alk düşmanları korkacaklar!
Rızaların öfkesinden, kininden
korkacaklar! Çünkü; AFFETMEYECEĞİZ! Korkacaklar! Çünkü
yoldaşlarımızın hesabını soracağız.

A
A

FFETMEK İHANETTİR! AFFETMEYECEĞİZ!

MERİKAN UŞAĞI İŞKENCECİ, HALK DÜŞMANLARINDAN, ENGİNLER’İN, ERDALLAR’IN, HASANLAR’IN ve
TÜM ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI SORACAĞIZ!

B

U DÜZENİN YASALARI,
MAHKEMELERİ SİZİ KORUSA DA HALKIN ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ!

Anadolu Bir Yiğidini Daha Bağrına Bastı!

HASAN SELİM GÖNEN’İ
ÖLÜMSÜZLÜĞE UĞURLADIK!
“İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğini yediniz.
Dünyada vatandan
aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?
Onu didik didik didiklediler,
saçlarından tutup sürüklediler.
götürüp kâfire: ‘Buyur...’ dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?”
20 Temmuz günü AKP’nin katil
polisi bir katliam daha gerçekleştirdi.
AKP’nin polislerinin saldırısında Hasan Selim Gönen yaralı olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Selim Gönen’i katleden polisin saldırıları, Hasan Selim Gönen’in ailesi üzerinde
de devam ediyor.
Hasan Selim Gönen’in cenazesine
katılmak için TAYAD’lı Aileler 22
Temmuz günü Okmeydanı Sibel Yalçın
Parkı’nda sabah saat 06.30’dan itibaren
toplanmaya başladılar. Burada toplanan
TAYAD’lı Aileler saat 08.30’da TAYAD’lı Aileler’in tutmuş oldukları
otobüslerle cenazenin kalkacağı Kocaeli’ye doğru yola çıktı. Yol boyunca
kitleler hep bir ağızdan marşlar ve
türkülerle Hasan’ı andı. Hasan Selim’in
vermiş olduğu onurlu mücadele anla-

tılarak Kocaeli’ye varıldı.
Hasan Selim Gönen’i katleden
AKP’nin polisi, Hasan Selim Gönen’in
cenazesini Adli Tıp’tan kaçırmaya çalıştı ise de başarılı olamadı. Bunu
hazmedemeyen katil polis, Hasan’ın
ailesi üzerine baskı uygulayarak, TAYAD’lı Aileler İstanbul’dan gelmeden
gömmelerini istediler. Ancak tüm çabaları kursaklarında kaldı…
Cenaze ile birlikte Kocaeli’ne giden 20 TAYAD’lı, onurlu evlatları
Hasan’ı kendi elleriyle yıkayarak
mücadelenin rengi ile ölümsüzlüğe
uğurladı.
Kocaeli Mezarlığı’na gelindiğinde,
TAYAD’lı Aileler ve Dev-Genç’liler
Hasan’ı anmak için hazırlıklara başladılar. Yürüyüş öncesinde TAYAD’lı
Aileler başlarında beyaz örtüleri, ellerinde Hasan’ın resimleri ve kızıl
bayraklarıyla “Hasan Selim Gönen
Ölümsüzdür” pankartının arkasına
kortej oluşturdular.
İki yüzün üzerinde TAYAD’lı evlatlarını anmak için “Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür”, “Sultan Işıklı
Onurumuzdur”, “Katillerden Hesap
Sorduk Soracağız”, “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür” sloganları ile Hasan’ın
mezarının başına geldi.
Burada Ahmet Kulaksız bir konuşma yaptı. Kulaksız, “Tarihteki

bilge kişilerden biri şöyle demişti.
“Kişinin ne kadar yaşadığı değil,
kaç yıl yaşadığı değil, bu yaşadığı
sürede neler yaptığı önemlidir.” demiştir. İnsanlar yaptıklarıyla tarihe
miras bırakırlar, tarihe iz bırakırlar.
Hasan, örnek bir Dev-Genç’liydi,
örnek bir Dev-Genç’li gibi yaşadı
ve örnek bir Cepheli gibi şehit düştü.
Hasan ne ilkti ne de sondu. Bundan
sonra da Hasanlar’ın olacağı kuşkusuz. Faşist devletin katliamcı yüzü
burada bir kez daha ortaya çıktı.
Elinden katletmek dışında bir şey
gelmeyen çaresiz zavallılardır onlar.
Elbette Hasan’a ve Hasanlar’a vermiş
olduğumuz sözümüzü burada bir kere
daha tekrar edeceğiz. Demokrasi ve
sosyalizm mücadelesine bedeli şehit
düşmek olsa da devam edeceğiz. Kimimiz işimiz gücümüzden, kimimiz
özgürlüğümüzden, Hasan ve Hasanlar
gibi kahramanlar da canlarını feda
ediyorlar. Şöyle söylüyorlar tarihe:
Ey insanlar, ey Türkiye’den insanlar
ey dünya halkları dünyanın Türkiyesi’nde faşizme ve emperyalizme
karşı mücadele ediyoruz. Ben öncülerimden, ben ustalarımdan gördüğüm
gibi yaşadım ve savaştım. Onların
vasiyetlerini yaşam felsefem olarak
gördüm ve bedelini yaşamımla ödedim. Yaşamım halkıma armağan olsun
diyor Hasan... ve bu genç yaşamında

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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bize bizlere ve bizden sonra gelenlere örnek bir Dev-Genç’li ve
bir Cepheli olacak. Hasanlar’ımız çoktur Anadolu’nun bütün köylerinde, kasabalarında
bu önünde bulunduğumuz mezar
gibi mezarlar dağ gibi çoğalıyor.
Öfkemiz de dağ gibi büyüyor.
Bu öfkemiz emperyalizm ve faşizm ülkemizden defolup gidene
kadar sürecek. Ne zaman bu ülkede halkın iktidarı olacak, o
zaman Hasan’a ve Hasan’ın yoldaşlarına verdiğimiz sözü tam
anlamıyla yerine getirmiş olacağız. Herkes biliyor ki biz söylediğini yapan, yaptığını savunan
bir neslin devamcılarıyız. Sözümüz namusumuzdur ve bunu kanımızla yazdık tarihe. Hasan’ın
hesabını soracak yığınla Hasan
var. Hasan ve tüm şehitlerimize
and olsun ki hesabımız mahşere
kalmayacak!” sözleri ile bitirdi.
Daha sonra TAYAD’lı Ailelerin hazırlamış olduğu açıklama
okundu. Açıklamada, “Sömürüyü
gözler önüne seren kimseye yaşam hakkı vermez faşizm. İşte
bu yüzden burjuva basın, kontra
haberlerin desteğiyle haftalar öncesinden Hasan’ın ölüm fermanını yayınladılar. 20 Temmuz
günü AKP’nin polisi bir katliam
daha gerçekleştirdi. Bindikleri
takside Hasan ve Sultan silahla
tarandılar. Ayrıca burjuva basın
yine görevini layıkıyla yerine
getirerek haberleri, bir çatışma
varmış gibi yaptılar. Oysa ortada
bir çatışma yoktu. Bilerek, isteyerek ve güpegündüz gerçekleştirilen bir katliam vardı. Bedenlerine isabet eden kurşunlarla
Sultan Işıklı yaralanırken; Hasan
Selim Gönen aynı günün gecesi
şehit düştü. Gün ortasında sıkılan
bu kurşunlar umuda ve inanca
idi, evlatlarımızın dik duruşuyla
kurşunlarının bir işe yaramadığını
bir kez daha gördü. Katil sürüsü
Hasan’ın yoldaşı Sultan’ın zafer
işareti yapan ellerinde Hasan bir
kez daha yaşadı. Şehitliğiyle
halklara kurtuluş yolunu gösteren
bir meşale oldu. Hasan Selim

Gönen sorulacak hesabımızdır
vazgeçmeme, yola gelmeme, teslim olmama geleneğimizde yaşatacağız. İşte bu yüzden Hasan
Selim Gönen Ölümsüzdür.” denildi.
Daha sonra mezar başında
TAYAD’lı bir ananın ağıdında,
“Hasan senin kanın yerde kalmayacak. Gardaş sen bizim içimizi yaktın, biz de seni yakanı
yakacağız... Ben de buradan herkesin önünde söz veriyorum...”
sözleri Kent Mezarlığı’nda yankılandı. Kent Mezarlığı “Bedel
Ödedik Bedel Ödeteceğiz!”, “Katillerden Hesap Sorduk Soracağız!”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede!”, “Erdal
Dalgıç Ölümsüzdür!”, “Sultan
Işıklı Onurumuzdur!”, “İşkenceci
Köpekler Halka Hesap Verecek!”
sloganları kinle, coşkuyla hesap
sorarcasına atıldı.
Grup Yorum üyelerinin de
katıldığı anmada “Bize Ölüm
Yok ve Zafer Yakında” marşlarını
kitleyle beraber söylendi.
Ardından tekrar kortej oluşturarak arabalara binildi. İstanbul’a dönüldüğünde ise Sultan
Işıklı’nın tedavisinin sürdüğü
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne gidildi. Sultan’ın
annesi ile bekleyen TAYAD’lı
Aileler ziyaret edildi.
TAYAD’lı Aileler’in ziyaretinden rahatsız olan AKP’nin
katil polisleri TAYAD’lıları hastane dışına çıkartmak istemesi
üzerine polis azgınca saldırdı.
Saldırıda muhabirimiz Mehmet
Emin Kaçmaz ve hastane önünde
bekleyenlerden Ümit Çimen ve
Ufuk Çamlı’yı gözaltına aldı.
Birçok kişiye de cop ve gazlarla
saldıran polis Halk Cepheliler’in,
şehitlerini ve yaralı yoldaşlarını
sahiplenmesini engelleyemedi.
Gözaltına alınanlar 23 Temmuzda
çıkarıldıkları savcılık tarafından
serbest bırakıldı.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Yoldaşları Rıza’nın Hesabını Eylemlerle Soruyor!
HASAN SELİM GÖNEN (RIZA) ARTIK
GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ, DEVRİM İÇİN
SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
20 Temmuz günü AKP’nin katil
polisi bir katliam daha gerçekleştirdi.
AKP’nin polislerinin saldırısında
devrimci Hasan Selim Gönen yaralı
olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan
Selim Gönen hastanede şehit düştü.
Halkın kahramanı, halk kurtuluş
savaşçısı Hasan Selim Gönen’i katledenlerden hesap sormak için Cephe
tarafından, İstanbul’un Çayan Mahallesi’nde 22 Temmuz günü saat
22.00’de eylem yapıldı. Sedef Caddesi üzerinde yolu molotoflarla ve
barikatlarla trafiğe kapatan Cepheliler, “Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür” pankartı açarak, “Hasan
Selim Gönen Ölümsüzdür”, “Katillerden Hesap Soracağız”, “Umudun Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi
Parti Cephe Geliyor”, “Biz Biz Biz
Cepheliyiz Dursun Karataş’ın Neferleriyiz”, “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarını attılar. Cepheliler, bombalı pankartı asarak, halkın alkışlarıyla birlikte
eylemi iradi olarak bitirdiler.
Cephelilerin eylemi sonrasında
AKP’nin katil işkenceci polisi Sedef
Caddesi’ni abluka altına alarak, yoldan geçen mahalle halkına GBT
kontrolü yaparak halkı sindirmeye
çalıştı. Sokullu Caddesi’nde yürüyen,
kafelerde ve kahvelerde oturan halka

da GBT kontrolü yaptı.
İşkenceci, katil, şerefsiz, AKP’nin
uşakları yıllardır Çayan Mahallesi’ne
ve Cephe’nin olduğu bütün mahallelere saldırıyor… Ama ellerine geçen
hiçbir şey yoktur. Erdallar’ın, Hasanlar’ın, Engin Çeberler’in kavgasını
sürdüren Cepheliler, Mahir ve Dayı’nın yolunda yürümeye, umudu
büyütmeye devam ediyor.

Adalet En Büyük Özlemimiz!
Halkın Adalet Savaşçısıyken
Şehit Düştü!
Kavgamızda Yaşayacak!
Gazi Mahallesi girişinde polis tarafından katledilen Hasan Selim Gönen’in şehitliği 23 Temmuz günü
Gazi Mahallesi’nde Cepheliler tarafından selamlandı.
Yaklaşık 35 Cepheli, Gazi Mahallesi girişinde barikat kurarak, kor-

san eylemi başlattı. Barikatı
molotoflarla ateşe veren Cepheliler, “Hasan Selim Gönen
Ölümsüzdür”, “Sultan Işıklı
Onurumuzdur”, “Umudun
Adı DHKP-C”, “Titre Oligarşi Parti Cephe Geliyor”,
“DHKC-SPB Katillerin Peşinde”, “Katil Polis Mahalleden Defol” sloganlarıyla ve
marşlarla, cadde boyunca halka
yönelik konuşmalar yaparak yürüdüler.
Eylem boyunca üç ayrı barikat
kuran Cepheliler’e, evlerinden ve
dükkanlarından çıkan halk da destek
verdi. Gazi sokaklarını barikatlarla
ateşe veren Cepheliler, Hasan Selim
Gönen’in hesabının sorulacağını, katil
polisin mahalleden kovulacağını, Sultan Işıklı’nın da sedyede söylediği
gibi Enginler’in, Ferhatlar’ın hesabının
sorulacağını halka duyurdular. Yaklaşık 45 dakika süren eylem, Fevzi
Çakmak Caddesi Dörtyol’da havaya
ateş açılarak, lastiklerle barikat kurulup
ateşe verilerek iradi olarak bitirildi.
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Dev-Genç’liler
Yoldaşlarının Kanını
Yerde Bırakmayacak!
Dev-Genç’liler, 21 Temmuz günü
saat 22.00’de Okmeydanı sokakla-
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rında eylem yaparak, Hasan Selim
Gönen'i andılar.
50 Dev-Genç’linin katıldığı eylemde yollar, barikat kurularak, ateşe
verilerek kapatıldı. Okmeydanı halkı,
Dev-Genç’lilerin düşmana olan öfkesini görmek için sokağa çıktılar.
Yoldaşları, Hasan Selim Gönen'in
mütevazı, öğretici hayatını anlattılar.
Yaptıkları konuşmada Dev-Genç’liler,
"Parasız eğitim istedik, işkencelerden
geçirilip tutuklandık, yerlerde sürüklenip, işkencehanelerinden geçirildik.
En demokratik eylemlerimiz yasa dışı
gösterilerek, gaza boğulduk. Evlerimiz
basıldı. Onlarca yıllarla yargılanıyoruz,
yargılandık. Kanımızla savunduğumuz
vatanımıza hiç bir Amerikan conisi
ayak basıp masum halklara, kundaktaki bebeklere, yaşlı analarımıza bombalar yağdırıp katledilmesin diye, ülkemizdeki emperyalist Amerikan üslerine ve masum halkların katilleri
Amerikan conilerine vatanımızdan
defolun gidin dedik. Canımızdan çok
sevdiğimiz vatanımıza ayak basmasınlar diye Malatya Kürecik’e kurulan
füze kalkanına karşı çıktık. Halk düş-

manları füze kalkanına, tek bir eyleme
bile izin vermezken, yasaklar yağdırırken; bizler tarihimizden ve Dayımızdan aldığımız cüretle yaşadığımız
şehirlerin göbeğine çadırlar açarak
teşhir ettik. Onlarca kez azgınca saldırdılar, gaza boğdular. Bizler tekrar
tekrar açtık çadırlarımızı.
Yoldaşımız Hasan Selim Gönen
de bunlar için mücadele ettiği vatanımız ve halkımızın güzel günler görme
özlemini gerçekleştirmek için, kanı
canı pahasına mücadele ettiği için,
Amerikan uşaklarının sadık köpekleri
tarafından taranarak katledilmiştir.
Bizler Dev-Genç’liyiz. Yazmaz
bizim tarihimizde hiçbir yoldaşımızın,
tek bir kanımızın hesapsız kaldığı.
Yoldaşımızın hesabını soracagız.
O övündükleri işkencehaneleri koruyamayacak onları. İnlerinden çıkamaz
hale getireceğiz onları." dediler.
Okmeydanı halkı Dev-Genç’lileri
büyük bir ilgi ve heyacanla dinleyip,
alkışları eşliğinde ana yola çıktılar.
Hasan Selim’in yoldaşları Okmeydanı
anayolunu ateşe vererek, trafiğe kapattılar
ve Okmeydanı girişine "Hasan Selim

İnfazlar Bir Devlet Politikasıdır
Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) İstanbul Şubesi, Hasan Selim
Gönen’in katledildiği, Sultan Işıklı’nın
da yaralandığı çatışma ile ilgili olarak
24 Temmuz 2012 tarihli yazılı bir
açıklama yaparak, yargısız infazların
bir Devlet politikası olduğunu belirtti.
Hasan Selim Gönen’in polis kurşunları ile katledildiğini, yanında bulunan Sultan Işıklı’nın ise ağır yaralanarak Okmeydanı SSK Hastanesi’ne
kaldırıldığını ve henüz tedavisi tamamlanmadan, adeta kaçırılarak hapishaneye konulduğunu belirten ÇHD
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İstanbul Şubesi açıklamasında şunlar
ifade edildi: “16.06.2012 günü Gaziosmanpaşa’da bir polis memurunun
öldürülmesinin ardından, Hasan Selim
Gönen ve Sultan Işıklı günlerce haklarında türlü iddialar ortaya atılarak,
fotoğrafları altına “polis katili”, “terörist” yazılarak hedef gösterildiler.
İmha edilmelerinin zemini hazırlandı,
ölüm fermanları verildi. Bir kez daha
evrensel hukuk kuralları, temel insan
hakları hiçe sayılarak, yargısız infaza
davetiye çıkartıldı. Devrimcilerin aileleri, yakınları ve avukatları bunun
bir infaz çağrısı olduğunu belirterek

Gönen Ölümsüzdür DHKC/Dev-Genç”
yazılı pankart astılar.
AKP’nin korkak polisinin gelmemesi
üzerine Okmeydanı’nın içine çekilerek,
gelmeleri beklendi. AKP’nin korkak
eli kanlı polisleri, yakalamak için DevGenç’lilerin etrafını sarmak istediler.
Okmeydanı halkı, evlatlarını sahiplenerek polislerin nerede yığınak yaptıklarını ve yerlerini söyledikleri için, DevGenç’liler hiç kayıp vermeden çekildiler.
Eylem yaklaşık 1 saat sürdü.

Şehitlerimizin
Mirasına Sahip Çıkan
Hasan Selim Gönen
Yeni Sürecin Rehberi
Olmuştur!
İstanbul, Gülsuyu Mahallesi'nde
Komutan Hasan Selim Gönen selamlandı. DHKC-SPB ve CEPHE imzalı
“Komutan Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür" yazılamaları mahallenin duvarlarına nakşedildi.
Gazi Mahallesi’nde polisle girdiği
çatışmada şehit düşen Hasan Selim
Gönen, Bağcılar ve İkitelli’de yapılan
yasal mekanizmaları göreve çağırdı.
Ancak bu sürecin önü bilinçli bir biçimde alınmadı ve adeta Gönen ile
Işıklı’nın katli vacip ilan edildi. Gelinen noktada, Türkiye’nin zaten kabarık olan yargısız infaz hanesine
bir kayıt daha düşülmüş oldu.”
İstanbul Valisi Avni Mutlu’nun
bir yargısız infaz karşısında mutluluk
çığlıkları attığı belirtilerek, “Türkiye’de yargısız infaz bir Devlet politikasıdır. Ancak bilinmelidir ki kan
dökmeye dayalı, hukuk kurallarını
hiçe sayan bu tür bir politika bugüne
kadar devrimci mücadeleyi durduramamış, bundan sonra da durduramayacaktır.” denildi.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

korsan eylemlerle de selamlandı.
23 Temmuz günü saat 21.30'da Bağcılar Yeni Mahalle Ahmet Kavaklı Caddesi'ni trafiğe kapatan Cepheliler yolu
ateşe verdiler. Kurdukları barikatı da
tutuşturan Cepheliler “Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür-Cephe” imzalı pankartın arkasında 5. sokaktan başlayarak
8. sokağa kadar yürüdükten sonra 8.
sokağın başına bomba süslü pankartı
astılar. Yürüyüş sırasında halka yönelik
yapılan konuşmada “Şehidimizi buradan
selamlıyoruz. Şehitlerimizin hesabını
sorduk soracağız.” denildi.
Eylemde “Komutan Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür", "Umudun Adı
DHKP-C", "Şehitlerimizin Hesabını
Sorduk Soracağız", "DHKC-SPB Katillerin Peşinde", "Önder Yoldaş Dursun Karataş", "Öndere Selam Savaşa
Devam", "Titre Oligarşi Parti-Cephe
Geliyor” sloganları atıldı.
Cepheliler halkın alkış ve ıslık
sesleri arasında sloganlarla eylemi
iradi olarak bitirdiler. Cepheliler çekildikten sonra gelen işkenceci katil
polis mahalleyi abluka altına alarak
halka gözdağı vermeye çalıştı ama
sonuç alamadı.
Aynı gün ve aynı saatte İkitelli
Atatürk Mahallesi'nde Pazar Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatan Cepheliler yolu
molotofla ateşe verdiler ve “Hasan
Selim Gönen Ölümsüzdür-Cephe” imzalı pankart arkasında 1. sokaktan yürüyüşe başladılar barikat kura kura
ilerleyen Cepheliler 3. sokağın başında
halka yönelik konuşma yaptılar. “Halkımız, halk kurtuluş savaşçımız komutanımız Hasan Selim Gönen, Gazi
Mahallesi girişinde katil polislerle girdiği çatışmada şehit düştü. Yoldaşımızın hesabını soracağız.” diyerek
yürüyüşe devam eden Cepheliler “Komutan Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür", "Umudun Adı DHKP-C", "Şe-

hitlerimizin Hesabını Sorduk Soracağız", "DHKC-SPB Katillerin Peşinde",
"Önder Yoldaş Dursun Karataş", "Öndere Selam Savaşa Devam", "Titre
Oligarşi Parti-Cephe Geliyor” sloganlarını attılar. 7. sokağın başına gelindiğinde, bombalı pankart asıldı. Daha
sonra eylem sloganlar eşliğinde iradi
olarak bitirildi. Cephelilerin gitmesi
üzerine eylem yerine gelen katil polisler
mahalleyi abluka altına alarak, yolu
trafiğe kapatıp bombalı pankartı bomba
imha ekipleri tarafından patlattı.
Cepheliler komutan Hasan Selim
Gönen’i selamlamak için Esenyurt
Bağcılar ve Bahçelievler’de de yazılamalar yaptı. Esenyurt’ta 22 Temmuz
günü Kıraç ve çevresine “Hasan Selim
Gönen Ölümdüzdür-Cephe” imzalı
üç tane yazılama yapıldı.
Bahçelievler’de 21 Temmuz günü
Kuleli’den Zafer Mahallesi'ne kadar
“Hasan Selim Gönen ÖlümsüzdürCephe", "Şehitlerimizin Hesabını Soracağız-Cephe” şeklinde 10 yazılama
yapıldı.
Bağcılar’da 22 Temmuz günü Yeni
Mahalle ve çevresine 3 tane “Hasan
Selim Gönen Ölümsüzdür-Cephe”
yazılamaları yapıldı.

Hasan Selim Gönen
Elimizde Bayraktır Şimdi!
İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
22 Temmuz akşamı İstanbul’da,
1 Mayıs Mahallesi halkı Halk Kurtuluş
Savaşçısı Hasan Selim Gönen'i selamlamak için 3001 Caddesi üzerinde
bulunan 30 Ağustos İlköğretim Okulu
önünde yolu trafiğe kapatıp bir eylem
gerçekleştirdi.
“Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”
pankartıyla yürüyüşe geçildi. Yürüyüş
esnasında “Mahir Hüseyin Ulaş Kur-

tuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede”, “Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür”, “Sultan Işıklı
Onurumuzdur”, “Umudun Adı DHKPC” sloganlarını atan kitle, sağlık ocağı
önüne gelince Halk Kurtuluş Savaşçısı
Hasan Selim Gönen ve tüm dünya
devrim şehitleri adına bir dakikalık
saygı duruşunda bulundu.
Halka yönelik yapılan konuşmada,
“Halk Kurtuluş Savaşçısı Hasan Selim
Gönen'i bugün ölümsüzlüğe uğurladık.
Hasan Selim Gönen bu halkın yetiştirdiği, bu halkın evladıydı. Bu ülkede
açlığa, yoksulluğa karşı silahını kuşandı
ve çatışarak şehit düştü, denildi. Mahalle
halkına bu halkın evladını sahiplenme
çağrısı yapıldı. 3001 Caddesi üzerine
pankart asılırken, işkenceci polisler akrep diye tanımlanan araçla mahalleye
girince 1 Mayıs Mahallesi halkı katil
polisleri mahalleden kovdu.

Hatay: Engin Çeber’in katillerinden hesap sorarken şehit düşen Erdal
Dalgıç ve Sultangazi’de bulunduğu taksinin taranması sonucu şehit düşen
Hasan Selim Gönen (Komutan Rıza)
24 Temmuz günü Hatay-Samandağ’da
anıldı.
Anma öncesinde hazırlıklar yapılarak Erdal’ın ve Hasan Selim'in
(Rıza) fotoğrafları birleştirildi. Karanfillerle süslenen masada bulunan
mumlar yakıldı.
Anma, iki savaşçı nezdinde tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık
saygı duruşu ile başladı. Erdal Dalgıç’ı
anlatan bir yazı okunarak katillerden
hesap sorma, adaleti halkın kendisinin
sağlaması konuşuldu.
Hasan Selim Gönen bir DevGenç’liydi. Onu tanıyanlar onu anlatarak
nasıl mütevazı ve nasıl emekçi olduğunu
anlattılar. "Kırk Altısında Bir Delikanlı”
ve “Kadife Tenli
Zamanlara” adlı iki
şiir okundu. Okunan şiirlerin ardından Dev Genç,
Haklıyız Kazanacağız ve Bize Ölüm
Yok marşları okunarak anma bitirildi.
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Hasan Selim Gönen ve Sultan Işıklı
Öldürülme Kastıyla Doğrudan Taranmıştır.
Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Hasan Selim
Gönen ile Sultan Işıklı’nın 16 Haziran 2012’de İstanbul
Gaziosmanpaşa’da bir polisin cezalandırılmasının ardından
afişe edilip hedef gösterilmesi ve ölüm fermanlarının verilerek akabinde silahla taranmalarıyla ilgili olarak bir
açıklama yaptı.
21 Temmuz tarihli açıklamada, “20.07.2012 tarihinde
müvekkillerimiz binmiş oldukları taksi sivil bir polis
aracıyla doğrudan taranarak, önceden uyarmış olduğumuz
gibi bir adli işleme değil bir katliama maruz bırakıldılar.
Tarama işlemi bittikten sonra resmi polis ekiplerine haber
verildi. Olay basına çatışma çıktığı şeklinde servis edildi.
Hasan Selim sessiz sedasız hastaneye kaldırılırken, olayla
hiç ilgisi olmayan bir şahsın da Sultan’ın yanındaki ikinci

kişi olarak gözaltına alındığını izledik televizyonlardan.
Basına servis edilen bu haberler bilgi kirliliği yaratmaya,
bilinç çarpıtmaya dönük haberlerdir. Müvekkillerimizin
bindikleri taksinin taranması sonucu, Hasan Selim Gönen,
karnına aldığı ölümcül yaralarla bugün sabaha karşı yaşamını yitirmiştir. Sultan Işıklı ise omzundan ve kolundan
yaralanmış halen tedavisi sürdürülmektedir.” denildi.
Önce katliam zemini yaratıldığını, sonra da Gönen ve
Işıklı’nın katledilmek üzere tarandığını belirten HHB, açıklamasını şu sözlerle bitirdi; “UYARIYORUZ! HALKIN
ÇOCUKLARININ KANI ZANNETTİĞİNİZ KADAR
UCUZ DEĞİL. Tüm haksızlıkların hesabının bir gün
mutlaka sorulacağı tarihsel gerçeğini asla aklınızdan çıkarmayın!”

SULTAN IŞIKLI’YI ÖLDÜRTMEYECEĞİZ!
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AKP iktidarının işkenceci, katil polisi iki aydır basına
servis ettiği haberlerle, Sultan Işıklı ve Hasan Selim Gönen’i
katletmenin zeminini hazırlıyordu. Katil, işkenceci polis
Sultan ve Hasan’ı güpegündüz katletmek için sokak
ortasında uzun namlulu silahlarla taradılar. Hasan Selim
Gönen ve Sultan Işıklı’ya yaralı halde işkence yaptılar. İşkencelerini hastanede de sürdürdüler. Hasan Selim Gönen’i
hastanede katlettiler. Sultan Işıklı’yı sahiplenmek için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oturma
eylemi yapan TAYAD’lı Ailelere 22 Temmuz’da saldıran
polis, saldırıda Ufuk Çalımlı, Ümit Çimen ve Yürüyüş
Dergisi Muhabiri Mehmet Emin Kaçmaz’ı gözaltına aldı.
Bunun üzerine TAYAD’lı Aileler, 23 Temmuz’da Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları eylemle yaşanan saldırıyı,
polisin katliamcılığını ve işkenceciliğini teşhir ettiler.
“Sultan Işıklı’yı Öldürtmeyeceğiz!-TAYAD’lı Aileler”
pankartının açıldığı eylem “Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “Sultan Işıklı
Onurumuzdur” sloganlarının hesap sorarcasına atılmasıyla
devam etti.
Sloganların ardından TAYAD’lı Aileler konuyla ilgili
açıklama yaptılar. Açıklamada, Devlet’in 1,5 aydır Hasan’ı
ve Sultan’ı katletmenin zeminini hazırladığını ifade
ederek; AKP’nin işkenceci, katil polisinin öldürmek
amaçlı saldırdığını, Hasan Selim Gönen’i de bu şekilde
katlettiğini söylediler.
Polisin Sultan Işıklı’yı sakat bırakmaya çalıştığını belirtilen Aileler, Sultan Işıklı’nın hastanede düzgün bir
şekilde tedavi edilmemesi için polisin elinden geleni yaptığını ve son olarak da Sultan’ı yaralı haldeyken hastaneden
kaçırarak Adliye’ye sevk ettiğini belirttiler. Sultan’ın kolunun ve omzunun durumunun ağır olmasına rağmen
polisin Sultan’ın vücudunda kalıcı sakatlıklar oluşması
için çabaladığını ifade eden TAYAD’lı Aileler, buna izin

vermeyeceklerini söylediler.
Sultan’ın katledilmesine izin vermemek ve sahiplenmek
için hastane bahçesinde bekleyen Ailelere de polisin coplarla, silah dipçikleriyle, biber gazıyla saldırdığı ve bu
şekilde halk düşmanlığını gösterdiği de ifade edildi.
Açıklamada son olarak, Sultan’ın başına gelecek her
şeyden AKP ve katliamcı polisinin sorumlu olduğu ifade
edilerek, evlatlarını katledenleri ve sakat bırakmaya çalışanları rahat bırakmayacaklarını ve hesap soracaklarını
söylediler.
Ardından Halkı Hukuk Bürosu’ndan Av. Taylan Tanay
bir açıklama yaptı. Tanay açıklamasında, yaşanan olayın
bir infaz olduğunu, “silahlı çatışma” denilerek katliam
yapıldığını ifade etti. Sultan Işıklı ve Hasan Selim
Gönen’in vücutlarının ölümcül noktalarının özellikle kurşunlandığını ve Sultan Işıklı’nın bu infazdan şans eseri
kurtulduğunu söyleyen Tanay, Sultan’ın şimdi de sakat
bırakılmak istendiğini söyledi. Hasan Selim’i katledenlerin
Sultan’ı da katletmek istediğini belirten Tanay, “Mehmet
Ağar’ların yaptığı 1000 operasyon devam ediyor. AKP
polisi Hasan Selim Gönen’i katletmişti. Şimdi Sultan’ı
sakat bırakmaya çalışıyor. Hasan’ın katledilmesinin, Sultan’ın sakat bırakılmasının hesabını soracağız. Bunu
buradan tekrar söylüyoruz!” dedi.
Taylan Tanay’ın yaptığı açıklamadan sonra eylem
sona erdi. Bu sırada 22 Temmuz’da gözaltına alınan
Ufuk Çalımlı, Ümit Çimen ve Yürüyüş Dergisi Muhabiri
Mehmet Emin Kaçmaz serbest bırakıldı. Emniyette
işkenceli bir gözaltı süreci geçirdikleri de görüldü.
Gözaltına alınanlar da, polisin azgınca saldırarak işkence
yaptığını ifade ettiler. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nden Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Sultan
Işıklı, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’ne
götürüldü.
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Türki̇ye’de İşkence ve İnfaz
Devlet Gerçeği̇ni̇n Ayrılmaz Bi̇r Parçasıdır!

Hasan Selim Gönen ve
Sultan Işıklı, isimleri bir polisin öldürülmesi olayının failleri olarak afişe edilmeden önce kendi hayatlarına
devam eden iki genç devrimciydi.
CMK 250. Madde kapsamında
soruşturulan her olay gibi bu dosyada da gizlilik kararı vardı. Yani
bu dosya hakkında yayın yapmak,
şüphelileri ve delilleri hakkında
açıklama yapmak kanunen yasaktı. Aksi halde davrananlar Türk
Ceza Kanununun ilgili maddelerince cezalandırılmalıydı.
Ama ülkemizde kanunları en çok
ve en önce kanunu uygulamakla görevli olduğu söylenenler çiğner. Soruşturma savcısının gözetiminde bu
iki devrimcinin isimleri ve resimleri
Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şubesi tarafından basına servis edildi. Karakollara hapishanelere ve kamu binalarına asıldı ve emniyet mensuplarına dağıtıldı. Öyle ki olayın failleri olarak gösterilen bu iki kişinin basın açıklamalarında veya kişisel elektronik haberleşme ağlarında bulunan fotoğraflarını basına göstererek “işte kayıtlar!” diyorlardı. Öyle ki o kayıtlar
yalnızca bize gösterilmiyordu.
Ülkemizde infaz ve kaybetmeler
gerçeğini çok yakından bilen bu tür
dosyaları takip etmiş bir büro olarak bu
afişe etmenin ne anlama geldiğini ve
sonuçlarının neler olabileceğini basınla
halkımızla ve cumhuriyet savcıları
ile paylaştık. Bu açık bir infaza davettir
dedik. Bunun anlamı “Bu kişileri
gördüğün yerde vur sana bir şey olmayacak” demektir ve bir teminattır.
Bu durumda her polis hatta sıradan insan korktum vurdum diyebilecekti.
Madem insanların isimlerini ve resimlerini afişe ettin o halde soruşturmada gizleyecek bir şey kalmamıştır.
O ünlü olay görüntülerini de dağıt ki basın önünde yargılama tamam olsun.
Şimdi Türkiye bir hukuk devletidir
diyen her kimse cevap vermelidir. İnsanların isimlerini ve resimlerini afişe
ederek aramak Ceza Kanunlarının neresinde yazıyor. Yoksa biz Teksas’ın

kovboy kanunlarını mı uyguluyoruz.
Şüpheli ve sanık hakları olarak övündüğünüz yasalar uygulamak için mi var
yoksa Avrupa Birliği’ne rapor vermek için mi? Ceza yargılamasında
herkes suçluluğu ispat edilene kadar
masumdur ilkesini, bu anayasa hükmünü değiştirin ve bunun yalnızca
adi suçlar için geçerli olduğunu her tür
siyasi suç için “ben dedim oldu” ilkesinin geçerli olacağını söyleyin olsun
bitsin.
Hukukçu hukukun uygulanmasını her alanda temin etmekle görevli
kişidir. Akademisyenler, hakimler,
savcılar, avukatlar nasıl açıklayacaksınız bu yapılanları. Gözlerinizi
kapatıp kalın kitaplarınızın gölgesine
mi sığınacaksınız?
Ve devlet kademelerindeki her
sorumlu kişi; Demek ki kendi yaptığınız kanunu çiğnemeden devletin
yargılama görevini yerine getiremiyorsunuz. Demek ki infaz etmeden
yargılama yapamıyorsunuz.
Sultan Işıklı hastanede yatıyorken
yakınları ve arkadaşları Okmeydanı
Hastanesi’nin kapısının önündeydi.
O hastanenin karşısındaki boş alana onlarca çevik kuvvet otobüsü çekildi.
Sanki cunta iş başındaydı. Lacivert urbalarını giymiş postallarını geçirmiş
küfür ediyorlardı. Sultan’ın kapı önünde bekleyen yakınlarının tuvalete gitmesini engellemek bahanesi ile başlattılar olayları. Okmeydanı SSK Hastanesi’nin acil servisi önünde, evet yanlış duymadınız bir sağlık kurumunun
önünde gaz sıkarak işkence etti
AKP’nin polisi. O hastanenin Hipokrat
yemini etmiş doktorları ve çalışanları korku ve sükun içinde seyrettiler
olayları. Kimse çıkıp burası bir hastane
burada bunu yapamazsınız demedi.
AKP’nin polisi orada bulunan biri
muhabir dört kişiyi gözaltına aldı. Saatlerce çevik arabalarında işkence etti.
Daha sonra karakolda sürdü işkence.
Müvekkilerini görmek isteyen avukatı
iftardan sonra gel diyerek geri göndermek istediler. Buna haklarının olmadığını ve avukatın müvekkilleri

ile yakalandığı andan itibaren görüşme hakkının bulunduğunu söylediğinde ise onu yaka paça dışarı attılar.
İkisi çocuk dört kişi adli tıp raporları ile belgeli bir şekilde işkence
gördüler. İçlerinden bir kız çocuğu
cinsel tacize uğradı ve bu cinsel taciz
doktor raporu ile belgelendi.
Şimdi Türkiye’de işkence yoktur
diyen devlet görevlileri ne cevap verecekler. Bu ülkede kadınlar çocuklarını polis geliyor diye korkuturlar ve
haklıdırlar. Aksini düşünenler bu gerçeği nasıl açıklayacaklar; AKP nin polisi sadece 18 yaşından küçük bir çocuğa işkence yapmış ve cinsel tacizde bulunmuştur.
En çok da Türkiye’de İşkence azaldı diyen “İnsan Hakları uzmanları” ve
“hukukçular” şunu bilsinler. Türkiye’de işkence yapısal bir olaydır. Polis,
asker, gardiyan gibi devlet görevlileri
işkence yapmadan duramazlar. Yargı
bunları cezalandırırsa devlet güç kaybeder. İşte o yüzden 19 Aralık katliamının sorumluları, Urfa, Pozantı işkence
hanesinin sorumluları terfi ettirilmiştir.
Bu yüzden işkence cezalandırılmaz.
Mehmet Ağarlar doksanlarda nasıl işkenceyi infazı meşru görüyor ve
bürokratlar sözümona hukukçular ne
yapalım bu şartlarda başka çare yok
diyorlarsa bugün de Hasan Selim’in
infazını öyle açıklıyorlar. Bugün de
Sultan’a yapılan işkenceyi öyle açıklıyorlar.
38 Dersim, 93 Sivas 19 Aralık katliamları, 90’larda köy yakmalar, infazlar hangi mantıkla açıklanıyorsa
bugün de işkence ve infaz öyle meşru görülüyor. Ama direndiler, ama
devletin bekası, yapmasaydık neler
olurdu, vatandaş tepkisi...
Yani Türkiye’de dünden bugüne
faşist devlet gerçeği değişmedi; işkence ve infaz da bu gerçeğin ayrılmaz bir parçasıdır.
En son İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür
Yardımcılığına işkence yapmaktan
iki kez mahkum olan Sedat Selim
Ay’ın getirilmesi AKP iktidarının
gerçek niteliğini ortaya koymaktadır.

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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AKP Polisinin Katletme
Özgürlüğü mü Var?

TAYAD’lı Aileler
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AKP'nin katil polisi pervasızca saldırıyor. Bunu sadece devrimcilere
karşı da yapmıyor. Tüm halka, düşmanca saldırıyor. Dövüyor, işkence
yapıyor, katlediyor...
Birçok örnek anlatılabilir bunun
için ve gerekçe bulmakta da zorlanmaz AKP'nin polisi, herşey gerekçe
olabilir.
Son olarak katledilen evladımız
Hasan Selim Gönen ve yaralı olarak
kurtulan Sultan Işıklı'nın yaşadıkları polisin nasıl bir katletme "özgürlüğü" içinde olduğunu göstermektedir. Bu konuda ne kadar pervasız olduğunu bir kez daha gördük.
Polis, yasal olarak katletme hakkına
sahip değildir. Karşısındaki kim olursa olsun onu sağ yakalama ve yargı organlarına teslim etmekle yükümlüdür.
Ama hedef gözeterek katletmiştir Hasan Selim'i. Aslında infaz çok öncesinden planlanmıştı. Önce, Hasan Selim Gönen ve Sultan Işıklı hedef olarak gösterildi. Her tarafta afişleri asıldı. Burjuva medyanın özel desteğiyle
de polisin katliamının zemini oluşturulmaya çalışıldı. BİZ HAYIR, dedik,
EVLATLARIMIZI KATLETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ dedik. Ve evlatlarımızı ne pahasına olursa olsun sahipleneceğimizi ilan ettik.
Evlatlarımızı sahiplenmemizi hiçbir
şey engelleyemezdi.
Polis, burjuva medyadan aldığı bu
destekle öldürme amaçlı saldırdı ve
evlatlarımızdan Hasan Selim Gönen'i katletti. Sultan Işıklı ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Bu sefer Sultan'ı
hastanede tedavisini engellemek isteyerek katletmek istediler. Hastane
önünde bekleyerek sahiplendik onu.
AKP ve polisi buna da tahammülsüzdü. Azgınca saldırdı ailelerimize
ve orada bekleyen Sultan'ın arkadaşlarına. Onların ne cenazeye ne hastaya saygıları vardı. 4 kişi gözaltına
alındı bu saldırılarda. Burnu kırılanlar, gözü moraranlar, yaralananlar
oldu. Saldırı o kadar pervasızdı ki ora-

da bekleyen hasta
yakınları da çok etkilendi.
Polis, bu saldırılarla evlatlarımızı sahiplenmemizi engelleyebileceğini düşünüyorsa yanılıyor.
Hiçbir güç halkı
için canını vermekten çekinmeyen evlatlarımızı sahiplenmemizi engelleyemez. Gerekirse
kendi canımızı da
Hiçbir güç halkı için canını vermekten
ortaya koyarız onları
sahiplenmek için. Ve çekinmeyen evlatlarımızı sahiplenmemizi
cenazelerimizi de öyle engelleyemez. Gerekirse kendi canımızı da
sahipleniriz. Bu bilin- ortaya koyarız onları sahiplenmek için. Ve
çle Hasan Selim evladımızı defnettik, ölüm- cenazelerimizi de öyle sahipleniriz.
süzlüğe uğurladık. O,
ni istediğimiz gibi geleneklerimize
adaletin olmadığı bir ülkede kendi cagöre defnedemesek de geleneklerinını pahasına adaleti savunanların
mize göre andık. Yeminler ettik.
soyundandı. Onu, geleneklerimizle
Hasan Selim Gönen'i katleden
gömemedik.
AKP'nin polisi, Sultan Işıklı'yı da katÇünkü Amerikan uşağı AKP’nin
letmek
istedi. Ama başarılı olamadı.
polisleri Hasan Selim Gönen’in aile
Sahiplenmemiz bu katliamın önüne
ve akrabaları üzerinde baskı kurarak
geçti. Sultan ağır yaralı olmasına
gelenek ve görenekleri, dini inançlarağmen tutuklandı ve hapishaneye korı hiçe sayarak cenazeyi alel acele sayuldu. Onu sahiplenmeye devam
bahın erken saatinde defnettirmiştir.
edeceğiz.
Oysa bizim geleneklerimize göre
cenaze eşinin dostunun akrabalarının
AKP iktidarı hapishanelerde teckatılabilmesi için sabahın köründe deritle, hasta tutsakları tedavi engelleğil, gündüz, makul bir saatte kaldırıme ile, dışarıda yargısız infazlarla katlır. Bu da en erken öğle namazından
liamlarını sürdürüyor. Bu katliamlasonradır. Ama, halkın inançlarını her
rın hesabını soracağız. Hiçbir evlafırsatta kullanan, dini, imanı elden bıdımızı adaletsiz bırakmayacağız. Karakmayan AKP, burada inançlara da
tiller rahat dolaşamayacak bu ülke
saygı duymamıştır.
topraklarında. Evlatlarımızın meBu devlet cenazelerimize bile sayzarı başlarında içtiğimiz andlar
gı duymayan alçak katil bir devlettir.
boş sözler değil, onlar adalet isteğiBu devleti yeni tanımıyoruz; binlermizdir. Adaletsiz kalmayacağız, kace evladımızı toplu mezarlara gömen
tillerin yakasına her yerde sarılacağız.
katil bir devletten her türlü aşağılık
beklenir.
Ancak biz her koşulda şehitlerimize sahip çıkacağız.
Hasan Selim Gönen’in cenazesi-

Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür!
Sultan Işıklı Onurumuzdur!
Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

İbrahim Çınar'ın Hastalığından

Hapishane İdaresi ve Böbreklerine
Vuran Gardiyanlar Sorumludur!

Özgür Tutsaklardan
Merhaba Arkadaşlar,
Sizleri hasretle sıkıca kucaklıyorum.
Umarım hepiniz iyisinizdir, bizler de
iyiyiz!
Sevgili arkadaşlar başımızdan geçen
bir olayı sizinle paylaşmak istedik. F
Tipi hücrelerinde saldırı politikası her
gün devam ediyor. Gün geçmiyor ki idare tarafından hücrelerinize ani baskınlar olmasın, mektuplarımıza, yazılarımıza el konmasın!
29 Haziran 2012 tarihinde hapishane
genelinde arama oldu. Her ay periyodik
olarak yapılan aramalarda devamlı sorun
çıkartıyorlar. Hücremizi aramaya gelen
gardiyanlar üst katta bulunan dolaplarımıza bakmaya başladılar. Hücre arkadaşlarımdan Gökhan Yıldırım'ın dolabından teşhir için yapılan karikatürleri
ayırdılar. Bunun nedenini soran arkadaşımıza, gardiyanlar "Kurumumuzu teş-

Hasta Tutsaklarımızı
Çekip Alacağız
F Tiplerinden Hepimiz
Birimiz Birimiz
Hepimiz İçin!
Geçtiğimiz Aralık ayında NurtepeÇayan Mahallesi’nde tutuklanan devrimci tutsak İbrahim Çınar böbrek
kanserine yakalanmıştı. Geçen hafta
TAYAD’lı Aileler tarafından bir eylem
yapılarak, Çınar’ın serbest bırakılması için kampanya başlatılmıştı. TAYAD’lılar bu hafta da Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparak Çınar’ın tedavisi için serbest bırakılmasını istediler.
23 Temmuz günü, Adliye önünde
yapılan eylemde, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar

hir ediyorsunuz, olumsuz olayları dışarı yansıtıyorsunuz." diyerek karikatürleri almaya çalıştılar. Bu duruma arkadaşımız "Bu kartlar hapishane tarafından 'görülmüştür' damgası vurularak çıkıyor, bunları almanızın hiçbir anlamı yoktur." diyerek kartları vermemek için tartışıyor; gardiyan da "Tamam o zaman aşağıda inceleyeceğiz." diyerek alt kata iniyorlar ve "bunları alacağız, inceleyeceğiz" diyerek karikatürleri almak istiyorlar. Bizler de vermemek
için tartıştık. O sırada gardiyanlar hücre
arkadaşım Ümit Demir'e saldırdılar. Bu
duruma sessiz kalmayarak bizler de tepkimizi göstererek slogan attık. Hücrenin
içerisine 30'a yakın gardiyan girerek bizleri yerlerde sürüklediler, içlerinden bir
kaçı bizi darp etmeye başladılar. Ben böbrek hastasıyım. Böbreğimde kist var.
Bunu bildikleri halde böbreklerime vurmaya çalıştılar. Ben de "Ben böbrek hastasıyım, bana vuramazsınız." dedim.
Daha sonra hapishane müdürleri içeri gelerek tehdit ettiler ve "görevli memura mukavemet"ten soruşturma açtılar.
Aradan iki saat geçtikten sonra revire çıkardılar. Bildiğiniz gibi doktor-

da hiçbir şey yapmadan geri hücrelerimize getirildik...
Devrimci tutsakların düşüncelerinden, cesaretlerinden, teslim olmama kararlılığından rahatsız oluyorlar. Korkuları her geçen gün daha da büyüyor.
Bu yüzden hücrelerimize baskınlar düzenleyerek dört duvar arasında "Teslim
ol, düşünme, karikatür yapma, kurumumuzu teşhir etme" diyorlar.
Bizleri yıldırmak, moralimizi bozmak, örgütlü yaşamdan koparmak için
ellerinden geleni yapıyorlar. Özgür tutsaklar olarak onurlu kimliğimizi sonuna kadar savunup, moralimizi yüksek
tutarak tokat gibi yüzlerine çalacağız...
Sevgili arkadaşlar başımızdan geçen
bu olayı sizlerle paylaştık. Bizler çok
iyiyiz. Böyle deyip mektubumu burada bitiriyorum.
Herkese çok selamlar.
İbrahim Çınar
02.06.2012

Serbest Bırakılsın”, “İbrahim Çınar
Serbest Bırakılsın” sloganları atıldı.
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın İbrahim Çınar’a Özgürlük” pankartının açıldığı eylemde bir konuşma yapan TAYAD’lı Mehmet Güvel, başvurulara rağmen İbrahim Çınar’ın serbest bırakılmadığını, ağır tecrit koşullarının hastalığını ilerlettiğini belirtti. Çınar’ın, ölümün kıyısına gelmeden serbest bırakılmasını isteyen
Güvel, AKP iktidarının hasta tutsakları katlettiğini anlattı.
Açıklama, “AKP iktidarı, hücre işkencesi ve cezalarla tutsakları hasta ediyor ve gün gün ölüme sürüklüyor. İbrahim Çınar, ceza almış bir tutsak değil, 2011 yılı Aralık ayında İstanbul Nurtepe-Çayan Mahallesi’ne yapılan operasyonda hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Yani keyfi gerekçelerle tutuklu

olan, mahkemeye bile çıkartılmamış,
devrimci bir tutsak. Mahkeme sürerken
tedavisini dışarıda sürdürebilir. Yaptığımız başvurular bürokrasi engeline takılarak sürüncemede bırakılıyor. Kaybettiğimiz her gün İbrahim Çınar’ın sağlığının daha kötü olması anlamına geliyor. Yetkililere buradan bir kez daha
çağrı yapıyoruz: İbrahim Çınar’ın sağlıklı tedavisinin yapılması sizin vereceğiniz karara bağlı, sağlığı geri dönülmez bir noktaya gelmeden onu tahliye edin. Tüm halkımızı hasta tutsakları sahiplenmeye, İbrahim Çınar’ın tedavisinin yapılması ve tahliye edilmesi için sesimize ses katmaya çağırıyoruz.” sözleri ile sona erdi.
Atılan sloganların ardından, 27 kişinin katıldığı eylem, İbrahim Çınar
serbest bırakılana kadar eylemlerin süreceği belirtilerek bitirildi.
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Dergimizin yayına hazırlandığı sırada aldığımız habere göre 27 temmuz
cuma günü İbrahim Çınar tahliye oldu.
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Faşizm Bir Devrimciyi Daha
Aramızdan Aldı Ama Bizi Yenemeyecek!
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15 Temmuz 2012’de Atina’da
kaldığı evde intihar ederek hayatına
son veren Melek Serin 28 Haziran
1978'de Çorum-Alaca-Çikhasan
Köyü’nde, yoksul Kürt ve Alevi bir
ailenin çocuğu olarak doğdu. 12 Eylül faşist darbesinin insanlar üstünde
terör estirdiği yıllarda çocukluğunu
yaşadı.
Ortaokul ve liseyi zorluklar içinde
anne babasından ayrı, kardeşleriyle
birlikte Alaca'da okudu. İstanbul'da
öğrenimini gördüğü sırada devrimcilerle tanıştı. Ülkesindeki baskılara
ve haksızlıklara karşı çıkarak örgütlü
mücadelede yer aldı.
2001 yılında Yurt-Kur'da memur
olarak çalıştı. 2003 yılında gerillaya
yönelik bir operasyonda tutuklandı.
Çorum, Ulucanlar, Uşak, Sincan
hapishanelerinde toplam 5 yıl tutsaklık yaşadı. Tutsaklığı bittiğinde;
faşizmin yarattığı hak gaspları, antidemokratik uygulamaları, demokrasicilik oyunlarına her duyarlı insan
gibi O da sessiz kalmadı. Tereddütsüz
örgütlü mücadeleye devam etti.
Melek Serin, bir devrim emekçisiydi. Bu emekçiliğini yurtdışında
da sürdürdü. Mücadelesini sürdürdüğü Atina da içine düştüğü çıkmazlar sonucunda, iç düşmanına yenik düşerek;
15 Temmuz 2012 - Pazar günü
yaşamına son verdi.
Meleğin katili onu vatan topraklarından koparıp sürgün yaşamına
zorlayan faşizmdir.
Bunalımları, çıkmazları halkımıza
dayatan kapitalizmdir.
Melek vefatıyla Cepheliler’e birkez daha hatırlattı; mücadelede boşluğa, duraksamaya yer yoktur.
Kapitalizm boş bıraktığımız en
ufak yerden yakalıyor. İnsanlarımızı
çıkmazlara, bunalımlara itiyor. Melek’e de bunu yaptıran, kendine ya-

bancılaştıran sorunlarının çözümünde
çıkmaza sokan düzendir. Savaşı kazanabilmesi için gerekli olan "kendine güven"ini kaybetmişti.

Kendine güven olmadan olanaksızlıklarla, tehlikelerle dolu bir savaşı
sürdürebilmek imkansızlaşır. Kendi
eksikliklerine karşı savaşı süreklileştiren, eksiklikleri küçümsemeyip
iç düşmanına karşı iradi bir savaş
yürüten ve her koşulda dik durabilen
devrimcinin, örgütünün yol göstericiliği ve yoldaşlarının yardımıyla
bu savaşı kazanmaması için hiçbir
neden yoktur.
Bunalımlar devrimin değil düzenin ürünüdür. Bizim mücadelede
çözemeyeceğimiz halledemeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur.
Kendini geliştirmeyen, ideolojik
savaşı kararlılıkla yürütmeyen,
kendine güvenini yitiren her devrimci böylesi sorunlarla karşılaşacaktır. Bizim için dikensiz gül
bahçeleri hiçbir zaman olmayacaktır.
Her zaman silahımız, paramız, koşullarımız düşmandan az olacaktır.
Bunlar bizde yılgınlık sebebi olmamalıdır. Bizim devrimci yaratıcılığımız halk ve vatan sevgimiz her
zorluğu aşmamızda yardımcı olmuş
ve olacaktır da. Devrimler tarihi,
tarihimiz buna şahittir.

Önderimizin de dediği gibi;
“Kendine güven duygusu gelişmiş, Partili gibi düşünme ve yaşamayı içselleştirmiş tüm kadro ve savaşçılarımızın önünde hiçbir engel
olamaz. Oluşturulacak olası engelleri
ve barikatları ise ezip geçmesini bileceksiniz... Partili kişiliğini içselleştirin. Bununla yetinmeyin, kitlelere
taşıyın. Kitleler kurtuluş yolunun
Parti ve Cephemiz olduğunu görecek
ve savaşa katılacaklardır. Savaş içerisinde daha çok öğrenecekler ve
daha çok öğreteceklerdir. Halka, yarın, hemen, elini uzattığında kolayca
alabileceği bir cennet vaat etmiyoruz.
Cennete kavuşabilmek için çok zorlu,
kanlı, acılı geçecek uzun bir yürüyüş
olduğunu kavratmak zorundayız...
Ölümler, sevinçler, umutlar bu savaşın içindedir. ...
Ölmek için, acı çekmek için savaşa girmeyeceğiz. Zafer için yaşamak ve yaşatmak için savaşacağız.
Savaşmak ve zafer, yaşamaktır. Milyonları yaşatmaktır. Bu bilinçle savaşmalı, düşmanın ölüm korkusu
politikasını bozmalıyız...”

Melek'i Yoldaşları
Özlemini Büyüttüğü
Memleketine Uğurladı!
Şehidimiz Melek Serin’in tabutu
başında yapılan anmada; Melek’in
kısa yaşam öyküsünün ve mücadelesinin anlatımından sonra, sırası ile
şiirler okundu. “Gün Doğdu” ve
“Dev-Genç” marşları söylendi. Son
olarak; "Mahir Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş", “Devrim Şehitleri ölümsüzdür”, “Melek Serin Ölümsüzdür”
sloganları ile anma sona erdi. Anmanın ardından ertesi gün Melek
çok sevdiği memleketi Çorum’a
uğurlandı.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

BİNLERCE YÜREK GEÇTİ HARBİYE’DEN
BİNLERCE YÜREK ADALET İSTEDİ...
Grup Yorum, İstanbul’da Harbiye
Açık Hava konserleri geleneğine bir
yenisini daha ekledi 21 Temmuz’da.
Binlerce dinleyici günlerce öncesinden arıyor, konser ile ilgili bilgileri
alıyor ve heyecan gün geçtikçe artıyordu. Konser gönüllüleri günlerce
önceden çalışmalara başlamıştı. Kimisi konserin tanıtımı için canla
başla çalışıyor, kimisi ise konsere
hazırlanıyor, kimi ütü yapıyor, kimi
yemek yapıyordu. Her şey bir arada
olmanın güzelliği içindi.Ve o gün
geldi çattı. En büyük endişe “İçeri
giremeyen olur mu?” endişesi idi.
Bir gün önceden bütün biletler satılmış, hazırlıklar tamamlanmıştı. V e
o saat gelip çattı.
Bu sefer konserimizin farklı konukları vardı. Şimdiye kadar sahnesini
çoğunlukla müzisyenlerle paylaşan
Yorum’un, bu sefer sanatın farklı
dallarından misafirleri vardı. Sinema
yönetmenleri, oyuncular, tiyatro yönetmenleri, yazarlar, gazeteciler...
AKP’nin saldırılarından nasibini
almış sanatçılar Yorum’un çağrısı ile
bir araya gelip bu konserde saf tutmuştu.
Ağırlıkla ilk albümlerindeki şarkılardan oluşan bir repertuvar hazırlamıştı Yorum. Ve ilk şarkı başladı.
İlk şarkı ile birlikte kopan alkışlar
ve adalet sloganları ortalığa yayıldı.
Ki o sabah katledilmişti Hasan Selim
Gönen. Sanki izleyici koltuklarında
oturanlar, bağrında açan karanfili,
Hasan’ı gösteriyordu. Bir karanfildi

şimdi Hasan. Ve halkın adalet özleminde, sloganlarında hayat buluyordu.
Açık Hava haykırıyordu: Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür!
Adaletin kızı Sultan ise hastane
odasında bütün bilinci ve yüreğiyle
bu konseri izliyordu gözlerini kapatarak. Görevini yerine getirmiş olmanın tatlı huzuruyla uyuyordu. Ve
onlarca insan Hasan’ın ve Sultan’ın
yerini doldurmak için yemin ediyordu.
Öyle bir konserdi ki bu; seyirci, seyirci değildi. O seyirci koltuklarında
oturanlar mı sahnedeydi, yoksaYorum
mu, bu tartışılırdı. Yorum o dalga
dalga halaya duran horona duran
dinleyicilerini mi izliyordu yoksa
dinleyicileri sahnede bütün kalbiyle
türküler söyleyen Yorumcuları mı
dinliyordu? Herkes tek yürek olmuştu.
Bazen bir tek söz, bir tek bakış
yeter bir şeyleri anlatmaya. Şiirler,
şarkılar ardarda bir nehir gibi akıyordu
sahneden. Ve konserin doruk anı
geldi çattı. Sanatçılar, AKP’nin zulmüne uğramış sanatçılar Yorum’un
çağrısı ile geldiler sahneye. O coşkulu
kalabalık Yorum ile saf tutan sanatçılarını alkışlıyor, bağrına basıyordu.
Halkın huzuruna çıkmaktı o sahne.
Ve bu dayanışmanın saf tutmanın
şerefine patlıyordu sloganlar: “Faşizme Karşı Omuz Omuza” Sloganlar
eşliğinde sanki önceden belirlenmiş
olsa bu kadar yerinde olurdu ki sahnedeki sanatçılar “Faşizme Karşı
Omuz Omuza “ pankartını açarak

seyirciyi selamlıyorlardı.
Sahnedeki Şehir Tiyatrosu Yönetmeni
Ragıp Yavuz konuşarak, tiyatrolar
ve sanatçılar üzerindeki baskıları anlatıyor, Seçkin Aydoğan’a özgürlük
istiyordu. Ilık bir yaz rüzgarı gibi
değil, fırtına gibi akıp geçiyordu şarkılar. Ekranda Ayşe Gülen, İdil, Erdal
Dalgıç, Engin Çeberlerin destan gibi
geçen genç ömürlerini alkışlıyordu
seyirci. Salonun içinde de örgütlenme ve direniş çağrısı yapılan pankartlar asılmıştı. Faşizme karşı bedel
ödemiş devrimci sanatçıların resimlerinin olduğu pankart geceye ayrı
bir anlam katıyordu.

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012

Kimi zaman ressam Picasso elinde
fırçasıyla Guernica’yı yeniden çiziyor,
kimi zaman Cemo’nun yasaklanması
tiyatronun diliyle sahnede protesto
ediliyor, seyirciden bolca alkış alıyordu. Tiyatro oyuncuları Yorum’un
sahnesini paylaşarak geceye renk katıyorlar, sanatın o birleştiriciliğini
bir kez daha gösteriyordu. Seyirci
Yorum’un çağrısıyla özgür tutsakları
da selamlıyor 1 dakika boyunca ayakta alkışlıyordu. Hasan Selim ise halkın sol göğsünün üstünde bir yıldız
gibi yanıyordu bütün gece boyunca.
Haklıyız Kazanacağız diyerek geceye
son sözleri söyleyen Yorum sahneden
ayrılırken; ertesi gün devrim şehidi
Hasan Selim’i uğurlamak için yollara
düştü Yorum ve dinleyicileri... 8 bin
yürek geçti Harbiye’den binlerce yürek adalet istedi...
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“Faşizme Karşı Omuz
Omuza” Bir Konser Yaşadık!
Sayı: 323

Yürüyüş
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Açık Hava Tiyatrosu’nda bir konser akşamı. Her akşam oralarda arzı endam edenlerden farklı görüntüler
var ortalıkta. Bir kenarda, ellerinde
su şişeleri olan birkaç kişi sohbet
ediyorlar. Konserin başlamasına daha
dört saat var ama onların umurunda
değil. Birbirlerini bulmuşlar. Ellerinde
birkaç yudum suları var. Yüzlerinde
bir endişe, bir umut konuşup duruyorlar. Sol taraftan gençler giriyorlar
konser alanının kapısına doğru. Islık
çalıyorlar. Islıkla “cesaret” yayıyorlar
etrafa. Tam arkalarında bir pankart
bekliyor. Üzerinde “Korkuya Karşı
Özgür Tiyatro” diye yazıyor. Pankart
suyu akmaz bir çeşmeye asılmak isteniyor. Ancak yan taraftaki kongre
merkezinin özel güvenlik elemanları
buna karşı çıkıyorlar. Bir anda geriliyor ortalık. Güvenlik elemanları
pankartı engellemenin rahatlığıyla
bağlı bulundukları binaya doğru yönelirken pankart bu kez başka bir
duvarın üstünde karşılarına dikiliyor.
Türkü sesleri konser alanının kapısında birikmeye başlıyor. Üç-beş
kişilik halaylar dönüyor türkülerin
etrafında. Çevredeki özel güvenlik
şaşkınlıkla bakıyor bu konser izleyicisine.
Temmuz’un sıcak bir gecesi. Hal-

kın gecesi bu gece. Sahnede ise birazdan çalmaya başlayacak; halkın
orkestrası, Grup Yorum.
Elinde megafonla kravatlı bir
adam fırlıyor birden ortalığa. Konserin
iptal edildiğini ilan ediveriyor. Dileyenleri yağlı güreş müsabakalarına
davet ediyor. Kahkahalarla gülüyor
kalabalık bu oyun gösterisine. Aslında
kravatlı adamın sözleri her gün yaşadığımız traji-komik günlere bir
gönderme.
Yasaklamalar, engellemeler, ağır
hapis cezaları, sebepsiz tutuklamalar,
sebepsiz salıvermeler. Kaybolup giden, insan ömründen çalınan saatler,
günler, aylar hatta yıllar.
Kravatlı adam gösterisini sürdürürken, tiyatro sanatçıları doluyorlar
alana birer ikişer. Kısa bir süre önce
iktidar onların da canını yakmış.
Sahnelerine, sanatlarına yoğun bir
saldırı başlatmış.
İktidarın tepesinde oturanlara göre
her yeri olduğu gibi sanat alanını da
bürokratlar yönetmeliymiş. Oyunlara,
sahnede yapılacaklara dekora, kostüme oyunun müziğine hep dar kafalı
bürokratlar karar vermeliymiş. Peki
sanatçı ne yapacak? Ya sopa gösterenlerin önünde hazır ola geçecek.
Geçmezse kapı dışarı edilecek. İşçiler,
kamu çalışanları az ücrete razı olacak.

Sağlıkçılar iktidarın emrettiği biçimde
çalışacak. Öğretmenler ses çıkarmayacak. Öğrenciler ağızlarını bile açmayacak. Özetle her kesim gece gündüz “padişahım çok yaşa” diyecek.
Ama kazın ayağı pek öyle çıkmıyor. Her kesim tepkilerini ortaya
koyuyor. Sağlıkçılar, öğretmenler,
öğrenciler sokakta hak arama için
dövüşüyorlar. Derken bu kalabalığa
sanatçılar da katılıyor.
İstanbul Şehir Tiyatroları ve Dievlet Tiyatrosu’na baskılar yoğunlaşınca onlar da bu kirli oyuna başkaldırıyorlar.
Kış aylarında Harbiye’de Muhsin
Ertuğrul Tiyatrosu önünde başlayan
protestolar oradan Beyoğlu İstiklal
Caddesi’ne oradan da Kadıköy-Göztepe Özgürlük Parkı’na uzanıyor.
Canı yanan sanatçılar protesto için
o parkta yüz elli bir saat uyumadan
sahne gösterileri yapıyorlar. Bu
dünya çapında bir rekor.
Bütün bu haykırışlara karşı iktidar
kulaklarını kapayıp duruyor.Ama sanatçıların bu haykırışına bir yanıt
geliyor Grup Yorum cephesinden.
Otuz yıla yakındır yaşamadığı
baskı, saldırı, işkence, hapis kalmamış
Grup Yorum sanatçıların bu çığlığını
yüreğinde duyuyor.
Onlar iktidarın açtığı yaraları çok

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

iyi bilirlerdi. Kültür merkezleri iktidarın güvenlik güçlerince kaç kez
basılmıştı. Sayısını kendileri bile hatırlamıyor. Saldırıya uğrayan mekanlar, kırılan enstrümanlar, parçalanan nota sehpaları, ayak altında
ezilen notalar ve şarkı sözleri. Bu
öfkenin çığlığını en iyi Grup Yorum
duyardı. Tarihi davalarla, hapisliklerle
dolu Grup Yorum.
Temmuz konserini baskıya uğrayan, sahneleri elinden alınmaya kalkılan, türkü söyledi diye yargılanan,
heykelleri kırılan, resimleri, fotoğrafları sakıncalı ilan edilen, karikatürleri, oyunları yasaklanan sanatçılara
adıyor Grup Yorum.
Madem ki faşizm saldırıyordu
sanatın üstüne. O zaman FAŞİZME
KARŞI OMUZ OMUZA olmak
zamanıydı.
Grup Yorum Temmuz konserinde
omuz omuza olacağı sanatçılara sadece kuru bir çağrı çıkarmıyor. Peşpeşe onca konserin arasında kimisinin
kapısını çalarak, kimisine telefonda
ses vererek tek tek buluşmaya çağırıyor.
Sanatçıların bir kısmı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bir kısmı tatilde. Ama bu çağrı bir yürek çağrısıydı. Buna kayıtsız kalınamazdı.
Büyük bir yolculuk başladı Açık
Hava Tiyatrosu’na doğru.
Kiminin dişleri ve düşleri sızlıyordu. Kimisi hasta yatağında bir
anayı komşularına emanet ederek,
kimi oğlunu da yanına alıp yollara
düşüyor.
Sanatçılar Açık Hava Tiyatrosu’na
girdiğinde binlerce kent yoksulu alanda yerlerini almıştı çoktan.
Bir başka havası vardı bu Açık
Hava Tiyatrosu’nun. Burada yüz bin-

ler bir araya gelemiyordu ama bu
alanda Grup Yorum’un yazdığı büyük
bir tarih vardı.
12 Eylül karanlığını yırtan, katillerin, işkencecilerin yüreğine korku
düşüren ilk türküler bu mekanda
söylendi binlerle.
Bir dönem gelen izleyici saatlerce
kapıda iktidarın izin oyunlarını beklerdi. Binbir dereden su getirirdi katiller. İzin için çeşitli dalavereler çevirirlerdi. Kalabalıkları bir araya getirmemek için binbir engel çıkarırlardı. Ama sonunda halkın gücüne
yenik düşerlerdi.
Kör basın, medya görmezdi bu
çirkef oyunları. İktidara hak veren
yayınlar yaparlardı. “Hassas dönemler”den söz ederlerdi ve bu “hassas
dönem”ler hiç bitmezdi. Maazallah
Grup Yorum konseri yapılsa ekonomi
çökebilirdi.
Birgün yalanlar tükendi. Söylenecek yalan, engelleyecek yasa kalmadı. Bu kez de kimi kalemler Grup
Yorum’a övgü düzmeye ve konserlerinin çok “özel” olduğundan dem
vurmaya başladılar.
O Temmuz gecesinde Grup Yorum
sahneye çıktığında bir gök gürültüsüyle selamlandı. Kalabalıkların alkışları, ıslıkları ve çığlıkları bir gök
gürültüsü gibi çınladı ortalıkta.
Bambaşka bir şarkı düzeniyle
başladı konser. Sahnede adeta tüm
Yorum elemanları hem çalıyor hem
de solo türküler seslendiriyorlardı.
Her türkü bittiğinde izleyiciler bu
Yorum’un kaç solisti varmış meğersem diye aralarında incecikten gülüşüp duruyorlardı.
Konserin ilk yarısı biterken konserin doruk anı da geldi çattı.
İktidarın saldırılarından canı yan-

mış sanatçılar birden ayağa kalktılar.
Ellerinde pankartlarıyla sahneye doğru yürümeye koyuldular. Bir kısmı
sahnede ellerinde “Faşizme Karşı
Omuz Omuza” pankartıyla sıralanırken, diğer bir kısmı da sahne
önünde “Korkuya Karşı Özgür Tiyatro” pankartını açtılar.
Bir tiyatro yönetmeni mikrofonu
eline aldı. Tiyatroya ve tüm sanat
dallarına yapılan baskıları bir çırpıda
anlatıverdi. Ardından incecik bir sesle
Çav Bella marşının ilk notaları duyulmaya başlandı.
Binlerce izleyici ayağa kalktı. Bu
büyük koroya seslerini verdiler. İşte
konserin doruk anı başlamıştı.
Sanata ömrünü vermiş onlarca
sanatçı adeta haykırıyordu: “Ey efendiler bu memleketi dilediğiniz gibi
evirip çeviremezsiniz. Bu ülkenin
sanatçıları var. Bilim insanları var.
Öğretmenleri var. Gençliği var. İşçileri var. Kır yoksulları var. Herşeyden önemlisi canını kanını ortaya
koymuş bir halkı var. Bugün iktidar
olup zulmedebilirsiniz ama unutulmasın ki sabahın bir sahibi var!”
Bir Grup Yorum konseri sürdü
gitti gece boyunca. Sahneye kah Picasso’nun Guernica tablosu çıktı.
Kah Cemo türküsünü durdurmaya
çalışan gerici güçleri. İzleyici tüm
olup bitene ince kahkahalar attı.
Türküleri durdurmaya, halayları
engellemeye nerdeyse otuz yıldır iktidarların gücü yetmemişti. Şimdi
tüm sanat alanı tehdit altındaydı.
Ama iş elele vermekteydi. Elele verildi mi bu da gelirdi, bu da geçerdi.
Bir Grup Yorum konseri daha bitiyordu.
BİR GRUP YORUM
DİNLEYİCİSİ
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AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk
Birleşeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz! AKP Zulmünü Yeneceğiz!
Mersin Halk Cephesi, hukuksuzca tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle her Cumartesi yaptıkları oturma eylemine 21 Temmuz günü saat 17.30’da
Taş Bina önünde devam ettiler.
Yapılan açıklamada, “Halk düşmanı AKP’nin polisi
Mersin’de devrimci mücadelenin önünü kesebilmek için
çalışmalarına devam ediyor. İki haftadır Mersin Haklar Derneği’ne gelip giden Sıla Yerden’in ailesini arayan polis,
aileleri korkutarak demokratik mücadeleyi terörize etmeye
çalışıyor. Devrimcilerin evlerini arayıp ‘Çocuğunuzun canı
söz konusu’ diyerek tehdit eden Mersin Siyasi Şube polisi açıktan katledeceğinin mesajını veriyor. AKP’nin polisi ailelerimizi istediği kadar korkutup, sindirmeye çalışsın,
bizler demokratik haklarımızı savunmaya, derneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. ABD işbirlikçisi,
halk düşmanı AKP’ye ve AKP’nin işkenceci polislerine

karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.” denildi.
Açıklamanın ardından yapılan yarım saatlik oturma eyleminde Grup Yorum’un “Özgürlük Tutkusu, Özgür Tutsak, Cemo ve Bize Ölüm Yok” marşları söylenirken; yoldan geçen halk da şarkılara eşlik ederek, “Sizleri destekliyoruz.” dediler. Oturma eyleminin ardından Cem Tokucu’nun İskenderun Hapishanesi’nde gördüğü işkenceden, sürgün sevklerden bahseden Halk Cepheliler, son zamanlarda yapılan ev aramaları ve yakın takipleri halka anlatarak, Mersin Siyasi Şube polisini teşhir ettiler. Eylem
sloganlarla ve alkışlarla sona erdi.
Halk Cepheliler eylem yerinden ayrılırken, Mersin Siyasi Şube polisleri keyfi kimlik kontrolü dayatmasında bulundular. Kimliklerini vermeyen Cephelileri polis gözaltına alamadı.

Halk Kültürümüz Paylaştıkça Çoğalacak!
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1 Temmuz günü afiş, broşür dağıtımı ve sesli anons
çalışmalarına başlanan Evvel Temmuz Festivali, 14
Temmuz Cumartesi günü yapıldı.
1 gün süren festival, Av. Selçuk Kozağaçlı, Av. Behiç
Aşçı ve Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel’in katılımcısı
olduğu panelle başladı. İlk panelist Av. Selçuk Kozağaçlı,
“Türkiye'de Anti-Demokratik uygulamalar ve Baskılar”
başlıklı konuşmasında Türkiye'de verilen mücadelenin
anti-demokratik zemine çekildiğini, tecrit uygulamasının
halka ve devrimcilere dayatıldığını anlattı. Tecritin halklara bir tehdit aracı olarak kullanıldığını, tecrite karşı duruşun ancak mücadele ile mümkün olduğunu söyleyerek
konuşmasını bitirdi.
Ardından sözü alan Av. Behiç Aşçı ise, “Suriye'de Emperyalist Saldırganlığa Son” başlıklı konuşmasında, emperyalizmin Suriye halklarına saldırısının katliamlara vardığını, halkın emperyalizme karşı mücadelesini ve Suriye üzerinden anti-emperyalist mücadelenin terörize edildiğini anlattı. Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin saldırılarının boyutları ne kadar olursa olsun, direnen Suriye
halkının ve ülkesinde emperyalizme geçit vermeyen halkların mutlaka kazanacağını söylerek konuşmasına son verdi.
Son olarak söz alan Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ise “Akdeniz Bölgesi Üreticilerinin Sorunları ve Çözümü” başlıklı konuşmasında başta Kazanlı üreticileri olmak üzere, çevre illerden gelen üreticilerin sorularını dinledi. Sorulara cevap vererek, ardından Akdeniz Bölgesi
üreticilerinin sorunlarına değindi ve çözümün üreticilerin birleşerek mücadele etmesinde olduğunu söyledi. Panele halkın ilgisi yoğundu. Panel başladıktan bir süre sonra katılan birçok dinleyen “Keşke daha erken gelseydik,
konular, panelistler gerçekten çok güzel, çok haklı konuşuyorlar.” dedi. Panele 200 kişi katıldı. Dinleyenlerin

soruları dolayısıyla yarım saat uzayarak bitti.
Panelin ardından sahne programı Bahar Ertürk ve Merih Cengiz'in sunumuyla başladı. Programa Ahmed
Arif'in “Anadolu'yum Ben” şiiriyle giriş yapıldı. İlk sahne alan grup Silifke Halk Oyunu Ekibi idi. İzleyenlerin
de alkışlarla ve oldukları yerden oynayarak katıldığı halk
oyunu ekibi büyük beğeni topladı. Ardından Kazanlı Köyü'nün çocuklarından oluşan Çav-Bella Çocuk Korosu,
Burçak Tarlası, Mavilim, Güleycan ve Eftelya şarkılarını söylediler. Epik Sanat Tiyatrosu sonrasında Hatay'dan
gelen Umuda Yolculuk Müzik Grubu çeşitli sanatçılardan şarkılar ve türküler söyledi. Umuda Yolculuk Müzik
Grubu'nun ardından Kazanlı Halk Kültürünü Yaşatma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Serdal Cengiz bir konuşma
yaptı. Konuşmasında halk kültürünün düzen tarafından
unutturulmaya, yozlaştırmaya çalışıldığını fakat Kazanlı halkının düzenin oyunlarına gelmeyeceğini, halkın düzenin yozlaştırma politikasına karşı direndiğini ve direneceğini söyledi.
Serdal Cengiz'in konuşmasından sonra şair Hasan Biber'in “Haydi Gidelim” şiiri okundu. Şiir sonrasında umudun türkülerini söyleyen Grup Yorum sahneye çıktı. Yorum, 8 Mayıs'ta Türkiye genelinde devrimci mücadeleyi engellemek için yapılan baskında, Mersin'den de tutuklananlar için Özgür Tutsak marşını söyledi. Tutsak edilen Grup Yorum, Seçkin Aydoğan'ın tahliye edilmediğini, “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla haklarında istenen
yüzlece yılllık cezalara ve aynı Diyarbakır'da Kürt halkımızın gerçekleştirdiği mitinge polislerini saldırtan
AKP'ye Türkiye halklarının boyun eğmeyeceğini söyledi. 5 bin kişinin omuz omuza çektiği halaylardan sonra
Arapça söylenen marşlara halk eşlik etti. Program, Grup
Yorum'un Çav Bella marşına 5 bin yüreğin eşlik etmesiyle
son buldu.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

HALK VE VATAN SEVGİSİ
Enternasyonalizm ve Sol
Bölüm 4
Enternasyonalizmi tanımlayacak
olursak şunları söyleyebiliriz; dünya
proletaryasının ve tüm ezilen halklarının mücadeledeki amaç birliği
ve örgütsel birliğidir. İşçi sınıfının
tarih sahnesine çıkışından bu yana
enternasyonalizmin özü değişmemiştir.
Enternasyonalizm, ilk kurulduğu
dönemden günümüze tabiki süreç
içerisinde hem örgütsel olarak hem
de pratik olarak birçok değişiklik
yaşamıştır. Ancak günümüzde de çok
çeşitli ülkelerde, proletaryanın ideolojik öncülüğü altında sürdürülen, ulusal, sosyal kurtuluş mücadeleleri arasında
birlik ve dayanışmanın gerçekleşme imkanı, çok sınırlı olmasına rağmen, devrimcilerin önünde çok
önemli bir görev olarak
durmaktadır.
Ne yazık ki, MarksistLeninistler ve ezilen dünya
halkları, 3. Enternasyonal’den sonra bir daha enternasyonal düzeyinde uluslararası bir örgütlenmeye sahip olamadılar. Ancak devrim ve sosyalizm
için emperyalizm ve işbirlikçilerine
karşı savaşanların gündeminde enternasyonalizm hep olmuştur. Dünya
solunun bugünkü durumu da enternasyonalizmin nasıl şekilleneceği ve
enternasyonalizm anlayışının bugünkü pratik mücadelede kendini nasıl
ifade etmesi gerektiği soruları hep
tartışma konusu olmuştur.
Kuşkusuz bu soruları cevaplarken
enternasyonal örgütlenmelerin tarihine
bakılmalı, öğrenmeli, dersler çıkarılmalı ve bunlardan yararlanılmalıdır.
Tabi ki enternasyonalizmi yeniden
yaratmak tarihtekileri tekrar etmekle mümkün değildir. Yapılması
gereken, günümüz koşularının ihtiyaçlarına cevap verecek örgütlenmeleri yaratmaktır.
Şunu da hemen belirtelim: 2.En-

ternasyonal düzeyde bir
örgütlenme olmasa da,
belli bir döneme kadar
çeşitli sosyalist ülkelere
bağlı yürütülen “Uluslararası İlişkiler”
kurulmuştur. Ama bu “Uluslararası
İlişkiler” enternasyonal bir karakter
taşımaktan uzaktır. Bu ilişkiler, daha
çok SBKP’nin veya ÇKP ve AEP’nin
sosyalist sistem içinde parçalanmalarda kendilerine tabi kıldıkları partilerden oluşan birliklerdir. Her biri
bu “ilişki”nin merkezine kendi politikalarını ve çıkarlarını koymuştur.
O nedenle de bu “Uluslararası İlişkiler” dünya devrimci hareketine güç
veren değil, aksine onu bölen, güçten
düşüren bir rol oynamıştır.
Kısacası, sosyalist ülkelere bağlı

karşısındaki ortak duruş, sosyalist
bloktaki bölünmeyle bozulmuştur.
Enternasyonalizm anlayışı, ülke,
parti veya ulus düzeyinde her türlü
ben merkezciliği, milliyetçiliği, mülkiyetçiliği reddeder. İşçi sınıfının,
ezilen dünya halklarının ortak ve genel çıkarlarını ön planda tutar. Atılan
her adımda proletaryanın ve ezilen
dünya halklarının ortak ve nihai hedefini gözetir. Bu anlayıştan uzaklaştığı noktada, enternasyonalizm anlayışı ve ruhu da kaçınılmaz olarak
geriler. Ve ne yazık ki, yaşanan bu
olmuştur. Enternasyonalizm ruhu revizyonist, pragmatik, benmerkezci
politikalarla büyük ölçüde zehirlenmiş
ve felç edilmiştir. Kuşkusuz ki, sosyalist bir ülkenin çıkarlarıyla dünya
halklarının çıkarları ortaktır.
Ancak SSCB, Stalin sonrası,
yani 20. kongreden itibaren
tam tersine bir politika sürdürmüş ve politikayla objektif olarak ulusal ve sosyal kurtuluş
mücadelelerinin-devrimlerinin
önünü kesmiştir. SSCB revizyonist çizgisiyle enternasyonalizmi zayıflatmakla kalmamış, aynı zamanda sovyetlerin
kuşatılmasını kolaylaştıran, çözülüşünü hızlandıran bir rol de
oynamıştır.
Türkiye devrimci hareketi, enternasyonalist damarı güçlü bir hareket
olarak gelişmiştir. Bunun nedeni,
anti-emperyalist yanının son derece
güçlü olmasıdır. Devrimci hareket,
siyasi arenaya çıktığı andan itibaren,
dünya halklarıyla, birlikte emperyalizme darbeler vurmayı amaçlamıştır.
Devrimci hareketin,1960’lar sonundaki devrimci söylemine ve pratiğine
bakıldığında, Vietnam'dan Küba’ya,
Çin’e dünyanın neresinde olursa emperyalizme karşı sürdürülen mücadelenin, “kendi mücadeleleriyle” özdeş tutulduğu görülür. Yine, Filistin
hareketiyle kurulan bağ da bu enternasyonalist ruhun yansımasıdır. Ülkemizde 1960’lar sonunda gelişen
devrimci hareket, enternasyonalizm
ruhunun uluslararası düzeyde kirlenmişliğinin dışında kalır. Mahir
Çayan’ın önderliğindeki Devrimci
hareket, dünya çapında yaşanan sos-

Enternasyonalist Olmak,
Üzerinde Yaşanılan
Vatan Toprakları
Üzerinde Devrim İçin
Mümkün Olanın En
Fazlasını Yapmaktır!
olarak yürütülen “Uluslararası İlişkiler”, ne örgütsel ne de politik anlamda enternasyonalist olmayan bir
karaktere sahiptir. Örneğin, 3. Enternasyonal'de doğru ve zorunlu bir
politika olarak tespit edilen SSCB’nin
emperyalizmin saldırıları karşısında
savunulması, sonraki yıllarda “Sosyalist anavatanı savunma” adı altında enternasyonalizmin muhtevası
ile örtüşmeyen bir “Benmerkezciliğe
dönüştü” ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki sosyal ve ulusal kurtuluş mücadeleleri Sovyetlerin revizyonist
politikalarına kurban edildi. Ayrıca
AEP kendini, dünya halklarından ve
solundan tecrit eden “dar ulusalcılık”
içine hapsetmiştir. Sonuçta bu “ben
merkezci” politikalar sonucu sosyalist
blok parçalanmış ve enternasyonalizm
tarihinin en ağır darbesini yemiştir.
Proletaryanın ve ezilen dünya halklarının baş düşmanı olan emperyalizm

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012

21

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012

22

yalist blokun parçalanmasına paralel
saflaşmanın dışında kalarak, kendi
M-L sandalyesinde oturma cesaretini
gösterebilmiştir.
Enternasyonalizm konusunda hem
pratik hem teorik olarak, 1960’lara
kadar Türkiye soluna damgasını vurmuş revizyonist TKP geleneğidir.
Ne yazık ki, revizyonist TKP Türkiye
soluna olumlu bir miras bırakmamıştır. SBKP ile olan ilişkisi enternasyonalist bir ilişki değildir. Adeta
onun bir şubesi olarak hareket eder.
Tüm politikaları, taktikleri SBKP’nin
revizyonist politikalarına, uluslararası
manevralarına tabi kalınmıştır. Önderimiz Mahir Çayan ve onun önderliğindeki THKP-C ise SBKPÇKP-AEP merkezlerine tabi olmayı
reddeden, enternasyonalizmi, emperyalizme dünyanın her yerinden
darbeler vurmak ve en başta kendi
ülkesindeki devrim mücadelesini geliştirmek olarak kavrayan bir bakış
açısıyla, hem ideolojik-politik olarak,
hem de pratik olarak revizyonist gelenekten kopmuştur.
THKP-C çizgisi hem ideolojik
hem pratik olarak bu gelenekten tam
bir kopuşu sağlarken, 1970’ler boyunca solun diğer kesimlerinde ise
tam tersine bir gelişme yaşanmamıştır.
Türkiye solunun önemli bir kesimi
SSCB-ÇKP-AEP kutuplaşması içinde, sırtını söz konusu merkezlerden
birine yaslamaya çalışarak, enternasyonalizmi, bu merkezlerden birine
tabi olmaya, ilişki kurmaya indirgemiştir. 12 Eylül’e kadar da bu anlayışını pekiştirerek sürdürmüştür.
Bugün ise, anti-emperyalist gelenekteki kırılma, enternasyonalizmi
zayıflatan bir olgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bugün siyasi arenada
yer alan pek çok hareketin kökeni
durumundaki devrimci hareketlerin
önderliğinde, 1960’lı yılların ikinci
yarısından itibaren gelişen mücadelenin en belirleyici özelliklerinden
biri anti-emperyalist niteliği idi. Türkiye solu genel itibariyle 1970’li yıllarda da nesnel bir zorunluluk olarak
anti-faşist mücadelenin öne çıkmasına
rağmen, anti-emperyalist niteliğini
korudu. Anti-emperyalist gelenek ve

Enternasyonalizm anlayışı,
ülke, parti veya ulus düzeyinde
her türlü ben merkezciliği,
milliyetçiliği, mülkiyetçiliği
reddeder. İşçi sınıfının, ezilen
dünya halklarının ortak ve genel
çıkarlarını ön planda tutar. Atılan
her adımda proletaryanın ve
ezilen dünya halklarının ortak ve
nihai hedefini gözetir. Bu
anlayıştan uzaklaştığı noktada,
enternasyonalizm anlayışı ve ruhu
da kaçınılmaz olarak geriler.
kültür çeşitli biçimlerde sürdürülebildi.
1980’lerin ikinci yarısından itibaren ise bu geleneğin kırılmaya
başlandığı görülmektedir. Bu dönem
aynı zamanda legalizmin ve sivil
toplumculuğun da revaçta olduğu
yıllardır. Legal parti tartışmalarının
temel tezlerinden biri “Türkiye’nin
AB müdahalesiyle demokratikleşeceği”dir. Dolayısıyla da silahlı mücadelenin, illegal örgütlenmenin gereksiz olduğunu ilan edip, sürecin
ihtiyacının legal parti, yasal mücadele
olduğu teorisini yaymakta gecikmediler. Bu teori özellikle o çevrelerde
emperyalizm karşıtlığını törpüleyen
bir işlev de görecekti. Ve en önemli
nokta ise, legal particiliğin gerekçesinde; Avrupa emperyalizminin Türkiye’ye müdahalesine itiraz etmeyen, emperyalizme bağımlılığı meşrulaştıran bir muhteva olmasıdır.
1990’lara gelindiğinde ise emperyalizmin demokrasi getireceği
daha açıkça ifade edilmeye ve bunun
teorisi yapılmaya başlandı. 1990’ların
başında yaşanan karşı devrimlerle
sosyalist sistemin sonrası kimileri
sembollerinden orak çekici, kimileri
tabelalarından “komünist” isimlerini
çıkarıp attılar. Bunları yapanlar doğal
olarak emperyalizme ilişkin görüşlerini de değiştireceklerdi. Bu ise,
vatan ve enternasyonalizm konusunda
bugüne kadar savunageldikleri
“Marksist-Leninist” görüşlerinin de
değişmesi demektir.
Emperyalizme ilişkin daha doğrusu “emperyalizmin değiştiği”ne

yönelik “yeni” düşünceleri en cüretli
biçimde ortaya koyan, Birikim çevresi, Kürt Milliyetçi Hareketi ve AB
özelinde de ÖDP oldu. Gerçekte ise
değişen emperyalizm değil, kendileriydi. Emperyalizm tüm özellikleriyle yerli yerinde duruyordu.
Söz konusu çevrelerin düşünce değişikliklerinin odağında ise “reel sosyalizmin” çöküşüyle birlikte burjuvazinin ve burjuva demokrasisinin
zafer kazandığı ve artık emperyalizmin demokrasi ihraç edeceği, diktatörlükleri tasfiye edeceği zırvası
vardı. Ve hatta “demokratik emperyalizm” tespiti yapanlar da oldu.
Ve tüm politikaları ve pratikleri de
bu tespitlere göre şekillendi.
Kuşkusuz bu tespitlerin politik,
pratik sonuçları oldu. Bunun en
önemli sonuçlarından biri bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesi arasındaki
bağın koparılması, bir diğer sonucu
ise, hem ulusallıktan hem de enternasyonalizmden uzaklaşma oldu.
Oportünist sol vatan-bağımsızlık kavramlarını açıkça terk ederken, demokrasi konusunda da sınıfsal gerçeklerden uzak ve M-L teoriye yabancı bir anlayışı teorileştirdi. Öyle
ki bu anlayışa göre, bağımsız olmayan
bir ülkede demokrasinin olabileceği
iddia ediliyordu. Onlara göre öncelikli
sorun demokrasiydi. Ve demokrasiyi
de emperyalizm getirecektir. Solun
bu kesimi, özellikle de Birikim çevresi, Kürt Milliyetçi Hareketi ve ÖDP
çevresi, AB’nin baş savunucusu haline
geldi. Daha da kötüsü bu savunuculuk
onları Kürt milliyetçi hareketi nezdinde, AB’nin, ABD’nin NATO’nun
Türkiye’ye müdahale etmesi çağrılarına da dönüştürüldü. ABD’nin
Irak’a müdahalesi Talabani, Barzani’nin Irak işgalinde ABD ile işbirlikçiliği açıkça onaylandı. Ve daha
da kötüsü, ABD sopasıyla Türkiye
oligarşisini tehdit etmekle kalmayıp, Türkiye’ye de Irak benzeri
müdahale etmesi çağrısında bulunuldu. Bunlar sol aydınların ve de
burjuva medyaya yerleşmiş sol görünümlü aydınların AB’ciliği de eklendiğinde, kitlelerin önemli bir kesiminde “Avrupacı Sol”, “dışa bağımlı dıştan desteklenen sol” ima-
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jının güçlenmesine neden oldu.
Ulusalcılık ve enternasyonalizm
devrimci zeminden bu kadar kayınca, solun kitleler nezdindeki
meşruluğu tartışılır hale geldi. Yine
anti-emperyalist geleneğindeki kırılma, oligarşi tarafından “başarılı” şeklinde kullanıldı. Ve kitlelerde kelimenin gerçek anlamıyla bir bilinç
bulanıklığı yaratıldı.
Oligarşinin onyıllardır kullandığı
ancak devrimci hareketin tutarlı antiemperyalist çizgisi ile pek de etkili
olmayan, daha doğrusu sınırlı bir etkisi olan, kendilerinin vatansever,
M-L’lerin ise, “vatan haini” olduğu
ve amaçlarının “ülkeyi bir başka ülkenin egemenliğine sokmak” olduğu
demagojisi bu yeni süreçle birlikte
tekrar bolca kullanılmaya başlandı.
Solun “dış mihraklı” olduğu demagojisinin öncelikle sosyalist sistemin
yıkıldığı koşullarda normal olarak
azalması gerekirken, böyle olmamış
tam tersi olmuştur. Oligarşi bu demagojiyi çok daha fazla kullanmaya
başlamıştır. Ve kitleler üzerinde daha
etkili hale gelmeye başlamıştır. Kuşkusuz bunun nedenleri vardır. O nedenlere bakıldığını neden böyle olduğu da görülecektir.
On yıllardır “Moskova” üzerinden
sürdürülen “dış mihrak” demagojisinin kaynağı, bugüne kadar dünyadaki tüm ilerici hareketlerin “Moskova merkezli” olduğu iddiası idi.
Sosyalist sistemin yıkılmasıyla birlikte
bu demagojinin etkisi azalabilirdi
ama azalmadı. Çünkü bunun yerine
bu kez “dış mihrak” demagojisinin
AB ve hatta ABD üzerinden sürdürülmesi aldı. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, soldaki AB savunuculuğu, Kürt Milliyetçiliği’nin AB’den
BM’ye, NATO'dan ABD’ye kadar
tüm emperyalist güçleri Türkiye’ye
müdahaleye çağıran politikaları, sola
karşı bir demagojiye dönüştü... Normal koşullarda halkın, Avrupa ve
ABD emperyalizmine tepkisinin, sola
kanalize olması, solu güçlendirmesi
gerekirken, tam tersi olmuş; gericifaşist, işbirlikçi çevrelere kanalize
olmuştur. Ancak, Devrimci hareketin
tutarlı anti-emperyalist çizgisi ve bu

çizgide tespit ettiği politika ve bu
doğrultuda geliştirdiği pratiklerle söz
konusu demagojinin etkisini sınırlamaya, boşa çıkarmaya çalışmıştır.
Bunda da başarılı olduğunu söylemek
mümkün.

Devrimci Hareket
Oligarşinin Demagojileri
Karşısında Haklıyız
Kazanacağız da
Şunları Söyler;
“Savcı, Devrimci Sol’u ‘yabancı
örgütlerle ilişkileri var, işbirliği var’
diyerek başka ülkelerle, kurtuluş hareketleriyle ilişkilendirerek ‘dış mihrak’ arama çabalarını umutsuzca
sürdürüyor...
Evet, biz ilerici, devrimci, M-L
her örgütle eşit, kardeşçe işbirliği
ve dayanışma temelinde ilişki kurmaktan yanayız. Ama bunu, emperyalizm ve oligarşiden kurtulmak, bağımlılık ilişkilerine son vermek, enternasyonalist sorumluluklarımızı yerine getirmek için yapıyoruz, yapacağız. Ya oligarşi? Oligarşi ‘bir
başka ülke’ ile nasıl bir ilişki içinde?
Savcı, Devrimci Sol’u Türkiye’yi
bir başka ülke egemenliğine sokmaya
çalışmakla itham ededursun, oligarşi,
AET emperyalistlerine entegre bir
işbirlikçi olmak için yıllardır çırpınıyor. Oligarşiyi AET’ye şikayet ettiğimizi söyleyenler, AET ile oligarşinin umutsuz flörtünü gizlemek isteyen işbirlikçilerdir. Avrupa bünyesine giren oligarşinin kaderidir... 12
Eylül öncesi ve sonrası, ülke ekonomisi siyaseti vd. konularla ülkeyi
emperyalistlerin denetimine veren
kendileridir. ABD ve AET’ye emekçi
halkımızın çıkarları gereği karşı çıkanlar ise hep biz olduk. Bizim bir
tek şikayet merciimiz vardır: Emekçi
halkımız. AET’de ise, dostumuz ve
dolaylı müttefikimiz işçi sınıfı, emperyalistlerin parlementoları, oligarşilerin ağlama duvarıdır. Bizim
değil!” (Haklıyız Kazanacağız, aktaran, Hayatın İçindeki Teori, Cilt2,
Syf:182)
Devrimci hareket, Haklıyız Ka-

zanacağız da enternasyonalizm anlayışını ve anti-emperyalist tavrını
çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Aktardığımız bölümde “Avrupa,
oligarşinin ağlama duvarıdır” denilmektedir. Ama ne yazık ki, Avrupa
ve onun çeşitli kurumları, solun çeşitli
kesimleri için de, “ağlama duvarına”
dönmüştür. Direnerek hak almanın
yerini “AİHM’e gideriz” anlayışı
almıştır. Ama Marksist Leninist’ler,
çizgilerini bu satırların yazıldığı günden bu yana değiştirmişlerdir.
Kuşkusuz, gereken noktada vatanı,
emperyalizmi yeniden keşfetmeye
gerek yok. Ancak ne yazık ki, “emeğin Avrupa'sı” gibi ne olduğu belirsiz
zırvalar enternasyonalistliğin yerine
konularak enternasyonalizme ve işçi
sınıfının sadece ülkemizde değil,
dünya çapındaki mücadelesine, değerlerine zarar verilmeye devam edilmektedir. Bilinir ki, hiçbir ülkenin
işçi sınıfı, kendi mücadelesini öteki
ülkelerin işçi sınıfının mücadelesinden
bağımsız göremez. Marksizmin ustalarının belirttiği gibi “onun hasmı,
sadece kendi ülkesinin burjuvazisi
değil, aynı zamanda öteki ülkelerin
burjuvazisidir.” de.
Hiç kuşku yok ki, enternasyonalizmin bu nesnel zemini, emperyalizmle birlikte daha da güçlenmiştir.
Bilinmektedir ki, emperyalist ülkeler
ve işbirlikçi iktidarları 20. yy’ın başlarıyla kıyaslanamayacak ölçüde birleşmiş, birlikte hareket etme yeteneğini geliştirmiştir. “uluslararasılaşma” açısından emperyalizm, dünya
işçi sınıfından ve halklarından çok
ileridedir. Ekonomik, askeri, politik
sayısız kurum yaratmıştır. Ve dünya
çapında birleşik bir güç olarak hareket
etmektedir.
Dünya işçilerinin ve emekçi halklarının enternasyonalist muhtevaya
sahip örgütlenmelere bugün çok daha
fazla ihtiyacı vardır. Ülkeler, halklar,
örgütler düzeyinde enternasyonalist
ruhu, kültürü, bilinci daha fazla yaygınlaştırmak, öne çıkarmak kaçınılmaz bir görev olarak durmaktadır.
Devrimci hareket bu yönde ısrarlı
ve kararlı adımlar atmaya devam etmektedir. İlki 4-6 Aralık 2009 yılında
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Halk Cephesi’nin çağrısıyla İstangidiyor ve aynı sonu paylaşmaktan
Sonuç olarak, ulusal sınırları
bul’da yapılan “Eyüp Baş Emperkaçınmak durumundadır.
yıkmak için öncelikle kendi
yalist Saldırganlığa Karşı Halkların
Evet, bir kez daha tekrar edecek
ülkemizdeki emperyalizmi ve
Birliği Sempozyumu” nun bu sene
olursak, milliyetçi dalgaya karşı,
üçüncüsü düzenlenmiş ve çok daha
oligarşiyi kovmalıyız. Ve yine
gericiliğe karşı Türkiye solunun
fazla ülkeden emperyalizm karşıtı milliyetleri ortadan kaldırmak için kuracağı en güçlü barikat, antiörgütün katılımıyla anti-emperyalist
emperyalist mücadele birlikleridir.
tüm ulusların kendi kaderlerini
birlik sağlanmıştır...
Bu çizgide ısrarcı olunduğunda,
tayin haklarını sağlamalıyız;
Sonuç olarak, ulusallık ve enbugün en büyük sorun olan kitleleri
sınıfları ortadan kaldırmak için
ternasyonalizm açısından ortaya proletaryanın iktidarını kurmalıyız. örgütleme sorunun çözümünde de
koyduğumuz Türkiye Solunun tab- Evet, millilik ve enternasyonalizm adım atılabilecektir. Solun tüm
losu çok da iç açıcı değildir. Türkiye
kesimlerini, küçük, pragmatik,
ilişkisini doğru kurmuş bir sol
solu, hem enternasyonalizm hem
grupçu, reklamcı, benmerkezci
dünya halkları ile dayanışma “Ya hesaplardan, düzen içi politikaanti-emperyalizm temelinde ulusal
Özgür Vatan, Ya Ölüm” şiarı ve
yanını güçlendirmek durumundadır.
lardan vazgeçerek anti-emperkararlılığıyla
sosyalizme
ve
Mahir Çayan yıllar öncesinden bu
yalist mücadele bayrağını yükkomünizme yürüyen soldur...
konuda şunları söylemiştir. “Oligarşi
seltmeye çağırıyoruz.
içinde bizzat emperyalizm yer aldığı
Sonuç olarak, ulusal sınırları
politikalarını daha da güçlendiren
için devrimci savaş sadece sınıfsal
yıkmak için öncelikle kendi ülkebir rol oynamaktadır. Oligarşinin
planda yürüyemeyecektir. Şüphesiz
mizdeki emperyalizmi ve oligarşiyi
karşı devrimci politikalarını demaoligarşik devlet cihazının militarize
kovmalıyız. Ve yine milliyetleri orgücü yetersiz kalıp Amerikan ordugojilerini ve her türden saldırılarını
tadan kaldırmak için tüm ulusların
larının açıkça savaş içinde yer alboşa çıkaracak çizgi-devrimciler önkendi kaderlerini tayin haklarını sağmasına kadar, sınıfsal yan ağır baderliğinde bağımsızlık mücadelesini
lamalıyız; sınıfları ortadan kaldırmak
sar.”
yükseltmektir. Şovenizme zemin oluşiçin proletaryanın iktidarını kurmaMahir Çayan’ın söyledikleri çok
lıyız. Evet, millilik ve enternasyoturan linç saldırılarına “kitle tabanı”
açıktır. Kim, hangi stratejiyi savunur
nalizm ilişkisini doğru kurmuş bir
sağlayan bu dalga, kuşatma ancak,
olursa olsun, “bağımsızlık, demoksol
dünya halkları ile dayanışma “Ya
anti-emperyalist mücadele yükseltirasi, sosyalizm” hedeflenmiyorsa,
Özgür
Vatan, Ya Ölüm” şiarı ve kalerek geriletilebilir. Anti-emperyalist
emperyalizm ve işbirlikçi oligarşiye
rarlılığıyla sosyalizme ve komünizme
çizgiden uzaklaştıkça kitlelere yakarşı savaş anlayışı söz konuysa, bu
yürüyen soldur...
bancılaşma düzeniçileşme ve ona
savaş “ulusal ve sınıfsal” planda
Biz bu güne kadar hep bu çizgide
yedeklenme öyle çok uzak bir ihtimal
yürüyecek bir savaş olacaktır. Bugün
olduk.
Ve hep M-L çizgide olacağız.
olarak görülemez. Ki, bunun günüsınıfsal yan ağır basmaktadır. Ancak
Bu çizgiden bir nokta dahi sapmadan
müzde sayısız örnekleri vardır. Her
bu yanın ağır basması diğer yanın
önderlerimiz Mahir ve Dayı’nın yobirinin yaşadıkları süreç sonrası nasıl
yok sayılması anlamına gelmez. Zaten
lunda
yürüyeceğiz.
legalizm bataklığına saplandıkları sır
ulusal yanın yok sayılması, mücaBitti...
değildir. Oportünist sol aynı yolda
delenin “emperyalizme karşı bağımsızlık” boyutunun yok sayılması
değinen Duran, "Suriye halkının
anlamına gelir. Bugün Türkiye soluyanında oldukları için, 'Empernun olumsuz yönlerinden biri de bu
yalistler ve işbirlikçileri Suriye'den
noktada ortaya çıkmaktadır.
kanlı ellerinizi çekin!’ dedikleri
Oligarşinin “milliyetçilik” teiçin hukuksuzca tutuklanan arkaHatay’da Halk Cepheliler, faşizmelindeki politikaları ve demagodaşlarımız
Selda Özçelik, Yılmaz
min elindeki tutsak arkadaşları için
jileri de esasen bu zeminde etkili
Viraner
ve
İbrahim Arslanhan bir
her hafta yaptıkları oturma eylemine
olmaktadır. Bu şovenist karşı devan önce serbest bırakılsın!" dedi.
21 Temmuz günü devam ettiler. 8
rimci saldırıya-kuşatmaya karşı reMayıs 2012 tarihinde Hatay'da yaAçıklamanın sonunda Halk Cepformist solun yaklaşımı ise çarpık
pılan baskınlarda tutuklanan Selda
heliler, tutuklu bulunan devrimciler
ve kestirmeci bir anlayışa sahiptir.
Özçelik, Yılmaz Viraner ve İbrahim
serbest bırakılıncaya kadar her CuBu çarpık anlayışın sonucu “asker
Arslanhan'ın bir an önce serbest bımartesi aynı saatte, aynı yerde oturma
cenazelerine katılma” kurumlarına
rakılmaları için Ulus Meydanı'nda
eylemine devam edeceklerini söy“bayrak ve Atatürk resmi” asma
yapılan eylemde Onur Duran taralediler. “Selda Özçelik, İbrahim Arsvb. bir pratikle ortaya çıkmıştır. Oysa
fından bir açıklama yapıldı. AKP lanhan, Yılmaz Viraner Serbest Bıbilinmektedir ki, bu çarpıklık, pragiktidarının Amerikan emperyalizmi
rakılsın" pankartının açıldığı eyleme
matiklik, oligarşinin şoven-miliyetçi
adına Suriye halkına saldırdığına da
13 kişi katıldı.

Tutsaklarımızı Faşizmin
Elinden Alacağız!
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hala dünyada
tüm zenginlikler bir avuç
asalağın elindedir ve bu
zenginliklerini
kaybetmemek
için hala halkları katletmekte ve sömürmektedirler. O zaman bu
madde de hala geçerliliğini korumaktadır.
Dördüncüsü, dünyayı tekellerin
kendi arasında paylaşmasıdır. Bugünün dünyasında emperyalistler dünyayı kendi aralarında paylaşmaya devam etmektedirler, bu gerçeklik hala
değişmemiştir.
Son olarak yeryüzünün herhangi bir
bölümünde sosyalist ülkeler dışında
emperyalistlerin ayaklarını basmadığı,

Ders: Emperyalizm
Değişmemiştir!
Emperyalizm kapitalizmin tekelci
aşamasıdır. Bu daha çok sömürü, daha
çok baskı, zulüm, daha çok açlık-yoksulluk demektir.
Biz ülkemiz topraklarında sosyalist
bir devrim yapmak istiyoruz. Halkların azılı düşmanı emperyalizmi ve
onun ülkemizdeki işbirlikçilerini yok
etme mücadelesi veriyoruz. Emperyalizmi doğru tespit etmek ve tanımak
gerekir.
Emperyalizmin değiştiğini iddia
etmek yalandır, bilmemezliktir, aldatmacadır.
Emperyalizmin özü kesinlikle değişmemiştir, değişen bir
şey varsa, o da politikalar ve taktiklerdir.
Lenin emperyalizmin değişmeyeceğinden, emperyalizmi
emperyalizm yapan olgunun
varlığından söz etmiştir. Günümüze baktığımızda bu olgular
hala geçerliliğini korumaktadır.
Bunların ilki, tekellerin varlığıdır. Lenin, Emperyalizm,
kapitalizmin tekelci aşamasıdır
derken, tam olarak bu maddeye
dikkat çekmiştir. Bu firmaların
ve tekellerin küçük esnaf ve üreticileri yok ettiği, yani tekelleştirdiği gerçeği
bugün de geçerliliğini korumaktadır.
Tekeller hala dünya ekonomisinde
ve siyasetinde belirleyici rol oynamaktadır.
İkincisi, emperyalistler üretimlerini arttırmak, ürettiklerini satmak
için sürekli yeni pazar arayışı içerisindedir. Yani sermayesine sadece
bulunduğu topraklarda değil, dünyanın
dört bir yanında kar katmak istemektedir. Bu hiçbir zaman değişmemiştir.
Hala da aynı arayış içerisindedir.
Üçüncüsü, sermayenin yani bütün üretim kaynaklarının bir avuç tekelin elinde toplanmasıdır. Bugün

ba'da, Nikaragua'da devrimler gerçekleşmiş, ulusal kurtuluş hareketleri
yaygınlaşmıştır. Dünyanın üçte biri
emperyalist sömürünün dışına çıkmıştır.
Bu savaşlar sonucunda gerçekleşen
halk devrimleri emperyalistleri bu tür
savaş taktiklerinden vazgeçmeye itmiştir. Emperyalistler sömürü ve işgal
politikalarını artık açık bir şekilde değil, gizli yapmaktadır.
Halkların kanını emen ABD İmparatorluğu bugün dünyanın pek çok
ülkesini sömürgesi haline getirmiş,
getiremediklerini ise işbirlikçi iktidarlar eliyle yönetmektedir. ABD, halkların
baş düşmanıdır.
Kime sorarsak soralım, vatanını
seven, bağımsızlık isteyen herkes
ABD'nin halk düşmanı olduğunu bilir.
ABD'nin katil olduğunu talan ve sömürüsünün devamı için bir çok yol
ve yönteme başvurduğunu biliriz.
Fakat ABD'ye teslim olmamak
onun bu yol ve yöntemlerine teslim olmamaktan geçer. ABD emperyalist bir ülkedir.

ABD VE DEĞİŞEN
EMPERYALİZM
YANILGISI…
EMPERYALİZM
DEĞİŞMEMİŞTİR,
NEDEN?
zaptetmediği toprak kalmamıştır.
Emperyalizmin değişmediğini açık
bir şekilde görmekteyiz. İşte bundan dolayıdır ki, emperyalizmin değiştiğini
söylemek gerçekleri görmezlikten gelmektir. Emperyalizmin özü değişmez
ancak uyguladığı talan, sömürünün biçimi değişir. Emperyalizmin değiştiğini söylemek ona teslim olmaktır. Fakat
bu gerçeği bilip ona karşı savaşmak bu
gerçeği unutmamakla mümkündür.
1. Emperyalist Paylaşım Savaşı
sonucunda Çarlık Rusyası yıkılıp yerine SSCB kurulmuştur. 2. Emperyalist Paylaşım savaşı sonucunda Avrupa'nın pek çok ülkesinde anti-faşist halk
devrimleri gerçekleşmiştir. Çin'de, Kü-

 ABD Emperyalizmi

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012

Gizli İşgal
Yöntemlerinden
Hangilerini Nasıl
Kullanır?

ABD işgalci bir ülkedir. Fakat
açık işgallerinin başarısızlıklara uğraması işgal ettiği ülkelerin halklarını tamamen teslim alamaması onun
yeni yöntemler denemesine yol açmıştır. ABD işgal için aynı zamanda basın-yayın, sinema, eğitim ve yoz kültürünü de kullanır.
Yeni sömürgecilik; askeri, siyasi,
ekonomik, kültürel işgal yöntemlerini kullanır. Yeni sömürgeciliği, askeri,
ekonomik, siyasi ve kültürel işgalleri
birbirinden ayırmadan bir bütün olarak
anlatmak gerekir. Çünkü yeni sömürge ülkelerde yani bizim ülkemizde
askeri, ekonomik, kültürel işgaller birbirine bağlıdır. AKP iktidarıyla birlikte Amerika’nın ve diğer emperyalistlerin ülkemizdeki işgali daha da derinleşmektedir.

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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ABD'nin sadık uşağı Tayyip Erdoğan hayata geçirdiği
bütün kararlarını ABD’ye daha
iyi hizmet için alır.
Ülkemizde yeni sömürmegecilik yöntemlerini tek tek inceleyelim öncelikle:

Eğitim;

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012

Ülkemizde ABD'ye hizmet
eden bir TSK ordusu vardır.
Fakat ABD ülkemize kurduğu
üslerine en üst düzey
generalleri bile
sokmamaktadır. Ekonomik
olarak kendi tekellerini
ülkemize yerleştirmiştir.

ABD işgal edeceği ülkenin
önce geleceğine el atmıştır.
Kendi sömürge tipi eğitim sistemini genç beyinlere empoze
eder. Öncelikle beyinler ezberci
bir eğitim planı ile köreltilir. Daha sonra kendisine hizmet eden, düşünmeyen,
halk yararına hiçbir şey üretmeyen köleler yaratır. Bir ülkenin eğitiminde söz
sahibi olmak o ülkenin üreten beyinlerini ele geçirmektir. Bugün ülkemizde de eğitim sistemi tamamen emperyalizmin çıkarlarına göre düzenlenmiştir.
Zaten temeli çürük olan eğitim sistemi paralı ve kölece bir eğitim içeriğine
sahiptir. Yeni çıkartılan 4+4+4 yasasıyla
çocuklar artık ilkokul çağında şükürcü
ve her şeyi allahtan bekleyen ve kaderine razı olacak duruma getiriliyor.

Yozlaşma;
ABD'nin bugün dünyanın birçok ülkesinde belki de en etkili silahıdır. Yozlaşma, halkların kendi kültürüne yabancılaşmasıdır. Her türlü ahlaksızlığın,
namussuzluğun meşru görülmesidir. Bu
yozlaşma halkların hayatına giydiği kıyafet, yediği yemek, dinlediği müzik,
insan ilişkileri vb. ile girer. Bizim ülkemizde artık ABD'nin tekellerinden
McDonalds ve Burger King mağazaları her köşe başına açılmaktadır. Halk
bu sağlıksız yiyecekleri yiyerek fiziken,
ruhen körelir. Artık bu yerlerde yemek
yemek insanlara o kadar meşru gelmektedir ki, kesinlikle yadırgamazlar,
hatta gerekliliğini dahi savunurlar.
Halkımız diğer bir yalan ile de
kandırılır. Bu masaldır. Yani insanlarımız ABD kültürünün kılık kıyafet
üzerindeki etkisi ile de gizli bir işgale
maruz kalır.
Ve dahası birçok yol ve yöntem
ABD'nin yozlaşma politikasına hizmet
eder. Halklar bu yol ve yöntemlerin altında kaldıkları için hiçbir işgali yad-
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sımazlar.

Basın Yayın Organları;
Basın yayın organları ABD'nin işgal araçlarından en kuvvetlisidir. İnsanları televizyon karşısına oturturken
ABD emperyalizmi sömürüyü halkların beyninde alışa gelmiş bir hale getirir. Örneğin, Amerikan filmlerinde bireysellik ve ahlaksızlık sürekli vurgulanır ve insanlarımızın bu rollerdeki kişileri kahraman ilan etmesini isterler.
Ya da Amerikan filmlerinde sürekli
Amerikan bayrakları gösterilir. Bu
Amerikan bayrağını ülkemizde gördüğünde halkların yabancılamaması
için yapılır. Amerika basın yayın yolu
ile özgürlük ve demokrasi maskesi altında yaptığı, yapacağı işgalleri gizler.
Suriye halkları üzerinde oynanan oyun,
geçmişte Irak halkları üzerinde oynanan oyun dünyaya Amerika'nın istediği
gibi gösterildi. "Televizyonlarda halkına zulmeden diktatörler o ülkeye
özgürlük götüren ABD!" işte anlatılmak, verilmek istenen buydu.
Ülkemizde ABD'ye hizmet eden bir
TSK ordusu vardır. Fakat ABD ülkemize kurduğu üslerine en üst düzey generalleri bile sokmamaktadır. Ekonomik olarak kendi tekellerini ülkemize
yerleştirmiştir. Zaten kültürel işgalini
yozlaşma konusunda detaylı bir şekilde anlatmış olduk.
İşte tüm bunları saymamıza rağmen
emperyalizmin değiştiği söylenmektedir. Emperyalizmin değiştiğini söylemek emperyalizmle uzlaşmanın gerekçesidir.
Emperyalizmin açık ve gizli olmak
üzere iki türlü işgal metodu vardır. Açık
işgal esas olarak emperyalizmin 3.

bunalım dönemi öncesi işgal
metodudur. 3. bunalım döneminden sonra emperyalizm yeni
sömürgecilik yöntemini geliştirmiştir. Yeni sömürgeciliğin
en ayırt edici özelliklerinden
birisi de emperyalizmin açık
işgaller yerine gizli işgal metodunu geliştirmesidir.
Emperyalizmin yeni sömürgecilik gerçeğini görmek
istemeyenler emperyalizm hakkında yaptığı tespitlerde yanılgıya düşmekten kurtulamaz.
Emperyalistlerin yeni sömürgecilik
sürecinde de Irak’ta, Afganistan’da
açık işgallere başvurması bu dönemin
temel yönteminin gizli işgal olduğu gerçeğini değiştirmez. Açık işgallerin nedeni de esas olarak yeni sömürgecilik
ilişkilerinin oturtulmasıdır.
Amerika Irak’ı yeni sömürgeleştiremediği için işgal etti. Yeni sömürgecilik ilişkilerini sürdürebilir duruma geldikten sonra da açık işgale son verdi.
Bugün Ortadoğu’da olan da budur.
Amerikanın çıkarları başta olmak üzere Ortadoğu yeni sömürgecilik ilişkilerine göre yeniden düzenleniyor.
Ancak başını Amerika’nın çektiği
emperyalistler bunu “Arap Baharı”
demagojisi altında diktatörlükleri devirip demokrasi, özgürlük yalanlarıyla yapıyor.
Kendi gücüne, halkların gücüne
inanmayan, devrim umudunu yitirmiş sol da emperyalizmin yalan ve demagojilerine umut bağlıyor. Demokrasiyi, özgürlüğü emperyalizmden bekliyor.
Irak’ta, Afganistan’da, Tunus’ta,
Mısır’da, Libya’da, Suriye’de emperyalizmin demokrasi özgürlük adına
söylediği her şeyin nasıl yalan olduğu
açığa çıkmasına rağman “ne Sam, ne
Saddam” anlayışını sürdürmüşlerdir.
Ortadoğu halklarının ülkelerinin yağmalandığı bir yerde emperyalistlere de
diktatörlere de karşıyım demek emperyalizme güç vermektir.
Sevgili Devrimci Okul okurları,
bu haftaki konumuzu burada bitiriyoruz. Haftaya yeni bir konu ile görüşmek
üzere hoşçakalın.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Bi̇r CHP Klasi̇ği̇ Daha
“Deği̇şi̇m, Dönüşüm Kurultayı” Sonuç: Hi̇ç!

Cumhuriyet Halk Partisi 34. Olağan Kongresi’ni, “Demokrasi ve
Değişim Kurultayı” adı altında 1718 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirdi.
Kongre ve kurultaylar partisine
dönüşen CHP'de değişen ve değişecek
bir şey olmadığı halde burjuva medya
aracılığıyla değişim rüzgarı estirmeye çalıştılar...
"Yalancının mumu yatsıya kadar..." deyişinde olduğu gibi CHP'nin
değişim yalanı da kurultay sonrasına
kadardı. Ve bir hafta geçmeden kurultay da, değişim sözleri de unutuldu
gitti.
“Değişim”, adeta sihirli bir kelime.
Kurultaydaki konuşmasında Kılıçdaroğlu, “Sosyal demokrasinin temelinde değişim, değişim, değişim
vardır." diyerek, son yılların "değişim, dönüşüm" modasına devam
edeceklerini ilan etmiş oldu.

CHP ve Değişim!
Değişimi kongre ve kurultaydaki
hamasi söylev ve sloganlara indirgeyen CHP, özde ve biçimde düzenin
has partisi olmaya devam edeceğini,
yani faşist düzeni koruyup kollayacaklarını kurultayda açıklamış oldu.
AKP'yi takkiyecilikle suçlayan,
ancak takkiyecilikte AKP'yle yarışan
CHP, kurultay salonuna; "Faşizme
geçit yok!", "Demokrasiyi biz getirdik,
biz yücelteceğiz!",“CHP’nin tarihi
emperyalizmle mücadelenin tarihidir,
bağımsızlığımızın tarihidir, Kuvay-ı
Milliye’nin ve Kuvay-ı Milliyecilerin

tarihidir."
"Emperyalizm ve
taşeronluğa hayır",
"Milli
irade
hapsedilemez",
"Değişimi ancak devrimciler yapar", "Kindar değil özgür gençlik",
"Baskı ve zulüm düzeni CHP ile
bitecek" yazılı afiş ve pankartlarla
asarak değişimi pankart sloganlarında
aradığını belgelemiş oldu.
Faşizmin partisi, kurultayda "Faşizme geçit yok!" diyor. Emperyalizme bağımlığı başlatıp, bağımsızlığı
yok eden, Amerika'dan icazetle iktidar
olmaya çalışan CHP, “CHP’nin tarihi
emperyalizmle mücadelenin tarihidir,
bağımsızlığımızın tarihidir..." diyor.
Hızını alamayan Kılıçdaroğlu,
"Bütün yurttaşlarımız şunu bilsin
ki CHP, tam bağımsızlıkçı ve antiemperyalist duruşundan ne geçmişte
ne bugün ne gelecekte bir milimetrelik sapma bile yapmayacaktır!”
diyor...
Diyor da diyor Kılıçdaroğlu ve
CHP... Dilin kemiği yok nasılsa. Bütün söylenenlerin kurultay salonunda
kalacağını, başta CHP kitlesi olmak
üzere halkı aldatmak için kullanılacağını çok iyi biliyor.
Bağımızlık, anti-emperyalizm ve
CHP, yan yana dahi gelmeyecek konulardır. CHP emperyalizmin has
partisidir. Faşist düzenin bekası için
Maraş'ta, 2 Temmuz Sivas katliamında, Kürt halkının mücadelesinin
bastırılmasında, 19 Aralık hapishaneler operasyonunda hep devletin
bekası için çalışmıştır.
CHP, işbirlikçi tekelerin çıkarlarını
kendisinin daha iyi savunacağının
iddiasındadır. Bunun için tekellere
çağrılar yapmakta, AKP yerine ken-

disini desteklenmesini istemektedir.
Bu istek kurultayda da yüksek sesle
dile getirilmiştir.
Kılıçdaroğlu kurultayda, "Özel
sektörü de reddetmedik biz. Sanayiciyi
ekonominin kamu görevlisi olarak
gördük. Nasıl gördük? Sanayici çalışır, sanayici üretir, sanayici istihdam
yaratır, sanayici teknolojideki değişimleri izler, sanayici uluslararası
alanda rekabet eder, sanayici o rekabet sonucu elde ettiği karı getirir,
yeniden yatırıma dönüştürür, yeniden
istihdam yaratır. Biz onun önündeki
engellerin tamamını kaldırmaya hazırız." AKP bunu zaten yapıyor, Kılıçdaroğlu “Ben daha fazlasını yapacağım!” diyor.
Burjuvaziye güzellemeler yapan
Kılıçdaroğlu, yeter ki bizi destekleyin
bakın nasıl önünüzü açacağız,
AKP'nin yapamadıklarını yapacağız
diyor. CHP ve lideri biliyor ki iktidar,
ancak ve ancak emperyalistlerin ve
işbirlikçilerin oluruyla mümkün olacaktır.
Patronlara önünüzü açacağız diyen
CHP işçiye, memura, köylüye ve işsizlere ise, "sosyal demokrasinin nimetlerini” anlatıyor. Yani sömürü
devam edecek, sadece biraz inceltmeye çalışacağız, diyor...
Bu düzen; sömürü, zulüm üzerine
kurulmuştur. Düzenin içerisindeki
hiçbir parti, örgüt, kurum bunu değiştiremez. Düzenden beslenen hiçbir
kurumun böyle bir niyet ve programı
da yoktur. CHP'de bunların başında
gelmektedir.
Devleti kuran, kurucu parti olarak
kendini tanıtan ve bununla övünen
CHP, kurumsallaşmış sömürü ve zulüm düzenin ta kendisidir aynı zamanda. CHP, düzenin bekası için çalışan, halkı boş beklentilerle avutan,
faşizmi aklayan bir parti olarak değişmez, değişemez... Sadece teşhir
olmuşluğunun önüne geçmek ve halkı
aldatmak için değişim, yenileşme
demagojilerinin arkasına saklanır ki
bu da bir CHP klasiğidir.
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Bu Halk, Bu Vatan Bi̇zi̇m! Kahrolsun Faşi̇zm Kahrolsun Emperyali̇zm!
Zali̇mler Oldukça İsyan Edenler,
Zulüm Sürdükçe İsyanlar da Sürecek!

Buldanlı Molla Ali̇ Efe

bir kadına yapılan
esasında yaşadıkları zulme ağlamakzulme tanık olmuş
tadır kadın ve küçük çocuğu.
ve o anki tavrı yaBu yaşananlara tanık olan Molla
şamının geri kalaAli sessiz ve tavırsız kalamaz. Tahnını belirlemiştir.
sildara kadının borcunun ne kadar
Molla Ali Efe halk
olduğunu sorar. On sekiz kuruşu
aydını tanımının
sayar ve tahsildara verir. Makbuzunu
altını Osmanlı'ya
ister. Osmanlı adına vergilerle açıktan
karşı savaşmayı seve "yasal" olarak halkı soyan tahsildar
çerek doldurmuştur.
kendi cebi için de hırsızlık yapar
kuşkusuz.
Vergilerle halkın kanını emen,
sofrasından lokmalarını çalan OsMolla Ali, tahsildarın verdiği makmanlı, vergileri toplamak için köylere
buzda 18 değil 8 yazdığını görür ve
tahsildarlar ve onlara eşlik eden zapdüzelt diye uyarır. Tahsildar önce
geçiştirmeye çalışsa da Molla Ali'nin
tiyeler göndermektedir. Parası olandan
ısrarı üzerine işi pişkinliğe vurur.
parasını, olmayandan satıp paraya
"Yanlışlık olmuş, Elif’i koymayı
çevirmek için malını, eşyasını topunutmuşum." der. Fakat unuttuğu
lamaktadır tahsildarlar. Bir tahsildar
bu değil, halkın sabrının bir sınırı
ve bir zaptiye de, Molla Ali'nin imamoluşudur. Yoksul kadına yapılan karlık yaptığı köye gelir. Ev ev gezerler.
şısında öfkelenmiş Molla Ali tahsilHalktan vergi adına haraç toplarlar.
darın bu yaptığıyla kararını vermiştir.
"Ekende yok biçende yok, yiyende
Sabrı taşmıştır. Kadının çocuğunu
ortak"tır Osmanlı.
yanına çeker ve tahsildarlarla zaptiUğradıkları bir evde dul bir kadın
yenin hangi yoldan gideceklerini
ve küçük oğlu yaşamaktadır. Yoksul
takip etmesini ister.
ve kimsesiz bu köylü kadının eşini
Molla Ali kararını vermiştir. Zulve büyük oğlunu Osmanlı zorla askere
me
karşı susarak halka imamlık
almış, Rumeli'de Osmanlı zulmüne
yapmak, dini imanı para olanlara
karşı çıkan halka karşı savaştırmıştır.
uşaklık yapmaktır. Zulme ortak olEşi ve oğlu orada ölmüştür. Yoksul
maktır. Evine gider ve sarığını, cüpkadın ve oğlu köy halkının yardımpesini çıkarır. Zeybek elbisesini gilarıyla yaşamaya çalışmaktadırlar.
yinir ve silahını kuşanır. Tahsildar
Evlerinde bir çul, onun üzerinde
ve zaptiye de köyde işlerini bitirmiş,
yatıp kalkmaktadırlar. Önceki yıl
köyün arka yolundan şoseye doğru
vergi borcu nedeniyle yatağına döyürümektedirler. Yoksul kadının çoşeğine dahi el konulmuştur çünkü.
cuğu koşarak Molla Ali'ye haber verTahsildar, toprak tenceresinde
miştir. Molla Ali kestirme bir yoldan
yoksul aşı bulgur kaynatan kadından
şoseye iner ve tahsildarla zaptiyeyi
vergi borcunu ister. Kadın para vebeklemeye başlar. Onları pusuya düremez, ancak "paramız yok" cevaşürür. Molla Ali ikisini de öldürerek
bını verebilmiştir. Yoktan, haktan
kellelerini göğüslerine bırakıp dağları
hukuktan ve halden anlamayan tahsildar bu cevaba kızmıştır. Sağına soluna bakar. Satıp paraya çevrilebilecek bir şeyler arar.
Zaptiyeye emir verir;
Molla Ali Efe Cephelilere Diyor ki;
zaptiye ocakta kaynayan
Zalime karşı susanlar, mesleklerinin gereğini
toprak tenceredeki bulde yerine getiremezler… İmam ya da başka
guru yere dökerek tenhangi meslekten olursa olsun, haksızlıklar karcereyi alır. Karınlarını
şısında tavır almayanlar halka değil, saltanat
doyuracakları bulgura,
ellerindeki birkaç eşyasürenlere hizmet ediyorlardır…
dan biri tencereye ve

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde
bir mezar vardır. Bir devrimci, bir
halk aydını, Av. Fuat Erdoğan yatar
o mezarda. Fuat Erdoğan halkın avukatıdır. Mesleğini halkın haklarını
savunmak, halkın mücadelesini büyütmek için icra eder. Bunun için
zulüm düzeninin hedefi olmuştur.
Ve avukatlık yapmasının koşulu kalmayınca halkın haklarının, halkın
mücadelesinin, adalet özleminin her
koşulda savunulabileceğini göstermiştir. Avukatlık cüppesini çıkarmış
ve halkın adalet mücadelesinde bir
sıra neferi olmaya devam etmiştir.
28 Eylül 1994'te İstanbul'da katledilmesi bu nedenledir.
Buldan, Acıpayam'a yakın, Denizli'nin bir diğer ilçesidir. Zulüm
karşısında Fuat Erdoğan'ların takındığı onurlu tavır Ege'de yüzyıllar
boyunca sayısız halk kahramanının
ortak tavrı olmuştur. İşte Buldanlı
Molla Ali Efe onlardan biridir. Fuat
Erdoğan'ın avukatlık cüppesini çıkararak yaptığını Molla Ali de imamlık cüppesini çıkararak yapmıştır.
Molla Ali Efe, 1800'lü yılların ikinci
yarısında yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nin yoksul halkı vergilerle iyice
boğduğu, ağaya-beye ezdirdiği, katlettiği, savaşlarda kırdırdığı bir zamandır yaşanan. Böyle bir ortamda
din, egemenlerin elinde daha sıkı sarıldıkları bir silaha dönüşür. Molla
Ali, dinin zulüm ve sömürüyü gizlemede bir araç olarak kullanıldığı;
şükredip boyun eğmenin iyi müslümanlık diye dayatıldığı bir zamanda
Buldan'ın bir köyünde imamlık ve
hocalık yapmaktadır.
Halk aydınını "halk aydını" yapan
şey kendisine ve halkına dayatılanlara,
zulme ve zulümlere karşı aldığı tavırda gizlidir. Molla Ali imamlık
yaptığı köyde yoksul ve kimsesiz

Tarihten Günümüze

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

mesken tutar.
İmam Ali Molla artık Gavur
İmam diye ünlenir dağlarda. Buldan'da, Denizli'de... Karşısında ağalar,
beyler, zalimler titrer. Yanına kızan
toplar, Molla Ali Efe'dir artık o. Ve
efeliğin gereğini yapar. Yoksulu korur.
Ezilenden yana durur. "Gavurluğu"
zalime, halkı soyanlara, sömürenlere karşıdır.
Uzun mücadeleler sonucunda Osmanlı yöneticileri Molla Ali Efe'yi
altedemeyeceğini anlar. Birçok kez
ardına adam takmıştır. Birçok çarpışmada Osmanlı'ya kayıplar verdir-

miştir Efe. Molla Ali Efe ve birliği
güç kazandıkça Osmanlı yöneticileri
çareyi anlaşmada, Efe'yi düze inmeye
ikna etmede arar. Osmanlı'da oyunun
çok olduğunu bildikleri halde birçok
kez şartlarını kabul ettirip belli güvencelerle düze inmeyi kabul etmişlerdir. Kimi, zulüm aynı zulüm, Osmanlı aynı Osmanlı diyerek tekrardan
dağların yolunu tutmuştur. Kimi de
bunu yapamadan Osmanlı tarafından
öldürülmüştür. Molla Ali Efe ve kızanları da Osmanlı'nın baskısına maruz kalırlar tekrardan. Osmanlı Molla
Ali Efe'yi Buldan'da barındırmak is-

Savaşan
Kelimeler
NEFRET SUÇU
Kelimeler, düşünce tarzımızın dışa vurumudur. Olaylara nasıl baktığımızı, nasıl değerlendirdiğimizi gösterir.
Kelimeler; tespitimizdir, iddiamızdır. Yaptığımız ve
söylediğimiz her şey mutlaka bir düşünceye, bir kültüre
hizmet eder. Bundan dolayı kullandığımız kelimenin
yüklendiği misyonu göz önünde bulundurmalı, ona göre
kullanmalıyız.
Burjuva medya, televizyonunda, gazetelerinde "nefret
suçu" kavramını sık sık kullanıyor. "Kadın cinayetleri",
"bir travestinin öldürülmesi" durumlarında olay
"nefret suçu" olarak sunulur ve kadınların, travestilerin
öldürülmesi veya buna benzer olaylar için protesto eylemleri yapılır. Kadın cinayetlerinin durdurulması istenir.
Nefret; bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygudur. Cinayetler, cana ve mala
kasten yapılan saldırılar bu nefretin sonucu şeklinde

AKP, İş Ci̇nayetleri̇nde Ölen
Her Bi̇r İşçi̇ni̇n Kati̇li̇di̇r!
18 Temmuz günü İzmir Aliağa Gemi Söküm tesislerinde
bir iş cinayeti daha yaşandı. Kalkavan Tersanesi’nde
bozum ustası olarak çalışan Hüseyin Gürtaş, gemi kapağının bozumunu yaparken 6 metre yükseklikten düşerek
hayatını kaybetti. Gürtaş’ın öğlen yemeği saati gelmesine
rağmen işini bırakamadığı öğrenildi. Sivas-Hafik-Beydili
köyü nüfusuna kayıtlı üç çocuk babası 46 yaşındaki Hüseyin Gürtaş’ın cenazesi, Aliağa Cemevi’nde yapılan törenin ardından memleketi Beydili köyünde toprağa verilmek üzere yola çıktı.

temez. Onu ve kızanlarını Trablusgarp
yoluyla Fizan'a sürgüne gönderirken
yolda zehirler ve katleder.
Ancak Molla Ali Efe zulme karşı
mücadeleden başka yol olmadığını
göstermiştir. Halkın belleğinde, türkülerinde yaşamaya devam etmektedir
Molla Ali Efe, nam-ı diğer Gavur
İmam.
"Ali Molla'm taştan çıktı parladı
Yavuklusu karşı çıktı ağladı
Yağlı kurşun ciğerimi dağladı
Ali Molla'm derde ağlar analar!"

gösterilir.
Ölümlerin, öldürmelerin yani "suç" denilen olayların
nedeni sırf nefret değildir. “Nefret suçu”, yaşanılan
olaylara uymayan bir tanımlamadır. Bu kavramları kullanan, kullandıran aslında burjuvazidir. Çünkü insanları
gerçek nedenden uzaklaştırmak ister. “Kadın” cinayetlerinin temelinde ekonomik ve sosyal sorunlar yatmaktadır. İşsizlik, ekonomik bunalımlar, yani, kısacası bu
düzen yatmaktadır. Halkı böyle bir yaşama mahkum
eden, yozlaştıran düzenin politikalarıdır.
"Nefret suçu" denilince düzen kendi sorumluluğunu
ortadan kaldırır, tamamen kişisel olduğu anlamını yükler.
Oysa gerçeklik öyle değildir. Hiçbir cinayet kişisel değildir. Düzen insanları yozlaştırır, bencilleştirir, değersizleştirir. Bunu yaparken de ezer, sömürür. Zayıf
kişilikler yaratır. Ve bu yarattığı tablonun sonuçlarını
kendi dışında gösterir. Suçlu, kadını öldüren erkektir....
Öyle gösterir. Ama biz gerçeğin farkındayız. Yaşadığımız
tüm sorunların nedeni düzendir. "Nefret suçu" nitelendirmeleri, asıl suçluyu belirsizleştiren, olayı masumlaştıran
bir nitelik katar. Olayların aslını çarpıtır, bireyselleştirir.
Biz her olaydan asıl suçluyu görmeli, olayı sınıfsal niteliğiyle ele almalıyız. Söylemlerimiz net olmalı, hedef
göstermelidir. Kişisel suçların da nedeni, içinde yaşadığımız sömürü düzenidir.
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İzmir Halk Cephesi, Gürtaş’ın iş cinayetiyle öldürülmesi
hakkında 22 Temmuz günü bir açıklama yaparak, “Gemi
söküm tesislerinde bu iş cinayet ne ilk ne de son. Asbestli
ortamdan kaynaklı olarak her yıl en az 2-3 kişinin
akciğer kanseri nedeniyle öldüğü Aliağa Gemi Söküm
Tesisleri’nde, iş cinayeti olmayan tek gün bile yok. Kaza
olduğu halde şantiyeden hastaneye giden işçilere “iş
kazası tutanağı” yerine, izin isteyip hastaneye gittiğine
dair belge veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen denetmenler şantiyenin çalışma sahasına
hiç inmeden patronların odasında yemek yiyerek sözde
denetim yapıyorlar.” denildi.
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Ülkemizde Gençlik
Başbakan Erdoğan’ın “Harçları Kaldıracağız” Demesi Yeni Saldırıların Habercisidir

PARASIZ EĞİTİMİ ONLAR
VERMEYECEK, BİZ ALACAĞIZ!
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AKP’nin son merkez yürütme
kurulu toplantısında, Tayyip Erdoğan
harçların kaldırılmasını gündeme getirdi. Toplantıda, iki yıllık yüksek
okullardan, doktora düzeyine kadar
toplam dört milyona yakın üniversite öğrencisinin yıllık harçlarının 1,1
milyar TL tuttuğu, ancak öğrenciler
üzerinde ciddi yük getirdiği ve sık sık
eylem konusu olduğu değerlendirildi. Harçların kaldırılması için ayrıntılı çalışma yapılması talimatını verdi. Basında çıkan haberlere göre
üniversite harçları tarih oluyordu!
Onyıllardır üniversite gençliği
parasız eğitim için mücadele veriyor.
Bu uğurda büyük bedeller ödendi ve
halen ödeniyor. En son 14 Mart
2010’da “Roman Açılımı”nda parasız eğitim pankartı açtıkları için Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer 19 ay tutuklu kaldı. Tahliye olduklarında ise
8,5 yıl ceza verildi. Bir yanda harçlar kaldırılacak deniyor, diğer yanda
parasız eğitim isteyenlere cezalar
yağıyor. Gülşah ve Meral parasız eğitim istedikleri için hala tutuklu,
700’ün üzerinde öğrenci tutuklu bulunuyor.
Siz daha neden bahsediyorsunuz?
Ayrıca parasız eğitim mücadelesi sadece harçların kaldırılmasıyla sınırlı değildir. Eğitimin baştan aşağıya değiştirilmesidir. Bir öğrenci okuyabilmek için her şeye para ödüyor.
Bu yüzden, parasız eğitim demek, öğrencinin eğitimini yapması için gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması demektir.
AKP her zaman olduğu gibi bu
konuda da yalan söylüyor. Gerçek
ise, harçlara karşı onyıllardır verilen mücadelenin oluşturduğu
gençliğin tepkisini “harçları kaldırıyoruz” diyerek kendilerine yedeklemek istemesidir.

AKP Paralı Eğitimden
Vazgeçemez!
4 milyon öğrencinin eğitim
gördüğü ülkemizde AKP,
harçların kaldırılmasını göze
alamaz. AKP iktidarı eğitim
adı altında öğrencilerden ciddi paralar elde etmektedir.
Eğitim bir ticarete dönüşmüştür. AKP iktidarında ise
eğitim en karlı sektörlerden birisi haline getirilmiştir.
Bu yüzden AKP harçları
kaldırıyorum diyorsa, mutlaka bunun
altında başka bir saldırı vardır. AKP
iktidarının dini, imanı paradır. Para
için yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Eğitimde özelleştirmeyi ilkokullara
kadar indirdi. Devletin eğitimdeki rolünü her geçen gün azaltırken tekeller devlet tarafından teşvik edilmektedir. AKP bırakın eğitimi parasız hale
getirmeyi devlet olarak kendi görevi
olan eğitim tekellere devredilmektedir. Tekellere devredilen eğitimin
parasız olması mümkün mü? Hayır!
Ama AKP harçları kaldıracağız diyerek, burjuva medya “eğitim parasız hale geliyor” diye AKP propagandası yaparak yeni bir saldırının alt
yapısını hazırlıyorlar.
Emperyalist ve işbirlikçi tekeller
için yağma ve talan olan Kensel Dönüşüm adı altında halkın evlerini
yıkan AKP,
Suriye halkına karşı Amerika’nın
uşaklığını yapan AKP,
Topraklarımızı emperyalizmin savaş karargahı yapan AKP,
Kürecik’e füze kalkanını kuran
AKP,
Para için vatanını satan AKP,
Paralı eğitimi öğrenciler ve aileleri düşünerek kaldırır mı?
AKP yalanlarla gençliği kandırmayı bırakıp önce tutuklu olan
700’ün üzerindeki öğrenciyi serbest

bıraksın. Demokratik, akademik mücadele verdiği için okuldan atılan binlerce öğrencinin okuma hakkını geri
versin. Parasız Eğitim istediği için,
Kürecik’te Füze kalkanına karşı çıktığı için halen tutuklu olan Gülşah ve
Meral’i serbest bıraksın!
Parasız eğitim istedikleri için 8,5
yıl ceza alan Berna ile Ferhat’ın cezalarını geri alsın!
Ama alamazlar! Çünkü kapitalizmin yaşayabilmek için paraya ihtiyacı vardır. Bu yüzden, parasız eğitim ancak bağımsız bir ülkede gerçekleşir.
Dev-Genç’liler parasız eğitim için
nasıl mücadele edilmesi gerektiğini
gösteriyor bize. On yıllardır eğitimin
parasız olması için sayısız kampanya
ve eylem örgütledi Dev-Genç’liler.
İmza kampanyalarından, adım adım
Ankara yürüyüşlerine, oturma eylemlerinden, açlık grevlerine, zincirleme eylemlerinden işgallere… Birçok
eylem yaptılar. Bu eylemlerde sayısız
gözaltılar, sayısız tutuklamalar, gaz
bombalarıyla karşılaştılar. Ama parasız eğitim istemekten vazgeçmediler.
Parasız eğitimin ne kadar meşru bir
hak olduğu bugün birçok kesim tarafından kabul edilmiştir. Bu yüzden
AKP iktidarının ortaya attığı harçlar
kaldırılıyor yalanı, ülkemiz gençliğinden korkularının ifadesidir.
Parasız eğitimi AKP vermeyecek, biz alacağız!

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Ülkemizde Gençlik
Gençlik Federasyonu’ndan

Değerlerimize, Mücadelemize, Şehitlerimize Sahip Çıkmak
İçin Kendimize Gücümüze ve Meşruluğumuza İnanmalıyız
Kendine güvensizlik, meşruluğuna
inanmamaktır. Özgüveni olmayan insanlar başarısızlığa mahkumdur. Kendine inanmamak, ideolojisine inanmamaktır. Özgüveni olmayan insanlar,
devrimci değerleri ve ideolojiyi savunamazlar. Küçük bir sorunla karşılaştıkları anda korkarlar ve çözüm üreteceklerine geri çekilirler. Özgüveni olmayan insanlar duygusal anlamda da
hızlıca etkilenebilir. Aile de düşman da
bunu kullanır. Baskı altında olduğu
anda direnemez, değerlerini ve mücadelesini savunamaz. Özgüveni olmayan
insan sadece kendisine karşı değil,
halkına karşı da güvensizdir. Halkına
güvensiz insanlar yoldaşlarına da güvenmezler. Dev-Gençliler en ağır ve en
zor koşullarda bile düşmana meydan
okumuşlardır. Kendine güvenmeyen
düşmana hizmet eder.
Düşman özgüvensiz insanları baskı altına alır ve korkutur. Özgüvensizlik, insanların gerilemesine yol açar.
Kaygılar ve korkular düzene ait de-

ğerlerdir. Düzenin yaratmak istediği de
budur. İnsanların kendine güvenmemesini ister. Kendine güvenmeyen insanlar inançsızdır ve mücadele edemez.
Düzen insanlarda kendine güvensizlik
ve korkaklık yaratmak ister. Kendine
güvenmeyen insanlar düzenin politikalarına böylelikle yenik düşer. Kendine güvensizlik şehitlerine, halkına
ve değerlerine sahip çıkmamaktır.
Dev-Gençliler kendi meşruluklarına inanırlar ve bu bilinçle hareket ederler. Halka her gittiklerinde
ideolojilerinin verdiği o güç ve güvenle
çalarlar kapıları. Halka ve kendilerine
güvenirler. Dev-Gençlilerin meşruluklarına inançları sayesinde bugüne
gelinmiştir. Yeri geldiğinde mücadele
uğruna bedel ödemeyi göze alıp ölümü
bile yenmişlerdir. Dev-Gençli olmak
kendine, halkına, değerlerine inanmaktır. Yıllardır o meşrulukla direndi
Dev-Gençliler. Düşman duvarları delerek pervasızca gazlarla saldırdığı
anda bile, o meşrulukla haykırdılar

Çürümüş Eğitim Sistemlerini Örtmek
Amacıyla Ders Saatlerini Artırıyorlar
Sınav Girişinde Onursuz
Arama
MEB, yüzsüzlüğünü sınav girişlerindeki onursuz aramalarla devam
ettiriyor
Geçen sene sınavlarda ard arda ortaya çıkan ve düzenin gerçek yüzünü
ortaya seren kopya rezilliğinden sonra yüzsüzleşen MEB, bu seneki sınavlarda da abartılı ve insan onurunu
aşalayan uygulamalarıyla gündem
oldu. KPSS'ye giren öğrencilerin metal toka taktıkları için, su üzerindeki
etiketten dolayı sınava alınmaması öğrencilere ayrıca stres yarattı ve birçok
öğrencinin tepkisini çekti.
MEB, ilkokul ve ortaokullarda haf-

talık ders çizelgesinde değişiklik
yaptı. Açıklamaya göre ilkokullarda
dersler haftalık 30 ders saati, ortaokullarda ise 5 ve 6. sınıflarda haftalık 36 ders saati, 7 ve 8. sınıflarda
ise 37 ders saati olacak. Bu durum ilk
bakışta normal gibi görünse de ülkemiz açısından büyük bir sorun
var. Ülkemizde nüfusun fazla okulların az olması nedeniyle birçok
okulda ikili eğitim yapılıyor. Yeni
programa göre okulda sabah ve öğlenci grupta bir günde en az 14 ders,
en çok 16 ders işlenmesi gerekiyor.
Bu da öğrencilerin sabah ezanıyla
derse başlayacağını ve bununda hem
öğrencinin hem de öğretmenlerin
dersdeki verimi düşüreceği açıktır.

camlardan umut şiarlarını. Düşman
Dev-Gençlileri tanıdığı için yüzlerce
katil polisle deldi dernek duvarlarını.
Dev-Gençlilerin ne kadar kendilerine,
halklarına, ideolojilerine güvendiklerini bildiği için korkuyorlar Dev-Gençlilerden. Dev-Gençliler her yerde bu
meşrulukla hareket etmelidir.
Haklı olan biziz. Haklı olan kavgamızdır. Değerlerimize, mücadelemize, şehitlerimize sahip çıkmak için
kendimize ve meşruluğumuza inanmalıyız. Yaptığımız her işte karşılaştığımız her sorunu ideolojimizin verdiği güçle çözmeliyiz. Halktan istediğimiz her şeyin devrime hizmet ettiğini
bildiğimiz için halkın kapısını meşrulukla çalmalıyız.
Bizler yaptığımız her şeyi halkımızı
sevdiğimiz için yapıyoruz. Ödediğimiz
her bedeli halkımız için ödüyoruz.
Halkın kapılarını bu güvenle çalmalıyız ve her anımızda bu güvenle hareket etmeliyiz.
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4+4+4 Eğitim Sistemiyle
Amaçlanan Gerici
Eğitim Kurulan İmam
Hatip Okullarıyla Hayata
Geçirilmeye Başlanacak
İstanbul'da 18 genel lise Anadolu
İmam Hatip Lisesi oluyor. İmam hatip liseleriyle gençliğin düzene uygun
kafalar olarak yetiştirmeyi hedefleyen
devlet, halkın en dinamik kesmi olan
gençliğin mücedelesini engellemek istiyor.Beşiktaş Yenilevent Lisesi, Kadıköy İntaş Lisesi, Fatih Cibali Lisesi gibi okullar yeni eğitim yılında Anadolu İmam Hatip lisesi olacak. Düzenin bize dayattığı düşünmeyen,
sorgulamayan gençler değil düzenin
adaletsizliklerine karşı Dev-Genç’imizin militanlığı, çoşkusuyla oyunlarını birer birer bozacağız.

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
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Parasız Eğitim Hakkımızı AKP
Vermeyecek, Biz Söke Söke Alacağız!

AKP iktidarı üniversite öğrencilerinin en demokratik taleplerini suç sayarak, gerici eğitim sistemini dayatarak gençliğin eğitim hakkını gasp ediyor. Gençliğin demokratik, akademik temelli her türlü mücadelesi okuldan uzaklaştırılmasına ya da atılmasına neden oluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre
üniversitelerden kaydını sildiren ve donduran öğrenci sayısı 695 bin 419’dur. AKP iktidarı başkaldırmayan, direnmeyen, muhalif olmayan bir öğrenci biçimi hedefliyor. Okullarda Özel Güvenlik Birimleri, sivil faşistleri ve
polisleriyle öğrenciler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.
Sesini çıkartan, haksızlıklara karşı gelen öğrenciler
okullarından uzaklaştırılıyor ya da tutuklanıyor.
Parasız eğitim istediği için Ferhat ve Berna’nın başına gelenleri herkes biliyor. “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” pankartı açtıkları için 19 ay tutuklu kalıp daha
sonra ise 8,5 yıl ceza aldılar. Şimdi Başbakan Erdoğan
“Üniversitelerde harçları kaldıracağız!” diyor. Ve burjuva basın bunun üzerine atlıyor. Erdoğan’ın eğitimi parasız hale getirdiğini yazıyor.
Her şeyden önce birincisi; Erdoğan’ın “harçları kaldıracağız” demesi PARASIZ EĞİTİM DEMEK DEĞİLDİR. Erdoğan’ın kaldıracağız dediği okul kayıt dönemlerinden alınan HARÇLARDIR. Bu da onyıllardır haraçlara karşı ısrarla ve büyük bedellerle verdiğimiz mücadelenin sonucudur.
AKP iktidarı gençliğin harçlara karşı verdiği mücadelenin düzenin teşhir edilmesi yarattığı meşruluğu
harçları kaldırarak kendi lehine kullanmak istiyor.
İkincisi; burjuva basının parasız eğitim diye vermesi AKP yalakalığı yapmasıdır. Parasız eğitim demek harçlardan ibaret değildir. Herkes biliyor ki, bir öğrencinin oku-

yabilmesi için harçların dışında her ay barınma sorunundan
ulaşım sorununa, eğitim giderlerinden hergün çeşitli gerekçelerle okul idaresi tarafından alınan paralara kadar öğrencilerin çok büyük giderleri olmaktadır.
Gençliğin parasız eğitimden kastı zaten okul harçları değildir. Gençlik her kayıt dönemi öğrencilerden alınan bu harçların ne demek olduğunu HAR(A)Ç diye tanımlandırmıştır.
Parasız eğitim; okumak isteyen herkesin okuyabilmesi
için gerekli olanakların devlet tarafından sağlanmasıdır.
Fakat burjuva medya bilinçli olarak Erdoğan’ın harçları kaldıracağız demesinin AKP’nin eğitimin parasız hale
getirdiğinin propagandasını yapmaktadır.
Yine bunda da Gençlik Federasyonu olarak ısrarla ve
kararlılıkla yürüttüğümüz “Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız” kampanyasıyla yarattığımız meşruluğun yok edilmesi isteği vardır. AKP’nin parasız eğitim istediği için
okuldan uzaklaştırdığı, gözaltına aldığı, tutukladığı ve 8.5
yıl hapis cezası verdiği Bernalar’ın mücadelesi karşısında
teşhir olan AKP’yi aklama çabası vardır.
AKP’nin bu yaptığı sahtekarlıktır. AKP bırakın eğitimi parasız hale getirmeyi eğitimi özelleştirerek tekeller için en karlı alanlardan birisi haline getiriyor. AKP harçları kaldırabiliriz diyerek esas olarak bunun üzerini örtmeye çalışıyor. Zaten şimdiden harçların kaldırılması konusunda da çark etti.
Biz Dev-Genç’liler olarak har(a)çlar kaldırılana kadar ve eğitim parasız hale gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bunları mücadelemizle kaldıracağız. Sahtekar, yalancı AKP’den bu haklarımızı vermesini
beklemek gibi boş hayallere kapılmıyoruz. Kimse bize
bunu bahşetmeyecek: Biz bu haklarımızı söke söke alacağız!

Bir Avuç Sömürücünün Emeğimizi
Gasp Etmesine İzin Vermeyeceğiz!
Okullar kapanalı yaklaşık bir ay
oldu. Liseliler olarak ailelerimizin
geçim derdine yardım etmek, okul
masraflarımızı karşılayabilmek için
konfeksiyon işçiliğinden, seyyar
satıcılığa, ayakkabı boyacılığından, oto
tamirciliğine kadar birçok işte çalışıyoruz ve hiçbir şekilde emeğimizin
karşılığını alamıyoruz. Daha gün
ışımadan yollara koyulup, gece yarısına kadar evlerimize dönemiyoruz.
Oysaki zengin çocukları okula gitmek
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için hiçbir çaba sarf etmeden yaz tatilinin tadını çıkartırken, biz bir sonraki okul dönemi için para biriktiriyor, bin türlü zorluklarla karşılaşıyoruz.
Konfeksiyon işçiliğine başlarken ortacılıkta çalışıyoruz. En aşağılık muameleyi görüyor, üstelik çok düşük bir
ücretle çalışıyoruz. Neden çalışmak
zorunda bırakılıyoruz? Çünkü bir
avuç sömürücü kasalarını doldurmak
için bizleri daha bu yaşta para kazanmak zorunda bırakıyor. Bizde

evlerimizde rahatça oturup sabahtan
akşama dek eğlenip gezebilirdik.
Ama içine itildiğimiz yaşam bize
çalışmaktan başka hiçbir şey bırakmıyor. Ancak paran varsa okuyabilir
rahatça yaşabilirsin. Paran yoksa da
emeğin çok kolay sömürülür.
HAYIR! Biz emeğimizi siz bir
avuç sömürücünün çıkarlarına alet etmeyeceğiz. Liseli Dev-Genç’liler
emeğimizi sömürenlere karşı örgütlenmeyi büyütecek olanlardır. Tek alternatifimiz örgütlenmek ve birken
iki olmaktır. Sistemin dayattığı bu
sömürü düzenine ancak böyle cevap
veririz.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

"Sınıf Kininin Olmadığı Yerde
Boyun Eğmek Vardır"
Burjuvazi her şeye ideolojik yaklaşır. Kendi sınıfsal çıkarlarına göre hareket eder. Burjuvazi, başta proletarya olmak üzere kendine karşı gelen her
şeyi yok etmeye çalışır. İnsanların
haksızlığa uğradığı durumda bile tepkisiz kalmaları, burjuvazinin tüm dünya halklarına karşı yürütmüş olduğu
politikalardan kaynaklanır. İnsanların mücadelesini ve tepkilerini engellemek için her yolu dener. Halkları yozlaştırır, duyarsızlaştırır. Uğrunda mücadele edilecek, can verilecek tek bir
değer bile bırakmaz. Bu yollar yetmiyorsa insanları susturmak için baskı,
işkence, katliam devreye girer.
Sınıflar mücadelesinde temel olan
iki sınıf vardır; burjuvazi ve proletarya. Birinin varlığı diğerinin yok oluşuna
bağlı olan iki sınıf. Ve bu mücadelede
ara bir yol yoktur, asla da olmayacaktır. Burjuvazi bu sınıflar mücadelesinde acımasızca yerini almıştır. Daha fazla kar, daha fazla sermaye için gözünü
kırpmadan kan dökmüştür. Bugün insanlar kendi ülkelerinde var olan zenginliklere rağmen açlıktan ölmek zorunda bırakılmışlardır. Emperyalizmin yoğun sömürü ve baskısına maruz
kalan Latin Amerika ülkeleri bunun en
büyük örneğidir. Burjuvazi öyle katı bir
adaletsizliği dayatmıştır ki, bu ülkeler
kendi topraklarında birçok yeraltı ve
yerüstü zenginliğine sahipken bu zenginlikten asla yararlanamamışlardır.
Örneğin, Meksika dünyanın en
önemli kahve üreticilerindendir. Ama bu
zenginlik aynı zamanda halk için büyük
bir yoksulluk getirmiştir. Ve oraların çocukları açlıktan, hastalıktan ölmektedir.
Bu adaletsizliğe karşı gelenler acımasızca katlediliyor. Bu adaletsizlikler
tüm dünya ülkelerinde farklı şekillerde
yaşanmaktadır. Bu şekli değiştiren de

Afyon Beyyazı Beldesi: Taşocağı yapılmasına
karşı çıkan köylülere polis ve jandarma
azgınca saldırdı. 30 kişi gözaltına alındı.

her zaman için halkların mücadelesi olmuştur.
Bizim ülkemizde de durum farklı değildir; yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla kendi kendine yetebilen bir
ülke olmasına rağmen bu zenginliklerden halkımız hiçbir zaman yararlanamamıştır. Çünkü bu kaynaklardan
halk değil, emperyalistler yararlanmaktadır. Vatanımızda üretilen ürünler emperyalistlerin kararlarına göre
ya daha az üretiliyor ya da hiç üretilmiyor. Ülkemizdeki birçok fabrikanın kapatılma sebebi bundandır.
Devlet hakkını arayan tarım işçilerini, köylüleri, HES’leri istemeyen
halkımızı coplarken, gaz bombaları
atarken bu adaletsizliğe tepkisiz kalınabilinir mi? Adalet için hesap sormamanın, ayağa kalkmamanın tek
nedeni sınıf kininin ve öfkesinin yok
olmasıdır. Halka, yoldaşlarına, vatana
duyulan sevginin azalmasıdır. Bizi
ayakta tutan şey sınıf kinimizdir. Kinimizin temelinde adaletsizliğe duyduğumuz öfke, devrime inanç ve halk
sevgimiz vardır. Kinimiz asla burjuvazinin öğrettiği ilkel öç alma duygusu
değildir. Bizim beslediğimiz her duygu devrimcidir. Bizler burjuvazinin bu
saldırılarına asla boyun eğmiyoruz.
Tüm dünya halklarının özlemini
duyduğu bir düzeni kurmak yalnızca
düşmanı yok ettiğimizde olacaktır. Bu
savaşta ara yol yoktur. Ara yol arayanlar zavallılardır. Düşmanın saldırılarına karşı ayakta duramayanlar boyun eğenlerdir. Emperyalizmin aldatmalarına inanmak isteyenlerdir.
Burjuvazi insanları aldatıyor, hoşgörüden, sevgiden, uzlaşmadan, barıştan söz ediyor, uğruna ölünecek tek bir
değer olmadığını söylüyor. İnsani
duyguların yerine bencillik, kişisel

hırs gibi duyguları koyuyor.
Ezen sınıfla ezilen sınıfların hissettiği hiçbir duygu aynı değildir.
Onların sevgisiyle bizim sevgimiz
aynı olabilir mi? Bizim burjuvaziyle
hiçbir ortak yanımız yoktur. Burjuvazi
yalnızca parayı sever. Çıkarlarına
zarar veren her şeye kin duyar. Oysa
bizim sevgimiz halka, emeğe, vatana
duyulan sevgidir. Sevdiklerimiz için,
halkımız, vatanımız için, değerlerimiz
için, onurumuz, namusumuz için gözümüzü kırpmadan ölürüz. Kinimizde sevdiklerimize, halkımıza acı çektiren herkesedir. Bizi açlık yoksulluk
içinde bir yaşama mahkum eden düşmana öfkeliyiz. Halkımızı kandıran,
hor gören, katleden düşmana öfkeliyiz. Sevdiklerimizi diri diri yakan düşmana öfkeliyiz. Asla unutmayacağız
katillerimizi.
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Geçmişi unutun diyenler bizden
değildir. Unutanlar zavallıdırlar, burjuvazinin zulmüne evet diyenlerdir,
düşmana boyun eğenlerdir. Onurlarını,
namuslarını düşmana çiğnetenlerdir.
Onların hesap sormaya cüretleri yoktur. Onların savaşmaya yürekleri yoktur. Onlar beyinlerini ve yüreklerini
burjuvazinin yalanlarıyla dolduranlardır. Tarih her zaman göstermiştir ki
sınıflar mücadelesinde ara yol yoktur.
Düşmandan beklentileri olanlar bertaraf olmuşlardır. Düşman acımasız ve
katıdır. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda gözü hiçbir şeyi görmez. Ekmek parası için çalışan 35 köylünün
üzerine bomba yağdıracak kadar alçaktır. Uludere katliamı devletin sınıf
kinini bir kez daha göstermiştir. Bu kinin karşısında isyan etmeyenler, hesap sormayanlar ayakta duramazlar.

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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İşsizlik Çaresiz Bırakmaktır!
AKP Milyonları Çaresiz Bırakıyor!
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"Kahramanmaraş Orman Bölge
Müdürlüğü’ne 37 mevsimlik işçi
alınacağını duyanlar erken saatte
aileleri ve çocuklarıyla birlikte kurumun önüne yığıldı. 3 bin 313 kişinin
başvurduğu iş için kura çekildi. 111
asil ve 11 yedek işçiyle 2 Ağustos’ta
mülakat yapılacak." (19 Temmuz
2012, Yurt Gazetesi)
“Antalya, Afyonkarahisar, Dinar,
Eskişehir ve Adıyaman Orman Bölge
Müdürlükleri bünyesinde geçici işçi
olarak görevlendirilmek üzere açılan
toplam 220 kişilik kadro için 6 bin
690 kişi başvurdu. Kura çekimiyle
belirlenen işçiler 6 ay süreyle görev
yapacak.” (agg)
“Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde 5 ay 29
gün çalıştırılmak üzere 110 geçici
işçi alınacağı Türkiye İş Kurmu Muğla İl Müdürlüğü aracılığıyla verilen
ilanla duyuruldu. Ancak ilana 5 bin
927 işsiz başvurdu.” (24 Temmuz
2012, Birgün)
Geçtiğimiz haftanın gazetelerinde
yer alan bu küçük haberler işsizlikle
ilgili pek çok gerçeği ortaya koymaktadır:
BİR, çok az sayıda işçi alınacak
bir işe on katı, yirmi katı fazla işçi
başvuruyor.
İKİ, alınacak işçiler kadroya
alınmıyor, üç-beş aylık süreler için
alınıyor. Yani işler kalıcı değil mevsimlik.
ÜÇ, binlerce kişi arasından işe
alınacak iki yüz-üç yüz kişi önce
kurayı aşacak, sonra mülakatı aşacak.
Adeta engelli koşu gibi. AKP’nin
işe öncelikle kendi yandaşlarını da
yerleştirdiği düşünüldüğünde sonuç
bir anlamda önceden de bellidir.
DÖRT, işe kabul edilen az sayıda
işçiye verilen ücret ise asgari ücrettir.
BEŞ, mevsimlik, asgari ücretli
işçiler. Örgütlenme hak getire. İnsanca
çalışma koşulları hak getire. Bu işçiler
kölece çalıştırılacaklardır. Beğenmiyorlarsa, böyle bir şansları yoktur
ancak diyelim ki beğenmediler, kapıda
o iş için bekleyen on binlerce, yüz
binlerce işsiz var.

İşte ülkemiz tablosu, ülkemiz gerçeği budur.
Dergimizin bir önceki sayısında
AKP’nin yalan ve demagoji ile rakamlar, istatistikler üzerinde oynadığını söyledik. Burjuva medyayı
kullanarak sahte, pembe tablolar çizdiğini yazdık. AKP’nin ülke tablosunda rakamlar tersine çevrilmiştir.
Kötü olan her şey iyidir, iyi olan her
şey ise kötüdür bu tabloda. Çünkü
AKP iktidarı gerçeklere düşmandır.
O yalandan beslenmekte ve onlardan
güç almaktadır. Halkı aldatma üzerine
kuruludur siyaseti.
Evet ekonomi “iyiye gidiyor”!
Ama kim için? Patronlar, tekeller
için.
Evet ekonomi “büyüyor”! Ama
nasıl? Tekeller büyüyor, tekeller gelişiyor. Halkın boğazına giren, sofrasına gelen ise küçülüyor. Yasalar
her geçen gün patronların çıkarlarını
esas alarak düzenlenirken, kazanılmış
haklarımız birer birer ortadan kaldırılmak isteniyor.

Bizi Hergün
İş Cinayetlerinde Öldürenler;
Kıdem Tazminatı Hakkımızı
Çalmak İsteyenler;
İşsizliği Çözemezler,
Daha da Büyütürler!
Türkiye “iş kazaları”nda Avrupa'da
birinci durumda, dünya ölçeğinde de
Cezayir ve El Salvador'dan sonra
3'üncü sırada yer alıyor.
Sadece 2010 yılında 62 bin 903
“iş kazası” oldu. Yani her 6 dakikada bir iş kazası oluyor ve her
2.5 saatte 1 işçi sakat kalıyor. Bu
“kazalar”da 1.000 işçi öldü. Yani
günde ortalama 3 işçi öldü.
AKP'li 2002-2011 yılları arasındaki
“iş kazaları”nda da 10 bin 804 işçi
hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yılda
10 bin 804 ölüm. Yani her yıl bin
işçi öldü ve binlercesi de yaralandı,
sakat kaldı, iş göremez hale geldi.
AKP iktidarının 2012 yılında da
iş cinayetleri artarak devam etti.
İşte büyüyen ekonomi, gelişen

Türkiye tablosu. Gelişen, büyüyen
ekonomi iş cinayetlerindeki ölümlerimiz üzerinde olmaktadır. Tayyip
Erdoğan bunu açıkça itiraf da etmişti.
Büyümenin elbette bir bedeli olacaktı.
İş cinayetleriyle işte bu bedeli ödüyorduk. Alçakça, kanlarımız üzerinde
beslenmekte ve büyümektedirler.
Yaşam güvencemizin olmadığı
yerde iş güvencemiz de yoktur. AKP
Kıdem tazminatı hakkımızı çalıp yok
etmek isteyerek iş güvencemizi tümüyle ortadan kaldırmak istiyor.
Artık patronlar bizi KOLAY ALIPKOLAY ÇIKARTACAKLAR. Bu
durum SÜREKLİ İŞSİZLİK halidir.
Sözde mesai saatlerini düşürüp
artan saatlere başka işçileri istihdam
ederek “işsizliği düşüreceğiz” diyorlar.
Uzaktan çalışma dedikleri esnek çalışma biçimi de işsizliği düşürmede
gündeme getirdikleri politikalardan
biridir. Hayır, yalan söylüyorlar. Düşürecekleri tek şey yaşam, iş ve çalışma koşullarımızdır.

Yalanlarınızı,
Demagojilerinizi
Direnişlerimizle
Yerle Bir Edeceğiz!
Biz emekçiyiz, bizi biz yapan
emeğimizdir. İnsanca çalışmak vazgeçilmez hakkımızdır. Biz, siz patronlar gibi asalak değiliz.
Üreten biz, yaratan biziz. Emek
en yüce değerdir. Siz patronlar sermayenize, devletinize, askerinize,
polisinize güveniyorsunuz. Biz tarihsel haklılığımıza güveniyoruz. Biz
ezilen, yoksul milyarlarız.
İnsanca, hakça, sınıfsız, sömürüsüz
bir ülke ve dünya için savaşmalıyız.
Hak kırıntıları için değil, birbirimizin
üzerine basarak değil, patronlara
karşı, kendi iktidarımız için, sosyalizm
için savaşmalıyız. İşsizliğin olmadığı,
iş cinayetlerinin yaşanmadığı, emeğimizin karşılığını alacağımız bir
ülke için mücadele etmeliyiz. Bunu
sağlayacak olan küçük küçük direnişlerimizdir. Direnişlerimizi büyütmek
ve iktidara yöneltmektir.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Devrimci İşçi
Hareketi

Kıdem Tazminatı Emeğimiz,
Geleceğimiz, İş Güvencemizdir!
Vazgeçmeyelim, Direnelim, Kazanalım!

İşçi sınıfına kölelik şartlarını dayatmanın planı olan "Ulusal İstihdam Strateji" belgesi Türkiye’nin dünyanın en çok kıdem tazminatı ödeyen ülkesi olduğunu tespit edip, patronlar için yük olarak tabir ettikleri kıdem hakkımızı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
İşbirlikçi AKP iktidarı yalan ve demagojilerle bu saldırıyı gizlemeye çalışmaktadır.

AKP’ni̇n Hazırladığı Yeni̇ Kıdem
Tazmi̇natı Yasa Tasarısıyla Çalınan,
Yok Edi̇len Haklarımız Nelerdi̇r?
- Erkek işçiler askere giderken kıdem tazminatlarını alabiliyorlardı. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK ALAMAYACAKLAR.
- Bir işyerinde bir yılını dolduran kadın işçiler evlilik
nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını
alabiliyordu. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK
ALAMAYACAKLAR.
- Geçerli sağlık nedeni olanlar istekleri halinde tazminatlarını alabiliyordu. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK ALAMAYACAKLAR.
- Yaş olarak emekliliğe hak kazanmasa bile yeterli prim
ödemesi halinde işçi, işten ayrılmak isterse tazminatını alabiliyordu. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK ALAMAYACAK.
- İşverenin ücret vb. haklarını zamanında ödememesi nedeniyle işçi hizmet akdini feshetmesi halinde, tazminatını alabiliyordu. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK ALAMAYACAK.
- İşyerinin zorunlu olarak 1 haftadan fazla süre ile çalışmaya ara vermesi halinde, işçi tazminatını alabiliyordu. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK ALAMAYACAK.
- Kayıt dışı çalıştırılan işçiler tanık ve her türlü delil
ile çalıştıklarını ispat etmeleri halinde kıdem tazminatını alabiliyorlardı. AKP’nin yeni tasarısına göre ARTIK
ALAMAYACAKLAR.
- Sigortalı çalışan bir işçi bir yılını doldurduğunda kıdem tazminatı alma hakkına sahipti. AKP'nin yeni tasarısına göre ARTIK ALAMAYACAK.
- İşçi, işverenin iş şartlarını değiştirmesini, ağırlaştırmasını kabul etmediği için ya da işverence işten çıkarılması halinde tazminatını alabiliyordu. AKP’nin yeni tasarısına göre FONA TOPLAM 10 YIL ÖDEME yapması halinde kıdem tazminatını alabilecektir.
- Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin, içerisinde ikramiye, mesai, servis, yemek ücretinin de ilave edildiği; her yıl için BİR AYLIK BRÜT MAAŞ tutarı kar-

şılığında tazminat alıyordu. AKP'nin yeni tasarısına göre
ise her yıl için YARIM MAAŞ tutarında tazminat alacak.

AKP'nin Yasa Tasarısına Göre;
BİR, kıdem tazminatının miktarı DÜŞMEKTEDİR.
İKİ, kıdem tazminatını alma hakkı SINIRLANDIRILMAKTADIR.
ÜÇ, kıdem tazminatı alma durumunda en az 10 YIL
prim ödeme ŞARTI getirilmiştir.
Tüm yalan ve demagojilere karşın AKP'nin yeni yasa
tasarısının özü budur.
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Yeni Düzenleme İşçinin Aleyhinedir;
AKP’nin Yalan ve Demogojileri
1- "Kıdem tazminatı kalkmıyor, Kıdem Tazminatı
Fonu geliyor!" AKP'nin kıdem tazminatı saldırısındaki
en büyük YALANI. Gerçek, AKP'nin kıdem tazminatı hakkımızı yok etmek istediğidir.
2- Kıdem tazminatına ilişkin en büyük demagoji işçilerin kazanılmış haklarının korunacağına ilişkin söylemdir. Bu söylemin YALAN olduğu taslak incelendiğinde
görülmektedir.
3- "Kıdem tazminatı ile ilgili davaların çokluğundan
kaynaklı mahkemelerin iş yükü artıyor. Mahkemeler yıllarca sürüyor, işçiler hakettikleri halde tazminatsız kalıyor, paralarını alamıyorlar" deniyor. Patronların kıdem
tazminatını ödemeleri için gerekli önlemleri alacaklarına,
kıdem tazminatı hakkımızı yok etmek istemektedirler.
4- "Mevcut yasaya göre kayıt dışı çalıştırmaktan kaynaklı patronlar, işçi bir yılını doldurmadan girdi-çıktı yaptığı zaman işçilere tazminat ödemiyor. Bu yasayla bu işçilerin de kıdem tazminatı almalarını sağlayacağız." diyorlar. Oysa işçiler kayıt dışı çalıştırılsalarda kıdem tazminatını alabilmektedir. AKP var olan hakkımızı yok etmektedir. Patronların istediği gibi işçi çıkartıp aldığı bu
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çalışma koşullarında işçinin kıdem tazminatı almasının hiç
bir koşulu yoktur. Kaldıki, patronların işçinin tazminatını ödememek için kırk türlü dalavere çevirmesine göz yuman, patronları koruyan devlettir.
5- AKP, "Fondan ev kredisi çekilebilecek", "çifte kıdem müjdesi" YALANINI yayıyor. Tüm bunlar fonların
"Kentsel Dönüşüme" kaynak yaratmak amaçlı olduğunu
gösteriyor..
Yalan ve demagojide ustalaşmış olan AKP iktidarı, işçinin kazanılmış hakkını çalıp yok ederken dahi "Herşeyi
sizin iyiliğiniz için." yapıyorum pişkinliği içinde hareket
etmektedir.

Ne Yapmalıyız?
Kıdem Tazminatı Vazgeçilmez
Hakkımızdır! Gasp Ettirmeyeceğiz!
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Kıdem tazminatı emeğimizdir. Çalıştığı süre içinde işçinin emeğinden kesilen, bir anlamda onun 13. MAAŞI
olan, geri ödenmesi gereken bir haktır.
Kıdem tazminatı geleceğimizdir. Yıllarca çalışmamızın karşılığıdır. Kıdem hakkımıza yönelik saldırı işçi sınıfına, ailemize, geleceğimize yönelik bir saldırıdır.
Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir.
Patronlar bizi işten çıkardığında kıdem tazminatı
ödemek zorunda olduğundan kolay-kolay işten ata-

İşçiler, Emekçiler!
Tek Yol Direnmektir,
Hakkımıza Sahip Çıkmaktır!
AKP iktidarının yalanlarına kanmayalım. Her şey çok
açıktır. YALANLARLA BİZİ ALDATIP HAKKIMIZI
ÇALIYOR. İşbirlikçi, devletçi TÜRK-İŞ, HAK-İŞ gibi sarı
sendikalar seyrederek, hiçbir şey yapmayarak bu durumu
kabullenmemizi istiyorlar.
Kendi sendikal örgütlenmelerimizi zorlayarak, meşru
örgütlenmelerimizi yaratarak, saldırıya karşılık DİRENİŞ demeliyiz. Hakkımızın çalınmasına izin vermeyelim.
KIDEM HAKKIMIZI GASP ETTİRMEYİZ!
İŞÇİ DÜŞMANI AMERİKAN UŞAĞI AKP
HESAP VERECEK!
İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ

BEDAŞ İşçilerinin Direnişi
70’li Günlerde!
120 BEDAŞ işçisinin işe geri dönme, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepli direnişi 70’li günlere vardı. İşçiler BEDAŞ Taksim Genel Müdürlüğü binası önünde açtıkları çadırda gece-gündüz bekleyişlerini sürdürüyorlar.
20 Temmuz günü Gazi Mahallesi’nde BEDAŞ işçileriyle dayanışma konseri düzenlendi. 4 Bini aşkın bir kalabalıkla yapılan dayanışma konseri coşkulu geçti. Konserde BEDAŞ işçileri adına yapılan konuşmalarda; BEDAŞ
işçilerinin direnişinin geldiği aşama anlatılarak, direnişe yönelik destek ve dayanışma çağrısında bulunuldu.
BEDAŞ işçileri dayanışma konserinde direniş kararlılığını bir kez daha sergilediler.
21 Temmuz günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava
Tiyatrosu’nda yapılan Grup Yorum konserinde de direnişçi BEDAŞ işçileri yerlerini aldılar. DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin konsere gönderdiği mesajı direnişteki
BEDAŞ işçilerinden Hacı Ömer Yazıcı okudu. Mesajda
süren direnişler içinde BEDAŞ işçilerinin direnişine de
vurgu yapılırken direnişlerin daha da büyütülerek sürdürüleceği ifade edildi.

Ne İsti̇yorlar?
-İŞİMİZİ İSTİYORUZ! İşine geri dönmek isteyen ve
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mıyordu.
İş güvencemizi ortadan kaldırmak, bizi daha kolay sindirmek istiyorlar. Kıdem tazminatı hakkımız elimizden alınırsa patronların kendi deyimiyle KOLAY ALINIP
KOLAY ATILACAĞIZ. AKP'nin bütün politikalarının
amacı işçi sınıfını ekonomik olarak çökertmek, her türlü
haksızlığa boyun eğer hale getirmek, köleleştirmektir.

atılan tüm işçiler, hiçbir ayrım yapılmaksızın işe geri
alınsın.
-Maaşlarımız zamanında ve hiçbir kesinti yapılmadan
ödensin.
-Eksik eleman çalıştırmaktan vazgeçilsin.
-Sendikalaşmak, Örgütlenmek Hakkımızdır, sendikalaşmamız önündeki engeller kaldırılsın.
-Taşeron daha fazla sömürü demektir,örgütsüzleştirmek, işçileri bölmek, parçalamak demektir. Keyfilik ve
iş cinayetleri demektir. Taşerona Hayır! diyoruz.
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Doğayı Yağmalayan, Ormanları Talan Eden, Deniz, Göl ve Nehirleri Kanserojen
Fabrika Atıklarıyla Kirleten Emperyalizm ve İşbirlikçi Oligarşidir!

Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Savaşmadan

Çevre Mücadelesi Verilemez!

Doğayla mücadele, doğayı değiştirme ve ona hakim olma çabası
ilk insandan bu yana süre gelmiştir.
Ancak, kapitalizm öncesi hiçbir üretim biçiminde doğa, kapitalizmde
olduğu kadar vahşice sömürülmemiş
ve kirletilmemiştir. Verilen zararlar
kalıcı zararlar olmamış, felaketlere
yol açmamıştır. Doğa bu zararları
kendi doğal döngüsü içinde, kendini
yenileyerek aşmıştır. Kapitalizm ise
doğaya kalıcı zararlar vermiş ve insanlığa bedeli ağır olan felaketlere
yol açmıştır.
Kapitalist üretim sürecinde oluşan
kimyasal atıklar, doğanın binlerce
yıl eritemediği çöpler, gazlar ve bütün
pislikler doğaya salınmıştır. Doğanın
kirlenmesi ile birlikte; bütün dünyada
doğa felaketleri artmıştır. İklimler
ve bitki örtüsü değişmiş, ozon tabakası delinmiş, nehirler taşmaya başlamış, doğadaki çok sayıda canlı türleri ve bitki türleri yok olmuş, sular
kirlenmiştir. Kuraklık ve açlık başlamıştır. Zehirli gazlar havayı solunamaz hale getirmiştir. Küresel ısınma, öldürücü kasırgalara, aşırı yağmurlara, sel baskınlarına, hastalıklara
yol açmıştır.
Bu tablonun sorumlusu insanlar
ve doğa değil, kapitalist sistemdir.
İnsanları, toplumu ve doğayı bir
bütün olarak sömüren ve tüketen
Emperyalizmdir. Bütün bu felaketlerin en katmerli yaşandığı yerler ise
emperyalizmin çöplük ve denek olarak kullandığı yeni sömürgelerdir.

Doğanın Talanına da,
İnsanın Sömürülmesine
de Devrim Son Verir!
Sel, deprem, kirlilik, kasırga, erozyon vd. çevre ile ilgili bütün sorunların temelinde emperyalizm vardır.
Emperyalizm için doğa da bir metadır. Bütün metalar gibi doğada var
olan her şey alınıp satılır. Emperya-

lizm var olduğu sürece çevre ve
doğa sorunu hep olacaktır. Bu
nedenle çevrenin korunması mücadelesi devrim mücadelesinden
ayrı ele alınamaz. Doğanın talanına da, insanın sömürülmesine de son verecek olan
devrimdir. Çevre sorunlarına
ve doğanın tahrip edilmesine
gerçek anlamda karşı çıkanlar
da emperyalizme karşı savaşan
devrimcilerdir.
Doğa ve çevre mücadelesi,
devrim sorunudur. Hemen hemen, dünyadaki bütün büyük yeşil
partilerin ve çevre örgütlerin genellikle sistemle bir sorunu yoktur.
Doğa ve çevre kirliliğine sistem
içinde çözüm bulunacağı iddiasındadırlar. Emperyalizm dünyayı yakıp
kavurmuş, halkları katletmiş onları
ilgilendirmez. Sadece çevre sorunlarıyla ilgileniyorlar. Halkları katledenlerin de doğayı katleden emperyalizm olduğunu görmezden geliyorlar. Bunların adlarının önünde
yada arkasında “kızıl”, “sosyalist”,
“alternatif”, “yeşil doğa” vb. yazması çok fazla bir şey değiştirmiyor.
“Nükleer Karşıtı Platform”, “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” vd, adları ne olursa olsun,
çevre ve doğa korumak isteniyorsa
çevrenin ve doğanın baş düşmanı
emperyalizme karşı mücadele etmek zorunludur. “Karşıtlık” yetmez, bu düzenin değişmesini istemek zorunludur. Böyle düşünmeyen
düzen içi, icazetli örgütlenmelerle
ve eylemlerle çevre sorununda kalıcı
ve köklü değişim olamaz. Olacağını
düşünenler, bütünü görmeyen, parçada debelenip duran, sınıfsal bakış
açısından uzak, küçük burjuva hümanistlerdir. Soyut “doğa sevgisi”
ve “çevreci”lik söylemleriyle dikkatleri asıl sebepten uzaklaştırarak
düzene hizmet ederler. Doğanın katili
emperyalizmdir ama onlar emper-

yalist sistem içinde çözüm ararlar.
Sisteme karşı olmadıkları, soruna
sistem sorunu olarak bakmadıkları
için emperyalizm, kitleleri devrim
düşüncesinden uzaklaştıran, bu düzen
içi muhalif örgüt ve partilere karşı
değildir. Tam tersine destekler. Bunun
için örgütler kurar, kampanyalar açar,
propagandalar yaparlar.
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Doğamızın Katili,
Tekellerin Fabrikalarının
Zehir Saçmasına İzin
Veren AKP’dir!
Ormanlarımızın talanından, nehirlerimizin, derelerimizin satılıp
Hidro Elektrik Santralleri(HES)
yapılmasına, nükleer santraller kurulmasından, tekellerin nehirlerimizi, havamızı, toprağımızı kirletilmesine, Bergama’da, Kaz Dağları’nda altın aranmasından, baz
istasyonları, taş ocakları kurulmasına kadar hepsinin arkasında emperyalizm vardır. AKP, emperyalizmin taşeronudur. HES’ler sel ve
heyelanlara sebep oluyormuş, baz
istasyonları, nükleer santraller kanser
yapıyormuş, gelecek nesiller sakat
ve hasta doğacakmış, altın madenleri
toprağımızı ve insanımızı zehirliyormuş, tarımı yok ediyormuş, fabrikaların kimyasal artıkları sularımızı
kirletiyormuş, dağlarımız delik deşik
edilmesi doğanın dengesini bozu-
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yormuş, ne emperyalizmin ne de
onun uşağı AKP iktidarının umurunda
değildir.
Emperyalistler, riskli olduğu
için kendi ülkelerinde yasakladıkları nükleer santralleri ülkemizde
kurduruyorlar. Ülkemizin deprem
kuşağında olduğu ve Nükleer santrallerin çevreye vereceği zararlar bilinmesine rağmen, AKP, yeni bir sömürü kaynağı yaratmak için, Nükleer
Güç Santrallerinin Kurulması ve
İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin
Yasayı çıkardı. Emperyalistlerle, Sinop’da, Mersin Akkuyu’da nükleer
santral ihalelerini imzaladı, suları
satmaya başladı.
Emperyalizm, çıkarları için kirletemeyeceği, zehirleyemeyeceği hiçbir şey yoktur. Anne sütü ki; dünyanın en temiz, en saf sütü olarak
bilinir, onu bile kirletmiştir. Zehir
saçan 400’ün üzerinde fabrikanın olduğu Kocaeli-Dilovası sanayi bölgesinde annelerin sütünde bile ağır
metal, yani zehir bulunmuştur. Bölgede kanserden ölüm dünya ortalamasından 30 kat fazladır. Bu cinayetin sorumlusu, tekellerin fabrikalarının zehir saçmasına izin veren
devlettir. Her şeyin tekellerin çıkarlarına göre düzenlendiği, yağmacı-

lığın, talancılığın işbaşında olduğu
bir ülkede doğal çevre korunamaz.
Çare devrimdir. Sosyalizmde, doğal
çevreyi kirletecek, halkın sağlığını
tehdit edecek sanayi yatırımlarına
izin verilmez. Fabrikalar, doğayı ve
çevreyi korumak için filtre, arındırma,
atık toplama gibi önlemler almak
zorundadır.

Doğayı Sahiplenmeye
Örnek Bir Mücadele:
‘Ergene Trakya’dır!
Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacak’ Kampanyası!
Trakya’daki 3 ili sulayan ve her
geçtiği ilin topraklarına bereket ve
hayat veren Ergene nehri, aç gözlü
tekellerin fabrikalarının kostik, civa,
deterjan ve siyanür artıkları yüzenden
zehirlendi. Geçtiği yerlere ölüm saçan
bir nehre dönüştü. Şimdi o bereketli
topraklar emperyalist ve işbirlikçi
tekellerin fabrikalarıyla doldu. Tekeller, kimyasal atıklarını,150-200
metrelik kuyulara basıp halkın içme
sularını da zehirlediler. Halkımızın
kanser olmasına sebep oldular.
Trakya Halk Komitesi’nin, halkı
da katarak, 8 aydır aralıksız olarak

yürüttüğü “Ergene Trakya’dır. Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır”
kampanyası ve yürüyüşleri temiz
doğa mücadelesinin nasıl olması gerektiğini gösterdi. Trakya Halk Komitesi, 39 gün Ergene ırmağı boyunca
kurulu 40 köyde doğa katillerini
teşhir eden bilgilendirme toplantıları
yaptılar. Bu direniş, kirlenen nehirlerimiz, havamız, suyumuz için, talan
edilen doğamız için kime karşı ve
nasıl mücadele edileceğini gösteren
örnek bir direniştir. Halkın, haklarını
almak için Halk Komitelerinde örgütlenmesi, örgütlü mücadelenin
gücünü göstermesi açısından örnek
bir direniştir. Nehirlerimiz, dağlarımız, doğamız için mücadelenin
emperyalizme ve oligarşiye karşı
mücadeleden ayrı tutulamayacağına örnektir. Hak alma mücadelesinde, ısrar, kararlılık ve istikrar
açısından örnektir. Bu direnişte,
hedef nettir, sorumlular nettir, sloganlar nettir. Geleceğimize sahip çıkmak için doğamızı katleden, emperyalizme ve işbirlikçisi AKP faşizmine
karşı örgütlenerek mücadele etmek
zorundayız. Çare devrimdir. Temiz,
yaşanabilir bir doğa ve çevre, temiz
hava, su, toprak ancak ve ancak sosyalizmle mümkündür.

AKP, Ülkemizi Halkımıza
Cehennem Emperyalizme Cennet Yaptı!
AKP iktidarı boyunca, kamu hizmeti olması gereken
sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı tüm alanların özelleştirme-ticarileştirme uygulamaları hızlandırıldı ve hala
son hızla devam ediyor. Bu alanların bütün halkı ilgilendiren zorunlu alanlar olması nedeni ile, sermaye için
en kazançlı sömürü ve kar alanlarıdır. Özellikle, insanların
temel yaşamsal ihtiyacı olan suyun özelleştirilmesi, ticarileştirilip metalaştırılması AKP’nin yağma ve talanının
boyutlarını gözler önüne sermektedir. Sadece Yeşilırmak
üzerinde şimdilik 113 tane HES projesi var. Munzur
da durum aynı şekildedir. Bu HES ler yetmediği için
2500 tane mikro HES kurmayı düşünüyor AKP.
AKP “Toprak Koruma Kanunu” ile başta Amerikan
şirketi Cargill olmak üzere tarım topraklarını işgal eden
sermayeye af getirdi. Daha önce veto edilen “Cargill
affı”nı AKP, tarım topraklarının işgalinde, af konusunda
ABD Başkanı Bush‘a verdiği sözü tuttu.
AKP‘nin tarımı, ormanlık arazileri ve kıyıları işgal
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edenlere getirdiği bir başka kıyak
ise Turizm Teşvik Yasası ile oldu.
Bu yasa ile başta Antalya ve Güney illerinin kıyıları olmak üzere,
Hazine arazileri olarak geçen kıyıların işgalinin önü açıldı.
AKP hükümetinin Meclis‘ten geçirdiği başka bir düzenleme de Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması
ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Yasa oldu.
Artık emperyalist tekeller Türkiye‘de nükleer santral
kurabilecek. Nükleer santrallerin taşıdığı riskler; nükleer
atık sorunu, kaza riskleri ve geri dönülmesi imkansız
sonuçları AKP’nin umurunda değildir. AKP hükümetinin
tercihi bilimden, yaşamdan, halktan değil emperyalist
tekellerin çıkarlarından yana olmuştur.
Madencilik sektörünü geliştirme adına, dünya altın
tekellerinin kar hırsları uğruna ülkemizin her tarafı siyanürle zehirlenecek. Newmont-Normandy Madencilik
A.Ş.nin altın aramasına karşı Bergama halkının direnişlerine ve yargının durdurma kararına, AİHM kararına
rağmen emperyalist şirketler altın aramaya devam ediyorlar.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Trakya Halk Komitesi Uzunköprü’den Ankara’ya
40 Köy, 900 Kilometre Adım Adım Yürüdü!

13 Bin Kişinin Sesini Meclis’e Ulaştıran Trakya
Halk Komitesi, Sonuç Alıncaya Kadar
Eylemlerine Devam Edecek!
Trakya Halk Komitesi, yaklaşık
900 km yürüyerek ve 14.000’e yakın
imza toplayarak “Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyüşü”nün
39. gününde 18 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 14.30’da Ankara’ya
vardı. Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’na
gidilerek orada halka yönelik olarak
megafonla adım adım yürüyüş hakkında bilgi verildi. Ergene Nehri’nin
bugünkü durumu, onu bu hale getiren
sorumlularla ilgili bilgi veren Trakya
Halk Komitesi üyeleri, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde Yüksel Caddesi’nde
açılacak olan imza masasına ve 23
Temmuz’da Yüksel Caddesi’nde yapılacak eyleme destek çağrısında bulundular. Ardından “Köylüyüz Haklıyız
Kazanacağız”, “Ergene Trakya’dır
Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır”, “Ergene Bizimle Özgür Akacak”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Trakya Halk Komitesi, Ankara’ya
varana kadar yolda pek çok kamyon
şoförü çaldığı kornalarla, ikram ettikleri soğuk sularla yürüyüşçülere
destek olurken, bazı araçlar yolda
durup yürüyüşçülerle röportaj yaptı,
bazılarıysa yiyecek ikram ederek başarılar diledi. Bursa’dan Eskişehir’e
yürünürken şeftali üreticisi köylüler
şeftaliler ikram ederek kolay gelsin

derken, Ankara yakınlarında yol kenarında tezgahta kavun karpuz satan
köylülerse “Meclis’tekiler sesinizi
duyacak mı?” diye sordular.
İstanbul’dan Ankara’ya kadar olan
bölümde en dikkat çeken şey Ergene
benzeri derelerin varlığı ve geçilen
il ve ilçelerde çeşme sularının içilemez
halde olmasıydı. Trakya Halk Komitesi’nin “Ergene Trakya’dır Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır”
kampanyası çerçevesinde başlatmış
olduğu “Uzunköprü’den Ankara’ya
Uzun Ergene Yürüyüşü” sorunun sadece Ergene ile sınırlı olmadığını,
emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
halk düşmanı politikalarının her yeri
kirlettiğini gösterdi.
E-5 karayolu kenarında güpe gündüz fuhuş yapanlara kimlik sormayan
jandarma ve polis, Ergene için yürüyenlere vardıkları her il, ilçe ve
köylerde kimlik kontrolü dayatmasında bulunarak kimin tarafında olduğunu bir kez daha belli etmiştir.
Çünkü onlar derelerimizi kirletenlerin,
topraklarımızı talan eden emperyalist
tekellerin hizmetinde, bir avuç toprağını da Ergene’nin kirliliği nedeniyle ekemeyen Trakya köylüsünün
karşısındadır. Böyle olmasaydı İstanbul’a ulaşan komite üyelerinin
eşyalarını taşıyan aracın camı kırıl-

maz, Bursa İnegöl’de polisin silahıyla
tehdit edilmezlerdi.
Uzunköprü’den İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya adım adım takip
eden AKP polisi ve jandarması “Ergene Trakyadır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” diyerek yaşadığı
topraklara, derelere sahip çıkan Trakya Halk Komitesi’ni yürüyüş boyunca
engellemeye çalıştı. Tüm engellemelere rağmen 39 gün yürünerek
Trakya köylüsünden toplanan imzalarla birlikte Ankara’ya varıldı.
Ergene Havzası’nda yaşanan kirliliğe ve talana karşı yaptıkları 39
günlük uzun yürüyüş sonrası 18 Temmuz günü Ankara’ya ulaşan Trakya
Halk Komitesi üyeleri 20-21-22 Temmuz günleri 12.00-19.00 saatleri arasında Yüksel Caddesi’nde imza masası açtı. 3 gün süresince toplam
15.00 imza toplandı, binlerce bildiri
halka ulaştırıldı. Ayrıca 4 adet de
Halk Gerçeği dergisi halka ulaştırıldı.
Yapılan sesli ajitasyonlarda halka
topraklarımıza, derelerimize, akarsularımıza sahip çıkma çağrısı yapıldı.
Ankara polisi yine masanın açıldığı
ilk günkü gibi rahatsızlığını masa
toplandıktan sonra yol üzerinde kimlik
kontrolü dayatarak gösterdi.
23 Temmuz günü saat 12.30’da
Yüksel Caddesi’nde toplanan Trakya

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012
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Halk Komitesi önce halaylarla, ajitasyonlarla, sloganlarla halkı saat
13.00’da yapılacak açıklamaya çağırdı. Ardından yapılan açıklamada,
“Bağımsız Türkiye’yi kurana kadar
Ergene Trakya’dır Emperyalizmin
Çöplüğü olmayacaktır demeye devam
edeceğiz. Sorunun çözümü örgütlü
mücadelededir.” denildi.
Eyleme KESK, MARÇEP Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi,
Yeşil Artvin Derneği ile CHP Kocaeli
milletvekili Mehmet Emin Kaplan
da destek verdi. Ergene’den getirilen
ve devletin halkına layık gördüğü

kirli su ve toplanan 13.700 imzadan
oluşan 3 klasör, açıklama yapılan
yerin önüne konması basının ilgisini
çekti.
Açıklama sonrası kortej oluşturularak meclise sloganlarla yüründü.
Meclis girişinde Ankara polisinin
içeriye 3 kişi alma çabası boşa çıkarılarak, içeriye 6 kişi girildi. Meclis’te
Çevre Komisyonu üyesi CHP Kocaeli
milletvekili Mehmet Emin Kaplan
ile görüşülerek imzalar çevre komisyonuna bırakıldı, dosya numarası
alındı. “Bu görüşmeyi Trakya milletvekilleriyle yapmak isterdik” diyen

Halk Komiteliler Trakya milletvekillerinin çoğunun Yunanistan’da olduğunu öğrendi. Ardından Ergene’den
getirilen bir bidon Ergene suyu vekile
verildi. Sonrasında Meclis’te bulunan
Halk TV, Trakya Halk Komitesi’nden
Ergene çalışması hakkında bilgi aldı.
Ardından eylem sona erdi.

Ankara Polisi Yalanlarına, Ahlaksızlıklarına Devam Ediyor!
PTT Memuru Gibi Aileleri Telefonla Düzenli Arayıp Taciz Ediyor!

Sayı: 323

Yürüyüş
29 Temmuz
2012

Halk düşmanı faşist AKP'nin polisi Ankara'daki yalanlarına, ahlaksızlığına devrimci gençlerin ailelerini
telefonla arayarak devam ediyor. Aileleri korkutarak,
"terör" ortamı yaratarak gençliği yıldırmaya, sindirmeye,
susturmaya çalışıyor. Son bir ay içerisinde demokratik
derneklere gidip gelen, eylemlere katılmak gibi yasal
hakkını kullanan bir çok gencin ailelerini arayan Ankara
polisi, rutinleştirdiği bu faaliyetine geçtiğimiz hafta da
devam etti.
Lise öğrencisi Nurcan Saçak ve Bahar Ülger'in ailelerini arayan polis, Nurcan ve Bahar’ın pikniğe katıldıklarını söyledi. Polis, İvme Dergisi bürosuna gittiği
için üniversite öğrencisi Ece Yıldırım'ın ailesini de arayarak, devrimcileri karalayan videolar izlettirdi. Devrimciler hakkında yalanlar söyleyen polis, aileye, Ece’yi
devrimcilerle görüştürmemelerini tembihlediler. Yine
yasal hakkını kullanarak eylemlere katılan, demokratik
hakkını savunan Ezgi Antmen'in ailesi de aranarak

Hapishaneler Bu Zulüm
Düzeni Sürsün Diye Var Zulüm
Bitmez Direnmezsek, Zalim
Susmaz Vuruşmazsak!
23 Temmuz’da Adana İnönü Parkı’nda eylem yapan
Halk Cepheliler, 8 Mayıs 2012’de yapılan ev ve dernek
baskınlarında tutuklanan 10 devrimcinin tahliye edilmelerini
istedi. 10 devrimcinin sahipsiz olmadığını, bu halkın
evlatları ve bu vatanın gerçek sahipleri olduklarını vurgulayan Halk Cepheliler, AKP’nin işkenceci katil polislerine
devrimcileri bitiremeyecekleri bir kez daha hatırlattılar.
Açıklamada, Grup Yorum konserine katılmanın suç
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videolar izletildi; fotoğraflar gösterilerek yalan yanlış
bilgilerle aile korkutulmaya çalışıldı.
Ankara Halk Cephesi, 24 Temmuz günü yazılı bir
açıklama yaparak, AKP'nin polisinin bu çabalarını şöyle
değerlendirdi: “AKP’nin polisi halktan, halkının yanındaki
devrimcilerden korkuyor. Korkusu giderek büyüyor.
Korktuğu için de saldırıları artıyor. Demokratik hakkını
kullanmayı, devrimci tutsakları sahiplenmeyi, yasal
dernek ve bürolara girmeyi, basın açıklamalarına katılmayı
suç sayıyor ve halkı bu şekilde sindirmeye çalışıyor.
Ailelerin gözünü korkutarak, aileleri polisin saflarına
çekmek, devrimci gençliğin üzerindeki baskıyı arttırarak,
mücadeleyi engellemek istiyor. Polisin baskı altına
alarak kandırmaya çalıştığı ailelerimizi kandırmalarına
izin vermeyecek, mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemiz Ankara polisinin hedefine ulaşamayacağının
en somut ifadesi olacak!”
sayıldığı, kahvaltı yapmanın bile iddianamede suç olarak
geçtiği belirtilerek, “Bu adaletsizliğin, bu kadar pervasız
olunmasının sebebi halkın örgütlü olmamasıdır. Zulüm
düzenini daha fazla örgütlenerek, bir iken iki olarak yıkabiliriz. Hapishanelerin, kurşunların halka karşı olduğu
bir ülkede adalet yoktur. Adaleti sağlayacak olanlar
devrimcilerdir.” denildi.
Halktan insanlar, “Sonuna kadar arkanızdayız” diyerek
eyleme destek verdi. 15 kişinin katıldığı açıklamadan
sonra 10 dakikalık oturma eylemine geçildi.
Eylemde, “Baskılar Gözaltılar Tutuklamalar Bizi
Yıldıramaz”, “Halkız, Haklıyız Kazanacağız”, “Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz” sloganları atıldı. Eyleme BDSP ve ESP
de destek verdi.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Suriye'de Yaşanan Katliamların
Uygulayıcısı da Planlayıcısı da Emperyalizmdir!
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
Suriye'ye yönelik saldırıları ve komploları en son yapılan suikast saldırısıyla iç savaşın başlatılması aşamasına geldi. Emperyalistlerin ve
Türkiye gibi işbirlikçilerinin ellerine
silah verip katliamlar yaptırdıkları
kukla "muhalifler" ülkenin dört bir
yanında saldırıya geçerek kan dökmeye can almaya başladılar.
Fakat emperyalizm ve işbirlikçileri
sanki tüm bunların sorumlusu kendileri değilmiş ve sanki katliamı yapanlar gerçekte kendilerinin beslediği
ve Suriye halkının üzerine saldırttıkları kukla katiller değilmiş gibi
Esad yönetimine saldırmaktan geri
durmuyor ve katliamların sorumlusu
Esadmış gibi yaygara koparıyorlar...
Emperyalistlerin en son ve dönüm
noktası oluşturma amacını taşıdıkları
tezgahları Suriye üst yönetiminin
"kriz yönetimi toplantısı"nın bulunduğu Ulusal Güvenlik Kurulu binasındaki salona bomba konularak Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve
Beşar Esad’ın eniştesi Asıf Şevket
ile Savunma Bakanı Davud Racha
ve Devlet Başkan Yardımcısı Hasan
Türkmeni'nin katledilmesi olmuştur.
Bu suikast saldırısının doğrudan
Esad'ı hedef aldığı da basında çıkan
haberler arasında yer almıştır. Saldırıyı
tertipleyenlerin kimliğinin açığa çıkması da uzun sürmemiştir. Bir Amerikan gazetesi saldırıyı MOSSAD'ın
yaptığını açıkça yazarken yine Amerikan New York Times gazetesi uzun
süredir CIA ajanlarının Türkiye'nin
Suriye sınır bölgesine yerleştikleri
ve buradan Suriye yönetimine karşı
işbirlikçi devşirip bunları harekete
geçirdiklerini yazıyor.
Yine aynı gazetenin haberinde
ABD'nin Türkiye ve İsrail ile bu konuda görüşmeler yaptığı da yetkili
bazı isimlere dayandırılarak veriliyor...
Daha önce CIA ajanlarının Türkiye
sınırından Müslüman Kardeşler örgütünün hücreleriyle Suriye'ye silah
sevkiyatını açıklayan gazete bu kez

de CIA ajanlarının hangi işbirlikçi
güçleri silahlandıracaklarına karar
vermeye çalıştıklarını yazıyor....
Yine aynı gazeteki haberde ABD'li
yetkililerin Suriye'deki "muhaliflere"
öldürücü silah vermediklerini söylüyorlar. Ama yine bir yetkili öldürücü
silahların Suriye'ye verilmesi işini
Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'ın
yaptığını söylüyor. Yani Amerika
kendisinin açıktan yapmadığı işlerini
işbirlikçileri eliyle yapıyor. Ki bunda
ülkemizin nasıl bir rol oynadığı ve
kimin ipiyle hareket ettiğini de açıkça
ortaya koyuyor.
Amerika'nın bu şekilde gerek CIA
müdahaleleri ve gerekse de işbirlikçisi
ülkelerin desteğiyle silahlandırdığı
Suriye'li işbirlikçilerin saldırganlıkları
da her geçen gün artmaktadır.
Yine Amerika’lı bir yetkili gazeteye verdiği açıklamada "Sizin de
dikkat ettiğiniz üzere, Suriyeli muhalifler bir kaç aydır güçlendiler.
Şimdi biz bunu hızlandırmaya hazırız" diyor...
Ve işte son suikast bu hızlandırmanın da adımı oluyor. Bunun nasıl
bir tezgah olduğu ABD'li yetkililerin
ağzından çıkan sözlerle açıklandığı
gibi aynı zamanda diğer emperyalistlerin, özellikle AB'nin de bu işin
içinde olduğunu yine yetkililerin ağzından açıklanmaktadır.
Hollanda Dışişleri Bakanı Uri
Rosenthal Suriye'de yaşanan son gelişmeleri kastederek Esad yönetiminin
içerden çatladığını söyleyerek
"...daha önceki örneklere bakıldığında rejimin devrilmesi yönünde
kritik eşiğin aşıldığını" söylüyor.
Evet, artık emperyalistler muratlarına ermişlerdir. Ülke içinde işbirlikçilerin güçlendirilmesi yönünde
önemli bir eşiği aşmışlar, yaptırdıkları
suikast ile güç gösterisinde bulunup
halkın işbirlikçilere karşı en azından
tarafsız bir konuma sürüklenmesini
sağlayıp daha güçlü saldırılar yapabilmelerinin önünü açmışlardır. Ve

sonuç ülkenin emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle tam bir kan gölüne
döndürülmesi olmuştur.
Şimdi tüm emperyalist güçler ellerini ovuşturup beklemektedirler.
Elbette boş beklemiyorlar. Bir yandan
yeni yaptırımları devreye sokuluyor
ve bir yandan da BM kararlarıyla
ülkeye müdahale etmenin zemini yaratılmaya çalışılıyor.
AB bir yandan Suriye'ye silah taşınmasını engellemek adına kendi
karasularında ve uluslararası karasularda gemileri denetleme kararı
alırken bir yandan da Suriye'li bazı
yetkililerin mal varlıklarını dondurma
ve yeni kara listeler hazırlama gayreti
içine girmiştir. Bu konuda ABD'den
geri kalmak istemeyen AB ülkeleri
de en az ABD kadar halklara düşman
olduklarını ve Suriye saldırılarında
pay sahibi olduklarını göstermektedirler.
Öte yandan ise emperyalistler
BM'nin hazırladığı bir tasarıyla Suriye'ye dönük çeşitli yaptırımları hayata geçirmek için karar almaya çalışıyorlar. Bu tasarı, "askerlerini ve
ağır silahlarını halkın yaşadığı bölgelerden 10 gün içinde geri çekmezse
ve BM Sözleşmesi'nin 7. bölümüne
bağlı kalmazsa Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı askeri olmayan yaptırımları" içeriyor. Ancak
bu tasarı Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle kabul edilmedi. Rusya, Çin,
ABD ve diğer emperyalistlerden
farklı hesaplar içinde hareket ederek
tasarıyı reddederken ABD, Rusya ve
Çin'in tarihin yanlış tarafında olduğunu iddia ediyor.
Suriye'nin kan gölüne dönmesine
yol açan ve emperyalistlerin kendi
politikaları için bir dönüm noktası
olarak gördükleri son bombalı suikast
saldırısı aynı zamanda emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin ne kadar iki
yüzlü ve sahtekar olduklarını da ortaya koymuştur.
Bu tür bombalı suikast saldırıları
kendilerine dönük olduğunda kıya-
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meti koparan ve "terör eylemi" yaygaralarıyla kendi saldırganlıklarına
haklılık zemini yaratmaya çalışan
emperyalistler ve işbirlikçileri Suriye'deki saldırı karşısında ise tam
tersi bir tutum içinde oldular.
Saldırıyı Çin, Rusya ve İran dışında kınayan olmazken Türkiye'den
de sadece AB Bakanı Başmüzakereci
Egemen Bağış "Bugün Suriye’de acı
bir olay yaşandı. Ne kadar siyasetini
beğenmesek de bir hükümetin mensuplarına yapılan suikastı bizim tasvip
etmemiz mümkün değil. Şiddetin her
türlüsünü kınıyoruz" sözleriyle görünüşte kınarken hemen ardından da
Erdoğan'ın "eden bulur" sözüne
gönderme yaparak ve Suriye yönetimini suçlayarak aslında hakettiği
değerlendirmesinde bulundu. Sözde
kınarken bile gerçekte suçlayıp sadırganları aklayan bir tavır sergiledi.
Genel olarak ise emperyalistler
ve işbirlikçileri saldırıyı kınamayan
tam tersine destekleyen bir tavır içine
girdiler. Esad’a ömür biçmeye başladılar. Çünkü yukarıda da anlatığımız
gibi saldırıyı gerçekleştiren kendile-

riydi, kendi beslemeleriydi. CIA'nın
MOSSAD'ın doğrudan bu saldırının
içinde olduğunu bizzat ABD'li yetkililer yine bir ABD gazetesinde
açıklıyorlar.
Kendilerine karşı olan bu tür saldırılarda "terör" demagojisine başvuran emperyalistlerin gerçek teröristler olduklarını ve halka karşı düşmanlıkta hiçbir sınır tanımadıklarını
işte bu son saldırı çok çıplak bir biçimde göstermektedir. Emperyalist
kurmaylardan birinin eşik olarak adlandırdığı bir saldırıdır bu. Emperyalistlerin ülkeyi kan gölüne çevirme
ve meşru yönetimi yıkarak işbirlikçi
bir yönetim yaratıp emperyalist politikaları ülkeye hakim kılmaları yönünde atılan adımların eşiği...
Esad iktidarının diktatörlüğünden,
kendi halkının kanını döktüğünden
bahsedenler Suriye’de onbinlerce insanın kanının dökülmesinin önünü
açtılar. Onlar için Suriye halkının
kanının dökülmesi demagojiden başka
bir şey değildir. Suriye halkını birbirine kırdırmanın gerekçesini yaratmaktan başka birşey değildir.

Roze Tekstil İşçileri
Çalınan Haklarını İstiyor!
Roze Tekstil'de çalışan 382 işçi, 2 aylık alacakları
ve yıllarca kıdem tazminatı olmasına karşı iş verenlerin
iflas ettiği gerekçesiyle 8 Mart 2012 tarihinde işlerinden
oldular. İşverenler sessizce ortadan kaybolurken, işçiler
fabrikaya gidip gelmeye devam ederek bir yandan da
alacaklarını temin etmek için işverenlerine ulaşmaya
çalıştılar. Bu süre içinde alacağı olduğunu iddia edenler
gelerek fabrikayı boşaltmaya çalıştılar. İşçiler buna
engel olmaya çalışsalar da başaramadılar.
Aradan 4 ay geçmesine karşın iş yeri sahiplerine
ulaşamayan işçiler, 21 Temmuz günü Roze Tekstil sahiplerinin Levent'te bulunan Köşe Başı Restorant'ı
önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptılar.

Şehitlerimizin Adını
Duymayan Kalmayacak!
Engin Çeber’in işkencecilerinden hesap sormak için
İstanbul Sarıyer İstinye Karakolu’na DHKC tarafından
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Irak’ta işgal boyunca 1,5 milyon
Iraklı’yı katlettiler. Emperyalistler
adını bile anmıyor. Libya’da altı ay
içinde 50 binin üzerinde Libya’lı
katledildi adını bile anmıyorlar. Libya’da hala halk birbirini katlediyor.
Kimsenin umrunda değil. Suriye için
de istedikleri işbirlikçi bir yönetimi
kurana kadar gerekirse yüzbinlerce
kişinin katledilmesinin adı bile anılmayacak.
Ancak bilinmelidir ki emperyalistler bu eşikleri aşsalar da tarih
karşısında yenilmeye her zaman mahkum olacaklardır. Bugün Rusya ve
Çin'e tarihin yanlış tarafında olduğunu
söyleyen ABD, kendi sınıf çıkarları
yanıyla belki halkı ve doğru olabilir
ama toplumsal tarih açısından yanlış
yerde bulunan kendileridir. Yenilgiye
mahkum olan taraf halkların haklı
ve doğru olan tarafı değildir. Yanlış
olan taraf emperyalizme boyun eğmeyen ve direnen Suriye yönetimi
ve Beşar Esad değil, emperyalistlerdir... Geçici başarılar elde etseler de
tarih karşısında yenilmeye mahkum
olacaklardır.

25 işçi, “Köşe Başı Restorant Patronları Nedim
Aşkın, Bülent Timuroğlu Çaldığın Haklarımızı İstiyoruz,
Alacağız!” Rozemi Tekstil İşçileri” yazılı pankartı
açarak, restaurant önüne “Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz", "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını
atarak geldiler. Polislerin saatler öncesinde 2 otobüs
dolusu çevik kuvvetle koruma altına aldığı restorant’ın
tabelasının da sökülmüş olduğu görüldü. İşçiler burada
bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada; "Bizden çaldıklarıyla lüks lokantalar
açıp işletenlerden ve lüks içinde hayatlarını devam ettirenlerden bundan sonra eylemlerle hakkımızı arayacağız.
Buraya her Cumartesi ve Pazar günleri saat 19.3021.30 arasında gelerek müşterilerin burada iftar açtığı
anlarda iş yeri sahiplerini teşhir edeceğiz” denildi.
İşçiler, 1 saat restorant önünde oturduktan sonra eylemlerini sonlandırdılar.
gerçekleştiren eylemde şehit düşen Erdal Dalgıç, devrim
şehitlerimiz Aykut Kaynar ve Nilüfer Alcan’ın memleketi
olan Bolu’da “Cephe” ve “Erdal Dalgıç Ölümsüzdür!”
yazılamalarıyla selamlandı. 12 Temmuz şehitlerimiz
için de “12 Temmuz Şehitleri Ölümsüzdür!” yazılamaları
yapıldı.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Tam Gün Yasası Anayasa

Devrimci Memur
Mahkemesi Tarafından İptal Edildi!
Hareketi
Adalet Bakanlığı’nın 650 sayılı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında
(KHK) Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı 27 maddesi anayasa
mahkemesi tarafından usulden iptal
edildi. Bu arada Adalet Bakanlığı’nı
ilgilendiren bir kararnamenin 6 maddesinin hekimlerin çalışma sınırlamaları ile ilgili olduğunu belirtelim.
Anayasa Mahkemesi KHK’nin, 36, 37,
38, 39, 40 ve 41. maddelerinde; devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA
gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini “Yetki Kanunu kapsamına
girmediğinden” iptal etti.
650 sayılı KHK ile sadece devlet
hastanelerindeki değil, üniversitelerdeki hocaların, aile hekimlerinin,
GATA'daki, hatta özel hastanelerdeki hekimlerin çalışma şartlarında değişiklikler getiriyordu. Örneğin bir
aile hekiminin aynı zamanda mesai dışında işyeri hekimi olarak çalışmasına da engel oluyordu. Bu sebeple pek
çok işyeri hekimin tazminatsız işten
ayrılmasına neden olundu. Muayenehanesi olan hekimin SGK anlaşmalı
bir özel hastanede çalışmasına engel
olunuyordu. Hocaların muayenehanesi varsa üniversite hastanelerinde
hasta görmesine engelleniyordu. Bu
ise tıp eğitimi alan öğrenciler ve uzmanlık eğitimi alan asistanların eğitimine engel oluyordu. Aynı zamanda özel ameliyatları yapan veya alanında sayılı olan hocaların hasta bakmasını engelleyerek üniversitelerde
hasta görmelerini engellediler ve pek
çok hastayı özel hastanelerdeki hocalara muhtaç ettiler. Ancak Tayyip
Erdoğan, hastalandığı zaman özelde çalışan bir cerrahi hocasının,
başka bir üniversitede çalışan anestezi hocasının, Marmara üniversitesi hastanesinde kendi ameliyatını yapmalarında bir sakınca görmedi. Çünkü her an yalan söyleyenler kendi koydukları kurallara uyma
gereği hissetmiyorlar.
Başbakan ve sağlık bakanı her fır-

AKP, Yeni Bir Düzenleme Yapacağım Diyor!
Mahkeme Kararını Tanımıyor!
Sağlık Emekçileri; Mahkeme Kararları Değil,

Çözüm DİRENMEKTİR!
satta hekimlerin düzgün çalışmadığını, hastaneleri muayenehaneleri
için kötüye kullandıklarını söylüyorlar. Vatandaşı muayenehaneye
mahkum etmeyeceklerini söylüyorlar.
Tam gün olarak bilinen düzenlemeleri de bunları önlemek için yaptıklarını söylerken yalan söylüyorlar. Bugün telefonla ya da internetten randevu sistemi ile hastaları hekimlerin
muayenehanesine gelenlerden seçmesi imkansız haldedir. Telefonla
randevu sistemi yıllar önce de uygulanabilecek bir yöntemken bunu uygulamadılar. Sevk sistemi ile sadece
ihtiyacı olan hastaların üniversite ve
eğitim araştırma hastanelerine gitmesini sağlayabilecekken bunu da
yapmadılar. Bir yandan hastanelerin
önünde uzun kuyruklar oluşmasını yol
açtılar. Diğer yandan liseden sonra 10
(on) yıl eğitim almış bir uzman hekimin maaşını hak ettiğinden oldukça düşük tuttular ve adım adım yozlaşma için açık kapılar bıraktılar.
Evet kamuda çalışırken mesleğini
etik uygulamayanlar oldu, ancak bundan bütün hekimleri sorumlu tutamayız. Zaten şu anda da uygulanan
performans sistemi ile ne kadar çok
hasta ile ilgili işlem yapılırsa o kadar
çok döner sermaye ek ödemesi verilen sistem aynı zihniyetteki hekimlerin işine gelmektedir. Ancak hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çoğunluğu döner sermaye sistemine
karşıdırlar. Onlar emeklerinin karşılığı kadar maaş almayı talep ediyor,
tam gün süreyle, nitelikli hizmet verebilecekleri şartlarda çalışmayı talep
ediyorlar. TTB (Türk Tabipler Birliği) ve SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası) yaptıkları hemen bütün eylem ve grevlerde bu taleplerini dile getiriyorlar. AKP burada da kavramları bilerek karıştırarak
sanki bu uygulamalara karşı çıkanları,

tam gün çalışmaya karşı gibi gösteriyor.
Bugün AKP'nin başhekimleri “sayesinde” performans sistemi nedeniyle günlük muayene edilebilecek
hasta sayısının çok üzerinde randevu
verilmektedir. Bu nedenle pek çok
branşta her hastaya birkaç dakika
ancak ayrılabilmektedir. Biriken döner sermayenin büyük çoğunluğu ise
sanılanın aksine hastane çalışanlarına dağıtılmamakta, hastanelerin giderleri için harcanmaktadır. Çünkü
sağlığa verdiği önemle övünen iktidar, devlet hastanelerine yeteri kadar
bütçe ayırmazken özel hastaneler
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) aracılığı ile karlarına kar katmaktadır.
Bugün pek çok özel hastane acillere
gelen hastalar için fazla ödeme almak
amacıyla gerçekte olmayan tanıları
girmekteler. İktidar -bunu bilmesine
rağmen- paranın tekellere gittiği sürece onlar için sorun olmamaktadır.
Son yıllarda özel hastanelere verilen maddi destekle, hekimler tarafından özel hastane ile kamu hastaneleri arasında alternatif olarak görülen muayenehaneler rekabet karşısında güçsüz düşmüşlerdi. Hekimleri kendi imkanları ile açtıkları muayenehanelerde çalışılamaz hale getirmişlerdi. Tam gün olarak bilinen değişikler ile muayenehaneleri tamamen
bitirmek istiyorlar. Böylece özel hekimliği seçenleri, özel hastanelerde
daha kolay ve daha ucuza çalıştırabilecekler.
Anayasa mahkemesinin iptal kararından hemen sonra sağlık bakanı
Recep Akdağ “Kararın usulden bozulduğunu zaten yeni düzenleme için
de 6 ay süre olduğunu” söyledi. Onlar için mahkeme kararlarının bir önemi olmadığını daha önceden de aynı
konuda mahkemenin iptal kararından
sonra tekrar kanunlaştırmalarından
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biliyoruz. Mahkeme kararları, yasalar,
kanunlar onlar için geçerli değil. AKP
kendi çıkarları için her şeyi yapmaya
hak olarak görürken işine geldiği zaman “Hukuk devletinden” bahsediyor.
Örneğin mahkemenin Sulukule’deki
“Kentsel Dönüşüm projesini” durdurma kararını da dinlemediler. Bildiklerini okuyorlar.
AKP tam gün yasasında mahkeme
kararını dikkate almayacağını yeni bir
düzenleme yapacaklarını söylüyor.
Anayasa mahkemesi bu ve sağlıkta dönüşüm projesindeki diğer iptal kararları, süreci geciktirmesi bakımından kısmen kazanım gibi görünse de sağlık emekçilerinin ümitlerini buraya bağlanması açısından
da tehlikelidir. Anayasa mahkemesi veya yargının başka kurumları ile
AKP arasındaki anlaşmazlık geçicidir ve giderek de AKP lehine çözülmektedir. Belirleyici olacak olan açılan davalar veya yapılan görüşmeler
değildir. Sağlık emekçileri, mesleklerini ve onurlarını ancak kendileri koruyabilirler. Kısa süren eylemler ve bir

günlük grevler sorunlarının farkına
varan sağlık emekçilerinin güvenini
kırıyor. Sorunların değiştirilemeyeceği
düşüncesinin yerleşmesine sebep oluyor. Ancak kararlı ve kesintisiz bir
şekilde mücadeleyi sürdürerek baskılara karşı gelebiliriz. Kazanımlar
sağlayabiliriz. Gündeme göre eylemler değil gündemi belirleyen direnişler örgütleyebilmeliyiz. Sağlık
alanındaki saldırı çok büyük, mücadeleyi de büyütmeliyiz.
Halkımız,
Sağlık alanında var olan saldırı sadece sağlık emekçilerinin çalışma
şartları sorunu değildir. Hepimizin sorunudur. Sağlık hizmetlerinin ne zaman ihtiyaç hissedileceği, hangi düzeyde ihtiyaç olabileceği ve nelere ihtiyaç duyulacağı önceden tahmin edilemez, rastlantısaldır. Sağlık hizmetleri ertelenemez ve yerine başka hizmetler koyulamaz. Tam gün çalışma,
kamu hastaneleri birliği, genel sağlık
sigortası... hepsi bütünün parçalarıdır.
Hepsi sağlıkta dönüşüm programı
denilen özelleştirme planının bir par-

çasıdır. Hekimlerin, sağlık emekçilerinin çalışma şartları bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Özelleşme süreci
tamamlandıktan sonra ancak parası
olan sağlık hizmeti alabilecek. Bunu
git gide artan katkı paylarından, reçete başına para alınmasından, ilaç
ödemelerinin kısıtlanmasından anlayabiliriz. Sağlık hakkımız için mücadele etmeli özelleşme saldırısına
karşı direnişler örgütlemeliyiz.
Muayenehanelerin varlığı veya
yokluğunu, sağlığın ücretsiz ve kamusal olması durumunda veya tekeller karşısındaki durumlarına karşı farklı değerlendirebiliyoruz. Tabi ki
doğru olan herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve anadilde sağlık hizmeti verilmesidir. Ancak emperyalizmin yeni
sömürgesi olan ülkemizde maalesef
mümkün olmadı, olamaz da. Bu ancak bağımsız politikalarla, demokratik karar mekanizmaları ile uygulanabilir. Halkın çıkarları için yönetilen
ülkelerde, halk iktidarlarında mümkün
olabilir.
Kamu Emekçileri Cephesi

29 Temmuz
2012

19 AYDIR YÜRÜYÜŞ ÇALIŞANLARININ
ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KESİNTİSİZ EYLEM
YAPAN HALK CEPHELİLERİ SELAMLIYORUZ!
TUTUKLAMALARDA MAHKEME ÖNLERİNDEYİZ,
TAHLİYELERDE OMUZ OMUZA HALAYLARDA!

24 Aralık 2010 tarihinde Yürüyüş
dergisinin yayına hazırlandığı Ozan
Yayıncılık’a, halk düşmanı AKP'nin
işkenceci polisleri tarafından yapılan
baskın sonucunda tutuklanan Yürüyüş dergisi çalışanlarının yargılandığı
davanın duruşmasına 20 Temmuz
günü devam edildi. Duruşma sonunda Kaan Ünsal, Naciye Yavuz,
Musa Kurt, Cihan Gün ve Halit
Güdenoğlu tahliye edilirken, 24
Aralık 2010 günü sokakta yürürken gözaltına alınan Remzi Uçucu
tahliye edilmedi.
Mahkeme öncesi sabah saat
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09.00'da Ankara Adliyesi'nde
biraraya gelen Halk Cepheliler, tutsakların getirilişlerini beklemeye başladı. Saat 09.30 civarında Adliye’ye getirilen tutsaklar,
“Yürüyüş Halktır Susturulamaz”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganları ile karşılandı.
Mahkemenin ardından Ankara
Adliyesi'nin önünde halaylar çeken
Halk Cepheliler, sloganlarla mahkemeden çıkartılarak tahliye için
hapishaneye geri götürülen devrimcileri uğurladı.
Ardından Ankara Adliyesi önünde Halk Cepheliler tarafından yapılan açıklamada, baskının ve tutuklamaların hukuksuz olduğunun 19

aydır anlatıldığı, ancak mahkemenin
bugüne kadar siyasi bir karar olarak
Yürüyüş çalışanlarını tutuklu bulundurduğu söylendi. “Yürüyüş
Halktır Susturulamaz”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı mahkemeye 70 kişi katıldı.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
Katillerimizle Aynı Sofrada Oturanlar
Alevi Halkına İhanet Edenlerdir!

Aleviler Adına Konuşmalarına
İzin Vermeyeceğiz!
“Ben ölümü saadet biliyorum ve zalimlerle yaşamayı ise zillet.”

İmam Hüseyin

AKP, iktidarı döneminde halka
yönelik oy avcılığı yapmak, laik ve
“tüm inançlara eşit uzaklıkta” olduğunu göstermek için çalıştaylar,
kahvaltılar vs. düzenledi, düzenlemeye de devam ediyor. “Alevilerin
belli sorun ve taleplerinin demokrasi
ve insan hakları temelinde ele alınıp
değerlendirmesini amaçlayan” ve
7 etaptan oluşan Alevi Çalıştayları’nın
ilki, 3-4 Haziran 2009’da sonuncusu
ise 28-30 Ocak 2010’da gerçekleştirildi. Amaç Alevileri düzeniçine çekmek ve Aleviler üzerinde her dönem
baskı uygulayan egemenlerle Alevileri
“birleştirip kaynaştırmak”tı... Bu oyunun arkasında yatan ise, egemenlerin
düzenlerini koruma isteğidir. Çünkü
Alevilerin direnişçi, düzene muhalif
olan yanlarını çok iyi biliyorlar. Bunu
yok etmek için katliamlar düzenleyen
de bu devlettir; iftar sofralarında bizi
yok etmek isteyen de...
Sünni-Alevi halk arasında bir sorun yoktur... Çünkü iki kesim arasında
sınıfsal bir çelişki yoktur. Hepimiz
de bu halkın insanlarıyız ve hepimiz
de egemenlerin sömürüsü altında
eziliyoruz. Dini olarak ayrı inançlarımız olabilir ama bizi birleştiren
çok daha büyük ortak noktamız var...
Sağlık, eğitim, konut, çalışma ve bir
bütünüyle tüm temel haklarımızla
sağlıklı ve güvenlikli bir gelecek
hakkımızın gasp edilmesidir bu ortak
özelliğimiz. Bu bizi “ezilen sınıf”
olarak birleştirmektedir. Bu nedenle
diyoruz ki, içiçe yaşayan Alevi ve
Sünni halklar arasında herhangi bir
sorun yoktur. Var olan yapay sorunları
yaratan ise bu düzenin kendisidir.

Maraş katliamını hatırlayalım...
Bizzat faşistler, 19 Aralık 1978’de
Maraş merkezindeki Çiçek Sineması’na, Türk şovenizmi propagandası
yapan “Güneş Ne Zaman Doğacak”
isimli film gösterildiği sırada bomba
attılar. Sonra bunu Aleviler yapıyormuş gibi gösterip, ertesi gün Alevilerin yoğunlukla oturduğu Yörükselim
Mahallesi’nde bir kıraathane bombalandı. Ve Devlet, aynı Sivas’ta olduğu gibi bu katliamı izledi... Faşist
katillere Devletin polisinin, askerinin
müdahale etme tarihi 24 Aralık’tı...
5 gün sonra, katliam karşısındaki
sorumluluğunun artık gizlenemez
duruma gelmesi üzerine müdahale
etmişlerdir.
Yani demek istediğimiz Alevileri
ve Sünnileri birbirine kırdırmaya çalışan bu düzen, ezilmişliğimizi unutturmak, ezenlere karşı birlik olmamızı
engellemek için bizi düzeniçine çekmeye, oraya hapsetmeye çalışmaktır.
Katliam boyutu korkmamızı, çalıştaylar boyutu ise çözümü düzeniçinde görmemizi sağlamak içindir...
Ve Devletin, Aleviler içindeki
işbirlikçileri bu plana zemin hazırlamak için iftarlar düzenliyorlar.
2008 Ocak ayında AKP’nin Alevi
kökenli İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu öncülüğünde 6 Alevi derneği
tarafından Muharrem ayında iftar yemeği verilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bu iftarda bin kişi
vardı ve bunlardan sadece 498’i Alevi’ydi. Erdoğan, “Ben buraya sizin
mateminizi paylaşmaya değil hep birlikte bizim matemimizi paylaşmaya
geldim. Bu matem bizim matemimizdir.” demişti o iftar yemeğinde.
Erdoğan’ın söyledikleri bununla
da bitmedi: “Siz biz ayrımı olmadan

hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz. Yolumuz, rehberimiz birdir. Menzilimiz
birdir. Asıl olan istikamettir, yoldur.
Yol kavramının bu zengin kültür haritamız içindeki özel manasını çok iyi
biliyoruz. Bu yolda öfke, ayrılık, senlik
ve benlik yoktur. Sadece biz vardır...
Din özgürlüğünü garanti altına almak
zorundayız.” demişti Erdoğan.
2008’den bu yana Alevilerin hangi
hakları geri verildi?.. Kaç tane cemevi
açıldı?.. Zorunlu din dersi kaldırıldı
mı? Alevilerin dini inançlarını yerine
getirebilmesi için neler yapıldı?.. Katillerimiz cezalandırıldı mı?...
Erdoğan’ın sözünü ettiği yol
Alevi halka kapalıdır. Onların yolu
katliamcılığın, katilleri özgür dolaştırmanın, Alevileri inkâr etmenin
yoludur... Aleviler bu yolda yolcu
olmayacaktır...
İftar yemeğinin ardından, AKP’nin
söylediklerinin aksine zorunlu olmayan din dersi “Din ve ahlak eğitim
ve öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu olup Devletin
denetim ve gözetimi altında yapılır.”
denilerek zorunlu hale getirildi.
Türkiye’de 80 bini aşkın cami varken, toplam 598 cemevi var. Bunların
329’u AKP iktidarı döneminde yapılmış. Ama AKP tarafından yapılmadı bunlar.. Fiili işgallerle, direnişlerle, AKP’nin yıkma çabalarına
rağmen kuruldu bu cemevleri...
Sadece İstanbul’da 3 bin 28 cami
var... İstanbul’daki cemevi sayısı ise
62... Yani İstanbul’da cemevi sayısının
48 katı kadar cami var... Ve üstelik
hala açılmaya devam ediliyor. Camiler
de halkın ihtiyacı kadar yapılmalıdır
tabii ki... Bizim eleştirimiz cami yapılmasına değil, hangi amaçla yapıldığına ve diğer taraftan cemevlerinin ibadethane olarak bile tanın-
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
mamasına yöneliktir.
Ve Devlet’e yaranma çabası bu
yıl da devam ediyor. 2008’de Muharrem ayında verilen iftar, bu sene
Ramazan’da veriliyor. 26 Temmuz’da
İstanbul’da Polat Renaissance Oteli’nde Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün katılacağı bir iftar yemeği
düzenleniyor. Anadolu Alevi Bektaşi
Federasyonu tarafından düzenlenen
iftara 800 kişi davetli... Yemek davetiyelerinde Federasyon’un adı geçmiyor. Onun yerine tertip komitesi
adına İbrahim Polat ve Zeynel Abidin
Erdem’in isimleri geçiyor. Alevi bir
işadamı olan Polat, 2008’deki Muharrem Orucu iftarına da katılmıştı.
Erdem ise Alevi değil... Üstelik
TBMM Başkanı Bülent Arınç tara-

fından 2006 tarihinde verilen bir
“TBMM Üstün Hizmet Ödülü” var…
Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Önalan,
iftar yemeği vermelerinin gerekçesini
“Türkiye’deki kardeşlik mozaiğini
yansıtan bir tabloyu toplumumuza
göstermek için böylesi bir iftar veriyoruz.” diyerek açıklıyor..
Aleviler adına konuşma hakkını
kendinde gören Önalan, Alevilerin
bu yemekten “rahatsızlık” duymayacağına inandığını da söylemiş.
Kimse Aleviler adına bir iftar yemeği verilmesini, üstelik bu yemeğe
katillerimizin çağrılmasını istememiştir.
Bizim soframız halkların sofrasıdır... Bolluk, bereket sofrasıdır...

Biz Sünnilerin iftarında da, Alevilerin iftarında da ancak ve ancak
halkın sofrasında diz kırarız... Beş
yıldızlı otellerde, katillerimizle aynı
sofraya oturmayız.
Bizi katleden, katillerimizi koruyan, haklarımızı gasp eden bu düzenin
temsilcileri ile aynı sofrada oturmak
Aleviliğe ihanet etmektir. Hiçbir
Alevi kurumu bu yemeğe destek vermemelidir. Alevi halkımız, AKP’nin
bu oyununu görmeli ve haklarımızı
almanın yolunun ancak ve ancak direnişten geçtiğini görmelidir.
Biz sustukça bizim adımıza daha
çok konuşacaklar, Aleviliği özünden
çıkartacaklar... Bu nedenle tepkimizi
göstermeliyiz... Sessiz kalmamalıyız...

Şehitlerimiz, Anadolu’nun Dört Bir Yanında Toprağa Düşen Tohumdur
Tohumlar Halkın Elinde Filizleniyor
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Halk Cepheliler, Malatya ve Kürecik’te düzenlenen
iki ayrı festivale katıldı. Malatya Halk Cephesi, Arguvan’da 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan “Geleneksel
10. Arguvan Türkü Festivali’nde kitap, dergi ve tutsak
ürünlerinin yer aldığı bir stant açtılar. Açılan standa Arguvanlılar’ın ilgisi yoğundu. Bir çoğu önceki festivallerden, başka çalışmalardan tanıyorlardı Halk Cephesi’ni.
Standı, yurtdışından gelenler, şehit aileleri ve tutsak
aileleri de ziyaret ettiler. Festivalde 60 Halk Gerçeği
dergisi halka ulaştırılırken, birçok kitap da satıldı. Standa
gelenlerle yapılan sohbetlerde devrimciliğin ve mücadelenin hala devam ettiği, bu ülkede tek alternatifin devrimciler olduğu anlatıldı. Halkın emeğiyle devrimcilerin
öncülüğünde örgütlenen festivallerin öneminden bahsedilerek, Okmeydanı’nda yapılan Anadolu Halk Festivali
anlatıldı.
Malatya Halk Cephesi, 21 Temmuz günü de üçüncüsü
yapılan Kürecik Demokrasi ve Barış Şenliği’ne katıldı.
Şenlik, Kürecik’te kurulan füze kalkanının zararlarının
halka anlatıldığı bir panelle başladı. İlginin yoğun

olduğu festivalde Halk Cephesi de “Füze Kalkanı Değil
Bağımsız Türkiye İstiyoruz”, “Füze Kalkanı Değil Demokratik Liseler İstiyoruz” ve Malatya devrim şehitlerinin
yer aldığı 3 adet pankart açtı. Açılan stantta; Boran, Haziran, Tavır ve Yar yayınları ile Kurtuluş ve Halk
Gerçeği Dergisi’nin tanıtımları ve satışları yapıldı.
Elbistan ve Adıyaman’daki Özgür Tutsakların gönderdiği
ürünler de stanttaki yerini aldı.
Halkın ilgi gösterdiği standı, şehit ailelerimizden
Mustafa Kemal İnan’ın, Şefinur Tezgel ve Feride Harman’ın aileleri ziyaret etti. Şehitlerimiz ve mücadeleleri
üzerine sohbetler edildi. Kürecik halkının hepsi tanıyordu
onları, “Bu bizim köylü, diğeri bu Asaf Amca’nın kızı”
diye konuşuyorlardı. Birçok insan şehitlerin bulunduğu
pankartın resmini çekti. Yurtdışından da gelenler vardı.
Saat öğlen olunca kazanlarda pişen pilavlar halka
dağıtıldı. Yemekten sonra semahlar dönüldü ve katılan
konuk sanatçılar sırayla konserlerini verdiler. Akşamın
geç saatlerine kadar süren festival coşku ve mutlulukla
sonlandı.
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AKP’nin Yalanlarına
İnanmayalım
Evlerimizi Yıktırmayalım!
AKP “Kentsel Dönüşüm Projesi”
kapsamında “7 milyon evi yıkacağım!” diyor.
Samsun’da TOKİ konutlarını
gördük, dere yatağı doldurularak yapılan TOKİ konutları yağan yağmurda
selin altında kaldı ve dördü çocuk 5
kişiye mezar oldu. Toplam 14 kişi
AKP’nin hırsızlık, yağma ve talan
politikaları sonucunda katledildi.
Samsun’daki yağma ve talanı yağan yağmur ve 14 kişinin can vermesiyle öğrendik. Ancak tekil bir
örnek değil; işte bazı örnekler.
“Bursa Doğanbey’deki kentsel
dönüşüm projesinde hak sahipleri
30 ayda teslim edilmesi gereken evlerine 70 aydır kavuşamadı. TOKİ
ise hak sahiplerine yeni sözleşme
imzalatarak hak sahiplerinden daha
fazla para alma peşinde!” (19 Temmuz 2012, Birgün)
Dönüşüm projesinde evini belediyeye devreden kişilerden Doğanbey
Konutları Komşu Birliği Derneği
Başkan Yardımcısı Emrah Tepe yaşanan sorunu söyle anlatıyor: “İlk
başta 13 katlı lüks evler yapılacağının vaat edildiğini, ardından binaların rant amacıyla 23 kata çıkartıldığını, evlerin içinin kalitesiz olduğunu ve şimdiden rutubetlenen
daireler olduğunu söylüyor. Projeye
dava açan hak sahiplerinin davalardan kazandığı tazminatların da
diğer hak sahiplerine ödetilmeye
çalışılıyor.” (19 Temmuz, Birgün)
Bir başka örnek: “17 Ağustos
1999 Büyük Marmara depreminde
en fazla binanın yıkıldığı yer olan
Hacı Mehmet Ovası’na TOKİ’nin
girmesinin ardından yüzlerce konut
inşaa edildi.... Afet İşleri Genel Müdürlüğü 2 bine yakın insanın enkaz
altında yaşamını yitirdiği için ‘ölüm
ovası’ olarak adlandırılan bölgeye
önlem şartı alan statüsünde iki kat
sınırı getirmişti. Ancak TOKİ
2006’da kendi imar planını yaparak
ovaya 4 katlı konutlar inşaa etmaya
başladı.” (Evrensel, 21 Temmuz

2012)
Aynı
yer
için
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Özgür
Bayraktar “Burası bataklık. Zemin
diye bir şey yok. ‘99 depreminde bu
ovanın yüzde 80-90’ı yıkılmıştı. İmara açılması çok büyük hata. Türkiye’de yapı denetimi zaten bir muamma. TOKİ de kanun gereği kendi
ruhsatını kendi alıyor...” (Evrensel,
21 Temmuz 2012)
Marmara depreminde binlerce
kişi enkaz altında kalmış, TOKİ için
dert mi? AKP Van depreminden sonra
“Seçim kaybetmek pahasına da olsa
Kentsel dönüşümü yapacağız!” diyordu yeni ölümler olmasın diye.
Yalanları ortaya çıkıyor: Deprem
yağma ve talanın bahanesi, bırakın
depreme karşı önlem almayı AKP,
bataklıkların üstüne, fay hatlarına
konut yapıyor. Yarın yine binlerce
kişi öldüğünde Samsun’da olduğu
gibi “Suçlu aramak ucuzluktur”
diye üstünü kapatmaya çalışacaklar.
Tartışılmasını bile istemeyecekler.
Başka bir örnek Ankara’dan:
“Samsunda yaşanan sel felaketinde
4’ü çocuk 5 kişinin ölümüne neden
olan TOKİ‘nin Ankara’nın göbeğinde
de dere yatağına bina yaptığı ortaya
çıktı. Mimarlar Odası yeni felaketlere
yol açabileceği uyarısında bulundu.”
(20 Temmuz 2012, Yurt)
Yine Osmaniye’nin Fakıuşağı
Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları
bölgesinin sel tehditi altında olduğu
ortaya çıktı. Osmaniye’de Devlet Su
İşleri 6. Bölge Müdürü Nevzat Aksu,
"Konutların yapıldığı bölgeyi gördükten sonra Samsun’la aynı güzergahın olduğunu söylüyorum. Hakikaten içler acısı bir durum söz konusu.
Oradaki derelerden 60 metreküp saniye su geldiğini düşünürseniz binaların değil bodrum katları, birinci
katları bile kesinlikle suların içerisinde
kalabilir!" dedi. (Doğan Haber Ajansı)
Aldatılıyoruz. Mülk sahiplerine
ev verilecek deniliyor. Sözleşmeler

yapılıyor ama
halk bir kez borçlandırıldıktan sonra sözleşmelere uyulmuyor.
Yeni sözleşmeler çıkartılıyor halkın
karşısına.
Depreme karşı sağlam konutlar
deniyor; bataklık zeminlere, fay hatlarına, dere yataklarına konutlar yapılıyor. Halkın elinde konutları arsaları
alındığı gibi halka da dere yataklarına,
fay hatları üzerine, bataklık zeminlere
yapılan konutlar düşüyor.
Daha yolun başındayız. AKP, mahallelerimizde tek tek bizi kandırmaya
çalışacak. Bizi, mahallelerimizdeki
örgütlülüğümüzü bölüp parçalamak
için aramıza fitne-fesat sokmaya çalışacak. Bizim evimize üç lira verirken,
komşumuza beş lira verip bizi birbirimize düşürmeye çalışacak. Evlerimizi
yıkacaklar, bize ev verdiklerini söyleyip
bir sürü borçlandırdıktan sonra şehrin
dışındaki TOKİ konutlarına sürecekler.
Ardından da o borçları ödeyemeyeceğiz
ve evimizi bizden zorla alacaklar.
Ödesek bile Samsun’daki gibi dere
yataklarına, bataklık üstlerine, dolgu
zeminlere, fay hatlarına yapılan o evler
bize mezar olacak.
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AKP’nin Yalanlarına
İnanmayalım, Evlerimizi
Yıktırmayalım!
AKP, yoksul halkın yaşadığı mahalleleri haritadan silmek, yerine rezidanslar dikmek istiyor.
Halkımız; AKP’nin yalanlarına
kanmayın. bizi borçlandıracaklar,
yüzbinlerce yoksul halkımız taksitlerini ödeyemeyecek ve hacizle ellerindekiler geri alınacak.
Kentsel dönüşüme karşı direnelim.
Tüm mahallelerde Halk Komiteleri kuralım ve AKP’nin yağma, talan
ve yıkımına karşı direnelim...
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2B Yağma ve Talandır! Yağma ve Talana
Karşı Emeğimiz ve Alınterimiz İçin Birleşelim!
Köylüyüz Haklıyız Kazanacağız!
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Bursa’nın Gemlik İlçesi’nin Karacaali Köyü’nde,
Zeytin Üreticileri Komisyonu tarafından 22 Temmuz günü,
halkın arazilerinin “orman vasfını yitirmiş araziler” denilerek gasp edilmesinin yasası olan “2B yasası” ile ilgili panel düzenlendi. Günler öncesi başlayan panel çalışmaları kapsamında Karacaali, Haydariye, Büyük Kumla,
Küçük Kumla, Yeniköy, Narlı köylerinde ve Gemlik merkezindeki köylülerin uğradığı kahvelerde afişler asıp
panel duyuruları dağıtılarak sohbet edildi.
AKP iktidarı dünya tarım tekelleri ve işbirlikçi sermayenin çıkarları için ranta açtığı orman arazilerini, yıllardır o toprakları işleyen ve bakan köylülerin elinden almak için 2B yasasını geliştirdi. Bunun karşısında köylünün birleşmekten başka çaresi yok. Zeytin Üreticileri Komisyonu da bu nedenle 22 Temmuz günü Karacaali
Gençler Kahvesi’nde panel yaparak, 2B’yi ve buna karşı mücadeleyi köylülerle tartıştı.
Panele, Tarım Orkam-Sen İstanbul Şube Başkanı Şenay Elhüseyni, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya
Aslan, İstanbul Yıkımlara Karşı Halk Komitesi’nden Deniz Sevük, Zeytin Üreticileri Komisyonu’ndan Cezmi Bayraktar konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Cezmi Bayraktar, konuşmacıları ve dinleyicileri selamlayarak, “hoşgeldiniz”
dedi. 2B ile ilgili kısa bir anlatım yaparak duyarlılıktan bahsetti. Bu sorunun sadece buradaki insanları kapsamadığı
ve daha çok insanın canını yakacağını anlatarak, üreticilerin geleceğe yönelik hayallerinin çalındığını anlattı. Daha
sonra sözü Şenay Elhüseyni’ye verdi.
Tarım Orkam-Sen İstanbul Şube Başkanı Şenay
Elhüseyni, “Karacaali’ye İngilizler’in işgal için girmek istediğinde bu köyün gençlerinin işgale karşı direndiğini ve
bugünde toprakları için işbirlikçileştirilmiş bu düzene karşı verilecek mücadelenin aynı şey olduğunu anlattı. Birçok yasaların çıkarıldığını ama bu yasaların hepsinin tekellerin çıkarı için olduğunu 2B yasasının da bu kapsamda
geliştirildiğini ve adım adım tarımın yok edilmek istendiğini anlattı. Bu bölge ve köyler değerli yerlerde kurulu, ranta açmak için çıkarılıyor yasalar. Eğer burada siz-

ler zeytin üretimi yapıyor, geçiminizi ondan sağlıyorsanız, buralar sizin hakkınız. Kullanım hakkı verilmelidir.
Geriye dönük 5 yıllık ecrimsil verildi mi? Verildiyse bu
alan üreticilerindir. Kiralanabilir. Ancak satışına karşı olmalıyız.” diye konuştu.
Halkın Hukuk Bürosu’ndan (HHB) Oya Aslan, HHB’yi
anlatarak konuşmasına başladı. 2B yasasının Kentsel Dönüşüm yasasıyla birleştirilerek kapsamının daha da geliştirildiğini ve Anayasa’da belirtilen orman arazilerinin
kullanımı ile ilgili maddelerin 2B, Afet Yasası ve Kentsel Dönüşüm yasalarıyla büyük bir talan ve ranta açıldığını anlattı. Toplu hareket edilmesi gerektiğinin vurgusu
yapıldı.
İstanbul Yıkımlara Karşı Halk Komitesi’nden Deniz
Sebük, kentsel dönüşümle ilgili deneyimlerinden örnekler vererek, tek tek gidilip görüşülmesinin önüne geçilmesi
ve toplu hareket edilmesi gerektiğini anlattı. “Komiteler
kurup haftalık toplantılar yaparak üreticilerin birliği sağlanmalıdır. Karşımızdaki sistem de toplu hareket ediyor.”
diyen Sebük, sorunun dil, din, renk sorunu olmadığını, toplu hareket edildiğinde sonuç alındığını söyleyerek örnekler
verdi.
Son olarak Zeytin Üreticileri Komisyonu’ndan Cezmi Bayraktar sözü alarak, “Bir çalı kesiyorsun ceza kesiyorlar. Ama dağlara, tepelere taş ocakları yapan, ağaçları kesen sermaye kesimine hiçbir şey yapılmıyor. Koca
ağaçları kesen yetkilerle sordum. Neden kesiyorsunuz bu
güzel ağaçları. Bana bu ağaçlar işe yaramıyor dediler. Yani
ağaçlara bakarken para getirir mi getirmez mi gözüyle bakıyorlar. Kapitalizm işte bu. Her şeye para getirip getirmediği gözü ile bakıyor.” diye konuştu.
Panel, konuşmacıların anlatımları sonrası soru cevap
bölümüyle devam etti. Birçok köylü 2B ile ilgili sorular
sordu. Üreticiler panelin düzenlenmesinden memnun
kaldıklarını belirterek teşekkür ettiler. Karacaali, Haydariye, Büyük Kumla, Küçük Kumla, Narlı ve çevre köylerden 80 kişinin katıldığı panel mücadele çağrısıyla sona
erdi.
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Kıdem Tazminatı
Vazgeçilmez Hakkımızdır!

DİH’liler, AKP’nin “İşçilerin hepsi kıdemden yararlanamıyor, kıdem tazminatını fona devredeceğiz, böylece her işçi yararlanmış olacak.” yalanıyla hak gasbını meşrulaştırmaya çalıştığını belirttiler.

minatı ödemek zorunda olduğundan kolay-kolay işten atamıyordu. Kıdem tazminatının kalktığı koşullarda iş güvencemiz de ortadan kalkmış olacaktır. Kıdem tazminatının kaldırılmasıyla işten atılma korkusuyla çok daha kolay sindirileceğiz. Patronların kendi deyimiyle KOLAY
ALINIP KOLAY ATILACAĞIZ.” Buna “Esnek Çalışma
Şartları” diyorlar. Kıdem tazminatının kaldırılması bunun
sadece bir parçasıdır. Taşeronlaştırma… Özel istihdam büroları… Bölgesel Asgari Ücret… Kiralık işçiler... Bütün
bu uygulamaların gündeme getirilmesinde amaçlanan işçi
sınıfını ekonomik olarak çökertmek, her türlü haksızlığa
boyun eğer ve ses çıkaramaz hale getirmektir. Bu saldırılarla bizi daha çok köleleştirmek istiyorlar.” açıklamasında bulundu.

Kıdem tazminatının işçinin iş güvencesi olduğunu belirten DİH, “Patronlar bizi işten çıkardığında kıdem taz-

DİH son olarak şu çağrıda bulundu: “İşçiler, Emekçiler! Tek Yol Direnmektir, Hakkımıza Sahip Çıkmaktır!”

Şehitlerimizi Yeni Şehitler
Pahasına Aşacak,
Savaşı Büyüteceğiz!

Devrimci İşçi Hareketi’nden
BEDAŞ İşçilerinin Direnişini
Ziyaret!

Devrimci İşçi Hareketi, 19 Temmuz günü Genel-İş
Aksaray Şubesi’nde, 12 ve 14 Temmuz’da oligarşi tarafından katledilen şehitlerimizin anmasını yaptı. Anma,
12 Temmuz şehitleri nezdinde tüm devrim şehitleri adına yapılan saygı duruşu ile başladı. “Bize Ölüm Yok” diyerek düşmana meydan okuyan şehitlerimizin direnişi
anlatıldı. Anmada, Nazım Hikmet’in “Zafere Dair” şiiri okundu.
12 Temmuz’dan bugüne mücadelenin bayrağının Cepheliler’in elinde olduğunun vurgulandığı anmada, mücadelemizin Erdal Dalgıçlarla devam ettiği belirtildi. Ardından Ümit İlter’in yazmış olduğu şiir ile “Onlar İçin
Her Şey Bitti” şiiri okundu.
15 kişinin katıldığı anmada; “Onlar gibi yaşayıp, onlar gibi savaşıp, onlar gibi öleceğimize bir kez daha söz
veriyoruz. Er ya da geç vatanımız bağımsız, halklarımız
özgür olacak.” denilerek, “Düşenlere” ve “Bize Ölüm
Yok” marşları hep bir ağızdan söylendi. Anma, 12 Temmuz şehitlerini tanıyan DİH’lilerin anlatımlarıyla bitirildi.

Devrimci İşçi Hareketi’de direnişin 59. günü olan 18
Temmuz’da işçileri ziyaret ettiler. Taksim’deki BEDAŞ önünde kurulu olan çadıra ''İşten Atmalara, Örgütsüzleştirmeye Karşı Birleşelim, Direnelim, Kazanalım Devrimci İşçi Hareketi'' yazılı pankartlarını açarak
giden DİH üyeleri, “BEDAŞ İşçisi Yalnız Değildir”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarını attılar.
Burada kısa bir açıklama yapılarak, “İşi, emeği, geleceği için direnen BEDAŞ işçilerinin yanındayız. Bu mücadele hepimiz adına veriliyor. Bu mücadeleyi sahiplenmek her onurlu insanın vazifesidir. Ve
inanıyoruz ki zaferle
sonuçlanacaktır.” denildi. Sonra direnişle
ilgili sohbetler edildi.
Bir saatlik ziyaret
böyle sonlandırıldı.
Yapılan yürüyüşe 13
kişi katıldı.

Emek, Sonucu
Alındığında Değer Kazanır!

tılar. Şişli’de Abide-i Hürriyet Caddesi ve Halaskargazi Caddesi ile Osmanbey’de Rumeli Caddesi’nde 90 afiş
asıldı.

Grup Yorum'un 21 Temmuz’da Harbiye Açık Hava
Tiyatrosu’nda vereceği konser öncesinde İstanbul’da yapılan tanıtım çalışmaları 16 ve 18 Temmuz günleri de devam etti. TAYAD’lı Aileler, Osmanbey ve Şişli'de afiş as-

18 Temmuz günü Mecidiyeköy Metro çıkışında konser duyurusu yapıldı. Bir saat süren çalışmada 2 tane Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Ayrıca metro çıkışına konsere çağrıda bulunan bir pankart asıldı.

Devrimci İşçi Hareketi, AKP’nin işçi emekçilerin kıdem tazminatı hakkına yönelik saldırısı hakkında 23 Temmuz günü yazılı bir açıklama yaptı. “Patronlar emrediyor
AKP yapıyor.” denilen DİH açıklamasında, bugüne kadar
hiçbir iktidarın yapamadığını emperyalizm işbirlikçisi
AKP’nin yapmak istediği vurgulandı.

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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Avrupa’da
Fransa-Paris

Sayı: 323

Yürüyüş
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2012

Fransa Paris’te Halk Cepheliler,
AKP’nin katil polisi tarafından katledilen Hasan Selim Gönen’i anmak
için 22 Temmuz günü Strasburg Saint-Denis Kemer önünde eylem düzenlediler.
“Yargısız İnfazlara Son Verilsin”
pankartının açıldığı eylemde, Hasan
Selim Gönen’in fotoğrafları ile meşaleler taşındı. Yapılan açıklamada,
“Gün geçmiyor ki emperyalizm ve işbirlikçi uşakları biz devrimcileri katletmesin. Gün geçmiyor ki baskılar,
gözaltılar, işkenceler, tutuklamalar, infazlar biz devrimcileri hedef almasın.”
denilerek, her şehidin hesabının sorulacağı vurgulandı.
Açıklamanın ardından Faubourg
Saint-Denis Caddesi’nde “Devrim
Şehitleri Ölümsüzdür”, “Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür”, “Sultan
Işıklı Onurumuzdur” “Yaşasın DevGenç, Yaşasın Dev-Genç'liler”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Kahrolsun Türkiye'deki Faşist Düzen”
sloganları eşliğinde yürüyüş yapıldı.
Cepheliler, 25 Temmuz günü de
Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu
önüne “Savaşımız Hasan Selim'lerle Büyüyor” yazılı pankart astılar.

Almanya-Köln
Almanya’nın Köln şehrinde 21
Temmuz günü düzenlenen törenle
çatışarak şehit düşen halk savaşçısı
Hasan Selim Gönen anıldı. Anma, Hasan Selim Gönen şahsında devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla
başladı. Bir Halk Cepheli tarafından
yapılan konuşmada “İstanbul'da AKP
polisinin, basına servis ederek afişe ettiği, ‘polisi vuran teröristler’ diyerek,
gazete ve TV’lerde günlerce haber
yaptırdığı devrimcilere gün ortasında
katliam amaçlı saldırmıştır. Adaletin
olmadığı yerde, halkın da bir adaleti hep olmuştur. Bu adaletin adı bugün,
Erdal Dalgıç’lar, Hasan Selim Gönen'lerimiz. Yarın başkaları olmaya
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Umudu Yeni Şehitlerimizle
Büyütüyoruz

devam edecektir. Halkın evlatlarını katlederek tüketemezler. Sultan Işıklı yaralarından
kan akarken ve işkenceciler arasındayken, umudun adını, hesap sorulacağını haykırarak bütün halk düşmanlarına en onurlu bir şekilde cevabımızı vermiştir. Bizler onların
yoldaşları, dostları olarak buradan
haykırıyoruz ki, Hasan Selim Gönen
Ölümsüzdür! Sultan Işıklı Onurumuzdur! Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz! Hasan Selim Gönen Yaşıyor
Cepheliler Savaşıyor.” denildi.
Ardından, Köln Sanat Atölyesi
müzik grubu “Güneşi İçenlerin Türküsü” şiirini okuyarak, marşlar söyledi.
Bize Ölüm Yok marşı birlikte söylendi, verilen yemekten sonra anma bitirildi. Anmaya 28 kişi katıldı.

gelmesiyle başladı.
Aynı vatan toprakları üzerinde
doğup aynı can suyuyla beslenenlerin yine aynı gök kubbe altında yıllar
sonra bir araya gelmesine değinilerek,
“Adına Avrupa denen bu değirmende öğütülemeyen buğday taneleri olmalıyız.” denildi. Bireyciliğin, bencilliğin bir nimet gibi altın tepside sunulduğu günümüzde, bu tür etkinliklerle bir araya gelmenin önemine
değinilerek “Örgütlü halk asla teslim
alınamaz.” vurgusu yapıldı.
21 Temmuz günü çatışmada şehit
düşen Hasan Selim Gönen nezdinde
tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşunda bulunularak yaşanan
çatışma hakkında bilgi verildi ve
AKP iktidarının kanlı ve katliamcı
yüzü teşhir edildi.
Yapılan konuşmaların ardından
oyunlar oynanarak piknik sonlandırıldı.

İskender Eroğlu
Ölümsüzdür!

İngiltere-Londra
Türkiyelilerin çoğunlukta olduğu
Tottenham, Edmonton ve Enfield
bölgelerinde, düşmana teslim olmama geleneğini yaratanların ve yoldaşlarına ölümüne bağlı olanların
soyundan Hasan Selim Gönen için yazılamalar yapıldı.

Düşleri Ortak Olanların
Sofraları da Ortak Olur...
Fransa’da her yıl düzenli bir şekilde yapılan Halk Sofrası Pikniği, bu
yıl da 22 Temmuz günü 150 kişinin
katılımıyla Le Mée Piknik Alanı'nda
gerçekleşti. Piknik, Paris ve çevre bölgelerden gelen ailelerin piknik alanına

15 Temmuz 2001’de Almanya’nın Dortmund şehrinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden İskender Eroğlu, ölüm yıldönümünde
Dortmund’da düzenlen programla
anıldı. Anma, İskender Eroğlu nezdinde bütün devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı.
Daha sonra İskender Eroğlu’nu tanıyanlar onunla ilgili anılarını paylaştı
ve kendisini anlatan konuşmalar yapıldı. Her anlatanın vurguladığı ortak
özellikleri İskender ağabeylerinin,
yoldaşlarının emekçi, devrimci kişiliği, insanlarını ve davasını sahiplenme duygusuyla bütünleşen yaşam
biçimiydi. Yapılan konuşmaların ardından İskender Eroğlu’nun fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterimi
yapıldı. Anma, birlikte yenen yemek
ve söylenen türkülerin ardından sona
erdi. Anmaya yaklaşık 50 kişi katıldı.

HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

Cenazelerimizi İstiyoruz!
Alana Kadar Eylemlerimiz
Devam Edecek!
Belçika’da iki yıl önce öldürülen
ve hala cenazeleri morgda bekletilen
Aygün kardeşlerin cenazelerini almak
için Anadolu Federasyonu'nun sürdürdüğü kampanya kapsamında 25
Temmuz 2012 çarşamba günü Belçika Adalet Bakanlığı’nın önünde bir
eylem düzenlendi. Brüksel'de bulunan
bakanlığın önünde toplanan yaklaşık
30 kişilik kitle Kortrijk bölge Savcısı ve Belçika Devleti’nin adaletsizliğine ve keyfiliğine sessiz kalmayacaklarını haykırdı.
Eylem Anadolu Federasyonu adına yapılan konuşmayla başladı. 700
günü aşkın süredir cenazelerin iade
edilmeyişinin hiçbir açıklamasının
olamayacağının anlatıldığı konuşmada, bunun tek açıklamasının IRKÇILIK olduğuna vurgu yapıldı. Belçika
Devleti’nin derhal savcı Marc Allegaert'i görevden alması ve Aygün ailesinden derhal özür dilemesi gerektiğine vurgu yapılan konuşmada “Aksi
halde böylesi bir ırkçı ve keyfi uygulamanın sorumluluğunun sadece Marc
Allegaert'e değil tüm Belçika adaletine ait olacağı” vurgulandı.
Konuşmanın devamında “Burada
bulunan hemen hiç kimse Aygün ailesini tanımıyor. Ne de Aygün kardeşleri... Buraya onlarca kilometre
uzaktan gelen hiç kimsenin bir çıkarı yoktur. Oy kaygısıyla gelip görünüp
giden düzen politikacısı da yoktur aramızda. Bizler devrimciyiz. Ve dünyanın diğer yanında bir mazlumun yanağında patlayan bir tokadın acısını
hissedenlerden olduğumuz için buradayız. Evet Aygün ailesinin acısını
acımız bildik. O yüzden buradayız.”

denildi.
Daha sonra Anadolu Federasyonu'nun konuyla ilgili yayınladığı bildirinin okunmasının ardından Türkçe ve Fransızca; “Aygün Ailesine İşkenceye Son", "Cenazelerimizi İstiyoruz, Adalet İstiyoruz", "Cenazeler
Aygün Ailesine Verilsin” sloganları
atıldı. Türkçe, Flamanca ve Fransızca açılan pankartlarda talep aynıydı;
"CENAZELERİMİZİ İSTİYORUZ!"
Bakanlık yetkilileriyle görüşme talebinin "yetkili kimse yok" diyerek
reddedilmesinden sonra kısa bir süre
daha devam eden eylem 16.30’da
sona erdi.

Si̇yasi̇ Tutsaklarla
Dayanışmamızı Büyüteli̇m
Unutmayalım!
Onlar Bi̇zi̇m Onurlu, Özgür
Bi̇r Yaşama Kavuşmamız
İçi̇n Tutsak Düştüler!
Avusturya’nın başkenti Viyana'da
ayda bir düzenlenen siyasi tutsaklarla dayanışma eyleminin yenisi 20
Temmuz günü gerçekleşti. 13 kişinin
katıldığı eylem, Mariahilfer Caddesi’nde düzenlendi. Eylemde, “Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük” yazılı pankartın yanısıra, Filistinli devrimci
tutsak Ahmad Saadat'ın resmi ile
“Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın”
yazılı dövizler taşındı.
Eylemde dünyadaki ve özellikle
Türkiye ve Almanya'daki devrimci
tutsaklar hakkında bilgi verilirken, sık
sık “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma” ve “Tüm Siyasi Tutsaklara
Özgürlük” sloganları atıldı.
Viyana'da 21 Temmuz günü de,
Anadolu Kültür Merkezi’nde siyasi
tutsaklara yönelik bir mektup akşamı
düzenlendi. Dünyanın birçok yerinde bulunan devrimci tutsakları anlatan bir sinevizyon gösterildi. Ekrana
ABD'de tutsak bulunan Kübalı 5'lerin, Mumia Abu Jamal'ın, Leonard
Peltier'in, İrlanda'da tutsak bulunan
Marian Price'in, İsrail hapishanelerindeki devrimci tutsak Ahmad Saadat'ın, Filipinler'deki tutsakların, Almanya'daki özgür tutsaklar Faruk

Ereren, Şadi Özbolat, Cengiz Oban,
Nurhan Erdem, Ünal Düzyar ve davası yeni başlayan Gülaferit Ünsal'ın
görüntüleri yansıtılarak haklarında
kısa bilgiler verildi. Filmin son bölümünde Türkiye'de gözaltındaki işkencelere direnen ve slogan atan
Gençlik Federasyonlu öğrencilerin
canlı görüntüleri gösterildi. Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan'ın bulunduğu Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nin önünde düzenlenen protesto da
gösterildi.
Ardından, aynı akşam Harbiye'de
düzenlenen Grup Yorum konseri hep
birlikte büyük ekrandan canlı izlendi. Konser arasında sinevizyon gösterimine katılan kitle ile birlikte devrimci tutsaklara kart ve mektup yazdılar. Kimileri de resim çizerek onlarla
birlikte olduklarını ifade ettiler.

Özgür Tutsakları Teslim
Alamazsınız, İşbirliğinize
Ortak Edemezsiniz!
Almanya'da, 2008 yılından bu
yana tutsak olan ve halen ağır tecrit
koşullarında tutulan Özgür Tutsak
Nurhan Erdem, almış olduğu 7 yıl 8
ay hapis cezasına itiraz etmiş ve temiz davasını kazanmıştı.
27 Haziran'da başlayan Nurhan Erdem'in davası 19 Temmuz günü yeni
bir kararın açıklanmasıyla sonuçlandı. Dört oturum günü süren davada
okunan birçok karar ve belgelerden
Erdem'in yöneticilikten değil üyelikten ceza almasına hükmedildi.
Temyiz davasında da hakim tarafından teklif edilen işbirlikçiliği kabul etmeyen Erdem'e bir yıl indirime giderek 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Adalet İçin Tek Ses
Tek Yürek Olma Zamanı!
Almanya'nın Köln şehrinde Anadolu Federasyonu’nun sürdürdüğü
ırkçılığa karşı kampanya çalışmaları
Köln Kalk semtinde her hafta Cuma
günü kurulan imza standıyla devam
ediyor. 20 Temmuz günü, 13.0014.00 saatleri arasında imza standı
açıldı. Bildiriler dağıtılarak insan-
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larla sohbet edildi. Yüksek sesle bildiriden bölümler okundu.
Anadolu Federasyonu’nın Irkçılığa
karşı çalışmaları Alman polisini rahatsız etmiş olmalı ki, Anadolu Federasyonu yöneticisi Halit Uzunçelebi
16 Haziran’da Köln Mülheim'de yapılan mitingde dağıtılan bildirinin
içeriğinden dolayı karakola çağrıldı.
Polisler, bildiride yer alan “Alman
Devleti ırkçılığın hesabını vermelidir.”
sözünden yola çıkarak, “Alman Devleti’nden hesap mı soracaksınız?”
diyerek, Anadolu Federasyonu’nun
çalışmalarından duydukları rahatsızlığı ifade ettiler.

Alman Polisi Irkçılığa Karşı
Mücadele Edenlerle Değil,
Irkçılarla Uğraşmalıdır!

Sayı: 323
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Anadolu Federasyonu, Alman polisinin Halit Uzunçelebi hakkında,
“Alman Devleti’nden Hesap Soracağız” başlıklı Federasyon bildirisi nedeniyle dava açmasıyla ilgili olarak 23

Temmuz günü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Biz Anadolu Federasyonu olarak, Almanya Anayasası’nın bize tanıdığı haklarımız çerçevesinde örgütlendik. Faaliyetlerimiz
de Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin sorunlarının çözümü, hak ve özgürlüklerinin savunulması temelindedir. Tüm faaliyet ve eylemlerimizi de yerel Alman makamlarından alınan izinlerle yapıyoruz.” denildi.
Alman Devleti’nden hesap soracaklarını, ırkçı politikalarını teşhir etmeye devam edeceklerini belirten
Federasyon, “Biz Türkiyeliler’in örgütüyüz. Varlık sebebimiz, kendi insanlarımızın hak ve özgürlüklerinin
savunulmasıdır. Elbette ki bu saldırının da hesabını, bu keyfiliği teşhir
ederek soracağız. Alman polis ve
savcılığı masumlarla ve kurbanlarla
uğraşmaktan vazgeçmeli. Polis ve
savcılığın işi suçluları takip etmektir.
Almanya’da yaşanan faşist terörün
kurbanları sadece dokuz esnafımız değildir.” ifadesinde bulundu.

Anadolu Federasyonu kurucu başkanı Nurhan Erdem’in Türkiye’deki
siyasi tutsakları desteklediği için 6 yıl
9 ay hapse mahkum edildiğinin ve
dört yıl boyunca tecritte tutulduğunun
belirtildiği açıklamada, “Nurhan Erdem de, faşist terör örgütü NSU’nun
tek üyesinin tutuklu bulunduğu aynı
hapishanede yatıyor. Adalet Bakanlığı
NSU üyesi için ‘Kadındır, uzun süre
tecriti kaldıramaz’ gerekçesiyle Köln
Hapishanesi’ne müdahale etmiş ve bir
aylık tutukluluktan sonra tecritini
kaldırmıştır. Nurhan Erdem de bir kadındır, hem de ne cinayetlerle ne de
insanlık suçu olan ırkçılıkla yargılanmıştır. Biz faşist olmayı bir hak
olarak görmüyoruz. Ama anti-faşist
olmayı bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Anadolu Federasyonu olarak
hedeflerimizden biri de ırkçı-faşist örgütlerin yasaklanmasıdır. Bu demokratik talebimizi de her platformda
dile getirmeye devam edeceğiz. Yöneticilerimizden Halit Uzunçelebi’ye
yönelik dava geri çekilmeli ve kendisinden özür dilenmelidir.” denildi.

Açılan Dava Umudun Sesini Susturmaya
Yöneliktir!
rum üyelerinden Ali Aracı, Caner Bozkurt, Seçkin Tay3. Yargı Pakegun Aydoğan, Ayfer Rüzgar hakkında, sadece o gece İdil
ti ile faşist katiller serKültür Merkezi’nde bulunup, gözaltına alındıklarında da
best bırakılırken, Grup
direndikleri gerekçesiyle 18 ay ile 9 yıl arası ceza isteYorum üyelerinden Seçkin Tayniyor. Grubun üyelerinden Ezgi Dilan Balcı hakkında ise
gun Aydoğan’ın tahliye talebi reddeDev-Genç şapkası taktığı, “Hayata Dönüş” katliamını kıdildi. Öte yandan, Grup Yorum hakkında
nadığı, Parasız Eğitim Hakkını savunduğu, Ferhat ve Berdava açılarak, üyeleri için toplamda 25-110 yıl
na’yı sahiplendiği, Yürüyüş dergisi ve
arasında ceza istendi.
Grup
Yorum
Üyesi
demokratik kurumlara yapılan basGrup Yorum, 2010 yılında İnönü
kınları protesto ettiği gerekçesiyle
Seçkin Aydoğan
Stadyumu’nda 55 bin kişiye konser ver19 ile 74 yıl arası ceza isteniyor. İdil
dikten sonra, 2011 yılında Bakırköy ÖzTahliye Edilmedi
Kültür
Merkezi çalışanı ve Kültür Sagürlük Meydanı’nda 150 bin kişiye konser
Grup
Yorum
Üyelerine
natta
Tavır
Dergisi yazarı Metin Yavermiş, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ise milvuz
ise
sadece
hakkında daha önce
yonlara seslenmişti. Devrimci bir müzik
Açılan Davada
DHKP/C üyeliğinden dava açılmış olgrubunun milyonlara seslenmesini hazYüzlerce Yıl Ceza
ması ve o gün İdil Kültür Merkezi’nde
medemeyen AKP’nin polisi, 10 Mayıs
İsteniyor
bulunması nedeniyle 9 ile 24 yıl ara2011’de gece saat 03.00 civarında Grup Yosı ceza isteniyor.
rum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür
Merkezi’ni basarak, grup üyelerini gözaltına almıştı.
Devlet’in tahammülsüzlüğünün ve hapis cezaları
yağdırmasındaki
bu keyfiliğinin sebebi, Grup Yorum’un
“Birini arıyoruz” bahanesiyle yapılan ve İdil Külhalk olması, halkın umutlarını canlı tutması, onu direnitür Merkezi’nin bilgisayarlarına, dijital malzemelerine,
şe çağırmasıdır. Halkımızın güzel bir sözü vardır: “Korçalışma notlarına el konulan baskının ardından, gözaltıkunun ecele faydası yok” Devlet, bildiği bu gerçeği bir
na alınan Tavır dergisi çalışanları, Grup Yorum elemankez daha hatırlayacaktır.
ları ve çalışanları hakkında dava açıldı. Davada, Grup Yo-
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HASAN SELİM GÖNEN GÖRMEK İÇİN GÖZÜMÜZ,

AVRUPA’dakiBİZ
8 Türkiyeli ve 1 Yunan’ın katilleri sürekli çok
uzaklarda arandı. Böyle olması istendi. Derin devlet
aranıyor 1 yıldır.
Katilin Alman Devleti
olduğunu yazdık sürekli.
Katil olmak için illa tetiği
çeken olmak gerekmiyor.
Tam tersine asıl katil, o tetiği çektirenlerdir. Bunun
zeminin hazırlayan politikalardır.
Son olarak Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, ırkçılara yönelik operasyonlarla ilgili bazı
dosyaların, 9 kişinin Neo-Nazi
(NSU) adlı faşist örgüt tarafından
katledildiğinin açığa çıkmasından
10 gün sonra imha edilmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.
Ne olacak ki, belki İçişleri Bakanı da istifa eder ve olay kapanır.
İstifa yoluyla suçtan kurtuluyorlar.
Tamam istifa edilmeli. Peki suçun
faili nerede? Bunların cezasını
kim çekecek? İstifalar sadece
halkı Almanya’da demokrasi
var yalanına inandırmak içindir.
Oh ne ala, ölüm emirlerini ver, katillerle ilgili ipuçlarını yok et…
Sonra git sıcak yatağında yat. Yok
öyle yağma. KATLİAMIN HESABINI VERECEKSİNİZ! DOKUZ
CANIN HESABINI VERECEKSİNİZ. Öldürdüğünüz insanlarımızın çocuklarına hesap vereceksiniz. Her
damla kanımızın, diri diri yaktığınız
çocuklarımızın hesabını vereceksiniz.
Bu katiller hesap verene kadar asla
vazgeçmeyeceğiz. Talebimiz hepsinin
tek tek yargılanması ve hapis cezaları
almasıdır. Asıl sorumlu Alman devletidir. Alman devletinin bu ırkçı politikalarını olduğumuz her yerde teşhir edeceğiz.
Ayrıca bu kadar gülünç bir durum
olabilir mi? "Koskoca Alman Devleti" bilgi yedeklemesi yapmıyor. Bu
belgeler neden imha edildi? Gerçekten sadece bir kaç tetikçi, ırkçı katille ilgili belgeler miydi? Yoksa bizzat
Alman Devleti’nin de bu işin içinde
olduğunu net olarak gösteren belgeler miydi? Bizce ikincisi doğrudur.
Çünkü 2 katili gözden çıkarmak Al-

rağmen bu gerçek açığa çıkmaya devam ediyor.
Almanya'da yaklaşık 3
milyon Türkiyeli yaşıyor.
Evet şu an hepimizi yakıp
yok edecek değiller.
Bu kapitalizmin şu anki
politikasına uygun değildir.
Onların tek amacı çok
daha fazla kardır, para kazanmaktır.
Ucuz emek gücüne ihtiyaçları var. Asimile olmuş
insanlara ihtiyacı var. "Ağzından ekmeğini alsan" sesini
çıkarmayacak bir toplum istiyorlar.
Bu yüzden bu saldırıların, katliamların birinci amacı asimile olmamız için bizim içimize korku salmaktır. İkinci bir amacı ise Türkiyeliler ve diğer halklar üzerinden
kendi halkını ırkçılaştırarak kendi
politikalarını çok daha rahat yürütebilmektir. Yani kendi halkına, ülkesinin ekonomik olarak gerileyişinin nedeni olarak Türkiyelileri ve
diğer halkları göstererek, halkları
birbirine düşürüyorlar.
BÖL, PARÇALA, YÖNET...
2 neden söyledik. Türkiyeliler
üzerinde korku salmak ve kendi
halkına demagoji yaparak ırkçılığı teşvik etmek.
O zaman devrimcilerin görevi bu
iki nedeni halka göstermektir. Halka
gerçekleri göstermek ve anlatmak
için elimizden gelenin fazlasını yapmaktır.
Bu saldırıları boşa çıkartmaktır.
Türkiyelilere olduğu kadar Alman halkına da gerçekleri anlatmak
ve göstermek bizim görevimizdir.
Alman veya Hollanda halkları ile
bizi birbirimize düşmanlaştırarak, kendi politikalarını çok daha rahat hayata geçirmek istiyorlar. Bunu kendi
halkına anlatmak görevi asıl olarak o
ülkenin kendi devrimcilerinin, demokratlarının görevidir. Ama Avrupa solu
kendi halkına çok yabancı ve uzaktır.
Bu yüzden de kısır bir döngü içerisinde sadece anarşist, otonom grupların eylemleri ile kalıyor bu tepkiler.
O zaman Almanya veya Avrupa’daki solu, demokratları da bu konuda harekete geçirebilmeliyiz.

ASIL KATİLİN ALMAN
DEVLETİ OLDUĞUNU
SÖYLEDİK İŞTE KANITI:
"KANITLAR BİZZAT
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TARAFINDAN İMHA
EDİLDİ!"
HESAP
VERECEKSİNİZ
HALKA!
Öldürdüğünüz
insanlarımızın
çocuklarına hesap
vereceksiniz! Her
damla kanımızın,
diri diri yaktığınız
çocuklarımızın
hesabını
vereceksiniz!
man emperyalizminin tarihine baktığında hiç de zor değildir.
İçişleri Bakanlığı kimdir, kime
bağlıdır? Bizzat devletin bir kurumudur. Üstelik güvenlikten sorumlu
bir kurum. Anayasayı Koruma Örgütü
(Verfassungschutz) bu bakanlığa bağlı çalışıyor. Nasıl alıyor güvenliği?
Kendisi gibi düşünmeyen herkesi katli vacip olarak göstererek...
Kendisi gibi yaşamayanın, düşünmeyenin yaşama hakkı yoktur. Ya
bana biat edeceksin, boyun eğeceksin;
ya da hiç kimseyi yaşatmam diyor Almanya.
Evet soluk alıp verebilirsin ama o
soluğu aldığına da pişman edeceğim
seni diyor Alman emperyalistleri.
Yaşadığınız her alanı, okulu, işyerini, toplu taşıma araçlarını, sokakları her yeri sana dar ederiz diyorlar. Ki bunu yapıyorlar da.
O zaman “Katil Alman Devleti’dir” demeye devam ediyoruz. Her
geçen gün gizlemeye çalışmalarına

DEVRİM İÇİN SÖZÜMÜZ, SAVAŞMAK İÇİN ANDIMIZDIR!
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
4 Ağustos - 10 Ağustos

Ali Haydar
ÇAKMAK

Devrim ve sosyalizm düşüncelerini yaymak için Karadeniz’deydiler. 5 Ağustos
1997’de bir görevle gittikleri
Ordu Fatsa Çöteli Köyü yakınlarında oligarşinin askeri güçleriyle çıkan çatışmada şehit
düştüler. Karadeniz Recai
Bülent PAK
Dinçel Kır Silahlı Propaganda Birliği’nde görevliydiler.

Ali Haydar Çakmak, 1973 Malatya Arguvan doğumluydu.
Gazi'nin gecekondularında büyüdü. Liseli Dev-Genç'te görev
aldı. Gazi Ayaklanmasının genç önderlerinden biri oldu.
Bülent Pak, 1958 Eskişehir doğumluydu. Mücadelesi
1974'den itibaren devrimci hareketin tarihiyle iç içe geçmiş bir
devrim emekçisiydi. Yıllarca tutsak kaldı.

Ağus-

Ahmet EREKLİ

Fatma BİLGİN

tos
1977’de
faşistler
tarafından katledildi.

Ağustos
1979’da İstanbul
Hisarüstü’nde gecekondu yıkımlarına karşı direnişte jandarma taraM.Ali BALOĞLU fından katledildi.

1972 Antakya Kuzeytepe doğumludur. 13 yaşından itibaren pamuk tarlalarında, fabrikada,
atölyelerde bir emekçi olarak çalıştı. 20 yaşından
itibaren ise bir devrimciydi. 1995'de tutuklandı.
Tutsaklık koşullarında direnişlerde yer aldı. 20002007 Ölüm Orucu Direnişi'nin 5.Ölüm Orucu Ekibi'nde görev üstlendi. Zorla mücadele işkencesi
altında 10 Ağustos 2002'de ölümsüzleşti.

İstanbul’da
bulunduğu evde
bir kaza sonucu
silahın ateş alması sonucunda 4
Ağustos 2003’de
aramızdan ayrılOkan YILDIRIM dı. Henüz 17 yaşında devrimci bir
liseliydi. O yaşında kaç kez işkencelerden geçmişti.

Ağustos
1979’da
şehit
düştü.

Ömer ERMİŞ

Anıları Mirasımız

"Boşuna uğraşıyorsunuz, Biz ölümü tilililerle
karşılarız..."
Güner ŞAR
4 Ağustos
1994’te İstanbul
Bağcılar’da
kuşatıldıkları
üslerinde 6 saat
süren direniş
sonunda şehit
Özlem KILIÇ düştüler... Üçü de
Güner ŞAR
Hüseyin ASLAN
mücadeleye DEV-GENÇ saflarında başladılar.
Ölümü tilililerle karşılayarak, kuşatma altında umudun adını
duvarlara kanlarıyla yazarak, teslim olun çağrılarına nasıl siz
halkın adaletine teslim olun diyerek ölümsüzleştiler.
Hüseyin Aslan, 1972 Sivas Zara doğumluydu. ‘90’da DevGenç’le tanıştı. İstanbul’da mahalli bölgelerde görev aldı.
1993’de SDB’li oldu.
Güner Şar, 1969 Elbistan doğumludur. 1988-89’da DevGenç’li olarak illegal faaliyet yürüttü.’93’de SDB’li oldu.
Özlem Kılıç, 1975 Sivas doğumluydu. 1992’de 17 yaşında
Ankara Liseli Dev-Genç yöneticileri arasındaydı.’93’de SDB’li oldu.
12 Eylül öncesi
örgütlü mücadele
içinde yeraldı. Tutsak düştü. Hapishaneden çıktıktan
sonra da İstanbul
ve Sivas'ta devrimci
hareketin gelişip
Ali KAÇAR
güçlenmesi için
önemli katkıları oldu. 4 Ağustos
1993’de geçirdiği kalp krizi sonucu
aramızdan ayrıldı.

4
Ağustos
1980’de
İstanbul
Çeliktepe
Sanayi
MahalleA. Turgut YILMAZ si’nde bir
eylem sırasında elindeki bombanın
patlaması sonucu şehit
düştü.

Tüm yaşamı boyunca, teorisiyle, pratiğiyle
proletaryanın, ezilen halkların mücadelesine
önderlik yaptı. İlk komünist örgütlenme, ilk Enternasyonal Marks’la birlikte onun eseriydi.
1820’de Almanya’da dünyaya gelen Engels,
yaşamı boyunca, barikatlardan barikatlara koşarken, Anti-Dühring, Ailenin Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni, Doğanın Diyalektiği gibi
Friedrich ENGELS eserler verirken, sınıfsız ve özel mülkiyetsiz
yeni bir toplumun kurulması amacına sadık kalarak ölümsüzleşti. Lenin’in deyimiyle o Sosyalizmin meşalesiydi.
Meşale hala yanmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

maktan, öğrenmekten haz alıyordu. Araştırmanın, öğrenmenin açlığını hissederdi hep. Çünkü o alternatif olduğunu biliyorGençlik Federasyonu’ndan arkadaşları du bu düzene karşı. Bu yüzden
çözmek istiyordu bütün sorunları
Okan’ı anlatıyor: BU DÜZENE
büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan. Mütevazı ve fedakardı
ALTERNATİFTİR OKANLAR
Okan. Geceleri aç yatılmayan bir
düzendi istediği. Çocukların özDevrimci mücadeleye katıldığında 15 yagürce oynayabildiği, şeker de yiyebildiği bir haşında olmasına rağmen kocaman yüreğine
yattı istediği. Açlığın, yoksulluğun, sömürünün,
neler sığdırmamıştı ki! Acıları, ezilmişlikleri,
zulmün olmadığı, yani iyi, güzel olan her şeysevinçleri, coşkuları harmanlamıştı yüreğindi. İstediği şeyler yüreği temiz her insanın isde Okan. Bir tebessümünden bile anlaşılıteyeceği en doğal şeylerdi aslında. Ancak inyordu. Taşıdığı saflık öyle sıcaktı ki tebessümü
san olmamayı dayatanlar vardı karşısında
görenin yüreğini yakacak cinstendi. Olgundu
Okan'ın. Bunun için defalarca gözaltına alınOkan sorunlar karşısında pes etmez aksine
dı, işkence ve baskılara maruz kaldı ama pes
çözebilmek için daha fazla emek harcar, uğetmedi hiçbir zaman. Çünkü yılgınlık yoktu
raşırdı. Araştıran, merak edendi Okan. Yılonun düşüncesinde. Doğruluğuna inandığı
gınlık, yorgunluk yoktu, taze yüreğinde. Oku-

şeyler uğruna, her şeyi göze alabilecek bir cesarete sahipti Okan. Ama hiçbir zaman kendini başka yerlerde de görmedi, kimseyi küçümsemedi. Yaptığı şeyleri yapılması gerektiğini düşündüğü için yapmıştı. Öyle de mütevazıydı.
Okan bir liseliydi. Liselerde demokratik
mücadele veriyordu. Buralarda yaşanan
haksızlıklara, adaletsizliklere, eğitim sistemine
karşı mücadele ediyor, insanlara çözüm yolunu gösteriyordu. Ancak o sadece liselerle
sınırlı kalmıyordu. Üniversitelilerle birlikte
YÖK'e karşı yapılan eylemlerde çalışıyor, koşturuyordu. Irak'ta işgale karşı çıkıyor, F Tipi
hapishanelere ve tecrite karşı da mücadele
etmekten geri durmuyordu. Çünkü biliyordu
ki bütün bunlar birbirinden bağımsız değildi.
Okan her şeye rağmen yaşamayı, hayatı
seviyordu. Çünkü yapacağı, hayata geçireceği daha çok şey vardı onun.

