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Saldırı mı diyorsunuz?
İŞTE SALDIRI!
Müteahhitlerin çöreklendiği
İMO Yönetiminin İHBARI
sonucu AKP’nin polisleri
164 gündür direnen Cansel
Malatyalı ve 10 devrimciyi
işkence yaparak gözaltına
alıyor!
Saldırıyı mı kınıyorsunuz?
HAYDİ KINAYIN!
İHBARCILARI VE
İŞKENCECİLERİ

DEMOKRATİK KURUMLARIN YÖNETİMLERİNE
ÇÖREKLENEN EMEKTEN YANA GÖRÜNÜP EMEK
DÜŞMANLIĞI YAPANLARLA SAVAŞACAĞIZ!

İMO’nun İşten Attığı 189 Gündür “İŞİMİ GERİ İSTİYORUM” Diye
Direnen Cansel Malatyalı’nın Direnişini Kınayan

DİSK ve KESK’e Soruyoruz:
Kimi, Neden Kınadığınızın Farkında Mısınız?

Ö ğretmenimiz

“1 Ağustos 2012 Çarşamba günü sabah 07.00 civarında Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası’na
(TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) genel merkez binası içeri zorla giren bir
grup tarafından tahrip edilmiştir. Emek ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşımız olan
TMMOB/İMO’nun binasına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Emek ve demokrasi güçlerinin
binalarına saldırıyı hiçbir gerekçenin haklı gösteremeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz.
KESK Yürütme Kurulu”
****

“Nedeni ne olursa olsun, emek ve demokrasi güçlerinin binalarına yapılan saldırıyı
hiçbir gerekçe haklı gösteremez. Bu nedenlerle, emek ve demokrasi mücadelesinin önemli
bir bileşeni ve kardeş örgütümüz olan TMMOB/İMO’nun binasına yapılan saldırıyı kınıyor,
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
DİSK YÖNETİM KURULU”

Bu açıklamaları yapan yönetim kurulu üyelerine soruyoruz: Hangi bilgiye belgeye dayanarak
İMO’ya saldırı olduğunu iddia ediyorsunuz?
Burjuva politikacıları gibi açıklamalar yapmayın!
Kim kime saldırmış, nasıl saldırmış, kimi kınıyorsunuz, neden kınıyorsunuz açıkça yazın?
EVET BİR SALDIRI VARDIR!
Saldırı; 189 gündür emeği, işi, aşı, ekmeği, onuru için direnen işçi Cansel Malatyalı’nın
direnişine DY kalıntısı müteahhitlerden oluşan İMO yönetimi tarafından yapılmaktadır!
Yaptığınız bu açıklamalarla 189 gününü dolduran onurlu bir direnişe alçakça yapılan
saldırıya ortak olduğunuzun farkında mısınız?
Desteklediğiniz TMMOB/İMO yönetimi 189 gündür süren onurlu direnişe ALÇAKÇA SALDIRI
diyor!

EMEĞİ, İŞİ, AŞI, ONURU İÇİN DİRENMEK ALÇAKÇA SALDIRI OLAMAZ!
ALÇAKÇA SALDIRI; bir işçiyi “Performans Düşüklüğü” gerekçesiyle işten atmaktır!
ALÇAKÇA SALDIRI; “İşime Geri Dönmek İstiyorum” diye çadır kurup 189 gündür direnen
işçiye saldırmaktır!
ALÇAKÇA SALDIRI; Kendisini işten atan İMO’ya “İşimi Geri İstiyorum” diye pankart asmak
değil, pankart asanları AKP’nin polisine ihbar etmektir!
ALÇAKÇA SALDIRI; Koçbaşı ile kapıları kırıp gaz bombasıyla saldıran polise karşı barikat
kurup direnmek değil, eşyalarımıza zarar verdiler diye direnişçiler hakkında AKP’nin mahkemelerine
suç duyurusunda bulanmaktır!
ALÇAKÇA SALDIRI; gerçekleri gizleyip yalan söyleyerek demokratik kitle örgütlerinden
direniş düşmanlığına destek aramaktır!
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Hayat öğretir
Pratik öğretir
Zor koşullar öğretmenimizdir.
Zor koşullarda daha çok sorun çözmek daha
karmaşık sorunlarla uğraşmak zorunda
kalıyoruz.
Her zorlandığımız anda aslında ileriye doğru
bir adım atıyoruz.
Böyle anlarda öğrendiklerimiz daha değerli
oluyor.
İnsan yıldırım hızıyla üst üste deneyimler
edinir.
Bilgiler çuvallar dolusu serpilir-ekilir...
Ömrü boyunca yürüyerek alamadığı mesafeyi
ani bir sıçrama ile aşıvermek zorunda kalmak...
Sorumluluk insanı iki gece içinde bilge kılar.
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saldırılar örgütlü hale
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AKP
ZULMÜNÜ
YENECEĞİZ
GÜÇLÜ OLAN
BİZİZ
Halk Cephesi
“AKP Zulmüne
Karşı İşçi,
Memur, Gençlik
Tüm Halk
Birleşeceğiz!
Milyonları Örgütleyeceğiz!” adlı
kampanyasını 24 Ağustos Cuma günü
saat 16.30’da Mecidiyeköy Metro
Çıkışı önünde yaptığı basın
açıklamasıyla başlattı.
HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!

TMMOB’YE DİSK’E, KESK’E, TTB’YE
SORUYORUZ

Saldırı Dediğiniz Nedir? Cevap Verin!
DEMOKRATİK KURUMLARIN YÖNETİMLERİNE
ÇÖREKLENEN EMEKTEN YANA GÖRÜNÜP EMEK DÜŞMANLIĞI YAPANLARLA SAVAŞACAĞIZ!

İ

şine geri dönmek için 164* gündür
İMO önünde direnen Cansel Malatyalı’nın İMO binasına girerek taleplerini dile getiren pankart asması
sonrası yaşananlar sol, ilerici, demokrat kesimlerde tartışılmaya devam
ediyor.

C
Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

ansel Malatyalı’nın bu haklı eylemine karşı İMO yönetimi hemen AKP’nin polisini yardıma çağırdı. Direnen Cansel Malatyalı ve
ona destek veren devrimcileri polise
ihbar etti, hedef gösterdi. Gözaltına aldırdı. Davacı oldu.

“

Binamı bastılar, kullanılmaz hale
getirdiler, alçakça saldırıya uğradık” diyerek tüm kesimleri Cansel
Malatyalı şahsında direnişi, onunla dayanışma içinde olan devrimcileri kınamaya çağırdılar.

B

u yaşananlar, bu anlayış sahiplerini, sendikacılığı, sendikaları,
odaları bir kez daha sorgulatmaya götürdü.

E

mekten yana görünüp emek düşmanlığı yapılmasına, sahtekarlığa izin vermeyeceğiz dedik. Emekten,
halktan, demokrasiden yana olduğunu söyleyip ihbarcılığı, ahlaksızlığı,
adaletsizliği sola bulaştırmaya çalışma sahtekarlığına izin vermeyeceğiz
dedik. Bizi kirletmelerine izin vermeyeceğiz.

S
D
D
H
E
O
O
O

öylediğimiz şeyler ağırdır, ciddidir;
emokratik hakkını kullanmaya
karşıdırlar.
irenme hakkını da yok saymaktadırlar.
er türlü şiddete de karşıdırlar.

mek örgütü, emekçi olarak sadece
kendilerini görürler.
nlar için emek örgütü olmak
sendikadan ibarettir.
nların meşruluk anlayışı düzenin
çizdiği sınırlar içindedir.

nlar dokunulmazdırlar; eleştirilemezler, yuhalanamazlar. Haşa
onlar yüce emek örgütleridir. Onlara
karşı hiçbir şey yapılmaz. İşçiler,
üyeler onların karşısında el pençe olmalıdırlar.

O
İ

nların adalet anlayışları da körelmiştir.

Ç

şin özü onlar koltuklarını kaybetmemek için işçisini, üyesini satmaktan ihbar etmeye, sendika ya da
odadan tasfiye etmekten patronla işbirliği halinde işten atmaya kadar her
şeyi yaparlar. Koltuklarını korumak
için her yolu kullanırlar.

K

D
“

ok yazdık, çok söyledik. Söylediğimiz, yazdığımız her şey somuttu. İşte bu son örnekte –Cansel
Malatyalı örneğinde- bir kez daha yazıyoruz.
imileri abarttığımızı düşünebilir.
Kimileri bu kadar da büyütmeye gerek yok diyebilir. Açıktır ki
böyle düşünmek farkında olunsun

4

ya da olunmasın emeğin değerini
bilmemektir. Sınıflar mücadelesi gerçeğinin farkında olmamaktır. Düşmana kin duymamaktır. İddialı olmamaktır.

eniyor ki açıklamalarda;

İMO genel merkez binası içeri zorla giren bir grup tarafından tahrip
edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir.”

K

im bu zorla içeri giren grup? Yazın da herkes bilsin. Neden yazmıyorsunuz? Neden yazamıyorsunuz? İçeri zorla giren grup dedikleri 164 gündür İMO’nun kapısında direnen Cansel Malatyalı ve
ona destek veren devrimcilerdir.
Yazmazlar, yazamazlar. Düzenin görmezden gelmesi, yok sayması gibi onlar da direnenleri yok sayarlar, görmezden gelirler. Kendi istediklerini
söylerler.

N

eresi tahrip edilmiş, kullanılmaz hale getirilmiş? Bunu da bu
grup mu yapmış? Yalan, çarpıtma her
şey mübahtır bunlar için. Değilse
bilmeden konuşulmakta ve yazılmaktadır.

İ

MO’yu tahrip eden, kullanılmaz
hale getiren polistir. Ve polis kendi tutanağında bunu açıklamaktadır.
Polisin açıkladığını söyleyemeyecek
kadar çaresiz ve adaletsizdirler.

A
“

çıklamalarda deniyor ki;

Nedeni ne olursa olsun, emek ve
demokrasi güçlerinin binalarına
yapılan saldırıyı hiçbir gerekçe haklı gösteremez.”

Ö
Ş

ncelikle yapılan bir saldırı değil,
demokratik bir hakkın kullanılmasıdır.

imdi soralım bu anlayış sahiplerine; bu emekçi İMO değil de
devlete ait bir kuruma aynı eylemi
yapsaydı yine kınayacaklar mıydı? Bu
eylemini de bir saldırı olarak görecekler miydi? Evet deniyorsa onlarla tartışmaya gerek yoktur. Evet demek düzenin anlayışını savunmak
demektir. Hayır deniyorsa aradaki
fark nedir?

B

ir eylemin haklılığını, meşruluğunu belirleyen şey nedir? O eylemin kime karşı yapıldığı mıdır? Tek
başına bu düşünce düzenin, burjuvazinin anlayışıdır. Bu anlayış çifte
standartçı anlayıştır. Biz eylemin
kendisine bakarız. Ne için yapıldığına bakarız. Bu anlayışın tahammülsüzlük duyduğu binanın içine girilip
pankart asılması değildir. Tahammülsüzlük İMO’nun kapısının
önünde süren direnişedir. Bu o kadar meşrudur ki buna bir şey diyemiyor, diyemez de. Ancak kırılan
bir iki cam, dolap ve sandalyeyi hemen kendine dayanak yapıp eylemin
haklılığını, meşruluğunu sorgulatmaya çalışıyor.

1

996 1 Mayıs’ını hatırlayın. Dört insanımız polis tarafından katledilmiş, onlarcası yaralanmışken burjuva medya ezilen çiçekleri, kırılan
camları göstererek katliamın üzerini
örtmeye çalıştı, 1 Mayıs gibi haklı bir
eylemi sorgulatmaya, mahkum etmeye çalıştı. Ne farkı var şimdi bu durumun? İMO’nun önünde 164 gündür
direnen bir emekçinin direnişine bakmıyor, “neden direniyor bu insan, ne
istiyor bu insan” demiyor da “camlarımı kırdı, dolaplarım, masam, sandalyem tahrip edildi” diyor.

B

ir parça adaletli olmuyorlar. Bir
parça vicdanlı olmuyorlar. Bir
parça namuslu, dürüst, onurlu olmuyorlar. Bir parça tutarlı olmuyorlar.

O

Açıklamalarında, İMO yönetiminin polisi davet etmesini, direnenleri hedef göstermesini kınamıyor. 164 gündür direnen emekçinin
görmezden gelinmesini kınamıyor. Bu
eylemini ne için yaptığını yazmıyor
açıklamasında.

N
D
“
“

eden? Ne olur yazsalar? Korkuyorlar. Çünkü haklı ve meşru
değiller.
eniyor ki açıklamalarda;

Türkiye emek ve demokrasi mücadelesinde önemli yeri olan İnşaat
Mühendisleri Odası’na...”

TMMOB ve bağlı odaları emekten, halktan yana demokrasi mücadelesi veren, tarihi ve mücadele ze-

miniyle önemli mevzilerdendir. (...)
Kolay yaratılmayan bu mevziler onlarca yıldır siyasi iktidarların bütün
saldırılarına rağmen ayakta kalmış,
geçmişten bugüne bedeller ödemiştir.”

İ

nşaat Mühendisleri odası Türkiye
emek ve demokrasi mücadelesinde ne yapmıştır? Evet bizim bilmediğimiz ne yapmıştır, yazılıp söylense de herkes bilse. Ve kendine gelse!

B

unları kınayan devrimci, ilerici,
yurtsever, demokrat olamaz.
Emekten yana olamaz. Tüm bunlara
rağmen bu sıfatları kullanmaya devam
edenler olsa olsa emek düşmanı sahtekarlardır.

B

B
S
N

N

Y

üyük, abartılı, içi boş laflar etmek, AKP iktidarına karşı kuru
tehditler savurmak genel bir anlayış
haline gelmiştir.
eden ihtiyaç duyulur bu abartılara, boş söylemlere? Kendini
haklı çıkartacak ya, insanları aldatacaklar ya, yoksa neden ihtiyaç duyulsun ki...

Y

aratılan, yaratılmış olan değerler
varsa, bedeller pahasına kazanılmış mevziler varsa bu hiç kuşkusuz icazetçi, ihbarcı, emek düşmanı
sendikacı, oda yöneticisi vb.ne rağmen yaratılmıştır. Bakın tarihe bedeli kimler ödemiş. Kimler bu ödenen
bedellerin sırtından geçinmiş. Şehit
düşen, yıllarca tutsak olan, işinden atılan, sürgün edilen, işkence gören bu
ülkenin devrimcileri, ilerici ve yurtseverleridir. İcazetçi, uzlaşıcı, emek
düşmanı, ihbarcı sendikacı, oda yöneticisi vb. değil...

E
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N
K
K
K

VET SORUYORUZ BUNLARA;

İZ KİMSİNİZ?

İZ KİMİ, NEYİ KINIYORSUNUZ?

E YAPTIĞINIZIN, NEYİ KINADIĞINIZIN FARKINDA
MISINIZ?
INADIĞINIZ HAKKINI İSTEYEN BİR EMEKÇİDİR.
INADIĞINIZ HAK ARAMA
EYLEMİDİR.

INADIĞINIZ BU EMEKÇİYE DESTEK VEREN ONUNLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLAN
DEVRİMCİLERDİR.

K

INADIĞINIZ
HAKKIDIR.

DİRENME

ir kez daha soruyoruz;

İZ KİMSİNİZ?

e iseniz ona göre hareket edin.
Ne iseniz o sıfatı kullanın. Biz de
bilelim, herkes bilsin. Ona göre hareket edelim...

aptığınız açıklamaların neye hizmet ettiğinin farkında mısınız?
Bu ne sorumsuzluk? Bir emek örgütü, ahlaksızlık, hırsızlık, muhbirlik,
düşmanla işbirliği yaparak kendi sınıf kardeşini satmadığı sürece işten
atılarak cezalandırılmasını meşru göremez. Sınıf mücadelesine leke sürecek davranışların dışında hiçbir
gerekçe bir işçinin işten atılmasını
meşru göremez.

S
N
T

ORUYORUZ SİZE:

AMUSUNUZ, ŞEREFİNİZ,
ONURUNUZ ÜZERİNE DÜRÜSTÇE SÖYLEYİN!

Sayı: 327
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EK BİRİNİZ BİLE 190 GÜNDÜR SÜREN CANSEL MALATYALI’NIN DİRENİŞİNİ ZİYARET ETTİNİZ Mİ?

N
S
Y
E

EDEN DİRENDİĞİNİ SORDUNUZ MU?

ORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KILINIZI KIPIRDATTINIZ MI?
AZIKLAR OLSUN!

MEKTEN, EMEKÇİDEN
HALKTAN, YANA OLMAK
BÖYLE OLMAZ!

G

ERÇEKLERİ BİLEREK YA
DA BİLMEYEREK YAPTIĞINIZ AÇIKLAMA YANLIŞTIR!
YAPTIĞINIZ YANLIŞTAN BİR
AN ÖNCE GERİ DÖNÜN!
*Cansel Malatyalı’nın direnişi 26
Ağustos 2012 tarihi itibariyle 189.
gününe girmiştir.
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EMEK DÜŞMANI İMO YALNIZ DEĞİL!
Di̇reni̇ş, Emek Örgütleri̇ni̇n Yöneti̇mleri̇ne
Çöreklenmi̇ş İşçi̇ Düşmanlarını Açığa
Çıkartmaya Devam Edi̇yor!
TMMOB’TAN SONRA KESK, DİSK, TTB YÖNETİMLERİ DE 189 GÜNDÜR
“İŞİMİ GERİ İSTİYORUM” DİYE DİRENEN CANSEL MALATYALI’NIN
DİRENİŞİNİ KINADI!

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012
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“1 Ağustos 2012 Çarşamba günü
sabah 07.00 civarında Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası’na
(TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri
Odası’nın (İMO) genel merkez binası
içeri zorla giren bir grup tarafından
tahrip edilmiştir.
Emek ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşımız olan
TMMOB/İMO’nun binasına yapılan
saldırıyı kınıyoruz. Emek ve demokrasi
güçlerinin binalarına saldırıyı hiçbir
gerekçenin haklı gösteremeyeceğini
bir kez daha ifade ediyoruz.”
KESK Yürütme Kurulu
***
“Nedeni ne olursa olsun, emek
ve demokrasi güçlerinin binalarına
yapılan saldırıyı hiçbir gerekçe haklı
gösteremez.
Bu nedenlerle, emek ve demokrasi
mücadelesinin önemli bir bileşeni
ve kardeş örgütümüz olan
TMMOB/İMO’nun binasına yapılan
saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
DİSK YÖNETİM KURULU
***
KESK ve DİSK yönetimleri bu
kararları nasıl almışlar, hangi bilgiye
kanıta dayanarak almışlar bilmiyoruz.
Kendilerinden açıklama bekliyoruz.
TMMOB/İMO’nun binasına kim
nasıl saldırmış?
Neyi kınıyorsunuz? Kimi kınıyorsunuz? Bırakın bu burjuva politikacıları gibi kime ne dediği belli
olmayan açıklamalar yapmayı.
Kimi kınıyorsunuz? Kimi destekliyorsunuz?
Açık olun. Birazcık namuslu, şerefli, onurlu olun.

Üstü kapaklı,
imalı, sözü dolandırmadan açıkça
ifade edin.
Ne
demek
“Nedeni ne olursa
olsun.”
Emek örgütlerisiniz. Bırakın burjuva politikacıları
gibi açıklamalar
yapmayı.
Nedeni ne olursa olsun demek:
AKP’nin işçi
düşmanı patronlar
için çıkarttığı Performans Yasası ile
bir işçinin işten
atılmasını onaylamaktır!

189 Gündür “İŞİMİ GERİ İSTİYORUM” diye direnen
Cansel Malatyalı’nın direnişini kınayan DİSK, KESK ve
TTB Yöneticilerine SORUYORUZ!
NAMUSUNUZ, ŞEREFİNİZ, ONURUNUZ
ÜZERİNE DÜRÜSTÇE SÖYLEYİN!
TEK BİRİNİZ BİLE 190 GÜNDÜR SÜREN
CANSEL MALATYALI’NIN DİRENİŞİNİ ZİYARET
ETTİNİZ Mİ?
NEDEN DİRENDİĞİNİ SORDUNUZ MU?

S o r u y o r u z SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KILINIZI
size: İMO (İnşaat KIPIRDATTINIZ MI?
Mühendisleri Odabürokratlaşmış sendika yöneticileri;
sı) çalıştırdığı bir işçiyi “Performansı
düşük” diyerek işten attı. Size göre
Soruyoruz size: 190 gündür dide bir işçinin “Performansı düşük”
renen Cansel Malatyalı’ının onurlu
direnişine yapılan alçakça saldırıyı
diyerek işten atılması normal mi? Yaponaylıyor musunuz?
tığınız açıklamalarla İMO’nun bu işçi
düşmanlığına ortak olduğunuzun farNedeni ne olursa olsun demek:
kında mızınız?
Kendisini işten atan İMO’ya İşimi
Nedeni ne olursa olsun demek:
Geri İstiyorum diye pankart asmak
değil,
Pankart asanları AKP’nin po“İşime geri dönmek istiyorum”
lisine ihbar etmektir.
diye çadır kurup 190 gündür direnen
Cansel Malatyalı’ının onurlu direniİMO’nun bu ihbarcılığı işçi ve
şine yapılan saldırıyı onaylamaktır.
emekçilerin mücadele tarihine sürülmüş yeni bir kara lekedir.
Emekçilerin kazanılmış tüm hakları bir bir gasp edilirken günü kurBir emek örgütü “nedeni ne olursa
tarmayı aşmayan eylemlerin dışında
olsun” diye açıklama yapamaz. Emek
tek bir direniş örgütlemeyen, yapılan
örgütleri her zaman haklıdan yana,
eylemlerdeki emekçilerin militanca
meşru olandan yana taraftır. Haktavırlarını da her seferinde geri çeken,
sızlığa karşı hakkını aramak, diren-

mek onurdur.
Cansel Malatyalı 190 gündür işinden atıldığı için direniyor. Bir işçinin
işine geri dönmesi için HER TÜRLÜ
YÖNTEMLE DİRENMESİ MEŞRUDUR!

Ne Yaptı Cansel Malatyalı?
Direnişinin 164. gününde İMO’nin
binasına çıkarak kendisini destekleyen
10 devrimciyle birlikte “İŞİMİ GERİ
İSTİYORUM” yazan bir pankart astı.
İŞİNİ İSTEMEK SUÇ MU?
Bu açıklamalara imza atan sendika
yöneticileri ya yanlış bilgilendirildiler
ya da bilerek ve isteyerek işçi düşmanı
İMO yönetiminin suçuna ortak olmaktadırlar.
İMO yönetimi “İŞİMİ GERİ
İSTİYORUM” yazan pankartı astığı
için Cansel Malatyalı’yı POLİSE
İHBAR etti.
Nedeni ne olursa olsun demek:
İHBARCILIĞI ONAYLAMAKTIR! Direnen bir işçiyi ve devrimcileri
polise ihbar etmek alçaklıktır.
Uyarıyoruz!
İHBARCILARDAN EMEĞİN,
EMEKÇİNİN, HALKIN DOSTU
OLMAZ!
İHBARCILARDAN KİMSEYE
“YOL ARKADAŞI” olmaz.

İMO yönetimi yalan söyleyerek,
iftira atarak işçi düşmanlığının, ihbarcılığının üzerini örtmeye çalışıyor.
İMO’nun binasındaki kırık dökükleri İMO yönetiminin ihbarı sonucu gelen AKP’nin polisi yaptı.
Polis koçbaşı ile kapıları kırarak
girdi binaya. Cansel Malatyalı’yı ve
onu destekleyen 10 kişiye gazbombalarıyla saldırıp işkence yaparak
gözaltına aldı.
İMO yönetimi yalan söylüyor!
Kapıların nasıl kırıldığı polisin gözaltı
tutanağında bile geçerken, İMO yönetimi polisin bu saldırısından hiç
bahsetmiyor bile. Polisin kırıp döktüklerini Cansel Malatyalı ve onu
destekleyenlerin üzerine atıyor.

İMO Yönetimi İftira Atıyor!
Yalancılık, düzenbazlık, AKP’nin
komplocu polisine aittir.
İMO yönetiminin yöntemlerinin
de AKP polisinden hiç bir farkı yok.
Kamera görüntülerinden küçük bir
bölüm keserek oluşturduğu görüntüleri izleterek, polis saldırısına karşı
barikat kurulmasını İMO binasına
saldırı diye anlatıyor.
Bu düzenbazlıktır, komploculuktur, iftiradır. Yaptığınız açıklamalarla
neye ortak olduğunuzu görün.

AKP’nin Mahkemelerine
Sığınanlar Emekten Yana
Olamaz! Halktan Yana
Olamaz! Demokrasi
Mücadelesi Veremez!
Ne zamandan beri solun kültüründe düzenin mahkemelerine adalet
aranır oldu.
İMO yönetiminin beyinlerini düzen teslim almıştır. İçlerinde zerre
kadar solun kültüründen, ahlakından,
geleneklerinden bir değer kalsa düzenin mahkemelerinde 164 gündür
direnen bir işçiyi ve ona destek veren
devrimcileri şikayet etmez. Düzenin
mahkemelerinden adalet aramaz. Solun değerleriyle hiç bir ilgisi kalmayan
İMO yönetiminin beyinleri polisin
beyninden farklı çalışmıyor.
Emin olabilirsiniz: AKP’nin yargısı da 164 gündür direnen Cansel
Malatyalı ve ona destek veren 10
devrimciyi “suçlu” bulacaktır.
O zaman övünebilirsiniz:
“AKP’nin mahkemeleri bizi haklı
buldu” diye.
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İMO’ya destek verenler hadi durmayın sıraya girin. Yalnız bırakmayın
İMO’yu. AKP’nin mahkemelerine
siz de koşun: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN!

225 imza toplandı.
Bayramın 2. günü Çaltepe
Köyü'ne gidildi. Mevlüte denk
gelen Halk Cepheliler, mevlüt bitince köy halkına köye
neden geldiklerini anlattılar. HES projesine göre Çaltepe
Köyü'nün tamamen kaldırılacağını duyan bütün köylü
tepki gösterdi. İmzalarını verdiler ve bundan sonra ne
yapılacağını sordular. Bunun üzerine konuşulurken
muhtar geldi. Muhtar imzanın toplanmasına izin vermediğini söyledi. Yapılan sohbetin ardından muhtar
çevredeki iki köyün muhtarı ile de görüştükten sonra
Komite üyeleriyle görüşmek istediğini ve imzanın toplanmasına o zaman izin vereceğini söyledi. Komite'nin
isteği üzerine muhtar, köylüye giderek, “Diğer muhtarla
görüştükten sonra imza toplanmaya devam edilecek.”
açıklamasında bulundu. Ve ardından köylü ile bayramlaşılarak Çaltepe Köyü'nden ayrılındı.
Bayramın 3. günü Halk Cephesi Antalya Özgürlükler
Derneği’nde bayramlaşma yapıldı. Tutsak ve şehit
aileleri ziyaret edildi.

Suyunu Satmak Vatanını Satmaktır!
Bayramın 1. günü Manavgat-Değirmenözü Köyü'ne
giden Antalya Halk Cephesi Değirmenözü Halk Komitesi
ile birlikte köyde HES’lere karşı bildiri dağıtıp, bilgilendirirken imza topladı.
Köy dışında oturan Değirmenöz’lüler de bayram
dolayısıyla köydeydi. 3 grup halinde tek tek evler dolaşılarak bayramlaşıldı, şeker toplanıldı. Bütün evlerde
daha önce de HES ile ilgili toplantılar yapılmış olsa da
gelişen süreç anlatıldı. Bildiriler verildi. Çevre köylerle
nasıl birlik olmak için çalışıldığı anlatıldı. Yörenin asıl
sahibi olan köylülerin HES’i istemediğine dair imzalar
toplandı. Köyün özellikle yaşlıları “Kim bizim suyumuzu
alacakmış. Alması için önce benim cesedimi çiğnemeleri
lazım”, “Bizi kimse toprağımızdan çıkaramaz”, “Biz
suyumuzu satmayız…”diye tepkilerini anlattılar. Köyde
birkaç aile dışında çoğunluğu imzaları ve tepkileri ile
Halk Komitesi'nin yanında olduğunu gösterdi. Köyde
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Müteahhitlerden oluşan İMO yönetiminin işçi düşmanlığı yeni değil!

Devrimci-Demokrat Mimar-Mühendisler;
İMO Yönetimine Çöreklenmiş Müteahhitlerin

İşçi Düşmanlığına İzin Vermeyin!
Emekten, halktan yana
demokrasi mücadelesi
verdiğini söyleyen İMO’nun
emek düşmanlığına bir kaç
örnek:
Bir: 2001-2002 yıllarında
sendikalaşma çalışması
yapan 6 işçi döneminin İMO
yönetimi tarafından işten
atıldı.

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

İki: 2007 yılında
İstanbul’daki 1 Mayıs
kutlamalarına katılan Aynur
Çetinkaya ve Celal Uyar
adlı iki işçi müteahhit Züber
Akgöl’ün de içinde olduğu
İMO yönetimi tarafından
15-16 Haziran’ın yıl
dönümünde işten atıldı.
Üç: Cansel Malatyalı
AKP’nin “Performans
Yasası”na dayanılarak
“performansı düşük” diye
işten atıldı.
“Emekten, halktan yana demokrasi
mücadelesi veren” bir kurum olduğunu
söyleyen İMO’nun nasıl emekten
yana olduğunun örnekleridir.
Bir kurumun taşıdığı sıfatlar değil,
pratiği onun sınıf mücadelesindeki
yerini ortaya koyar.
“Emekten, halktan yana demokrasi mücadelesi veren” bir kurum
çalışan işçileri sendika kurmak istediği
için işten atar mı?
Amerikan uşağı AKP, “Adalet ve
Kalkınma Partisi” olduğunu söyüyor.
AKP’nin adaletli olduğunu söyleyebilir miziniz? Ülkemize “ileri demokrasi” getirdiğini, “darbecilerden
hesap sorduğunu, işçiden, halktan,
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emekten yana” olduğunu söylüyor.
Bu yalanlara inanan kaldı mı?
Çalışan işçilerini sendika çalışması
yaptığı için işten atan İMO yönetiminin, AKP’nin “işçiden, emekçiden
yana” olduğunu söylemesinden ne
farkı var?
İkisi de işçiden emekçiden, halktan
yana olduğunu söylüyor, ama ikisi
de işçiyi köle gibi görüyor. İşçi sendikalı olmak isteyince işten atıyor.
Elbette ki, İMO ile AKP arasında
çok büyük bir fark vardır.
AKP’nin söylemleri ne olursa olsun Amerikan uşağı, halk düşmanı,
burjuvazinin emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin temsilcisi bir partidir.
İMO ise kurum olarak halktan,
emekten yana bir kurumdur. İçinde
binlerce devrimci, demokrat ilerici
mimar, mühendis üyeleri vardır. Sınıf
mücadelesinde emekten halktan yana
olmuştur. Hak ve özgürlükler mücadelesi içinde, emek mücadelesi içinde
bedeller ödemiştir. Daha üç ay önce
tutuklanan ve hala faşizmin F Tipi
tecrit hücrelerinde tutuklu olan İMO
üyesi devrimci mühendis Barış Önal,
İlhan Kaya gibi devrimci mimarmühendisler vardır.
Emek düşmanlığında AKP’den hiç
de farkı olmayan İMO yönetimidir.
Yukarıda verilen örneklerin emekten,
halktan, demokrasiden yana olmakla
hiç bir ilgisi yoktur. Yapılan açıkça
emek düşmanlığıdır.
İMO yönetimi devrimci, demokrat
mimar mühendislerin mücadelesini
kendi emek düşmanlığına kalkan yapamaz.
İMO’ya emekten, halktan, demokrasiden yana olma niteliğini kazandıran
İMO yönetimine rağmen İMO içindeki
devrimci, demokrat, ilerici mimar
mühendislerdir.
İMO yönetimi 12 Eylül faşizmine
teslim olmuş DY kalıntısı, düzene sığınmış müteahhitlerden oluşmaktadır.

Müteahhitlerden oluşan bir yönetim
sınıfsal konumu gereği EMEKTEN,
HALKTAN YANA MÜCADELENİN İÇİNDE OLAMAZ!
1 Mayıs’ı kazanmak için devrimciler, emekçiler şehitler verdi. Emekçilerin akan kanı hala Taksim 1 Mayıs
Meydanı’nda. İstanbul’un 1 Mayıs
alanına çıkan tüm sokaklarında devrimcilerin, işçilerin, emekçilerin, halkın
akan kanı var.
2007 yılı 1 Mayıs’ı Beşiktaş’tan,
Okmeydanı’na, Şişli’den Taksim’e
kadar devrimcilerin, işçilerin sokak
sokak çatıştığı 1 Mayıs’tı.
2007 1 Mayısı’nda İMO yönetiminden DY kalıntısı tescilli işçi düşmanı Müteahhit Züber Akgöl Aynur
Çetinkaya ve Celal Uyar adlı iki işçiyi İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına katıldığı için önce sürgün etti,
işçiler sürgüne karşı direndiği için
sonra da işten attı.
Hergün istediği kadar işçiyi işten
atan bir müteahhit İMO yönetiminde
işçi dostu olabilir mi?
İMO yönetiminin işçi düşmanlığı
müteahhitlikten gelen sınıf düşmanlığının sonucudur.
Bir işçinin işten atılması onlar için
çok sıradan bir iştir. Onlar için en iyi
işçi köle gibi çalışan, gıkını çıkarmayan işçidir. Mesai ücretim neden ödenmedi, pazar yövmiyem neden kesildi
diye itiraz etmeye görsün, anında hesabı kesilir. İtiraz etmeye devam
ederse üstüne bir de dayak yer.
Bugün İMO yönetimine çöreklenenlerin ne devrimcilikle, ne demokratlıkla, ne de halkla bir ilgileri kalmamıştır.
İMO yönetimi, kurumun demokratik bir kurum olmasını, üyesi olan
binlerce devrimci, demokrat, ilerici
mimar-mühendisin mücadelesini kendine kalkan yapmaktadır.
İMO yönetimindeki Züber Akgöl
gibi müteahhitlerin devrimciliği, de-

mokratlığı cuntanın hapishanelerinde
kalmıştır. Halkın davasını oligarşinin
hapishanelerinde satmışlardır. Hapishaneden cıkar çıkmaz da düzene dönmüşlerdir. Kimi müteahhit olmuş,
kimi şirket sahibi... Kimi de çekilmiş
yazlığına hala ordan akıl vermektedir.
Devrimciliği-demokratlığı kimseye
bırakmazlar.

Sahtekarlar...
Devrimciliği, demokratlığı, solculuğu İMO gibi kurumların yönetimlerini ele geçirmek için maske
olarak kullanırlar. Yönetimlerine çöreklendikleri bu kurumlarda ilk işleri
devrimci düşmanlığı yapmaktır. Yönetimlerde bulundukları her kurumda
temel görevleri devrimcileri tasfiye
etmek olmuştur. Çünkü devrimciler
olduğu sürece bu kurumların yönetimlerine çöreklenip bu kurumları
kullanamazlar.
DY kalıntısı müteahhit Züber Akgöl’ün halktan, emekten yana tek bir
icraatını örnek verin. Bir müteahhidin
işçiyi sömürmesinin dışında emekçiyle, halkla ne ilişkisi olabilir?

Emekçi, yoksul bir aileden gelmesi,
geçmişte devrimci mücadele içinde
yer alması bugünkü sınıfsal konumunun ve işçi düşmanlığının maskesi olamaz.
İMO yönetiminin 164 gündür direnen Cansel Malatyalı’yı ve ona destek veren devrimcileri “İşime Dönmek
İstiyorum” diye pankart astığı için
AKP’nin polisine ihbar etmesi kimseyi
şaşırtmasın. Bu düşmanlık sınıfsaldır.
Direniş Züber Akgöl gibi müteahhitlerden oluşan İMO yönetiminin maskesini düşürmüştür.
Züber Akgöl gibi müteahhitler
İMO gibi kurumları girdikleri ihalelerde GÜÇ olarak kullanmaktadırlar.
İMO yömetimindeki bütün faaliyetleri de İMO’yu emekten yana Demokratik Kitle Örgütü olmaktan çıkartıp düzenin Sivil Toplum Örgütü
(STÖ) haline getirmek olmuştur.
İMO yönetiminin hala emekten,
halktan yana olması İMO’nun müteahhit yönetecilerin sayesinde değil,
onlara rağmen İMO’nun içinde yer
alan binlerce devrimci demokrat,

ilerici mimar-mühendislerin sayesindedir.
Bugün İMO üyesi binlerce mimar-mühendis İMO yönetimine çöreklenmiş müteahhitlerin emek düşmanlığına karşıdır. Cansel Malatyalı’nın işine geri dönmesini istemektedir.

Devrimci, Demokrat,
Halktan Yana İlerici
Mimar-Mühendisler;
İMO yönetimine çöreklenmiş müteahhidlerin işçi düşmanlığını İMO’da
da sürdürmesine izin vermeyin.
Barış Önal, İlhan Kaya gibi demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesinde bedel ödeyen devrimcilerin
üyesi olduğu İMO’nun düzenin
STÖ’sü haline getirilmesine izin vermeyin.
Emekten, mücadeleden, halktan
yana olmak, emeğin onuru olan Cansel
Malatyalı’nın direnişine sahip çıkmaktır. Direnişe sahip çıkmak; emekten, halktan yana olan tüm devrimci,
demokrat, ilerici mimar-mühendislerin
görevidir.

1 Mayıs’a Katıldığı İçin İMO’nun
İşten Attığı İşçilerden Açıklama
Değerli Emekten Yana Siyasi Parti ve Demokratik
Kitle Örgütü Yöneticileri, Üyeleri ve Çalışanları;
1 Mayıs 2007 günü İstanbul'da düzenlenen 1 Mayıs
kutlamalarına süresi sona eren Toplu İş Sözleşmesinden
kaynaklanan iş aktimiz hükmünü (hakkımızı) kullanarak
ve TMMOB'nin temin ettiği araçlarla katıldık. Tüm engellemelere ve baskılara karşın emekçinin bayramında,
emeğin onurunu ayakta tutan binlerce emekçi ile yasakçı
zihniyete direndik.
Aynı akşam yine TMMOB'nin temin ettiği araçlarla
Ankara'ya döndük ve 2 Mayıs günü işbaşı yaptığımızda
Sayman Üye Züber Akgöl'ün sözlü tacizine maruz
kaldık.
8 Mayız 2007 tarihinde İMO Başkanı Taner Yüzgeç
bizi görüşmeye çağırdı. Görüşmede 1 Mayıs'a odadan
izin almadan gittiğimizi, bundan dolayı istifa etmemizi
ve istifa edersek dahi tüm haklarımızı ödeyeceklerini
yoksa görev yerimizi değiştireceklerini ifade etti.
Biz de yasal hakkımızı kullandığımızı, bu bağlamda
bir suçumuzun olmadığını ve istifa etmeyi düşünmediğimizi belirttik. Bunun üzerine 9 Mayıs 2007 tarihinde
Genel Sekreter Gülay Özdemir imzalı bir yazı ile görev
yerlerimizin değiştirildiği tebliğ edilmiştir.
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Bu değişiklikten sonra işyerinde sürekli gerilim, taciz
vb. davranışlarla çalışma huzurumuz bozulmak istenmiş
ve işyerinden ayrılmamız için her türlü psikolojik baskı
uygulanmıştır. (...)
Ancak tüm bu yıldırma çalışmaları (Oda Başkanı
Taner Yüzgeç, Sayman Üye Züber Akgöl, Genel Sekreter Gülay Özdemir ve İdari Amir Müjdat Kılınç)
sonuç vermeyince uydurma gerekçelerle iş akitlerimiz
15-16 Haziran'ın Türkiye'deki büyük işçi direnişinin
37. yıl dönümünde, İMO Yönetim Kurulu o gün alınan
kararla iş aktimizi fesh etmiştir. (...)
Biz İMO emekçileri; Harun Karadeniz, Zeki Erginbay'ın ve binlerce demokrat, ilerici, yurtsever devrimcinin
sınırsız özveri ve canları pahasına yaratılan demokrat
İMO’da 1 Mayıs'ı yasaklayan anlayıştan demokrat
insanlar olarak üzüntü duymaktayız.
Tüm demokratik unsurların, insan hakları savunucularının, özgürlük ve bağımsızlık düşüncesine sahip olanların, emeğin en yüce değer olduğuna inananların desteğini
istiyoruz.
İnşaat Mühendesleri Odası'ndan
İş akti fesh edilen
Aynur Çetinkaya ve Celal Uyar

9

Müteahhitlerin çöreklendiği İMO yönetimi işçi
düşmanı olduğu kadar YALANCIDIR!
Emekten, halktan yana kurumlara sesleniyoruz;

İMO’nun Yalanlarına Kanmayın!
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Uydurma gerekçelerle, performans
yetersizliği sebep gösterilerek İnşaat
Mühendisleri Odası’ndaki işimden
atıldığımdan beri İMO önündeki direniş çadırımda oturma eylemi yapıyorum. Bugüne kadar birçok kez
İMO yönetimi ve çalışanları tarafından saldırıya uğradım, AKP’nin faşist
polisi tarafından gözaltına alındım.
Yaklaşık bir buçuk aydır işe alınacağıma dair oyalanıyorum. Direnişimin 164. Gününde İMO’nun 8. katında bana destek veren devrimcilerle
birlikte yaptığım pankart asma eylemi
sırasında İMO’nun ihbarı üzerine
polis tarafından biber gazlarıyla, işkencelerle gözaltına alındım, çadırda
bekleyen devrimci arkadaşlarım ve
ailem gözaltına alındı, çadırıma el
konuldu. Bu saldırıyı yaşadığım günden beri İMO yönetimi alçakça yaptığı açıklamalara ve tacizlerine devam
etti, hakkımda polise suç duyurusunda
bulundu, polisin kırdığı kapıları, polis
tutanağında olmasına rağmen ben
yapmışım gibi gösterdi. Tamamı izlenildiğinde yapılan işkencelerin ve
İMO’ya gelen zararın polis tarafından
olduğu açıkça gözüken kamera görüntülerinin sadece küçük bir kısmı
yayınlanarak yalanlarla saldırılmaya
çalışıldı. O günden beri tüm demokratik kitle örgütlerine ve siyasetlere
çağrıda bulundum, dilekçemle kendilerine başvurdum. Dilekçemde işimi
geri istediğimi ve bu konuda desteklerini beklediğimi, destek vermiyorlarsa bunun gerekçelerini duymak
istediğimi belirttim. Gezdiğim demokratik kurumlardan almış olduğum
cevaplar ise şöyle;
İnsan Hakları Derneği Genel
Merkezi; İlk gittiğimde dilekçeyi
çalışan arkadaşa bıraktık. Yönetime
vereceğini söyledi. İkinci görüşmeye
bir gün sonra gittik. Öztürk Bey ile
görüştük. Öztürk Bey yönetimi acil
olarak toplayacağını ve İMO yönetimi

ile görüşeceğini söyledi.
SES; Yönetimle görüşüp cevap vereceklerini söylediler. Görüşmeden
ne çıkar bilmiyoruz ama size olumlu
yada olumsuz cevap veririz dediler.
EMEP; Yönetimle görüşeceklerini
söylediler, geri dönüş olmadı.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği;
Görüşülmesi gereken yerlerle görüşüp
bana destek vereceklerini söylediler.
Maden Mühendisleri Odası; Çalışan Sait Uluışık’la görüştük. Dilekçemi ona verdik. Yönetime vereceklerini söylediler. Cevap verecekler
bize.
BES; Başkanıyla görüştük. Çok
ilgiliydi. Mehmet Soğancı ve Züber
Akgöl ile görüşüp bize cevap vereceklerini söylediler.
TTB; Dilekçemi çalışan arkadaşa
bıraktık. Yönetime vereceklerini söylediler.
Haber-SEN; Dilekçemi çalışan arkadaşa verdik. Yönetime verecekler.
Çalışan arkadaş buraya kadar geldiğiniz iyi oldu. Biz gelemedik kusura
bakmayın dedi. Sizi dinlediğimiz iyi
oldu. Olayları biz böyle bilmiyorduk,
yanlış bilgilendirdiler bizi dedi. Hatta
pankart asma eyleminde senin içeride
olmadığını söylediler biz böyle duyduk dedi. Gereken her şeyi anlattık.
BDP İl; İl başkanı ile görüştük.
HDK bize bir görev versin biz o
doğrultuda üzerimize ne düşerse görev alırız dedi.
Sosyalist Parti; Yönetimiyle görüşecek. Çadıra da destek vermeye
çalışacaklar. Gittikleri yerlerde direnişin devam ettiğini, destek verilmesi gerektiğini anlatacaklar. Yayın
organlarında ve internet sitelerinde
haber yapacaklar.
HDK; Hüseyin Gevher ile görüştük.
Yönetimle toplantı yapacaklarını, her
ne olursa olsun destek vereceklerini
söylediler.

Mali Müşavirler Odası; Yönetime
sunacaklar. Başkan Mehmet Koç ile
görüşüp çadıra uğrayıp sonucu bildirecekler. Cevap gelmedi
TKP; Metin Uçak’la görüştük. Yönetimle görüşüp bizimle iletişime
geçeceklerini söylediler. Yayın organlarında haber yapacaklarını söylediler.
KESK; Lami Özgen’le görüştük.
Ben her şeyi anlattım başkana. Söyleyecek bir şey bulamadı. TMMOB
yönetimi ile görüşeceğim dedi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı;
Metin Bakkalcı ile görüştük. Çok
üzüldü. Bizim kurumlarımızda böyle
şeyler olmamalı dedi. İMO’nun başkanı Taner Yüzgeç’le görüşüp sana
haber veririm dedi.
DİSK; Kimseyi bulamadık yönetimden. Yönetim sekreterine dilekçemi bıraktık. Yönetime ileteceklerini
söylediler.
ÖDP İl ve Genel Merkez; 3 defa
gittik, üçünde de kimseyi bulamadık.
ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile
görüştüm. Bütün süreci anlattım. En
son iki gün sonra yani 12.08.2012
tarihinde cevap beklediğimi söyledim.
Bana öğleden sonra cevap vereceğini
söyledi. Geri dönüş olmadı. Ben aradım, Önder İşleyen’ in iki gündür
TMMOB yönetimi ile görüştüğünü
ve onlardan haber beklememi, bir
şey yapmamamı istediler.
ESP; Yönetimle görüşeceklerini
söylediler.
EHP; Haklı olduğumuzu söylediler.
Yayın organlarından haber yapıp bize
geri döneceklerini söylediler.
Halkevleri; Biz daha önce de İMO
yönetimiyle görüştük, bu işin çözülmesi gerektiğini söyledik dediler.
Ama kendi yönetimimizle görüşüp
daha neler yapabiliriz diye sorup
size döneriz dediler.
Hüseyin Aygün; Daha önce de
görüşmüştük. Gelemedim yanınıza

size karşı çok mahcubum en kısa
zamanda geleceğim dedi.
EĞİTİM-SEN; Yönetimle görüştük. Konuşuruz, görüşürüz ama onun
dışında iç işleyişlerine karışamayız
dediler.
BDP Genel Merkez; Yüksel Hanımla görüştük. Çok ilgiliydi. Bütün
notları aldı. Ciddi bir konu bu görüşeceğiz İMO ile dedi. Bize haber
verecekler
Bu görüşmeler üzerine İHD’nin
çağrısı ile 15 kurum bir araya gelerek
toplantı yaptı. Toplantıdan çıkan
karar metni aşağıda. Toplantı sonucu

ise İMO yönetimi ile görüşme talep
edildi ve 15.08.2012 tarihinde bu 15
kurum ve İMO yönetiminin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirildi.
Bu görüşmede sunulan taleplere cevap olarak ise İMO yalanlarına ve
karalama çalışmalarına devam ederek
beni işe almayacaklarını net bir şekilde dile getirdi. Ayrıca toplantıdaki
kurumlara isterlerse kendilerinin iş
bulabileceklerini söyleyerek bugüne
kadarki aymazlığına devam etti.
İşçinin ve emekçinin yanında olması gereken TMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın bana

karşı yapmış olduğu haksızlığı ve
eylemime başladığımdan beri yaşadığım tüm saldırıları üzüntüyle karşılıyor, demokrasi mücadelesi tarihinde bunun bir kara leke olduğunu
düşünüyorum. Ben işimi geri alana
kadar eylemime devam edeceğim ve
tüm demokratik kitle örgütlerini ve
kurumları bir kez daha direnişime
destek vermeye çağırıyorum.
19.08.2012
Cansel MALATYALI

İnşaat Mühendisleri
Odasına Açık Çağrımızdır!..
Biz, aşağıda imzası olan kurumlar; İnşaat Mühendisleri
Odası’ndaki işinden atılan ve işine geri dönmek için başladığı direnişinin bugün 178. gününü dolduran Cansel
MALATYALI’nın destek talebini görüşmek üzere İHD’nin
(İnsan Hakları Derneği) çağrısıyla 14.08.2012 günü İHD
Ankara Şubesinde bir araya gelerek aşağıdaki değerlendirmelerde ortaklaştık:
1- İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Cansel
MALATYALI’nın iş akdini feshederken “performans yetersizliğini” gerekçe göstermektedir.
“Performansa dayalı” çalışma sistemini getirirken
siyasal iktidara karşı emek ve meslek örgütleri ile birlikte
“bu yasa egemenlerin eline emekçileri istediği biçimde
cezalandırma olanağı veriyor” diyerek sokağa çıkan
İMO’nun bugün bir çalışanını “performans” gerekçesiyle
sokağa atması kabul edilemez.
Devlet bile bugüne kadar “performans düşüklüğü”
gerekçesiyle emekçilerin iş akdini feshetmeye cesaret
edememiştir. Ancak “performansı düşük” personelin ücretinde artış yapmayarak vb. şekilde cezalandırma yoluna
gidebilmektedir. İMO yönetimi emekçileri sokağa atmak
konusunda devletin bile önünde gittiğinin farkında
mıdır?
2- Cansel MALATYALI’nın işine geri dönmek için
başlattığı ve bugün 178. gününü dolduran direnişi son
derece meşru, haklı ve her türlü övgüye layık örnek
bir davranıştır.
Emekçiler ve ezilenlerin gasp edilen haklarını elde
etmek için basın açıklaması, bildiri, el ilanı, oturma
eylemi, pankart asma, hatta işyerinde oturup terk etmeme-işgal-vb. bütün mücadele yol ve yöntemleri de
haklı ve meşrudur.
3- İMO yönetiminin Cansel MALATYALI ve destekçilerinin bu meşru ve haklı mücadele yöntemlerini polis
çağırarak, çevik kuvvetle, biber gazı kullanarak dışarı
atması, polis şiddetine maruz bırakması hiçbir biçimde

kabul edilemez.
4- İMO yönetimi Cansel MALATYALI’nın iş akdini feshettiğinden bu yana
İMO için 10’a yakın Özel Güvenlik Görevlisi istihdam etmeye başlamıştır.
Bu tavır emekçilerin hak taleplerini tazyikli suyla,
copla, panzerle, zehirli gazla bastırırken emekçilerin talep
ettiklerinden fazlası bir bütçeyle habire güvenlik görevlisi
istihdam eden polisin maaşına zam yapan, biber gazına,
panzere vb. para aktaran faşizan devlet aygıtının tavrıyla
şaşırtıcı bir benzerlik göstermektedir.
10 yıl ÖDP’de çalıştıktan sonra 5 yıl da İMO’da
çalışan ve 178 gündür direnen Cansel MALATYALI’nın
görev alanı içine giren işleri yapmadığı ya da “düşük
performansla çalıştığı” iddiası bize inandırıcı gelmemek
ile birlikte bu iddianın bir an olsun doğru olduğunu varsayarsak bile bu sadece performans düşüklüğünün Cansel
MALATYALI’ya uygulanan MOBBİNG’e bağlı olabileceğini kanıtlamaktadır.
Süregelen ve giderek kilitlenen bir kadın emekçinin
işine geri dönme talebi etrafındaki bu gelişmelerin
Devrimci Demokrat olduğunu iddia eden kişi ve grupların
yönetiminde olduğu İMO’yu ve Devrimci-Demokrat
İnşaat Mühendislerini de yıprattığını ve üzdüğünü üzülerek
izliyoruz.
Bu değerlendirmeler ışığında İMO yönetiminden kendisini ve İnşaat Mühendisleri camiasını da fazla yıpratmadan, hak arayan, işine geri dönme talebi dışında bir
talebi olmayan bir kadın emekçiyi de daha fazla mağdur
etmeden derhal işe iade etmesini talep ediyoruz.
İMO yönetiminin bu tatsız gelişmeler nedeniyle Cansel
MALATYALI şahsında bugün direnen emekçilere ve
Devrimci-Demokrat kamuoyuna da ayrıca bir “özür
borcu” olduğunu düşünüyoruz.
Cansel MALATYALI’nın işe iade talebi kabul edilmediği takdirde Cansel MALATYALI işe iade edilinceye
kadar her türlü sokak eylemi dahil destek eylem ve etkinliklerine başlayacağımızın da bilinmesini istiyoruz.
KALDIRAÇ, EDP, BDSP, ALINTERİ, İHD, EHP,
ÇHD, ESM 1 NO’LU ŞUBE, DP, TÖP, BDP, SDP,
SP, ESP, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
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Güney Afri̇ka'da Polis 34 İşçiyi Katletti!
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Güney Afrika'da geçtiğimiz günlerde büyük bir işçi katliamı yaşandı...
Bir platin madeninde çalışan ve
ücretlerinin artırılması için greve
giden işçilerin üzerine açılan ateş
sonucunda 34 işçi katledildi, 78 işçi
yaralandı, 250 işçi de tutuklandı...
Olayların başlangıcı iki hafta öncesine dayanıyor... Lonmin Marikana
platin madeninde örgütlü olan Maden
Yapı İşçileri Birliği (AMCU) üyesi
işçilerin ücret artış talebiyle greve
gitmelerine, kışkırtılan başka bir işçi
sendikası olan Ulusal Maden İşçileri
Sendikası (NUM) üyesi işçiler ile
polisin saldırısıyla başladı. Bu olaylarda sekiz işçi ve iki polis öldü...
Bu olaya rağmen greve devam
eden işçilere bu kez de 17 Ağustos
günü polis tarafından ağır silahlarla
ateş açılarak 34 işçi katledildi...
Katledilen işçiler Güney Afrika’nın en yoksul kesimi. İşçiler, ağır
sömürü altında, neredeyse karın tokluğuna çalıştırılıyorlar. Buna karşın
işçileri sömürerek karını büyüten şirket, her türlü halk düşmanı faaliyetlerine de devam etti. Faaliyette bulunduğu değişik ülkelerde diktatörleri
destekledi, politikacıları bünyesinde
yönetici olarak çalıştırdı. Şirket aynı
zamanda bir dönem İngiltere’de Observer ve Today isimli iki ayrı gazetenin de sahibiydi. Şirketin suçları o
kadar saklanamaz hale geldi ki, bizzat
İngiltere Başbakanı tarafından “Kapitalizmin sevimsiz ve kabul edilemez
yüzü” olarak tanımlandı. Yani uluslararası bir tekelin halkların kanını
emmesi, iliklerine kadar sömürmesi
İngiliz politikacılara göre sevimsiz
ve kabul edilemezdi. Ama her nedense kabul edilemez bulunan bu
şirkete dava bile açılmadı, soruşturmalar açılmadı ve şirket adını değiştirerek faaliyetlerine, sömürüsüne
ve katletmeye devam etti.
Şirketin Güney Afrika’daki maden
sahalarında çalışan işçiler sömürüye
daha fazla dayanamadılar ve hakları
için ayaklandılar. İstedikleri sadece
kendilerini ve ailelerini geçindirebilecek, insani yaşam koşullarını sağlayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak
kadar ücret ve çalışma şartlarının

Diyalektiğin Bir
İlkesidir; Her Şey
Karşıtına Dönüşebilir
Jacop Zuma: Güney
Afrika’da ırkçı sömürü düzenine karşı yıllarca direniş cephesi içinde yer aldı. Şimdi
Cumhurbaşkanı. Emperyalist
tekellerle işbirliği içinde.
Tekellerin karı için işçilerin
katliam emrini verenlerin başıdır!
Ulusal Maden İşçileri Sendikası
Başkanı Casatu: Geçmişte o da
ırkçı sömürü düzenine karşı direniş
cephesi içinde yer aldı. Düşmanla
savaşmazsan uzlaşırsın. Onun gibi
olursun. Şimdi geçmişin direnişçileri
tekellerle işibirliği içinde. Casatu da
başından beri işçilerin grevine karşı
ve grevi kırmak için çalışıyor.
Bizim ülkemizdeki sendikacıların da
iyileştirilmesi, kölece çalışma koşullarına son verilmesi idi. İktidarın
ve şirketin cevabı ise oluk oluk kan
dökmek oldu.
Güney Afrika on yıllarca ırkçılığa
karşı mücadelenin yaşandığı bir ülkedir. Ve 1994 yılında ırkçı yönetimin
yerini buna karşı mücadele eden ve
siyahların örgütlenmesi olan Afrika
Ulusal Kongresi (ANC) almıştır. Yeni,
özgürlükçü olarak geçen bir anayasa
yapılmış ve siyahların yönetimde
daha fazla eşit söz sahibi olduğu ilan
edilmiştir. Ancak emperyalizmle ilişkilerini hiçbir şekilde kesmeyen, tersine daha da güçlendiren, kapitalist
yapıyı yıkmayan ülkede egemenler
sömürülerini sürdürmüş, ırkçılık belki
ortadan kaldırılmış ancak işçi ve
emekçilerin sömürüsü her biçimiyle
devam ettirilmiştir.
Geçmişin ırkçılık karşıtı mücadelesinde en ön safta yer alan dönemin devrimci önderleri artık yönetimde en üst kademelere gelmişlerdir.
Yaşanan katliam karşısında "şok ve
acı" içinde olduklarını söylerlerken
katliamdaki gerçek sorumluluklarını
gizleme telaşından başka bir şey
yapmadıkları da sonraki gelişmelerle
ortaya çıkmaktadır.
Geçmişin ırkçılık karşıtı önderlerinden şimdiki Cumhurbaşkanı Ja-

bunlardan hiç farkı yoktur. Aylardır
süren direnişlerin yanından bile geçmezler ama patronlarla kol kola
girip işçileri işten atarlar, yıllardır
tek bir direniş örgütlememişlerdir,
fakat onlara rağmen yapılan bir direniş varsa altından girip üstünden
çıkıp direnşi satarlar. Direniş her
şeyi açığa çıkartıyor. Onlar artık işçi
düşmanlarıdır. İşçi sınıfın bu tortuları sırtlarından atmalıdır. Atacaktır!
cop Zuma "Bu hafta hepimiz insan
hayatının kutsallığı ve yaşama hakkı
üzerine düşünmeliyiz" diyerek yaşanan katliama karşı sözde acısını
ifade ederken madenlerdeki işçilerin
direnişi hala sürmekte ve hala haklarını alabilmiş değillerdir.
Keza öte yandan ANC bir yandan
katliamı kınarken öte yandan ise polisin müdahalesiyle büyük bir katliamın önüne geçildiği açıklamasıyla
kendi kendisiyle çelişen açıklamalar
yaparak sorumluluktan kaçmak istemektedir.
Ancak, görülen tek gerçek ırkçılık
veya milliyetçilik karşıtlığı temelinde
gelişen mücadelelerin halkların yaşadığı ulusal ve ırkçı baskılara son verebileceği ama bunun asla gerçek anlamda bir kurtuluşu sağlayamacağıdır.
İşçi ve emekçilerin sınıf mücadelesine dayanan ve sınıfsal sömürüyü ortadan kaldıran bir mücadele
geliştirilmediği sürece salt ırkçı ve
ulusal temelde mücadele yürütenler
yarın iktidara gelseler bile sorunların
çözücüsü değil sınıf mücadelesinin
tarafları durumuna düşerler... Güney
Afrika'da ırkçılık karşıtları bugün
işçi katliamını gerçekleştirenlerdir.
Tarihin ortaya koyduğu öğrettiği tek
gerçek budur....

AKP’nin İşkenceci Katliamcı Polisleri Sokak Ortasında
İnsan Vuruyor! AKP İşkenceci Katillerini Koruyor!

Baskıyla İşkenceyle Katletmeyle Yönetmeye
Çalışan AKP’nin Sonu da Tüm Faşist
İktidarlar Gibi Olacak!
Ülkemizde halkın artık sokakta
can güvenliği kalmamıştır. İnsanların
sokağa çıkarken geri dönememe ihtimali bizde alışılagelen bir durumdur.
Bunun neden böyle olduğunu ülke
gündemini az çok takip eden herkes
bilir.
Yani bunun temel nedeni her bir
polisin seri katil durumuna getirilmesidir.
Faşizmle baskı altına alınarak yıllardır inim inim inletilen halkımız,
polisin sıktığı biber gazı, yaptığı gözaltı, işkence ve tutuklamanın yanında
artık sık sık, silahından çıkan gerçek
mermilerle de karşılaşmakta. Ve doğal
olarak bugün sokakta ki bir polise
herhangi bir konuda itiraz etmek için
öncelikle dayağın, işkencenin gözaltının, tutuklanmanın dışında artık
ölmeyi de göze almak gerekmektedir.
Olur da polisin ters tarafına denk
gelirseniz üzerinize silahındaki tüm
mermileri boşaltma özgürlüğü var.
Eli soğutulmayan iyi çocuklar elleri çok ısındıkça serinlemek için silahlarına sarılıp tek suçları yoksul
olmak olan halktan insanları yaralıyor
katlediyorlar. Artık AKP’nin koruyuculuğundan aldıkları güçle o kadar
rahatlar o kadar güveniyorlar ki kendilerine, en ufak bir olayda hemen
elleri beline gidiyor. Ve havaya ateş
açmalarına rağmen ne hikmetse yerdeki insanlar vuruluyor.
AKP’nin polisi kafasının estiği
yerde silahını kullanmaya başladı.
Ferhat Gerçekler, Baran Tursunlar,
Çağdaş Gemikler, Fetus Okeyler
Uğur Kaymazlar ve daha onlarca insan polislerin silahlı saldırılarına uğrayarak kimi felç kaldı, kimi daha
gencecik yaşlarında yaşamlarını yitirdiler. Bu katliamların hepsinde de
polisin açıklaması, “belimden silahımı kaptı kendini vurdu, havaya
ateş açtım kurşun havada sekti, dur

dedim kaçtı”vs. gibi akla bilime en
önemlisi de insani olan tüm değerlere
aykırı olan cevaplar olmuştur. Ama
sadece öldürmekle yetinmemiştir,
geride kalanları da
tehdit etmeyi, taciz
etmeyi, dövdürmeyi, onlara da davalar açtırmayı ihmal
etmemiştir. Öyle ki
kendisi vatanın yılmaz bekçisi asayişin bel kemiğidir.
O ne yaptıysa devletin güvenliği için
geleceği içindir. Nitekim ölen de bu
devlete zarar veren biridir. Ölmeyi
çoktan hak etmiştir. Geride kalan
hesap soran ailelere arkadaşlara yoldaşlara susmaları için yine devletin
yargısı polisi aracılığıyla yapılmadık
denenmedik yöntem bırakılmamıştır.
Polisin katilliğinin, işkenceciliğinin
ulaştığı boyutu, ne kadar pervasızlaştığını son bir ayda ülkemizde yaşanan
bir kaç örnekte de çok net görmekteyiz.
Hamile yakınını hastaneye yetiştirmek isterken yolda durdurulup çakal sürüsü gibi saldıran polisler tarafından saatlerce dövülen Ahmet
Koca’ya yapılan işkencenin görüntüleri halen hafızalardadır

Hepsi Katil: Emekli Polis
de Silahını Çıkartıp
Kurşun Yağdırıyor
Düzce’de emekli bir emniyet müdürü cipini çalıp kaçırdığı iddia edilen
bir gencin üzerine kurşunları boşaltıyor. Bütün polisler, emekli polisin
yaptığını çok doğalmış gibi, hiçbir
müdahalede bulunmuyorlar. Emekli
olan emniyet müdürü genci yaraladıktan sonra diğer polisler arabadan
çıkartıyorlar. Ve silahını hiçbir neden

ve hukuki
olarak
da
hakkı olmamasına rağ-

men kullanan bu katil
polis elini
kolunu sallayarak cipini alarak
evine dönüyor...

Havaya Açılan Ateşten
Yerdeki Araç Sürücüsü
Vuruldu

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

Ağrı Doğubeyazıt’ta sigara kaçakçılığı yapan bir gence özel tim
polisleri başına hedef alarak ateş
açıyorlar. Başından vurulan Mehmet
Duman’ın daha sonra polisler tarafından başına postallarla basılarak
ezilmeye çalışılıyor, nitekim gözünü
kaybeden gencin hayati tehlikesi sürüyor. Devamında Ağrı valiliği yaptığı
açıklamada “Havaya uyarı ateşi
açılmış, uyarı ateşi esnasında 04
AZ 874 plakalı araç sürücüsü Mehmet Duman’da, seken bir kurşunun
neden olduğu değerlendirilen yaralanma meydana gelmiştir” diyerek, en bilindik yalanlarından birisini
söylüyorlar. Bu açıklamayı yapanlar
da bu yalana kimsenin inanmayacağını biliyor. Ama AKP’nin polisi bu
yalanı hiç bir mahkemenin sorgulamayacağını da biliyor. Biz böyle
açıkladık, herkes de böyle kabul edecek diyorlar.
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"Helal Olsun Sokak
Ortasında Dayak Yiyip de
Üniformayı Rezil Etmediniz.
Ölen ve Yaralanan Köpeklere
Allah’tan Rahmet
Dilemiyorum."

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

Bu sözler Antalya Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma
Şube Müdür Yardımcısı Sedat Göktaş’a ait.
İzmir’in Karabağlar Limontepe
semtinde 12 Ağustos’ta sokak ortasında polislerin tartıştığı hurdacılık
yapan Emrah, Ercan ve Erhan Cem
Barlak kardeşlerin üzerine kurşun
yağdırarak birini katletmesi üzerine
söylenmiş sözlerdir.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdür
Yardımcısı Sedat Göktaş’ın internet
sitesine İzmir Karabağlar’da polisin
Emrah Barlak’ı katletmesi üzerine
yazdığı mesajda şöyle diyor: "Helal
olsun sokak ortasında dayak yiyip
de üniformayı rezil etmediniz. Ölen
ve yaralanan köpeklere Allah’tan
rahmet dilemiyorum."
Takip edin bu polisi, bir kaç yıl
içinde AKP tarafından daha üst görevlere terfi ettirilecektir.

'Ben Devletim Ulan, Sen
Bana Hesap mı
Soruyorsun?s’
İstanbul Şirinevler'de 24 yaşındaki
Ferhat Özcan 11 Ağustos'ta park yeri

nedeniyle tartıştığı kendini sivil polis
olarak tanıtan kişilerin saldırısını
şöyle anlatıyor: "Burası halka açık
yer ilk gelen park eder deyince, 'Ben
devletim ulan, sen bana hesap mı
soruyorsun. Ben sivil polisim. İstediğimi yaparım' dedi. Kimliğini görmek istedim. Arabamın kapısını tekmeledikten sonra, ‘Al sana kimlik’
diyerek vurmaya başladı. O sırada
iki kişi daha geldi. Biri gençti. Diğeri
yaşlıydı. Caddenin karşı tarafına
kaçtım. Silahını çıkarttı. Ben kaçmaya
başlayınca peşimden gelip yakaladılar. Sivil polis olduğunu söyleyen
önce silahla boynuma vurdu. Ayırmaya çalışanlara da 'Bırakın it gebersin. Ben polisim' diyerek silahını
gösteriyordu. İki polis memuru geldi
hiç bir müdahalede bulunmadılar.
Babam beni alıp olay yerine gelince
kimin yaptığını sordu. Sivil polis
olanı, "Ben yaptım" diye diklendi.”
(Milliyet, 19 Ağustos 2012)

İşkenceci, Tecavüzcü
Selim Ay’ı İstanbul Valisi
Sahiplendi: ‘Ben Atadım,
Göreve Layıktır’
İşkenceci, tecavüzcü Sedat Selim
Ay için İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu "Ben atadım, göreve layıktır”
dedi. Bizce de layıktır. AKP’nin polislerinin başına işkenceci, tecavüzcü,
katliamcı bir polisten başkasını mı
atayacaktı.

Vali Mutlu; "Biz atama yaparken
bütünüyle mesleki ölçülere bakarız,
geçmişte verdiği hizmetler nelerdir,
tevdi edilecek görevi layıkıyla yerine
getirebilir mi? Sedat Selim Ay'la ilgili
atama kararımız da bu şekilde olmuştur. Ay'ın daha önce verdiği hizmetler, mesleki sicili bizde vereceğimiz görevi hakkıyla yerine getirebileceğine dair kanaatlar oluşturmuştur. Ay göreve layıktır.”
Sedat Selim Ay’ın sicilinde ne
var? Yüzlerce devrimciye yaptığı işkenceler var. Bu işkencelerin bir
kısmı basına yansıyor. Sanmayın
hepsi o kadar. Devlet, Ay’ın yüzlerce
insana nasıl işkence yaptığını çok
iyi biliyor. Sanıyor musunuz ki, tecavüzler sadece bir kaç polisin ahlaksızlığından, tecavüzcülüğünden
ibarettir. Tecavüz devletin işkence
yöntemlerinden biridir. Tecavüz devletin politikasıdır. Elbette İstanbul
Valisi Ay’ın tecavüzcülüğünü en iyi
bilenlerdendir. İstanbul Valisi onun
için atamıştır zaten bu göreve.
Sapıklık, işkence, tecavüz, katliam
devlet politikası olunca devletin verdiği bir görevi de en iyi bir işkenceci,
tecavüzcü bir şerefsiz yapabilir. Tıpkı
Ağarlar, Cerrahlar, Çapkınlar gibi.
Ama sanmayın, bu düzen böyle
sürüp gidecek. Şimdi “ben polisim”
deyip işkence yapıyorsunuz, sokak
ortasında insanlarımızı katlediyorsunuz. Polis olduğunuzu saklayacağınız günler de gelecek.

İşbirlikçilik Şerefsizliktir!
Mersin Polisi Kendine Muhbir Bulamayacak!
AKP’nin ahlaksız polisi, Mersin Haklar Derneği’ne
gelip giden insanların evlerini arayarak yalan ve karalamalarıyla aileleri kandırmaya çalışıyor. Aileleri arayan
kişiler Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını
belirterek aileyi Emniyet’e çağırıyor, ailenin gelmeyeceğini
söylemesi üzerine “Çocuğunuzun canı söz konusu” diyerek açıktan katledeceğinin mesajını veriyor.
Mersin polisi, geçen hafta içerisinde ise işinden çıkıp
evine gitmekte olan Hasan Karaer’in yanına gelerek,
“Hasan derneğe gidip geldiğini biliyoruz. Bize isimleri
ile birlikte gün gün rapor ver, sen bizim işimizi gör, biz
de senin işini görelim. Oğlun asker biliyoruz sana ve
ona birçok konuda kolaylık sağlarız. Hadi gel gidip
parkta oturalım konuşalım.” dedi. Hasan Karaer, renkli
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gözlü, uzun boylu, gözlüklü bu polisin sözlerini dinlemeyip yoluna devam etti. Buna karşın polis, arkadan
seslenen polis “Sen bir düşün, nasıl olsa en kısa zamanda
tekrar görüşürüz” diyerek uzaklaştı.
Mersin polisinin uzun süredir işbirlikçi yaratma
çabası içerisinde olduğunu belirten Mersin Halk Cephesi,
17 Ağustos tarihli yazılı bir açıklama yaparak, “Mersin
Emniyeti işbirlikçileştirme çabalarından sonuç alamayacaktır. Halkın taşıdığı değerler, şerefsiz-onursuz bir
yaşama mahkum olmaktan her zaman üstün gelecektir.
Mersin polisinin arkadaşlarımıza yönelik tüm saldırı,
taciz ve ahlaksızlığının karşısında sessiz kalmayacağız.”
dedi.

Röportaj

AKP’nin İşkenceci Polislerine Karşı Halkımız Yalnız Değil

“ALO İMDAT POLİS HATTI” kuruldu!

İşkencecileri Deşifre Etmek, Hakkımızı Aramak
ve İşkencecilerden Hesap Sormak İçin;

İmdat Polis Hattını Arayalım!
Yürüyüş: Alo imdat hattına
neden gerek duydunuz?
Amacınız nedir?
Taylan Tanay: İstanbul başta olmak
üzere ülkemizin her tarafında halkımıza
yönelik pervasız bir polis terörüyle karşı
karşıyayız. Salt siyasal mücadele yürütenler, demokratik hakları için mücadele
edenler değil, artık herhangi bir nedenle
polisle karşı karşıya gelen her insanımız
bu polis terörüne maruz kalıyor. Bakınız
yakın zamanda İzmir’de maddi hasarlı
bir trafik kazası sonrasında dahi polis
halktan bir insanı katledebiliyor. Fatih’te
hamile eşini hastaneye götüren bir insanımız saatlerce işkenceye maruz kalıyor. İşte Engin Çeber yasal bir dergi
sattığı için günlerce işkenceye maruz
kaldı ve katledildi.
Halkımızı doğrudan hedef almış
sadece karakollarla sınırlandırılamayacak, açık ve yaygın bir polis teröründen bahsediyoruz.
Bu terör karşısında mücadele edecek
bir örgütlenme ihtiyacı kendisini her
zamankinden daha fazla gerekli kılmış
durumdadır.
Çünkü halkımız sadece işkence
görmüyor aynı zamanda bir çaresizliğe ve umutsuzluğa da itiliyor.
Çoğu zaman bir suç duyurusunda dahi
bulunmuyor. Binlerce işkence vakasından habersiziz.
Bugün tartıştığımız ve bildiğimiz işkence örnekleri ya Engin Çeber’de olduğu gibi siyasal bir mücadele sonunda
yahut Fatih’de olduğu gibi tesadüfen
halkın gündemine geliyor. Yani halkımız
işkence gördüğüyle kalıyor.
İşte bu tablo işkenceye karşı etkili
bir mücadele görevini hepimizin önüne
koyuyor.
Bu görev bizleri İstanbul Barosu
bünyesinde İşkenceye Karşı Mücadele
Kurulu oluşturmamızı sağladı. Kurul

işkenceye karşı etkili bir
mücadele yürütmeyi önüne
koymuş durumda. AB başta
olmak üzere hiçbir yerden
fon kullanmayacak tamamen bağımsız bir kurul olacak. Salt raporlama yapan,
istatistik toplayan bir kurul
olmayacak. İşkenceye karşı
etkili ve hızlı müdahale edecek.
Kurul, bu amaçla 444

155 9 numaralı “İmdat
Polis” hattını hayata geçirmiş

durumda. Bu telefon numarasına yapılan
başvurulara hemen cevap verilecek,
polis terörüne derhal müdahale edilerek
halkımızın yanında olunacaktır.

Yürüyüş: Bu hat nasıl
çalışacak, nasıl hizmet
verecek, halk size nasıl
ulaşacak bize anlatır mısınız?
Taylan Tanay: Bize ulaşmak oldukça kolay. İstanbul Barosu bünyesinde kurulmuş bir merkezimiz var.
Bu merkez 24 saat açık olacak. İşkence
görenler bize 444 155 9 numaralı telefondan ulaştıklarında bölge esasına
göre oluşturulmuş avukat listesinden
avukat arkadaşlar derhal olay yerine
yönlendirilecekler. Vakit kaybetmeksizin olay yerine gidilecek. İlk amacımız işkence sürüyorsa derhal bunu
sonlandırmak olacaktır. Şayet işkence
sona ermişse polis delileri kararttığından, kaybettiğinden delil toplayacak, tanıkları dinleyecek, hukuki
başvuruları yapacağız. İşkence gören
kişi tıbbı yardıma ihtiyaç duyarsa
kendisine ücretsiz hekim yardımında
bulunacağız. Dava açılırsa işkence
görenlerin avukatlığını ücretsiz olarak üstleneceğiz.

Yürüyüş: "İmdat polis" hangi
illerde hizmet verecek?
Örneğin Afyon'daki ya da
Gümüşhane'deki işkence
mağduru size nasıl ulaşacak?
Ülkenin tamamında bu
hizmeti verecek misiniz?

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

Taylan Tanay: Telefon hattımız
şu an ülkenin her tarafından aranabilecek
durumda. Ancak biz şu an ancak İstanbul’da hizmet verebiliyoruz. Tabii başka
bir ilden bir işkence başvurusu olduğunda
buna kayıtsız kalmamız da söz konusu
değil. İstanbul dışından yapılacak başvurulara şimdilik o yerde bulunan Barolar ve Çağdaş Hukukçular Derneği
şubeleri üzerinden müdahale edeceğiz.
Bir hafta içerisinde Silopi’den, Bolu’dan
ve İzmir’den başvurular aldık. Ve o
bölgedeki arkadaşlarımız üzerinden başvuruları karşılamaya çalıştık.
Barolarla görüşmelerimiz devam
ediyor. Amacımız ülkenin her yanında
başvuru alabilecek ve müdahale edebilecek bir sistem kurmak. Umut ediyorum ki yakın zamanda bunu hayata
geçirebileceğiz.
İşkenceye karşı çaresiz değiliz. Birlikte mücadele edecek ve yeneceğiz.
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‘Biber gazımız yüzde yüz doğal ve bitkiseldir’
Halk o gazları birgün burnunuzdan getirecek!

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin,
biber gazı hakkında yaptığı açıklamada göz yaşartıcı OC gazının tamamen doğal olup insan sağlığı üzerinde kalıcı hiçbir etkisi olmadığını
anlatırken, “CS gazı ise üretici firma
tarafından ‘Uygun eğitim almış personel tarafından kullanıldığında insan sağlığına zararlı olmadığına’
dair verilen kalite güvenlik belgesiyle
kullanılmaktadır. Ülkemizde, gaz
mühimmatlarından kaynaklanan
bir ölüm vakası yaşanmamıştır”
dedi. (15 Ağustos, Hürriyet)
11 kişi biber gazından etkilenerek
yaşamını yitirmişken Bakan Şahin’in
halkımızla alay edercesine yaptığı
bu açıklamalar durup dururken yapılan açıklama değildir.
AKP iktidarı bu açıklamaları yapma ihtiyacını biber gazı ile katlettikleri
insanların sorumluluğunu üzerlerinden atmak için yapmaktadır. Yapılan
açıklamalara göre polisin bu ölümlerden hiçbir sorumluluğu yoktur.
Ölen 11 kişi gazdan değil, başka nedenlerden ölmüşlerdir.
Biber gazının zararları, ölüme se-

bep olacağı Türk Tabibler
Birliği (TTB) tarafından da
açıklanmıştır.
AKP, TTB ve uluslararası
kuruluşların “biber gazının
kimyasal silah yerine geçtiğini, insan ölümüne neden
olduğundan dolayı kullanılmaması gerektiği” açıklamasını, “kalite güvenlik belgesi”
ile boşa çıkarmaya çalışıyor.
Biber gazı gibi maddelere verilen kalite belgesi o malzeme çok
etkili olduğu için verilir. Yani öldürdüğü için verilir.
Ki, Bakan Şahin ne söylerse söylesin sonuçlar ortada:
- 1 Mayıs 2007'de polisin attığı
gaz bombası, bir kahvehanenin önünde oturan 75 yaşındaki İbrahim Sevindik'in ölümüne neden oldu. Aynı
gün Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin
Acil servisi önüne de gaz bombası
attılar; kime ve nereye attıklarını
dahi görmediler.
- 4 Nisan 2009'da, Urfa'nın Halfeti
İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'ne gitmek
isteyen kitleye askerler gaz bombaları
kullanarak saldırdı. Mahsum Karaoğlan ve 27 yaşındaki Mustafa Dağ
öldürüldü.
- 6 Ekim 2009'da İstanbul Harbiye
Kongre Merkezi'nde yapılan IMFDB toplantısını protesto eden kitleye
polisin gaz bombalarıyla saldırması
sonucunda kalp krizi geçiren İshak
Kalvo hayatını kaybetti.
- 9 Ekim 2009'da Cizre'de atılan
gaz bombasının kafasına isabet et-

mesiyle Mehmet Uytun hayatını kaybetti.
- 27 Nisan 2011'de Bismil'de gaz
bombası nedeniyle 60 yaşındaki Kazım Şeker kalp krizi geçirerek hayatını
kaybetti.
- 31 Mayıs 2011'de Metin Lokumcu Hopa'da Erdoğan'ı protesto
eylemine katıldığı için polisin attığı
gaz bombaları nedeniyle kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetti.
- 12 Haziran 2011'de Şırnak'ta
seçim sonrası yürüyüş yapan halka
gaz bombası atarak Hatice İdin'in
ölümüne sebep oldular.
- 26 Temmuz 2011'de Şırnak Silopi'de düzenlenen bir eylemde başına
gaz bombası isabet eden 13 yaşındaki
Doğan Teyboğa hayatını kaybetti.
- 28 Ağustos 2011'de Hakkari'nin
Çukurca ilçesinde BDP Van İl Meclisi
üyesi Yıldırım Ayhan gaz bombasıyla
öldürüldü.
- İstanbul'da 21 Mart 2012'de polis, Newroz kutlamalarına katılan
halka saldırdı. Atılan gaz bombası
kafasına isabeten eden BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin
hayatını kaybetti.
-27 Mayıs 2012'de arkadaşları
arasında çıkan bir kavgayı ayırırken,
astım hastası olduğunu söylemesine
rağmen, Çayan Birben üzerine polisin
sıktığı biber gazı sonucunda katledildi.
- 2 Haziran 2012'de Çanakkale'de
Dev-Genç'lilere doktor kontrolünde
saldırdı. Sıkılan gazdan 8 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyeti Komplo Kuruyor, Mahkeme Tutukluyor!
Türkiye'de Hukuk Yok Mu? Adalet İstiyoruz!
24 Mart 2012'de Ankara'da ev ve dernek baskınlarında
gözaltına alınanlardan altı devrimci, Ankara Emniyeti’nin
kurduğu komplo sonucu tutuklanmıştı. Tutuklulukları
devam eden 6 devrimcinin serbest bırakılması için;
“Türkiye'de Hukuk Yok Mu?, Adalet İstiyoruz!, Ankara
Emniyeti Komplo Kuruyor, Mahkeme Tutukluyor” kam-
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panyası çerçevesinde 13 Ağustos günü Kızılay çevresinde
Dev-Genç’liler 250 afiş yaptı. Ayrıca aynı gün, parasız
eğitim istedikleri için tutuklanan Dev-Genç’liler için
hazırlanan “Gülşah ve Meral Serbest Bırakılsın - Gençlik
Federasyonu” yazılı afişler de asıldı.

Suriye’de Muhaliflerin Direnişi
Değil Emperyalist Müdahale Var!
Yaklaşık 2 yıldır Suriye’de Suriye
halkına yönelik terör uygulanmaktadır. Burjuva medya da, basında,
televizyonlarda izlediğimiz haberlere
bakılırsa; Esad yönetimi halka baskı
ve terör uygulamakta ve halk da
daha fazla dayanamayıp ayaklanmaktadır. Haklarını isteyen halka da
Esad’ın ordusu ağır silahlarla saldırmakta, katliamlar yapmakta, kadın-erkek-çocuk halkı katletmektedir.
Esad bir diktatördür, yönetimden gitmelidir!
Her zaman dediğimiz gibi emperyalizm değişmemiştir ve gerçeğin
gücünün üzerini örtmek mümkün
değildir. Nitekim bizzat burjuva basında bile artık bazı gerçekler itiraf
edilir hale gelmiştir. Kuşkusuz halen
gerçekleri itiraf etmemektedirler, halen birçok şeyi gizlemektedirler. Ama
ortaya çıkan, açıklamak ve kabul etmek zorunda kaldıkları gerçekler
bile yukarıda belirttiğimiz yalanları
tuzla buz etmiştir.
Emperyalizm bu saldırısında tüm
olanaklarını kullanmaktadır. Nerede
ise tüm dünya medyası, basını, televizyonları yalan haber kuyruğundadır. Yalan söylemekteki deneyimlerini de daha önceki saldırılarından
biliyoruz. Irak’ta Saddam’ın diktatör
olduğunu keşfettiler. Libya’da Kaddafi’nin diktatör olduğunu keşfettiler.
Şimdi de Esad’ın diktatör olduğunu
söylüyorlar. Ama Irak’a saldırılarının
esas nedeninin Irak’ın petrol kaynakları olduğunu bizzat işgalciler
söylediler. Libya’ya saldırı başlamadan işbirlikçilerin Fransa ile petrolün
paylaşılmasına ilişkin anlaşma yaptığı
ortaya çıktı. Suriye’de de Irak işgalinde çekilen görüntüleri kullanarak
Esad’ın diktatörlüğünü kanıtlamaya
çalışıyorlar. Ama başaramadılar. Suriye halkı direniyor, emperyalist işgalcilere ve işbirlikçilerine karşı savaşıyor ve vatanını koruyor.
2 hafta önce ülkemize gelen Amerika Dışişleri Bakanı Clinton Suriye’de yaşananların ne olduğunu açıkça itiraf etti: Suriye’de Esad sonrasını
planlıyoruz… Yani Esad’a karşı sa-

vaşanlar muhalifler değil Amerika
ve işbirlikçileridir. Savaşı onlar vermekte, onlar yönetmektedir. Muhalif
denilenler ise onların paralı askerleridir. Bu nedenledir ki Suriye’nin
nasıl yönetileceğinin planlamasını
muhalifler değil emperyalizm yapmaktadır. Emperyalizm saldırısını
yaparken bu kadar pervasız ve meşru
hareket etmektedir. Artık emperyalizmin denetimindeki medyada bile
emperyalizmin saldırıları yazılmaya
başlanmıştır.
- Almanlar casus gemileriyle elde
ettikleri istihbaratı işbirlikçilere vermektedir.
- İngiltere Kıbrıs’taki üslerinden
elde ettiği casusluk bilgilerini muhaliflere vermektedir.
- Adana’da ve Hatay’da bulunan
CIA ajanları hangi işbirlikçilerin silahlandırılacağına karar vermektedir.
- Hatay’daki ve Adana’daki kamplarda işbirlikçiler eğitilmekte, silahlandırılmakta ve Suriye’ye eyleme
gönderilmektedir.
- İşbirlikçiler emperyalistler tarafından silahlandırılmaktadır.
- Muhalif denilen işbirlikçi çapulcular aslında Katar, Suudi Arabistan ve Libya’dan gelen paralı askerlerdir. Bu paralı askerlerden biri
utanmadan Suriye’ye yönelik saldırı
başladığından beri gelirinin arttığını
söylemektedir.
- Emperyalist kurumlar ve emperyalizmin denetimindeki kurumlar
Suriye yönetiminin, ordusunun, halkının tecrit edilmesi görevini yerine
getirmektedir.
- Emperyalist medya Suriye’deki
halka yönelik saldırıların üzerini
yalan haberlerle örtmeye çalışmaktadır. İşbirlikçiler tarafından yapılan
halka yönelik katliamlar Suriye Ordusu yapmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır.
Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Yalanların ömrü iyice kısalmıştır.
Çünkü emperyalist medyanın yalanları bilinmektedir. Dünya halklarının
kanını döken Amerika demokrasi

koruyucusu ilan edilmiştir. Bugüne
kadar dünya halklarından yaklaşık
250 milyon insanın kanının dökülmesinin baş sorumlusu Amerika, özgürlük getirici ilan edilmiştir. Bağımsızlık, özgürlük, demokrasi Amerika’dan beklenir olmuştur. Oysa
Amerika öncelikle kendi işlediği suçların hesabını vermelidir. Amerika
kimseye diktatör diyemez. Dünya
halklarına düşman olan, halkların
kanını emen kendisidir. Maalesef ülkemizde ve dünyada kendisini sol,
demokrat, sosyalist, aydın ilan eden
kimi örgüt ve kişiler bu konuda Amerika’ya destek olmuştur. Ve esas olarak da bu nedenle Amerika’nın yaptığı
katliamların sorumluluğunu üstlenmişlerdir.
Dünyada değişen hiçbir şey yoktur.
Emperyalizm değişmemiştir. Sosyalizm değişmemiştir. Halkların mücadelesi ve emperyalizmin katliamları
değişmemiştir. Amerikan emperyalizmi, Avrupa Birliği emperyalizmi
üzerine düşeni yapmaktadır. Burada
asıl olarak sorgulanması gereken soldur. Sol niçin emperyalizmin saldırılarına destek olur konuma düşmektedir? Niye emperyalizme cepheden
tavır almaktan çekinmektedir? “Ne
Sam, Ne Saddam” tavırsızlığının emperyalizmi güçlendirdiğini görmüyorlar mı? Artık Irak’ı işgal edenler bile
asıl niyetlerinin petrol yataklarına el
koymak olduğunu itiraf ederken sol
bu tavırsızlığını nasıl açıklayacaktır?
Artık emperyalistler ve işbirlikçileri
saldırılarını aleni yapmaktadır. Suriyeli
işbirlikçi bir kadın Adana’da eğitim
aldığını gazetelere anlatmaktadır. Suriye sınırında karakol basıp Suriye
askerlerini katleden katiller sürüsü
üzerinde “Allah Korusun” yazan bir
jiple eyleme gitmektedir ve bu görüntüler gazetelerde yayınlanmaktadır.
İşbirlikçilere telsizlerin Türkiye’den
gönderildiği televizyonda canlı yayında
anlatılmaktadır. Ne oluyor? Hani Türkiye Suriye ile dosttu? Hani Türkiye
Suriye’ye yönelik saldırılarda yer almamakta idi? Aksine Türkiye Amerikan emperyalizminin kendisine ver-
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diği saldırı görevini canla başla yerine
getirmeye çalışmaktadır. Suriye topraklarında düşürülen uçağı hatırlayın;
önce uçağın Suriye topraklarında Suriye tarafından düşürüldüğü söylendi,
ardından söylem değişti uçağın uluslararası sularda Suriye tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Uçak enkazı
çıkartıldıktan sonra da uçağın düşürülmediği söylendi. Peki, ne oldu?
Niye söylemler bu kadar kolay ve
hızlı değişti? Oysa Suriye’nin söylemi
hiç değişmedi; Uçak Suriye toprakları
üzerinde alçaktan uçuyordu, uçaksavar
ateşiyle düşürdük dediler.
Sadece şunu sorgulamak bile bizi
gerçeğe götürür; ne oldu da son iki
yıldır Esad’ın diktatör olduğu keşfedildi. Niye daha önce Esad diktatör
değildi? Yoksa birileri düğmeye bastı
ve yalan haber furyası mı başladı?
Elbette böyle oldu ve yalan haberlerle
halk kandırılmaya çalışılıyor.
Suriye emperyalizmin tüm dünyayı kendisine boyun eğdirme politikası gereği saldırı altındadır. Suriye
emperyalizme boyun eğmemektedir.
Dünya halkları için “kötü” bir örnektir
ve bu nedenle işgal edilmek istenmektedir.
- Bizim ülkemizin neredeyse her
tarafı Amerikan üsleriyle doldurulmuşken Suriye’de tek bir Amerikan
üssü ve askeri yoktur.
- Suriye’nin emperyalizme tek
bir kuruş borcu bulunmamaktadır.
- Suriye’de petrol halkın malıdır.
Emperyalizmin sömürüsüne açılmamıştır.
- Suriye’de eğitim ve sağlık halk
için bedavadır. Halkın her kesimi
tam bir fırsat eşitliği içinde eğitim
ve sağlık haklarını kullanabilmektedir.
- Suriye’de emperyalist tekeller
yoktur. Emperyalist şirketler Suriye’de iş yapamaz.
- Suriye laik bir ülkedir. Başbakan
Erdoğan’ın yalanlarının aksine Suriye’de değişik inançlardan insanlar
birlikte ve kardeşçe yaşamaktadır.
İnsanların birbirlerinin dini inançlarını
sorgulaması yasaktır. Dini ibadet
merkezlerini her din için devlet açmaktadır.
- Suriye’de kısmi halk örgütlen-

meleri bulunmakta ve bu halk örgütlenmeleri kendileriyle ilgili kararları
kendileri almakta, kendi geleceklerine
kendileri karar vermektedir.
- Suriye’de gelir uçurumu bulunmamaktadır. Lüks villalar, gökdelenler
gibi zenginlik belirtileri yoktur. Lüks
araçları sokakta görmek olanaklı değildir. Suriye’de yoksulluk paylaşılmakta ama asla açlık yaşanmamaktadır.
Kuşkusuz emperyalizm Suriye’ye
saldırı gerekçelerini yukarıda belirttiğimiz gibi açıkça itiraf etmeyecektir.
En azından şimdilik etmeyecektir.
Bunun yerine yalanlar söylemesi gerekmektedir; Esad diktatör, halkına
zulmediyor!
Suriye yönetimi, halkı barış istediğini açıkça ortaya koymuştur. BM
tarafından hazırlanan ve adına da
Annan Planı denilen programa sadık
kalmıştır. BM gözlemcilerini ülkesine
kabul etmiş, denetlemeler yapmasına
izin vermiştir. Tam da bu dönemde
işbirlikçilerin saldırıları artmış ve
her yerde bombalar patlamaya başlamıştır. Buna rağmen ve biraz da
utangaçça hem işbirlikçilere hem de
Suriye yönetimine saldırıları durdurma çağrısı yapılmıştır. Neden? Saldırıları yapanların işbirlikçiler olduğu
bilinmemekte midir? İşbirlikçiler emperyalizm tarafından sınırsız bir şekilde desteklenmiş, katliamlar yapması için önü açılmıştır. Amerika ve
AB’nin Suriye’deki yaşananlara çözüm bulma niyeti yoktur. Esas dertleri
Suriye’yi işgal etmektir. Bunun için
de işbirlikçilerin katliamlarını görmezden gelmektedirler.
Aylarca muhalif denilen işbirlikçilerin propagandası yapıldı. Demokratik gösteriler yaptıkları, barışçıl
gösteriler yaptıkları vs. söylendi.
Ama elimizde artık burjuva medyanın
bile gizleyemediği, vermek zorunda
kaldığı görüntüler var:
İşbirlikçiler Suriye askerlerini
apartmanın çatısından aşağıya atıyor.
İşbirlikçiler yakaladıkları Suriye
askerinin kafasını kesiyor.
İşte sizin demokratlarınız. Oysa
gerçekte siz de bu katiller sürüsünü
ve işledikleri suçları iyi biliyorsunuz.

Bizim elimizde o yayınlananların
çok daha fazlası var ama bunu yayınlamıyorsunuz? Neden? Bu görüntülerin gerçek olmadığını mı iddia
ediyorsunuz? Gelin birlikte araştıralım. Bugüne kadar işbirlikçiler tarafından kaç kişi katledildi? Neden
katledildi? İnsanlar dini inançları nedeniyle katledildiler. Hıristiyanlar,
Museviler, Aleviler sadece bu nedenle
katledildiler. Çocuklar, kadınlar bombalarla parçalandı. Yakaladıkları insanlara akıl almaz işkenceler yaptılar.
Karınlar deşildi, kafalar kesildi, gözler
oyuldu, beyinler dağıtıldı. Bütün
bunların görüntüleri elimizde, yayınlayın!
Ama emperyalist medya bunları
yayınlamaz. Onlar sahibinin sesidir
ve onlar için basın özgürlüğü diye
bir şey yoktur. Onlar yalan haberlerle
bir yandan Suriye’de yaşanan katliamların üzerini örtmeye çalışırken
diğer yandan Suriye halkını tecrit
etmeye çalışıyorlar.
Yalan söylemekten, yalan haberler
yapmaktan vazgeçin. Elinize halkların
kanı bulaşmasın. Yapılan yalan haberlerle Irak’ta 1 milyon 800 bin
kişi katledildi. Şimdi aynı şey Suriye’de yapılmaya çalışılıyor. Ortak
olmayın!
Suriye halkı direniyor. Vatansever
Suriye halkı hem kendi vatanı hem
diğer ülke halkları için direniyor. Biliyoruz ki Suriye son değil. Sırada
başka ülkeler var. İran var; Kuzey
Kore var, Küba var, Venezüella var,
emperyalizme boyun eğmeyen örgütler var. Bu nedenle Suriye halkının
direnişi hepimizindir. Suriye halkı
bizim için de şehit düşmektedir. Tüm
olanaklarımızla onların yanında olmalıyız. Nasıl ki emperyalizm tüm
olanaklarıyla saldırıyorsa biz de her
araç ve yöntemle emperyalist saldırının karşısına dikilmeli ve Suriye
halkına tüm desteğimizi sunmalıyız.
TARİHİN YASASI AÇIKTIR,
DİRENMEYEN ÇÜRÜR – SON
SÖZÜ DİRENENLER SÖYLER.

Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi

Emperyalistler ve İşbirlikçileri Suriye’yi

İşbirlikçi Kamplarla Kuşatıyor
Emperyalistler ve Türkiye gibi
işbirlikçileri Suriye’de ki Esad yönetimini yıkmak için bütün kozlarını
devreye sokmaya devam ediyor. Suriye halklarından istediği desteği bulamadığından işbirlikçileri daha iyi
örgütlemek, eğitip ve silahlandırmak
için yeni adımlar atıyor. En son İzmir
Çiğli’de “Kabul ve Barınma Merkezi” adı altında yeni bir mülteci
kampı inşa edilmektedir.
Etrafı dikenli tellerle çevrili, koruma önlemlerinin en üst noktada
olduğu ve inşaatına kimsenin yaklaştırılmadığı kampın hangi amaçlar
için kullanılacağı kimse için sürpriz
değildir. Bu kadar gizli tutulmasının
altında başka da bir şey yoktur.
AKP, emperyalistlerden aldığı
destek ile Suudi Arabistan, Katar
gibi diğer işbirlikçilerle birlikte Antakya’nın bütün sınır ilçelerinde,
Gaziantep, Urfa gibi şehirlerde de
mülteci kampları kurarak buraları
da işbirlikçileri eğitip silahlandırmaktadır. Bu durum o kadar aleni
yapılmaktadır ki, bölge insanlarının
dışında, yabancı basın da konuyu
sürekli gündeme getirmektedir. Keza
emperyalizm adına Suriye halklarına
karşı silah sıkan işbirlikçiler de bu
gerçeği, kendilerine uzatılan her mikrofona açıktan söylemektedirler.

Mülteci Kampları Suriye’yi
Kuşatma Kamplarıdır
Türkiye oligarşisi Hatay merkez
dahil olmak üzere Yayladağı, Samandağ, gibi sınır ilçelerinde iriliufaklı onlarca kampın dışında Boynuyoğun, Gaziantep İslahiye, Urfa
Ceylanpınar ve Kilis’te konteynır
mülteci kampları oluşturulmuştur.
Hatay'daki çadır kentlerin yanı
sıra şehir merkezindeki mahallelere
yerleşmiş çok sayıda Suriyeli mülteciye rastlamak mümkün. Çatışmalarda yaralanan işbirlikçilere hastanelerde yapılan ilk müdahaleden
sonra tedavilerine evlerde devam
ediliyor. Resmi kaynaklara göre Ha-

tay'daki devlet hastanesinde,
2500'e yakın Suriyelinin tedavisi yapıldı.
Bu kampların yanında
Adana yöresinde ve İncirlik
üssü civarında da kampların
oluşturulduğu belirtilmektedir. Bu artık aleni şekilde
yapılmaktadır.
Örneğin İngiliz The Times gazetesi, işbirlikçilerle
ilgili şu iddiayı gündeme
getirdi. Gazete, "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla bilinen
örgütün, Türkiye'deki kamplarda ‘gönüllü asker’ topladığını kaydetti. Gazetenin gündeme getirdiği iddiaya
göre, ‘gönüllü askerler’ Adana'da
bulunan bir alanda eğitiliyor. Üstelik
bu alan TSK'ya ait...
Gazeteye konuşan bir Suriyeli aktivist, ÖSO komutanları, üzerlerinde
askeri üniformalarla geldiler. Onları
daha önce böyle görmemiştik. Yanlarında Türk jandarmalar vardı”
şeklinde aktarmıştır.
Benzer bir haber de REUTERS
Ajansı’nda çıkmıştı.
Reuters Ajansı da geçen hafta,
Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Katar’la işbirliği yaparak isyancılara
askeri destek ve iletişim yardımı için
Adana’da gizli bir üs kurduğunu
iddia etmişti. Ajansa konuşan bir
kaynak, “Kampı Türkler kontrol ediyor. Türkiye, ana koordinatör ve kolaylaştırıcı. Üçgenin tepesinde Türkiye, tabanındaki köşelerinde ise
Suudi Arabistan ve Katar var. Amerikalılar bu işe el sürmüyor. ABD istihbaratı bu durumu aracılar üzerinden yürütüyor. Aracılar silahlara
ve geçiş yollarına erişimi kontrol
ediyor” şeklinde çıkmıştı.
Bu haberleri çoğaltmak mümkün. İlginç olan, her gün benzer haberler peş peşe çıkarken oligarşinin
yöneticileri tarafından yalanlanmaması. Üstelik bu haberlerde söylenenleri bizzat eğitilen işbirlikçiler
itiraf etmektedir.
Örneğin Suriyeli işbirlikçi Kana-

fani şöyle diyor, “Türk insanı -siz
bunu AKP iktidarı olarak okuyunbize gerçekten yardımcı oluyor. Pek
çok insan bu merkezlerde eğitim alıyor. Eğitim gerçekten profesyonel
olarak yapılıyor. Her gün sadece
dört saat uyumamıza izin veriliyor.
Dağ tırmanışları yapmak zorundasınız, silah eğitimi alıyorsunuz. Gerçekten zor bir şey”…
İtiraflar, emperyalist medyanın
yazdıkları, TV’lerin gösterdikleri ve
Hatay yöresinde bölge halkının bizzat
yaşadıkları ve gördükleri her şeyi o
kadar net anlatıyor ki, kimse gizleme
zahmetine dahi kalkmıyor.
Bütün bu gerçekler şunu gösteriyor, “savaştan kaçan sivil halkın korunması” amacıyla kurulduğu iddia
edilen bu kamplar emperyalistler ve
bölge işbirlikçileri tarafından karşı
devrimcilerin eğitildiği, silahlandırıldığı kamplar haline getirilmiştir. Çünkü BM ölçütlerinde bir mülteci kampının kurulması için sınırdan
en az 50 kilometre içerde olması gerekirken, oligarşinin kurduğu bu
kamplar Suriye sınırına sıfır noktadadır. Bu sınırdan işbirlikçi ordu,
oligarşinin askeri koruması altında
girip katliamlar yapmakta, dönüp
dinlenip tekrar saldırmakta, yaralılarını tedavi ettirmektedir.
Bu kamplarda kalan işbirlikçi ordunun sayısı binlerle ifade edilmektedir. Hatta şu veya bu nedenle kampa
gelen sıradan insanlar Suriye iktidarına karşı savaşmak için zorlanmaktadır. Suriye’de Esad yönetiminin
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direnişi devam ettikçe bu kampların
Antakya, Gaziantep, Urfa,
sayısı daha da çoğalacaktır. Çünkü
Adıyaman, Adana, İzmir gibi
bu kamplar artık mültecilerin başehirlerde kurulan mülteci
rındığı veya korunduğu yerler olkamplarını emperyalistler ve
maktan çıkmış, saldırının ileri
mevzileri haline gelmiştir.
işbirlikçileri Esad iktidarını
İzmir Çiğli’de kurulan mülteci
yıkmak için eğitim kampları
kampı da aynı amaçlar için kullaolarak kullanıyor. Eğittikleri
nılacaktır. Hatta bu kamp daha orçapulcuları, Suriye’de tekbir
ganize işler için ele alınabilecektir.
getirerek halkı katlediyor.
Ve sadece Suriye’ye karşı da kulSuriye’de dökülen her damla
lanılmayacaktır. Emperyalistlerin
kandan emperyalistler ve uşakları
bütün bir bölgeyi denetime almak
sorumludur.
gibi bir politikasının olduğu yerde,
bugün Suriye’ye karşı kullanılan
için kullanmayacakları kişi, kurum
yerler yarın İran, Lübnan ve ya
ve yöntem yoktur. Onlar için amaca
herhangi bir ülkeye karşı kullanıvarmak için her yol meşrudur. Aynı
lacaktır. Emperyalistler gizli ve büülkenin insanlarını birbirine karşı sayük paralar harcayarak kurdukları
vaştırmaktan, kitle katliamlarına, yabu yerleri halkların mücadelesini
lan haberden kimyasal silahlara, dinin
bastırmak için de ele alacaktırlar.
kullanılmasından şovenizmin tırmanEmperyalistler ve işbirlikçileri
dırılmasına kadar her şey kullanılaezilen halkların direnişini bastırmak
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bilinir. Dün Libya’da, bugün Suriye’de yarın başka bir yerde bu alçakça saldırılar başka başka adlarla
gündeme gelecektir.
Emperyalistler, bölgedeki işbirlikçi yönetimler ve bunların kullandığı taşeronlar ve işbirlikçilerin gerçek durumlarını iyi görmek, onların
oyunlarını boşa çıkarmak, halkların
kardeşliği ve mücadelesi açısından
önemlidir. Mesele emperyalistlerin
bugün güçlü olmaları veya görünmeleri değildir. Önemli olan haklı
ve meşru olmaktır. Bugün gerçeklerin üstünü kapatabilirler, ancak
sürgit bunu başaramayacakladır.
Emperyalistlerin yöntemleri ne
kadar alçakça olursa olsun direnmekten başka seçeneğimiz yoktur.
Direniş onların oyunlarını bozacak,
gerçek yüzlerini açığa çıkaracak ve
aralarındaki çelişkileri büyütecektir.
Direnmek ve savaşmak tek yoldur.

Devlet; MİT, MSB, SSM, MGK, Jandarma, Sahil Güvenlik,
Emniyet Gibi Halk Düşmanı Kurumlarının Harcamalarını Gizliyor!
AKP iktidarı tarafından hazırlanan
yönetmeliğe göre MSB, MİT Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Jandarma, Sahil Güvenlik
ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
mallarının denetimi “gizlilik esasına”
göre yapılacak. Sayıştay’ın hazırlayacağı raporlar ise ancak “gizli bölümleri” ayıklandıktan sonra kamuoyuna açıklanacak.
Böylece, devlet, kontrgerillanın
yaptığı faaliyetlere rahatlıkla para
aktarabilecek. Dahası, bu faaliyetlere
ilişkin yargılama ve kararlar da gizli
tutulacak.
Söz konusu yönetmelikte hangi
durumlarda saklanacağı şöyle sıralanıyor:
a) Kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar.
b) Devlet mallarının bulunduğu
yer, teknik özellikleri ve miktarı.
c) Devlet mallarının nasıl ve nerede kullanıldığı.

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24.
maddesine göre (örtülü ödenek maddesi) temin edilen devlet malları.

Neden Denetime
Kapatıyorsunuz
Bu Kurumları?
Bugüne kadar kontrgerillanın eylemleri hep devlet tarafından desteklenmiş, birçoğu açığa çıkmasına
rağmen hiçbiri yargılanıp cezalandırılmamıştır. JİTEM, MİT, Özel
Harekat Dairesi, Özel Kuvvetler,
Abdullah Çatlılar, Çakıcılar, Mehmet
Ali Ağca gibi faşist katiller örtülü
ödenek vs. denilerek devlet parası
ile finanse edilmiş, bunların çalışma
ve eylemleri hep gizlenmiştir. Kontrgerillaya önceleri ABD tarafından
para ödendiği, 1974’lerde ABD’nin
bu parayı kesmesi sonucu örtülü
ödenekten buraya para aktarıldığı
dönemin başbakanı Bülent Ecevit
tarafından açıklanmıştı. Yine örtülü

ödenekten İsrail’den Uzi marka suikast silahları alındığı, bu silahların
Abdullah Çatlı ve diğerlerine dağıtılıp
birçok kontrgerilla katliamları yapılmıştır. Mehmet Ağar’ın deyimiyle
“bin operasyon” yapılmıştır. Bu operasyonların parası örtülü ödeneklerden karşılanmıştır.
Tansu Çiller’in örtülü ödenekten
bir dolandırıcıya para aktardığı, başbakanların seçim çalışmaları dahil
her türlü işlerinde örtülü ödeneği
kullandığı Susurluk'tan sonra ortaya
çıkmıştı. Ancak esas olarak AKP örtülü ödenekle halka karşı açtığı savaşta gayrımeşru yüzünü gizleyecek.
Mehmet Ağarlar'ı, devletin iyi çocuklarını gizleyecek.
Bu ülkede devrimci mücadeleyi
bastırmak için çıkartılan ilk yasa
değil bu. Son da olmayacak. Devrimcileri işkencelerden geçirdiler,
gözaltına alıp tutukladılar, katlettiler,
F Tiplerine attılar. Devlet, katillerini
hep korudu, koruyacak da. Ama
devrimci mücadeleyi bir türlü bitiremediler. Yine bitiremeyecekler.

Yaratıcılık; her
durumda pratik düşünmenin ürünüdür. Paranın, insanın, evin, silahın
vb. olanakların olmadığı durumda
dahi mutlaka düşmanı vuracak bir beyninin, yüreğinin
olduğunu bilmektir. Ancak bu, inanç
dolu bir yürek ve yaratıcı bir beyinle mümkündür. İnancımızı sürekli
bilgi ve gerçekle büyüteceğiz. Yaratıcılığı büyütmek silahlı bir örgütü zafere götürür. Yaratıcılığı büyütmek; savaşı büyütmektir. Silahlı mücadelenin
zaferi, olanaksızlıklar içinde beynini,

Ders: Yaratıcılık
Sevgili Yürüyüş okurları. Bu haftaki Devrimci Okul’da “Yaratıcılık”
konusunu işleyeceğiz.
Konumuza “yaratıcılık nedir?”
diye sorarak başlayalım.
Yaratıcılık Nedir?
Devrimci mücadelede yaratmak,
yeniyi üretmektir. Birbirleriyle bağlantılı bu iki olgu, birinin yokluğu durumunda işlevini yitirir. Yaratıcılık,
hiç denenmemiş, hiç yapılmamış bir
yöntemi, devrimci mücadelenin ihtiyaçları için kullanmaktır. Yaratıcılığımızı katarak, yepyeni, görülmemiş
bir bina inşaa edeceğiz. Yaratmak, yaratıcı olmak ve yeniyi üretmek, bir devrimcinin nihai hedefine, yani sosyalizme erişme çabalarının daha çabuk sonuç vermesini sağlar. Hedefleri ve
idealleri olan bir devrimci, yaratıcılığı
ile her şeyi silaha dönüştürür. Bu güçlü silahını düşmanla yüz yüze geldiği
her vakit kullanır.
Devrimci, mücadelenin her alanında yaratıcı olmak zorundadır. Hapishanelerde, demokratik alanda, silahlı mücadele alanında olsun bu zorunluluk temelinde mücadele büyür.
Dayı’nın dediği gibi, "Yaratıcılık,
yürekle beynin birleşmesidir." Devrimcilik, yeni insan olmaktır. Yaşatılan tüm acıların, infazların, katliamların hesabını sormak için de mücadele
ediyoruz. Hesap sormak için, yine bu
acıları yüreğimizde her an, her saniye hissetmek gereklidir. Devrimci
düşünen bir beyin, yaratıcıdır. Zafer,
bu yaratıcı beyinlerle kazanılacaktır.
Dayı “yürekle beynin birleşmesi”
derken, savaşma isteğimizin bilince çıkarılmasını vurgulamıştır. Birçok zorluk ve olanaksızlıklarla devrimci mücadeleyi sürdürüyoruz. Fakat devrimci yaratıcılığımız ile tüm bu zorlukları kolayca aşabiliriz. En önemlisi de büyük başarılar yarattığımız
yeni geleneklerin sağlamlaşmasını
sağlamaktır.

ratıcı düşünme ile mümkündür.
“Ben silahı nereden, nasıl bulacağım?” sorusunun cevabını doğru düşünerek bulmak gereklidir. Tarihte
yaratıcılık ile ilgili hem legal alanda
hem de silahlı alanda olsun birçok örneğimiz vardır. Örneğin bugün demokratik mücadele alanındaki yaratıcılığımız ile birçok savaş taktiğimizi gelenekselleştirdik. Dev-Genç’lilerin parasız eğitim mücadelesi ile başlattığı çadır eylemleri, artık meşruluğunu kanıtlamış yaratıcılık örneğidir.
Grup Yorum'un “Bağımsız Türkiye”
konserleri, yaratıcılık ve yapılacağına
olan inançla başarıldı. Hayal ettik, tüm
yaratıcılığımızı ortaya koyduk ve milyonları hedefliyoruz artık.
Konser çalışması sırasında
düzenin sahip olduğu hiçbir olanak bizde mevcut değildir. Bütün
olanaksızlıklara rağmen yüz binleri bir araya getirdik. Çünkü bizler mücadelemizin, olanaksızlıklar içinde yürüdüğünün farkındayız. Bazen yaptığımız bir eylem,
bir basın açıklaması, burjuva basında dahi yer etmediği halde geniş bir kitleye ulaşabiliyor ya da
binler bizimle birlikte alanlara
çıkıyor. Yokluklara rağmen devrimci
yaratıcılığı büyüterek ilerliyoruz.
“İhtiyaç, mucidin anasıdır” demiş
ustalarımız. İhtiyaçlar dayattığında bir
devrimcinin, halkın çözüm bulamadığı hiçbir sorun yoktur, olamaz.
Gecekondu yıkımlarında halkın
kurduğu barikatlar da yaratıcılığın örgütlenmesi ile mümkün olmuştur.
Düşman topraklarına girer gibi yüzlerce polisle mahalleyi abluka altına
alan, iş makinaları ile yıkımlara gelen halk düşmanlarına karşı halkın silahı, barikatıdır.
Halkımız yaratıcıdır. Söz konusu
kendi malı, kendi canı olunca, direniş
içerisinde silahı yoksa, evindeki kaynar suyu en güçlü silaha dönüştürür.
İzmir'de birçok karakola eylem
düzenleyen Ali Rıza Kurt'un komutanı olduğu birliğin İzmir Bayraklı'daki
Çınarlı Karakolu’na yönelik eyleminde savaşçılarımızın yaratıcılığı bizlere
örnektir. Eylemin yapılacağı karakolun
bitişiğindeki apartmandan karakolun
bacasına bomba paketi iple sarkıtılıyor

“Yaratıcılık,
yürekle
beynin
birleşmesidir.”
yüreğini savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak yaratıcılığa bürünmekle
mümkündür. Bunun için yaratıcılığı
büyütmenin en somut yolu olan tarihimizden ve şehitlerimizden başarılı eylemlerde var olan yaratıcı tarzı iyi
kavramak ve öğrenmek gereklidir.
Ulusal kurtuluş savaşlarında halkı savaştırmanın, savaşı kazanmanın
yolu yaratıcılıkla mümkün olmuştur.
Ağır makinalı silahları olmayan halk;
karşısındaki düşmana silah olarak
kullanmak için etrafında var olan
her şeyi silaha dönüştürmüştür. Bu bazen taş, sopa vb. iken, bazen bedenini saldırılara karşı barikat yapmıştır.
Yaratıcılık, hayatımızın her anında yer etmelidir. Savaşı, en iyi düşünen kazanır; çok silahı, askeri olanakları olan değil... Tabii ki savaşçının, silahlara da olanaklara da ihtiyacı
vardır. Önemli olan bu silahları ve olanakları temin etme, kullanma yol ve
yöntemidir. Geliştireceğimiz yol ve
yöntemlerin sonuç alıcı olması, ya-
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Yaratıcı olmak için yetenek değil;
inanç ve cüret gerekir. Mevcut
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ve bombanın patlaması sonucu
tiğimiz de kısırlaşmaya başolanakları mücadele içinde nasıl daha
dışarıya çıkan polisleri dışarıda
lar. Üretici, yaratıcı olmalıtop oynayan savaşçıların tarayız. Tüm enerjimizi, yaratıverimli hale dönüştürebilirim, elimizde
ması ile düşman büyük zayiata
cılığımızı, aklımızı kullanne var, elimizdekilerle ne yapabiliriz
uğratılıyor. Bu örnekte anlaşılamalıyız. Her şeyi silaha döndiye bakmalıyız.
cağı üzere, yaratıcılığımız düşüştürmeliyiz. Esas olarak
mana en fazla zararı vermenin
beynimizi silahlandırmalıGerçek bir savaşçı, inancı ve
anahtarıdır.
yız.
cüretiyle birçok zorluğun üstesinden
Savaşacak cüretimiz, inanİhtiyaçları karşılayan, sogelebilir. Eski bir silahla düşmanın en
cımız ve kararlılığımız var. Bu
run çözen olmalıyız. Bu da
korunaklı
mevzisine
girebilme,
özelliklerimizin yaratıcılıkla
büyük istek ve yoğunlaşyaratıcılığın, inanç ve cüretin eseridir.
buluşması bir adım daha öne
mayla gerçekleşebilir. Gerçıkmanın yoludur.
çekten sosyalizmi istiyorsak, bunun silahlı mücadele
Dünya devrimleri, halkların
ile gerçekleşeceğini biliyorlamadık yer bırakmadıkları ülkeleyaratıcığıyla doludur.
sak, bulduğumuz, gördüğümüz her
rinde sağ kalabilmiştir.
Tüm dünya halklarının düşmana
bilgiye yoğunlaşmalıyız.
karşı direnişinde elde ettikleri zaferBu iki örnek, halkların savaş koDüşmanın anlık saldırılarında dahi
lere bakacak olursak, bunlarda da yanusundaki yaratıcılıklarının büyükyaratıcılığımızı hayata geçirmeliyiz.
ratıcılığın, yaratıcı olmanın büyük
lüğünü gösteriyor.
Zaten düşman, devrimcilerin yaratıönemi vardır. Çünkü yaratıcı olmak,
Yaratıcı olmak için yetenek değil;
cılığı karşısında, hep şaşıran olmuşdirenmenin başka bir şeklidir.
inanç ve cüret gerekir. Mevcut olatur. Çünkü bizlerdeki inanç ve cüreMeksika'da köylülerin direnişine
nakları mücadele içinde nasıl daha vetin neler yaptırabildiğini görmektedir.
önderlik eden Zapata, düşmanla savaşı
rimli hale dönüştürebilirim, elimizde
Üstün yetenekli değil, yaratıcı
sırasında bir kaleyi ele geçirmek isne var, elimizdekilerle ne yapabiliriz
olarak düşmanın karşısında zafer katemektedir. Bu kale, büyük toprak sadiye bakmalıyız.
zanmaya gönüllü olmalıyız. Bütün
hiplerinin çok korunaklı bir mevziGerçek bir savaşçı, inancı ve cüolanakları mücadelenin ihtiyaçlarına
sidir. Fakat halkın yaratıcılığı, aşılmaz
retiyle birçok zorluğun üstesinden gesunmalıyız.
denilen o kale duvarlarını aşmıştır.
lebilir.
Eski
bir
silahla
düşmanın
en
Köylü kadınları, torbalarına doldurSevgili Devrimci Okul öğrencilekorunaklı
mevzisine
girebilme,
yadukları barutu, torbanın ucuna açtıkri, yaratıcı ve cüretli hareket ettiğiratıcılığın, inanç ve cüretin eseridir.
mizde yaptığımız işlerimizde sonuç
ları delikten kalenin içine dökmüşSilahım
yok
diyerek
gelmesini
alıcı olduğumuzu göreceğiz. Deha
lerdir. Düşmanın mevzisi halkın yabeklemek
düşünmemenin,
yoğunlaşyok, süper zeka yok... Hayatla sıkı
ratıcılığı ile yerle bir olmuştur.
mamanın
yarattığı
bir
sonuçtur.
Böybağ,
yaratıcı düşünce ve kolektiYine Vietnam'da oluşturulan yerle bir durumda başarı beklemek havizm... Dikkat ve aklını kullanmak
altı şehirleri başka bir yaratıcılık örvar. Kulakların, gözlerin ellerin ve
yal olur. Her şeyi dışardan beklersek,
neğidir. Yeraltı şehirleri sayesinde
beynin dikkati.
Vietnam halkı, Amerika'nın bombahazır olanak istersek, beynimiz de pra-

POLİSİN ACİZ SALDIRILARI DEV-GENÇ’LİLERİ TESLİM ALAMAZ
İşbirlikçi AKP’nin işkenceci polisi, yalanlarına, ahlaksızlıklarına, devrimcilerin ailelerini telefonla arayarak devam ediyor. Aileleri sürekli bu yollarla tedirgin etmeye çalışıp tacizde bulunan Ankara polisi, son olarak
da Ankara Gençlik Derneği üyesi Elif Yönden’in ailesini “05079343401” numaralı telefondan aradı. Kendisini “Ahmet” diye tanıtan polis, aileye yalanlar söyleyerek, tehditlerde bulundu.
Serenay Yenier isimli dernek üyesinin evini de arayan
polis, “Kızınız eylem hazırlığı içerisinde. Birkaç gün sonra ortadan kaybolacak. Bir kaç ay sonra haberlerde izlersiniz” diyerek aileyi rahatsız etti. Bunun sonucunda Yenier’in annesi kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakıma alındı.
Ankara Gençlik Derneği, Ankara polisinin tacizleriyle
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ilgili olarak, “Kendisine gelecek en ufak bir zarardan AKP'nin işkenceci, katil, ahlaksız, komplocu polisi sorumludur. Bu olay bir kez daha AKP'nin polisinin katil, işkenceci yüzünü göstermiştir. Tüm bu baskılar ve yalanlar, AKP ve onun katil polisinin korkularını, acizliklerini göstermektedir. AKP’nin polisinin tüm bu saldırılarına karşı bizler mücadelemize devam edecek, korkularını
büyüteceğiz.
AKP’nin katil polisi, ailelerin gözünü korkutarak, aileleri kendi saflarına çekmek, devrimci gençliğin üzerindeki baskıyı artırarak, mücadeleyi engellemek istiyor. Ancak yanılıyorlar. Bizler Dev-Genç’liler olarak mücadelemizi daha da yükseltecek ve halk düşmanı AKP ve onun
polisinin korkularının dinmesine izin vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

İşbirlikçiliğin,
Amerikan Uşaklığının Partisi
Halk Düşmanı AKP
ÜÇ DÖNEMDİR İKTİDAR:
NASIL SEÇİLİYOR, NE YAPIYORLAR?

BASKI, TERÖR, RİYA,
YALAN VE DEMAGOJİ
AKP hakkındaki yazı
dizimize devam ediyoruz.
Bu bölümde AKP'nin I.
dönemi, yani iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den 22
Temmuz
2007'ye
kadarki
dönemini ele alacaSol'dan
ğız. 22 Temmuz 2007, ikinci kez iktidara geleReformizmden
ceği genel seçimlerin tarihidir. AKP her dönem,
kendini,
yerini sağlamlaştırdıkça, halka karşı poKürt Milliyetçi
litikalarını da değiştirmiştir.
Harekete
AKP, temel olarak 28 Şubat'ın ortaya çıkarBir Çok Kesim
dığı bir partidir. Erbakan’ın “Milli Görüş” çizAKP'nin
gisi dinci, “batı” ve “siyonizm” karşıtı söylemleriyle politika yapıyor, tabanını da bu düPolitikalarını
şünceler etrafında toparlıyordu. AKP, 28 ŞuDestekledi,
bat’la, “batı karşıtı” söylemlerle iktidarda kaAKP'nin
lamayacaklarını gören Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül gibi bir grubun Refah Partisi’nden
Meşrulaşmasını
ayrılıp “milli görüş gömleğini çıkarttık” diye
Sağladı
nedamet getirmesiyle kuruldu. İktidar olabilmek için ilk işleri Amerika’nın onayını almak
’nin
AKP
ve Amerika’ya güven vermek oldu.
Masallarına
Aynı güven sorunu tüm söylemlerine rağKanan Sol
men oligarşiye ve orduya karşı da vardı. AKP
tek başına iktidar olmasına rağmen ne oliAKP, Kürt
garşinin, ne de ordunun tercih ettiği bir ikSorununu
tidar değildi. Halk nezdinde de kendisine oy
vermeyen kesimden diğer düzen partileri
Çözecek
gibi kabul görmeyen bir partiydi.
‘Demokrat Parti’
Bu nedenlerle AKP tek başına iktidaOlarak Görüldü
ra gelmesine rağmen düzen içi bir çok kesimde meşruluk sorunu yaşayan bir parTCK, CMK,
tidir.
CİK, ACM'ler
Bundan dolayı da AKP iktidarının
birinci döneminde hep dengeler üzeBu Dönemde
rinde süren bir politika tarzı olmuş-
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Çıkarıldı

tur.
Emperyalistlerin ve tekellerin istekleri doğrultusunda bir saldırı politikası gündeme getirildiğinde ortaya çıkan tepkiye göre hareket etmiştir. Eğer başta ordu olmak üzere, çeşitli kesimlerden tepkiler gelmeye başlamışsa, hemen
o politikayı daha başka bir zamanda gündeme
getirmek üzere geri adım atmıştır. Böyle yaparak tepkileri dikkate alıyormuş görüntüsü verip
çeşitli kesimlerin güvenini almaya çalışmıştır.
Öyle ki geçmişte dillerinden düşürmedikleri “türban” konusu bu dönemde hiç gündeme getirilmemiştir.
Ancak esas olarak AKP emperyalizme, oligarşiye AB politikaları çerçeversinde güven vermiştir.
AB üyeliği Türkiye'nin on yıllara varan bir
hayaliydi. 2001'de Mesut Yılmaz'la birlikte
tekrar üyelikle ilgili ciddi adımlar atılmaya
başlanmıştı. Öyle ki, AB'nin ileri sürdüğü 131
maddelik -içine kölelik yasası ve özelleştirmelerin de olduğu- yasa değişikliği kabul edilmişti.
2002'de iktidara gelen AKP'de bunları misliyle yerine getirdi. Denilebilir ki, AB üyeliği konusunda en aktif olarak çalışan hükümet, AKP
hükümetidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ilk
başvurusu 1959 yılında olmuştu. Ve son olarak
"Türkiye'nin bir 52 yıl daha beklemeye tahammülü yoktur" diyerek bir kez daha kolları sıvadı. Öyle ki, 2011 seçimlerinden sonra AB konusunda ayrı bir bakanlık oluşturuldu. AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanı oldu. 9 yıllık iktidarları boyunca da Avrupa Birliği'ne girmek için öne sürülen uyum yasalarını yerine getirirken, bunu "demokrat" görünümlü bir parti olmak için kullandı.
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Sol'dan Reformizmden
Kürt Milliyetçi Harekete
Bir Çok Kesim AKP'nin
Politikalarını Destekledi,
AKP'nin Meşrulaşmasını
Sağladı
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"Sol'un muhalefet çizgisinin Avrupa Birliği'ne uyum çizgisinin üzerine çekilme zorunluluğu daha büyük
önem kazanacak." (30 Eylül 2004Birgün)
Bu açıklama, Oğuzhan Müftüoğlu'ya ait bir açıklamadır. AKP'yi,
"AB açısından" desteklemek gerektiğini savunan reformist sol içinde
ÖDP'yi başta saymamız gerekir.
AB'cilik, bu dönem içinde ÖDP'nin
ana çizgisidir. Her açıklamalarında,
söylemlerinde vardır. Kongrelerinde
bu konu vardır. Birgün gazetesinin büyük kısmı "Havet" gibi açıklamalara
ayrılmıştır.
ÖDP'nin bu "örnek" açıklamaları
elbetteki iktidarın övgüsüne değerdir!
AKP ile arası zaman zaman açılsa da,
onun kalemşörlerinden sayılan Nazlı Ilıcak, şu övgüleri yapıyordu bir
yandan. Nazlı Ilıcak; "Türkiye'ye
Mesut Yılmaz yeni bir soluk getiremez.
Ama Ufuk Uras gibi düşünen solcular, hem ülkemizin hem demokrasinin
önünü açabilirler" diyordu.
Burada önü açılan elbetteki
AKP'ydi. Sol'dan ÖDP gibi reformistler ve Kürt milliyetçi hareketin
başını çektiği bir çok kesim AKP'nin
politikalarını destekledi.
17 Aralık 2004’te AB ile uyum yasaları çercevesinde yapılan müzakerelerden sonra ÖDP’nin Birgün gazetesinde şu satırlar yer alıyordu:
“Tü rkiye sosyalistleri ‘biz de AB'ye
ü yeliği destekliyoruz’ diye meydanlara çıkmalı...” “AKP’nin gösterdiği maharet takdire değer.” “17 Aralık'tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”... “Açılan yeni sayfa kutlu olsun!”
“AB ü yeliği Kü rt sorununun
çözü mü için yeterli çerçevedir” diyerek AKP iktidarına destek veren
Kürt milliyetçi hareket ise 17 Aralık’tan sonra hayal kırıklığına uğradı.

Yayın organlarında “Kü rt sorunu
geçiştirildi...”,
“Kürt sorununun
siyasal çözümüne
ilişkin somut ifadelerden kaçınıldı...” deniyordu.
Oysa Kü rt halkının yaşadığı sorunlar önemli değildi
AB emperyalizmi
için; “çözü m”ü n biçimini de, “zamanını” da onlar belirleyecekti.

Reformist sol ve Kürt milliyetçi hareket umutlarını
AB’ye bağlarken Dev-Genç’liler “Ne ABD Ne AB,
Bağımsız Türkiye, İşbirlikçiliğe Son” diyerek ülkemizin dört bir yanında eylemlerle işbirlikçiliğe karşı bir
ay süren bir kampanya başlattı. Kampanyanın sonunda ülkemizin dört bir yanından Dev-Genç’liler
Ankara’da buluştu. Kızılay’a yürümek isteyen DevGenç’lilere AKP’nin polisi saldırdı. 198 kişi gözaltına
alınıp 6 kişi tutuklandı.

AKP'nin bu şekilde meşrulaşması
sağlandı. Bu destekleme öyle bir noktaya vardırıldı ki,
sol'un sol olma kriterleri hiçe sayılıyordu.

Emperyalizme-kapitalizme karşı
olma, işkence-katliam ve her türlü
baskının karşısında durma, halkın
işsizlik, yoksulluk, yozlaşma gibi temel sorunlarını bilerek sistemi teşhir
etme, kısaca düzene karşı olma gibi
temel noktalar görmezden geliniyordu.

AKP’nin Masallarına
Kanan Sol
AKP'nin masallarına kanıyordu
sol. AKP oligarşi içi dengeleri gözeterek politika yapsa da halka karşı saldırılarda herhangi bir denge gözetmeden, pervasızca saldırılarını sürdürüyordu. Zaten F Tipi tecrit saldırısı sürüyordu ve muhalefet büyük
oranda sindirilmişti. Reformist sol,
saldırılara karşı direnmek yerine,
AB’ye uyum yasalarına bel bağlamıştı.
19 Mart 2001'de Mesut Yılmaz,
"Türkiye Ulusal Programı" diyerek
AB'ye uyum programını açıklamıştı.
AKP iktidarı temelde bu uyum programını biraz daha genişleterek uyguluyordu. İçeriği işbirlikçilik olan, hazırlanış amacı "AB'ye uyum" diye gerekçelendirilen programlardı. Bu
programlarda, devletin bir çok kamu
alanından çekileceği, özelleştirmeler

yer alıyordu. Devletin su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden,
sağlık, eğitim, savunma, doğalgaz,
kömür-maden işletmeciliği vb. bir
çok alandan çekileceği vardı.
R. Tayyip Erdoğan, "ben ülkemi
pazarlamakla mükellefim" diyordu. Bütün AB'ye uyum programında
demokratik haklara ilişkin düzenlemeler, geçmiş bütün dönemler boyunca göz boyama aracı olarak kulanılmıştır. "Demokratikleşme" denilen her yasa, baskıyı daha fazla pervasızlaştırmakta kullanılmıştır. AB'ye
uyum yasaları da, işbirlikçi bir programdı. Ve sadece halkın daha fazla
yoksullaşmasına hizmet ediyordu.
Emperyalistler, toplumdaki her
kesimi sisteme yedeklemesinden dolayı AKP'yi destekliyorlardı.
Tayyip Erdoğan 2005'te, Diyarbakır'da "Kürt sorunu vardır, o sorun
benim sorunumdur... Sorunu daha
çok demokrasi, daha çok vatandaşlık
hukuku, daha çok refahla çözeceğiz..."
diyordu.

AKP, Kürt Sorununu
Çözecek ‘Demokrat Parti’
Olarak Görüldü
Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da
yaptığı konuşmadaki benzer konuşmalarından dolayı, AKP, "Kürt sorununu çözecek demokrat parti" olarak
görüldü. Oysa, tüm bunlar riyakarlığın

AKP’nin yüzündeki demokrasicilik
maskesinin düşmesi çok uzun sürmedi.
AKP’nin işbirlikçiliğine karşı çıkan
devrimcilere karşı zaten pervasızdı.
Nitekim AB uyum yasaları müzakereleri çerçevesinde ilk icratlarından birisi de plastik kelepçe uygulaması oldu.
ifadesiydi. AKP'de, oligarşinin geçmişten bugüne gelen politikaların sürdürücüsüydü. Aynı Tayyip Erdoğan, 2
Kasım 2008'de Hakkari'de yaptığı konuşmada şöyle diyordu;
"Tek millet, tek bayrak, tek vatan,
tek devlet dedik. Buna kim karşı çıkabilir. Buna karşı çıkanın bu ülkede yeri
yok. Buyursun istediği yere gitsin." İşte,
AKP'nin Kürt sorununa ilişkin politikasının en net anlatımıydı bu sözler. Ancak, Kürt milliyetçileri de dahil olmak
üzere, bunlar görmezden gelindi. Hatta daha da abartılarak, kapatılma davasının temelde AKP'nin bu demokratikleşme girişimlerinden kaynaklandığı söylendi. AKP sahiplenilmeliydi!
10 Ağustos 2005'te sözcülüğünü
TTB Başkanı Gencay Gürsoy'un yaptığı bir grup aydın, Başbakan Tayyip Erdoğan'la Kürt sorununun çözümü için
bir görüşme yapmıştı. Görüşme de Yücel Sayman, Oral Çalışlar gibi aydınlar, reformist parti yöneticileri yer alıyordu. Tayyip Erdoğan bu görüşmede;
"her soruna illa ki bir ad koymak gerekiyorsa, Kürt sorunudur" demişti.
İşte bu söz, Kürt sorununa AKP'nin çözüm getireceğinin en büyük kanıtı
olarak görüldü.
Bu görüşmeye ilişkin sonrasında
Gencay Gürsoy şöyle bir açıklama
yaptı; "Sayın Başbakan bizim ifade ettiğimiz gibi Kürt sorununun demokratik
platformlarda, demokrasiden taviz ve-

rilmeden çözülebileceği konusunda
bir teminat verdi. Bu son derece önemlidir ve bu girişimimizin başarıya ulaştığının kanıtıdır... demokratik açılımların işareti verilmiştir."
Gerçekten de AKP açısından -sol
da yaratılan bu başarılı(!) havayı da görünce-açılım politikalarının bir işareti oluyordu. Bir sonraki dönemin temel
politikası bu "açılım" politikaları olacaktı. Kürt açılımı Alevi açılımı, vb.
Başbakan Erdoğan, 15 Ağustos 2005'te
Diyarbakır'da yaptığı konuşmada şöyle demişti; "Etnik unsurlar vardır,
Kürt'ü vardır, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü,
Arnavut'u, Boşnak'ı, Türk'ü vardır.
Bunlar ülkemizde alt kimliktir."
İşte bu açıklamalar, AKP'nin ırkçı, şovenist politikalarını gizleyen
açıklamalardı. AKP de, Sol'a umut kırıntıları dağıtarak adeta onlarla oynuyordu.

TCK, CMK, CİK, ACM'ler
Bu Dönemde Çıkarıldı
AKP'nin faşizmini gizlediği en büyük adımlardan biri devrimciler tarafından iyice teşhir edilmiş olan
DGM'lerin kapatılması oldu.
DGM'ler, 1982 Anayasası’yla düzenlenen, 1983’te "sivil" yönetime geçilmesiyle birlikte işlerlik kazanan
mahkemelerdir. Yıllara varan
"DGM'lerin Kapatılması" ile ilgili verilen mücadele sonucunda önce
DGM'de yeralan asker üyeler kaldırıldı. Ancak verdiği cezalar, işkence
altında alınan ifadelerin delil kabul
edilmesi, zorla toplanan bilgi ve belgelere dayanıyordu çoğunlukla. Bu,
devrimcilerin ısrarlı çalışmaları sonucunda halk nezdinde teşhir olmuştu.
Tüm bunlardan dolayı demokrasicilik oyununun maskesi olarak
DGM'ler 2004 yılında kaldırıldı.
DGM'lerin yerine özel yetkilerle donatılmış Ağır Ceza Mahkemeleri
(ACM) kuruldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ifadesiyle; "Özel
Yetkili Mahkemeler Türkiye'de olmazsa olmaz şeyler değil... Türkiye'nin ihtiyaçları Türkiye'de terörle 30
yılı aşkın süren mücadele, organize

suç örgütleri ve başka organize yapılar nedeniyle böyle bir mahkemeye
ihtiyaç duyulmuş geçmişten beri ve bu
ihtiyaç varlığını sürdürüyor."
İşte AKP, DGM'leri kapatıp,
ACM'leri açarak bu ihtiyaca cevap veriyordu! Devletin ihtiyacı, ciddi bir ihtiyaçtır. AKP de devletin ihtiyaçlarını sağlamakla görevlidir.
ACM'lerin, aynı zamanda, kapsamı
-özel olarak genişletildiği için- DGM'lere göre, cezai düzenlemeleri daha da geniştir. Geçmişte DGM'lerde meşru mücadele sonucunda suç kapsamından
çıkarılan bir çok madde, ACM'lerde suç
kapsamı içine sokulmuştur. Pankart
asmak, slogan atmak, konser bileti satmak, anma yapmak, vb. daha sayabileceğimiz bir çok demokratik eylem suç
sayılmış yine bu mahkemelerde onlarca yıla varan cezalar verilmiştir.
"Örgüt üyesi olmamakla birlikte
örgütün propagandasını yapmak"
gibi bir ceza maddesi vardır örneğin. Polis fezlekeleri araştırma dahi yapılmadan doğru kabul edilmektedir. Telefonların hukuksuz olarak dinlenmesi artık olağan kabul edilmekte, delil olarak
görülmektedir. Kim olduğu, hatta olup
olmadığı bile net olmayan "gizli tanık"
ifadeleri ile dosyalar şişirilerek cezalar
yağdırılmaktadır. Bu mahkemelere ilişkin daha sayabileceğimiz onlarca adaletsiz, burjuva hukukunu bile tanımayan uygulama vardır. Halka karşı kurulan ve halkı düşman olarak gören
mahkemelerdir özcesi. Ve bu mahkemelerin mimarı AKP'dir.
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AKP'nin demokrat olmadığının en
büyük göstergelerinden biridir bu mahkemeler. Bununla birlikte Ceza İnfaz
Kanunu (CİK), Ceza Muhakemeleri
Kanunu (CMK) gibi yeni baskı yasaları çıkarmaları bunu pekiştirmektedir.
TCK, CMK, CİK, ACM'ler işte
AKP'nin demokratikleşme "riyakarlığını" sergilediği bu birinci dönemde çıkarıldı. AKP “demokratikleşme” demagojileri yanında dünyanın en büyük
adliye saraylarını da yaparak halkı cezalarla sindirmeye çalışıyordu.
Sürecek
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Sevinin, Övünün, Alkışlayın Kendinizi
Örnek Aldığınız Avrupa’da Birinci Oldunuz

Türkiye’de Milletvekili Maaşı
Asgari Ücretin 17 Katı!
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Türkiye’de milyonlarca insan açlık
sınırında yaşam mücadelesi verirken,
milletvekili maaşı asgari ücretin 17
katı. Dört kişilik bir aile için açlık
sınırının 1011 TL, yoksulluk sınırının
da 3 bin 197 TL olduğu ülkemizde;
bir milletvekili net olarak 12.220
TL maaş alırken, asgari ücretlinin
eline net olarak 740 TL geçiyor.
AKP’nin 11 yıllık iktidarıyla, Türkiye, milletvekillerinin aldığı maaşın, asgari ücrete oranı konusunda
Avrupa’da birinci sırada. Asgari
ücretteki artış konusunda ise, Avrupa
ülkeleri arasında Slovakya’nın ardından ikinci.
Milletvekili maaşlarının asgari
ücrete oranı; İngiltere’de 6 kat, Fransa’da 5 kat, Almanya’da 11 kat, İtalya’da 4 kat, İspanya’da 6 kat, Hollanda’da 4 kat, Danimarka’da 5 kat,
İsveç’te 5 kat, Finlandiya’da 10 kat
iken Türkiye’de ise 17 kat daha
fazla. Her konuda kendisine örnek
aldığı, AB’ye girmek için kapılarında
süründüğü Avrupa ülkelerinde bu

oran ortalama 5-6 kat.
Milletvekillerinin maaşları sadece
asgari ücretin 17 katı olmakla kalmıyor. Sağlık bedava. Eğitim bedava. Yemek, içmek sudan ucuz.
Kurs, telefon, benzin bedava. Bilgisayar, tablet, internet bedava.
Ömür boyu maaş garanti. Oh, ne
ala memleket! “Daha ne isteyecekler
ki?” demeyin. Milletvekillerini memnun etmeye bunlar da yetmiyor. Çünkü aç gözlüler. Çünkü hırsızlar. Çalışmadan kazanmaya alışmış asalaklar.
Halk onların umurlarında değildir.
Halk çocuklarına paralı eğitim, işçilere, memurlara sefalet ücreti. Beslenme, barınma, tedavi hakları gasp
edilir.

AKP, 11 Yıllık
İktidarında
Milletvekillerini İhya
Etti, Servete Boğdu

Mecliste bütün partilerin anlaşıp,
ortaklaştığı hemen hemen tek
konu milletvekili maaşlarına
2009-2011 Yıllarında Bazı Avrupa Ülkele- yapılan zam konusudur derinde Asgari Ücretler ve Artış oranı
nilebilir. Yani çıkarları söz
Ülkeler
(Euro)
(Euro)
(yüzde) konusu olunca kolayca birleşirler. Her konuda birbirini
Slovenya
589,19
748,10
26,97
yiyen dört parti, milletvekilTürkiye
309,94
384,89
24,18
lerine yapılan son zamlar koABD
815,79
940,48
15,28
nusunda da tek ses oldular.
Önce halkın dikkati, Franİngiltere
995,28 1.138,54
14,39
sa’da çıkarılmak istenen “ErPortekiz
525,00
565,83
7,78
meni soykırımını inkar edenSlovakya
295,50
317,00
7,28
lere hapis ve para cezası yaLüksemburg
1.641,74 1.757,56
7,05
sası”nın oylamasına çekildi.
Yunanistan
817,83
862,82
5,50
Hükümetin sözcülerinin telMalta
634,88
664,95
4,74
evizyonlarda, gazetelerde her
gün öfke şovları yaptığı, FranFransa
1.321,02 1.365,00
3,33
sa’ya tehditler! savurduğu
Hollanda
1.381,20 1.424,40
3,13
günlerde, TBMM Genel Kuİspanya
728,00
748,30
2,79
rulu’nda bütün eller, milletBelçika
1.387,50 1.415,24
2,00
vekilleri maaşlarına zam
İrlanda
1.461,85 1.461,85
0,00
için kalktı.
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AKP, on bir yıllık iktidarı boyunca
yandaşlarını, partililerini, milletvekilerini ihya etti. Servete boğdu. Milletvekillerinin sadece devlet bütçesinden ‘resmi’ olarak aldıkları maaşlarına ve tanınan ayrıcalıklı haklara
bile baktığımızda, halk ile aralarındaki
uçurum görülüyor. Aslında, milletvekillerinin hiçbirinin bu maaşlara
ihtiyacı yoktur. Bu maaş onlar için
çerezdir. Ama açgözlülük ruhlarına
işlemiş. Ne koparırsak kar... Vekillerin
asıl gelirleri ‘örtülü ödenekler’dir.
Birde iktidar olmanın avantajları kullanılarak alınan ihaleler, krediler ve
daha onlarca rant alanları var. Bu
yazıda konumuz yağmaları, talanları
değil. Biz bu yazıda sadece AKP iktidarı döneminde, TBMM’de çıkarılan
yasalarla, yönetmeliklerle milletvekillerinin nasıl ihya edildiklerini işleyeceğiz.

Milyonlarca İnsan
Asgari Ücretle
Yaşam Savaşı Verirken
Milletvekillerinin Bir Eli
Yağda Bir Eli Balda
-AKP, “enflasyona ezdirmemek
için!” milletvekillerinin maaşlarını
12 bin liraya çıkardı. Emekli Milletvekillerin maaşlarını 3 bin lira arttırarak 8 bin liraya yükseltti.
-Bu ayrıcalık yetmedi, 2 yıl milletvekilliği yapmış olanlara emeklilik hakkı verildi. Bu da yetmedi.
Emekli olamamış eski milletvekillerinin, eksik kalan primleri meclis
bütçesinden ödenmeye başlandı. Yani,
120 eski vekilinin primlerinin tamamı 4 yıl boyunca en üst basamaktan TBMM bütçesinden karşılanacak.
-Emekli olduğu halde halen milletvekilliği sürenlerin maaşları 14
bin 300 TL’den 19 bin 300 TL’ye

Meclis Lokantası Fiyat Tarifesi!
Meclis Lokantasında Bir Tek
Taze fasulye 1
Et Yemekleri
Kuş Sütü Eksik! Zıkkım Yesinler! Kemikli kuzu kavurma 3 Yeşil mercimek 1
TBMM’nin lokantasındaki fiyatlar en yoksul halk
sofralarından bile ucuz! TBMM’deki lokantada tatlısından
tuzlusuna, sıcağından soğuna, çorbasından kebabına envayi çeşit yemeklerle donatılan sofra için en fazla 10
TL ödeniyor. Bırakalım lüks ve orta kalite restoranları.
işçilerin, esnafların gittiği lokantalarda bile halkımız 3
katı hesap ödüyor. Tepki çeken meclis lokantasındaki
yemek fiyatlarına komik ve göstermelik zamlar yaptılar.
Daha önce 50 kuruş olan çorba ve salatalarına 1 TL, et
yemeklerine ise 1 ila 2 TL arasında zam yaptılar. Normal
bir lokantada 15 TL’den aşağı verilmeyen Kuzu Tandır,
Meclis Lokantası’ndaki en pahalı yemeklerden biri ve
fiyatı sadece 4 TL. Halkımızın sofrasına hiç girmeyen,
normal lokantada fiyatı 19 TL’den aşağı olmayan soslu
dil balığını da milletvekilleri 4 TL’ye yiyor. Yine yoksul
çıkarıldı. Yeniden seçilen emekli vekillerinden yapılan kesintiler de kaldırıldı. Oysa işçi emeklileri, bir işte
çalıştıklarında maaşlarından yüzde
15 oranında ‘sosyal güvenlik destek
primi’ kesiliyor.
-Görevleri sırasında ölen bakan ve
milletvekillerinin hak sahibi yakınlarına
da 2 yıl milletvekilliği yapmış olma
koşulu aranmaksızın, ölüm ya da dul
ve yetim aylığı bağlanacak. Bağlanan
bu aylığın düşük olması halinde aradaki
fark Hazine’den tahsil edilecek.
-Milletvekillerine sağlık harcamaları için yeni bir kıyak daha yapıldı.
Yeni düzenleme ile milletvekilleri
eş ve çocuklarıyla birlikte gazilere
tanınan haklardan yararlanıyor ve
hastanelerde hiçbir tedavi masrafı
ödemiyorlar.
-Milletvekili ve emeklilerinin;
kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin; yurt içi ve yurt dışı,
ilaç ve tedavi giderleri sınırsız olarak
karşılanıyor.
-Milletvekillerine telefon ve eğitim
bütçesi ayrıldı. İki maaş tutarı kadar
konuşabiliyorlar. 24 bin liraya kadar
bedava görüşme yapabiliyorlar. Buna
göre; milletvekillerinin odalarındaki
sabit telefonların yanı sıra, milletvekillerinin kendi adlarına kayıtlı cep telefonu görüşmelerinin, iki aylık maaş
tutarı kadar olan bölümü TBMM bütçesinden karşılanıyor. Kısacası, milletvekillerinin özel cep telefonu fatu-

Kağıt kebap 3
Köfte-Patates tava 2,5
Ispanaklı tavuk sarma 2,5
Tavuk söğüş 2

Kuru fasulye 1

Sebze Yemekleri
Kabak dolma 1
Sebze sote 1

Kuzu şiş 3

Izgaralar
Levrek ızgara 4
Izgara köfte 2,5
Tavuk şiş 2,5

halkın sofrasına uğramayan ekmek kadayıfı ve bademli
keşkül gibi tatlıları milletvekilleri 1 TL, kompostoları
50 kuruşa yiyor.
Halkın emeği haram olsun, zehir zıkkım olsun! Bu
ihtişam, bu lüks kalıcı değildir. Bütün bunların burnunuzdan fitil fitil geleceği günler de gelecek.

rasını bile halkın parasıyla ödüyorlar.
-İki maaş konuşma kotası dolmayan
milletvekilleri, telefon faturalarından
kalan parayla bedava uçak bileti ve
benzin alabiliyorlar. Milletvekillerine
telefon kotasından arta kalan benzin
ne etsin! AKP Şanlıurfa Milletvekili
Uslu’nun benzin harcaması 30 bin
lira. Peki, farkı cebinden mi ödüyor?
Tabi ki hayır. Yine bütçeden…
-Milletvekillerinin gittiği yabancı
dil kursları ücretinin de yüzde 60’ı
yine meclis bütçesinden karşılanıyor.
Yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca
(MEB) kabul edilen yerli veya yabancı
dernek, vakıf veya kuruluşlarca ya da
üniversitelerce yurtiçindeki dil kurslarına giden milletvekillerinin, 9 ay
boyunca kurs ücretlerinin yüzde 60’ı
TBMM bütçesinden karşılanıyor.
-Her milletvekiline sekreter, danışman, şoför tahsis ediliyor. Milletvekilleri, bu bilgisayarlarla Wi-Fi
(kablosuz) internet bağlantısı yapabilsin, araştırma yapabilsin, asistanlarına ve diğer milletvekillerine mesaj
atabilsinler diye her milletvekiline
ücretsiz tablet bilgisayar veriliyor.

Milletvekilleri Lüks
İçinde Yaşarken
Halk Ne Durumda?
Milletvekillerine bu ayrıcalıklı
haklar tanınırken Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası

(SSGSS) ile emekçilerin hakları bir
bir gasp edildi. Emeklilik yaşı yükseltildi, emekli aylıkları düşürüldü,
prim gün sayısı ve prim ödemeleri
artırıldı, emeklilik yaşı yükseltildi,
sağlıkta tüm hizmetler sigortalılar
için de paralı hale getirildi, sosyal
hakları tırpanlandı.
AKP’nin çıkardığı yasa ile 2 yıl
vekillik yapan emekli olabiliyor ama
işçiler için emeklilik prim gün sayısı
9 bin iş gününe çıkarıldığı için, iki
yıl değil 3 yıl, 5 yıl çalışan geçici işçiler emekli olamıyor. AKP, emekli
milletvekilinden kesinti yapmıyor
ama emeklilik maaşı ile geçinemediği
için başka bir işte çalışmak zorunda
kalan emeklilerin maaşlarından yüzde
15 kesiyor. Emekli Sandığı Kanunu
ile milletvekilleri ihya edilirken “halkın sırtından bu zamları nasıl karşılarız”ın da hesapları yapıldı tabi ki.
Milyonlarca yoksul halkı ilgilendiren,
ilaçta 3 kutuya kadar 3 TL, ilave
her kutu için 1 TL katkı payı getiren
yasa çıkarıldı. AKP; Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile,
işçi, memur, emekli, dul, yetim herkesi katkı payı ödemek zorunda bıraktı. Ancak bu “herkes”in içinde
milletvekilleri yok. Çünkü, yeni düzenleme ile, eski ve yeni vekil ile
akrabalarının bütün sağlık giderleri
TBMM tarafından karşılanacak. Yani,
halkın cebinden çıkan vergilerle ödenecek! AKP’nin adaleti bu işte.
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“Televizyon kanallarına, onların avukatlarını, onların meddahlarını çıkartan medyaya
karşı tavrım vardır ve bundan sonra da olacaktır. Bunu da söylüyorum. Herkes net olacak!”

Burjuva Basının Kalemşörleri, Patronlarının Kölesidir!
İktidarların Sansür ve Tehditlerine Karşı
Sadece Devrimci Gazeteciler Direnebilir!
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Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde, Radikal
gazetesi yazarı Cüneyt Özdemir’in,
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Myanmar’a gitmesini eleştiren
yazısı üzerinden gazetecilere, köşe
yazarlarına ve medya patronlarına
yine pervasızca meydan okudu. Hakaret edip tehditler yağdırdı.
“Şimdi çıkmış birileri köşesinde
yazıyor. Ne diyor? ‘Dışişleri Bakanı’nın Myanmar’da ne işi var?’.
‘Başbakan’ın kızının, hanımının gidişini anlıyorum da Dışişleri Bakanı
oraya niye gidiyor?’ Ben buradan o
medya patronuna ‘yazıklar olsun’
diyorum. Bu adamları köşe yazarı
olarak nasıl tutuyorsunuz. Bu tür
hedefi olmayan, bu tür aşkı, heyecanı
olmayan insanların eline kalem vermişsin, köşe teslim etmişsin. Bunlar
bu millete yabancı, bu milletin tarihine yabancı, bu milletin derdiyle
dertlenen kalemler değil bunlar. Şehitlerimizin gittiği yerlere gittiğimiz
gibi, biz, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ihtiyaç sahibi her insanın olduğu yere gideriz ve gideceğiz.’ diyerek Cüneyt Özdemir üzerinden gazetecilere ve medya patronlarına
açıktan tehditler yağdırdı.
Erdoğan’ın, Özdemiri ilk hedef
gösterişi değil. Daha önce, Erdoğan’ın
“çocuklar dindar değil de tinerci mi
olsunlar?” sözü üzerine 5N 1K programına tiner kullanan bir genci çıkardığı için Cüneyt Özdemir’i yine
hedef gösterip “Gazetecilik bu mu?”
diyerek aşağılamaya çalışmıştı.
Cüneyt Özdemir, Erdoğan’ın iftar
yemeğindeki saldırısına, köşesinde
temkini elden bırakmadan, patronunu
da Erdoğan’ı da fazla kızdırmadan
“Başbakan Erdoğan’ın kötü bir huyu
var. Eleştirilmeye hiç gelemiyor. Mesela köşenizde Başbakan Erdoğan’ın
hoşuna giden bir şey yazarsanız muhabbetle bir gece yarısı sizi arayıp
içten konuşmaktan çekinmiyor ancak

hoşuna gitmeyen bir eleştiri okuyunca
hemen ‘birtakım medya’ya transfer
oluyorsunuz.” diyerek cevap yazdı.
Medya patronları ise bu hakaretler
ve tehditler karşısında sus pus oldular.
‘Yüzüne tükürsen yarabbi şükür diyecekler’ misali onursuzca sineye
çektiler.

Koca Koca Patronlar
Neden Ses Çıkartmazlar?
Çıkartamazlar çünkü tekeller iktidarlardan besleniyorlar. Gerekirse
gazeteyi bile kapatırlar. Onlar için
temel olan karlarıdır. Alacakları ihaleleridir. Gazeteciliğe atfettikleri o
“kutsal” lıkların hepsi sahtedir. Basın,
holding medyasının elinde kendi güçlerini artırmak için bir araçtır. İktidara
ses çıkartamazlar. Yeni ihaleler alabilmek için gerekirse 40 takla atarlar.
Peki ne yazmıştı Cüneyt Özdemir,
Erdoğan’ı bu kadar öfkelendirecek?
Emine Erdoğan’a bolca övgüler dizdikten sonra Davutoğlu için “Bugün
Emine Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı’nın büyük bir işgüzarlıkla eşlik
ettiği bir Başbakan eşindense, kızı
ile Arakan’a giden gerçek bir sivil
toplum gönüllüsü portresi, uluslararası düzeyde çok daha güçlü kalacaktı. Davutoğlu’nun heyete katılması bu görüntüyü bozdu” demiş.
Yalaka burjuva medya patronları,
Erdoğan’ın talimatlarını yerine getirmek için adeta birbirleriyle yarışa
girdiler. Oktay Ekşi, Bekir Coşkun,
Ece Temelkuran ve Nuray Mert gibi
gazetecilerin de aralarında bulunduğu,
Erdoğan’ın işten çıkarttığı gazeteciler
listesi uzamaya devam ediyor. Daha
kısa bir süre önce, Akşam Gazetesi’nde, Kandil, Suriye ve Şemdinli
izlenimlerini yazan Serdar Akinan’ın
“Hakkari ne tarafta?” başlıklı AKP’yi
eleştiren yazısından sonra, Başbakan,
televizyonda katıldığı bir canlı yayında; “yapılanları not ediyoruz”
diyerek, ya “bizden yana olacaksınız

ya da size medyada yazı yazma hakkı
tanımam. Elinizdeki o kalemleri alırım” diyor.
Kısa bir süre sonra mesaj yerine
ulaştı ve Akşam Gazetesi’nde sözde
ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek 10 Ağustos günü, Serdar Akinan, Nagehan Alçı, Burhan Ayeri,
Ali Saydam, Cemalettin Taşçı, Turgay Şeren, Ahmet Çavuşoğlu ve
Barış Bardakçı gibi köşe yazarlarının
işine son verildi. Üstelik bu yazarlar
iktidara cepheden tavır alan, eleştiren
yazarlar da değildi. Tam tersine her
fırsatta övgüler diziyorlardı, ama yetmedi.
Bu işten atılmaların, AKP baskısı
ile olduğu o kadar aşikardı ki; gazetenin yayın yönetmeni, sahibinin sesi
İsmail Küçükkaya, uşaklıklarını “Akşam Gazetesi ve onun sahibi Çukurova Grubu; hiçbir kişi, kurum veya
makamın baskısıyla, yönlendirilmesiyle karar almadı, asla almaz.” diyerek açıklamaya çalıştı.
Erdoğan’ın bu konuşmasının ardından, medyadaki muhalif seslere
yönelik sansür ve baskı uygulaması
Yıldırım Türker’i vurdu. Radikal gazetesi, Yıldırım Türker’in yazısını
yayınlamayarak işten ayrılmaya zorladı. Yazısı sansürlenmek istenen
Türker, Radikal gazetesinden ayrıldı.
Erdoğan’ın, Serdar Akinan’ın ve
Yıldırm Türker’in işten çıkarılmalarından da öfkesi dinmemiş olacak
ki, Kadıköy-Kartal metro hattının
açılış töreninde yaptığı konuşmada
yine “Ramazan’ın ruhuna, anlamına
tamamen ters bir şekilde, her türlü
kutsalı çiğneyerek Ramazan ayında
da kan akıtan teröristlere karşı, açık
net söylüyorum, Televizyon kanallarına, onların avukatlarını, onların
meddahlarını çıkartan medyaya karşı tavrım vardır ve bundan sonra
da olacaktır. Bunu da söylüyorum.
Herkes net olacak” diyerek medya
patronlarını ve gazetecileri tehdit et-

meye devam etti.

Holding Medyası
AKP’nin Hakaretlerine
‘Yarabbi Şükür’ Diyor
Bunca hakarete, aşağılamaya rağmen medya patronları neden susuyor?
Çünkü; bugün burjuva basın; tekellerin, iktidarların sözcüsü durumundadır. Sansür, iktidarların, farklı siyasal çevrelerin çıkar çatışmalarında
aykırı sesleri susturmada kullandığı
bir silahtır. Medyadaki tekelleşme
ve gazeteciliğin karlı bir sektör oluşu,
sansüre ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.
Sansür görevini, ekonomik baskılar
ve tehditler yerine getirir. Vergi memurları yerine getirir. Mevcut baskı
yasalarına rağmen bugün Türkiye’de
medyanın sorunu sansür değil, otosansürdür. Muhalif medyaya bile
sansür uygulamaya çok fazla ihtiyaç
kalmamıştır. Zira, iktidarın baskısından, şantaj ve tehditlerinden korkan
medya patronları ve bazı yazarlar
kendilerine otosansür uygulamaya
başlamışlardır.
Medya patronları için “basın özgürlüğü” ya da “özgür düşüncenin
kutsallığı” gibi söylemler bir ka-

muflajdan öteye geçmez. Onlar için
varsa yoksa çıkarları. Yeter ki çıkarlarına halel gelmesin, sansüre de
karşı çıkmazlar, iktidarın ellerine tutuşturdukları atılacak gazeteciler listesine de karşı çıkmazlar. İhaleler
için vazgeçmeyecekleri değer yoktur.
İktidarlarla çatışmamak için 30 yıllık
gazetecilerini bile kapıya koyarlar.
Aşağılanmalara, hakaretlere, tehditlere
boyun eğerler. Bu kural, onurlu basın
emekçilerini, az sayıda aydını, köşe
yazarını bir yana bırakırsak, kapitalist
sistemin medya kanunudur adeta.
Burjuva medyanın sözde muhalif
kesiminin baskı yasalarına ve iktidar
yaptırımlarına direnecek dirayeti yoktur. Yoktur, çünkü iktidarın ekonomik
saldırılarından korkarlar. Erdoğan’ın
çok sıkça yaptığı medya patronlarının
peşine maliye memurlarını takma
tehdidini ve “sonra kimse gelip de
ağlamasın” sözlerini akıllarından
çıkarmazlar. Bu nedenle iktidarın dümen suyunda muhaliflik yaparlar. Tekellerin medyası, bu yaptırımı gönüllü
olarak kabul etmiştir. Aksi halde AKP
iktidarı da bunca hakarete, tehdide
ve aşağılamaya cüret edemezdi. Medya patronları için aslolan kardır.

Yanıbaşınızdaki Mesai
Arkadaşlarınız Atılırken
Susmak Onur Kırıcıdır
Burjuva basında çalışan köşe yazarları da ne kadar muhalif, sol görünümlü olurlarsa olsunlar, esasında
onlar da patronlarının kalemşörleridir.
“Patronumuz bize asla şunu yazın,
bunu yazmayın diye baskı uygulamaz” dediklerine bakmayın. Patronlarının hoşuna gitmeyeceği tek satır
yazamazlar. Onlar, patronlarının izin
verdiği ölçüde solcudurlar, demok
rattırlar. Daha ötesi değil.
Elbette medya patronlarının onlara
hergün “şunu yazın, bunu yazmayın”
demesine gerek yoktur. Onlar aldıkları
dolarların kölesi olmuşlardır.
Köşe yazarlığı yapıp aldıkları dolarlarla hafta sonu tatilini yurtdışında
geçiren, safari avlarına, kutuplara,
dünya turuna çıkan köşe yazarları
ne muhalif olabilir, ne de düşüncelerini özgürce yazabilirler.
Emin Çölaşan’dan bugüne, doğrudan iktidarın tehditleri sonucu onlarca gazeteci atıldı. Yaşananlar bunun
en somut göstergesidir.
Öyle işten kovulmalar olmuştur
ki, hakaret boyutuna ulaşmıştır. Buna
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Riyakarlık Diz Boyu, Cumhurbaşkanı, Basın Özgürlüğünden Yana!
Yüzlerce Gazeteci İşten Atılıyor!
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde yaptığı konuşmada
“Farklı görüşlerin seslendirilebildiği,
tartışılabildiği sağlıklı toplumların
temeli, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğüdür. Basının üstlendiği çok
önemli görev, basının sansür ve benzeri sınırlamalara maruz kalmadan
sorumluluklarını yerine getirebilmesini, basın özgürlüğünün her şart
altında gözetilmesini gerektirmektedir. Sansürün kaldırılması, Türk
basınının gelişmesi bakımından en
önemli dönüm noktasıdır. Farklı görüşlerin seslendirilebildiği, tartışılabildiği sağlıklı toplumların temeli,
ifade hürriyeti ve basın özgürlüğüdür” demişti.
AKP’nin 11 yıllık iktidarı boyunca en ufak bir muhalif sese dahi

tahammül edemediği, yüzlerce muhalif gazetecinin iktidar talimatıyla
işten atıldığı, medya patronlarının
iktidar korkusundan otosansür uyguladığı bir ülkede Cumhurbaşkanı
riyakarca “Farklı görüşlerin seslendirilebildiği, tartışılabildiği sağlıklı toplumların temeli, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğüdür” diyor.
Türkiye’de basın özgürlüğünün
AKP borazanı olduğunu, AKP faşizminin, farklı görüşlere ne kadar
tahammülsüz olduğunu aşağıda AKP
talimatlarıyla işten kovulan gazetecilerin sadece bir kısmının adları
bile açıkça gösteriyor.
Hürriyet: Emin Çölaşan, Bekir
Coşkun, Özdemir İnce, Cüneyt Ülsever, Rahmi Turan, Tufan Türenç,
Oktay Ekşi...
Milliyet: Nuray Mert

Radikal: Haluk Şahin, Türker
Alkan, Hakkı Devrim, Yıldırım Türker, Ertuğrul Mavioğlu,
NTV: Banu Güven, Ruşen Çakır,
Mirgün Cabas, Can Dündar, Çiğdem
Anad,
Star TV: Uğur Dündar
Habertürk: Ece Temelkuran
Star gazetesi: Mehmet Altan
Akşam: Serdar Akinan, Nagehan
Alçı, Burhan Ayeri, Ali Saydam,
Cemalettin Taşçı, Turgay Şeren, Ahmet Çavuşoğlu ve Barış Bardakçı
Yeni Şafak: Ali Akel
CNN: Medya Mahallesi programındaki muhalif duruşundan dolayı
Ayşenur Arslan ve daha onlarcası...
İşte AKP’nin basın özgürlüğünün
ve farklı görüşlere tahammülünün
resmi.
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Savaşan
Kelimeler
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Etrafımızda çokça, tarafsızlığını ilan edenler, tarafsız
kalmaya çağrı yapanlar görürüz. Burjuva medya da
sürekli tarafsızlık vurgusu yapar. Ki, hiçbir zaman
tarafsız olmamıştır.
Aslında tarafsızlık diye bir şey de yoktur. “Tarafsızım”
diyenler, isteyerek ya da istemeyerek yalan söylerler. Tarafsızlık diye bir şey insanlık tarihi boyunca hiç olmadı.
Halkımız da, oligarşi de, diğer kesim ve katmanlar da hep
taraflıdırlar. Taraf olmaya da devam ediyorlar.
Taraf olduklarını gizlemek isteyenler, genelde "Tarafsız bakacak olursam" gibi kelimelerle başlarlar
cümlelerine. Oysa ki açık, aleni bir şekilde taraftırlar.
Ki bu cümleyle söze başlayanlar genelde haksızın, hukuksuzun ve zalimlerin yanında olduklarını gizlemek
isterler.
Egemenlerden sıkça duyarız bu kelimeleri.
Neden "tarafsız" olmamızı isterler? Dünyada, ülkemizde, çevremizde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, duyduklarımız bizden bağımsız mıdır? Düşünün bir kere,
açlığın, yoksulluğun ve sömürünün kat be kat arttığı bir
dönemde nasıl tarafsız kalabiliriz?
İki taraf arasında, iki düşünce, iki eylem arasında tarafsız olduğunu söyleyenler, güçlü olan kimse ona
hizmet ederler… Onun söylediklerini esas alırlar. Yoksa,
ezilenden yana olan birisinin “tarafsızım” gibi bir kelime
kullanmasının anlamı yoktur.
rağmen tek bir gazateci, patronuna
karşı direnememiştir.
Yanıbaşlarındaki mesai arkadaşları, internet mesajıyla işten kovuldu
ve temkinli, sözde eleştirel yazılar
yazmanın dışında bir tepki olmadı.
İşte en muhalif görünen Cüneyt
Özdemir’in verdiği cevap: “Bu konuda
şu an susmayı tercih ediyorum” diyor.
Niye susuyorsunuz? Bu mu sizin
basın ahlakınız, bu mu sizin meslek
onurunuz?
Bu tablo onur kırıcı bir tablodur.
Bir, üç, beş değil, her gazeteden onlarca kişi atıldı. Programlar canlı yayında kesilip program yapan gazeteciler, televizyoncular işinden kovuldu.
Gazete binalarını polis basıp tek bir
itirazla karşılaşılmadan gazetecilerin
odası arandı. Tek bir direniş olmadı.
Evet, bunlar solcu, muhalif geçinen köşe yazarlarıdır. Hakaretlere
varacak şekilde gazeteciler işten kovulurken herkes kendi atılacağı günü
bekledi. Ne kadar kalırsam o kadar
kardır mantığıyla hareket ettiler, üç
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TARAFSIZ KALMAK
Emperyalistler ve uşakları, Suriye’ye karşı bir saldırıyı,
savaşı örgütlüyorlar. Suriye’nin zenginliklerine el koyabilmek, sömürü alanlarını genişletebilmek için yaptıkları
bu saldırıda, Suriye halkının mı yanında olacağız, yoksa
emperyalizmin mi? İşte bu bize, tarafsızlık diye bir
şansımız olmadığını gösteriyor. Suriye halkına, Esad’a
karşı olmak demek, emperyalizmin sömürüsünün artmasına onay vermek demektir. İsteyelim ya da istemeyelim, gerçek budur. Kimse niyetlerimize bakmayacaktır.
Sonuç, pratik olarak çok açıktır. Safımızı belirlerken
halk için, cephe için, devrim için diye düşünürken; emperyalizme karşı olmayı da klavuz edinebiliriz. Halk
düşmanları ne yapıyorsa kendi çıkarları için yapıyordur.
Yani halka düşmandır… Bunu bilirsek, taraf olmamız
gereken yeri daha rahat buluruz.
“Tarafsız kalmak”, aynı zamanda bu ahlaksız
baskı ve zulüm düzenini onaylamaktır. Açlık, yoksulluk
ve sömürü karşısında, ezilenlerden ve onların ekmek,
adalet kavgalarından taraf olmamak, tarafsızlık adı
altında bu sömürücü, katliamcı egemenlerden yana taraf
olmaktır. Ki, tarafsızlık adı altında ezilenlerin, halkın
ve devrimcilerin saflarını güçsüzleştirmektir amaçları.
Elbette taraf olacağız. Tarafımız da her koşulda ve
olayda ezilenlerden, sömürülenlerden, halktan ve devrimcilerden yana olmalıdır. İşte egemenlerin asıl korktukları budur. Bunun için sürekli "Aynı gemideyiz"
derler. Hayır, gemimiz de, tarafımız da ayrıdır bizim.
Bizim rotamız, limanımız devrimdir.

beş ayın hesabını yaptılar.
Böyle gazetecilik olmaz. Yanı başında mesai arkadaşlarının işine mesajlarla son verilirken suskun kalmak
onursuzluktur. Kendinizi böyle koruyamazsınız. Eninde sonunda size
de sıra gelecektir. Ya da iktidarın
gönüllü borazanı olmayı kabul edeceksiniz. Ama unutmayın, borazan
olmak da kurtarmadı kimseyi. Muhalif görünen, sol görünen ama iktidarla arasını bozmamak için de dokuz
takla atan Ruşen Çakır, Cengiz Çandar, Mehmet Altan, Nagehan Alçı
gibi iktidar yalakaları da kurtulamadılar atılmaktan. Onları bırakın, Yeni
Şafak gazetesi yazarlarından Fehmi
Koru’nun, Ali Akel’in muhalifliklerine
bile tahammül edemedi bu iktidar.
Açık söylüyor Erdoğan: “Herkes
net olacak.”
Net olacaksınız. Ya halktan yana,
ya düzenden yana. Düzen, AKP’nin
düzenidir. AKP’nin düzeninde statüleriniz sarsılmadan Avrupalar’da
tatillerinizi yaparak, dünya turuna

çıkarak AKP’yi eleştiren gazetecilik
yapamazsınız.

Basın Ahlakı ve
Onurunu Sadece
Devrimci Gazeteciler
Savunabilir
Bugün basın ahlakını, onurunu
koruyanlar sadece devrimcilerdir,
devrimci gazetecilerdir. Faşizme karşı
hiç bir tehditten korkmadan, yılmadan
düşüncelerini yazan devrimcilerdir.
Ne Anti Terör Yasaları, ne işkenceler,
ne onlarca yıl hapislikler, ne milyonlarca liraya varan para cezaları,
ne yasaklamalar, ne toplatmalar devrimcileri düşüncelerini yazmaktan
vazgeçirememiştir.
Düşüncelerini yazmak uğruna
ölenler, sakat kalanlar, bu uğurda bedel ödemeyi göze alanlar sadece devrimcilerdir. Basın ahlakı ve onuru;
baş eğmeyen, eğilip bükülmeyen
devrimcilerin ellerindedir.

Halkın
Hukuk
Bürosu

Faşizmin Mahkemeleri
Ceza Vermek İçin
Delile İhtiyaç Duymuyor!

Arif Pelit, 24 Ekim 2011 tarihinden bu yana Kırıklar 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu olarak bulunuyor. Arif Pelit, İzmir’de gözaltına alındığında sabahın erken saatinde işine giden, geç saatte ise evine dönen 40 yaşını devirmiş bir adamdı. 17
Kasım 2007 tarihinde bir gece yarısı evini polisler basıp kendisini gözaltına alıyorlar, evde bulunan kitaplarına ve 19 tane boş çakmağa el koyuyorlar. Savcı Arif Pelit’e çakmakları sorduğunda “günde iki paket sigara içiyorum, çakmağımı unuttuğum için yenisini alıyorum” diyor.
Mahkeme, emniyet müdürlüğünden
çakmaklar hakkında rapor istendiğinde “patlamaya elverişli olmadığı
ve suç unsuru taşımadığı” raporu veriliyor. Arif Pelit, ciddiyetsiz bir iddia nedeniyle ceza almayacağını düşünüp kimi zaman yargılandığını
unutup, kendi davasına izleyici olarak katıldı. Mahkeme heyeti ise onu
sadece davanın başladığı gün, savunmasını yaptığı bir zamanda 10 dakikalığına gördü ve savunmasını aldı
ve bir daha gelmesine gerek olmadığını söyledi. Aynı heyet, yargılama boyunca sadece 10 dakika gördüğü Arif
Pelit’e, İzmir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nin "tedaviyle dahi çalışma olanağı vermeyen yüzde 80
oranında psikotik bozukluk" ve
"yüzde 15 oranında ortopedik bozukluk" raporu bulunmasına rağmen Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi'ne (DHKP-C) üyelikten
TCK 314/2 maddesinden 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. Örgüt üyeliği
cezası alan herkese rutin olarak uygulanan TCK’nın takdiri indirim
maddesi olan 62. maddeyi de uygulamadı. Arif Pelit’in cezasını “duruşmadaki hal ve davranışları”
gerekçesiyle indirmedi. Oysa mahkeme, Arif Pelit’i duruşmalarda görmemişti. Bu mahkemelerin faşistlere karşı nasıl davrandıklarına bir bakın. Çok somut suçlarda bile katille-

ri, işkencecileri cezasız bırakmak
için yasadaki bütün indirimleri bulup
uygularlar.
Üstelik Arif Pelit’in sağlık raporu nedeniyle ceza ehliyeti olup olmadığını, yani sağlık durumunun cezasını yatmasına elverişli olup olmadığını Adli Tıp uzmanlarına sorması gerekirken bunu da sormadı.
Yargıtay Ceza Dairesi de Arif Pelit’in
cezasını onayladı. Evinde çakmak
bulunması, olağan yaşamın akışına
aykırıymış!
Arif Pelit, evinde bulunan çakmaklar yüzünden ceza almadı, bir kişinin evinde binlerce çakmak bulunabilir. Bu ülkede onlarca kişi çakmak
koleksiyonu yapıyor, koleksiyon yapanlar örgüt üyesi midir? Hiçbir ceza
kanunu, çakmak bulundurmayı suç
olarak yazmaz, örgüt üyeliği ile cezalandırmaz. Arif Pelit’in suçu İzmir
Özgürlükler Derneği’ne gitmek,
derneğe üye olmak, çalışanlarıyla
görüşmek, derneğe destek olmak.
Ki asıl suç budur. Bu nedenle çakmak
da delil olur, halay çekmek de, pikniğe
gitmek de, konserde şarkı söylemek
de, konser bileti satmak, dergi satmak,
kitap okumak da... Faşizmin mahkemelerine göre her şey örgüt üyeliğinden ceza vermek için delil olabilir. Gizli tanıklar, polis komploları onlarca delil yaratabilir.
Faşizmin mahkemelerinde hukuk,
yargılama yok. Mahkemeler, faşizmin
halka açtığı savaşın hukuk ayağını
oluşturuyor. Halkı, hukuk maskesi adı
altında cezalarla sindirmenin aracı.
Kendi faşist yasalarına dahi uymazlar.
Anayasanın 2. Maddesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk
devleti” diye yazar. Hukuk devleti demek, devletin tüm kişi, kurum ve kuruluşlarının yasalara ve hukuk ilkelerine uymaları, herkese eşit muamelelerin yapılması, eşit davranılması
demektir. Peki anayasada hukuk devleti yazıyor olması, o devleti hukuk
devleti yapar mı? Yapmaz elbette.

Unutmayalım ki her devlet kendi
hukukunu yaratır ve ona göre hareket
eder. Emperyalizme göbekten bağlı
bizim gibi yeni sömürge ülkelerde yasalar da, değerler de ona göre biçimlenir. Bizim gibi ülkelerde emperyalizme bağlı olduğumuz, olabildiğince gizlenmeye çalışılır. Bunu gizlemenin araçlarından bir tanesi kanun
maddeleridir. Görünürde burjuva haklar dediğimiz, örgütlenme hakkı, sendika ve derneklere üye olma hakkı,
grev yapma hakkı, miting ve basın
açıklaması yapma hakkı, siyasi görüşlerini açıklama hakkı gibi haklar
vardır ama bu haklarınızı ya kullanamazsınız ya da kullandığınızda
gözaltına alınma, tutuklanma, işkence görme, katledilme şeklinde devletin
şiddetiyle, baskılarıyla karşılaşırsınız.
Özellikle devrimci fikirlere sahipseniz, emperyalizme karşı mücadele ediyorsanız, haksızlığa karşı sessiz kalmıyorsanız, infazcılardan ve işkencecilerden hesap soruyorsanız, halka
gerçekleri anlatıyorsanız, yozlaşmaya karşı tavır alıyor ve insan onurunu büyüten gelenekler yaratıyorsanız,
bu düzenin düşmanı olursunuz ve artık devletin tüm kurumları gibi mahkemeler de size ona göre davranır.
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Hâkimler, kendi koltuklarını korumak, istikballerini garantiye almak için dost-düşman kavramlarını
iyi öğrenir ve ona göre hareket ederler. Devletin düşman olarak tanıttığı
kişilere, kanunlarda öyle yazmasa
da en ağır cezaları verirler. Ahlaklarını da, akıllarını da devlete satarlar.
Onlar için her şey delil olabilir. Daha
doğrusu amaç cezalandırmak olunca
her şey delil olabilir.
Devletin bekaası için çalışan mahkemelerden adalet çıkar mı? Onlar
adaleti sağlayabilir mi? Tarih gösterdi, göstermeye devam ediyor. Adalet,
sadece ama sadece halkın ellerinde,
halkın umuduna kaderini bağlayanlardadır.
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GÜNÜMÜZÜ AYDINLATAN

Devrimci Sol, grevleri ve direnişleri sadece “ekmek”
mücadelesi değil, aynı zamanda bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinin bir parçası olarak gördü.

DEVRİMCİ SOL,
İŞÇİ SINIFI İÇİNDEKİ ÇALIŞMASINI
İKTİDAR PERSPEKTİFİYLE YÜRÜTTÜ
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DEVRİMCİ SOL, işçi
yığınları içinde örgütlenerek
"Devrimci İşçi Hareketi'' oluşturma
çalışmasını başlattığında, burjuva yasallığı ile kendisini sınırlamayan, uzlaşmacı olmayan, militan bir işçi hareketini yaratmayı hedeflemişti. Kuşkusuz bu, bir anda varılacak bir hedef
değildi. İşçi sınıfı içindeki çalışma,
her türden reformculuğu, uzlaşmacılığı, burjuva yasallığı ile kendini
sınırlayan anlayışları yadsıyan devrimci bir çalışma olmak zorundaydı.
İşçi sınıfının gerçek gücünü ortaya
koyacak militan devrimci bir hareket,
bunu başarabilme ölçüsünde yaratılabilecekti.
DEVRİMCİ SOL, yeni ve genç
bir hareket olmasına ve partileşme
sürecinin getirdiği eksik ve zaaflarına
rağmen, işçi sınıfı içinde çalışmaya
önem verdi. İşçi sınıfının devrim mücadelesinde oynayacağı önder rol,
bu kesim içindeki çalışmayı ve örgütlenmeyi daha da önemli ve vazgeçilmez kılıyordu. DEVRİMCİ SOL
için, işçi sınıfı içinde örgütlenme
stratejik bir önem taşıyordu.
DEVRİMCİ SOL, sendikaların
başına çöreklenen reformist-revizyonistlerin etkinliğini kırmayı ve işçilerin kendi örgütlerinde etkin hale
gelmesini amaçladı. Reformizme ve
revizyonizme karşı ideolojik mücadele
verildi. Bu doğrultuda sendikal çalışmaya devrimci bir perspektif kazandırmak, demokratik sınıf ve kitle
sendikacılığını geliştirmek, başlıca
hedefleri içinde oldu. Demokratik
sınıf ve kitle sendikacılığı bilinci
genel işçi kitlesi içinde yaygınlaştırılmaya çalışılarak faşist-gerici sendikacılık ve reformist sendikacılık
(buna düzen sendikacılığı da diyebiliriz) teşhir edildi; işçileri sömüren
asalak takımı, işçi aristokrasisinin
etkinliği kırılmaya çalışıldı.
Yine işçi sınıfının mücadelesini,
salt günlük ekonomik talepler için
yürütülen mücadeleyle sınırlayan an-

layışlarla mücadele edildi ve işçi
sınıfı içinde siyasal ajitasyona
ve örgütlenmeye ağırlık verildi.
Devrimci sendikacılığı, patronlardan daha çok hak isteme
ve toplu sözleşmelerin daha
iyi olması şeklinde görmeyerek, onu siyasal çizgiye,
örgütlenmeye bağlı bir
olgu olarak ele aldı.
Sendikalarda tabanın
söz ve karar sahibi olacağı
demokratik bir işleyişin egemen
kılınması için mücadele etti. Devrimci
işçilerin sendikalarda etkin olmaları
için reformist barikatlar aşılmaya,
reformistlerin anti demokratik tutumları teşhir edilerek, işçiler içindeki
etkinlikleri kırılmaya çalışıldı.
DEVRİMCİ SOL, işçi sınıfı içindeki çalışmasını iktidar perspektifiyle yürüttü. İşçilere, sömürüden
kurtuluşlarının devrimle olanaklı olduğunu anlattı ve onların mücadelesini
iktidar hedefine yöneltmeye çalıştı.
Grevleri sadece "ekmek" mücadelesi
değil, aynı zamanda bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin
de bir aracı haline getirme, işçilere
bu bilinci kazandırma uğraşı içinde
oldu.
Bu amaçla işçileri grevlere, direnişlere, toplu iş bırakmalara yöneltti.
Grev çadırları açıldı, işçilerin mitinglere, yürüyüşlere katılmaları örgütlendi. Yasadışı gösterilere, işçilerin
de katılımı sağlandı.
İşçilerin siyasi bilinçlerini geliştirmek için eğitim çalışmaları, seminerler, toplantılar ve çeşitli faaliyetler
örgütlendi. İşçiler arasında faaliyeti
kalıcı kılmak için işçi eğitim grupları
oluşturmayı hedefledi ve bu yönde
önemli adımlar attı.
Bildiriler, el ilanları dağıttı, afişler,
pankartlar astı, duvarları yazılarla donattı, meşru mitingler örgütledi. Devrimci işçiler, bu tür devrimci faaliyetler
içinde, grev ve direniş çadırları içinde,
sendikalarındaki devrimci çalışmalar

içinde yetiştiler ve kendi
sınıflarının öncü işçileri haline geldiler. DEVRİMCİ SOL, işçi sınıfının
iktidara yönelik mücadelesinde yetişen
öncü işçileri, işçi katillerini harekete
geçirecek örgütlülükte ve devrimci
mücadelenin hayata geçirilmesinde
temel unsur olarak gördü.
İşçileri sömüren patronlara, faşist
ve korsan sendikacılara karşı eylemler
de gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Hareketi, işçi sınıfının sırtından geçinen
asalak takımına zaman zaman onların
anlayacağı dilden hitap etti. Onların
fabrikalarında, sendikalarında besledikleri ve işçilerin üzerine saldırttıkları
faşistleri caydırmaya, işçilere yönelik
saldırıları püskürtmeye çalıştı. Lokavtlara karşı işçilerin mücadelesini
örgütledi. Patronların hiçbir neden
yokken işçileri sokağa atmasına karşı,
direnişlerin gerçekleştirilmesine öncülük etti.
İşçi sınıfı içinde giderek gelişme
kaydeden faşist örgütlenmeye sessiz
kalınmadı.
Fabrikalarda faşist saldırılara
karşı savunma örgütlendi. İşçiler,
doğrudan silahlı anti faşist eylemler
içinde adım adım yer almaya başladılar. Ve DEVRİMCİ SOL, işçilerden
oluşmuş Faşist Teröre Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri (FTKSME) örgütleyerek, sınıf bilinçli işçilerin anti
faşist mücadeleye militan katılımını

Hayatın
Halk Meclisi, Ekmek Zammını
Öğrettikleri Gazi Mahallesi’nde 1 Aylığına Durdurdu
Gazi halkı olarak ülkemizin diğer
yoksulları gibi açlık sınırında yaşatılıyor ve soframızda en çok ekmek
yiyorduk... Tencerimizde ne kaynarsa
kaynasın, yediğimiz asıl yiyecek ekmek oluyor, tenceredeki sadece ekmeğimize tad veren bir katık oluyordu... Karnımız ekmek yemeden
asla doymuyordu... O yüzden kavgamızın temelinde ekmek vardı ve
bundan dolayıdır ki, kavgamızın bir
yanı adalet içinse, diğer yanı ekmek
içindi.
Ekmek kavgası için bedel ödüyorduk... Sofradaki ekmeğimizi artırmak için fabrikalarda, işyerlerinde
direniyor, grev yapıyor, dişe diş,
göze göz kavga ediyorduk...
Oligarşi, sömürüsünü katmerleştirmek için temel maddelere zam
yaptığında, biz yoksullar onu ilkin
ekmekteki zam olarak hissederiz...
Benzine, mazota elektriğe gelen zam,
vakit geçirmeden ekmeğe yansırdı.
Gazi Halk Meclisi olarak İstanbul
Fırıncılar Odası’nın hükümetin desteğiyle aldığı zam kararına karşı
neler yapabileceğini tartışmaya açtık... Her yerde ekmek zamları protesto ediliyordu, fakat tüm bu protestolara rağmen zamlar uygulanıyordu... Biz farklı bir şey yapmalıydık... Bir örnek oluşturulması açısından Halk Meclisi olarak bu zammın uygulanmasını sadece Gazi Mahallesi sınırları içinde bir süreliğine
durdurabilirdik... Halkın kendi gücünü görmesi, bu gücü ile neler başarabileceğinin farkına varabilmesi

için bunu yapabilirdik...
Esnaf Komisyonu ile yapılan toplantılarda zammı uygulamak istemeyen bir kaç fırın işletmecisinin
olduğunu, fakat fırınlar arası rekabetten kaynaklı mahallemize ekmek
getiremediklerini öğrenmiştik...
Kapitalizmin rekabetini halk yararına kullanacak; Fırıncılar Odası’nı,
zammı bir süreliğine Gazi Mahallesi
sınırları içinde uygulamamaları için,
bunu da halkın çıkarları için gönüllükle yapmalarını isteyecektik...
Halk Meclisi ve Esnaf Komisyonu toplantılarında kararlar oybirliğiyle ve coşkuyla alındı... Sürenin
tespiti Fırıncılar Odası ile yapılacak
görüşmelerde netleşecekti. Bu görüşmelere Halk Meclisi’nin belirlediği temsilciler, esnaflar ve fırıncılar
katıldı...
Fırıncılar başlangıçta böyle bir
talebin komikliğine, asla kabul edilmeyeceğine, hükümetin Bakanlar
Kurulu’nun bir kararı olduğuna dikkat çekerek, olmayacak duaya amin
dediğimizi iddia ettiler... Fakat, unuttukları bir şey vardı ki, burası da
Gazi'ydi... Burada Gazi halkı ya da
onun iradesinin ifadesi olan Gazi
Halk Meclisi ne derse o olurdu...
Ayaklanma günlerinde o katliamcı
iktidara gücünü nasıl hissettirdiyse,
halkın kararlarına "komik" diyerek
karşı çıkan kim olursa ona da hissettirecekti... Yoksa bu zammı durduramayan fırınların ekmeği Gazi
Mahallesi sınırlarından içeriye giremeyecekti...

Süre ve zammın miktarı üzerinde
yapılan tartışmalardan sonra, halkın
kararlılığının düzeyinin ve ciddiyetinin farkına varan fırıncılar Gazi
halkının iradesine tabi oldular...
Türkiye'de ilk defa bir halk örgütlenmesi, bir mahalle genelinde,
hükümetin onay verdiği bir zam kararın 1 ay süreyle durduruyor, geçersiz kılıyordu...
Gazi Halk Meclisi, Fırıncılar
Odası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 1 ay süre ile Gazi Mahallesi
sınırları içinde ekmek zammını DURDURMUŞTU!..
Karar tüm Gazi halkına coşkuyla
açıklanmıştı... Bakkallarda ve fırınlarda, "Gazi Halk Meclisi'nin kararıyla burada ekmek zamsız satılmaktadır" afişleri asılmıştı…
Kendileri de halkın bir parçası
olan fırıncı esnafı, halkın birlikteliğinin ifadesi olan bu kararı kabullenmiş, zammın asıl sorumlusu olan
tekellerin iktidarını suçlamış, diğer
zamlı satış yapan fırıncılara göre
daha az kar yapma fedakarlığını, bu
halk birlikteliğinin sonucu olarak
üstlenmişti...
Gazi halkı, kendi gücünün sonuçlarını böyle yaşıyordu... 7-8 nüfuslu ailelerin günlük ekmek tüketimi
hesaplandığında, 1 aylık zamsız ekmek almak, her aileye bir başka açığını kapatma olanağı sağlıyordu...
Kendi mahallesini yönetiyor olmak, böyle bir şeydi…

sağladı.
Devrimci İşçi Hareketi'nin, işçiler
içindeki örgütlenmesi en genelde,
geniş işçi yığınlarını politize edebilecek sınıf bilinçli işçilerin örgütlendirilmesi, eğitilmesi ve mücadele
içinde sınıfına önderlik edecek gerçek
bir öncü haline getirilmesini amaçlıyordu. İşçi kitlelerinin politize edilmesi ve bu alanda kadrolaşma, bizzat
mücadelenin içinde olanaklıydı. Bunun için de fabrika ve çevrelerinde
yürütülen devrimci mücadele, işçilerin

eğitiminde, politik bilinçlenmesinde
ve bu alandaki kadrolaşmada birincil
sırayı tuttu. İşçiler yasal ve yasal olmayan örgütlenme ve mücadeleler
içinde hem politik açıdan kendilerini
geliştirdiler, hem de deney ve tecrübe
açısından yetkinleştiler.
Kısaca ifade edersek; DEVRİMCİ
SOL, işçi yığınları içinde -istediği
gibi yönlendiremese de- geniş bir
potansiyel yaratmış, işçi sınıfı içerisinde "nasıl bir devrimci çalışma ve
örgütlenme", "nasıl bir mücadele"

olması gerektiğini nüve halinde de
olsa ortaya koymuştur.
İşçi sınıfı içinde "Devrimci İşçi
Hareketi"ni örgütleyen DEVRİMCİ
SOL, kendi anlayışına uygun olarak,
işçi sınıfının faşizme karşı silahlı savaşını geliştirme ve bu savaşı diğer
mücadele biçimleriyle birleştirme düşüncesine sahip oldu; işçilere bu doğrultuda bilinç götürdü, yürütülen politik ajitasyon ve propaganda da bu
anlayış temelinde biçimlendi.
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Ankara Polisinin Komplolarıyla
Tutuklandık! Hakim ve Savcılar Polisin
Tutuklama Kararını Onaylıyorlar!

Özgür Tutsaklar’dan
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Merhaba,
Nasılsınız? İyi olmanızı diliyorum... Ben de buradan umutlu selamlarımızı sunuyorum.
Daha önce de, Ankara'daki
komplo ile ilgili yazmıştım sizlere. Yaşadıklarımızı anlatmıştım. Yürüyüş
bizlere neredeyse 1 ay gecikmeli olarak veriliyor. Bu komplo ile ilgili olarak dergide yazılanları da yeni gördük
haliyle. Ve okuyunca yeni bir mektup
daha yazmaya karar verdim.
Hukuki durumumuzda bir değişiklik yok. Değiştiyse de bilme şansımız yok. Çünkü hala sebebini anlamasak da, dosyada "gizlilik" kararı var. Tüm kişiler, eylemler, olaylar... ne varsa her şey ortada, açık.
Ama dosyada gizlilik kararı var. Bu
da komplo dosyalarını uzatabilmenin
bir yolu demek ki...
Bizler de bu komployu teşhir etmeye çalışıyoruz. Çünkü, bu komplo,
hakkını arayan, hatta aramayı düşünen herkese, her kesime yönelmiş bir
saldırıdır. Boşa çıkarmak, kullanılmaz
hale getirmek zorundayız. Bu sorumlulukla teşhire devam ediyoruz.
Bu komployu boşa çıkaramazsak,
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
hep tehdit altında olacaktır. Demokratik, meşru hakların kullanımı "suç"

sayılacaktır. Hatta üyesi olduğun
derneğe gitmek, toplantı yapmak,
otobüse binmek bile suç sayılacaktır, tıpkı bu dosyada olduğu gibi.
Uğradığımız komplo saldırısının,
düşünce özgürlüğünü yok eden bir
içeriğe sahip olduğu açıktır. Sizlerle buna ilişkin yaşadıklarımı paylaşacağım. Anayasanın 25. maddesi
şöyle:
"Herkes, düşünce ve kanaat
hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve
amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz."
Oysa bizi zorlayan, yasadışı davranan, polis ve savcıdır. Üstelik, düşüncemiz nedeni ile bırakın kınanıp
suçlanmayı; 6 kişi tutuklandık!
Tutuklanan arkadaşlardan Hasan'la yıllardır arkadaşız. Ben üniversite öğrencisiyken, Hasan da okula yakın bir işyerinde çalışıyordu.
Bunu savcıya da söyledim. Ama
savcı istediği cevabı alamamış olacak
ki, tam bir hukuksuzluk örneği olan
şu soruyu sordu:
"Peki, Hasan'ın DHKP-C örgütü ile ilgisinin olduğunu bilsen
yine de onunla arkadaşlık eder misin?"
Bir başka soru şöyle:
"Parasız Eğitim İstedikleri İçin
Tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer Serbest Bırakılsın" ibareli
Ankara Gençlik Derneği imzalı pankart arkasında toplanarak konu ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.
Sloganlar atarak, basın açıklaması

Halk Sofrasını Bi̇rli̇kte Kuralım
İstanbul’da 9 Eylül’de yapılacak olan Geleneksel Halk Sofrası Pikniği’nin çalışmaları devam ediyor.
AKP zulmüne karşı halkların birlikteliğini amaçlayan ve halkın her
kesiminden insanın bir araya gelip kendi kültürünü yaşattığı Halk Sofrası
Pikniği çalışmaları kapsamında, 18 Ağustos günü Bağcılar Yeni Mahalle
ve çevresinde 100 tane çağrı afişi asıldı.
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sonrası bir süre oturma eylemi gerçekleştirilmiştir... (5 saniyelik bir
görüntüye dayanarak deniliyor ki)
"basın açıklaması esnasında grubun
içerisinde görüldüğünüz..." (Bu iki
görüntünün arasında da yaklaşık 3 dakikalık bir zaman var.) Savcı diyor ki:
"Bu eylemde atılmış olan Yaşasın
Dev-Genç, Yaşasın Dev-Genç'liler
sloganında geçen Dev-Genç örgütü
hakkındaki düşünceniz nedir?"
Soruya cevap vermedim. Ama
avukatım, savcıyı, en azından kendi
çıkarları gereği bu soruyu tutanaktan
sildirmesi konusunda uyardı!
Ve bir kaç gün önce, devam eden
bir dava için Ankara 11. ACM'ye götürüldüm. Mahkeme başkanı beni görünce çok şaşırdı ve "Ne zaman tutuklandın? Yeni mi? Daha geçenlerde
dışarıdan gelmiştin..." dedi. Sanki
bizi başka bir mahkeme tutukladı? Bu
bile bizleri tutuklatanın polis olduğunu, hakimlerin, savcıların sadece
bu isteğin gereğini yaptıklarını gösteriyor. Bomboş, zorlama sorular ve
iddialarla devrimciler, hakkını arayanlar tutuklanıyor.
Direnmeyelim, mücadele etmeyelim diye yapıyorlar bu saldırıları.
Ama boyun eğmeyeceğiz. Direnerek,
bu komployu bozarak cevaplayacağız saldırıları. Ve haklılığımızın gücüyle, kazanacağız!
İyi çalışmalar diliyor, hepimizin
selam ve sevgilerini de iletiyorum.
Sincan Kadın Kapalı
Hapishanesi
Umut Şener

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

YUNUS EMRE

Dünden
D ünden Bugüne Anadolu'da

HALK İSYANLARI
HALK KAHRAMANLARI
Çağdaşı olan Mevlana üzerine
övgüler sıralanıp gösterişli törenler
düzenlenirken, Yunus Emre genellikle
geçiştirilir. Ya da sadece “sevgisi”
anılır, o kadar. Biz ise, halkın benimseyip bugünlere taşıdığı ya da
tarihin bir kesitinde halktan yana tavırlarıyla ön plana çıkmış olanlara
mücadelemiz içerisinde yer açıyoruz.
Yunus Emre adı duyulduğunda
akla ilk gelen “sevgi” olur. Yunus
Emre'nin sevgisi nasıl bir sevgidir?
Kime karşıdır, kimden yanadır?
“Geçti beyler mürveti
Binmişler birer atı
Yediği yoksul ahı
İçtiği kan oluptur...“
Bu dizelerin yazarının, beylere,
paşalara karşı sevgi beslediğini iddia
edebilir miyiz? Egemenlerin Yunus'a
Mevlana'yı tercih etmelerinin temel
nedeni Yunus Emre'nin kendilerinden
yana tavır almıyor oluşudur. O, tercihini kan içicilerden yana yapmamıştır. Ancak bu tercihini ne derece
ortaya koyabilmiştir? Tercihi yaşamına ne derece şekil vermiştir? Bunlar
tartışmalıdır. Ancak eleştirilerimizi,
hakkındaki sınırlı bilgilerle yaparken
Yunus'a haksızlık yapmak da doğru
değildir. Çünkü eleştirilerimizden
önce Yunus Emre'nin halktan yana
tavrını sahipleniriz.
Kesin olmamakla beraber, 12381320 yılları arasında yaşadığı yönünde
bilgiler bulunmaktadır. Günümüzden
yedi yüz yıl öncesidir. Anadolu’da
Moğol işgalinin yaşandığı, baskının
zulmün had safhada olduğu yıllardır.
Ezilen halklarının tutunacak dal aradığı, dostu düşmandan ayırmakta
daha bir ustalaştığı zamandır. Anadolu’nun Moğol akın ve yağmalarıyla,
iç kavga ve çekişmelerle, dahası

kıtlık ve kuraklıklarla perişan
olduğu yıllardır.
13. yüzyılın ikinci yarısı, sadece
siyasi çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların yoğun bir şekilde
yayılmaya başladığı bir zamandır.
Böylesi süreçlerin saflaştırıcı, safları
netleştirici etkisini bu günden de biliyoruz.
Yunus Emre hakkında edinebildiğimiz bilgilerin çok azı kesindir.
Yunus’un halk sevgisini, daha çok
da halkın ona sevgisinden biliyoruz.
Şiirlerini, ilahilerini bugüne taşıyışı,
adını unutmayıp unutturmayışı bu
sevgiyi gösterir. Onun halkla olan
bu bağı dönem dönem kullanılmaya
çalışılmıştır. Öyle ki “ Ali'nin yolundan gidenlerden” olmasına rağmen
bu yönü hep saklanmıştır. Ya da geri
planda tutulmuştur. Yunus, Hacı Bektaş-ı Veli düşüncesini benimsemiştir.
Her türlü batıl inanca karşı çıkmıştır.
Güzel ahlakı ve sevgiyi savunmuştur.
Bunun içindir ki Taptuk Emre’nin
dervişidir. Buna rağmen egemenler
onu Sünni mezhebinde göstermeye
çalışıyor.
Günümüzde sistem kendi Alevi’sini oluşturmaya çalışırken Yunus Emre'nin Alevi kimliğini saklar. Çünkü
onu hala tehlikeli görüyor. Her ne
kadar Yunus Emre tasavvuf şairi ise
de ibadet, inanç konularına eleştirel,
sorgulayıcı bakabilmektedir. İnsanı
temel alan bir bakış açısı vardır. Yedi
yüz yıl öncesinden sanki bugüne seslenmektedir.
“Aksakallı bir hoca hiç bilmez
ki hal nice / Emek vermesin hacca
bir gönül yıkar da / Gönül çalabın
tahtı çalap göçüle baktı / İki cihan
bel bahtı kim gönül yıkar ise / Dört
kitabın manası budur eğer var ise...”

Her ne kadar Yunus'un dizelerinde böyle öfkeli eleştirel örnekler
çok olsa da şiirlerinde ağırlıklı
olarak dini öğretilere de yer verir.
Dönemin karmaşık dini yapısı Yunus'un şiirlerini de etkiler. Bir başka
tartışma konusu ise bu şiirlerin gerçekten Yunus'a ait olup olmadığıdır.
Bu konuda da bir kesinlik yoktur.
Bu yönden bir ayrım yapmak neredeyse imkansızdır. Ancak elimizdeki bilgilerle yorumlayabilmekteyiz.
Şiirini zulme karşı kullandığını,
şiiri yer yer bir silah olarak gördüğünü
dizelerinde anlayabiliyoruz. Ancak
bu silahı ürkek kullandığı tam olarak
bir tavır alışının olmadığı maalesef
tarihe düşülen notlardandır. Bununla
birlikte halktan yana tavır alışı şiirini
halkın diliyle, onun öfkesi olarak
kullanmasıyla bizimdir.
Alevi-Bektaşi inancına göre “yedi
ulu”dan biridir Yunus. Ünvanı halk
hak edene verir. Alevi inancı, egemenlerin düzenine karşı, zulme karşı
duruşu içinde her zaman taşımıştır.
Her süreçte Alevi inancına sahip
olanların çeşitli saldırılara uğramasının nedeni, egemenlerin mevcut
düzeni için tehlike görülmeleridir.
Bugün de her fırsatta Alevi’lere karşı
öfkenin nefretin dillendirilmesinin
nedeni aynıdır. İktidardakiler Aleviliği
bir aşağılama tanımı olarak kullanarak
öfkelerini açık etmektedirler. Söylenenle yapılan arasındaki fark faşizm
gerçeğidir.
Sistemin kendi Alevi’sini oluşturma gayreti, Yunus Emreler’i sistem
için zararsız hale getirme(!) gayretinden ayrı düşünülemez. “Yunus
Emre Yılı” ya da Yunus Emre şiirlerinin bakanlık desteğiyle yeniden
derlenip yayınlanması bu bütünün
parçalarını oluşturur.
Yunus Emre, Hallac-ı Mansur’dan
etkilenmiştir. Dönemine göre değerlendirecek olursak Yunus'un bu etkilenişi cüretkardır. Yunus, kendinden
öncekilerden etkilenmiş, sonra gelenleri de etkileyen olmuştur. Örneğin:
Pir Sultan’dan Aşık Veysel’e, Yu-
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nus'un etkisini görebiliriz.
Halkın anlayabileceği dilde eserler
yazmanın küçümsendiği, şiirin halkın
anlayabileceği bir dilde yazılmasının
küçümsendiği ve de şiirin seçkinler
için yazılmasının savunulduğu bir
dönemde Yunus'un anlaşılma isteği
vardır. Bugün “Türkçe’yi iyi kullanmak” diye tanımlanan da aslında budur. Yunus’un halkın dilinde halkı
yazmasıdır. Günümüzde birçok şair
Türkçe yazıyor ancak halk tarafından
anlaşılmamaktadırlar. Bu anlaşılmaz
olma durumu adeta “şair” olmanın
ölçütü olarak gösterilir. Yunus tercihini
halktan, halkın dilini kullanmaktan
yana yapmıştır. Bu tercih bugün sistemin kullanabileceği malzemeye
dönüştürülmek isteniyor.
Her sınıfın bir tarihi geçmişi
vardır. Bu tarih içerisinde yüzü halka
dönük olan tarihe mal olmuş kişiler-
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Tarihten Günümüze

Haydar Ali Ak
Yaptığı İşkencelerin Hesabını Verecek!
Yıllardır hapishanelerde yaşanan
sorunları dile getiren TAYAD’lı Aileler, yine İstanbul Adliyesi önünde
adalet taleplerini haykırdılar. 17
Ağustos günü İstanbul Adliyesi önünde toplanan TAYAD’lı Aileler, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
2. Müdürü Haydar Ali Ak’ın öncülüğünde devrimci tutsaklara yapılan
saldırı ve işkenceyi protesto ettiler.
“İşkenceci Müdür Haydar Ali
Ak Hesap Verecek” pankartı açılan
eylem, “İnsanlık Onuru İşkenceyi
Yenecek” sloganı ile başladı. TAYAD’lı Aileler; “Evlatlarımızı her
koşulda sahiplenmeye, işkenceciler
hesap verene kadar mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceğiz.” dediler.
TAYAD’lı Aileler adına Naime
Emlik’in yaptığı açıklamada, F Tiplerinde saldırıların artarak sürmekte
olduğu vurgulandı. “İşkencelerle evlatlarımız hapishanelerde yaşayamayacak hale getirilmek isteniyor”
diyen Emlik; saldırının yapılmadığı
gün olmadığını söyledi.
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tiğiniz kan oluptur... diyerek Yunus’un
den biri de Yunus Emre’dir. Biz onu
sevgisiyle öfkemizi büyüteceğiz.
gösterdiği
bize
daha çok egemenlerin
aslında çok da ona ait olmayan yöEgemenler Yunus'un şiirlerinde
nüyle tanıdık. Bu nedenle çok da
korkuyorlardı, hem de onları okuyüz16.
kendimize yakın görmedik.
yanları öldürmeyi düşünecek kadar
yılda şiirlerini okumanın dahi ölüm
çok korkuyorlardı. Bugün de, Nazım
cezası gibi ağır bir karşılığı olduğunu
Hikmet şiirlerini okuduğu için tugöz önüne alacak olursak onun egetuklanıyor insanlar, Yorum dinlediği
menlerden değil bizden yana olduiçin ceza veriliyor. Modern şeyhüğunu anlayabiliriz.
lislamlar aynı amaca hizmet etmeye
devam ediyorlar.
Yedi yüz yıldır Anadolu halklarının
dilinde yüreğinde sevgi olan
Yunus Emre'nin şiirlerinde
halka karşı suç işleyenlere
öfke vardır. Yunus doğa üstü
yeteneklere güçlere inanmaz.
Halkın gücüne inanır. Bizde
Yunus Emre çıları halkın dilini
aynı güce inanıyoruz. İslami
Cepheliler’e Di- kullanmalı, eserlerini
kimliklerini kullanarak halüretirken halkı ileriye
Kaynağınız
yor
ki:
kın inançlarını sömürerek
taşımayı hedeflemezulmü dizginsizce sürdüren- halktır. Halkın sanat- lidir…
lere: Yediğiniz yoksul eti iç-

Hapishanelerdeki keyfi uygulamalara da değinen Emlik, 14 Ağustos
günü, Haydar Gündoğmuş isimli
tutsağın keyfi olarak hücresinin değiştirilmeye çalışıldığını, bunu protesto eden Gündoğmuş ve diğer devrimci tutsaklara hapishane 2. müdürü
Haydar Ali Ak öncülüğünde gardiyanların yaptığı işkenceyi anlattı.
Tecrit zulmüne karşı nasıl mücadele
ettiklerini anlatan Emlik son olarak,
“Evlatlarımız tecriti kabul etmedi,
etmeyecek. Bunun için 122 evladımız
canını feda etti. Ne hücreler ne de
işkenceci müdürler evlatlarımızın
bağımsızlık ve demokrasi ideallerini
bitiremeyecek. Evlatlarımıza yapılan
her saldırının takipçisi olacağız;
mahkeme önlerinde, hapishane önlerinde olacağız. İşkencecileri teşhir
edeceğiz. Tüm halkımıza anlatacağız
bu ahlaksız işkencecileri. Tüm halkımız tanıyacak onları.” dedi.
Açıklamanın ardından yarım saat
oturma eylemi yapıldı. TAYAD’lı
Aileler, oturdukları yerde, hep bir
ağızdan türküler söylediler. 40 kişinin
katıldığı eylemde “İnsanlık Onuru

İşkenceyi Yenecek”, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Tecrite Son” sloganları atıldı.
Eylemin ardından Tekirdağ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi 2. Müdürü
Haydar Ali Ak hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
ÇHD de, Haydar Ali Ak’ın başını
çektiği işkencecilerle ilgili olarak
“Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde
İşkence Sürüyor” başlıklı 16 Ağustos
tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Bugüne kadar yapılan tüm başvurulara karşı, Ak hakkında idari
ve adli tek bir işlem yapılmadığını
belirten ÇHD, Ak’ın suçlarını 45
maddede sıraladı.

Her Şey Tekeller İçin, Halkın Yaşam ve
Barınma Hakkı Önemli Değildir!
Depremin olduğu dönemde ve
halen görevde olan
Gölcük belediye
başkanı marmara
depremi için şunları söylüyor:
“Sadece Gölcük’te ölenlerin sayısı 35 binden fazla, Değirmendere’de ise 10 bin
civarında olduğu“Sadece Gölcük’te ölenlerin sayısı 35
nu biliyoruz. Diğer
ilçelerde
de ölenler ekbinden fazla, Değirmendere’de ise 10 bin
lenirse 40 binin çok
civarında olduğunu biliyoruz. Diğer
üzerinde bir sayı çıkıyor.
ilçelerde de ölenler eklenirse 40 binin çok Bu rakama kayıplar daüzerinde bir sayı çıkıyor. Bu rakama
hil değil. Benim tahminim depremde 100 binin
kayıplar dahil değil. Benim tahminim
insan öldü" didepremde 100 binin üzerinde insan öldü" üzerinde
yor ve sonra ekliyor;
***
“Biliyorsunuz, Ko“Biliyorsunuz, Kocaeli Türkiye’nin en caeli Türkiye’nin en çok
vergi veren bölgesi. Doçok vergi veren bölgesi. Dolayısıyla 40
layısıyla 40 binin üzebinin üzerinde ölü sayısı, bölgenin
rinde ölü sayısı, bölgeOHAL ilan edilmesine ve ilk 5 yıl yüzde nin OHAL ilan edilme100 vergi muafiyetine neden olacaktı. Bu sine ve ilk 5 yıl yüzde
100 vergi muafiyetine
nedenle hükümet ölü sayısını psikolojik neden olacaktı. Bu nesınır olan 35 binde tuttu”
denle hükümet ölü sayısını psikolojik sınır
"Kentsel Dönüşüm" adıyla halolan 35 binde tuttu” (17 Ağustos
kımızın evlerini başlarına yıkmaya
2012, Yurt Gazetesi)
hazırlanan devletin bugün en çok
İşte, aslında oligarşik devletin
kullandığı kozu da depremdir... Depgerçek yüzünü ortaya koyan sözler...
reme dayanıklı olmayan evlerin yıDepremden sonra "deprem vergisi"
kılacağı sözleriyle halkın içinde baadıyla halkımızın sırtına kene gibi
rındığı konutlarını yıkmaya çalışan
yapışan devlet bu sayede tekellere
devletin gerçekte neyi nasıl yaptığı
akıtılan yeni kaynaklar yaratırken ve
ve deprem karşısındaki tavrının ne
bu vergiyi sezsiz sedasız yıllarca deolduğu ise yaşanan her gelişmeyle
vam ettirirken öte yandan ise deprem
bir kez daha ve bir çok yönüyle
yaşayan insanların vergiden muaf
ortaya çıkmaktadır.
tutulmamaları için ölümlerin sayısını
gizliyor. Aynı devletin deprem için
1999 yılında yaşanan ve büyük
bir
çok ülkeden gelen yardımları ve
bir yıkıma yol açan marmara depreparaları nasıl iç ettiği ve tekellere
minin 13. yılında bazı gerçekler bir
kaynak olarak akıttığı da sonraki yılkez daha ortaya konuldu ve deprem
larda
açığa çıkmış ve çokça da tartıgerçeği karşısında devletin neler yapşılmıştı.
tığı ya da yapmadığı da çeşitli örneklerle bir kez daha belgelendi.
Bugün hala daha yaptıklarıyla

gerçekte depremlerde halkın neler
yaşayacağını gözetmeyen tersine tekellerin karlarını artırmak için onlara
her türlü kolaylığı sağlayan bir devlet
gerçeği ortadadır.
İşte geçtiğimiz günlerde Samsun'da yaşanan selde bu devlet gerçeği
ortaya çıkmıştır. Devletin örgütlediği
ve sözde depreme ve felaketlere karşı
yapılan yapıların büyük kısmını inşa
eden TOKİ tarafından inşa edilen
konutlarda on insan hayatını kaybetti.
Nedeni, TOKİ'nin dere yatağına evler
yapması.
Keza aynı TOKİ'nin daha önce
de Yalova'da marmara depremi sırasında en büyük yıkımın yaşandığı
Hacıahmet Ovası’na zemin uygun
olmadığı halde evler inşa ettirdiğini
biliyoruz. Zemini uygun değildir raporlarına rağmen, belediye tarafından
izni verilen evleri devlet destekli ve
devletle birlikte anılan TOKİ yapabilmektedir.
Sonra da aynı kurumlar ve devlet
halkın evlerini depreme karşı dayanıklı değil ve "Kentsel Dönüşüm"
adı altında yıkmaya çalışmaktadır.
Sadece depremler ve seller yaşandığında nutuklar atıp yaraların
sarılacağı sözleri verirler ama bu
sözlerini tuttukları hiçbir zaman görülmemiştir.
Söyledikleri her sözün yalan olduğu bizzat kendi yaptıklarıyla ortada
olan devletin sözlerine kanmayalım.
Onlar tekeller için çalışmakta ve
onların çıkarlarını korumaktadırlar.
Bu oligarşik devletin gerçek karakteridir. Ve bu yaptıklarıyla da belgelidir. Onlar yapmak için değil yıkmak
için çalışırlar. Onların yaptıkları tekellerin kasalarının ve kendi ceplerinin doldurulmasıdır. Yıktıkları ise
yoksul halkın kondularıdır ve umutlarıdır.
Buna karşı yoksul halkımızın yapacağı tek şey örgütlenmek ve devletin yalanlarının ve saldırılarının
karşısına dikilmektedir. Başka çözüm de, kurtuluş da yoktur.
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Gençlik Federasyonu’ndan

YÖK’ün Yeni Disiplin Yönetmeliği Suçlar,
Cezalar ve Yasaklar Manzumesi

Değişen Bir Şey Yok! 12 Eylül
Faşizminin YÖK’ü Hala Sürüyor
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YÖK tarafından değiştirilen “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yönetmelik, bilimsel ve demokratik üniversite isteyen, parasız eğitim ve sağlık hakkını savunan, bağımsız ve özgür bir ülke isteyen öğrencilere açılacak disiplin soruşturmalarının alanını genişletmek, verilecek cezaları yükseltmek ve öğrencileri okuldan uzaklaştırmayı kolaylaştırmak için düzenlendi.
Burjuva basın bu haberi “Özgürlükçü değişiklikler”, “Devrim” niteliğinde düzenleme”, “27 Yıllık
YÖK Yönetmeliği Değişti”, “AKP
12 Eylül’ü tamamladı: YÖK yönetmeliği tazelendi!” vb. başlıklarla
verdi. Oysa YÖK’ün yeni Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin bütün bu tanımlamalarla uzaktan yakından ilgisi
yok. Tam tersine, yeni yönetmelik
tam da, faşist yönetim tarzının ürünüdür. “Suçlar, Cezalar ve Yasaklar”
manzumesidir. Faşizmin ceza mahkemelerindeki yasalardan çok farkı
yoktur. Yürüyüş yapmak yasak, pankart asmak yasak, afiş asmak yasak,
dayanışmak yasak,
YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri anlattığı basın toplantılarında, televizyon programlarında demokrasi şovu yaptı. Yeni yönetmelikle
AKP faşizminin asıl niyetini ve gerçek
yüzünü gizlemeye, yalan söylemeye
devam etti. Sözde 12 Eylül ile hesaplaşmanın bir parçası olarak; 1985’te
vesayetçi bir anlayışla yazılan YÖK
yönetmeliğini demokratikleştirdiklerini, daha sonra YÖK yasasını değiş-

tirip daha da ileri bir adım atacaklarını söyledi. Bütün bu demagojik söylemler yönetmelikte yapılan değişikliklerin asıl amacının üstünü örtmek
içindi.
Çetinsaya, yeni yönetmelikte, öğrencilere verilen ağır cezaları hafiflettiklerini, soyut ifadeleri somutlaştırdıklarını, bildiri dağıtmanın ceza
kapsamından çıkarıldığını anlattı ve
devam etti: “Öğrencilikten çıkarılma
ve okuldan çıkarılma cezası vardı. Öncelikle çok ağır cezalar söz konusu olmadığı sürece okuldan çıkarılma cezası yok. Eskiden öğrencilikten çıkarılıyor başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olamıyordunuz. Bizim şimdi hazırladığımız yönetmelikte o çok ağır ceza karşılığında öğrenci
ancak kendi okulundan çıkarılabiliyor.
Gidip başka bir okulda öğrenim hayatına devam edebiliyorsunuz”
Ne büyük bir değişiklik gerçekten.
Ne büyük bir hafifleme. Öğrencilikten
atılmanın yerini okuldan atılma almış.
Bu ne yüzsüzlük! Sanki çok ileri bir
adım atmışlar, çok büyük bir demokratikleşme örneği göstermişler. Öğrencilikten çıkarılmayı kaldırıp okuldan çıkarılmayı koymuşlar yerine.
Bütün halkla, gençlikle alay ediyorlar. Emperyalizme karşı çıktı diye,
ülkesinin bağımsızlığını istedi diye,
adalet istedi diye, parasız eğitim, parasız sağlık hakkı istedi diye, özgür bilimsel üniversite istedi diye öğrencileri okuldan atacaksın. Sonra da “öğrencilikten atmıyoruz, git başka okulda oku” diyeceksin. Başka okulda
gençlik haklarını aradığı zaman yine
aynısı olmayacak mı? Bırakın demagoji yapmayı, sahtekarlığı. Bunun
sonu yok. Halk çocukları için okul ka-

zanmak da, okuldan atılmak da siz
tuzu kuruların anlayamayacağı kadar ağır bir külfettir. Bu sizin umurunuzda değildir. Sizin çocuklarınız
halkın sırtından Amerikalarda, Avrupalarda okuyor çünkü.
Gökhan Çetinsaya, birde utanmadan, izinsiz afiş ve ilan asmak gibi
maddelerle ilgili cezaların ise korunduğunu söylüyor. Hani AKP demokrattı, 12 Eylül yasaklarını kaldırıyordu ne oldu? En sıradan demokratik
haklar içinde sayılabilecek afiş ve
ilan asmaya bile tahammülünüz yok
Olmaz tabi. Çünkü o afişler, o ilanlar
sizin hırsızlıklarınızı, yağma ve talanınızı anlatıyor.
Çetinsaya, rektör atamaları ve üniversitelerde yapılan oylamalarla oluşan sıralamaların YÖK ve Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilmesi konusunda sorulan sorulara “Açık söyleyeyim seçimin Türkiye’deki üniversite sistemine zarar verdiğini düşünüyoruz” diye cevap verdi. Demokratikleşme derken neyi kastettiklerini açıkca koydu ortaya. Seçim
yerine atama! Bu kafa Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde halktan yana, gençlikten
yana, özgürlükten yana, demokratiklikten yana nasıl bir düzenleme yapabilir. Bu mümkün değil. Mümkün
olmadığının kanıtı da yeni düzenlemedeki değişiklikler.
YÖK yönetmeliğinde yapılan değişikliklerde “darbe ile hesaplaşma”nın bir parçasıymış. Sahtekarlık,
yalancılık diz boyu. Darbenin çocukları darbeyle hesaplaşamaz. “Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve
açık mahallerde yetkililerden izin
almadan toplantılar düzenlemeyi”

Ülkemizde Gençlik
bile suç kapsamına sokarak 12 Eylül
faşizminin sadık uygulayıcısı olduğunuzu gösteriyorsunuz. AKP demokrasisi bu işte… Parasız eğitim
isteyen pankart mı açtı, afiş mi astı at
içeri, yürüyüşe mi katıldı at içeri, mitinge, konsere mi gitti at içeri.1 Mayısa
mı katıldı, Grup Yorum konser bileti
mi sattı yargıla “Yasadışı Terör Örgütü!” üyeliğinden. Doldur hapishaneleri. AKP demokrasisi böyle işliyor
çünkü. Bu yüzden AKP’nin “demokratikleştirdiği” yönetmeliklerden hayır gelmez.

Yeni Yönetmeliğin Bütün
Amacı Gençliğin
Örgütlenmesinin Önüne
Geçmektir
AKP sözcülüğü yapan burjuva basın, öğrencilerin örgütlenme ve düşünce özgürlüklerinin nasıl gasp edildiğini, politik faaliyetlerin nasıl yasaklandığının üstünü örtmek için bilinçli olarak “bildiri dağıtmanın artık
disiplin cezasına tabi olmaktan çıkarıldığını” öne çıkarıyor. Kaldı ki, bildiri dağıtmak ta söyledikleri gibi serbest değildir bu ayrı bir konu, yeni yönetmelikle asıl olarak öğrenci gençliğin örgütlenmesinin, siyasi faaliyetlerinin, demokratik hakları için mücadele etmesinin önü kesilmek isteniyor. Bütün düzenlemeler bunun böyle olduğunu gösteriyor.
Niyet şu cümleyle açıktır.

“Mahkeme kararıyla kesinleşmiş
olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte
üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya
yardım etmek” okuldan atılma sebebidir. Evet, aynen böyle diyor yeni yönetmelik.
Çok açık ve net değil mi? Örgüt
kurmak, örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek yasak.
YÖK’ün yeni yönetmeliğinin özü budur. YÖK, devrimci, demokrat, AKP
iktidarına muhalif tüm kesimlerin faaliyetlerini “bölücü, yıkıcı, terör” faaliyeti diye yasaklayabilir. Ki, bugün faşizmin mahkemeleri pankart astı diye
kimseye ceza vermiyor: asılan pankartın “örgütsel faaliyet” olarak olduğunu söyleyerek ceza veriyor. Şimdi
YÖK’ün yeni yönetmeliğine göre de
gerici, dinci, faşist örgütlenmelerin önü
açılırken iktidara muhalif olan her
türlü faaliyet yasadışı olarak değerlendirilecektir. VE BÜTÜN BUNLARA KARARI OKUL MÜDÜRLERİ, REKTÖRLER, DEKANLAR VERECEKTİR! Gerisi ayrıntıdır. Yasaklar bununla da bitmiyor, üniversitelerde artık boykot da yasak, yürüyüş de yasak…Yasakları protesto etmek de yasak…Dayanışmak
yasak.
Yeni yönetmelikte “Yükseköğretim
kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı ey-

Konut Hakkımız İçin Direnecek,
Yıkım Ekiplerini Mahallelerimize
Sokmayacağız
AKP’nin kentsel dönüşüm adı altında yoksul halka yönelik
yıkım saldırısına karşı Cepheliler 16 Ağustos Perşembe günü saat
21.30’da İstanbul, Bağcılar Yeni Mahalle Ahmet Kavaklı Caddesi’ni molotofla trafiğe kapatarak korsan eylem gerçekleştirdiler.
Cepheliler, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız – DHKC” yazılı pankartın arkasında yürüyüşe geçtiler. Eylem sırasında halka hitaben yapılan konuşmalarda AKP’nin halka saldırıları teşhir edildi ve “Umudun Adı DHKP-C”, “Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız” sloganları gür bir şekilde atıldı. Son olarak bomba süslü pankart asan Cepheliler, sloganlarla eylemi iradi olarak
bitirdiler. Eylemin ardından uzun bir süre caddenin trafiğe kapalı kaldığı gözlendi.

lemlerde bulunanlar” bir haftadan bir
aya kadar okuldan uzaklaştırma cezası alır diyor. Yani, YÖK’ün yeni yönetmeliği hırsızları, katilleri, yağmacıları
protesto etmeyi yasaklıyor. Oysa
bugüne kadar öğrenci gençlik, şerefi ve
haysiyeti olan kimseye sözlü veya
yazılı saldırıda bulunmadı. Ama şerefsizleri ve kan emicileri, adlarının
önünde Prof, Doçent, Dr vb. etiketlerle
bilim insanı gibi görünen halk düşmanlarını da affetmediler. Affetmeyecekler de.
Gençliğin arkasında 44 yıllık onurlu bir tarih var. Ne cezalar, disiplin cezaları, ne okuldan uzaklaştırmalar, ne
işkenceler, hapislikler gençliği yolundan döndüremedi. Örgütlenmesinin
ve mücadelesinin önüne geçemedi.
YÖK’ün yeni yönetmeliği ile üniversitelerde öğrencilere yönelik baskılar
artacak. Bu demektir ki mücadele de
militanlaşacak. AKP faşizminin 12
Eylül’le hesaplaşma yalanlarını bu
mücadele parçalayacak demokratik, bilimsel üniversite bu mücadeleyle kazanılacak.
YÖK 12 Eylül faşizminin çocuğudur. Faşizmin bütün uygulamaları gibi,
yönetmeliği değiştirmekle, makyajla, rötuşla düzelecek bir kurum değildir.
Tek çözüm, YÖK’ü yasasıyla, yönetmeliğiyle tümden ortadan kaldırmaktır.
YÖK uygulamalarından mağdur
herkesin hakları geri vermek, kayıpları tazmin etmek, sorumlularından
hesap sormak ve cezalandırmaktır.
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Umudumuzu Büyüten
Şehitlerimize Verdiğimiz
Sözü Tutacağız
21 Temmuz’da şehit düşen SPB komutanı Hasan Selim Gönen (Rıza), Edirne’de Cepheliler tarafından yapılan yazılamalarla selamlandı. 18
Ağustos günü Edirne’de Cepheliler polis lojmanlarına yakın apartmanlara “Umudun adı
DHKP-C”, “Hasan Selim Gönen ÖlümsüzdürDHKP-C” ve “DEV-GENÇ” yazılamaları yaptılar. Böylece Cepheliler, Rıza Komutanlarını sahiplenerek, hesabının sorulacağını bu kez de Edirne’den duyurdular.
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YÖK’ün Baskıcı, Yasakçı, Faşist Disiplin Yönetmeliği

Demokratik Üniversite Mücadelemizi
Engelleyemez!
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İşte, AKP faşizminin gençliğin mücadelesinden ne kadar korktuğunu
gösteren yeni disiplin yönetmeliği:
Afiş yapıştırmak, pankart asmak
yasak!
 Yürüyüş yasak, boykot yasak!
 Örgütlenmek yasak, düşünceni
söylemek yasak!
 İtiraz etmek yasak!
 Dayanışmak yasak!
 Yönetim kurulları hem savcı,
hem yargıç olacak, öğrenciyi yargılayacaklar
 Okul müdürleri, dekanlar, rektörler mahkeme heyeti olacak, ceza
kesecekler
Yeni Yönetmelikte,
Yükseköğretim
Kurumundan Çıkarma
Cezasını Gerektiren
Disiplin Suçları;
 Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla
örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte
üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya
yardım etmek,
 Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek
ve ticaretini yapmak,
 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, pat-
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layıcı maddeleri kullanmak
ve kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek”

2 Yarıyıl
Uzaklaştırma
Cezasını
Gerektiren
Disiplin Suçları;
 Yükseköğretim kuru-

mu görevlilerine karşı cebir
ve şiddet kullanarak görevin
yapılmasına engel olmak,
Öğrencilere karşı cebir
ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden
yararlanmalarını engellemek,
 Bir kimseyi veya grubu,
cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya
böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,

 Yükseköğretim kurumları içerisinde
uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,



Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav
salonundan çıkarılmasına engel olmak,
kendi yerine başkasını sınava sokmak
veya başkasının yerine sınava girmek,

 Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, Yükseköğretim
kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış
bulunan diğer aletleri, patlayıcı mad-

deleri taşımak ve bulundurmak ve
Yükseköğretim kurumunun bilişim
sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.”

1 Yarıyıl İçin
Uzaklaştırma
Cezasını Gerektiren
Eylemler;
 Yükseköğretim kurumu personeli
ve öğrencilerini tehdit etmek,

 Yükseköğretim kurumlarında işgal
ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,

 Kurum personeli ve öğrencilerine
fiili saldırıda bulunmak,

 Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,



Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve
benzeri malzemeyi tahrip etmek veya
bilişim sistemine zarar vermek,

 Sınavlarda kopya çekmek veya
çektirmek ile seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak” şeklindeki maddeler üzerinde uygulama yapılacak.
1 Haftadan 1 Aya Kadar
Uzaklaştırma Cezasını
Gerektiren Eylemler;
 Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
 Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi
başkasına vererek kullandırmak veya
başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
 Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen

Ülkemizde Gençlik
sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,



Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında,
şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü
veya yazılı eylemlerde bulunmak,



Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek ile Yükseköğretim
kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.

Kınama Cezası
Verilecek Suçlar;
 Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya
yanlış bildirmek,



Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların
düzenini bozmak,



Yükseköğretim kurumu içinde
izinsiz afiş ve pankart asmak,

 Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,

 Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek”

Üniversitelerde Uyarma
Cezasını Gerektiren
Eylemler;
 Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

 Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan
asmak,



Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program
ve benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya kirletmek.”

Okul Müdürleri,
Dekanlar, Rektörler
Mahkeme Heyeti
Olacaklar
 Fakülte öğrencilerine dekan, enstitü öğrencilerine enstitü müdürü,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu
öğrencilerine müdür, konservatuar
öğrencilerine konservatuar müdürü
disiplin soruşturmasını açmaya yetkili olacaklar. Müşterek alan veya
mekanlarda toplu öğrenci eylemle-

Ferhat’tan Engin’e,
Engin’den
Erdal’a Yere Düşmeyen
Bir Bayrağın Sesiyiz!
İstanbul
18 Ağustos günü 15 Yürüyüş okuru, İstanbul Bağcılar Yeni Mahalle’de toplu dergi dağıtımı yaptı. 1 saat süren dergi dağıtımında 34 dergi halka ulaştırılarak, Enginler’in, Ferhatlar’ın adalet isteyen sesi haykırıldı.

rinde üniversite rektörleri yetkili
olacak.

 Disiplin soruşturmaları hızlandırılacak. 15 gün içinde sonuçlandırılacak.

Yönetim Kurulları Hem
Savcı Hem Yargıç
Olacaklar
Yönetmeliğe göre, yükseköğretim
kurumundan bir veya iki yarıyıl için
uzaklaştırma cezası ile yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezaları,
yetkili disiplin kurulunca, fakülte,
enstitü, konservatuar, yüksekokul ve
meslek yüksekokulunca yürütülen
soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından
yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu
tarafından yerine getirilecek. Öğrenciler hakkında verilen cezalar, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, üniversiteden çıkarma cezası
verildiği takdirde de bütün yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim
Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilecek.
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7 Yürüyüş okurunun katıldığı çalışmada toplamda 61
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Adana
Yürüyüş okurları, Adana Şakirpaşa Mahallesi’nde
17 Ağustos günü derginin tanıtım ve dağıtımını yaptılar.
Esnaflarla yapılan sohbetlerde AKP iktidarının halka yönelik saldırıları teşhir edildi. Suriye’de yaşanan olaylar üzerine edilen sohbetlerde işbirlikçilerin, Özgür Suriye Ordusu diye lanse edildiği anlatıldı. 11 adet Yürüyüş dergisi okurlarına ulaştırıldı.

İzmir
18 Ağustos günü İzmir’in Menemen Asarlık Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımı yapıldı. Çalışma sırasında halka yönelik yapılan konuşmalarda, yıkımlar, Suriye’de emperyalist güçlerin yapmak istedikleri, işgal ve
bölme planları, emperyalistlerin yıllardır Ortadoğu halklarına yönelik yaptıkları saldırılar anlatıldı.

İzmir
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EMEK

Örgütlü İşçi Patronun Düşmanıdır Patron da İşçinin Düşmanıdır
Bu Uzlaşmaz Çelişkide Kazanan Direnenler Olacaktır!
BEDAŞ İşçileri
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Halk Cephesi üyeleri, İstanbul
Taksim’deki BEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde çadır açarak direnişlerine devam eden BEDAŞ işçilerini 17
Ağustos günü ziyaret ettiler. Direnişin
89. günü yapılan ziyaret sırasında
Halk Cepheliler, “Kıdem Tazminatı
Haktır Gasp Edilemez, İşçi Kıyımına
Son, İşten Atılanlar Geri Alınsın!”
pankartlarını açtılar.
Halk Cephesi adına Gürkan Türkoğlu, işçilere yönelik kısa bir konuşma yaptı. “Direnenleri hiçbir zaman
teslim alamadılar” diyen Türkoğlu,
Türkan Albayrak’ın tek başına direnip,
kazanmasının bunun örneği olduğunu
söyledi. Türkoğlu devamında kendilerinin de direnenlerin yanında olduklarını belirtti.
“BEDAŞ İşçisi Yalnız Değildir”,
“İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Direne
Direne Kazanacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganlarını atan Halk Cepheliler, BEDAŞ işçileri ile bir saate yakın sohbet ettiler.

Micha İşçileri
İzmir Halk Cephesi, 17 Ağustos
günü Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde direnişte bulunan Micha işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.
Direnişte olan işçilerle yapılan sohbette, işçiler, sendika üyesi oldukları
için 130 işçinin hukuksuz olarak işten
atıldığını, 102 gündür emeklerine ve
geleceklerine sahip çıkmak için direndiklerini, jandarmanın 15 kez saldırarak çadırlarına el koyduğunu ve sık
sık rahatsız edildiklerini anlatılar. Bölgedeki diğer fabrika patronlarının
Micha patronuna “Sen işyerine sendika sokarsan, bu işçileri işe alırsan
bize kötü örnek olursun; biz de sendikayı iş yerlerimize sokmak zorunda kalırız.” dediklerini anlatılar. Direnişteki Micha işçileri her türlü baskıya
rağmen direneceklerini belirtiler.

TEKBOY İşçileri
Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan
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TEKBOY tekstil fabrikasında sendikal
faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 29
işçi, 15 Ağustos günü işten çıkarılmıştı.
Bununla da yetinmeyen patron, fabrikadaki panoya işten çıkarılan işçilerin
isimlerini asarak diğer işçilere gözdağı vermeye çalışmıştı.
İşten atıldıklarını işe gittiklerinde öğrenen işçiler, fabrika önünde toplanarak
diğer işçilere durumu anlattılar ve onların da fabrikaya girmemesi için uğraştılar. Fabrika önüne gelen jandarma
tehditlerde bulunarak, DİSK/TEKSTİL Edirne Şube Başkanını gözaltına
aldı. Sonrasında işçiler, fabrika önünde DİSK/TEKSTİL pankartı arkasında
basın açıklaması yaparak saldırıyı teşhir ettiler.
16 Ağustos günü Lüleburgaz Kongre Meydanı’nda toplanan, arasında
Tekstil işçilerinin de bulunduğu 200’e
yakın kişi, DİSK/TEKSTİL sendikası öncülüğünde eylem yaparak, işten
atılan işçilere sahip çıktı. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “Sendika Hakkımız Engellenemez” sloganlarının atıldığı eyleme Trakya Kültür Merkezi, EMEP,
ÖDP, CHP, KRİSTAL-İŞ ve PETROL-İŞ de destek verdi.

Direnişler Birleşiyor!
Direnenlerin Onuruna,
Sahip Çıkmaya Direnişleri
Büyütmeye Çağırıyoruz!
Başta İstanbul olmak üzere ülkenin
her yerinde işçiler aylardır hakları ve
gelecekleri için direniyorlar. Hey Tekstil, ROSETEKS, BEDAŞ, TEDAŞ,
TEKSİM, Billur Tuz, Micha Galvaniz,
Antepteki Motif İplik, Gür İplik, Canan Tekstil, Gürteks, Zeki Mensucat İşçileri ve İMO’dan atılan Cansel Malatyalı sadece kendi hakları ve alacakları için değil işçi sınıfı için direniyorlar. Onlar hakları gasp edilen, hergün açlığa ve çaresizliğe mahkum
edilen halkımız için umudu temsil
ediyorlar. Bu nedenle onların kazanması halkımızın kazanmasıdır.
Bu bilinçle direnişleri zaferle so-

nuçlandırmak ve umudu büyütmek
için Hey Tekstil, ROSETEKS, BEDAŞ
İşçileri ve Cansel Malatyalı “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız!” şiarıyla direnişlerini birleştiriyorlar. Ortaklaşan
direnişin ilk eylemi, 25 Ağustos günü
saat 19.00’da Taksim Meydanı’nda
toplanılarak, Galatasaray Lisesi önüne yapılacak yürüyüşle başlayacak. Ve
bu eylem her Cumartesi günü tekrar
edilecek. İlk eylemde Grup Yorum Korosu da küçük bir konser verecek.

“Katledilen İşçiler Bizim
Kardeşlerimizdir, Katilleri
Düşmanlarımızdır!”
Devrimci İşçi Hareketi (DİH), 17
Ağustos’ta Güney Afrika’da grevdeki
Platin madeni işçilerine yönelik yapılan katliamla ilgili olarak yazılı bir
açıklama yaptı. 22 Ağustos tarihli
açıklamada, “Kapitalizm için temel
olan kârdır ve işçinin istediği kârı düşüren bir faktördür. İnsana değer vermeyen kapitalist sistemin hakkı için
mücadele eden işçiye de tahammülü
yoktur. Adalet talebinin karşısına kurşunlarla çıkılmasının nedeni budur. 34
kişi, 34 maden işçisi bu nedenle taranarak katledilmiştir. Talepleri patronlara kâr getirmediği için!” denildi.
Emeğinin karşılığını alamayan Afrikalı işçilerin isyanının bizzat İngiliz
emperyalizminin talimatıyla bastırıldığını belirten DİH, “Bu tablo ülkemizin
yabancısı olmadığı bir tablodur. Dışarıya demokrat kesilen, içte ise halka kan
kusturan AKP iktidarı döneminde binlerce işçi irili ufaklı bir şekilde hakları
gasp edildiği için sokaktadır, direniş çadırlarındadır. Kendi ülkesinde hakkını
arayana ‘ayaktakımı’ diyerek biber gazıyla, panzerle saldıran, sokakları, caddeleri, meydanları yasaklayan riyakârlar, Afrika'da katledilen maden işçisi kardeşlerimize gözyaşı dökecek durumda
değillerdir.” dedi.
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler
Komitesi’de Güney Afrika’da 34 işçinin katledilmesini kınayan bir açıklama yaptı.

Evlatlarımızı Mezarsız,
Analarımızı Adaletsi̇z Bırakmayacağız!
TAYAD’lı Aileler
Bir bayramı daha kaybedilen evlatlarımız olmadan geçirdik. Ziyaret
edeceğimiz bir mezarımız bile yoktu.
Analarımızın başında dertleşeceği
bir mezarı bile çok görenler, bayram
vesilesiyle ikiyüzlüce açıklamalarda
bulunmaya devam etti.
Onlar halkımızı aç bırakanlardı,
adaletsiz bırakanlardı. Halkımıza
yansıttıkları sahte yüzleriyle yalanlarına devam ettiler.
Kayıplar politikası özellikle 90’lı
yıllarda halkın gelişen haklar ve özgürlükler mücadelesine devletin bir
saldırısı olarak hayata geçirildi. Halkımızın özgür yarınlarda yaşaması
için mücadele eden devrimciler, yurtseverler gözaltına alındı, aylarca haber alınamadı onlardan.
Bu politika ile devlet, halkı susturmak ve gelişen mücadeleyi boğmak
istiyordu. Bu öyle bir politikaydı ki,
anaların gözyaşı dökebilecekleri bir
mezarları bile olmayacaktı. Halkın sömürülmesi için her şey mübahtı ve insanlık adına hiçbir ahlakı olmayan katiller sürüldü ortaya. Evlatlarımız
günlerce işkence gördü, bir haber
bile alamadık. Çaldığımız her devlet
kapısı yüzümüze kapanıyordu. Çünkü, çaldığımız kapılar katillerin kapısıydı. Bunu biliyorduk ve bu bilinçle her seferinde karşılarına çıktık,
“sağ aldınız, sağ istiyoruz” dedik.
Onlar katildi ve “görevlerini” yaptılar.

Onursuzluklarına, katil ruhlarına
yeni suçlar eklediler. Bu sefer “katillerden hesap soracağız” dedik.
Evlatlarımızı devlet kaybetmişti.
AKP iktidarı da kayıplar politikasının
sürdürücüsü oldu. Katledenleri gizledi. Hesap sorulacak, kayıplar bulunacak yalanlarıyla ailelerimizin
duygularını kullanmak istedi. Ama her
şey ortada.
Onların her şeyi yalan... Sofraları yalan, sözleri yalan, yaşamları yalan... Onlar için tek gerçek olan koltuklarıdır. Ve onun için yapmayacakları şey yoktur!
Aylardır kayıp evlatlarımız için
alanlardayız. Kayıp evlatlarımızın
bulunması için halkımızın yürek kapılarını çalıyoruz. Yüreğini yüreğimize katanlarla beraber adımlıyoruz
yolları ve göğüs kafesinin altında
yürek taşımayanların yalanlarını açığa çıkarmak için çırpınıyoruz. Her
adımda evlatlarımıza daha çok yaklaşıyoruz. Bunu hissediyoruz. Çünkü,
biliyoruz ki biz mücadele etmezsek
onları kimse bize geri getirmeyecek,
bir mezarımız bile olmayacak.
Her adımda onları daha çok yanımızda hissediyoruz. Yine en gür sesleriyle bizimle yürüyorlar. Sesleri
sesimize karışıyor. Ve, her adımda bir
kez daha onları bulmaya and içiyoruz.
Onları mutlaka bulacağız. Gerekirse
kendi ellerimizle kazacağız.

Ayhan’ımızın Mezarını Bulacağız!
17 Ağustos günü TAYAD’lı Aileler İstanbul’da, Taksim Tramvay Durağı’nda biraraya gelerek, Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunması için,
Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar
yürüdüler.
Yürüyüş boyunca TAYAD'lı Aileler "Ayhan Çarkın Ayhan Efeoğlu'nun
Cesedini Nereye Gömdü?”, “Ayhan
Efeoğlu'nun Mezarı Nerede? Cevap
Alıncaya Kadar Susmayacağız!”,
“Kaybeden Devlettir! Hesap Soracağız!” dövizlerini taşıdılar. Eylemde,

“Ayhan Efeoğlu'nun Mezarı
Nerede Açıklansın”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!” sloganları atıldı.
TAYAD'lılar yol boyunca kayıplara karşı halkı mücadeleye çağırdılar. Ayhan
Efeoğlu’nun bir Dev-Genç’li olduğu ve
devrimcilerin her zaman halk için çalıştığını ve bunun için devlet tarafından
katledildiğini anlattılar.
Taksim Meydanı’yla Galatasaray
Lisesi arasındaki yolun ortasında
oturma eylemi yapılarak "Dev-Genç"

Bize bu acı bayramları yaşatanları unutmayacağız. Adalete susamış yüreğimiz affetmeyecek onları. Kayıplarımızı buluncaya kadar susmayacak,
katillerin peşinde olacağız!
Ayhan Efeoğlu ve tüm kayıplarımız için verdiğimiz mücadeleyi sonuç
alıncaya kadar sürdüreceğiz. Ayhan
Çarkın’ın itiraflarına rağmen cenazemizi teslim etmeyen ve bulunması için göstermelik kazılar dışında hiçbir şey yapmayan AKP iktidarından
hesap sormaya devam edeceğiz. Katiller analarımızın öfkesinde boğulacaklar. İlelebet o koltuklarda oturamayacaklar. Bunu kendileri de biliyorlar. Bizse, evlatlarımızı kaybedenlerden ve bu politikayı sürdürenlerden hesap sorulana, evlatlarımız bulunana kadar susmayacağız.
Kayıplarımızı er ya da geç ama
mutlaka bulacağız. Kimse analarımızın ve halkımızın öfkesini ve sabrını sınamasın! Halkımız ve analarımız sabırlıdır ama bir o kadar da öfkelidir, öfkeliyiz. Bitmeyen öfkemizle adımlıyoruz yolları. Nasıl ki,
onurumuz dediğimiz kanser hastası
devrimci tutsak Güler Zere’yi zulmün
elinden çekip aldıysak, nasıl ki Ali
Yıldız’ı toplu mezarların bulunduğu
o kör çukurdan çekip aldıysak kayıplarımızı da bulacağız!
Analarımızın bir nebze de olsa
yüzlerinin güldüğü bayramlar da
mutlaka gelecek.
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marşı hep birlikte söylendi. Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde TAYAD adına Nuri Cihanyandı basına
bir açıklama yaptı. Aylardır yaptıkları
eylemlerle Ayhan Efeoğlu’nun mezarının bulunmasını istediklerini söyleyen Cihanyandı, iktidarın göstermelik kovuşturmalarla kendilerini
kandırmaya çalıştığını vurguladı.
“AKP iktidarı ve onun yargısı, kaybedilen evladımız Ayhan Efeoğlu ile
ilgili sürdürdüğümüz bu kampanyayı görmezden gelmeye çalışarak gerçek yüzünü göstermektedir” denilen
eyleme 37 kişi katıldı.
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Ölmeyen İki Ölümsüz

Hasan Selim GÖNEN

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

" Burjuvazi
katletti içimizden ikimizi
bu iki ölü ölmeyen iki
ölümsüzdür!
Burjuvazi
kavgaya davet etti bizi
davetleri kabülümüzdür!
Biz nasıl bilirsek hep bir
ağızdan gülmesini
biliriz öylece yaşamasını
ölmesini
hepimiz-birimiz için
birimiz-hepimiz için..."

Burjuvazi, Erdal Dalgıç ve Hasan Selim Gönen yoldaşlarımızı
katletti. Her iki yoldaşımızda, değişik yer ve zamanlarda F Tipi hapishaneler'den tahliye olmuşlardı.
Özgür Tutsak cephesinin birer
sıra neferi olarak, tutsaklık koşullarında bulundukları sürece tecritin
dayattığı küçülmenin karşısına ufuklarını büyüterek çıktılar. Zamanın
ve zulmün sınadığı iradelerini sağlamlaştırdılar. Sabırlarını öfkeyle
harmanlamasını bildiler.
122'lerden öğrendiler. Büyük
Direnişi'mizin "Bir canım var,
Feda olsun halkıma, vatanıma"
bilincini, sevgisini, cüretini içselleştirdiler. Tecritin dayattığı ne varsa, hepsine karşı onuru büyütüp
umudu savundular. Hücrelerin köhneliğine, çürümüşlüğüne ezdirmediler kendilerini.
Tecrit politikası, devrimciliğin
tasfiyesi için uygulansa da, Büyük
Direnişimiz'den öğrendikçe Özgür
Tutsaklığı içselleştiren Erdal ve Hasan
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tarihin filintasıydı. Öyle ki, halkın
adaletini kuşanarak dayandı zulmün
kapısına.
Hasan Selim Gönen'di diğer yoldaşımızın adı. Yaşı, yirmi dokuz'du.
Her daim Dev-Genç’liydi.
Kavgamızın neşeli neferi ve bükülmeyen bileğiydi.
Ve halka ve vatana ve yoldaşlara
ve bunların toplamı olarak BİZ'e
bağlılığı onur bilenlerdendi her ikisi
de. Ve şimdi, yürek denilen şarjöre
basıyoruz unutulmaz anıları ve sorulacak olan hesaplarını.
Burjuvazi, katletti içimizden ikimizi. Ama yok edemedi. Bunu asla
başaramazlar. Onlar Mahir'in dediğince ölümsüzleştiler:
"... Düşenler geride kalmazlar.
Onlar emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder
ve itici sembolleri olarak yaşarlar.
Düşenler devrim için, devrim yolunda
vuruşarak düştüler. Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler.
Onlar kurtuluşa kadar savaş şiarını,
devrim yoluna kanları ile yazdılar. Yolumuz bu yolda düşenYAŞAMAK
lerin yoludur." (Mahir Çayan)
Yaşamak
Yolumuz, Erdallar'ın yoludur.
Kurşun sesleriyle
Safımız,
Hasan Selimler'in omuzanlatmaktır Engin'i
başıdır. Ve hıncımız, şehitleriBarut kokusu içinde
mizden yadigardır.
Erdal'la vedalaşmaktır
Boşuna sevinmesin halk düşSarıp sarmalamaktır
manları. Tarih tanıktır, bir gidip
Ve ellerini eline alıp
bin gelişimize. Tarih tanıktır,
Öfkeni düşünle
"Bu kaçıncı ölmem" deyişimize.
yoğurarak savaşmaktır
Ve tarih tanık olacaktır bir kez
Sokakları peşine katıp
daha, dökülen kanın sorulan heKondulara adalet taşımaktır
sabına...
Kuşanıp feda'yı
Yumruğumuz sıkılı, bilinciKor güneşe koşmaktır
miz hınçla dolu ve umudun ez...
gisiyle, bir kez daha uğurluyoruz
22 Temmuz 2012
şimdi onları: "Hava barut koku(Hasan Selim Gönen’e, Sincan F Tipi) yor, haritam kan içinde/ Söz eylemini bitirmiş, silahın eylemidir
şimdi/ Göğsümüzde umudun çapraz
Onlar, Anadolu'nun iki yiğit defişekliği..."
likanlısı, halkın iki kahramanı ve biErdal ve Hasan Selim'e Bin
zim can yoldaşlarımızdılar.
Selam!..
Erdal Dalgıç'tı birinin adı. Yaşı
Özgür Tutsaklar
kırk altıydı. Ama "eski tüfek" değil,

Selimler, tecritin
her
amacını her
anlamda ezip
geçiyorlar
işte böyle.
Ve değişik zamanlarda, dışarı
Erdal DALGIÇ
uğurladık her
ikisini de.
Birlikte keskinleştirdiğimiz hıncımızı,
paylaştığımız adalet hasretini ve beraber kurduğumuz hayallerimizi emanet ettik onlara.
"Biz içerde onurumuzu ezdirmeyiz asla, siz büyütün yoldaşlar
umudumuzu dışarda", diyerek uğurladık coşkuyla onları.
Onlar ki, kafalarında ezip geçtiler
düzene; ve düzene dair her şeye,
dışarı çıkınca da bir tekme atmasını
bildiler. Çünkü, sözlerinin eriydiler.
BİZ'dendiler. İçerde ve dışarda kim
olduklarını unutmadılar. Hayatın gerçeklerine, kavganın ihtiyaçlarına kapamadılar gözlerini.

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki
Alevi̇lere Yöneli̇k Saldırılar Örgütlü Hale
Geti̇ri̇li̇yor

A leviler Bu Saldırılara
Örgütlenerek Cevap
Vermelidir!

AKP, açık bir Alevi düşmanlığı
yürütüyor. Alevilerin ibadethane hakkını tanımayan, camide ibadet etmeleri gerektiğini söyleyen AKP,
Karacaahmet Cemevi'ni de hedef
göstererek, yıkılması için zemin yaratma çalışmalarını başlattı.
Anadolu'nun farklı yerlerinde
Alevilerin yaşadığı mahallelerde yapılan saldırılar gittikçe artıyor. Ve AKP,
tüm bu saldırıların sorumlularını
koruyor, destekliyor...
Bunun örneklerinden birisi de 27
Temmuz
günü
Malatya'nın
Doğanşehir ilçesine bağlı olan
Sürgü'de yaşanmıştı. Ramazan davulcusu Mustafa Evşin, Alevi olduklarını
bilmesine rağmen, Evli ailesinin evinin önüne gelerek ısrarla davul çalmış
ve bu duruma tepki gösteren ailenin
üzerine ertesi gün bir grup gerici
saldırtılmıştı... Olayın ardından sadece
davulcu tutuklanmıştı. Kamu düzenini
bozmaktan tutuklanan davulcu, itiraz
üzerine serbest bırakılmıştı...
Alevilere saldıranlar bir kez daha
serbest kalıyordu... Sivas Katliamı’nın
sorumlularını, katillerimizi özgür
bırakan bu faşist düzen, bir davulcuyu
da cezalandırmayacaktır. Bu 2 kere
2'nin 4 olması kadar net bir durumdur...
Alevilere yapılan saldırıların
sorumlularını cezalandırmayan devlet,
doğal olarak yaşanacak yeni saldırıların da sorumlusu olacaktır. Bizzat
devlet eliyle örgütleniyor bu saldırılar... Ev işaretlemeler "Bir kaç çocuk
yapmış" diyerek geçiştirilince, şimdi
de evler basılmaya, tehdit mektupları

gönderilmeye başlanıyor...
Son olarak yine Malatya'nın Sürgü
İlçesi’nde, daha önce evinin önündeki
arabasına "Alevilere ölüm" yazılan
Celal Mezarcı'ya tehdit mektubu gönderildi. Mektup, 19 Ağustos gecesi
evin önüne bırakıldı. Daha sonra
Mezarcı'nın evi Adıyaman iline kayıtlı
bir telefondan aranarak, mektubu
almaları söylendi.
Mektupta şunlar yazıyordu: "Bu
akşam sana geldik yok etmeye. Ama
misafirlerin vardı... Alevi-Sünni
çatışması olmayacak. Çünkü sen
öleceksin. Buralardan git, İstanbul'a
geri dön. Yoksa seni, yaşlı anneni,
abini, ablalarını tarihe gömeriz.
İstersen polise haber ver, aynı dakika
haberim olur. Hatta senden önce
haberim olur ve sen ve ailen yaşamazsın... Bu yazıyı okuduktan sonra
dediklerimizi yap, yoksa seni ve
aileni yakarız. Bunu basite alma,
dediklerimi yapmadığında uygulamalı göreceksin. Biz de emir kuluyuz.
Bugünkü raporunda evde yok diyeceğiz. Ama öbür sefer seni ve aileni
yakarız."
Dün kapısı işaretlenen Aleviler,
Evli ailesi ve bugün de Mezarcı ailesi... Bu son olmayacaktır. Saldırılar
boyutlanarak devam edecektir. Çünkü
AKP, sorumluları cezalandırmak yerine korumaktadır. Çünkü halkları bölparçala-yönet politikası emperyalizmin işbirlikçisi AKP'nin de politikasıdır. Ve ihtiyaç duyduklarında tekrar
tekrar kanatılmaktadır.
Cemal Mezarcı'nın kimlik bilgilerinden, ailesine kadar tanıyan bilen
gericiler, mektuplarında, polisle işbirliği içinde olduklarını itiraf ediyor.
Örgütlü olduklarını söylüyor, Sivas
Katliamı'na sahip çıkıyor, ben de
yakarım diyor.

Aleviler yine korku ile teslim
alınmak isteniyor. Bunların hepsi
korkuyu büyütmek ve bu yolla düzenin Alevisini yaratmak çabası yüzündendir.
Devlet bize sus diyecek susacağız...
Çalıştay yapıyorum gel diyecek,
gideceğiz...
İbadetini cemevinde değil camide
yap diyecek, biz sesimizi çıkartmayacağız. İbadetimizi nerde nasıl yapacağımızı onlar belirleyecek, biz kabul
edeceğiz...
“Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” diyerek kendileri gibi
düşünmeyenleri, inanmayanları kafir
ilan edip tekbir getirerek linç etmeye
kalkarlar.
Mahallelerimizdeki okulları kapatıp imamhatip okuluna çevirirler.
Çocuklarımızı imamhatip okullarına
göndermemizi isterler.
Sünni din eğitimi alacaksın,
Alevilik eğitimi vermeyeceğiz diyecek, itiraz etmeyeceğiz...
Onlar ister.
Biz ne yapacağız? Susacak mıyız?
Katillerimiz serbest korunacak,
kollanacak, şükür diyeceğiz...
DÜZENİN ALEVİLERİ SİNDİRME ÇABASINA YETER DİYORUZ!
SİVAS'TA 33 İNSANIMIZI YAKTINIZ DA NE OLDU? ALEVİLERİN ÖFKESİNİ BÜYÜTMEKTEN
ÖTEYE GİDEMEDİNİZ!
ALEVİLERE DİYORUZ Kİ,
DEVLETİN BİZİ YOK SAYMASINA, DÜZENİNİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN BİZİ KATLETMESİNE
İZİN VERMEYELİM! ÖFKEMİZİ
ÖRGÜTLÜ GÜCE DÖNÜŞTÜRELİM!

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012
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Halk

Düşmanı

AKP iktidarında Türkiye, siyasi
hükümlü sayısında dünyada birinci
olmuştur. "2000 yılında 25 bin 545
olan hükümlü sayısı, 2012 yılında 93
bin 970 olmuştur.” (Cumhuriyet20 Mayıs 2012)
AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılından 2010 yılına kadar olan 8 yılda:
- 87 bin 840 kişi "terörist” denilerek gözaltına alınmıştır.
- 9 bin 989 kişi "terörist" denilerek polis, jandarma ve güvenlik
görevlilerinden sistemli işkence
gördü.
- 2 bin 20 kişi "terörist" denilerek faili meçhul, infaz ve çatışmalarda katledildi.
- 51 kişi "terörist" denilerek polis ve jandarma karakolunda işkenceyle katledildi. (Yürüyüş-Sayı:
286)
Halkın her kesimi terörist ilan
edilerek hapishanelere doldurulmuştur. Hukuku da kendi halk düşmanlığına uygun hale getirmiştir. "Yargıda
reform" adı altında halkın ve devrimcilerin üzerindeki kıskacı daha da
sıkmıştır. 2004'te DGM'leri kapatma
"şov"unun ardından, ACM'leri açmıştır. CMK, CİK, TCK, AKP iktidarında yapılan faşist yasalardır. Bu
yasalarla uzun yargılama süreleri,
halkın üstünde bir yıldırma politikası haline getirilmiştir.
AKP, hapishanelere yönelik saldırılarını da yine halkı teslim almaya

AKP

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
2012

Adaletsizliğin Partisi AKP
yönelik bir saldırı olarak sürdürmüştür. İletişim, görüş, hücre cezaları gibi
binlerce hak gasbının yanında hasta
tutsakların tedavilerini engelleyerek
katletme politikası izlemiştir.
"AKP'nin iktidar olduğu son 10 yıl
içinde hapishanelerde 2763 tutuklu
katledildi. (...) AKP, 19 Ağustos
2011'de düzenlediği "üçlü protokol"
ile bu katliamını hukuki bir zemine
oturtmuştur." (Yürüyüş, sayı 289)
Bunun yanında AKP, "polisimizin
elini soğutmayın" diyerek onlarca
kişinin infazlarına imza atanların
sürdürücüsü olduğunu göstermiştir.
Bir devlet politikası olarak işkenceyi, infazları, katliamları sahiplenip sürdürmüştür. 5681 sayılı "Polis Vazife
ve Salahiyetleri Kanunu"nda yapılan
değişikliklerle katliamcı polisin önü
daha çok açılmıştır. AKP iktidarının
8 yılında 763 kişi infaz edilerek katledilmiştir.
Yürüyüş dergisi dağıtırken sırtından vurularak felç bırakılan Ferhat
Gerçek'i vuran polislerin cezalandırılmasını isteyen Engin Çeber, karakolda ve hapishanede gördüğü işkenceyle katledilmiştir. 12 yaşındaki Uğur
Kaymaz, "terörist" olduğu gerekçesiyle
bedenine 13 kurşun sıkılarak katledilmiştir. Dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle infaz edilen Baran Tursun'dan, dağda keçi otlatırken havan
toplarıyla paramparça edilen Ceylan
Önkol'a, Malatya Zirve Yayınevi’nde
misyonerlik yaptığı gerekçesiyle boğazı kesilenlerden, Hrant Dink'e, yüzlerce infazın sorumlusu AKP'dir. Bu
katliamlar karşısında tıpkı Uludere'de

Keyfi Gözaltılar Polisin Acizliğidir!
Dersim'de 21 Ağustos günü sabah saatlerinde Ünal Çimen ve Güven Usta isimli iki Halk Cepheli gözaltına alındı. Keyfi olarak gözaltına alınan alınan Çimen ve Usta
aynı günün akşamı serbest bırakılırken, Dersim Halk Cephesi tarafından gözaltıyla ilgili yapılan açıklamada,
“Daha bir hafta önce katil işkenceci Dersim polisi 4 devrimciyi işkenceyle sokakta gözaltına almıştı. Dersim polisi Dersim'deki devrimcilerin ve halkın sabrını zorluyor.
Baskıyla devrimcileri sokakta gözaltına alarak halka gözdağı veriyor. ‘Ben güçlüyüm istediğimi yaparım’ diyor.
Ama Dersim'de halk herşeye rağmen devrimcileri sahiplenmeye devam ediyor. Gözaltına alınanları haber ve-
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kaçakçılıkla geçimini sağlayan 34
köylünün üzerine bomba atıp katlettikten sonra yaptıkları gibi, göstermelik
komisyonlar kurmuşlardır. Katliamları,
infazları araştırma adı altında kurulan
komisyonların halka adalet verdiği
de görülmemiştir.
AKP, eski kontrgerillacı Ayhan
Çarkın'ın devrimcileri kaçırıp kaybettikleri, toplu mezarlara gömdükleri
itirafının ardından dahi, evlatlarının
cesetlerini analara çok gören bir adaletsizliğin temsilcisidir. 19 Aralık,
Sivas katliamı davalarını düşürmüş,
halk düşmanlarını aklamıştır.
Adalet sınıfsal bir kavramdır.
AKP iktidarında halk için adalet yoktur. Gelir dağılımında hukuk ve yargı kurumlarında halka yapılan uygulamalara kadar yaşanan her şey adaletsizliği katmerlendirmiş ve AKP'nin
karakteristik bir özelliği haline gelmiştir. AKP'nin iktidarda olduğu 10
yılda halkın hemen her kesiminden en
çok dile getirilen talebin adalet olması
kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya
çıkmıştır. Özellikle halka karşı işlenen suçlar ile ilgili davalarda yaşananlar, halkın adalet talebinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Halkın
adalet özlemi büyümüştür, büyümeye devam etmektedir.
AKP, adındaki adalet kavramından
çok uzaktadır. Halk düşmanları adaletsizliğin kaynağı ve sürdürücüsüdür.
Adalet ise, uğruna ölünecek kadar, ekmek kadar, su kadar temel bir ihtiyaçtır.
Bu nedenle adaletsiz bu düzenin çarkı da elbet bir gün kırılacaktır.

ren de sokaktaki, karakolun karşısında görenler ve hastaneye götürülürken gören halktır. Baskılar, gözaltılar bizi
yıldıramaz.” denildi.
****

Halkımızın Olduğu Her Yerde Biz de Varız!
Hatay’ın Antakya’ya bağlı Dikmece Köyü’nde 19
Ağustos günü gerçekleştirilen 3. Geleneksel Dikmece Halk
Festivali’ne Halk Cepheliler stantlarıyla katıldılar. Stantta 4 adet Büyük Direniş kitabı, 38 Adet Yürüyüş Dergisi, 40 adet Grup Yorum fuları halka ulaştırıldı. Festivalde Antakya’nın yerel müzik grubu Butimar, Dikmece Çerçur Tiyatrosu, Dikmece Çerçur Çocuk Korosu, Aşık Doğani ve Ali Ekber Eren de sahne aldı.

Kadir Topbaş'tan Derbent’de
Kentsel Dönüşüm Yalanları
Kurda Kuzu Emanet
Edilmez, AKP’ye Evlerimiz!
Halk düşmanı iktidarlar, yönetimlerini ayakta tutmak, istedikleri
politikaları uygulayabilmek için yalan
ve demagojiye başvururlar… Yalan
söylemek bedavadır. Ve halkın umutlarıyla oynanmalıdır ki, istediklerini
yaptırabilsinler… Sağlıktan eğitime,
konuttan çalışma hakkına kadar her
konuda sosyalist söylemleri kullanarak giderler halka… Parasız kitap
veriyoruz derler… Ama aslında o
kitapların parası halkın ödediği vergilerle karşılanıyordur. Okullarda kayıt parası alınmayacak, alanları cezalandıracağız derler. Kayıt parası
alınmaya devam eder. Vermeyene
okulun temizliğini yaptırtırlar. İşsiz
sayısı azaldı derler, açıkladıkları istatistik rakamlarıyla desteklerler bu
açıklamayı… Ama işsizlerin sayısı
gün geçtikçe artmaktadır. Alevi açılımı yapıyoruz derler, Alevi çalıştayları düzenlerler… Ama Alevilerin
tek bir ihtiyacına cevap vermemiş,
tek bir isteklerini dahi yerine getirmemişlerdir. Üstüne üstlük Alevilere
yönelik saldırılarını daha da arttırmışlardır.
Ve şimdi Türkiye’yi bekleyen en
büyük toplu saldırılardan birisi başlatılıyor: Kentsel Dönüşüm. 7 milyon
konut yıkmayı planlıyor AKP. Nasıl
başlayacağının hesaplarını yapıyor
ufak ufak… Çünkü biliyor ki mal
canın yongası… Çünkü biliyor ki
yılların emeğiyle yapılmış evleri
kolay kolay vermeyecek halk…
Halkımızın bir sözü var: “Tatlı
dil yılanı deliğinden çıkartır.” Peki
tatlı dille delikten çıkan yılanın başına
ne gelir? Yılana dökülen tatlı dil:
Yılanı öldürmek içindir.
AKP’nin Kentsel Dönüşüm saldırısındaki taktiği bu aşamada böy-

ledir… Tatlı sözlerle evimizden çıkartmaya çalışacaklar
bizi. İkna etmek için söz verecek,
“Yapacağım… Edeceğim…” diyecek.
Biz bu yalanları çok duyduk. Bir
dönelim tanık olduğumuz iktidarların
dönemine… Hangi vaatlerini yaptılar?
Ekonomik, demokratik, siyasi mücadele ile kazanılan, bizzat mücadele
ile alınan haklar dışında hangi hakkımızı verdiler?
Kırmızı başlıklı kız masalını hepimiz biliriz. Kurt, kırmızı başlıklı
kızı kandırmak için büyükannesinin
kılığına girer… Amacı kızı yemektir
ama birden saldırmaz. Yalanlar söyleyerek kızı kandırmaya çalışır. Usul
usul girmek ister kanına… Ama kırmızı başlıklı kız sorduğu sorularla
bir terslik olduğunu anlar ve nihayetinde gerçeği görür.
AKP de kurttur, bizi kandırmaya
çalışan bir kurt… Yalanlar bu kez
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın ağzından döküldü.
AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği mahalle iftarında konuşan
Topbaş, “Önemli bir kısmı ruhsatsız,
işgal edilmiş, afet riski altında olan
Sarıyer Derbent Mahallesi’nin, gecekondular yıkılarak deprem tehdidinden uzak, daha güvenli ve modern
bir yerleşim alanına dönüşeceğini”
söyledi. Topbaş, Sarıyer İlçesi Derbent Mahallesi'nde kentsel dönüşümün başlayacağını belirterek, "Kentsel dönüşümde Derbent'te yaptığımız
çalışmalarda, bu bölgelerde yaşayan,
yerleşmiş gecekondu nitelikli olan
yerlerin hiçbiri mağdur olmayacak.
1600 konut dağıtılacak." dedi.
Topbaş’ın asıl yalanları ise şunlar:
"Biz halk için varız. Her zaman, 'Siz

hiç endişe etmeyin, evlerinizi birilerine peşkeş çekmek bizim yanımızdan
geçmez. Biz zaten o kelimeleri lügatımızda kullanmayız' dedik. Sizler de
bize güvendiniz, beraberce çok güzel,
herkesin gıpta edeceği bir yeni yerleşim alanını beraber oluşturacağız.
Sarıyer'deki gördüğünüz bu alanda
Darüşşafaka'nın, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin, Oto Sanayi Kooperatifi'nin yerleri var. Kentsel dönüşümde Derbent'te yaptığımız çalışmalarda bu bölgelerde yaşayan, yerleşmiş gecekondu nitelikli olan yerlerin hiçbiri mağdur olmayacak.
Altını çiziyorum kentsel dönüşümde
hiç kimseyi mağdur ettirtmeyeceğiz.
1600 konut tamamen sizlere dağıtılacak. Yarından itibaren tespitleri
başlatıyoruz. Kooperatifler de kuruldu."
Topbaş, yalanlarını bir de maketle
destekledi… İnşa edilecek konutların
maketini gösteren Topbaş, bu evlerin
tapularını Başbakan Tayyip Erdoğan'la beraber dağıtacaklarını söyledi.
Derbent halkı yıllardır gecekondularında tapusuz olarak oturuyorlar.
Deprem riskiyle geçen onlarca yıl…
Sağlıksız koşullarda yaşanan bir ortam… Trafik kazalarının bol yaşandığı yollar… Tapusu verilmemiş evler… Bunların sorumlusu kim? AKP
ve önceki iktidarlar… AKP kaç yıldır
iktidarda? 10 yıldır! Hiçbir şey yaptılar mı bugüne kadar? Hayır! O zaman şimdi söylediklerini yapacaklarını nereden biliyoruz?
Topbaş, "Verilen sözün arkasında
dururuz. Sözü yerde bırakmayacağız.
Büyükşehir Belediyesi olarak yüklenici firmalardan garanti alacaksınız.
Geçici barınma konutları yapacağız.
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1 yıl orada yaşayacaksınız. Daha
sonra konutlarınıza taşınacaksınız.
1 yıllık kira bedeli de kiracılara
peşin olarak ödenecek. Derbent'te
kentsel dönüşüm 2 etaplı yürüyecek.
" diyor.
Biz bu sözleri çok gördük, çok
işittik… Yalan söylemek bedava…
Kendi maaşlarını yükseltmek için
bir gecede kanun çıkartanlar, bizim
haklarımızı vermek, evlerimizi geri
alacağımızın garantisini vermek için
neden kanun çıkartmıyor peki? Sözü
yerde bırakmayacaklarmış. Yaptırım
ne, yasası ne? Biliyoruz ki söz tutulduğu gibi tutulmayadabilir. Yani bir
garantisi yoktur. Ama güvenmemizi
ve evimizden çıkmamızı istiyorlar.
Peki biz ne karar vereceğiz?
Evlerimizin daha sağlıklı, yaşanabilir, oturulabilir, yağmur geçirmeyen, geniş, ferah, rahat… vs. olmasını çok istiyoruz. Kim istemez?
Yıllardır kendimiz çalıştık, biriktirdik,
ev sahibi olduk ve kötü de olsa evlerimiz, buna da şükrediyoruz… Çünkü bizi koruyup kollayan bir yönetim,
iktidar yok… Şükrediyoruz sadece… Yılların emeğini, AKP kurduna
teslim mi edeceğiz, yoksa etmeyecek
miyiz?
Varımızı yoğumuzu AKP’nin ellerine teslim etmeden önce düşünelim:
Derbent’e yıkım için defalarca
gelen ekipler, direniş karşısında tek
tük evleri yıkabildiler sadece. Derbent
yer itibariyle burjuvazinin göz diktiği
alanlardan birisidir. Ormanlık alanının
var olması, şehir merkezine yakınlığı,
havası, yakınındaki üniversite, oteller,
iş merkezi nedeniyle kullanışlı bir
alan Derbent. Tarabya gibi turistik
bir alana da çok yakın. Yani iktidardakilerin göz diktiği bir yer Derbent…

Derbent’te daha önce evi yıkılanlara ne oldu önce onu hatırlayalım…
İstanbul’da evi yıkılanlara ne
oldu?
Kimi bedavaya geçici konutlarda
barındırdılar?
Kime kira yardımı yaptılar?
Devlet ne zaman geldi de kapımıza, bir yaramıza merhem oldu?
Tarlabaşını yıkan, halkı şehirdışına
süren AKP, Derbent halkının kaşına
gözüne hayrandır da onun için mi
1600 evi sıfırdan yapıp bedavaya
halka geri verecektir?
Biz istemesek bile yıkmak için
ellerinde yasa var, kanun var. Yani
zaten başka bir seçeneğimiz yok.
Topbaş bile konuşurken, gerçek düşüncesini itiraf ediyor aslında: “işgal
edilmiş” diyor Derbent için… Yani
Derbent halkı işgalci demek istiyor.
Halka işgalci gözü ile bakan bir iktidar, işgal edildiğini düşündüğü alanı
geri halka verir mi?
Yasa diyor ki, evine yıkım kararı
verdikten sonra, evi boşaltmak için
15 gün süreniz var… Çıkmazsan
elektriğini, suyunu keserim diyor.
Yıkım parasını da sen ödeyeceksin
diyor… Biz evini yıkarken seni kiracı
olarak TOKİ evlerine yerleştireceğim
diyor… Zaten sahibi olduğumuz evlerimiz için, istersen sana evini geri
satabilirim diyor. Tatlı tatlı izin vermezsen, deprem riski var deyip yıkabilme yetkim var diyor… Yasalar
bunu söylerken, Topbaş’ın söylediklerinin ne anlamı var? Tek anlamı
var; o da şu ki: Direnişle karşılaşmadan, Derbent’i rahatlıkla elegeçirebilmek için yalan söylüyorlar.
İstersek evlerimizden çıkabiliriz
ve tüm bunları pratikte görüp yaşayabiliriz. Ama gideni geri getirmek

Halkımızın Bayramını Kutluyoruz
İstanbul'da 19 Ağustos günü Sarıgazi Halk Cephesi
tarafından Sarıgazi Demokrasi Caddesi girişine ve Yıldırımlar Düğün Salonu önüne olmak üzere “Halkımızın
Ramazan Bayramını Kutlarız” yazan 2 adet pankart
asılarak halkımızın Ramazan Bayramı kutlandı.
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daha zorlu bir mücadele gerektirecektir.
Bu yüzden devrimcilere güvenmeli, inanmalı, soru sormalı, öğrenmeliyiz…
Devrimciler, yıkımlara karşı direniş çağrısı yaparken nasıl bir çıkar
gözetiyor olabilirler?
Yıkımlar karşısında halkı bilinçlendirmek, yıkımlara karşı direnişi
büyütmek için için tutsaklığı, ölümü
göze alan devrimcilerin sesine kulak
verelim. Devrimcilerin kişisel hiçbir
çıkarı yoktur bu işte… Çıkar halkın
çıkarıdır. Emek halkın emeği…
Topbaş, yüklenici firmalardan garanti alacaklarını belirtmiş. Yani
daha almamış ama atış serbest, yalan
söylemek bedava…
Asıl gerçekler ise kısık sesle söyleniyor. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken Müdürlüğü tarafından
inşa edilecek yeni konutlara, yine
bölge halkı, cüzi bedellerle sahip
olacak. 1600 bağımsız bölümden
oluşan alanın dönüşümle birlikte yüzde 68'i konut, yüzde 13'ü yeşil alan,
yüzde 3'ü dini tesis alanı, yüzde 3'ü
okul alanı olarak belirlendi. Halen 7
bin nüfusa sahip Derbent Mahallesi'nin nüfusunun dönüşümle birlikte
10 bin kişiyi bulması öngörülüyor.”
(Hürriyet, 14.08.2012)
Cüzi miktar ne kadardır bilmiyoruz. Kendi evimizi neden yeniden
satın almak zorunda bırakıldığımızı
anlamıyoruz. Ödediğimiz deprem
vergileri ile yapılmayan evlerimiz
için neden 2. kez para ödemek zorunda bırakılıyoruz?
Halkımız, bu soruların cevaplarını
istemelidir. Kurda kuzu emanet edilmez…

AVRUPA’dakiBİZ
Emperyalistlerin halkları yönetmek için kullandığı yöntemlerden birisi "böl-parçala-yönet"tir. Halk birbirine düşerse,
kendisine asıl zulmedeni göremez... Bu nedenle sömürünün
yoğunlaştığı, halkın yoksulluğunun daha da arttığı dönemlerde,
bu sömürü ilişkisinin görülmemesi için halka uygulanan baskıda bir artış görülür. Baskı ile
halklar sindirilir, korkutulur ve
ırkçılar aracılığı ile bu açık bir teröre dönüşür.
Mesela 13 Ağustos'ta Yunanistan'a bağlı Paros adasında, 19 yaşındaki Pakistanlı bir göçmen, 15 yaşındaki Yunanlı bir genç kızın cep telefonunu çalmak isterken, kızı yaraladı. Ve buna karşı 5 Yunanlı ırkçı Atina şehir merkezinde, 20 yaşındaki bir
Iraklıyı bıçaklayarak sokak ortasında
öldürdü.
Altın Şafak Partisi'nden olan bu
ırkçı grup, birkaç gün önce de bir Romen ve bir Faslı göçmene saldırmıştı. Pire'de ise Müslümanlara ait ibadethaneye duman bombası atıldı ve 20
Pakistanlı'ya saldırıldı.
Bunun dışında bir Pakistanlı demir
çubukla başından yaralandı.
Girit'in Rethimno şehrinde de,
otobüs bekleyen 4 Hintli bıçaklı saldırıya uğradı.
Yunanistan Göçmen İşçiler Birliği, son altı ay içinde 500 göçmenin
saldırıya uğradığını açıkladı.
Yunan Devleti, ırkçıları yakalamak
yerine bir hafta içinde yaklaşık 6500
göçmeni gözaltına aldı ve tutukladı.
Emperyalizmin sömürüsü altındaki vatanlarını terk ederek, ekmek-

tos'ta başkent Berlin'de ProDeutschland adlı ırkçı grup,
Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldıran karikatürlerle eylem yaptı. Irkçılar, Almanya’daki camilerin yıkılmasını istedi.
Irkçıların, müslümanlara yönelik saldırısı üzerine
İslami 3 cemaat tarafından
ırkçılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hz.
Muhammed'e yönelik karikatürlerin
kullanmasını yasaklatmak isteyen
Müslümanların talebi Berlin Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme,
kararın gerekçesinde karikatürün ‘sanat özgürlüğü’ kapsamında korunduğu
ve yasal olarak dinî bir cemaate hakaret olarak yorumlanamayacağı”
ifadelerini kullandı.
Mahkemenin ırkçıları koruduğunu gösteren bu kararın hemen ardından Pro-Deutschland üyesi ırkçılar, bir
caminin önünde eylem yaparak, yine
Hz. Muhammed'in karikatürleriyle
birlikte “İslamlaşmayı Durdurun”
yazılı pankartlar taşıdılar.
Irkçılık, emperyalistler tarafından beslenip büyütülmektedir. Mahkeme kararlarıyla, Anayası Koruma
Örgütü gibi bizzat kendi örgütleriyle, bu örgütleri kurup, yönlendirmektedirler.
Tüm dünyanın ezilen halkları olarak, yoksulluğumuzun, açlığımızın, işsizliğimizin kaynağının başka ezilen
halklar değil, emperyalizm olduğunu
görmeliyiz. Asıl düşmanımız emperyalist devletlerdir. Irkçıları üzerimize salan da onlardır. Irkçılığın kalkmasını istiyorsak, emperyalizme karşı mücadele etmeliyiz.

Yunan Halkı;
Düşman
Mülteciler Değil,
Emperyalizmdir!
lerinin peşinden giden insanlar, hayatta kalabilmeye çalışıyorlar. Yoksulluğu yaratan emperyalizm, insanların iş-ekmek uğruna ölümü göze alarak göç etmelerine sebep olan emperyalizm, gittikleri yerlerde hayatta
kalabilmek için hırsızlık yapmak zorunda bırakan yine emperyalizm... Öte
yandan Yunan halkının yoksullaşmasının, aç bırakılmasının sorumlusu da emperyalizm. Ama onlar istiyor
ki, yoksulluklarının, açlıklarının sorumlusu olarak kendilerini değil de
vatanlarındaki yabancıları görsünler
ve onlara saldırsınlar. Böylelikle sömürü gizleniyor, öfke farklı bir alana
yönlendiriliyor. Halklar birbirine düşürülüyor.
Halkın öfkesini bu şekilde başka
yöne aktaran emperyalizm, iktidarını sürdürmeye, halkı yönetmeye devam ediyor. Krizini en az hasarla atlatmaya çalışıyor.
Emperyalizmin krizi derinleştikçe ırkçılık da artıyor.
Almanya'da bunun örneklerini
çok yaşıyoruz... Yunanistan'da Pakistanlılara, Hintlilere saldırılıyorsa;
Almanya'da da Türklere, Yunanlılara, Müslümanlara saldırılıyor...
Almanya'da son olarak, 19 Ağus-

En Güzel Bayramları Vatanımızda
Kendi Halkımızla Kutlayacağız
Anadolu kültürünün en güzel, değişmez ve birleştirici geleneklerinden olan bayramlarımızı vatanımızdan
uzaklarda olsak da, emperyalizme, faşizme karşı en değerli silahlarımız olarak, sahiplenmeye devam ediyoruz.
Halk değerleriyle vardır, bu gerçeği hiç aklımızdan çıkarmadan yaşıyor ve savaşıyoruz ülkemizin uzağında.
Güzel ülkemizin, güzel çocukları daha güzel bayramlar
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görsün diye savaşırken ayrı düştük ülkemizden ama bizler Büyük Ailenin fertleri olarak dünyanın neresinde olursak olalım, toprağımızın kokusunu, rengini taşıdık her
yere. Yine aynı kin ve özlemlerle halkımızın Ramazan
Bayramı’nı kutladık.
En güzel bayram, mücadelenin coşkusuyla dolu bayramlardır diyerek bayramın birinci günü sokak sokak, kafetarya kafetarya bildiri dağıtırken... Bayramın ikinci günü
ise Atina'nın göbeğindeki meydanda mücadelemizi haykırıyorduk.
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Avrupa’da
JULİEN LAHAUT
KATLEDİLİŞİNİN 62.
YILINDA MEZARI
BAŞINDA ANILDI!
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Belçika Komünist
Partisi Başkanı ve II.
Dünya Savaşı sırasında faşizme karşı direniş kahramanı Julien
Lahaut katledilişinin
62. yıldönümünde
Halk Cepheliler’in de
katılımıyla yoldaşları
tarafından mezarı başında anıldı.
Lahaut direniş sırasında Naziler tarafından tutuklandı, yoğun işkencelere maruz kaldı ve Mauthausen toplama kampına kondu. Savaştan sonra Belçika'ya döndü ve Komünist Partisi’nin başına geçti.
11 Ağustos 1950'de I. Baudouin'in parlamentoda Belçika kralı olacağını duyurmasından sonra bir komünist parlamenter
"Vive la République!" (Yaşasın Cumhuriyet!) diye bağırmış…onu Lahaut izlemişti. Bundan birkaç gün önce Belçika'ya monarşinin, özellikle de Nazilerle işbirliği yapan Kral III. Léopold'ün geri dönmemesi için 500.000 kişinin katıldığı bir
grev yapılmıştır. Grevin başlamasından bir
hafta sonra, yani 18 Ağustos’ta Lahaut evinin önünde iki kişi tarafından vurularak öldürülür.

DÜŞMAN NEREDEYSE
CEPHE ORASIDIR!
YOLDAŞIMIZ, GAZİMİZ NEVZAT KALAYCIYI
TÜRKİYE FAŞİZMİNE TESLİM ETTİRMEYECEĞİZ!
Emperyalizme karşı sonuncumuza kadar
mücadele etmeye and içtik. Son nefesimize kadar devrim için savaşacağız dedik. Bu
uğurda vatan topraklarımızdan ayrı düştük
ama kopmadık mücadeleden. Düşman da
biliyor cepheyi sağlam kılanın cephe gerisi olduğunu. Bunun için alçaklığını dünyanın
her yerinde göstermeye çalışıyor. 96 Ölüm
Orucu gazimiz Nevzat Kalaycı’nın Yunanistan’da tutuklanmasının nedeni de Yunana devletinin Türkiye faşizmiyle işbirliği yapmasıdır. Türkiye faşizm gazimizin iadesini istiyor,
bizi bu baskılarla yıldırmaya çalışıyor. Başeğmeyeceğiz dünyanın neresinde olursak olalım bizi yola getiremeyecekler.
Nevzat Kalaycı serbest bırakılana kadar kampanyaya başlıyoruz. Yoldaşımızı zulmün elinde bırakmayacağız. Türkiye faşizmine iade edilmesine
engel olacağız.

"NEVZAT KALAYCI'YA ÖZGÜRLÜK!"
Yunanistan Halk Cephesi üyeleri, 20 Ağustos günü Atina'da, meclisin önünde bulunan Sintagma Meydanı’nda yaptıkları eylem ile Yunan
halkına başlattıkları kampanyayı duyurdu. Aynı yerde açıklama sonrasında
açılan ve kampanya sonuna kadar açık kalacak olan masadaki imza standıyla Yunan halkına Nevzat Kalaycı'ya “destek” çağrısı yapıldı.
Halk Cepheliler Nevzat Kalaycı’yı emperyalizmin elinden alana kadar, her gün sabahtan akşama kadar orada olacaklarını söylediler.
Nevzat Kalaycı'ya Özgürlük kampanyası kapsamında 19 Ağustos günü
Atina’nın Exerhia denen kafelerin yoğunlukta olduğu bölgede Halk Cepheliler sokaklardaydı. Toplu halde ellerinde bildiri ve imza föyleriyle kampanyayı birebir yaptıkları sohbetlerle halka anlatarak 85 imza toplandı.

Almanya'nın
Duisburg şehrinde 11 Ağustos
günü Komutan
Hasan Selim Gönen (Rıza) Halk
Cepheliler tarafından anıldı.
Anmada Hasan
Selim Gönen için
yapılan açıklamadan
alıntılar okundu; halkımızın adalete olan özlemini ve feda kültürünü anlatan bir konuşma
yapıldı. Yapılan konuşmalarda, daha çok Rıza Komutanlara ihtiyaç olduğu ve asıl önemli olanın onların bu mücadelesini insanlarımıza aktarmak olduğu anlatıldı.

Hasan Selim Gönen
Anılmaya Devam Ediyor!
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Örgütlü Olan
Asimilasyona Karşı
Direnenlerdir!
Almanya’nın Duisburg şehrinde 11 Ağustos günü Meidrich ve Hamborn mahallerinde
Anadolu Gençlik, kendi yayını olan Bizim
Gençlik gazetesinin dağıtımını yaptı.
Asimilasyona karşı kendi kültürümüze sahip çıkmanın öneminin vurgulandığı çalışmayla ilgili olarak Anadolu Gençlik şu değerlendirmede bulundu; "Halkın kapısını
çaldığımızda bizi geri çevirmediğini gördük,
halk kendi emeğine sahip çıkıyor." Çalışma
sırasında toplam 25 dergi halka ulaştırıldı.

mesi talebiyle Anadolu Federasyonu tarafından başlatılan kampanya çalışmaları devam ediyor.
18 Ağustos günü Belçika'nın Liege
şehrinde, Türkiyeli’lerin yoğun olarak
yaşadığı Seraing bölgesinde 50 afiş
asıldı. Anadolu Federayonu çalışanları, halka yönelik konuşmalarında "Irkçı savcının değerlerimize ve inançlarımıza saldırmasına
sessiz kalmayacağız.
Belçika Devleti, başta
Adalet Bakanı ve ilgili tüm kurumlar bu saldırıya ortak olmuştur.
Adalet Bakanlığı'na ve savcı Allegaert'e
tekrar sesleniyoruz verin cenazelerimizi..." dediler.

Irkçı Savcının Değerlerimize ve
İnançlarımıza Saldırmasına
Sessiz Kalmayacağız!
Belçika savcısı Marc Allegaert tarafından ailesine verilmeyen Aygün
kardeşlerin cenazelerinin teslim edil-

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin 49.'su, 15-18 Ağustos 2012 tarihleri arasında,
Nevşehir'in Hacı Bektaş İlçesi’nde yapıldı. Devrimci Alevi
Komitesi (DAK) de 16-17
Ağustos tarihlerinde törenlerde yer aldı.
15 Ağustos gecesi İstanbul'un Armutlu, Gazi Mahallesi
ve Sultanbeyli bölgelerinden
kalkan otobüslerle 140 kişi Hacı
Bektaş'a hareket etti. 16 Ağustos sabahı Hacı Bektaş'a varıldı ve konaklanacak
yere yerleşildi. Resmi açılış törenleri öncesinde, törenin yapıldığı alana bir
yürüyüş düzenlendi. “Ucube Olan Karacaahmet Dergahımız Değil, Karaağaç
Dergahı Üzerine Kurduğunuz İl Binasıdır” yazılı pankart arkasında “Davamız Mahşere Kalmayacak”, “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” yazılı önlükler giyen DAK üyeleri, yürüyüş boyunca “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “İnanç
Özgürlüğü İstiyoruz”, “Katil AKP Hacı Bektaş'tan Defol” sloganları atıldı
ve bildiri dağıtıldı. Yürüyüş boyunca halk, alkışlarla destek verdi.
Polisin provokasyon çabaları ve barikatına rağmen alana sloganlarla girildi. Alanda da pankartın yüksek bir noktadan açılmasını engelleyen polisin çabalarına rağmen pankart, kitlenin en önünde açıldı. Bunun üzerine de
polisler, pankartın önüne dizilerek görünmesini engellemeye çalıştılar.
Daha sonra stantların açıldığı bölgede “Dergahlar Bizimdir Alacağız” yazılı pankart asılarak stant açıldı. 2 gün boyunca kitap, dergi satışı ve İnanç
Özgürlüğü Broşürü ve “Dergahlarımız Müze Değil İbadethanedir” başlıklı
bildiriler dağıtıldı. 27 Nisan tarihinde Çorum'da yapılan operasyonda tutuklanan
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Çorum Temsilcisi Halil Top'un
serbest bırakılması için imza toplandı.
İlk günün akşamı, konaklama yerinde belgesel gösterimi ve Hacı Bektaş'ın
gerçek kimliğini anlatan bir sunum yapıldı. İkinci gün ise; Beştaş, Deliklitaş ve Hacı Bektaş Dergahı gezileri yapılarak program tamamlandı. Dergah'ın
ve ziyaret yerlerinin paralı hale getirilmesi ve ziyaretçilerden para alınmasını protesto eden DAK üyeleri, ziyaret yerlerine ve Dergah'a para ödemeyerek girdi. Öğleden sonra da otobüslerle İstanbul'a dönüş için yola çıkıldı.

DERGAHLAR BİZİMDİR
ALACAĞIZ!

Irkçılığa Karşı
Birlik Olalım!
Almanya’nın Hamburg şehrinde,
Anadolu Federasyonu üyeleri, 19
Ağustos günü Altona semtindeki
Folkspark'ta bir piknik düzenledi. İlk
iki saat pikniğin amacı üzerine çeşitli sohbetlerle ve gençlerin eğlenmesiyle geçti. Yemek ve çaylardan
sonra saz çalınıp türküler söylendi.
Daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.
Pikniğin amacı üzerine yapılan
konuşma ve sohbetlerde, Almanya'da asıl sorun olan ırkçılık sorunu
üzerinde duruldu. Irkçılığın bir devlet politikası olduğu anlatıldı.

Katil Polis
Çayan’dan Defol!
İstanbul Çayan Mahallesi’nde
yaşanan polis terörüne karşı Çayan
Halk Cephesi yazılı bir açıklama
yayınladı.
Çayan Mahallesi’nin devrimciler
tarafından kurulan, örgütlü bir
mahalle olmasından kaynaklı sürekli saldırı altında olduğu belirtilen
açıklamada, halk düşmanı polisin
mahalleyi işgal ederek, mahalle
halkının bağımsızlık, demokrasi
mücadelesine engel olmaya çalıştığı
belirtildi.
“Diyorlar ki ben zulüm ederim,
sizi yok sayarım, ama sesinizi çıkarmayın uzak durun devrimcilerden
diyor. Örgütlü olmayın emperyalizme ve işbirlikçilere köle olun diyor”
denilen açıklamada; anayasal haklarını istemenin, parasız eğitim, parasız sağlık istemenin, “füze kalkanı
değil demokratik lise” demenin,
“Amerika defol!” demenin suç
olmadığı vurgulandı.
Açıklamanın sonunda mahalle
halkı katil polise karşı mücadele
etmeye çağrıldı. Yıllardır mahalle
halkına zulmeden, insanları katleden polisin mahallede işi olamayacağı belirtilen açıklama; “Birleşelim
halkın yenilmez gücünü birlikte
gösterelim. Katil polis mahallemizden defol!” denilerek bitirildi.

Sayı: 327

Yürüyüş
26 Ağustos
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
1 Eylül - 7 Eylül
1994’ün 3-4
Eylül günleri boyunca Dersim’in
Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale Köyü Arasor
Hülya ATEŞ
Aydemir ŞAHİN
Orhan KORKUT Deresi mevkiinde süren çatışmalarda şehit düştüler.
Aydemir Şahin, 1970 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Karaçayır köyünde
doğdu. Hekimhan Meslek Lisesi'ni bitirdi. Okul ihtiyaçlarını
Nurhan AZAK
Asuman KOÇ karşılamak ve ailesine maddi
destekte bulunmak için hem
okur hem de çalışırdı. Devrimcileri tanıdıkça mücadeleye
her geçen gün daha fazla bağlanarak kısa sürede Devrimci
Sol saflarında yerini aldı. Israrıyla, mücadelesiyle, örnek kişiliğiyle 1993 Mart’ında gerillaya katıldı. Katledildiğinde grup
komutanı idi.
Hülya Ateş, 1977 Hozat doğumludur. Bir emekçi olarak
büyüdü. İlkokuldan sonrasına gidemedi ama Anadolu

Anıları Mirasımız
Asuman Koç’u bir yoldaşı anlatıyor:

“HEPİNİZİ, PARTİMİ, HALKIMI
ÇOK SEVİYORUM!”
Asuman, Devrimci Sol gerillalarını çocuk yaştayken tanımıştı. Onlara o zamandan gönül vermişti. '91'de halk düşmanlarından hesap sorarken şehit düşen Devrimci Sol gerillası Hayri Koç amcasıydı. Gerillalar evlerine sürekli gelirlerdi.
Asuman da hep onlar gibi olmak isterdi. Asuman bu umudu
hep canlı tutmuştu.
Devrimci Sol gerillalarını, amcasının şehit düşmesinden sonra görmüştü tekrar. Çocukluğundan beri beklediği umut olan
gerillalar şimdi karşısındaydı. Devrimci Sol gerillası olma isteğini,
gerillalar evlerine her geldiğinde belirtiyordu. Okuma yazması yoktu. Ama zulmü görmek için okumaya gerek yoktu. Komutanımız Nazım (Karaca), Asuman'a gerillaya katılmadan önce
okuma yazmayı öğrenmesi için bir kitap vermişti. Harfleri göstermiş ve kitabın sayfalarına bakarak yazmasını söylemişti.
Asuman'ın çocukluğundan beri umutla beklediği an gelmişti.
'93 Temmuz ayı idi. Asuman da artık bir halk kurtuluş savaşçısı olmuştu. Ailesi, Asuman'ı gerillaya, düğüne bayrama gönderir gibi uğurladı. Ailesi 12 Eylül'den sonra yoğun baskı yaşamıştı. Evlerinden çıkarılmışlar, babası defalarca gözaltına alınmış, işkence görmüş, dövülmüştü. Şimdi bunları reva gören düzene karşı kızlarını dağlara, savaşa gönderiyorlardı. Gururla bakıyorlardı kızlarına. Asuman'ın yüreği halkına olan bağlılığı, zulme olan kini ve savaşma azmiyle çarpıyordu.
Asuman gerillada... Burada bağlılık, fedakarlık ve cesaret olarak somutlanır. Gerillaya katıldığı günden şehit düştüğü ana kadarki yaşamı dopdolu ve kahramanlıklarla dolu geçti.

“Silahımın düşmanın eline geçmesini istemiyorum.
Silahıma iyi bakın. Yoldaşlarıma ve halkıma selam
söyleyin. Hepinizi çok seviyorum.”

Nurhan Azak
halk geleneklerinin okulunda yetiştirdi kendini. Düzenin kadına biçtiği rolü daha küçük yaştan itibaren reddetti. İnisiyatifli, herkesin yardımına koşan, sözünü sakınmayan bir genç
kız olarak yetişti. Devrimci Sol gerillalarıyla tanıştı. 1993
Temmuz’unda gerillaya katıldı.
Orhan Korkut, 1974 Kahramanmaraş doğumludur. İlkokulu bitirdikten sonraki yaşamının büyük bölümü Dersim'de
geçmiştir. Dersim'de akrabalarının yanında kaldığı sırada
devrimcileri, gerillaları tanımış ve gerilla olmaya karar vermiştir. 1993 Ekim’inde gerillaya katıldı. Bir halk kurtuluş savaşçısı olarak ölümsüzleşti.
Nurhan Azak, 1974 Pertek doğumludur. Devrimcilerle
1991'de lise ikideyken tanıştı. 1992'den itibaren Devrimci
Solcularla birlikte hareket etmeye başladı. Köyünde, liseli
gençlik içinde, Pertek'te görevler aldı, sorumluluklar üstlendi. Haziran 1993'te gerillaya katıldı.
Asuman Koç, 1971 Çemişgezek doğumludur. Okulu
olan ama öğretmeni olmayan bir köyde yaşadığı için okula
gidemedi. Okuma-yazmayı kardeşlerinden öğrendi. Çocukluktan beri devrimcilerle içiçeydi. 1980-84 yıllarında köylerine gelen Devrimci Sol gerillalarını tanıdı. Amcası Hayri Koç
da bir Devrimci Sol’cuydu. 1991'de Devrimci Sol gerillalarından Nazım Karaca ve Mürsel Göleli'yle tanıştı, onlardan çok
etkilendi. 1993 Nisan’ında gerillaya katıldı. Bir savaşçı olarak ölümsüzleşti.
Asuman gerillaya katılmadan önce başladığı okuma yazma isteğini gerillada da sürdürdü. Özellikte karargahta sayfalarca kitabı bakarak yazıp, okudu. Bu ısrarı, özverisi, çabası
ve tuttuğu işi kopartan yönüyle tamamen okuma yazmayı öğrenmişti.
Asuman her zaman coşkulu ve moralliydi. Görev bilinci onda
somutlanıyordu. "Bu işi yapamam, bu çanta ağır, bu yol çok uzun,
açlık, yorgunluk" dememişti. Her göreve gönüllü talip oluyordu.
Asuman mevzi kazar, sığınak kazar, odun toplar, yük taşır, yoldaşlarıyla tartışır, halka anlatır, her işi yapardı.
'94'ün Ağustos ayında Çemişgezek'te faaliyet yürüten Hayri Koç Müfrezesi'nin savaşçısıydı. Çemizgezek'in faaliyet yürütülen köylerini tanıyordu. Kendi köylerine de sık sık gidiyorlardı. Kendi köylerine gittiklerinde akrabaları, ailesi ve köylüler Asuman'ı görmeye gelirlerdi. Genç kızlar ona hayranlıkla bakıyorlardı. Onunla konuşuyor, etrafını çembere alıyorlardı.
O da onlara anlatıyor, öğretiyordu. Asuman'ın kendi dönüşümündeki ısrarı herkes tarafından örnek alınmalıdır.
'94 yılının 2 Eylül akşamı kendi köyü olan Axtük'e gitmişlerdi. Köylülerle konuştuktan sonra araziye çıktılar. Ertesi gün
Ulukale Köyü'ne gideceklerdi. Görevleri kışlık ihtiyaçları toplamaktı. Asuman da her şeyiyle bu göreve yoğunlaşmıştı.
Müfreze 3 Eylül günü akşam üstü yola koyuldu. Düşman
da Ulukale Köyü'nün etrafına pusu atmıştı. Müfreze köyün üstündeki yamaca ulaştığında asker onları gördü. Onlar da askerleri gördü. Ve geri döndüler. Ne var ki asker döndükleri yerde de vardı. İki yönlü ateş başladı. Asuman ilk vurulanlardandı.
Yaralanmıştı. Yanındaki yoldaşı Nurhan (Azak) yanına gelerek, Asuman'ın yarasını sardı. Ailesine ve diğer yoldaşlarına
son sözlerini söyler: "Ailemi çok seviyorum. Onlara selamlarımı söyleyin. Kardeşlerimi benim yerime öpün. Yoldaşlarımı
tek tek öpün yerime. Selamlarımı iletin. Hepinizi, partimi, halkımı çok seviyorum...

1972’de Zonguldak-Ulus, Kirazcık Köyü’nde doğdu Gülay. 1990’da Dev-Genç saflarında mücadeleye katıldı. Dev-Genç’in kadrolarından olan eşi Erol Yalçın’ın katledilmesine rağmen, mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1994’te tutsak düştü. 2000’deki hücre
Gülay KAVAK saldırısına karşı Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 19 Aralık katliamından sonra zorla müdahaleye maruz kaldı. Bir süre
sonra tahliye edildiğinde, tahliye rüşvetini reddetti. İhanete
meydan okuyarak kahramanlığın yolunu seçti ve 7 Eylül
2001’de Armutlu direniş mahallesinde ölümsüzleşti.
1968 doğumlu, Sivaslı Ali Rıza, İstanbul
Gazi’de mücadele içinde büyüdü. Çeşitli
görevler üstlendi. 1991’de bir silahlı birlikte
yer aldı. 1 Eylül 1992 günü İstanbul Avcılar’da bir işkencecinin cezalandırılmasına
yönelik eylemde şehit düştü.

Ali Rıza
KARAGÖZ

7 Eylül 1991’de Hollanda’da faşistler
tarafından katledildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN MEZARI
ÜZERİNDE OT BİTMEYECEK!"
Dev-Genç’liler, Ramazan Bayramı’nda mezar ziyaretleri yaparak, şehitlerini andılar. En değerlilerimizin yattığı mezarlarda ot bitmeyeceğini söyleyen DevGenç’liler, kavgayı büyütme sözü verdiler.

İzmir
İzmir’de Dev-Genç'liler, Aralık direnişinin yaratıcısı
olan ve 1992'de İzmir'de şehit düşen Hamiyet Yıldız'ı
18 Ağustos günü Ramazan Bayramı arifesinde Pınarbaşı'na giderek mezarı başında andı.
Mezar yıkanıp temizlendikten sonra, devrim şehitlerini simgeleyen kızıl karanfillerle süslendi. Ardından
anma programına geçildi. Hamiyet Yıldız'ın hayatını anlatan bir yazının okunduğu anmada "Sabo'nun Kızları"
şiiri okundu. Anma Dev-Genç ve Bize Ölüm Yok
marşlarının söylenmesiyle sona erdi.
Halk Cepheliler de aynı gün Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki, şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettiler.
Müjdat Yanat, M. Gökhan Özocak, Ü. Doğan Gönül ve
Gürsel Akmaz’ın mezarları ziyaret edilip karanfillerle
süslendi.

Dursun IŞIK

Ankara

Kemal PİR

M. Hayri DURMUŞ

Akif YILMAZ

Ali ÇİÇEK

Diyarbakır Ölüm Orucu Şehitleri
Cuntanın teslim alma dayatmasına karşı 14 Temmuz
1982’de Diyarbakır Hapishanesi’nde başlayan ölüm
orucunda, Kemal Pir 7 Eylül'de, M. Hayri Durmuş 13
Eylül'de, Akif Yılmaz 15 Eylül'de, Ali Çiçek 17 Eylül
1982'de şehit düştüler.
Dünya halklarının “Ho Amca”sıydı.
Bu sıfatı, Vietnam devrimindeki teorik,
pratik önderliğiyle, halkını kurtuluşa
ulaştıran kurmaylığıyla kazandı.
1925’te yaktığı kurtuluş ateşi, Amerikan emperyalistleri Vietnam’dan kovuluncaya kadar sönmedi. Giap’ın sözleriyle “Gücünü proleterya enternasyoHo Chi MİNH
nalizmine ve sosyalizmine sıkı sıkıya
bağlılıktan, halkına duyduğu sınırsız sevgiden, kahramanlık ve yurtseverlik geleneğinden alıyordu... M-L ışığında en yüksek düzeye ulaşan çağımızın sosyalist
devriminin getirdiği ahlaki ilkeler Ho Amca'da somutlaşmıştır...” 3 Eylül 1969’da aramızdan ayrıldığında, eşsiz
bir direniş destanını ve parlak bir zaferi dünya halklarına miras bıraktı.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Ankara’da DevGenç’liler, Gökçe Şahin’in mezarını ziyaret etti. Mezarın
yıkanarak kızıl karanfiller bırakılmasının ardından,
Gökçe Şahin’in hayatı ve mücadele yaşamı üzerine kısa
bir konuşma yapıldı. Ayrıca “Bir Oğul Büyütmelisin”,
“Düşenlere” ve “Bize Ölüm Yok” isimli türküler seslendirildi. Ziyaret, “Gökçe Şahin Ölümsüzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” ve “Bedel Ödedik, Bedel Ödeteceğiz” sloganlarıyla sona erdi.

Hatay
Halk Cepheliler, bayramın 1. günü Antakya’da devrim şehitleri Ali Saban, Selim Yeşilova, Ahmet Öztürk,
Yazgülü Güder Öztürk, Hamide Öztürk, Yusuf Kutlu ve
Fatma Bilgin’in ailelerini ve mezarlarını ziyaret ettiler.
Ayrıca Hatay’da bulunan tutsak aileleri ziyaret edilerek bayramlaşıldı. Ziyaretlerde ailelerle sohbet edilerek
sorunları dinlendi. Halk Cephelilerin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olan aileler, kapılarının
her zaman devrimcilere açık olduğunu belirttiler.

Elazığ
Elazığ'da ise, Elazığ Haklar Derneği üyeleri, bayramın
1. ve 2. günü karanfillerle Elazığ'daki şehit ailelerini ziyaret ettiler. Bayramın 3. günü ise Elazığ Gülmez Mezarlığı’na gidilerek şehit düşen Halk Kurtuluş Savaşçıları
ziyaret edildi. Mezarlık ziyaretinin ardından ailelerle dernekte bayramlaşma programı yapıldı. Programda sohbetler yapıldı ve türküler söylendi.

Mizah Mazlumun Zalimden
İntikam Alma Aracıdır
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