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POLİSLER; SİZ DE HALK ÇOCUKLARISINIZ
AKPNİN İŞKENCECİSİ, KATİLİ OLMAYIN!
HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

İSTİFA EDİN! SİMİT SATIN!
Halk Çocuklarını, Devrimcileri Sokak
Ortasında Kurşuna Dizmenin Hesabını Vereceksiniz!
20 Temmuz 2012’de yoldaşımız Hasan Selim Gönen’i katleden polislerin bulunduğu 75. Yıl
Sultangazi Polis Karakolu’na savaşçımız İbrahim ÇUHADAR tarafından 11 Eylül tarihinde bir
FEDA EYLEMİ gerçekleştirilmiştir. Feda Savaşçımız İbrahim ÇUHADAR (İrfan) şehit düşerken
işkenceci katil polislerden Bülent Özkan ölmüş, bir emniyet amiri, iki komiser yardımcısı ve bir
polis toplam sekiz kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Karakol’da yaralananların arasında
halktan insanların da olduğu söylenmektedir. Elimizde olmayan nedenlerle halktan insanlara
verdiğimiz zarardan dolayı yaralıların yakınlarından ve halkımızdan özür dileriz.

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012
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WDevrimci Halk Kurtuluş Cephesi’nin 12 Eylül 2012
tarihli ve 393 sayılı açıklamasıdır:
***
AKP’nin işkenceci katil polisleri, halk çocuklarını, devrimcileri sokak ortasında katletmenin hesabını vereceksiniz!
Halkımız! Feda savaşçımız İbrahim Çuhadar’ın eylemini gerçekleştirdiği karakol ne sıradan bir karakoldur, ne
de karakoldaki polisler sıradan polislerdir.

ailelerimizin hesabını sormak içindir!
Bir buçuk ay önce 20 Temmuz’da Gazi Polis Karakolu
polisleri tarafından katledilen Savaşçımız Hasan Selim Gönen’in hesabını sormak içindir!
Her gün sokak ortalarında katledilen halk çocuklarının hesabını sormak içindir!
Gazi Polis Karakolu rastgele seçilmiş bir hedef değildir.
Hasan Selim Gönen’in katilleri yargılanıncaya kadar
karakollarınızı başınıza yıkmaya devam edeceğiz...

Gazi Polis Karakolu İşkenceci,
Katliamcı Kontrgerillanın
Karargahlarındandır!

Birimizi Katlettiğinizde Hepimiz
Ayağa Kalkacağız. Yoldaşlarımız,
Halkımız Adaletsiz Kalmayacak!

Gazi Polis Karakolu İŞKENCE MERKEZİDİR.
AKP’nin işkenceci katil polislerinin bulunduğu karakoldur. Geçtiğimiz ay içinde savaşçımız Hasan Selim Gönen’i
sokak ortasında katleden polisler Gazi Karakolu’nun
polisleridir.
Gazi Polis Karakolu’nun suçları sadece bununla da sınırlı değildir. Bu Karakol işkenceciliğiyle, katliamcılığıyla,
halka karşı terörüyle tescilli bir karakoldur.
12 Mart 1995’de Gazi Mahallesi’nde 12 kişiyi katleden
kontrgerillacı katiller bu karakolda organize olup katliamları
planlamışlar ve gerçekleştirmişlerdir. 1995 yılında Gazi
ve Ümraniye’de 6’sı Cepheli toplam 18 kişiyi katlettiler.
18 kişinin katili AKP iktidarı tarafından AKLANDI!
Tam 17 yıldır Gazi’de katledilen şehitlerimizin aileleri
adalet bekliyor.
Gazi Polis Karakolu Gazi katliamından bugüne Gazi
halkına karşı hergün terör estiren, işkence yapan bir işkence
merkezidir.
Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar’ın Gazi Polis Karakolu’na yönelik eylemi 17 yıldır adalet bekleyen şehit

Hasan Selim’i kim katletti? Katiller yargılanmadığı sürece biz yargılayacağız! Katillerin cezasını biz vereceğiz!
HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!
Bu ne pervasızlık. Sokak ortasında bir devrimciyi katlettiler. Katiller hakkında soruşturma dahi açılmıyor.
Katiller yeni katliamlar için elini kolunu sallayarak geziyor.
Göstermelik olarak tutuklananlar da üç-beş ay içinde serbest bırakıldıkları yetmiyor, terfi ettiriyorlar.
12 Ağustos’da İzmir Karabağlar’da hurdacılık yapan
üç kardeşin üzerine polisler sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kardeşlerden Emrah Barlak sokak ortasında güpe
gündüz herkesin gözleri önünde katledildi.
EMRAH BARLAK’IN KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!
30 Ağustos’ta Ankara Keçiören’de Cem Aygün’ü
“dur ihtarına uymadı” diyerek katledip, pervasızca
“ayagım kaydı, düşerken silah ateş aldı” dediler. Katil
polisler serbest bırakılırken Cem Aygün’ün ablaları gözaltına alındı. CEM AYGÜN’ÜN KATİLLERİNİ İSTİ-

YORUZ!
İki yıl önce Muğla’da Üniversite öğrencisi Şerzan
Kurt’u katleden polisler serbest bırakıldı. ŞERZAN
KURT’UN KATİLLERİNİ İSTİYORUZ!

Halk Çocukları ve Devrimciler
Sahipsiz Değildir!
AKP’nin işkenceci katil polisleri hemen hergün bir halk
çocuğunu sokak ortasında köşe başlarında katlediyor.
Şu tabloya bakın;
 AKP’nin iktidarının sadece son 8 yılında 764 kişi polisler tarafından katledildi.

şı koruyan baskı ve terör kurumudur.
Yukarıdaki tablo polis teşkilatının kime karşı ne
amaçla var olduğunu ortaya koymaktadır.
Onun için polislere diyoruz ki; halkı katletmekten vaz
geçin. Halkın kurtuluşu, vatanımızın bağımsızlığı için sömürü yağma ve talan düzenine karşı savaşan devrimcileri
katletmekten, işkence yapmaktan vazgeçin.
Siz de yoksul halk çocuklarısınız. Halka ve devrimcilere
düşman olmamak için halka karşı faşist terörün bir kurumu
olan polis teşkilatından istifa edin.

 2007 yılında “Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası’nda
yapılan değişiklikten sonra bugüne kadar polis tarafından 24’ü karakollarda işkenceyle olmak üzere toplam 120 kişi katledildi.

Ekmek parası için mi yapıyorsunuz? İşkence ve katliam gibi onursuzca bir iş yapmaktansa gidin simitçilik yapın. Onurlu bir iş yaparak ekmek paranızı kazanın. Çocuklarınızın karnını işkence yaparak kazandığınız parayla
doyurmayın.

 2002-2012 yılları arasında 181 çocuk katledildi.
 129 faili meçhul cinayet işlendi!
 2002-2009 yılları arasında 29 bin 511’i polis olmak
üzere 34 bin 931 kolluk kuvveti hakkında işkence nedeniyle şikayette bulunuldu.

Yüksek Güvenlikli F Tiplerinizden
Çıkan İbrahim Çuhadar
Yüksek Güvenlikli Polis Merkezinizi
Harabeye Çevirdi!

 20 bin polis, jandarma ve gardiyan hakkında “takipsizlik” kararı verildi.
 8 bin 415 polis, jandarma ve gardiyan hakkında
kamu davası açıldı. Bu davaların yüzde 90’ı beraat ettirildi.
 24 kişinin işkenceyle öldürüldüğü 24 karakolun
24’ünde de kameralar bozuk dendi.
Arkasında AKP’nin sınırsız korumasını gören katil
polisler artık katliamlarını, işkenceleri gizleme gereği
duymuyor. Halkla alay eder gibi akıllara ziyan açıklamalar yapıyorlar.
HALK SAHİPSİZ DEĞİL. HALK ADALETSİZ
KALMAZ. KATLİAMLARINIZ, İŞKENCELERİNİZ
YANINIZA KAR KALMAZ.
AKP’nin polisleri!
Sizler de halk çocuklarısınız. Amerikan uşağı AKP’nin
iktidarını korumak için halkı katletmekten, işkence yapmaktan, halkın her türlü hak arama eylemlerini gaza boğmaktan vazgeçin!
Halk çocuklarını ve devrimcileri katletmenize sessiz
kalmayacağız. Amerikan uşağı AKP’nin korumasına güvenmeyin. Devlet katillerini sonsuza kadar koruyamaz.
Kullanır, işi bitince bir köşeye atar.
Bakın Mehmet Ağar’a, bakın Korkut Eken’e, İbrahim
Şahin’e bakın. Ayhan Çarkın’a bakın.

Polisler İstifa Edin! Ekmek Paranız
İçin Onurlu Bir İş Yapın! Simit Satın!
Hiç kimse polisliği ekmek parası kazanmak için bir
meslek olarak görmesin. Polis teşkilatı Amerikan uşağı faşist AKP’nin sömürü yağma ve talan düzenini halka kar-

İbrahim Çuhadar’ı sahte belgelerle, asılsız iddialarla
yıllarca hapishanelerinizde tutsak ettiniz. F Tipi tecrit hücrelerine attınız.
F Tiplerinde düşüncelerimizi, beyinlerimizi teslim alacaktınız. Sandınız ki F Tiplerinin tecrit hücrelerinde hafızalarımızı yitireceğiz, Buca’yı, Ümraniye’yi, Ulucanlar’ı
ve 19 Aralık hapishaneler katliamını unutacağız. 19 Aralık katliamının katillerini aklarken, katliamdan sağ kurtulan tutsaklar hakkında dava açtığınızı unutacağız. Bayrampaşa’da diri diri yaktığınız yoldaşlarımızın hesabını
unutacağız. F Tipi tecrit politikalarıyla katlettiğiniz 122
insanımızın hesabını unutacağız...
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16 Eylül
2012

Hayır Unutmadık, Unutmayacağız!
Sorulmadık Hesabımız Kalmayacak!
Yüksek Güvenlikli Karakolarınız
Sizi Koruyamadı, Koruyamayacak!
Gazi katliamından sonra halkın adaletinden korkunuzdan yerleşim yerlerinden yalıtılmış bir tepeye özel betonlarla yüksek güvenlikli karakol inşa ettiniz. Sandınız
ki, yüksek güvenlikli karakollarınız sizi koruyacak. Ne
yüksek güvenlikli F Tipleriniz hesap sormamızı engelleyebildi, ne de yüksek güvenlikli karakollarınız sizi koruyabildi. Cehennemin dibine de girseniz sizi buluruz. Cehennemi çok iyi biliriz biz; cehenneme çevirdiğiniz 19 Aralık’ın alevlerinin içinden çıkıp geliyor İbrahim Çuhadarlar.
Yüksek güvenlikli karakollarınız sizi koruyamayacak.
Hasan Selim’in, Emrah Barlak’ın, Cem Aygün’ün katilini istiyoruz. Hergün birini katlettiğiniz halk çocuklarının katillerinin yargılanmasını istiyoruz.
Ya katilleri mahkum edeceksiniz ya da biz sizi tek göz-
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le uyumaya mahkum edeceğiz.

Şehitlerimizin Hesabını Soracağız!
Halkı Katletmenin Hesabını Soracağız!
Bir Gözünüz Hep Açık Kalacak;
Rahat Uyku Uyuyamacaksanız!
Adaletimizi, Hasan Selim’in annesi belirleyecek!
Adaletimizi, Keçiören’de katlettiğiniz Cem Aygün’ün
ablaları belirleyecek!
Adaletimizi, İzmir’de sokak ortasında kurşunladığınız ve
ambulans bile çağırmadığınız hurdacı Emrah Barlak’ın anasına soracağız! Onlar ne derse adaletimiz onu yapacak...
Ya katilleri halkın adaletine vereceksiniz, ya da tek gözle uyumayı öğreneceksiniz. Bir gözünüz hep açık kalacak;
rahat uyku uyuyamacaksınız.

Cephe’nin Feda Savaşçısı İbrahim Çuhadar
(İrfan) Savaştı, Tutsak Düştü,
Direndi ve Şimdi Ölümsüzleşti!
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İbrahim Çuhadar 16 Ağustos 1973 Ankara, Altındağ
doğumludur. Aslen; Çorum, Alaca, Tutluca Köylü, yoksul bir ailenin çocuğudur. İş bulmak için memleketlerinden göç ettikleri Ankara’nın gecekondu mahallesi Hüseyin Gazi’de yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verdiler.
İbrahim Çuhadar ortaokul yaşlarından itibaren damgacılık, kaşe, tabela, pirinç levha, mobilyacılık, bakkal çıraklığı yaptı. Ortaokulu ancak dışardan bitirebildi. 90’lı
yıllardan itibaren inşaatlarda çalıştı. Kışın inşaatlarda iş
olmayınca pazarlamacılık yaptı.
1993 yılında inşaatta çalışırken devrimcilerle tanıştı.
İlk örgütlülüğü Devrimci İşçi Hareketi içinde oldu. 1994
yılında illegal mücadele içinde yer aldı. 28 Eylül 1994 yılında tutsak düştü. Ankara Ulucanlar ve Çankırı E Tipi
Hapishanesi’nde 19 Aralık katliamına kadar toplam 10 yıl
tutsak kaldı. Akrabası İrfan Ortakçı’nın Çankırı Hapishanesi’nde 19 Aralık katliam saldırısında Ölüm Orucu direnişçilerini korumak için yaptığı feda eylemine tanık oldu. Katliam saldırısından sonra sevk edildiği Sincan F Tipi Hapishanesi’nden 2004 yılında tahliye oldu.
Tahliye olduktan sonra 2009 yılına kadar çeşitli alanlarda çalıştı. Bu süreç içinde onlarca kez gözaltına alınıp
tutuklandı. Her tahliye olduktan sonra tereddütsüz mücadeleye devam dedi.

Her Cephelinin Hayatı Bir Okuldur!
Bu Okuldan Bugün İbrahim Çuhadar
Mezun Oldu!
39 yaşında şehit düştü İbrahim Çuhadar. Evet, İbrahim
Çuhadar’ın devrimcilik yaşamı tüm Cepheliler için, yöneticilerimiz, kadrolarımız, savaşçılarımız için bir okuldur. Tüm Cephe savaşçıları İbrahim Çuhadar okulundan
mutlaka öğrenmeyi, ders almayı ve mezun olmayı başarmalıdır.
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İbrahim Çuhadar 20 yaşında örgütlü ilişkilerin içinde
yeralmış ve 19 yılını devrime adamıştır.
İbrahim Çuhadar 19 yıllık devrimci yaşamını özgeçmişinde şöyle özetliyor: “Benim devrimcilik yaşamım bir
ilerleme, bir gerileme şeklinde oldu genel olarak.”
Evet, İbrahim Çuhadar’ın 19 yıllık devrimcilik yaşamanın özeti budur. Mücadele içinde birçok eksiklikleri olmuştur. Çalıştığı her alanda sorunlar yaşamıştır. Kimi zaman düşmüştür. Ama tüm devrimcilik yaşamı boyunca örgütüne olan güveni eksilmemiştir. Kendine en güvensiz
olduğu anlarında örgütüne güvenmiş, örgütüne tutunup ayağa kalkmasını bilmiştir.
İşte bunu da özgeçmişinde şöyle anlatıyor İbrahim Çuhadar: “Yaşadığım süreçlerdeki olumsuzluklara rağmen
yeniden ayağa kalkmalarımı olumluluk olarak görüyorum, yaşadığım eksiklikleri, insanlarla yaşadığım olumsuzlukları Parti’yle paylaşmayı olumluluk olarak görüyorum.”
Cepheliler; İbrahim Çuhadar okulundan öğreneceğimiz birinci ders budur: Yaşadığınız sorun ne olursa olusun ayağa kalkmak için örgütünüze tutunun. Parti’yle paylaşın. İbrahim Çuhadar’ı her defasında ayağa kaldıran ve
bugün kahramanlığının doruğuna ulaştıran ondaki ayağa
kalkma iradesi ve Partiye açık olmasıdır.
Cepheliler! İbrahim gibi yapın:
En zor zamanlarınızda tarihimize dönün bakın. Şehitlerimize dönün bakın. Orada en zor zamanlarınızda sizi
ayağa kaldıracak değerlerimiz var. Şehitlerimize bakın. Pratik içinde yaşadığınız, içinden çıkılmaz gibi gördüğünüz
sorunlarınız bu değerlerimiz karşısında cüceleşecektir.
“19 Aralık 2000’de hiçbirimiz teslim olmadık, direndik” diyor ÇUHADAR. Teslim olmadılar, direndiler
çünkü şehitlerimiz onların yanındaydı.
“Düşmanın ateş çemberinden geçtik. F Tiplerinde
kendimi daha fazla geliştirdiğim bir süreç oldu. Bir yıl
tek kişilik hücrelerde kaldım, kendimi hiç yalnız hissetmedim. Ki, en başta şehitlerimiz ve büyük direnişimizin
gücü vardı.”
İbrahim Çuhadar okulundan öğreneceğimiz derslerden
birisi de budur.
İbrahim Çuhadar’ı tanıyan, tanımayan herkes onun bu
kahramanlığı karşısında kendini sorgulamalıdır.
Biz halk hareketiyiz. Savaşı halklaştırarak, halkı savaştıracağız, devrim yapacağız. İbrahim Çuhadar her şeyiyle halktı.
46 yaşında Erdallar, 39 yaşında İbrahimler destan yazıyorlar.
İbrahim Çuhadar okulundan mezun olmak, halka
sonsuz güven duymaktır. Cephe saflarında herkes savaşçı olabilir, her savaşçı destanlar yazabilir.

ÖRGÜT EN BÜYÜK GÜÇTÜR! İşte İbrahim Çuhadar’ın gözündeki örgüt: “Hareket, benim kurtuluşum,
geleceğim, özgürlüğüm... İnsan olmayı, insanca yaşamın nasıl olması gerektiğini öğrendiğimdir. Örgüt benim için temizliği, saflığı, güzelliği ifade ediyor. İyi ki,
bu hareket içerisindeyim demenin onurunu, gururunu
ifade ediyor... Ülkemizde devrimi yapacak en doğru ideolojik örgütlenmeyi ifade ediyor.
Partimle hayat buldum. Onunla halkımı, ülkemi sevdim. Emeğin, sabrın nasıl olması gerektiğini Partimle
gördüm. Değeri, paylaşmayı, sevgiyi gördüm. Partimin
benim üzerimde emekleri çok. Her zaman yanıbaşımda
gördüm Partimi. Önderimi, şehitlerimizi, yoldaşlarımı,
halkımı ve vatanımı çok seviyorum. Değerlerimiz için ölmeye ve öldürmeye hazırım.”

Cepheliler! İbrahim Çuhadar
Okulundan Mezun Olmak
Kendini Aşmaktır!
Devrimci yaşamınızda kendi dışınızda ne emperyalizm,
ne faşizm hiçbir güç önünüzde engel olamaz. Önünüzdeki
engelleri kaldırın. Hiçbir güç devrimci savaşımızı büyütmemizin önünde engel olamayacak.
Her Cepheli bir okuldur. Her okuldan İbrahimler mezun olacak ve kahramanlıklar yaratacak.
Düşmana daha büyük darbeler vuracağız. Sorulacak hesabımız büyük. Halkın umudu biziz. Bu umudu Erdallar’la,
Hasanlar’la, İbrahimler’le büyütüyoruz.
Bugün İbrahim mezun oldu. Ömrünü bize kattı. Şimdi biz onun öğrencisiyiz.

İbrahim Çuhadar Halkın Evladıdır
Adalet Halkın Evlatlarının Bedeninde Can Buluyor!
11 Eylül günü, son zamanlarda polisin azgınca saldırarak halkı katletmesi ve bu katliamların cezasız kalmasının hesabını sormak için, İstanbul Sultangazi Karakolu’nda feda eylemi yapan İbrahim Çuhadar’ın cenazesi
Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 12
Eylül günü Ankara’dan gelen anne ve babası ile birlikte TAYAD’lı Aileler de evlatlarının cenazesine sahip çıkmak için Adli Tıp Kurumu önüne gittiler.
Halkın evladını sahiplenmesine tahammül edemeyen
polis, cenazesini bekleyen insanlara bile saldırarak halkın değerlerine gösterdikleri “saygıyı” gözler önüne
serdiler. Ailelerin üzerine biber gazı ve tazyikli su sıkarak saldıran polis burada Dilan Poyraz ve Mete Kul’u gözaltına aldı. Polisin saldırısı TAYAD’lıların sahiplenmesini engelleyemedi. Aileler Adli Tıp Kurumu önünde beklemelerini sürdürdüler.
Bu süre içerisinde İbrahim Çuhadar’ın anne ve babası
teşhis için Adli Tıp Kurumu’na girdiler.
Saldırmak için sürekli bahane arayan polis, bu sefer
de kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolü sonrasında da
ifadesi eksik kaldığı gerekçesiyle 70 yaşındaki İbrahim
Polat’ı gözaltına aldı.
Polisin tahammülsüzlüğü bununla da bitmedi. Saldırmak için bu sefer de bekleyen ailelerin taşıdığı İbrahim Çuhadar’ın resmini bahane etti. Ailelerin resmi
vermemesi üzerine yine saldıran polis hızını alamayarak,
avukatları tekmeledi, yerde sürükledi. Resme de saldırarak, çerçevesini parçaladı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı’nın DNA testi istemesi üzerine cenazenin alınması test sonucunun
sonuna kaldı. 24-36 saat arası bir süre içerisinde cevap
verilebileceğinin söylenmesi üzerine İbrahim Çuhadar’ın
ailesi yapacak bir şey kalmadığı için dışarı çıktılar.
TAYAD’lı Aileler evlatlarının cenazesini alana ka-

dar Adli Tıp Kurumu önünde nöbet tutuyorlar.

Cenazemizi Alacak ve Geleneklerimize
Göre Defnedeceğiz!
AKP'nin polisi pervasızca Adli Tıp önünde bekleyenlere kimlik kontrolü yapıyor, gözaltılarla cenazenin
sahiplenilmesini engellemeye çalışıyor. TAYAD’lı Aileler, Adli Tıp önünde beklemeye devam edeceklerini belirten bir açıklama yaparak, “İbrahim Çuhadar, hapishanelerdeki işkenceleri ve tecriti birebir yaşamıştı. 10 yıl
boyunca tutsak kaldı. Bu sürecin son 4 yılını F Tipi hapishanelerin tecrit hücrelerinde yaşadı. Tahliye olunca tutsakların dışarıdaki sesi oldu. Mahalle mahalle gezdi. Hapishanelerde yaşanan tecrit işkencesini İstanbul'un yoksul kondularına anlattı. Bu çalışmalarını sürdürürken defalarca gözaltına alındı. Ama susmadı, suturamadılar. Şimdi onu sonsuzluğa uğurlayacağız. O, idealleri için yaşadı ve idealleri için öldü. Ona yaraşır bir törenle defnedeceğiz. Cenaze programı netleşince halkımıza ve ilerici kurumlara çağrımızı yapacağız” dediler.

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

Adli Tıp Önü
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“Bir Oğlunuzu Kaybedeceksiniz!
Diğer Yandan, Binlerce Oğul,
Binlerce Kızınız Olacak!”

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012
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Merhaba,
Sevgili; anneciğim, babacığım,
Özgür, Gül ve Serdar...
Sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Ki bu sevgimden dolayı da
yıllardır devrimcilik yapıyorum. Çünkü
sizlerin de kurtuluşu devrimdedir, devrimci halk iktidarındadır. Bu anlamıyla
yıllardır beni anladığınızı, bize saygı,
sevgi gösterdiğinizi biliyoruz ve bu
bizi mutlu etti.
Mektubum elinize geçtiğinde aranızda olmayacağım. Yoldaşlarım sizi
yalnız bırakmayacaktır. Nasıl ki, sizler
şehit düşen yoldaşlarımızın ailelerini
yalnız bırakmadıysanız öyle olacaktır.
Sizlerin emeklerine, sevgisine, saygısına layık olmaya çalıştım her zaman.
Yıllarca hapishane kapılarında, eylemlerde hep bizimle oldunuz. Sizlere
ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç
yalnız bırakmadınız.
Sizler gibi bir aileye sahip olduğum
için her zaman onur ve gurur duydum.
Bu onur ve gururla ölüme gülerek
gidiyorum.
Biliyorum ki şehitliğim sizler için
zor olacaktır. O zaman şehit yoldaşlarımızı düşünün, onların ailelerini
düşünün, onlar size güç verecektir.
Biliyorsunuz ki yıllardır devrimcilik
yapıyorum ve sizlerden ayrı yaşadım,
ne yaptıysam sizlerin geleceği, mutluluğu için yaptım.
En son geldiğimde daha çok sizlerle
vakit geçirmeye çalıştım. Görmek is-

tediğim akrabaları görmeye
çalıştım. Size belli etmemeye
çalıştım bir daha göremeyeceğimi. Hiç düşündünüz mü
anne ve baba, en son beni
terminale kadar gelip uğurladınız. Önceden olsa izin vermezdim bilirsiniz. İşte o zaman ses çıkarmadım. Sizleri
son kez görecek, sarılacak olmanın duygusuyla izin verdim
gelmenize. Sizleri çok seviyorum.
Özgür, Gül ve Serdar...
Sizlerle çok zaman geçiremedik. Sizler büyürken ben
hapishanedeydim. Sizlere çok fazla
abilik yapamadığımın farkındayım.
Kusuruma bakmayın. Devrimciliğin
zor yanlarından biri de budur işte.
Sevdiklerinden yıllarca ayrı kalmak.
Hapishaneden çıktıktan sonra da
devrimciliğe devam ettim. Zaman zaman geldim eve, sizleri gördüm. Belki
çok belli edemedim ya, sizleri çok
sevdim. Her biriniz gözlerimin önündesiniz.
Şehitliğim sizleri de çok üzecektir
biliyorum. Şunu unutmayın. Abiniz
ne yaptığının farkında ve milyonlarca
insanın kurtuluşu için devrimcilik yaptı
ve ölüme gülerek gidiyor.
Halkımızı aç bırakanlardan, yoksul
bırakanlardan, işsiz bırakanlardan...
hesap soruyorum.
Sizler de biliyorsunuz, yakından
birçok şeye tanık oldunuz. Devrimciliğin bir yanı tutsaklıksa, diğer yanı
şehitliktir. Bir gün benim de şehit olduğum haberimi alacağınızı biliyordunuz. Oğlunuz da, İrfan'ın, Hasan'ın,
Hüseyin Abi'nin, Eyüp'ün, İsmet'in,
Hülya'nın ve sizlerin de yakından tanıdığı şehitlerimizin yanına gidiyor.
Oğlunuzla, abinizle onur ve gurur
duymanızı istiyorum. Sizin başınızı
eğecek bir şey yapmadı hiçbir zaman.
Düşman bir çok yalan söyleyecektir.
İnanmayın. Sizler de yakından tanıyorsunuz düşmanı. Onların her söyleyeceği sizin tertemiz duygularınızı

teslim almaktır, yoldaşlarımı karalamaktır. Düşmana boyun eğmeyin, boyun eğerseniz beni daha fazla yaralamış
olacaksınız. Düşmana karşı başınız
dik olsun. Ki oğlunuz onlardan hesap
sordu. Onun korkusuyla hareket edecekler. Onlara inanmayın, yoldaşlarıma
güvenin. Biz, gelecek güzel günleri
temsil ediyoruz.
Bizler yaşanılası bir ülke, dünya
için mücadele ediyoruz. İnsanın insan
tarafından sömürülmedeği, kul-köle
edilmediği, insanın insanca yaşayacağı
bir ülkeyi kurmak, bedel ödemekten
geçiyor. Benden önce de 600'e yakın
şehit verdik inançlarımız için. Önemli
olan, haklı ve meşru olmaktır. Biz
haklı ve meşruyuz. İnancı, onuru, namusu, vefayı, sevgiyi, umudu, emeği...
Biz temsil ediyoruz. Çünkü biz halkız
ve haklıyız...
Bugüne kadar sizler de onurunuzla
yaşadınız. Zulme boyun eğmediniz.
Bize inandınız ve güvendiniz.
Evet, sizlerin güvenine, sevgisine,
emeğine, onuruna, namusuna leke sürdürmedik, sürdürmeyeceğiz.
Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum.
Oğlunuzu kaybetmek istemezsiniz.
Hangi ana-baba ister ki?
İstemez elbette. Diğer yandan bir
savaş veriyoruz ve bu savaş, sizin de
iyi bildiğiniz gibi bedeller üzerinden
yürüyor. Kimimiz İsmet gibi hızarlarla
doğranıyoruz, kimimiz Hasan ve İrfan
gibi bedenini ateşe tutuşturarak, semaha
dönerek, kimimiz Hülya gibi gün gün
eriyor, kimimiz elde silah çatışarak
şehit düşüyoruz. Bu bizim gerçeğimiz.
Oğlunuz da bedenini bomba yaparak
düşmandan hesap soracak. Feda eylemi
yaparak halkımızı ve şehitlerimizi adaletsiz bırakmayacak, 122 şehidimizin
hesabını soracak, Dayı'mızın vasiyetini
yerine getireceğim.
Sevgili anne-baba ve kardeşlerim;
kimse kimseyi zorla ölüme göndermez,
bunu sizler de biliyorsunuz. Feda eylemine kendim karar verdim ve gönüllü
oldum. Benim gönlüm rahat, sizlerin
de öyle olmasını istiyorum. Sizlerden

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

istediğim tek şey bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da bizlere sahip çıkmanız.
Bir oğlunuzu kaybedeceksiniz. Diğer yandan, binlerce oğul, binlerce kızınız
olacak... Çünkü biz büyük
bir aileyiz. Bunu sizler de
iyi biliyorsunuz, yaşadınız...
Şehitliğimi duyduğunuzda, oğlunuzla onur ve gurur
duymanızı istiyorum. Ki oğlunuz istediği gibi yaşadı, istediği gibi şehit düşecek. Yani
inançlarım için ölümü gülerek
karşılayacağım.
Cenazemi düşmana bırakmayın. Düşman sizleri
korkutmak ister, yıldırmak
ister, kimsenin haberi olmadan toprağa vermek ister.
Düşmanın baskılarına boyun
eğmeyin, oğlunuz gibi başı
dik olun ve beni yoldaşlarıma teslim edin. Yoldaşlarım,
benim istediğim gibi, bizim
geleneklerimize göre toprağa
vereceklerdir. (Vasiyetim,
Küçükarmutlu Cemevi’nden
kaldırılmak, sizin de haberiniz olsun.) Artık veda vakti
geldi...
Sizleri çok seviyorum. Ne
yaptıysam sizlerin mutluluğu
ve geleceği için. Oğlunuz,
abiniz şehitler kervanına katılacak.
Anne-baba, sizi çok seviyorum, sımsıkı kucaklıyor
ellerinizden öpüyorum. Unutmayın, oğlunuz başınızı eğecek hiçbir şey yapmadı, sizlerin bizlere öğrettiği gibi ne
yaptıysak insan olmak içindir.
Ki devrimcilik insan olmaktır,
insana değer vermektir.
Özgür, Gül, Serdar... Sizleri de çok seviyorum, sımsıkı
kucaklıyorum. Sizleri her zaman çok sevdim. Yapımdan
kaynaklı belki çok belli edemedim. Alınlarınızdan öpüyorum.

Özgür Tutsak Yoldaşlarıma
Selam, Bin Selam Olsun!

Merhaba,
Faşizmin hapishanelerinde teslim
olmayan, onurunu koruyan, başeğmeyen özgür tutsaklara, tutsak yoldaşlarıma bir kez daha merhaba.
Hepinizi kavgamızın sıcaklığıyla
kucaklıyorum.
Özgür tutsaklık, tutsaklık koşullarında düşmana teslim olmayan,
hesap sorandır!
Özgür tutsaklık, kendisi içerde,
beyni dışarda olandır!
Özgür tutsaklık, faşizme hapishaneleri dar edendir!
Özgür tutsaklık, “Her Şey Parti İçin!
Her Şey Cephe İçin! Her Şey Zafer İçin!”
diyendir.
Selam olsun zulmün zindanlarında direnen tutsak yoldaşlarıma. Hapishanede
en zor zamanlarımız, şehitlerimizi ölümsüzlüğe uğurladığımız zamanlardır. Öfkemiz, kinimiz her zamankinden büyük olur.
Tutsak olmanın zorluğunu yaşarız. Hesabını
soracağız diye binlerce kez yeminler ederiz.
Hapishaneleri, parti okullarına dönüştüren tutsak yoldaşlarıma, her koşulda
umudu, geleceği büyütmenin onuru olan,
coşku ve moral veren oldunuz. Sizlerle
uzun yıllar aynı mevziyi paylaşmış olmaktan
onur ve gurur duydum. Hapishaneler, devrimciliğimizi büyüttüğümüz yerlerdir. Her
şey somut yaşanır oralarda. Hapishaneler
bir okuldur bizim için! Buca, Ümraniye
'96 ölüm orucu direnişimiz, sayısız barikat,
rehin alma eylemlerimiz... Ulucanlar,
19-22 Aralık... Büyük direnişimiz... F Tipi
tecrit hücreleri... Bu süreçleri, aynı duyguları
yaşamaktan onur duydum.
Sizlerden aldığım güçle, düşmanın
üzerine gidiyorum.
Sizlerin hesap sorma inancınızı yanıma
alarak gidiyorum.
Sizlerin yoldaşı olmanın onurunu ve
gururunu her zaman yaşadım.
Sizlerin umutlarını umudum bilip ölüme
gülerek gidiyorum. Bir çok yoldaşımız
gibi devrimciliği hapishanelerde öğrenenlerden olmuşsam ne mutlu.
Her daim mücadelede ısrar etmek, kalıcılaşmak olduğuna inandım.
Mücadele içerisinde tutsaklık bir ço29 Ağustos 2012 ğumuzun uğrak yeri, alnımızın ak cefası
İbrahim Çuhadar olmuştur. Devrimcilik böyle işte. Bedeller

istiyor, bu bedellerden biri de tutsaklıktır.
Önemli olan, beyinlerimizin tutsak olmaması. İşte bunu başaran özgür tutsak yoldaşlarıma selam olsun.
Günlerim yaklaşıyor yoldaşlarım. Her
gün, her saat daha fazla heyecan ve coşku
duyuyorum.
Büyük ailemizin bir sıra neferi olmak,
bir feda savaşçısı olmak, 122 şehidimizin
hesabını soracak, Dayı'mızın vasiyetini
yerine getirecek olmanın inancı, heyecanı
Sayı: 330
ve coşkusuyla doluyum.
Birçok özgür tutsak tanıdığım yoldaşlarım Yürüyüş
var. Sizlere layık olacağım. Yoldaşlarım! 16 Eylül
2012
Umutlarınız, sevginiz, düşmandan hesap
sorma öfke ve kininiz benimle... Sizleri çok
seviyorum. Biliyorum ki, ne yazarsam yazayım hep eksik kalacak. Şehitliğimle tamamlayacağım. Bu tarihin bir parçası olmanın, sizlerin yoldaşı olmanın onurunu ve
gururunu yaşıyorum. Gözüm arkada gitmiyorum yoldaşlarım. Sizlerden aldığım güçle
ölümü gülerek karşılayacağım. Mutluyum,
sizler gibi hiçbir koşulda düşmana teslim
olmayan yoldaşlarım olduğu için.
Ayrılık vakti geliyor yoldaşlarım.
Büyük ailemizin bir sıra neferi olarak,
bir feda savaşçısı olarak sizleri çok seviyorum. Sizlerden aldığım güçle, sizlere
layık olacağım ve 122 şehidimizin hesabını
soracak, Dayı'mızın vasiyetini yerine getireceğim. Ölüme gülerek gideceğim, yanımda sizlerde olacaksınız. Can verirken,
can alacak olmanın kiniyle olacağım, hoşçakalın yoldaşlarım...
Sizleri çok seviyorum, sizlerin sevgisine
layık olacağım. Bir canım var, halkıma ve
vatanıma feda olsun!
4 Ağustos 2012
Sevgi, Saygı ve Selamlarımla
Yoldaşınız İbrahim Çuhadar

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!

9

Halk Çocuklarını, Devrimcileri Sokak
Ortasında Kurşuna Dizmenin

Hesabını Vereceksiniz!
Hapishanelerde tedavisi yapılmadığı için katledilen binlerce
tutsak yoktur.
 AKP’nin iktidarının
sadece son 8 yılında 764 kişi
Hapishanelerde tecavüze uğrapolisler tarafından katledildi. yan çocuklar yoktur.
Hapishanelere doldurduğu 130
 2007 yılında “Polis Vazife binin üzerinde tutuklu ve hükümlü
ve Salahiyetleri Yasası”nda
yoktur.
yapılan değişiklikten sonra
Tutuklanan gazeteciler yoktur.
bugüne kadar polis
Disiplin soruşturması açılan,
tarafından 24’ü karakollarda
okuldan atılan, hapse atılan öğrenişkenceyle olmak üzere
ciler yoktur.
toplam 120 kişi katledildi.
Bu tablo sadece AKP’nin iş 2002-2012 yılları arasında kence ve katliam tablosudur.

ŞU TABLOYA BAKIN;

181 çocuk katledildi.
 129 faili meçhul cinayet
işlendi.
Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

 2002-2009 yılları arasında
29 bin 511’i polis olmak
üzere 34 bin 931 kolluk
kuvveti hakkında işkence
nedeniyle şikayette
bulunuldu.
 20 bin polis, jandarma ve
gardiyan hakkında
“takipsizlik” kararı verildi.
 8 bin 415 polis, jandarma
ve gardiyan hakkında kamu
davası açıldı. Bu davaların
yüzde 90’ı beraat ettirildi.
 24 kişinin işkenceyle
öldürüldüğü 24 karakolun
24’ünde de “kameralar
bozuk” dendi.
Bu tablo, AKP’nin iktidarının 10
yıllık iktidarında halka zulmünün sadece küçük bir bölümüdür.
Bu tabloda, AKP’nin gaz bombalarıyla katlettikleri yoktur.
Bu tabloda, AKP’nin işsiz bıraktığı
milyonlar yoktur.
Açlığa mahkum ettiği için intihar
eden onbinler yoktur.
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AKP’nin İşkence
ve Katliamları
Karşısında Yaptığı
Pervasızlığa Bakın:
- 30 Ağustos’ta Ankara Keçiören'de “dur ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polisler tarafından açılan
ateş sonucu, 24 yaşındaki Cem Aygün
katledildi. Polisin açıklaması şöyle:
“Havaya ateş ederken ayağım kaydı,
sendeledim. Şahıs öyle vuruldu"!
Katil polisler serbest bırakıldı. Bunu
protesto eden Cem Aygün’ün ablaları
gözaltına alındı.
- Geçtiğimiz Ağustos ayında Ağrı
Doğubeyazıt'ta polis, Mehmet Duman
adında bir kişiyi silahla eteş ederek
kafasından vurdu. Vali'nin yaptığı
açıklama şöyle: "Polis havaya ateş
açmış. Kurşun çocuğun kafasına
saplanmış" Havaya açılan ateş nasıl
oluyor da arabanın içindeki bir çocuğun kafasına saplanıyor?
- Yine polis, geçtiğimiz Ağustos
ayı içinde İzmir'de hurdacılık yapan
üç kardeşin üzerine kurşun yağdırarak
Emrah Barlak'ı sokak ortasında katletti. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdür Yardımcısı Sedat Göktaş, internet
sitesine yazdığı mesajda şöyle diyor:

"Helal olsun, sokak ortasında dayak
yiyip de üniformayı rezil etmediniz.
Ölen ve yaralanan köpeklere Allah’tan rahmet dilemiyorum."
- 11 Ağustos’ta İstanbul Şirinevler’de polisin sokak ortasında öldüresiye dövdüğü Ferhat Özcan’a yardım
etmek isteyen halka Özcan’ı döven
polis 'Bırakın it gebersin. Ben polisim'
diyerek yardım edenleri de engellemiştir.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde
Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan işkenceci, tecavüzcü Sedat Selim
Ay için İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu; "Daha önce verdiği hizmetler,
mesleki sicili bizde, vereceğimiz görevi hakkıyla yerine getirebileceğine
dair kanaatlar oluşturmuştur. Ay,
göreve layıktır” açıklamasını yapmıştır.
- Ankara’da 5 Eylül 2012’de, karşıdan karşıya geçen karı-koca, bir
polis otosunun geri geri giderek kendilerine çarptığını, ikaz edince de
polisin biber gazı sıkıp telsizle vurduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
Polis ise yaşanan olayı “Kafasını
telsize çarptı” diye kayda geçirdi.
- Dağıtım iznine gelen asker Osman Aslı, gözaltına alındıktan sonra
götürüldüğü Avcılar Firuzköy Karakolu'nun avukat görüşme odasında
ölü bulundu. Polisin açıklaması: “Bot
bağlarıyla kendini astı”
- Abdurrahman Süzen, karakolda

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

üç kurşunla öldürüldü. Karakoldaki
polislerin hepsi “duymadım, görmedim” deyince Süzen'in davası takipsizlikle sonuçlandı.

- Taksim Polis Merkezi'nde 7 Haziran'da
gözaltında gördükleri işkence nedeniyle beyin
kanaması geçiren Murat
Şalcı’nın ölümünü kayıtlara, "kafasını yere vurarak kendine zarar verdi" biçiminde geçti.
- Yürüyüş dergisi satarken gözaltına alınan Engin Çeber, İstinye
Polis Karakolu’nda ve Metris Hapishanesi’nde yapılan işkenceler
sonucunda katledildi. İşkence tüm
delilleriyle kanıtlandı. AKP, şimdi
tutuklu olan işkencecileri zaman
aşımıyla aklamaya çalışıyor.
Halka çektirilen bunca acının
bir karşılığı olmayacak mı?
Yaptığınız bu zulmün hesabı
sorulmayacak mı?
Her yerden halkın adalet isyanı
yükseliyor. Halk, hep adaletsiz mi

İstanbul Polisi Yeni Bir Katliam
Hazırlığı Yapıyor!
Devrimcileri Katletmelerine
İzin Vermeyeceğiz!
İstanbul Siyasi Şube polisi yeni bir katliam hazırlığı
yapıyor. 12 Eylül günü bazı haber ajansları ile internet
sitelerinde, Harran Aydın ve Elif Sultan Kalsen isimli
iki devrimcinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin “canlı
bomba” olarak arandıklarına ilişkin bir haber -fotoğraflarıyla birlikte- yayınlandı.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB), müvekkillerinin afişe
edilmesiyle ilgili olarak 12 Eylül tarihli yazılı bir açıklama
yaparak, “İstanbul Siyasi Şube polisinin bu keyfi, hiçbir
hukuk kuralına dayanmayan uygulamasının anlamı çok
açıktır. Siyasi Şube polisleri, fotoğraflarını yayınladığı
devrimcilerin her an herkes tarafından öldürülebileceği
mesajını vermekte, ‘görüldükleri yerde katli vaciptir’
demektedir. Biz bu senaryoyu çok iyi biliyoruz. Özellikle
12 Eylül döneminde sıkça başvurulan ama ülkemiz ve
dünya siyasi tarihinde devrimcilere karşı her dönem bir
kontrgerilla yöntemi ve psikolojik savaş taktiği olarak
oynanan bu oyunu defalarca gördük” dedi.
Polis, geçtiğimiz Haziran ayında İstinye Polis Merkezi’ne yönelik eylem ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa’da
polise yönelik gerçekleştirilen eylemlerin ardından da
benzer bir katliam hazırlığı yapmıştı. Bu eylemlerden
sonra da failleri yakalayamayan İstanbul polisi; hiçbir
hukuk, hiçbir yasa, hiçbir ahlak kuralı tanımadan, haklarında değil bir mahkeme kararı, henüz açılmış bir so-

kalacak?
HAYIR! Halk adalet istiyor.
Hasan Selim Gönen’in annesi
adalet istiyor!
İzmir’de vurulan Emrah Barlak’ın
ailesi adalet istiyor.
Keçiören’de vurulan Cem Aygün’ün ablaları adalet istiyor.
Gaz bombasıyla katledilen Çayan
Birben’in ailesi adalet istiyor.
Engin Çeber’in babası “bu düzene
lanet gitsin” diyerek adalet istiyor.
Son on yılda katledilen 181 çocuğun ailesi adalet istiyor.
Halk adaletsiz kalamaz. Halkla
alay edercesine yaptığınız açıklamalara halk feryat ediyor. Dağ gibi büyüdü sorulacak hesabımız.
Halkın da bir adaleti var. Halk
adalet istiyor. Halk çocuklarını sokak
ortasında kurşuna dizmenin hesabını
vereceksiniz! Döktüğünüz halkın kanında boğulacaksınız.

ruşturma dahi bulunmayan Hasan Selim Gönen ve
Sultan Işıklı’nın fotoğraflarını “olayların failleri” olarak
günlerce basına servis etmiş, bir linç kampanyası başlatmıştı.
Nitekim siyasi polis tarafından linç kampanyasına
maruz bırakılan Hasan Selim Gönen, 20 Temmuz 2012
günü İstanbul Gazi Mahallesi girişinde polis tarafından
taranarak infaz edildi, Sultan Işıklı da yaralı olarak gözaltına alındı.
HHB, bu saldırıları hatırlatarak, Aydın ve Kalşen’in
de katılımıyla 13 Eylül günü Çağlayan Adliyesi önünde
basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Açıklamanın
ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Gençlik Federasyonu da 12 Eylül’de bir açıklama
yaparak, Adliye önündeki eyleme katılım çağrısında
bulundu.
Grup Yorum, Sanat Cephesi, Kültür Sanat Yaşamında
Tavır dergisi ile İdil Kültür Merkezi de ortak bir açıklama
yaparak, “Devrimcileri bu şekilde afişe ederek sindiremezsiniz” dediler.
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Ankara

Adana

Komplo İle Tutuklanan Devrimciler Serbest Bırakılsın!
Ankara: Komplolarla tutuklanan
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devrimcilerin serbest bırakılması için,
8 Eylül günü saat 17.00'de Yüksel
Caddesi'nde masa açıldı. Açılan masada
halka, devrimcilere kurulan komplonun
anlatıldığı bildiriler dağıtıldı.
Dağıtılan bildirilerin ardından saat
18.00'de bir açıklama yapıldı. Açıklamada; Ankara Emniyeti'nin yalanları
halka anlatıldı. Halk düşmanı AKP’nin
polisinin hazırladığı yalanlardan oluşan
fezleke sonucunda tutuklanan devrimcilerin, niçin tutuklandıklarını beş
aydır hala bilmedikleri belirtildi.
Yapılan açıklamanın ardından da
saat 19.00'a kadar oturma eylemi ve
bildiri dağıtımı yapıldı. Oturma eylemi
sırasında halaylar çekildi, marşlar söylendi. 25 kişinin katıldığı eylemde
“Komplolarla Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın”, “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Mersin: Mersin Haklar Derneği,
8 Mayıs 2012 tarihinde yapılan polis
baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan Sevgi Şah, Volkan Baran,
Cem Tokucu ve Niyazi Harnuboğlu’nun serbest bırakılması talebiyle 9
Eylül tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
“Komplolarla Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın!” başlıklı açıklamada, “Yüzlerce yıl kanımızı dökerek, bedeller
ödeyerek kazandığımız haklarımız ve
özgürlüklerimiz için savaşmaya devam
edeceğiz. Bu ülkeden vatanseverleri,
devrimcileri yok edip, ülkemizi emperyalist tekellerin sınırsız yağmasına
açmak isteyenlere diyoruz ki; vatanseverleri, devrimcileri yok edemeyeceksiniz! Haklarımız için, geleceğimiz
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için, bağımsız, demokratik, sosyalist
bir Türkiye için direnecek ve savaşacağız.”
Her hafta Cuma günü saat 17.30'da
Taş Bina önünde basın açıklaması ve
oturma eylemine devam edeceklerini
duyuran Mersin Haklar Derneği, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “Bizler,
Mersin'den tutuklanan arkadaşlarımızı
zulmün elinden almak için mücadelemize kesintisiz devam edeceğiz. Ve
son sözü halkı, vatanı için direnenler,
emperyalizme boyun eğmeyenler söyleyecek.”

Adana: 8 Mayıs günü yapılan
ev ve dernek baskınlarında gözaltına
alınıp tutuklanan 5 Halk Cepheli için
her Pazartesi yapılan on dakikalık
oturma eylemi, 10 Ağustos günü de
devam etti.
İnönü Parkı’nda bir araya gelen
Halk Cepheliler, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz, Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın” pankartını açarak
eyleme başladılar. “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP” sloganlarının atıldığı eylemde
açıklamayı Hasan Farsak yaptı. Bu
ülkede 43 yıldır bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesi verdiklerini
belirten Farsak, AKP iktidarının, emperyalizm adına Suriye halklarına yaptığı saldırıları ve ülkemizde eğitilen
işbirlikçileri anlatarak, “Suriye halkını
katleden de onlardır. O katliamcıların
Türkiye’deki kamplarda, İncirlik
Üssü’nde eğitildiklerini artık bilmeyen
yoktur. Bizler bu gerçekleri biliyoruz”
dedi. 8 Mayıs’ta yapılan baskınların
bu mücadeleyi engellemek için ya-

pıldığını da sözlerine ekleyen Farsak,
“İkinci mahkeme 4 Ekim günü yapılacak. Bizler, arkadaşlarımızın serbest
bırakılması talebiyle yaptığımız bu
eyleme bu hafta da devam ediyoruz”
dedikten sonra on dakikalık oturma
eylemi yapıldı.

Hatay: Halk Cepheliler, tutuklu
arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle düzenli yaptıkları basın açıklaması ve oturma eylemine 8 Eylül
günü devam ettiler.
Hatay Valisi’nin “Hatay’da, Suriye
ile ilgili yürüyüşler ve açıklamalar
yasak” açıklaması üzerine sivil polisler
bu eyleme daha kalabalık gelerek ortamı provoke etmeye çalıştılar. Halk
Cepheliler adına açıklamayı okuyan
Orhan Çapar da, “Bugün Hatay Valisi,
Suriye halkıyla dayanışma amaçlı yapılan her türlü eylemi, konseri provokasyon olarak görüyor ve bundan dolayı bu tür eylemlere, etkinliklere izin
vermeyeceği tehdidinde bulunuyor.
Hatay halkının her türlü şikayetini,
hassasiyetini hiçe sayıp, aldığı emirle
Suriyeli işbirlikçileri baş tacı eden,
koruyup kollayan Vali, Hatay halkını
onlara karşı büyük bir tehdit olarak
görüp, tüm yasakları, baskıları Hatay
halkına uygulamaya çalışıyor” diyerek
valinin bu pervasızlığını halka anlattı.
Daha sonra oturma eylemine başlayan Halk Cepheliler marşlarla, sloganlarla, arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu halka anlattılar. 10 kişinin katıldığı eylem “Her cumartesi saat
16.00’da, arkadaşlarımızı zulmün elinden alıncaya kadar burada eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz” denilerek son buldu.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Başbakan Erdoğan: “1332 Yıl Önce Kerbela'da
Yaşanan Neyse Bugün Suriye'de Yaşanan da Odur”

1332 Yıl Öncesinin Yezid’i Bugünün
Emperyalistleri ve İşbirlikçileridir!
Başbakan Tayyip Erdoğan, 7 Eylül
günü ‘Dini Liderler Zirvesi’nde yaptığı
konuşmayla, içindeki Alevi düşmanlığını yine dışarı vurdu. Suriye Devlet
Başkanı Beşar Esad’ı eleştirirken, Suriye’de yaşananları Kerbela Katliamı’na benzeten Erdoğan; “Çok açık
konuşuyorum. Şu anda Suriye'de zalim,
diktatör, acımasız bir rejim kendi halkına karşı en ağır silahlarla toplu
katliam gerçekleştirirken sırf mezhep
taassubu nedeniyle bu zulme sessiz
kalanlar, alkış tutanlar, çanak tutanlar
var. Benim mensubu olduğum dinde
ve mezhepte öldürmek, zulmetmek
hele hele masum çocukların canına
kıymak nasıl insanlık dışı bir girişimse,
bu zulmü yapanların mensubu oldukları mezhepte de bu insanlık dışı bir
girişimdir. Bu masum çocuk bizim
mezhebimizden, dinimizden değil öyleyse bırakın öldürsünler! Allah aşkına
bu nasıl bir yorumdur, nasıl bir yaklaşımdır. Bir insan bırakınız kendi
kaynaklarıyla, vicdanıyla bunu nasıl
kendisine izah edebilir. 1332 yıl önce
Kerbela'da yaşanan neyse bugün Suriye'de yaşanan da odur” diye konuştu.
Bu açıklamayı okuyan bir insan,
Suriye’de Aleviler’in, Sünniler’i katlettiğini; Türkiye’de ise dilinden, dininden, mezhebinden, siyasi kimliğinden dolayı hiçbir katliamın olmadığını zanneder. AKP iktidarının ve
Erdoğan’ın, iktidarı boyunca yaptığı
‘en iyi’ şey, gerçekleri ters yüz etmektir.
İnsanlar için manevi değeri olan olayları, kendi işine geldiği gibi kullanır.
Evet, 1332 yıl önce Kerbela’da yaşanan
neyse, bugün de Suriye’de yaşanan
o’dur. Ama bu yaşananlar Erdoğan’ın
çarpıttığı şekilde değildir. 1332 yıl
önce Kerbela’da İmam Hüseyin ve
yoldaşları, Yezid zulmünün altında
inim inim inleyen Kufe halkına yardım
etmek için yola çıkmış ve Kerbela
Çölü’nde, önleri Yezid’in ordusu tarafından kesilerek günlerce kadın, ço-

luk-çocuk demeden susuz bırakılmış
ve sonrasında da katledilmişlerdir.
İmam Hüseyin ve yoldaşları oklarla,
kılıç darbeleri ile katledilmişler ve
İmam Hüseyin’in başı kesilerek Kufe
sokaklarında dolaştırılmıştır.
Şimdi bir de Suriye’de adına “Özgür Suriye Ordusu” denen hainlere,
işbirlikçilerin yaptıklarına bakalım.
İnsanları işkenceyle, kafalarını keserek
katleden bu katiller sürüsünün, 1332
yıl önce İmam Hüseyin’i katleden Yezid’den farkı nedir? Dün Kerbela’da
tekbir sesleriyle, din adına katliam
yapanlarla, bugün Suriye’de tekbir
getirerek, dualar ederek katliam yapanlar aynı kişilerdir. Yezid’in soyundan olanlardır. Dünün Muaviye’si,
Yezid’i ile bugünün emperyalizmi ve
işbirlikçi katilleri arasında hiçbir fark
yoktur. Emperyalistler ve işbirlikçileri,
dünyanın her köşesinde, en alçakça
yöntemlerle katliamlar yapmaya alışıktırlar. Çıkarları ne gerektiriyorsa
ona göre davranırlar. ‘Dost’ oldukları
liderleri bir kalemde silip atarak düşman ilan edebilirler. Çıkarları gereği
diktatörlüklere destek de verirler, ‘karşısında da dururlar.’ Her defasında
belirleyici olan ise emperyalistlerin
çıkarlarıdır. Bugün ‘Özgür Suriye Ordusu’ denen birkaç çapulcuyu, yarın
çıkarına ters düştüğü noktada paçavra
gibi atacaktır. Bunun sayısız örneği
vardır tarihte.
Kerbela Katliamı’nı lanetler gözüken Erdoğan ise gerçekte günümüzün Yezid’idir. Kendi iktidarları ve
sahiplendikleri tarih boyunca sayısız
katliam yapmışlar, “ecdadımız” diye
övündükleri Osmanlı tarafından da
yüz binlerce Alevi katledilmişdir. Bugün Aleviler’in Sünniler’i katlettiği
yalanını söyleyen AKP, bu söylemiyle
kendi kanlı tarihleri boyunca katledilen
Aleviler’i yok saymaya, onlar üzerinden politika yapmaya çalışmaktadır.

40 bin Alevi’nin katledilmesi için
fetva veren Şeyhülislam Ebusuud’u
sahiplenen, Erdoğan’ın ta kendisidir.
AKP, Sivas katliamı sanıklarına da
sahip çıkmıştır. Aleviler’e karşı yapılan
tüm katliamları sahiplenmişlerdir. Şimdi de kendi suçlarını, Esad’ın üzerine
atarak kendilerini aklama çabası içerisindedirler. Tarihi çarpıtmaktadırlar.
Kendine örnek aldığı Muaviye ve Yezid’in zulmünü, bugün zulme maruz
kalanların üzerine atmaktadırlar.
Suriye’de tekbir sesleriyle kelle
kesen “Özgür Suriye Ordusu” denen
çapulcular bizzat AKP iktidarı tarafından ülkemizde eğitilip katliamlar
için Suriye’ye gönderilmektedir. Bugünün Yezid’i Amerika ve onun uşaklığını yapan Erdoğan’dır.
Faşist zihniyetini her konuşmasında
kusuyor. Şam da namaz kılmanın
yakın olduğunu söylüyor.
Sahtekar din bezirganı... Kim, adına
Şam’da namaz kılacaksın. Şama ne
pahasına gireceğini biliyor musun.
Ne kadar Suriyeli’nin katledileceğini
biliyor musun?
Erdoğan’ın Alevi düşmanı açıklamalarının bir yansıması da ülkemizde
son dönem artan Aleviler’e karşı yapılan saldırılardır. Erdoğan, yaptığı
açıklamalar ile Aleviler’i hedef göstermekte ve yeni katliamlara zemin
hazırlamaktadır. Yapılan her açıklama
sonrası ülkenin bir köşesinden Aleviler’e dönük saldırı haberleri gelmektedir. Bir yandan ‘hoşgörü’den, ‘vicdan’dan bahseden Erdoğan, diğer yandan da halkları birbirine karşı kışkırtmaya, düşman etmeye çalışmaktadır.
Erdoğan, emperyalizmin kendisine
verdiği bu görevi ne kadar can siperane
oynamaya çalışsa da dünya halklarının
gözünde artık iyice teşhir olmuştur.
O, tescilli bir halk düşmanıdır. Günü
geldiğinde, tüm halk düşmanları gibi
olacaktır sonu da.
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62 Mülteci İzmir’den Yunanistan’a Geçerken Batan Teknede Öldü

Bizi Açlığa Mahkum Eden Emperyalistler

Açlığımıza Çözüm Olamazlar!
6 Eylül’de İzmir’in Menderes İlçesi
Ahmetbeyli Köyü Baradan mevkisinde,
içinde Filistin, Suriye ve Irak uyruklu
kaçak göçmenler taşıyan mülteci gemisi
kayalıklara çarparak battı. Batan gemiden bulunanlardan 11 erkek, 18
kadın, 28 çocuk, 5 bebek olmak
üzere 62 kişi hayatını kaybetti.
Kadın, erkek, çocuklardan oluşan
104 kişi küçücük tekneye balık istifi
yığılarak ülkenin bir ucundan bir
ucuna “Umuda yolculuk” ediyorlardı.
Bir umutları da yoktu. Yaşadıkları
her günün karşılığında zaten ölüm
vardı. O da 6 Eylül’de Ege de buldu.

Mültecilik Nedir?
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BM tanımlamasına göre onlar
“ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği
konusunda haklı bir korku taşıyan ve
bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya
dönmek istemeyen kişi”. Yani her gün
ölümü yaşayan emperyalizmin açlığa
ve ölüme mahkum ettiği halklarımız.
Her yıl BM yollarında kayıkçı

teknelerinde, yük gemileri ambarlarında, tır kasalarında milyonlarca
göçmen; çoğunlukla dünyanın kanını
emen Avrupa ülkelerinde karın doyurma umuduyla yola çıkıyorlar. Kimisi batan teknelerde boğularak, kimisi ambarlarda açlıktan, hastalıklardan kimisi kapalı tır kasasında
havasızlıktan boğularak can veriyorlar. Ya da karasularına yaklaştıkları
ülkelerin savaş gemileri tarafından
doğrudan bombalanarak katlediliyorlar. Ve çoğuna, “umuda yolculuk” denilerek masumlaştırılmaya
çalışılan bu sırat yolculuğu, kısa sürede tüm acıların son bulduğu taşsız
mezarlar oluyor. Sağ kalıpta emperyalist ülkelere ulaşanların bir çoğu
da o ülke tarafından tutuklanarak
tekrar geldiği ülkeye sınır dışı edilerek
ölümün bir başka türlüsü yaşatılıyor.
Tüm bu engelleri aşıp, orman kanunlarının içerisinde yaşamayı başarıp
birde sığınma talebi kabul edilen ve
artık mülteci olan göçmen bu saatten
sonra yaşam mücadelesinin ikinci
turuna “Kara kafalı” olarak devam
ediyor. 129-a 129-b vb. göçmen yasaları, ırkçı yasalar, uygulamalar vs.

artık “neden sağ kaldın, neden geldin”
veya “neden yaşarsın, niye varsın”
dercesine, gittiği ülkede her türlü
baskı zulüm, yok sayma, aşağılama
ona hak görülür...
Çünkü o artık uluslararası mülteci
statüsündedir ve tam da kendisinin
mülteci olmasına sebep olan bir sömürgeci ülkeye sığınmıştır. Madem
ki gelmiştir artık sömürülerden sömürü aşağılanmadan aşağılanma,
ölümlerden ölüm beğenecektir...

İnsanlar Neden
Ölümü Göze Alarak
Mülteciliği Seçiyor?
Bakın BM tanımına bu insanların
durumu nasıl çarpıtılmaktadır. Söz
konusu tanımın kısmen doğruluğu
vardır. Ama tek sebep bu değildir.
Bu insanların böylesine zorlu bir
yolu ölümü göze alarak yola çıkmasının asıl nedeni; ülkesinde dili, ırkı,
veya siyasi düşüncesinden dolayı
gördüğü baskı değildir. Bunlar sonuçtur. Bir insanın doğup büyüdüğü
tüm değerlerinin, sevdiklerinin olduğu
yeri terk etmesi için yeterli neden

Bu Tabloyu Yaratan Emperyalizmdir
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği
(BMMYK) 2011 mülteci istatistikleri Dünya Mülteciler
Günü için hazırlanan özel bir rapora göre;
1- Dünya çapında zorla yerinden edilen insanların
sayısının 43.7 milyona ulaştığı ve bunun son 15 yılın
en yüksek rakamı olduğu belirtildi. BMMYK tarafından
hazırlanan yıllık “Küresel Akımlar” raporunda ise yerinden edilen insan sayısının 2010 sonunda 27.5 milyon
olduğu belirtilmiş
2- Afganistan yine birinci. Toplamda 3 milyon Afgan
mülteci var. Yani dünyadaki mülteci sayısının üçte biri.
3- Dünyadaki mültecilerin üçte birinin kendi ülkelerine
komşu bir ülkede bulunduğunu belirtiliyor.
4- Dünya çapında mültecilere en fazla ev sahipliği
yapan ülkeler ise Pakistan, İran ve Suriye. Rapordaki
diğer önemli ayrıntılar ise şöyle:
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5- 2010’da toplam 69 ülkeden 15,500 bireysel
sığınma başvurusu çocuklar tarafından yapıldı.
6- Türkiye’den Fransa’ya 10 bin, Irak’a 10 bin, İngiltere’ye 7 bin, Almanya’ya 100 binden fazla kişi göç
etmiş.
7- 146 bin mülteci Türkiye’den diğer ülkelere gitmiş,
10 bin mülteci ise Türkiye’ye gelmiş.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

değildir. Çünkü gittikleri Avrupa,
Amerika ülkelerinde de kendi ülkelerinde gördükleri baskının ayrımcılığın horlanmanın zulmün kat kat
fazlasını görmekte, insan yerine dahi
konulmamaktadırlar. Göçmelerinin
asıl nedeni maruz bırakıldıkları açlıktır. Açlık, insana her şeyi göze aldırır, her türlü zorluğa katlandırır ve
her şeyi yaptırır. Katlanıyorlar, yapıyorlar, düşüyorlar yola. Yol arkadaşları Azrail’den başkası değil. Çünkü başka şansı yok. Ya açlıktan ölecek
ya da ölümü de göze alarak, bir umut
diyerek düşecek yollara.
Her yıl Afrikalı, Asyalı, Latin
Amerikalı yüzbinlerce insan açlıktan
yoksulluktan ülkesinden başka ülkelere iş bulma para kazanma umuduyla kaçak yollardan gitmektedir.
Ülkelerinde onlara yetecek kadar yiyecek yok mudur peki. Elbette vardır.
Ama ülkeleri emperyalistleri tarafından ya doğrudan işgal edilerek
sömürgeleştirilmiş ya da işbirlikçi
kukla hükümetleri aracılığıyla yeni
sömürgeleştirilmiştir. Nitekim yoksul
halkın payına da açlık, yoksulluk ve
baskı, zulüm düşmüştür. Bir avuç
azınlık efendileriyle birlikte zevk
sefa içinde yaşarken milyonlarca
insan açlıktan kırılmaktadır. Teknedeki katledilen göçmenlere bakalım;
Filistinli, Iraklı, Suriyeli hepsi de
emperyalizmin doğrudan saldırısına
maruz kalan ülkeler, işgal edilmiş
edilmeye çalışılan ülkelerin halkları.

Ülkeleri sömürülmüş, ekmekleri ellerinden alınmış, topraklarına bombalar yağan, katledilen, açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkum edilen halklar. Onları topraklarından eden mezhepleri, dilleri, ırkları, değil; onları
küçücük teknede ölüme yollayan emperyalizmdir.

Emperyalizmin
Mülteciler Politikası!
Mülteciliğin temel nedeni sömürgeciliktir yani emperyalizmdir. Emperyalist ülkeler, ülkeleri bir şekilde
kendi denetimine alarak toprağından
madenine, insanına, denizine kadar
her şeyiyle sömürüyor. Nitekim sömürgeleşen ülkenin halkı yoksulluğun
en uç boyutlarını yaşamaktadır. İçinde
bulunduğu yoksulluktan kurtulmak
için yine kapitalistler tarafından oluşturulan umut kapılarını zorlar. Bunlar
mafyalaşarak, dolandırıcılık yaparak,
şans oyunları, kumar oynayarak farklı
ülkelere işçi olarak giderek vs. liste
uzayıp gider. Farklı ülkelere yasal
yollardan gidemeyen ama umudunu
da bir Fransa’ya İngiltere’ye kapağı
atarak işçi olarak sığınmaya bağlamış
olanlar, kaçak yollarla mülteci olurlar.
Emperyalistlerin yarattığı bu açlık
yoksulluk tablosu her yıl yüz binlerce
yoksulun emperyalist ülkelere bir
şekilde mülteci olarak göçmesine
neden oluyor. Mülteciler emperyalistler için her zaman en ucuz iş gücü

olsa da artık emperyalizmin üzerine
yük olmaya başlamış ve emperyalizmin de içinden çıkamadığı bir
probleme dönüşmüştür. Onun için,
onları ülkesine almamak için her
şeyi yapmaktadır. Adeta terör estiriyor.
Mülteci teknelerini kendisi batırıp
insanları katlediyor. Kendi sınırlarına
girmeden Türkiye’de, Yunanistan’da
durdurmaya çalışıyor. Geçişleri önlemek için özel duvarlar örüyor. “Benim ülkeme gelme de nerde ölürsen
öl” diyorlar.

Her Halk Kendi Vatanında
Yaşamak ve Ölmek İster!
Kurtuluşumuz bizi mülteciliğe
mahkum eden emperyalist ülkelere
sığınmakta değil, kendi ülkemizde
kendi topraklarımızda bize yoksulluğu, açlığı reva gören emperyalizme
ve onun yerli işbirlikçilerine karşı
anti emperyalist ve anti oligarşik
mücadele vererek bağımsızlığımızı
kazanmaktır. Kendi ülkemizde kendi
iktidarımızı kurarak bizim olanı kanımızı, iliğimizi emenlerden geri almaktır. Bülbülü altın kafese koymuşlar “ille de vatanım” demiş. Hiç
kimse doğup büyüdüğü topraklarını
terk etmek istemez. Kendi topraklarında yaşamak ve ölmek ister. Ölümse
her yerde ölüm var. Ölümden kaçmak
yerine ölüme meydan okuyarak kanımızı emenlere karşı mücadele edelim. Bizi açlığa mahkum edenler
açlığımıza çözüm olamazlar.

Halka Ulaşmak İçin
Halkın İçinde Olacağız!

balonlar çocuklara dağıtıldı.

İzmir Halk Cephesi, 22.’si düzenlenen Aliağa Emek
ve Barış Festivali’nde stant açtı. Açılan stantta Boran
ve Tavır yayınlarından çıkan kitaplarla birlikte Özgür
Tutsakların el ürünleri ve TAYAD Bülteni tanıtıldı.
25 adet Yürüyüş Dergisi’nin de halka ulaştırıldığı
festivalde ayrıca Halk Cephesi’nin Kentsel Dönüşümle
ilgili “Zengine Tapu Yoksula Yıkım Getiren Yasaları
Kabul Etmeyeceğiz” bildirileri dağıtıldı.

Doğançay’da 7 Eylül akşamı film gösterimi yapıldı.
Mahalle halkının önerdiği “Deli Deli Olma” adlı film
izlendi. Gösterimin ardından mahalle halkı ile sohbet
edildi. Halk, önerilerinin dikkate alınmasından memnuniyetlerini dile getirdi.

Halk Sinemalarında Buluşalım!
Bursa Teleferik / Akçağlayan Mahallesi’nde 8 Eylül
günü “Tüylü Bele” filmi gösterildi. Ailelerin de çocuklarıyla geldiği film gösteriminin devamının beklendiği
belirtildi. Film sonrası Halk Cephelilerin getirdiği kızıl
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İzmir

Düzeltme
Dergimizin 329. sayısında Halkın Hukuk
Bürosu’nun adres değişikliği ilanında yanlışlıkla eski
adresi yayınlanmıştır. Düzeltir, okurlarımızdan özür
dileriz.
Yeni adresi: Gürsel Mahallesi Çevik Sokak
No:4/10 Tel: 0212 296 31 59 (Eski Kumlu Sok.
No:13/10)
KAĞITHANE / İSTANBUL

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!
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Devrimci Memur
Hareketi
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2012-2013 eğitim dönemi,
AKP’nin 4+4+4 dayatmasıyla, bu
dayatmanın neden olduğu belirsizliklerle başladı. Çözülmeyi bekleyen
onlarca sorunla birlikte, hali hazırda
her yanından dökülen eğitim sistemi;
öğrencisi, velisi, öğretmeni, hatta
idarecisi açısından da iyice içinden çıkılmaz hale geldi. 4+4+4 sisteminin
doğurduğu sorunlarla, önümüzdeki
günlerde daha sık karşılaşacağız.
Şimdiden, sorulduğunda yaşını söyleyemeyen, lavaboya yetişemeyen
çocuklar, tel örgüyle ayrılan okul
bahçeleri haber konusu olmaya başladı. Ki bunlar teknik sorunlar.
Eğitimin gericileştirilmesiyle ilgili
sorunlar ise maddi bir takım hataların
düzeltilmesiyle çözülecek gibi değil.
“Dindar nesil” değil Amerikan işbirlikçisi, kaderci bir nesil yetiştirmeyi
hedefleyen AKP’nin asimilasyoncu,
uşak zihniyetine başta Aleviler olmak
üzere çeşitli halk kesimleri zorunlu din
dersi, seçmeli din dersleri dayatmasını
kabul etmeyerek karşı çıkıyor. Böylece kişisel bir mesele olması gereken
dini inanç üzerinden yapılan politikayla, polemiklerle halkı bölen suni
ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor.
AKP, gündeme geldiğinden bugüne tartışılan, halkın örgütlü-örgütsüz her kesiminin tepkisini çeken
4+4+4 eğitim sistemine yönelik eleştirileri görmezden gelmeye, bildiğini
okumaya devam ediyor. Halka fikrini, kabul edip etmediğini sormadan,
teknik hazırlıkları tamamlanmadan
4+4+4 kademeli eğitim sistemini uygulamaya koydu. Özellikle eğitime
başlama yaşının erkene alınmasıyla ilgili gelen tepkileri de “Nisan’dan
önce okuma yazmaya geçmeyeceğiz,
ilk dönem çocuklar oyun oynayacak”
diye geçiştirmeye çalıştı. AKP, sistemi savunmaya çalışırken zımnen 6672 aylık çocukların okula hazır olmadığını kabul etmiş olsa da bu cevap,
eğitime hizmet etmeyen bir yılı açıklamaya yetmiyor.
4+4+4 sistemi, veliler, öğrenciler

4+4+4 Eğitim Sistemi,
Gerici Faşist Eğitim Sistemidir!
Direnelim, Mücadele Edelim!

cephesinden daha çok iki boyutuyla
tartışılıyor. Birincisi 60 aylık çocukların isteğe bağlı, 66 aylıkların zorunlu
olarak okula başlaması, çocuklarını erkenden okula göndermek istemeyen
ailelerin hastane kuyruklarında rapor alma çabaları, diğer boyutu ise
“seçmeli ders” adı altında dinin eğitime egemen hale gelmesi, inanç özgürlüğünün yok sayılması. Bunlara ek
olarak kalabalıklaşan balık istifi sınıflarda sağlıklı bir eğitim-öğretim sürecinin olmayışı, oyun çağındaki çocukların derse yoğunlaşmasının güçlüğü, müfredata uygun ders kitaplarının yokluğu, okula devam eden öğrencilerin okullarının bir gecede imam hatip okuluna çevrilmesi, eğitimin kademeli
hale getirilerek ilk 4 sınıftan sonra
öğrencinin örgün öğretime devam
etme zorunluluğunun olmayışı gibi
onlarca başlığı da sayabiliriz.
Öğretmenler açısından da durum
aynı. Öğretmenlerin alt yapısı, okula
erken başlayan çocukları eğitmeye uygun değil. 5. sınıfların ikinci kademeye
alınmasıyla önemli bir öğretmen kitlesi, okulunda norm fazlası durumuna düştü, bu öğretmenlerin ne olacağı meçhul. Dolayısıyla öğrencilerle
birlikte öğretmenler de başka okullara sürgün edilmeyi bekliyor.
AKP’nin eğitimdeki 4+4+4 dayatmasına karşı çıkanlar ise saldırıya
uğruyor. Ankara Altındağ`daki Battalgazi İlköğretim Okulu`nun imam
hatibe dönüştürülmesine karşı imza
kampanyası başlatan Yılmaz Ailesi’nin ev ve iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması bunun bir örneği. EĞİTİM-SEN’in 11 Eylül’de dört koldan
başlattığı yürüyüşün Diyarbakır ayağına polisin biber gazı ve copla müdahale etmesi, Ofis semtinde toplanan,
4+4+4'ü protesto etmek isteyen ve yürümek için direnen 200 kişilik gruba
polisin biber gazı sıkması ve 14 kişiyi gözaltına alması da bir başka örneği.
AKP “harçları kaldırdık”, “dershaneleri kaldırıyoruz” aldatmacasıy-

la parasız eğitim şovları yaparken, aslında eğitimi bir ticari alan haline getirmenin hazırlıklarını yapıyor. Ülkemizde dershanecilik, 4 bin dershane
sayısıyla, 50 bin öğretmeniyle 4,5-5
milyarlık sektör haline AKP iktidarı
döneminde geldi. SBS, LYS, KPSS,
TUS, KPDS… Sınav adlarını birbirine
karıştırır olduk. Eğitimini tamamlamış,
meslek sahibi insanlara güvenli bir iş
olanağı sunmayıp, onları 30’lu yaşlarında sınava hazırlanmak zorunda bırakan, döneminde mantar gibi dershaneler açılmasına sebep olan kendi
politikaları değilmiş gibi aymazca
“okullar varsa dershaneler niye var”
diye soran Başbakan Erdoğan, tekellere “Ey dershaneciler, okullar
kur. Biz de sizden hizmet alımı yapalım, sizin sınıflarınızı öğrencilerle biz dolduralım. Bedeli neyse bunun
bedelini biz verelim. Sizi açıkta bırakacak değiliz. Biz yatırımdan kurtulmuş oluruz, siz de hizmetinize
aynen devam edersiniz" çağrısı yapıyor.
Eğitimi gericileştiren, ticarileştiren
4+4+4 dayatmasına her türlü yolla direnmek meşrudur.
İzmir’de 66 ay sonrası okula gitmesi zorunlu olan 65 bin 837 öğrenciden 1327’si rapor alarak ana sınıfına başladı. Sorun çocuklarımızda,
değil, sistemdedir. Bakanın da açıkladığı gibi, nisan ayına kadar okumayazmaya geçmeyecek çocuklarımızı,
ilkokula değil anaokuluna gönderelim.
“Seçmeli derslerde yeterli talep
yok, öğretmen yok” yalanlarına kanmayalım, seçmeli din dersi dayatmasını kabul etmeyelim.
Okullarımızın İmam Hatiplere
dönüştürülmesine, çocuklarımızın sabahın köründe okula gidip akşam karanlığında eve dönmesini getirecek ikili öğretime, kalabalık sınıflara tepkimizi örgütlü bir güce dönüştürelim.
Parasız, halk için eğitim isteyelim.
KAMU EMEKÇİLERİ CEPHESİ
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Sendikalarda İçkili Kokteyler Gelenekselleşiyor!
KESK’te ve KESK’e bağlı genel merkezlerde içkili
kokteyl kutlamaları gelenekselleşiyor.
24 Ağustos günü Ankara’da Tüm Bel-Sen Genel
Merkezi’nin satın aldığı genel merkez binasının açılışı
yapıldı. 24-25-26 Ağustos tarihlerinde yapılan Tüm
Bel-Sen genel meclis toplantısının ilk gününün sonuna
denk getirilen açılışta, içkili kokteyl verildi.
Sendikal mücadeleyi, örgütlenmeyi düşünen genel
merkez yöneticilerinin yapması gereken, tüm belediye
emekçilerinin katılımıyla, davullu-zurnalı, türkülerimizle coşkulu, halaylı bir açılış gerçekleştirmek olmalıydı. Ama mücadele kaygısı taşımayan yöneticiler, elit
bir kesimin katılımını yeterli görüp, içkili kokteylli bir
açılış gerçekleştirmeyi tercih etti.
KESK ve KESK’e bağlı sendika genel merkezleri,
halktan ve kamu emekçilerinden adım adım uzaklaşıyorlar. Halkın, üyelerinin sorunlarına, doğru tarzda
çözüm üretecek politikalar geliştirmiyorlar. Kazanıncaya
kadar mücadele anlayış, bir kenara bırakılırken, protestocu anlayış hakim hale geliyor, her türlü hak gasbına yönelik mücadele, basın açıklamasına indirgeniyor. İçkili

kokteyller de bunun bir sonucu ve halktan, kendi kitlesinden ne kadar uzaklaşıldığının bir göstergesidir.
Örneğin, Ankara’nın merkezinde Cansel Malatyalı’nın direnişi 200’lü günlerine ulaşmıştır ve görmezden gelinmektedirler. Tüm Bel-Sen genel meclis
toplantısında Cansel Malatyalı direnişi tüm detaylarıyla anlatılmasına rağmen, dayanışma ziyareti
gerçekleştirilmemiştir. Evet, kafalar mücadeleye ve
dayanışmaya yönelik düşünmeyince bir dayanışma ziyareti bile örgütlenemiyor. Yaşanan ve hala devam etmekte
olan işçi direnişlerine bırakın katkı sunmayı, dayanışma
bile gösterilmiyor. Ama dört yıldızlı otelde, sendika meclis toplantısı yapılabiliyor. İçkili kokteylle açılış yapılabiliyor.
Kamu emekçilerinin, halkın onlarca sorunu varken,
önümüzde somut olarak süren işçi direnişleriyle dayanışma dururken, içkili kokteyller düzenlemek tek kelimeyle ayıptır. Halkın, mücadelenin gerçeğinden kopuk anlayışlarla, karşımıza çıktığı her alanda mücadele etmek
bir zorunluluktur.

AKP Köleleştiriyor, Sömürüyor,
Direneceğiz ve Milyonları Örgütleyeceğiz!

Halk, Kendi Sorunları
Etrafında Örgütlenecektir!

Halk Cepheliler, AKP zulmüne karşı tüm halkı birleştirme
hedefiyle başlattıkları kampanyalarını İstanbul’da 7 Eylül
günü Şişli Cevahir AVM önünde yaptıkları eylemle sürdürdüler. 70 kişinin katıldığı eylemde “AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz! Milyonları Örgütleyeceğiz!” pankartı açıldı, “AKP Zulmüne Direneceğiz”, “Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atılan eylemde
Halk Cephesi adına Berk Ercan bir açıklama yaptı.
AKP’nin 10 yılı bulan iktidarına görülmemiş zulümleri sığdırdığının belirtildiği açıklamada, bu kadar zulme, yalanlara, halk düşmanı politikalara rağmen AKP’nin geniş kesimlerde etkili olabilmesinin nedeninin halkın örgütsüz olması olduğu ifade edildi. Devamında, zulmü yenmek için
örgütlenilmesi, halkın güçlerini birleştirmesi ve zulme karşı direnmesi gerektiği vurgulandı. Açıklama, “Güçlü olan biziz. Halkı devrimci politikalarımızla birleştireceğiz. AKP zulmünü yeneceğiz!” denilerek bitirildi.
Açıklamanın ardından sloganlarla ve AKP’yi teşhir
eden konuşmalarla Mecidiyeköy’den Taksim’e kadar halka bildiri dağıtıldı. Marşlar söyleyen ve “Yaşasın Dev-Genç,
Yaşasın Dev-Genç’liler”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarını atan Halk Cepheliler, yol üzerinde, direnişte olan BEDAŞ işçilerinin de yanlarından geçerken, gür bir sesle “BEDAŞ İşçisi Yalnız Değildir” sloganı attılar. Eylem, bildiri dağıtımıyla sona erdi.

42.’si düzenlenen Babaeski Tarım Festivali’nde bu
yıl da Trakya Kültür Merkezi, Müzik Topluluğu ve açtığı stantla yerini aldı. Festivalin 2. günü, 4 Eylül akşamı
sahneye çıkan Halk Eğitim Merkezi’ne ait çocuk halk
oyunu ekibi, oynadığı Aydın yöresi efe oyunlarıyla ilgi
topladı.
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3 Eylül günü başlayan ve 6 gün süren Tarım Festivali’nde, Trakya Kültür Merkezi Müzik Topluluğu, ilk
3 günlük alternatif sahne bölümünde, 4 Eylül günü sahne aldı. Müzik topluluğu tarafından okunan “İşte Buradayız Şimdi Burada” başlıklı yazıda emperyalizmin
bugün ülkemizde ve dünyada yarattığı kan ve gözyaşı
halka anlatılırken, buna karşı örgütlü mücadele çağrısı yapıldı.
Festival boyunca 6 gün açık kalan stantta dergiler,
kitaplar, el üretimleri, karakalem çalışmaları sergilendi. Grup Yorum’un 25. Yıl İnönü Stadyumu konseri, sinevizyonla halka gösterildi. Trakya Halk Komitesi’nin
10 ay önce başlatmış olduğu “Ergene Trakya’dır! Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kampanyası da
stantta asılı olan pankart ve Ergene fotoğraflarıyla halka tanıtıldı. Bu çerçevede stant önünde festivalin 5. günü
olan 7 Eylül akşamı yaklaşık 300 bildiri halka dağıtılarak Ergene kampanyası anlatıldı.

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!

17

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın
17.08.2012 Tarihli Yazısına Cevabımızdır!
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KONU: Odanızda çalışmakta
iken işten çıkarılan
ve işe iadesi için direnişe
başlayan emekçi Cansel Malatyalı’ya
desteğimizi sorguladığınız yazıya ve
sürece dair değerlendirmelerimizi
içeren metindir.
Kamuoyu tarafından da bilindiği
gibi Cansel Malatyalı, kurumunuzda
çalışır iken “performans” gerekçe
gösterilerek işten çıkarılmış bir işçidir.
İşe iadesi için direnişe başlayan, işverenin kendine mobbing uyguladığını, yaşamını devam ettirmenin tek
yolu olan işini geri istediğini bildirmiştir.
Kurumunuzun yerine “işveren”
genel ifadesini, Cansel Malatyalı yerine de “işçi” genel ifadesini koyduğumuzda, Türkiye işçi sınıfı için çok
bilindik, hatta sıradan bir hikaye ile
karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
İş güvencesi; işsizliğin boyun eğme
için daha çok derinleştirildiği, yoksulluk ve yoksunluğun giderek olağanlaştığı günümüz istihdam koşullarında, işçiler için gündüz düşü
haline gelmiştir. Sermaye ve siyasal
iktidarın talepleri ve çıkarları birbiri
ile örtüşmekte, siyasal iktidar, işçilerin
bu sorununa kulak tıkamaktadır. İş
güvencesinin olmadığı bir çalışma
düzeninde, işçiler sürekli bir belirsizlik ve baskı altında oldukları için
işveren çıkarlarına tabi hale gelmekte,
örgütlenememektedirler. Günümüz
sendikacılarının hepsinin bu meseleye
dair sözü, bir direnişi bulunmaktadır.
Sarı sendikalar bile, tabanları kalmadığı için bu durumu eleştirmektedirler.
İşten çıkarılan işçi meselesine
ilişkin “işverenin yönetim hakkı”
kavramsallaştırmasını kabul etmemekteyiz. Durduğumuz yer bize, sermaye sınıfının kavramları ile değil,
işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda
düşünmeyi öğretmiştir. Kaldı ki çokça
eleştirdiğimiz siyasal iktidar ve mahkemeler bile bu olaydaki gibi “sınırsız” bir işveren yönetim hakkını
kabul etmemektedirler. Bazı kriterlere

uygun olmak zorunluluğu getirilmiştir.
Bu noktanın bile gerisinde tutum
göstermek toplumsal muhalefetin bir
parçası olduğunu ilan edenlere yakışmaz düşüncesindeyiz.
İşçi direnişlerinin biçimlerini sorgulamak bizim haddimize değildir.
Tarihsel bir değer olan işçi sınıfı direnişlerini hiçbir kurum tehditkar
olarak nitelendiremez. Hepsinde bir
oranda zorlayıcılık vardır, işin doğası
gereğidir. Bu, kimi zaman sakal bırakma olur, kimi zaman işgal olur,
kimi zaman makine kırıcılık olur,
kimi zaman grev olur. Eylem biçimi
değerlendirme tavrı; fabrika, işyeri
işgalleri, siyasal parti vs. işgalleri,
oturma eylemleri gibi eylemlerin
hepsini reddetmeye varan bir yoruma
gidecektir.
Mesleklerin dönüşüme uğrayarak
neo-liberal saldırılarla karşı karşıya
olduğu, avukatların işçileştiği ve hak
kayıplarının derinleştiği gerçeği karşısında ÇHD Ankara Şube, kendini
sınıfa yalnızca destekçi değil, sınıfın
içinden, onun bir parçası saymaktadır.
Bu doğrultuda işçi sınıfının mücadelesine, yalnızca davalarını takip
ederek, açıklamalar yaparak değil,
bizzat destek vermiş ve içinde yer
almıştır. Kurumumuz, emek sermaye
çelişkisinde emeğin yanındadır. İşverenin kim olduğu, kurumumuz açısından fark etmemektedir. İşverenin
kimliğine göre geliştirdiğimiz bir tutumumuz olmamıştır. Gerek toplumsal muhalefetin parçası olarak yürütülen işler, gerekse kurumumuza yapılan başvurular sonucunda takip ettiğimiz işlerde işveren, bizim için
yalnızca işverendir.
Cansel Malatyalı’nın yürüttüğü
mücadele de bizim için böyle anlaşılmaktadır. İMO’ya görüşmeye gitmemizin tek nedeni, kendini toplumsal
muhalefetin içerisinde tanımladığını
belirtmesidir. Yoksa işveren olarak
kayırdığımız vs. için değildir. Yapılan
görüşmede kurumumuzun da temsilcisi
bulunduğu ve nedenleri açıkça anlatıldığı halde, İMO Yönetim Kurulu
Başkanı imzası ile gelen metni anla-

yamadığımızı ifade etmek isteriz.
Kendini “sol” olarak gören kurumların, işveren sıfatından azade
oldukları düşünülemez. Biz “haksız,
mesnetsiz, tehditkar” dediğiniz açıklamaları oldukça sık yapıyoruz. Bugüne kadar böyle bir ithamla, diğer
işverenler yönünden karşılaşmadık.
“…..işçileri işlerine geri dönmelidir”
ibareleri taşıyan yaptığımız açıklamalara yönelik böyle sınıf dışı ifadeleri, maalesef hiçbir işveren söylemedi.
“Kurumu yıpratmaya yönelik çalışmalar” ifadesi de bizim tarafımızdan anlaşılamamıştır. Aklımıza “hükümeti yıpratmaya çalışma” suçu
olarak siyasal iktidarın uydurduğu,
ceza kanununda bile olmayan bir
ibare gelmektedir. Muhalefet etme
hakkına yönelik söylenen yıpratma
çalışmaları ibaresinin, kurumumuza
yazılan yazı ve değerlendirmelerde
kullanılması hayret vericidir.
Biz, sözümüzü söylerken, mücadele ederken, kurumların yöneticileri,
siyasal iktidarın sahiplerine göre konum almıyoruz. Bizzat mücadelenin
kural ve ilkeleri bizi bağlar ve yönlendirir. İşçi mücadelesine bakışımız
bunu gerektirmektedir.
Toplumsal muhalefet öznelerinin
yaptığı çağrılar ve görüşme çabalarına
karşı yaptığınız niyet okuması içeren
değerlendirme ve kullandığınız üslup
bizi rahatsız etmiştir. Özellikle kurumumuzun da görüşmeciler arasında
olduğu sabitken, tekrar yazı yazılarak
açıklamamızın itham edildiği cümlelerin ardından teyit istenmesi ve
kurumsal olmadığının ima edilmesi,
davranış kalıbı olarak da alışık olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz
bir tutumdur.
Bu yazımız bir açıklama gayreti
olarak anlaşılmamalıdır. Durum oldukça nettir. Ayrıca kurumunuzdan
bir yanıt beklemediğimizi ifade etmek
isteriz. Yanıtı hayatın ve mücadelenin
kendisi verecektir.
Çağdaş Hukukçular Derneği
Ankara Şubesi
05.09.2012

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

EMEK

Emeğimize, Geleceğimize Sahip
Çıkmak İçin; Örgütlenmeliyiz!
Her Direniş Yeni Bir Soluk,
Zafere Giden Yolda Atılan
Bir Adımdır!
“Performans”, “mesaiye kalmama” gibi keyfi gerekçelerle ya da hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılan
ve buna karşı direnen işçilerin ortaklaştırdıkları eyleme, İstanbul Taksim’de 8 Eylül günü devam edildi.
Kimi haftalardır, kimi aylardır işyerleri önünde direnen işçilerin ortak eylemleri de üçüncü haftasını doldurdu.
Taksim Meydanı’nda açılan “İşimizi,
Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz
Alacağız – İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartı arkasında kortej oluşturan işçiler, kendi işyerlerine karşı
başlattıkları direnişin pankartlarını
ve dövizlerini de taşıdılar.
Meydandan yürüyüşe başlayan
işçiler, İstiklal Caddesi boyunca, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak”, “Hey
Tekstil, Roseteks, BEDAŞ, Kiğılı,
Darkmen İşçisi ve Cansel Malatyalı
Yalnız Değildir” sloganlarını attılar.
Yürüyüş boyunca bir yandan da işçilerin direnişlerini anlatan konuşmalar yapıldı. Yürüyüş güzergahı
üzerinde bulunan Kiğılı mağazası
önüne gelindiğinde, Kiğılı patronlarının emeklerini sömürdükleri işçileri bir de pervasızca, keyfi olarak işten çıkardıkları teşhir edildi ve bu işten çıkarmaya karşı direnen Didem
Sorhun’un yalnız olmadığı atılan slo-

ganlarla vurgulandı.
Yapılan konuşmalarda, patronların keyfi işten atmaları ve işçilerin
emeklerini sömürerek zenginliklerine zenginlik kattıkları, lüks lokantalar açtıkları anlatıldı. Patronların bu
tutumuna karşı birlikte karşı koyma
çağrısı yapıldı.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde işçilerin avukatlarından Çağdaş
Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi
Başkanı Taylan Tanay bir konuşma
yaptı. İşçilerin kıdem tazminatları,
hakları için direndiklerini söyleyen Tanay, direnen işçilerin bu ortak eylemlerinin daha da büyüyeceğini belirtti.
Taylan Tanay’ın ardından, direnişteki BEDAŞ işçilerinden Hacı
Ömer Yazıcı, işçiler adına hazırlanan
ortak açıklamayı okudu. Tüm direnişlerin ve direnenlerin birleştiği bu eylemlerin direnişlere yeni bir mevzi ve
soluk getirmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Yazıcı, “Direnebileceğimiz yeni bir direniş mevzisi kazanmış bulunmaktayız. Direnişlerimizi büyüteceğiz, yeni direnişlerle,
yeni direnişçilerle birleşeceğiz ve
mutlaka kazanacağız” dedi.
Açıklamanın ardından sözü Grup
Yorum aldı. Yorum adına konuşan
Selma Altın, yaptıkları şarkıların,
marşların bu direnişler gibi işçi direnişlerinden üretildiğini belirtti ve
“Direnenlere armağan olsun” dedi.
Grup Yorum’un söylediği marşlar

eşliğinde çekilen halayların ardından
200 kişinin katıldığı eylem sona erdi.

“Performans Yasasıyla
Çıkarıldım, Direnişle
Döneceğim”
İMO’dan (İnşaat Mühendisleri
Odası) 31 Ocak 2012 tarihinde uydurma gerekçelerle işten çıkartılan
Cansel Malatyalı'nın işine geri dönmek
için başladığı direnişin 200. gününde,
Ankara Yüksel Caddesi'nden İMO
önüne yürüyüş yapıldı. 6 Eylül günü
Yüksel Caddesi’nde toplanıldıktan
sonra TMMOB önüne yürünerek burada yarım saatlik oturma eylemi yapıldı. Burada bir açıklama yapıldıktan
sonra Necatibey Caddesi’ne doğru
yürüyüşe başlandı. Yürüyüşü engellemeye çalışan Çevik Kuvvet polisinin
baskılarına izin verilmeyerek yürüyüşe devam edildi. Yürüyüş boyunca
“İMO'da Oda Ağalığına Son”, “Cansel Malatyalı İşe Geri Alınsın”, “Cansel Malatyalı Yalnız Değildir”, “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı. 96 kişinin katıldığı eylem, İMO önüne yürünüp basın açıklamasının okunması ile bitirildi. Cansel Malatyalı
yaptığı açıklamada; “Ben 200 gündür
onurumu ve işimi geri kazanmak için
direniyorum. Performans yasasıyla çıkarıldım, direnişle döneceğim” dedi.
Eyleme Cansel Malatyalı’nın ailesi, direnişinin başından beri hep yanında olan Halk Cephesi, direnişe des-
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tek veren dostları ve BDSP, Alınteri,
Devrimci Proletarya, Partizan, DHF,
İHD, ÇHD, Düşünceye Özgürlük
Girişimi, EDP gibi kurumlar katıldı.
Eylemden sonra halaylar çekilip,
çadırda sohbet edildi.

Polis Terörü,
İşçi Direnişlerini
Susturamayacak!
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1 Eylül günü işçilere destek vermek için ROSETEKS işçilerinin yanında bulunan Çağdaş Hukukçular
Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay ile İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadele Kurulu Şişli Bölge Koordinatörü Avukat Şükriye Erden, polisin saldırısına uğramış, Erden’in eli kırılmıştı. Bu saldırıyla ilgili olarak ÇHD,
6 Eylül günü, Beşiktaş İlçe Emniyet
Müdürlüğü önünde eylem yaptı.
Eylemde ÇHD adına hazırlanan
açıklamayı Av. Diren Yeşil okudu. Polis terörüne sadece siyasal mücadele
yürütenlerin değil, tüm halkın maruz
kaldığının belirtildiği açıklamada,
Ankara’da “dur ihtarına uymadığı”
gerekçesiyle, İzmir’de “trafik kazasına
karıştığı” için insanların katledilmesi, hamile eşini hastaneye yetiştirmeye
çalışan bir insanımızın işkence görmesi ve yasal dergi sattığı için Engin
Çeber’in günlerce işkence görerek
katledilmesi örnek olarak gösterildi.
Açıklamada, “Polis terörü varsa elbet onunla mücadele edenler de var.
Biz Çağdaş Hukukçular olarak diyoruz ki; bu teröre teslim olmayacak,
mücadele edeceğiz. İşte bu amaçla İstanbul Barosu bünyesinde İşkence ve
Kötü Muameleye Karşı Mücadele
Kurulu oluşturarak 24 saat işkence
mağdurlarına tıbbi ve hukuki destek
veriyoruz. Bu mücadelenin bir parçası
olarak, KÖŞEBAŞI isimli lüks lokanta önünde direndikleri için polis ta-

rafından evleri basılan, önlerine barikat kurulan ve gaza boğulan ROSETEKS işçilerinin yanındaydık.
Yüzlerce polis, ağır silahlar, panzerleriyle bir et lokantası önünde protestoyu engellemek için seferber olurken, bu amaçla dizginsiz bir terör uygularken, biz bir avuç işçinin yanındaydık. Bunu hazmedemeyenler alçakça saldırdılar” denildi.
Yeşil, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü ve yardımcıları tarafından verilen talimatla gerçekleşen saldırıda Av.
Şükriye Erden’in sağ elinin kırıldığını
söyledi.
Son olarak, “İşte bugün bu saldırının faillerinin bulunduğu Beşiktaş
İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeyiz.
Bu saldırıyı unutmayacağımızı ve
de bu saldırının bizi haklı ve onurlu
mücadelemizden geri bırakmayacağını bir kez daha haykırmak için buradayız” denildi.
Açıklamanın ardından Av. Taylan
Tanay, “Yanlarında olduğumuz işçiler, lüks bir restauranttan atılan işçiler. İşten atılalı 7 hafta oldu. Buna basın çok büyük bir sansür uyguluyor.
Bu arkadaşlara yönelik ciddi bir polis terörü var. Cumartesi – Pazar
günü Levent’te binlerce polis, restaurantın önünde bekliyor. Polis,
açıktan restaurantın sahiplerini savunuyor. Tabii bizler de “bir avuç” dedikleri işçileri savunuyoruz. Sonuna
kadar da yanlarındayız. Bugün işçi arkadaşlar da burada” dedi.
Daha sonra, işten atılan Ayşe Koçer, kendilerine saldırma nedenlerinden biri olarak ‘restaurantın çalışmalarına engel olma’yı gösterdiklerini söyledi ve “Biz orada otururken
polislerin de girip oradan yemek yediklerini, çay içtikleri görülüyordu.”
dedi. Eylem, “Baskılar Bizi Yıldıramaz!” sloganlarıyla sona erdi.

İşçiyiz, Köle Değil!
İstanbul’da, Hey Tekstil işçileri, direnişlerinin 214. günü olan 8 Eylül’de
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda
yaptıkları eylemle, direnişlerinin sürdüğünü bir kez daha duyurdular. Her
Cumartesi saat 16.00'da Bakırköy
Özgürlük Meydanı’nda yapılan eylemde, bu kez direnişteki işçilerin yaşadıkları sorunlar anlatıldı.
Zeki Gördeğir'in yaptığı açıklamada, “Gasp edilen haklarımız için,
alın terimiz, emeğimiz için mücadele ediyoruz” denildi. Gördeğir, kendilerini işten çıkarmasına rağmen
Disney, Esprit, Timberland gibi markalara merdiven altında üretim yapan
patronları Aynur Bektaş ve Süreyya
Bektaş’a seslenerek, “Biz işçiyiz,
köle değiliz! Gasp ettiğiniz haklarımızı, ihbar ve kıdem tazminatlarımızı, üç buçuk aylık maaşlarımızı almadan susmayacağız!” dedi.
Eylemin ardından işçiler, Özgürlük Meydanı’ndan geçen halkla sohbet ettiler. Kendilerine sorulan soruları cevapladılar.

Elimizdeki En Temel
Araçlarla Milyonlara
Ulaşacağız!
Devrimci İşçi Hareketi (DİH)
üyeleri, 5 Eylül günü İstanbul Esenyurt Kıraç Kuruçeşme Mahallesi'ndeki fabrikalar önünde ve pazarda ''Milyonları Örgütleyeceğiz'' kampanyasının ve ''9. Geleneksel Halk
Sofrası Pikniği”nin bildirilerini dağıttılar. İş çıkış saati olması nedeniyle
kalabalığın DİH'lilere ilgisi yoğundu.
Çalışma koşullarının kötü olmasından
ve hayat pahalılığından şikayetçi
olan işçilerle sohbetler edildi. Bir
saat süren ve beş kişinin katıldığı çalışmada 500 bildiri dağıtıldı.
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ÜRETEN BİZİZ, EMEĞİMİZİ
ÇALAN İSE BİR AVUÇ ASALAKTIR!
yoksullukla savaşmakta, sadece hayatta kalabilmenin mücadelesini vermektedir.
Onlar zevk-ü sefa
içinde yaşarken, yoksullar yani milyonlar
701 liralık asgari ücretle yaşamaya mahEMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP kum edilmektedir.
Yapılan araştırmalara
ÇIKMAK İÇİN; ÖRGÜTLENMELİYİZ! göre, asgari ücretin
sadece 6,5 gün "inKapitalizm, tarih sahnesine çıksan onuruna yaraşır bir yaşam imkanı"
tığında kendisiyle birlikte sözde özgür
sağladığı saptanmıştır.
ama özünde ücretli birer köle olan
Tekel sahipleri, holding patronları,
işçileri de çıkardı ortaya.
lüks yaşamlarını halkın ekmeğini söİşçiler, toplumdaki tarihi yerleri,
mürerek sürdürürken, milyarlarla oyüretim araçları karşısındaki konumları
narken, halkımız sadece 509 liralık
ve üretimden aldıkları pay vb. özelkira için 163 saat, 1 kilo et için 8
likleri bir araya gelince bir sınıf olsaat, 1 kilo pirinç için 1,5 saat, 1
dular.
çift ayakkabı alabilmek için 35 saat
Sayıları çoktur ancak, halkın pek
çalışmak zorundadır.
çok kesimi gibi sınıf bilincinden ve
En zengin 100 aile "öldük, bittik"
kininden kopmuş-koparılmış ve ördedikleri kriz dönemlerinde dahi bingütsüzdürler. Yazı dizimizin amacı,
lerce işçiyi işten çıkararak, açlığa
bu örgütsüzlüğün nedenleri ve örterk ederek krizi tehdit olarak kullanıp
gütlenmenin gerekliliğini, yol ve
az sayıda işçiye daha çok iş yaptırayöntemleri ortaya koymaktır.
rarak karlarına kar katmışlardır.
Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin
Kendilerini "halka ekmek veren
her geçen gün arttığı ancak, bu gerpadişah" gibi gösteren bu asalakçeklerin "Büyüyen ekonomi" yalardan biri olan Sabancılar, 2008 krilanları ile gizlenmeye çalışıldığı bir
zini bahane edip Akbank A.Ş.'den
ülkede yaşıyoruz. TÜİK (Türkiye
1700 işçiyi işten çıkarmıştı.
İstatistik Kurumu) tarafından açık24 Şubat'ta Adana'nın Kozan illanan anket sonuçlarına göre Ocak
çesi’nde bulunan EnerjiSA'ya ait
2012 itibariyle, ülkemizde işsizlik
baraj inşaatında, baraj kapağının koprakamı 2 milyon 576 bindir. Ancak,
ması sonucu 10 işçi sel sularına kaTÜİK'in, (iş bulma umudu olmayanpılarak hayatını kaybetti.
ların da yer aldığı) iş aramayıp, çaİşte servetlerini bu şekilde; açlılışmaya hazır olanlar ile mevsimlik
ğımız, yoksulluğumuz ve ölümlerimiz
çalıştığı için işsiz durumunda buluüzeriden kazanıyorlar!
nanları dahil etmeksizin işsizlik oranını belirlediği düşünülürse, gerçek
TÜİK'in verilerine göre, ülkemizişsiz sayısının 4 milyonu geçtiği ande 23 milyon 678 bin kişi çalışmaklaşılacaktır. Yani, büyüyen işsizlik
tadır. Ancak, bu rakam SGK'ya göre
ordusu ve bunun karşısında ise em11 milyon iken, ilgili resmi kurum
peryalizmin işbirlikçisi iktidarların,
olan Çalışma Bakanlığı verilerine
holding patronlarının, tekellerin serbaktığımızda 18 milyonun üzerinde
vetidir.
çalışan, işçi statüsünde değildir, kayıptır! Bakanlık bu kadar insanın
Nüfusu 75 milyona ulaşan Türnerede çalıştığını bilmiyor mu? Elkiye'de, 100 ailenin serveti, milli
bette biliyor. Ki, kayıt dışı çalışmanın,
gelirin %30'una tekabül ederken,
kaçak işçi çalıştırmanın önünü açan
nüfusun 20 milyona yakın bölümü

1

AKP'nin ta kendisidir. Burada sorun,
emeğimize "ucuz işgücü" olarak bakılmasıdır.
Çalışma yaşamındaki sorunlar
bunlarla da sınırlı değildir elbette.
Bugün işçi sınıfı tarihte görülmedik
bir saldırı dalgası altındadır. Milyonlarca işçi kölece çalışma koşulları
altında çalışmaya zorlanmaktadır.
Bu yazı dizimiz de; Türkiye'de
en fazla istihdam olduğu işkolları
ve buralardaki çalışma koşullarını,
Torba Yasa, Kıdem Tazminatı, esnek çalışma-taşeronlaştırma vb.
gibi çalışma yaşamını zorlaştıran ve
sendikalaşma, örgütlenme önünde
engel olan yasaları ve düzenlemeleri
anlatacağız.
Aynı zamanda Türkiye'de çalışan işçilerin örgütlülük durumları,
işçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki engelleri ve son olarak da örgütlenme, yol ve yöntemlerini ele
alacağız.
Yazı dizimize başlarken; öncelikle
şu an yürürlükte olan çalışma yasasına
göre yapılan "işçi" tanımına ve çalışma yasasının tanım ve kapsamına
bakalım. Ardından da işkollarını inceleyelim.
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* İşçi Tanımı: İşçi, 4857 sayılı
İş Kanunu'na göre, "Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek
kişiye...” denir. Geçerli 2821 Sendikalar Kanunu'na göre işçi; Hizmet
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akdine dayanarak çalışanlara denir"
Yani yasalara göre, bir iş sözleşmesi
olmaksızın çalışan milyonlarca
emekçi işçiden sayılmamaktadır!

* Çalışma Yasaları: Çalışma
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yasaları "işçi-patron ilişkilerinde devletin koymuş olduğu temel kuralları
içeren yasalar" olarak tanımlanmaktadır. Ancak, geçmişten bugüne çalışma koşullarını belirleyen bir çok
hak, emekçilerin mücadelesi sonucunda yasal güvenceye kavuşmuştur.
İktidarlar, tüm hakların kazanılmasının emekçilerin mücadelesinden
geçtiği gerçeğinin bilince çıkmasını
engellemek ve sömürü düzenini gizlemek için hakların kendisi tarafından
"verildiğini" söyler. Düzen partilerinin temsilcileri her fırsatta, emekçilere kendi iktidarları döneminde
"verilen" hakları sayıp, dökerler.
Özellikle de seçim dönemlerinde ayyuka çıkan bu sahtekarlık, iktidar
koltuğu "sağlamlaştırıldıktan" sonra
kendini hak gasbı, baskı ve terör yoluyla göstermektedir.
Ekonomik ve demokratik kazanımlar, işçi sınıfının örgütlü gücüne
ve mücadelesinin kararlılığına bağlı
olarak artmış ya da azalmıştır. İşçi
sınıfının örgütsüz olduğu dönemlerde,
kazanımlar daha da az olmuş ya da
hak gaspları yaşanmıştır. Geçmişten
günümüze çıkarılan iş yasaları incelendiğinde, bu gerçek açık bir şekilde
görülmektedir.
12 Eylül cuntası çalışma alanındaki
hak gasplarının, baskı ve şiddetin en
fazla yaşandığı süreç olmuştur. 1983
yılında çıkarılan ve halen yürürlükte
olan 2821 sayılı Sendikalar Yasası
ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Lokavt Yasası, geçmişte
kazanılan hakları ortadan kaldırmış,

sendikaları işlemez hale
getirmiştir. AKP iktidarıyla
birlikte ise, "AB normlarına uyum" adı altında
10 Haziran 2003 tarihinde
hayata geçirilen 4857 sayılı
İş Kanunu tam bir kölelik
yasasıdır. Ayrıca, düzenlemelerin tamamı işçilerin
sendikalaşmasını zorlaştırmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda
yapılması düşünülen, yakın bir zamanda Üçlü Danışma Kurulu'nda tartışılan değişikliklerle de amaçlanan
aynıdır.
İşyeri barajının yükseltilip, iş kolu
barajının düşürülmesi, iş kollarının
birleştirilmesi gibi işçilerin aleyhine
olan maddelerin tartışıldığı yasa tasarısı örgütlenmeye yönelik bir saldırıdır.

* İş Kolları: İş kolu, "ekonomi
de mal ve hizmet üretiminde belirli
bir işi veya benzer işler kümesini
kapsayan, birbirinden ayrı çalışma
dalları" olarak tanımlanmaktadır.
Ancak, iş kolu ya da iktisadi faaliyet
alanlarının tanımlanması ve ayrımında
belirleyici olan meslek gruplaşması
değil, siyasal iktidarların çeşitli sektörlerdeki sendikaların güçlenmesinden ve işçilerin örgütlenmesinden
duydukları korkudur. Bir önceki alt
başlıkta kısaca değindiğimiz yasa tasarısında, iş kollarına ilişkin yapılması
düşünülen değişiklikler birer aldatmaca ve tuzaktan ibarettir.
2821 sayılı yasaya göre tespit
edilen iş kolu sayısı 25'tir. Her iş
kolu, belli bir iktisadi faaliyet alanı
içinde yer almaktadır. Türkiye'de istihdamın en yoğun olduğu alan “Hizmetler sektörü”dür. Bu sektörde çalışanların sayısı TÜİK'in 2008-Ocak
istatistiklerine göre, 10.119.000'dir.
Çalışan nüfusun, %50'si demektir bu.
Hizmet sektörü, ekonominin, doğrudan kullanılan ihtiyaç maddeleri
üreten, kapitalist sistemde doğrudan
pazarda alınıp-satılan, meta üreten
kesimi dışındaki, yani tarım ve sanayi kesimi dışındaki tüm iktisadi

faaliyetleri kapsar.
Hizmet sektörü meta üretmez,
doğrudan üretim süreci dışındadır.
Maddi üretimden değişik olarak, hizmetin ürünü depolanamaz ve sunulduğu kişiden başkasına aktarılamaz.
Hizmetin üretimini ve tüketimi aynı
zaman dilimi içindedir.
Hizmet sektörü istatistiklerinde
ticaret (toptan ve perakende ticaret,
lokanta ve oteller, dış ticaret) ve hizmet bir arada ele alınmakta, ticaret
hizmet sektörünün bir parçası olarak
alınmaktadır.
Sanayi sektörü ise, hizmet sektöründen sonra en fazla istihdamın olduğu alandır. Ocak 2008 istatistiklerine göre, Sanayi sektöründeki çalışan sayısı 5 milyon 317 bin'dir. Bu
rakam tüm çalışanların %26,5'ini
oluşturmaktadır. Sanayi, istatistikler
de madencilik, enerji, imalat sanayi
alt başlıkları altında ele alınan alanları
kapsayan biçimde kullanılmaktadır.
Bu alanların her biri de kendi içinde
çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır.
İnşaat sanayi de, kendi başına bir alt
madde olarak alınmasına rağmen,
genel hesaplama da sanayi sektörü
içinde ele alınmaktadır. Buna göre
bakıldığında, inşaat sanayi, sanayi
sektöründe en yoğun istihdamın bulunduğu alandır. Toplam çalışan sayısı
1 milyon 109 bin kişidir. Tüm çalışanların %5.1'ini oluşturmaktadır.
Tarım sektörü ise, Cumhuriyet
yıllarından itibaren en yoğun istihdamın bulunduğu alan iken, her geçen
yıl gerileyerek, sanayi sektörünün
de gerisine düşmüştür. TÜİK istatistiklerine göre, 2008 Ocak itibariyle
Tarım sektöründe toplam 4 milyon
676 bin kişi çalışmaktadır. Tüm istihdam edilenler içinde tarım alanında
çalışanların oranı %23,2'dir. Tarım
alanı diğer tüm sektörler içinde kayıt
dışı çalışmanın en fazla olduğu alandır. Tarım alanında çalışanların 3
milyon 972 bini kayıt dışı çalışmaktadır. Tüm istihdam açısından %42
olan kayıt dışı istihdam oranı,
tarım alanında %85'e varmaktadır.
Yani tarım alanı çalışanların sosyal
güvencesi açısından en güvenliksiz
konumda oldukları alandır.
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Tarım alanı, yalnızca topraktaki
üretim değil, aynı zamanda hayvancılık ve su ürünlerini de kapsar.
Tüm sektörler içinde en fazla istihdamın olduğu iş kolları ve bunların
çalışma koşullarını inceleyerek devam
edelim. Ancak, önceliği istihdamın
en yoğun olduğu hizmet sektörüne
değil de, "iş kazaları" ve meslek hastalıklarının en fazla yaşandığı sanayi
sektörüne verelim:

* İnşaat İş Kolu:

2821 sayılı
yasaya göre, iş kolunun kapsamı;
"bina, yol, köprü, demiryolu, tünel,
metro, kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz, istihkam, havaalanı,
dekotiv (ray aracılığı 60 cm eninde
veya daha az olan, arabaları buhar,
hayvan veya insan gücüyle yürütülen,
küçük demiryolu) ve tramvay yolu,
spor alanları yapımı gibi her çeşit
havacılık işleri ile bunların etüt,
proje, araştırma, bakım, onarım ve
benzeri işleri"dir.
İnşaat sektörünün kapsamına konutlar, her türlü ticari yapı, hastane
vb. sağlık ve sosyal yapılar, okullar,
spor tesisleri, resmi daireler, endüstri
yapıları, ulaştırma, su işleri, enerji
ve tarım yapıları girer.
İnşaat iş kolunda ücretler düşük,
iş günü uzun, "iş kazası" oranları
ise yüksektir. Aynı zamanda en fazla
kaçak işçi ve geçici işçi çalıştıran iş
kollarından biridir.
İnşaat alanında yaşanan sorunların
en başında diğer tüm iş kollarında
olduğu gibi taşeronlaştırma yer almaktadır. İşi yapan taşeron firma
başta işçi maliyetleri olmak üzere
“iş güvenliği” maliyetini de devletin
hesapladığından çok daha aşağı çekebilmektedir. İnşaatların bir çoğunda
iş güvenliği adı altında bir önlem
yoktur. Ayrıca işçiler çoğunlukla göçmen işçilerdir ve şantiyenin bir köşesine iliştirilmiş niteliksiz koşullarda
kalmaktadırlar. 12 Mart günü İstanbul
Esenyurt'ta, Marmara Park Alışveriş
Merkezi inşaatında çalışan işçilerin
kaldığı naylon çadırlarda çıkan yangın
sonucu 11 işçinin hayatını kaybetmesi,
yaşanan en son örneklerden biridir.
Kayı inşaat tarafından Kaldem isimli

taşerona verilen inşaat işlerini
yürüten işçiler, günlük 60 TL
karşılığında çalışıyorlardı.
Esenyurt'ta yaşanan bu olay,
basit bir yangın kazası ya da
bir iş kazası değil, katliamdır
ve hayatını kaybeden 11 işçinin katili AKP'dir. İnşaat iş
kolu "iş kazaları"nda ölüm
sayısının en fazla olduğu işkollarından biridir aynı zamanda.
İnsanlık dışı koşullara fazla mesai
saatleri de eklenmektedir. Çalışma
saatleri haftada 60 saate dayanmıştır.
Sigorta primleri düzensiz ödenmekte
ya da hiç ödenmemektedir.

* Madencilik İş Kolu:

Madencilik iş kolu "maden arama, kömür
madenciliği, metal cevheri madenciliği, taş, kil, kum ocakları, tuzlar
(kaya tuzları dahil) ve madenlerden
başka maddelerin topraktan çıkarılması, kömürden yapılan madenlerin
yapımı işleri"ni kapsar.
Bu sektördeki belli başlı madenler;
linyit, taş kömürü, bakır, manyetik,
kurşun, çinko, demir, bor ve kromdur.
Madencilik iş kolu, tarihte olduğu
gibi günümüzde de en ağır çalışma
koşullarına sahip bir iş koludur. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin
yok denecek kadar az olması, iş kolunu
en fazla ölümle biten "iş kazası"nın
yaşandığı ve meslek hastalıklarından
ölümlerin en fazla olduğu bir iş koluna
dönüştürülmüştür. Sık olarak, grizu
patlamaları, büyük göçükler, yüzlerce
işçinin birden toprağa gömüldüğü
maden kazaları yaşanmaktadır. SSK
verilerine göre, "iş kazası" ya da meslek hastalığı yüzünden "sürekli iş göremezlik" vakalarının en fazla olduğu
iş koludur.
Taşeronlaştırmanın en yaygın olduğu sektörlerden biri de madencilik
sektörüdür. 2004 yılında kömür ocaklarının özelleştirilmesini sağlayan
yasa değişikliğiyle birlikte kömür
ocaklarının özel sektör tarafından işletilmesi kolaylaştırılmıştır. Özel şirketler, madencilik sektörü içerisindeki
paylarını son 6 yılda belirgin şekilde

artırmıştır.
Son yıllardaki istatistiklere göre,
Türkiye madencilik sektörün de yaşanan "iş kazaları"nda dünyada
üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada
yer almaktadır.

* Metal İş Kolu: Metal iş kolu
sanayi sektöründe imalat sanayi alt
başlığıyla yer alan bir iş koludur. Ayrıca imalat sanayi içerisinde istihdamın en fazla olduğu iş koludur.
Metal iş kolu, metal yapımı, her
türlü maden cevherlerinin ve bunların
alaşım ve karışımlarının ergitilmesi
(katı durumdan sıvı durumuna getirilmesi), arıtılması, haddelendirilmesi
(en küçük ayrıntısına kadar incelemek, dikkatle araştırmak), çekilmesi,
dökülmesi ve şekillendirilmesi, çelik
sanayi, madensel eşya yapımı, makina
yapımı, elektrik makinaları, cihazları,
araç ve gereçlerin (deniz, demir ve
hava yolları madeni taşıma araçları
hariç) ve diğer madensel taşıtların
yapımı ve onarımı ve başkaca madensel eşya ve gereç yapımı, kurma
sanayi işlerini kapsar.
Bu iş kolundaki işçiler, bileşiminde
kurşun ve civa gibi ağır metallerin
bulunduğu kimyasal maddelerle çalıştıkları için kansere kadar varan
çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadırlar. Kurşun zehirlenmesi özellikle
gemi yapımı, maden arıtma ve boya
sanayisinde çalışan işçilerde, civa
zehirlenmesi ise doğrudan doğruya
civa arıtımında ya da termometre
gibi civalı araçların yapımında çalışan
işçilerde yaygındır. Her iki metal de
beyni ve sinir sistemini etkilediği
için hasta da güçsüzlük, hareketlerinde
uyumsuzluk ve zihinsel yetilerinde
azalma görülmektedir.

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

23

Özelleşti̇rmeni̇n Sonucu,
Halkın Açlığı, Vatanın Satışıdır!
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On yıllık dönem içinde özelleştirmenin başından bu yana yarattığı
sonuçları sadece kazandıkları paralar
gözüyle gören AKP'nin, halkın yaşadıkları ve vatan topraklarının kime
devredildiğiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 10 yıllık özelleştirme gelirlerinin 34.8 milyar
dolar olduğunu açıkladı... Şimşek
ayrıca şunları söylüyor:
"2002-2012 döneminde özelleştirmelerden elde edilen gelirlerden
Hazine'ye 28,1 milyar dolar, özelleştirme programındaki kuruluşlara
sermaye, borç transferi ve istihdam
ödemeleri kapsamında 5,5 milyar
dolar, kalanı da kanun ve mevzuat
gereği yapılan özelleştirmelerden
ilgili kuruluşlara gider olarak ödendi... 36 şirket özelleştirildi, 10 bin
kişi işsiz kaldı." (31 Ağustos 2012
Akşam Gazetesi)
Şimşek'in küçük ve önemsiz bir
ayrıntı gibi gösterdiği on bin kişilik
işsizlik rakamının gerçekte hiç de
öyle olmadığı bir yana, özelleştirmenin sonuçları da salt bu değildir...

On Yıllık Özelleştirmenin
Gerçek Sonuçları
Nelerdir?
Özelleştirme politikası esas olarak
1980 sonrasında alınan ekonomik
kararlarla gündeme getirilmiş ve
1984 yılından itibaren de hayata geçirilmeye başlanmıştır. “Liberal ekonomi” vb. isimler altında meşrulaştırılmaya çalışılan özelleştirme politikasının esas olarak hayata geçirilmesi AKP iktidarı döneminde olmuştur. Turgut Özal’ın iktidar olduğu
dönemde bu yönde belli adımlar atılmış ve kararlar alınmış olsa da, özelleştirmede en pervasız uygulamaları
AKP’nin gerçekleştirdiğini sadece
özelleştirmeden elde edilen gelire
baktığımızda bile görebiliriz...
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Yapılan bir araştırmada 1985 yılından itibaren gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen gelirin
43.3 milyon dolar olduğunu ortaya
koyuyor. Şimşek’in, kendilerinin iktidar olduğu döneme ilişkin verdiği
rakamla kıyasladığımızda AKP’nin
bu konudaki en pervasız iktidar olduğu da çok açık görülecektir.
AKP’nin belirttiği işsizlik ve özelleştirmenin yarattığı sonuçlara ilişkin
rakamlara gelince ise gerçekler çok
daha farklıdır... Tüm rakamlar üzerinde oynama konusunda yetenekli
olan AKP, işsiz sayısının gerçekte
olduğundan daha düşük gösterilmesi
konusunda da yeteneğini ortaya koymaktadır. Ekonominin tüm kalemleriyle oynarken işsizlerin toplam
sayısını 3 milyon civarında belirleyen
AKP’nin söylediğinin aksine gerçek
işsiz sayısı 6 milyon kişi civarındadır.
Sadece iş başvurusu yapanlar üzerinden yapılan değerlendirmelerin
gerçek işsizleri asla vermeyeceği bilinen bir gerçek olmasına rağmen
AKP salt bu rakamlarla yetinmektedir.
Oysa tarımda yaşanan özelleştirmeler sonucu tarımdan kopup kentlere
göçen insanların sayısı sadece 2005
yılında 1 milyon 300 bin kişidir...
Bunun bir yanı tarımın çökertilmesi
iken, diğer yanı ise artan işsizlik rakamlarıdır.
AKP bu yılın başında özelleştirmeden dolayı işsiz kalan 45 bin kişinin geçici olarak kamuda işe alınacağı “müjdesi” ile halkı uyutmaya
çalışırken, işte bu gerçekleri de gözlerden uzak tutmaya çalışmaktadır.
Özelleştirme ve taşeronlaştırma
politikası gerçekte iç içe yürüyen ve
biri diğerini besleyen uygulamalardır.
Her ikisinin yarattığı sonuçlar; işçilerin, bir yandan işsizlikle ve örgütsüzleştirmeyle karşı karşıya kalmalarına neden olurken öte yanda ise
iş cinayetlerinin artması ve her geçen
gün daha da artan hak gaspları ve
ücretlerde yaşanan gerilemeye neden

olmaktadır.
Sadece 2002-2011 yılları arasında
gerçekleşen iş cinayetlerinde ölen
işçi sayısı 10 bin 297, iş göremez
raporu alan işçi sayısı 16 bin, iş
kazası sayısı 706 bin 608... Bu rakamlar AKP’nin cinayet rakamlarıdır.
Ve bu cinayetler halen daha devam
etmektedir. Madenlerde, tersanelerde
hiçbir önlem alınmadan işçilerin çalıştırılması devam ederken; öte yandan, tarım alanlarının sanayiye devredilmesiyle birlikte, toprakları ve
akar suları zehirleyen sanayi işletmeleri ülkenin dört bir yanında halkın
sağlığı için ciddi bir tehlike olmakta,
bu nedenlerle hastalıklar artmakta
ve ölümler yaşanmaktadır.
Ve öyle katildir ki bunlar, özelleştirme adıyla sattıkları işletmede
ölen işçilerin ölümlerini gizleyerek,
müşteri kaçırmama kaygısı içine girecek kadar... Dönemin Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş Genel Müdürü
olana Veysel Karani Demir 7 gencin
ölümlerinin ardından şunları söyleyecek kadar pervasız ve işçi düşmanı
bir katildir:
“Eleştiriler, özelleştirme döneminde olan şirketimizin değerini
olumsuz etkiler”
Bu derece düşmanlığı öğrendiği
kişi ise sağlamdır genel müdürün:
AKP'nin bir zamanlar Maliye Bakanlığı görevini yürüten Kemal Unakıtan.
Gelmiş geçmiş en işbirlikçi ve
pervasız Maliye Bakanı olan Unakıtan'ın özelleştirme politikasının hayata
geçirilmesi için söyledikleri aslında
AKP'nin genel anlayışını da ortaya
serer niteliktedir... İşte Unakıtan'dan
bazı inciler:
“Babalar gibi satacağız”
“Kulakları tıkayıp ne varsa satacağım”
“Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne de işletme. Liman da bırakmayacağız. Hepsini satacağız”

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

“Ülkenin işgal altına girdiğini
söylüyorlar, gelsinler işgal etsinler”
"Stratejik yer imiş, ne stratejisi,
önemli olan müşteri bulmak. Müşteri
gece gelsin, pijamayla çıkarım karşılarına. Seviyorum bu işleri arkadaş”
“Parayı veren düdüğü çalar.
TÜPRAŞ’ı Ruslar’a satar mısın diyorlar. Satarım, arkadaş”.
İşte AKP'nin iktidara geldikten
sonraki ilk Maliye Bakanı’nın ağzından çıkan bu sözler AKP'nin işbirlikçiliğinin ve halk düşmanı olmasının adeta belgesi niteliğindedir...
O günden bu güne gerçekten de
pijamayla da çıkıp sattılar, babalar
gibi de sattılar ve elde ne var ne yok
her şeyi Arap şeyhlerinden emperyalist tekellere kadar herkese sattılar.
En son 2b yasasını çıkararak orman
vasfını yitirmiş arazilerin “halka arzı”
adı altında birçok araziyi yine yabancı
tekellere vb. peşkeş çektiler ve bu
konuda birçok kolaylıklar sağlayan
yasal düzenlemeleri de eksik etme-

yerek, vatan topraklarının satışına
soyundular.
Kısacası elde avuçta ne var ne
yok özelleştirme adı altında sata sata
en son vatan topraklarının parsel parsel satılmasına kadar vardılar.
Özelleştirme adı altında ülkenin
yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarını,
işletmelerini işbirlikçi tekellere ve
emperyalizme peşkeş çeken AKP'nin,
gelinen noktada artık satacak hazır
işletmeleri de çok kalmadığı için
özelleştirme ile yaşanan sonuçlar da
daha fazla ortaya çıkmaya başlamıştır.
Sözde özelleştirme ile ekonomi
düze çıkacak ve daha fazla büyüme
olacaktı. Ama gerçekte hiç de öyle
olmadı. Ülkenin tüm kaynakları tekellere peşkeş çekilirken birçok fabrika ve işletme üretimden çekilerek
kapatılmış ve işsizlik her geçen gün
artmıştır. "Yeni istihdam alanları yaratacağız" sözleri boş birer yalan olmanın ötesine geçmemiştir. Yapabildikleri sadece sınırlı sayıda insana
geçici iş alanları oluşturmaktan iba-

Gençli̇k, Yozlaşmaya Karşı Hasan Seli̇mler’i̇
Örnek Alarak Çoğalacak

20 Temmuz’da Gazi Mahallesi
girişinde polislerin saldırısı sonucunda şehit düşen Dev-Genç’li Hasan
Selim Gönen adına, Liseli Dev-Genç
tarafından futbol turnuvası düzenlendi. Yozlaşmaya karşı yapılan Hasan Selim Gönen Futbol Turnuvası
çalışmaları boyunca Okmeydanı’nı
kapı kapı gezen, mahallede masalar

açan Liseli Dev-Genç’liler, Hasan abilerini ve devrimci mücadeleyi liseli gençliğe anlattılar.
Çalışmalar boyunca yeni gençlerle tanışıldı ve mahallelerde
yozlaşmaya karşı verilen mücadele anlatıldı. Yeni tanışılan
mahalle gençliği ile 1 hafta süresince hazırlık çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından yarışacak takımlar kuruldu. Liseliler 3, Halk Cepheli kurumlarsa
5 takımla turnuvada yer aldı.
2 gün süren turnuvanın ilk
maçı Armutlu ile Ceylan Spor arasında gerçekleşti ve kazanan Ceylan
Spor oldu. Eleme maçlarının ikincisi
ise Kürdistan Yiğitleri’yle Kızıl Cephe arasındaydı. 2. maçın galibi Kürdistan Yiğitleri oldu. İlk günün son
maçı ise İdil Kültür Merkezi ile turnuvayı düzenleyen Gençlik Federasyonu arasında yapıldı, maçı İdil

rettir. Ve gelinen noktada özelleştirme
gelirlerinden böbürlenen aynı Maliye
Bakanı Şimşek, bütçe hedeflerinin
tutmayacağından, ekonomideki durgunluktan vb. söz etmektedir.
Sonuç olarak özelleştirmeler halk
için değil tekeller için yapılmıştır.
Satılarak devletin elinden çıkarılan
tüm fabrikalar, işletmeler ve kaynakların hepsi tekellerin yağmasına
sunulmuş ve buralardan elde edilen
gelirler de yine tekellere kaynak olarak aktarılmış veya AKP bürokrasinin
yağmasına maruz kalmıştır.
Ve bunun sonuçları da halkın
daha fazla açlığı, yoksulluğu, daha
fazla hak gasbı ve iş güvenliğinden
yoksunluk olmuştur. Öte yanden ise
vatan topraklarının bir bütün olarak
emperyalistlere peşkeş çekilmesi sonucunu doğurmuştur. Aslında bugünler biraz da “iyi” günlerdir AKP
iktidarı için. Özelleştirme politikaları
sonucu gelen sıcak paralar da tükenince, oligarşinin yeni ve daha derin
bir krizin içerisine girmesi kaçınılmazdır.
Kültür Merkezi kazandı.
Turnuvanın son gününde Okmeydanı ile Gazi arasında yapılan
eleme maçını Okmeydanı kazandı.
Yoğun rekabetin yaşandığı maçta
galibiyeti kazanan Okmeydanı yarı
finale yükseldi. Okmeydanı ile Kürdistan Yiğitleri’nin yarıştığı yarı finalin ilk maçını da Kürdistan Yiğitleri
kazanarak finalde yarışmaya hak kazandı. Yarı finalin 2. maçında Ceylan
Spor’la mücadele eden İdil Kültür
Merkezi bu maçını da kazanarak finale yükseldi. Ancak İdil Kültür
Merkezi finale katılamadığı için final
maçına Ceylan Spor çıktı. Kürdistan
Yiğitleri’yle Ceylan Spor arasında
çekişmeli geçen final maçını ise
Kürdistan Yiğitleri kazandı. Final
maçını da kazanarak turnuvayı bitiren
Kürdistan Yiğitleri galibiyet sevincini
Hasan Selim Gönen’li turnuva pankartı önünde fotoğraf çektirerek yaşadı. Turnuvayı kazananlara kupaları,
Halk Cephesi tarafından 9 Eylül
günü yapılan Halk Sofrası Pikniği’nde verildi.

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012
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Özelleştirmenin Yarattığı Sonuçlar

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

Sendikaların yaptığı araştırmalardan özelleştirmenin yarattığı sonuçları ve AKP’nin emekçi düşmanı
karakterini tüm çıplaklığıyla görebiliriz... Tek Gıda İş Sendikası’nın
hazırlatıp 22 Haziran 2011 tarihinde
yayımladığı araştırma, hak gaspları
yanıyla somut gerçekleri örneklemektedir:
 Gelir dağılımı giderek bozuldu,
Açlık sınırının 868 TL olduğu ülkemizde net asgari ücret 630 TL olarak
belirlendi. AKP döneminde reel ücretler yüzde 14.1 geriledi.
 Yeni işe girecek olan kadınlar
58, erkek sigortalılar ise 60 yaşında
emekli olacak. Emeklilik yaşı 1 Ocak
2036 ve 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadınlarda 59, erkeklerde 61
olacak. Bu tarihten sonra emeklilik
yaşı kademeli artacak ve 2048’de
kadın ve erkekler için 65’te eşitlenecek.
 Prim ödeme gün süresi 7 binden
7 bin 200 güne çıkarıldı.
 Gazeteci, postacı, gemi adamı,
infaz memuru, uçuş personeli, tren
makinistleri gibi meslek sahiplerinin
yıpranma hakkı kaldırıldı.
 Emekli aylığı bağlama oranı,
yeni işe girenler açısından her yıl
için yüzde 2 uygulanacak. Eskiden
bu oran Emekli Sandığı’nda yüzde
3, SSK ve Bağ-Kur’da da yüzde 2.5
idi. Yasa öncesinde SSK ve BağKur’da emekli aylığı bağlama oranı
yüzde 65 iken bu yasa sonrasında
yüzde 50’ye kadar düşecek.

Emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayında GSMH’nin, yani refah payındaki artışın yüzde 100’ü değil yüzde
30’u dikkate alınacak.
 30 Nisan 2008’den sonra ilk
defa sigortalı olanlar, emekli iken
prim ödeyip emekli aylıklarını alamayacaklar, emekli olup çalıştıkları
takdirde emekli aylıkları kesilecek.
 Ücretli ya da SGK’den aylık
alan çocuksuz dul eşe bağlanan ölüm
aylığı yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürüldü.
 Muayene ücretleri devlet hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde
15 TL olarak belirlendi.
 İşsiz kalanların sağlık hizmetinden yararlanma süresi 6 aydan 3
aya indi.
 Brüt asgari ücretin üçte birinden
fazla geliri olanlar zorunlu genel
sağlık sigortası primi ödeyecek. Prim
ödeyemeyene sağlık hizmeti yok.
 Artık 5 işçinin çalıştığı işyerlerinde de stajyer çalıştırılabilecek.
Eskiden bu sınır 20 işçi idi. Ayrıca
stajyerlerin ücreti 239 TL’den 189
TL’ye düşürülüyor. 20’den az işçinin
çalıştığı işyerinde bu miktar 100
TL’nin bile altına iniyor.
 Genel ekonomik krizin yanı
sıra sektörel ve bölgesel krizlerde
de kısa çalışma ödeneği verilecek,
böylece işverenin ücret ödeme yükümlülüğü fona devrediliyor.
 Kısa süreli çalışmada GSS
primini işçi ödeyecek.


Kadrolu işçiye sürgün.
 Sözleşmeli personele grev yasağı.
 İşsizlik Fonu amaç dışı kullanılacak.
 Hükümet, fon gelirlerinin
yüzde 50’sine el koyabilecek,
 31 Aralık 2015’e kadar yeni işçiler için işveren primi fondan ödenecek.
 Mart 2002’den 31 Aralık 2010’a
kadar fonda 61.5 milyar TL birikti.
Bunun 3.8 milyar TL’si yani ancak
yüzde 6’sı işsizlere verildi.
 Halen 184 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanıyor. Yani her 100
işsizden ancak 6’sı işsizlik parası
alabiliyor.
 Fondan GAP’a ve işverenlere
prim desteği olarak 11 milyar TL
kaynak aktarıldı. Bu fonun yüzde
18’ini oluşturuyor.
 8 saatlik günlük çalışma süresi
arttırılabilecek.
 Performans uygulaması getiriliyor.
 Memur rızası dışında 6 aya kadar başka yere gönderilebilecek.
 Tüm uzman personel, sözleşmeli
statüye geçiriliyor.
 Uzmanlık isteyen denetim yetkisi
olmayan memurlara veriliyor. Yolsuzluğa ve iş kazalarına olanak sağlanıyor.
 İş yavaşlatan memur ile disiplin
cezası alan aday memurun işine son
veriliyor.


Katillere Olan Öfkemiz Yargılanamaz!
Devrimci Tutsakların, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde döverek cezalandırması ile ilgili yargılanmalarına 6 Eylül günü
devam edildi.
Devrimci tutsak Cem Özcan’ın “Ogün Samast’a Hakaret”ten yargılandığı duruşma öncesinde TAYAD’lılar
Kandıra Adliyesi önünde bir eylem yaparak evlatlarını
sahiplendiler. Eylemde TAYAD’lılar adına Dilek Bal
açıklama yaptı. Açıklamada Ogün Samast’ın bir katil
olduğu ve katillerden hesap sormanın meşru olduğu anlatıldı. Her zaman evlatlarının yanında olacaklarını

26

belirten TAYAD’lılar yaptıkları eylemde “Katiller Halka
Hesap Verecek”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak”,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarını attılar.
Eylemin ardından duruşmaya katılmak isteyen TAYAD’lılar, adliye’ye alınmadı. Polis barikatı ile karşılaşan
TAYAD’lılar, Başsavcının talimatı ile içeri alınmadılar.
Bir kez daha ülkemizdeki hukukun kimleri koruduğuna
tanık oldular.
10 dakika süren duruşmadan sonra Cem Özcan ring
aracındayken TAYAD’lılar ona sloganlarla destek oldular
ve seslenerek selamlaştılar.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Direnen Tüm İşçilerin, Emekçilerin
Onurlu Mücadelelerini, Direnişlerini
Özgür Tutsaklar Olarak Selamlıyoruz

Özgür Tutsaklardan
Sevgili Yürüyüş çalışanları ve
okurları merhaba,
F Tipi hücrelerden, direnen özgür
tutsaklardan sevgi ve selamlarımızı
gönderiyoruz.
Yürüyüş'ün 326. sayısında işçi
direnişleriyle ilgili yazıları okuyunca, ben de yazmam gerektiğini hissettim. Buradan öncelikle direnen
tüm işçilerin, emekçilerin onurlu
mücadelelerini, direnişlerini özgür
tutsaklar olarak selamlıyoruz.
Ben tutuklanmadan önce İzmir
Bornova Belediyesi'nde taşeron
işçi olarak çalışıyordum. Direnen işçilerin yanında olduğum için, iş yerinde sendikal faaliyetlere katıldığım için tutuklandım.
Bugün dışarda 10'a yakın direniş
var. Devlet ve sermaye ise el ele verip her zamanki gibi direnen emekçi
halkımıza saldırmaya devam ediyor.
Sendikal haklarını istemek, insanca bir
yaşam istemek bir insanın işsiz kalmasına yetiyor. İşinden atıldığından
dolayı bir işçinin yapması gereken tek
şey doğal olarak birikmiş haklarını,
tazminatını istemek, işine geri dönmek. Bunun için bile ödemesi gereken
bir bedel vardır. İnsanca yaşamak istemenin bedeli polis copu, biber gazı,
gözaltı yetmedi; tutuklanmaya kadar
devam ediyor. Devlet ve sermaye
saldırılarını yasal kılıf altına da alıyor.
Bu 4-C yasası, torba yasası, esnek çalışma yasası, kıdem tazminatının kaldırılmasıyla ilgili yasalar yetmedi;
taşeron işçi çalıştırmak için bütün
engelleri kaldırıyor, güvencesiz çalışma her kesime dayatılır hale getiriliyor. Ülkemizi ucuz işgücü haline
getirmek için saldırılarında her geçen
gün daha pervasızlaşır hale gelmiştir.

Evet saldırı var ama bu saldırılara karşı biliyoruz ki bir çok
direniş de var. Bugün Hey Tekstil işçisi yaklaşık 6 aydır direnişte, Cansel Malatyalı'nın tek
kişilik direnişi 190. gününde,
120 BEDAŞ işçisinin direnişi
100. gününde, THY direnişi halen sürüyor. Polis copuna, biber
gazına, baskılara, gözaltılara
karşı direnişler de devam ediyor.
Belki benim gibi, onurlu bir yaşam istediğiniz için tutuklanabilirsiniz de. Çünkü biz onurlu
bir işçi olduğumuz, insanca yaşamak
istediğimiz için F Tipi hücreler payımıza düştü.
26 Ocak 2011 yılında İzmir'de yapılan bir operasyonda tutuklandım. O
tarihten beridir tutuklu yargılanıyorum. 20 ayın sonunda savcılık esas
mütalaasını yolladı. Savcılık mütalaasında örgüt üyeliğinden cezalandırılmamı istedi. Ve o mütalaada ise
kanıt olarak deyim yerindeyse emek
düşmanlığı nasıl yapılır, işçiye, emekçiye direnen tüm halka kendilerinin
nasıl saldıracağını bir kez daha tekrarlamış olduklarını gösterdi. Bir kez
daha gördük ki, emeğin sömürülmesini, direnen işçilere her türlü zulmün uygulanmasını en çok sahiplenen bu düzenin mahkemeleri, hakimleri ve savcılarıdır.
Hakkımdaki suçlamalarda aynen
şöyle deniliyor: Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Ören Beldesi’nde bulunan
Artemis tatil köyünde Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) koordinesinde gerçekleştirilen kampa katılmak, taşeron
işçi olarak Buca Belediyesi'nde çalışmakta iken işten çıkarılan Batıgül
Tunç ve diğer işçilere destek vermek
amaçlı olarak çadır kurup oturma
eylemi yapan gruplara destek vermek
ve bu direnişle ilgili basın açıklamalarına katılmak, işten atılan işçilerin
geri alınması için yapılan basın açıklamalarında ve yürüyüşlerde slogan
atmak, slogan attırmak. Bu eylemlere katılması için bazı şahısları yön-

lendirmek. Telefonla bazı arkadaşlarını direniş çadırına davet etmek.
Bunlar bu düzenin mahkemelerinde
bir örgüte üye olmaya kanıt olarak yetiyormuş.
Buca Belediyesi işçileriyle beraber ortak sendikal çalışmamız olduğunu, aynı iş kolunda aynı sendikada örgütlenmeye çalıştığımızı söylememize rağmen bize dayatılan şu: Direnmeyeceksiniz, hiç bir hak talep etmeyecek, örgütlenmeyeceksiniz. Bir
hak iddia edeninse ya işten atılacağı
ya da tutuklanacağı anlamına geldiğini açıkça söylüyorlar. Emekçi halkı sindirmek için baskı uygulayabilirler, sesini kesmek için her türlü terörü uygulayabilirler. Ama bugün
var olan direnişlerin buna iyi bir cevap olduğunu biliyoruz. Gözaltılarla,
tutuklamalarla, halkın, bizlerin sindirilemeyeceği ekmek kavgamızdan
hiçbir gücün bizleri vazgeçiremeyeceğini bilmesini istiyoruz.
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Satırlarıma son vermeden önce buradan Hey Tekstil, Togo, Micha Galvaniz, BEDAŞ, Roseteks, Gaziantep
Organize Sanayi, THY, Adana TEDAŞ, Teksim Triko, Darkmen, işçilerine ve tek başına direnen Cansel
Malatyalı'ya direnişlerini desteklediğimizi söylüyor, başarılar diliyoruz.
Sizlere kolay gelsin.
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aflarımız arasına
saklanarak yaşayabilir. Ancak saklandığı yerde çok uzun
süre barınamaz. En
belirgin şekilde, ilk
eleştiride ortaya çıkar. Ne den eleştirildiğini, eleştiri aldığı konuları düşünmez. Düşündüğü
neden eleştiriliyor oluşudur. Gururu
kırılır, eleştiriyi bir saldırı olarak algılar. Hangi gurur? Kırılan düzenden
getirdiğidir. Küçük burjuva gururunu
korurken, esasında düzene dönüş yolunu açık tutmak ister. Sisteme karşı

Ders: Devrimci Gurur,
Küçük Burjuva Gurur
Merhaba, Devrimci Okul okurları. Bu haftaki dersimizde “Devrimci
Gurur, Küçük Burjuva Gurur” konusunu işleyeceğiz.
Devrimci mücadeleye girerken bu
kokuşmuş düzenin içinden çıkıp geliyoruz. Ancak düzenin kirinden, pasından arınmamız kolay olmuyor. Düzen kişiliğini, devrimci kişilik
içinde yaşatmak mümkün değildir.
Bu konuda ısrar edenler düzenle
olan bağlarını, kendi ayaklarına dolayıp düzene sürüklenirler.
Düzenden neler getiriyoruz?
Düzenden getirdiklerimizin içinde en zor vazgeçebildiğimiz küçük burjuva gururumuzdur. Kırılmasından, hatta incinmesinden korkarız. "Değer" diyerek sistemin pisliğine sahip çıkarız. Hangi gururdan
bahsediyorsun? Kırılan kopan nedir? Küçük burjuva gurur düzen bağımızdır. Küçük burjuva gurur ve devrimci gurur, bir birinden çok kalın çizgilerle ayrılır. Ancak çoğu zaman
"gurur" denilerek hepsi aynı kefeye
konur. Devrimci, bir bakış açısına sahipsek gördüklerimiz de nettir.

mız da söz konusu olamaz.
Alınganlık yapan birisi
1- Verimli olamaz.
2- Diliyle ve beyniyle söyleyip savunamayacağı düşünceleri pratik
bir tavır olarak dayatır.
3- Kapris yapar. Ben merkezcidir.
4- Küsmek küçük burjuva gururun
bencilliğin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Devrimci gururumuz eleştiri karşısında kırılmaz- incinmez- alınmazeleştirinin kendisine değil zaaflarına
yönelik olduğunu bilir. Kendisine geliştirmek için olduğunu bilerek, başı
dik, ancak, dik başlılık etmeden karşılar eleştiriyi.

DEVRİMCİ GURUR,
KÜÇÜK BURJUVA
GURUR
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Küçük burjuva gurur “ben”
der. Devrimci gurur “biz” olandır.
Küçük burjuva gurur böbürlenmektir. Devrimci gurur
mütevazidir.
Küçük burjuva gurur yıkıcıdır-devrimci gurur yapıcıdır.
Küçük burjuva gurur eleştiri kabul etmez-devrimci gurur
eleştiri-özeleştiriyle büyür, güçlenir.
Küçük burjuva gurur düzenden beslenir-devrimci gurur
mücadeleden beslenir...
Bu kadar net olmasına rağmen, za-
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mücadele ederken ondan getirdiklerimizi korumamalıyız.

Özeleştiri verirken moral
bozmak, alınganlık yapmak ikna
olmamanın göstergesidir. Her
devrimci önce kendini ikna etmelidir.
Alınganlık, küsmek kendisi bir
zaaf olduğu gibi aynı zamanda diğer
zaaflarının aşılmasını da engelleyen
zaaf özelliği gösterir.
Alıngan biri ile zaten zaaflarını konuşamazsın. Alıngan kişi küserek
barikat örer. Alınganlığını aşıp diğer
zaaflarla savaşamazsın bile.
Alınır-küser; alınıp küsmenin kendine, yoldaşlarına nasıl bir zararı olacağını düşünmez. Kime ve neden
alındığı üzerinde de durmaz. Alınmanın kendini haklı görmek ve "ben" olduğunu aklına getirmez. Çünkü sistemin "Ben" diye korumasını istediği şey
aslında sistemin kendisidir. Kendine
söz söylettirmemek, benin öne çıkmasıdır. Kimi, kimden, kime karşı koruyoruz? Bizi eleştiren yoldaşımıza
karşı mı koruyoruz? Söylediklerini bir
saldırı olarak mı görüyoruz ? Cevabımızın "Hayır" olması halinde alınma-

Kendini
Farklı, Ayırcalıklı
Görme...

Küçük burjuva gurur
bir böbürlenme, kendini
farklı, ayrıcalıklı görmektir. Bu ayrımcılığı görmek ister. Tepeden bakar.
Birlikte mücadele ettiği arkadaşlarına
tepeden bakar, burun kıvırır, gururu
onun ayaklarını yerden keser. Ayakları
yere basmama, gözü yükseklerde
olma halidir. Öyle yüksektedir ki
böylece ona kimsenin dokunamayacağını düşünür. Yaptığı her şeyin doğru hatta "kusursuz" görünmesini isterken, o herkeste bir kusur bulabilir.
Devrimci gurur ayakları yere sağlam basan ve ayakları yere sağlam bastığı için dik durabilendir. Ezilenlerin
değerlerini taşıdığı için gururludur.

Küçük Burjuva Gurur
Gelişmenin Önünü Tıkar!
Eğitimimizin önünde önemli bir engeldir. Bize verileni ve verilmek isteneni almamızı engeller. "Senden mi öğreneceğim?" demekle başlayıp süren,
yöneticisini, yoldaşını kendisiyle kıyaslamaya varan bir bakış açısıdır.
Kendini beğenmişlik, küçük burjuva
gururun hastalıklı hallerinden biridir.
Böyle düşündüğü sürece de öğrenmesi
mümkün değildir. Herkesten ve her koşulda öğrenebilme ilkesi yoktur. Bilmemek onun için ayıptır. Bilmediği an-
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Devrimci, gurur zaaflarıyla savaşandır.
Devrimci kişiliğini büyütebilmek için;
zaaflarından, eksiklerinden arınması

şünür. "Ben" derken “düzen"
diyordur aslında. "Beni böyle bilmesinler- ben farklıyım,
gerektiğini bilir. Devrimcileşen
ben kaldıramam, benim dügururuyla, zaafının üzerine dimdik
şüncem" demek sonunda "beyürür. Zaaflı olmayı kendine
nim gururum" işte o ben ini her
yakıştırmamakla kalmaz, onunla
şeyden ve herkesten korumak
savaşır. Zaafıyla savaşırken ezilip,
ister. Ben’in korunması demek
bükülmez, kırılıp dökülmez, uzlaşmaz.
"biz olmayacağım" demektir.
Bir devrimci, gücünün nerede yattığını
"Ben" demek küçük burjuva gururun öznesidir. Meselebilmelidir. Gücü, zaaflarını ortaya
lerin kişiselleşmesidir. "Ben" kikoymaktan korkmamakta yatar.
şidir ve gurur ona aittir. Ne denirse, ne yapılırsa bu pencereden bakar. Bu pencereden baarınması gerektiğini bilir. Devrimcikılırsa kendinden başkasını göremez.
leşen gururuyla zaafının üzerine dimKüçük burjuva gurur. Aslında
dik yürür. Zaaflı olmayı kendine yagurursuzluktur. Düzenden getirkıştırmamakla kalmaz, onunla savaKüçük Burjuva
diğimiz bir hastalıktır. Üzerine gitşır. Zaafıyla savaşırken ezilip, bükülGurur Zaafların Koruma
mezsek, yok etmezsek o bizi bitirir.
mez, kırılıp dökülmez, uzlaşmaz. Bir
Çeperidir
devrimci gücünün nerede yattığını
Elbette ki gururumuz olacak. EziHangi zaafa dokunulmak istense
bilmelidir. Gücü, zaaflarını ortaya
len halkların gururuyla sistemin kar"gurur" devreye girer. Araya kalın bir
koymaktan korkmamakta yatar.
şısında dimdik duruyoruz ve bin kez
çizgi çeker, bir bariyer kurar. Zaaflaolsun
eğilmiyor başımız. Gurur kay“Hatalarını gizlerse, sancılı merı kabul etmeyi engeller. Kendisini
nağımız halktır, mücadelemizdir.
seleleri örtbas ederse, her şey yolungörmesini engeller. Eksik yanlış karDevrimci gururumuzu büyüterek-küdaymış gibi davranarak eksiklerin
şısında "ben böyle olamam, ben böyçük burjuva gururu alt edebiliriz.
üstünü örterse, eleştiri özeleştiriye tale değilim" der. Mesela korkuları, çeEleştiriler karşısında gurur sorunu
hammül göstermezse, kendini bekinceleri vardır ama gururu bunları
yapmak, alınmak, susturmak, karşı
ğenmişliğe ve gurura kapılırsa MAHkabul etmesini, görmesini engeller.
saldırıya geçmek, üstü açık ya da kaVOLUR” (Lenin)
Kabul etmediği için onlarla savaşmazpalı tehdit etmek, küçük düşürecek hasavaşamaz. Böylece korku ve çekinreketler yapmak kibirliliğin gösterKüçük Burjuva Gurur
celeri büyür. Küçük burjuva gurur o
gesidir. Bunlar bir devrimciyi önce sı"Ben"in Büyümesidir
gururun ait olduğu düzene götürür.
radanlaştırır, sonra düzeniçileştirir.
Zaafları besler büyütür. Zaafların büKüçük burjuva gurur, olaylara
Hatalarını görmemek, kabul etmemek
yüyeceği en uygun zemindir.
"BİZ" olarak bakmayı engeller. Her
için direnmek devrimden çalmaktır.
şeyin kendi etrafında döndüğünü saKendine ve çevreye zarar vermektir.
Devrimci, gurur zaaflarıyla savanır. Her şeyin illaki onunla bir bağKabul etmek de yetmez, çatışmak ve
şandır. Devrimci kişiliğini büyütelantısı vardır. Kendisi üzerinden düdeğiştirmek gerekir.
bilmek için; zaaflarından, eksikleriden
laşılırsa gururu kırılır. Böyle olduğu içindir ki yarım yamalak
bilgisiyle bilgiçlik taslar. Öğrenmediği için öğretemez de.
Devrimci için öğrenmenin sınırı yoktur. Gururu öğrenmesini engellemez, tam
tersine halktan, yoldaşlarından
öğrenmekten gurur duyar. Bilginin değer olduğunu ve gururun değerlerimizin korunması olduğunu bilir. Yoldaşlarından, dostlarından, halktan
kendini üstün gören biri devrimci olamaz. Devrimci gurur
bilgiyi tevazuyla taşımaktır.
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Bi̇ri̇mi̇z Hepi̇mi̇z Hepi̇mi̇z Bi̇ri̇mi̇z İçi̇n
Hey Tekstil işçilerinin direnişlerinin 209. gününde,
direniş çadırı destek ve dayanışma için gelen ziyaretçilerle doldu. Direnişin ilerleyen günlerinde her zaman
Hey Tekstil işçileriyle dayanışma içinde olduğunu söyleyen, dayanışmayı pratikleriyle gösteren THY işçileri
ve Hava İş sendikası yöneticileri geldi. Direnişler ve
direnişlerin büyütülmesi üzerine sohbet edildi. Pınar
Aydınlar ve ekibi de işçileri ziyarete geldi. Arkasından
davul, zurna eşliğinde halaylar çekildi. Direnişlerinin
209. gününü dostlarıyla geçiren Hey Tekstil işçileri
onlardan aldıkları güç ve moralle direnişi büyüteceklerini söylediler.
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den gelen açıklamaların tamamında üzgün olduklarını
söylemiş hatta
bazılarında göstermelik gözyaşı
dökmüşlerdir.
Ama tüm ölümlerin sorumlusu egemenlerdir. Yaptıkları şovlar kendilerini aklamak
içindir. Sorumluluklarını gizlerken
tüm yaşananları birbirinden ayrı gösterirler. İlk defa yaşanmış sorumluları
ise oradan bir iki insandır. Kendilerinden ve bu sistemden kaynaklı olmadığını anlatırlar.
Üzülmektense kin duymalıyız.
Kin duymalıyız ki, yaşadığımız açlık,
yoksulluk, ölüm ve katliamların sorumlularından hesap soralım. Kin
duymak acımızı unutturmaz, bizi
ayakta tutar. Cinnet, cinayet, hastane
ölümleri, iş kazaları, maden göçükleri,
katliamlar, kayıplar, işkenceler, bunların tamamı egemenlerin yarattığı sonuçtur. Egemenler unutulmaz bir
kinle saldırır. Bir günde binlerce insanı katledebilir. Atom bombalarını
denemek için bile yüzbinlerce insanı katledebilir.
Ölümlerimize ve acılarımıza üzülürken, kinimizi de büyütmeliyiz.
Bize bunları yaşatan egemenlere karşı kin duymalıyız.
RAF'lı (Kızıl Ordu Fraksiyonu)
Alman yazar, faşizmin tecrit hücrelerinde şöyle diyor: "Üzgün olmaktansa, öfkeli olmayı yeğlerim." Üzülmek çaresizliği kabul etmektir. Üzülmek yapılanları kabul etmektir. Biz ne
kendimize ne de halklara yaşatılan sömürü ve zulme boyun eğmeyiz. Kinimiz kişisel değil, sınıfsaldır.
Sömürü düzeni var oldukça, yaşanan her ölümün, yoksulluğun ve
katliamın altında egemenler vardır.
Kinimizi kişilere ve küçük olaylara çevirmemiz için sürekli önümüze hedefler koyarlar. Halkın her ölüm
haberinde teşhir olurlar. Böylesi za-

Kinimizi; Örgütlenmeye, Hesap
Sormaya, Dönüştürmeliyiz
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Sistemlerin temelinde iki sınıf
vardır. Tarihin her evresinde egemenler halktan nefret etmişlerdir.
Onlara göre halk onların hizmetçileri olmalıdır. Tek hakları onlara hizmet
etmektir. Ezilenlerin ise geçmişten bugüne yaşadıkları açlık, yoksulluk,
katliamlardır. Bu iki sınıf arasında
baskı, zulüm ve sömürü vardır. Dünden bugüne halkların payına ne yapmak düşer?
Her ikisi de insana has duygulardır. Üzülmek de, kin duymak da birbirine zıt duyguları ve hareketleri barındırır. Bize en çok öğütlenen ise
üzülmektir, acımaktır. Üzülen insan
ne yapar diye sorgularsak; ağlar, sızlar ve yine ağlar, sızlar. Kendini çaresiz olarak görür. Yaşadıklarını çözümsüz olarak görür. Sorunlarının,
acılarının kaynağını bilmez ve sorgulamaz. Hatta bu yaşadığı olayların,
acıların tamamını sadece kendisinin
yaşadığını düşünür.
Hastane kapılarında yanlış tedavi,
geç teşhis, ameliyat parasını ödeyememe gibi bir çok nedenden insanlarımız ölür. Fakat hepsi yaşadığı
acının sadece kendisinin yaşadığını
düşünür. Kaybettiği eşinin, akrabasının acısıyla feryat figan eder. O gün
içerisinde ölen kaçıncı hastadır bilmez
ya da böyle ölenlerin sayfasında kaçıncı kişidir bilmez. Böyle bir ölümü
ya doktora ya da hastaneye kin bağlayarak bir zaman sonra acısına alışarak susar.
Ölen her işçi için de aynı şey geçerlidir. Adana baraj işçileri, Esenyurt
inşaat işçileri, Erzurum TEDAŞ işçilerinin ölümleri de böyledir. Her işçi
ölümü münferit ve bir kaç eksikten
kaynaklı olarak anlatılır. Egemenler-

manlarda bir kaç göstermelik mahkeme, bir kaç memur, mühendis yargılaması olarak karşımıza konur. Ya
da bir bakanla restleşme şovları yapılır, sonrası yoktur. Gündemden düşer, şovlarla da katliamcılığını gizlemeye çalışır.
Egemenler sınıf kinleri ile her
gün yeni yöntemle bizi biraz daha sömürür. Eğitimden sağlığa, konuttan
meslek alanlarına kadar bir çok alanda yeni yatırımlar, yeni kazançlar elde
eder. Patron işçi ile ustasını tartıştırırken kârına kâr katar. Bu tarzı yasallaştırıp halka devletin kestiği parmak acımaz mantığını verir.
AKP, "Kindar bir gençlik değil,
dindar bir gençlik yaratacağız" diyor.
Söylediği masum görülebilir. Sanki halka linç kültürünü yayan ve
milliyetçi-şoven duyguları daha çok
arttıran bir iktidar yoktur. Halka karşı büyük bir kini vardır. Halkın içerisinde birbirine kin duymasını sağlar. Sürekli birileri, diğerleri hedef
gösterilir. Halklar yapılan zammı,
yaşanan ölümleri, kendi sömürülme
şekillerini görmez, birbirlerine kin duyarlar. Kişisel kinlere dönüşür. Cinnetler, cinayetler, linçler kişisel kinlerin artmasının ürünüdür.
Yoksulluğa çare bulamayanlar eşlerini, çocuklarını öldürür. İşsizlikten,
eve bir şey götürememekten, öfkesini çocuklarına ve çevresindekilere yöneltir. Çaresizliğinin öfkesiyle çevresindekileri öldürür. Ya da intihar
edip, hayattan kurtulmayı umar. İşyerindeki ustasına, günlük hayatta
karşılaştığı haksızlıklara duyduğu
öfkesini toplar toplar bir gün öldürür
ya da öldürmeye çalışır. Hepsi bir açlık, öfke patlamasıdır. Yüzyılların
öfkesinin patladığı andır.
Hastanede ölenler için doktoru
sorumlu görüp saldıranlar, doktorun
ise sadece kendisine yönelik olduğunu
zannetmesi... Bunların hepsi kişisel
kinlerdir. Egemenler kendisine dokunmayan her öfkeyi yönlendirir.
Her ikisi de sistemin ezdiği, sömürdüğü sınıftır. Sınıfsal bakarak yaşadıklarımızı çözümleriz.
Hastane, okul, işyeri, toprak, işsizlik sorunlarının tamamı sınıfsaldır.
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Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
İnsan düşünen bir varlıktır. İnsanı insan yapan en temel özellik düşünmesidir. İnsan düşünür, üretir,
emek harcar, var eder, yaratır.
Devrimciliğin de özünde düşünmek, üretmek vardır. Devrimcilik
düşünerek, yoğunlaşarak, üreterek
yapılır. Cepheli yapacağı her şeyin
üzerine ayrıntılı düşünür, nasıl yapacağını planlar, kafa yorar. Nasıl yapacağının yolunu arar bulur ve yapar.
Cephelinin yapamayacağı hiçbir şey
yoktur. Cepheli düşünür ve yoktan
bile nasıl var edeceğini bulur.
Böylece her zaman kendini de geliştirir. Çünkü gelişim düşünmenin
sonucunda oluşur. İdeolojik olarak
güçlü olmak; manevi olarak güçlü olmak, doğru düşünmektir. Cepheli
yapacağı şeyi düşünüp, onu nasıl yapacağı konusunda yol-yöntem bulur.
Düşünmek, üretmek bizi her zaman

CEPHELİ
DÜŞÜNEMEDİM DEMEZ

geliştirir, ileriye taşır, ufkumuzu genişletir. Bunun yanı sıra yaratıcılığımız da gelişir, kendimize güvenimiz
de artar, bir adım daha öne çıkarız.
Düşünmek, sormak, sorgulamak,
araştırmak, kendimizi geliştirmektir.
Politika üretmektir, sorun çözmektir,
devrimi büyütmektir.
Hatalar yaparız, nedeni sorulduğunda "Düşünemedim, düşünmeden
hareket ettim" deriz. Ama düşünmedim demek bir cevap değildir. Asıl
olan onun nedenini bulmaktır. Cepheli birlir ki, her şeyin bir nedeni ve
sonucu vardır. Bundan dolayı "Neden
düşünmedim?" diye sorar. Nedenini
bulur ve sorun neredeyse çözer.
Her şeyin başı bilimsel düşünmektir. 5N 1K ile gerçek bilgiye ulaşmaktır.
Düşünmedim demek durumu geçiştirmektir. Yüzeysel kalmaktır. So-

runları çözümsüz bırakmaktır. Zaaflarımızla, eksiklerimizle, iç düşmanımızla uzlaşmaktır. Özeleştiriden
kaçmaktır. Kendimizi geliştirmek
yerine geriletmektir. Düşünmemek
düzenin düşünce yapısına, sistematiğine sahip olmaktır. Tembelliktir,
yoğunlaşmamaktır. Örgütü, örgütlülüğü, devrimciliği sahiplenmemektir. Hatalarımızdan ders çıkarmamaktır. Düşünmemek bizi eninde
sonunda düzene götürür. Bu saydıklarımız Cepheliye taban tabana zıttır. Devrimciyiz, işimiz düşünmektir.
Yapacağımız işi, yarınki randevumuzu, yazacağımız raporu, örgütün
politikasını birimde olup biteni düşüneceğiz.
Cepheli düşünmemenin tembellik,
sahiplenmemek, kaçkınlık olduğunu
bilir. Bu yüzden Cepheli yoğunlaşan,
düşünen ve üretendir. Devrimi, devrimciliğini geliştirendir.
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Onlar sınıfsal bakıp saldırır. Biz de kinimizi sınıfsal bakarak egemenlere
karşı yöneltiriz. Bunun tek yolu ise
halkın her kesiminin örgütlü bir güç
olmasıdır. Yüzyılların kini vardır
omuzlarımızda.. Katledilen halkların,
açlıktan, yoksulluktan ölenlerin, iliklerine kadar sömürülenlerin kinleri
vardır. Dünden bugüne halkların yaşadığı sömürüyü düşünürsek ve bugün halkın her kesiminin yaşadıklarını düşünürsek, nasıl bir kine sahip
olmamız gerektiği ortaya çıkar. Kinimiz ve öfkemizin büyüklüğü kadar
örgütlenmeliyiz.
"Örgütlü halk yenilmez" ve sömürü yağma düzenini yıkar. Yaşadığımız bunca zulüm ve açlığı örgütlenmeye dönüştürmeliyiz.
Halkın her kesiminin bu sisteme
olan öfkesi vardır. Örgütlülüğe çevirerek halka umut olup onları da ayağa kaldırırız. Ölen işçi ailelerinden,
okuyamayan çocuklara, yoksulluktan
ölenlere, hepsine ulaşıp örgütlülüğe
çeviririz. İşsizlik, yoksulluk bir yana

bir de yozlaşma vardır. Halkın her anlamıyla biriken kini var. Bunun akacağı yönü gösterip örgütlenmeliyiz.
Sınıf kini, bize acıların nedenini
gösterirken, onlardan hesap sormamızı öğretir. Kinimiz örgütlenerek
halk düşmanlarına yönelir. Net bir hedefimiz olur. Üzülüp, ağlayıp, sızlamakta sorunlarınızın çözümleri yoktur. Sorunlarımızın çözümü sadece
bize bunları yaşatanlardan hesap sormakla olur.
Egemenler kurdukları holdinglerde bir saat bile geçirmeden milyon dolarla para kazanır. Halk ise üç kuruş
için saatlerce çalışır, ömrünü tüketir.
Ölümleri bile değersizdir. İşverenin
çok basit önlemlerle engelleyeceği
ölümlerdir. Fakat kazançlarından vazgeçmezler. Son zamanlarda yaşanan
tüm iş kazaları böyledir. Tersane işçileri kum torbası olarak filikalara bindirilir, işçilerin değeri kum torbası kadardır… Aylarca denetlenmeyen madenlerde gaz sıkışması ya da yanlış kalas kullanımından göçükler olur. Ölen

işçilerdir, denetim ve kalasın kaybettiği para insan hayatından önemli
değildir. Ne de olsa egemenlere göre
çok çalışacak insan vardır, bir kaçı ölse
bile yeri hemen dolar.
Halkın biriken bu öfkesi yol bulup
egemenlere yönelmelidir. Tek yöntemi örgütlenmektir. Tek bir insan hiçbir sorunu çözemez, tek bir insanın öldürdüğü patron ya da ustabaşı yaşanılanların sonucunu getirmez. Bir
uyuşturucu satıcısını öldürerek, eşini çocuğunu öldürerek çözemez. Bunun tek yolu örgütlenmektir. Örgütlenerek bu sömürü ve talan sistemini yıkabiliriz. Yüzyıllardır bize çektirilen zulmün hesabını egemenlerden
çıkarabiliriz.
Sınıf kini, adil adaletli olanı yerine getirmek için örgütlenmeyle yol
gösterir. Kinimiz hesabımızı sormaya,
adaleti yerine getirmek için hareket etmeye yönlendirir bizi. Her alanda, birimde halkın her kesiminde yaşanan
tüm acıları sınıfsal bir kinle sisteme yöneltip, hesabımızı soralım...

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!
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Savaşan
Kelimeler
Bir sohbette, eylem değerlendirmesi, çalışma programında ya da bir insan üzerine konuşuyor, tartışıyoruzdur.
Farklı düşüncelerin, eleştirilerin çıktığı yerde bir de "Ben
böyle düşünüyorum" sözü çıkar ağızdan. Sohbet, tartışma artık yeni bir aşamaya evrilir.
Çünkü bu sözden sonra tıkanma yaşanır. Karşıdakininkarşıdakilerin düşüncelerini dinleme, tartışma, düşünce
açıklama durur. Adeta kestirip atılır, kapılar kapatılır. Tartışma zemini kalkar. Bir taraf bunun ötesi yok demiştir.
Biz devrimciyiz. Doğru olanın peşindeyiz. Her şeyi devrimci doğrularımız zemininde konuşur, tartışır ve mücadele için faydalı olacak politikayı-tavrı buluruz. Doğru soruları sorup cevaplarını aradığımızda çözüm bulamadığımız şey kalmaz. Tarihimizde buluruz. İdeolojik sağlamlığımız, politik üretkenliğimiz, çalışma tarzımız, yaşam biçimimiz, geleneklerimiz... On yılların deneyim ve tecrübesi vardır. Bu tarih içinde her şeye bir cevap vardır.
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Peki nedir o zaman bize, bir devrimciye, Cepheliye
"Ben böyle düşünüyorum" dedirten. Neden örgütsel doğrular zemininde konuşup doğruyu bulmayız? Neden "Örgütsel düşüncemiz ne söylüyor?" arayışına girmeyiz de,
"ben" deyip kapatırız? Soru sormaktan, düşünmekten, tartışmaktan kaçarız... Bazen gururumuz, bilgisizliğimiz, tartışma cesaretimizin olmaması, inatçılığımız,
korku-kaygılarımız "ben böyle düşünüyorum" dedirtir.
Çatışmayı, yüzleşmeyi, eleştiri, özeleştiri yapmayı göze
alamayınca, doğruyu açıktan söylemeyince böyle diyerek havlu atarız. Kaçışın, saklanmanın teorisini yaparız.
Ki, bu cümlenin kardeşleri vardır "bence" diye başlar gider. Düzen vardır arkasında. Köküyle, dalı budağıyla düzene aittir. Devrimci değildir. Çünkü çözüm değil sorun
üretir.
Elbette, bir çalışma örgütlerken, politika belirlerken,
yoldaşımızla, ilişkimizle sohbet-tartışmada kendimize ait

Hayatın
Öğrettikleri

düşüncelerimiz olur. Doğal ve olması gerekendir zaten.
Ama düşüncelerimize karşı eleştiri, öneri yapılarak
farklı düşünceler dile getiriliyorsa o zaman tekrardan ele
alabilmeli-gözden geçirebilmeliyiz. Doğru olan -devrimci
olan- ne, hangi düşünce ise devrimci tarzda tartışarak aramalıyız. Karşılıklı görüş alış-verişinden kaçmamalıyız.
Örneğin bir eylem planlıyoruz. Bir yoldaşımız farklı bir yöntem, araç kullanma önerisi yaptığında önce bunun eylemimizi güçlendirip güçlendirmeyeceğine, ilke
ve kurallarımıza uyup uymadığına bakarız. Olur olmaz
demeliyiz. Düşüncemizi açıp fikir alış-verişi yapmalıyız.
Konuşmaktan, tartışmaktan kaçmamalıyız. Düşünmek,
kafa yormak, dinlemek öğretir, zenginleştirir, sorgulatır,
yaratıcılığımızı geliştirir.
Hemen ya da tartışmanın belli bir yerinde "ben böyle düşünüyorum" demek önünü kapatmak, öğrenmemek,
kolektif aklı yadsımak, ben bilirimciliktir. Devrimci bir
yaklaşım değildir. Devrimciliğimizi büyütmez, tersine köreltir bizi.
Devrimcilik düşüncede, yaşamda devrimci olanı tercih etmektir. Tavır-davranışlarımızla, konuşmamızla
devrimci olanı yapmalı, yaşamalıyız. Dilimiz de devrimci
dil olmalı. Eski, yanlış, hatalı olanı çıkarmalıyız dilimizden. Şakayla karışık çıksa da ağzımızdan, masumlaştırmamalıyız.
Burjuvazi düşüncede-yaşamda bizi etkilemeye çalışıyor. "Ben" diyor. "Biz değil ben, örgüt değil birey olun"
diyor. "Bireysel yaşayın, bireysel düşünün, kendiniz karar verin, ben özgürüm, kimse bana karışamaz..."ı dayatıyor. Biz bunların karşısındayız. Örgütlü olmayı, örgütlü düşünceyi-yaşamayı savunuyoruz. Savunduğumuzu yapmalı "Ben böyle düşünüyorum" mantığını
mahkum edip çıkarmalıyız dilimizden. Biz demeli, bizi
yaşamalı, bizi örgütlemeliyiz.

HALKIMIZ FEDAKARDIR

Yıl 2010, bütün mahallelerde olduğu gibi biz de dergi dağıtımını kapı çalışmalarıyla yapıyorduk. Bölgelere ayırmıştık mahalleyi. Yüzümüze sert kapanan kapılar, bizi ilgiyle karşılayanlar, yani tam bir kitle çalışması yapıyoruz.

Ben bölgemde bulunan bir eve sürekli dergi sormama rağmen her seferinde kapıdan geri dönüyorum. Neredeyse artık bunu kanıksamaya, o kapıya her gidişimde abla almayacak demeye başlamıştım.
Yine birgün kapı çalışması yaparken tam o kapıya gel-
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BEN BÖYLE
DÜŞÜNÜYORUM

diğimizde ablanın, çocuklarıyla odun taşıdığını gördüm. Biz de dergileri bir kenara bırakıp ablaya yardım
etmeye başladık. Abla ilk başta şaşırdı. Hiç tanımadığı
insanların öylece yardım etmesi onu şaşırtmıştı. Abla beni
tanıyınca, "Oğlum sen her hafta dergi dağıtan çocuk değil misin?" diye sordu ve sohbete başladık, epey konuştuk. Aslında abla dergimizi okumak istiyormuş ama parası olmadığı için almıyormuş. O hafta abla dergiyi aldı,
ondan sonra hep aldı. Parası yok ama ekmek parasını bize
veriyordu. Bir kez daha öğrenmiştik, halkımız fedakardır, yeter ki bize güvensinler.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Katledilen Hasta Tutsak Muhlis Barut’un Kızı Gönül Barut:

“ADALET DİYE BİR ŞEY YOK!”
TAYAD’lı Aileler
Böyle diyordu, yaşamını yitiren
hasta tutsak Muhlis Barut’un kızı
Gönül Barut. Ona hayatında hiç unutamayacağı bir acı yaşattı AKP iktidarı. Gözünün önünde babasının eridiğine tanık oldu. Tüm çabalarına rağmen babasının özgürlüğü içinde ailesinin yanında son nefesini vermesine
izin verilmedi.
Muhlis Barut kanser hastasıydı.
Kanser tedavisi görüyordu. Yeşil kartının süresi bitmişti. 2 yıl önce İzmir
Bayraklı’da bulunan sağlık kuruluşuna Yeşil Kartını yenilemek için
gitti. Orada, tüm yoksul halkımıza
reva görülen bürokratik zorluklarla
karşılaştı. Bu zorluklar nedeniyle tartıştığı sağlık merkezinden tekme-tokat dövülerek kovuldu. Ve kovulduğu bu sağlık merkezini tüfekle basarak havaya ateş açtı. Her türlü zulme
uğrattıkları halkın isyan etmesine,
yapılanlara karşı çıkmasına tahammül
edemeyen devlet yetkilileri ve onların yargısı, Muhlis Barut’a bu eylemi
için 16 yıl 8 ay hapis cezası verdiler.
Oysa, Muhlis Barut’un yalnızca 6 ay
ömrü kalmıştı.
Bir yandan keyfi tutuklamalar diğer yandan tecrit koşulları halkın öfkesinin bastırılması içindir.
Ne yapmıştı Muhlis Barut? AKP
iktidarının sağlık sistemine olan öfkesini göstermişti. Artık dayanamıyordu. Kanser hastasıydı, tedavisini
sürdürebilecek imkanlara sahip değildi. Ülkemizdeki paralı sağlık politikası onun tedavisini yapmasının
önünde engeldi. Bu koşullarda yaşamını ve tedavisini zor bela sürdüren
Muhlis Barut’a AKP iktidarının yaptığı Yeşil Kartını iptal etmek oldu. Bu
koşullarda yaşayan Muhlis Barut ne
yapsaydı. Elindeki son şeyi de almak
istiyordu AKP iktidarı. Dayanamadı
ve havaya sıktı kurşunları. Sisteme
olan öfkesini böyle yansıtıyordu. Anlamıştı ki bu sistem halk için değildi,
kendisi için hiç değildi. Tedavisi için

bir şey yapmayan devlet onun
aleyhine olacak her şeyde hemen
yanıbaşındaydı. Tutuklandı, hapishanelere atıldı. Bu ülkenin bir gerçeği
ile daha karşılaştı. Artık, hapishane
koşullarında devlete “emanetti”! Tutuklandıktan sonra hasta tutsakların
yaşadıklarını yaşadı. Artık o da bir
hasta tutsaktı. Güler Zere’nin yaşadıklarını yaşadı. Haziran ayı itibarıyle
6 aylık ömür biçilen Muhlis Barut için
Adli Tıp’tan rapor istendi, tıpkı Güler Zere’de olduğu gibi bürokrasi bir
türlü bitmiyordu. Çünkü varolan iktidar halk için bir iktidar değildi ve
halktan insanların ölmesi onların
umurlarında değildi. Son olarak kızı
Gönül Barut’un başvuruları ve “son
günlerini evde geçirme” taleplerine
rağmen ailesine doyasıya vedalaşamadan kansere ve hapishaneler politikasına yenik düştü. Devlet bir hasta tutsağı daha katletmiş oldu.
Aynı Güler Zere’yi katlettikleri
gibi Muhlis Barut’u da adım adım
ölümün kıyısına getirdiler. Tedavisini hapishanelerde ve hapishanelerden
de beter olan hastanelerin mahkum
koğuşlarında sürdürdüler. Ona son
günlerini ailesinin yanında geçirmeyi bile çok gördüler.
Kızı Gönül Barut, babasıyla özgürken, evinde vedalaşmak istediğini ama umutlarının giderek tükendiğini söylüyordu son zamanlarında.
Şöyle diyordu:"Babam hep annemle kardeşimi soruyor. Onlar İzmir'den gelip babamı görüp hemen
dönmek zorunda kaldılar, çünkü
İstanbul'da kalacak yerimiz yok" diyordu. Aradan çok geçmeden babasını
bu koşullarda kaybetti ve haklı olarak,
“ADALET DİYE BİR ŞEY YOK!”
diyordu.
Gönül Barut babasının ölümünden
sonra duygularını ve yaşadıklarını
şöyle aktarıyordu: “Ben Cumhurbaşkanımıza seslendim, yalvardım.
Adalet Bakanlığı'na yalvardım, ya-

kardım, dilekçelerimizi iptal etti.
Mahkum koğuşuna gidiyorum, babamın yanında refakatçi kalıyorum,
İzmir'den İstanbul'a geliyorum, günübirlik kalıyorum. Babam kötüleşti
yanına geldim. Eylül'ün birinden beri
yanındayım. Gözlerimin önünde eridi bitti. Can çekişti. Ben herkesten şikayetçiyim. CEZAEVLERİNDE
İLGİ ALAKA YOK. HASTANELERDE İLGİ ALAKA YOK. Tüm
mahkumlara sadece üstten bakım
var. Rahatsızlandın mı doktor gelmez.
Ben babamı bilerek getirdim Metris
Cezaevi'ne tahliyesi için. Maalesef ne
tahliye oldu ne de bir şey. Şimdi
Adli Tıp'ın kapısındayım cenazesini
almak için. ADALET DİYE BİR ŞEY
YOK. Babamın son arzusunu yerine
getireceğim. Gözü açık gitti. Benim
vicdanım rahat değil. Ciğerim yanıyor. Babamın ceza almasında rol
oynayan herkesten hukuk yoluyla hesap soracağım.”
Bu insani talebe bile tahammülü
olmadı iktidarın! Ve Muhlis Barut ailesi ile vedalaşamadan hayatını kaybetti. Hasta tutsaklarımız ölmeye devam ediyor… Bu devlet, bu iktidar
çürümüştür. Öfkemiz, halkın öfkesi
yıkacak onu…
İspanya’da 13 ETA’lı hasta tutsağı serbest bırakmayan ve sağlıklı tedavi hakkını engelleyen, ülkemizde
hasta tutsakları katleden aynı politikadır. Emperyalistler ve işbirlikçileri halkımızı öldürmeye devam ediyor.
Ölen hep bizim insanlarımız. Ölen
hep yoksul halkımız…
Muhlis Barut, rapor bekleyen onlarca hasta tutsaktan biriydi. Hapishaneler politikası ve tecrit sürdükçe
sonuncu olmayacağını biliyoruz.
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Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!
Tecrite Son!
Muhlis Barut’un Katili AKP
İktidarıdır!

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!
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Halkın
Hukuk
Bürosu

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

34

Tecri̇t Poli̇ti̇kasının Yeni̇ Tesli̇m Alma, Cezalandırma Aracı:

İnfaz Yakma

“3. Yargı Reformu Paketi” adı altında yapılan görünürde iyileştirmelerle imaj tazeleniyor.
Bünyamin Adanalı, Ünal Osmanağaoğlu gibi faşist katiller 12 Eylül öncesindeki devlete “üstün hizmetlerinden dolayı” tahliye ile ödüllendiriliyor. Diğer yandan devrimci tutsaklar üzerindeki baskı, keyfi yasaklar, cezalarla onları tecrit hücrelerinde teslim alma ve katletme politikası da her geçen gün daha da pervasızlaşıyor. Bunun somut örneklerinden
biri de son dönemde sıkça karşılaştığımız “infaz yakma” saldırısıdır.
Devrimci tutsaklara yönelik teslim
alma, onları düşüncelerinden, ideallerinden koparma saldırısının bir parçası olarak, söyledikleri türküler,
marşlar, attıkları sloganlar gerekçe
gösterilerek, hatta 12 Eylül hukukunun ürünü “sessiz protesto” gerekçesiyle devrimci tutsaklar hakkında
keyfi, hiçbir kurala dayanmayan, akla
ve mantığa aykırı soruşturmalar açılıyor, yıllara varan disiplin cezaları veriliyor. O kadar ki, bazı özgür tutsaklara ceza üstüne ceza verilerek yıllarca aileleriyle, arkadaşlarıyla görüşmeleri, mektuplaşmaları yasaklanıyor. Bu da yetmezmiş gibi aldıkları keyfi cezalar gerekçe yapılarak, “iyi
halli olmadıkları”ndan bahisle koşullu salıverilme (şartlı tahliye) hakları gasp ediliyor. Yani bildiğimiz tanımlamayla infazları yakılıyor.
Başka bir ifadeyle, tecrit politikasının uygulayıcıları, her şeyi soruşturma gerekçesi yaparak önce devrimci
tutsakları keyfi soruşturmalarla, cezalarla sindirmeye çalışıyor; bunu yapamadıkları zaman da infaz yakma politikasını kullanarak hem devrimcileri cezalandırmaya, hem de infaz yakma silahını kullanarak ehlileştirmeye,
ıslah etmeye çalışıyor.
Özellikle Tekirdağ F Tipi Hapishanesi’nde son dönemde sıkça uygulanan bu politikayı iki açıdan ele almamız gerekiyor. Birincisi bu politikanın amacının ne olduğu, ki yukarıda temel yanlarına değindik, ikincisi de bu politikanın uygulanmasındaki

pervasızlık. Bu öylesine bir pervasızlık, öylesine bir hukuk tanımazlık
ki ya yaptıklarını bir şekilde kılıfına
uydurmaya çalışıyorlar ya da mevcut
yasaların etrafını dolaşıyor, yani yasalardaki ya da yönetmeliklerdeki
boşlukları tutsaklar aleyhine dolduruyorlar veya ona bile ihtiyaç duymadan hiçbir hukuk, hiçbir kural tanımadan “ben yaptım, oldu” mantığıyla hareket ediyorlar. Dar hukuk
mantığıyla bakıldığında bile çarpık,
hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan
bir tablo çıkıyor karşımıza.
Tabloya baktığımızda şunu görüyoruz: Önce aklınıza gelebilecek her
şeyi soruşturma gerekçesiyle yaparak
soruşturmalar açıyorlar. Bu soruşturmalarla tutsakların yalnızca burjuva
hukukundaki “düşünce ve ifade hürriyeti” değil savunma dahil pek çok
hakları da yok sayılıyor. Sonrasında
verilen cezalarla da tutsakların dışarıyla “haberleşme hakları”, “insani koşullarda tutulma hakları” vb. pek çok
hakları da ihlal ediliyor. Açılan keyfi soruşturmalara, verilen keyfi cezalara karşı tutsakların yapabilecekleri
tek şey tecrit politikasının noterliği
görevini üstlenen infaz hakimliğine
başvurmak. İnfaz hakimlikleri de noterlik görevlerinin gereği olarak verilen cezaları onaylamaktan başka
bir iş yapmıyor.
Tecrit politikasının bir parçası olarak Disiplin Hukukuna ilişkin genel
tablo bu. Bir de yukarıda kısaca değindiğimiz “infaz yakma” uygulaması var ki evlere şenlik. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’un koşullu salıverilme başlıklı
107. Maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir: “Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak
geçirmesi gerekir.” Buradaki “iyi
hal”den kasıt ise aynı maddenin 11.
fıkrası gereği hapishane idaresi tarafından hükmü veren mahkemeye sunulan raporun olumlu yönde olması
yani hükümlünün ıslah edilmiş, ehlileştirilmiş olduğu yönünde rapor sunulmuş olmasıdır.

Bu saldırının somut bir örneği olarak Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsak Cem Kılıç’ın
infazının yakılması gösterilebilir. Cem
Kılıç isimli tutsak 10 Şubat 2011 tarihinde koşullu salıverilme (şartlı tahliye) süresi dolduğu ve tahliye edilmesi gerektiği halde henüz kesinleşmemiş
disiplin cezaları nedeniyle “iyi halli olmadığı” gerekçesiyle infazı yakılarak
tahliye edilmedi. Bu karar nedeniyle
Cem Kılıç fazladan 10 yıl daha yatacak. Oysa hukuken bu mümkün
değildi. Çünkü hakkında verilmiş disiplin cezaları o tarihte kesinleşmemişti
ve kesinleşmemiş disiplin cezaları iyi
halli olmanın önünde engel olamazdı.
Ama bu hukuken böyleydi. Başta da
ifade ettiğimiz gibi tecrit politikasında
ne akla ne mantığa ne de hukuka yer
vardır. Her şey tam bir keyfilik, tam bir
pervasızlık içinde yürütülür. İnfaz hakimlikleri de sözde hukuk uygulayıcısı
hakimleri eliyle bu hukuk tanımazlığın
bir parçası olmakta sakınca görmezler.
Yine Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesinden Kenan Günyel ve Fırat Özçelik’in infazları da benzer şekilde yakılarak fazladan 26 ay daha
tutsak kalmaları sağlanmıştır.
Başka bir örnek de geçtiğimiz
temmuz ayında polis tarafından sokak
ortasında taranarak katledilen müvekkilimiz Hasan Selim Gönen’in
infazının yakılmasıdır. Hasan Selim
Gönen Tekirdağ 1 No’lu F Tipi hapishanesi’nde hükümlü bulunduğu
sırada 2011 yılı mayıs ayında tahliye
olması gerekirken, tıpkı Cem Kılıç
gibi, hakkındaki kesinleşmemiş disiplin cezaları nedeniyle infazı yakılarak tahliye edilmemiş fazladan 7 ay
daha tutsak edilmişti. İşte Hasan Selim Gönen’in bu düzene öfke duymasının sebeplerinden biri de karşı
karşıya kaldığı bu adaletsizlikti şüphesiz. Ve o düzenin bekçilerinin heveslerini kursaklarında bırakan, özgür
tutsakların böyle ucuz numaralarla teslim alınamayacağını, dahası bu adaletsizliklerin, keyfiliklerin onların öfkelerini daha da büyüttüğünü gösteren bir örnek oldu.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Halk

Düşmanı

AKP

AKP'nin Amacı
Eğitimi Kaliteli Hale Getirmek Değil,
Çocuklarımızı,
Düzene Uygun Yetiştirmektir

Yeni eğitim döneminde, eğitim sisteminde uygulamaya geçilen sistemin
öğrencilere ve öğrenci ailelerine dayatılmasıyla ortaya çıkan durumu da
görüyoruz ki, AKP’nin böyle bir sistemi halka dayatmaktaki amacı, kendi ideolojisini beşbuçuk yaşından
itibaren beyinlere yerleştirmektir.
Bu sistemin hayata geçirilmesinin
çok hızlı olduğunu ve bir ön hazırlık
yapılmadığını belirten AKP “Sistemi
bir anda hayata geçirmeseydik daha
çok bekleyecektik” diyor.
İlköğretime yeni başlayan öğrenciler bu hafta ders başı yaptılar. Öğrencilerin yeni sistemle birlikte en büyük sorunu, beşbuçuk yedi yaş arasındaki bütün çocukların aynı anda
okula gitmek zorunda kalması nedeniyle sınıfların kalabalık olması. 50,
60, 70 kişilik sınıflarda ders yapmak
zorunda kalacak çocuklarımız.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
bir gazeteye verdiği röportajda, Hüseyin Çelik döneminde büyük yatırım
yapıldığını, hayırseverlerin de yardımıyla her yıl 18 bin civarında derslik
inşa edildiğini ama hayırseverlerin
azalmasıyla birlikte şimdilerde bu
sayının 11-12 bin civarında seyrettiğini, bunun üçte bire yakının hayırseverler, gerisinin de devlet tarafından
yapıldığını söylüyor. “Hayırseverler” de olmasa bu hükümet ne yapacaktı acaba?
Öğrencileri 60 kişilik 70 kişilik sınıflara doldurup burada eğitim vermeyi düşünüyorlar ve eğitimin de değişemeyeceğini savunuyorlar.
Dinçer’in söylediği bir diğer konu
ise, her il kendi şartlarına göre okulların başlama ve bitiş saatlerini belirleyecekmiş. Üstelik saatler artırılmış. Mesela İstanbul'da eğitim sabah 07.00'de
başlayacak, 19.30'da bitecek bu yıl.
Sebep, çok önemli bir açığı kapatmak istiyorlarmış. Ve bu nedenle de ders
saatlerini arttırmışlar. Çünkü amaç,

başka ülkelere göre matematikte ve diğer derslerde çok geride olmamızmış.
Yalan, çünkü hedef açık
kapatmak değildir. Böyle bir
açık varsa, 10 yıldır neden kapatmadınız? Şimdi değişen ne
oldu da böyle bir karar aldınız?
AKP, yeni eğitim döneminde matematik derslerini
kısaltıp, ağırlıklı olarak din
dersi vermeyi planlıyor. 78
saatlik din dersi saatlerini 144 saate
çıkartacak. Bu durumda hangi ülkeden daha ileride olmak gibi bir planınız var bunu da açıklayın.
AB ülkelerine kıyasla Türkiye’de
öğrencilerin aldığı dersler çok eksikmiş ve geride kalmalarına neden
oluyormuş. Öğrencileri bu duruma getiren sizin sisteminiz. Ders saatlerini
çoğaltmak demek, çocukları ailelerinden-sosyal yaşamdan kopartarak,
daha fazla düzen içinde tutmak kendi sistemini öğrenciler üzerinde yerleştirmek demektir.
Bir atasözünde de denildiği gibi,
"Ağaç yaşken eğilir." Bu mantıkla hareket ederek, beşbuçuk yaşındaki çocukları ailelerinin elinden alıp, kendi sistemine uygun yetiştirmek istiyor
AKP. Bu sisteme uymak istemeyen aileleri de çocuklarına ihanet etmekle suçluyor.
AKP bir de “ihanet” suçlamasını
o kadar kolay kullanıyor ki, onlar gibi
düşünmeyen, onların politikalarına
uymayan herkes ihanet içinde. Oysa
bu ülkeye, bu halka en büyük ihaneti yapan kendileridir. İktidarlarını
üzerine oturttukları dini inançlarına
dahi ihanet ediyorlar. AKP, iktidar uğruna her şeye ihanet edebilecek bir
partidir. Ama ‘yavuz hırsız’ misali ihanet içinde olan Amerikan uşağı AKP,
kendilerini desteklemeyen herkesi
“ihanet”le suçluyor.
Eğitim AKP’nin anlattığı gibi daha
fazla bilgi için değildir; daha fazla bağımlılık içindir. beşbuçuk yaşından iti-

baren yetiştirilen bir çocuk devletin
"doğruları"yla yetişecek kaçınılmaz
olarak, bu sistemin etkisinde gelişecek,
böyle öğretecek bir sonraki nesile de.
AKP, gerici-dinci, sorgulamayan, hesap sormayan, bağımsızlık düşünmeyen, bir gençlik yetiştirmek istiyor.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,
bir yandan eğitimin demokratikleşmesinden söz ediyor; diğer yandan Aleviler için ayrı bir dersin koyulup koyulmayacağı sorusu üzerine "Eğer
öğrencilerden böyle bir talep varsa,
yani derste Alevi öğrenci varsa öğretmenler bu konuyu da derste işleyecekler" diyor. Ne demek bu? Yani
“olmaz”ın başka bir çarpıtılmış hali.
Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylüyor aslında.
Dinçer, “bağış” adı altında toplanan paralarla ilgili olarak da, haraç
topladığını tespit ettiği okul müdürlerinini sayısının 3 bin civarında olduğunu belirtiyor. Ve bunların iyi
durumdaki okulların müdürleri olduğunu da söylüyor.
Bu nasıl bir sistem ki, öğrencileri gelir getirecek işçi gibi görüyor.
Bundan sonra öğrenciden para alan
müdürleri cezalandıracaklarını söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. AKP’nin
çarkı ancak böyle, binlerce öğrenciden topladıkları "bağış" adı altındaki paralarla dönüyor.
AKP’nin düzene uygun kafalar yetiştirmesine izin vermeyeceğiz. Bilgi halk içindir, halkın yararına kullanmak içindir.

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!
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Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden
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Okullarda Dev-Genç’lilere
Saldıran ÖGB’leri Uyarıyoruz!
AKP’nin Katil Polisine
Uşaklık Yapmaktan Vazgeçin!

Katil AKP polisinin uşaklığını yapan ÖGB’ler (Özel Güvenlik Birimleri) üniversitelerde masa açan DevGenç’lilere saldırıyor, ÖGB' leri uyarıyoruz en doğal demokratik hakkımızı kullanıp masa açtığımız için bize saldırıyorsunuz, bize saldırmaktan vazgeçin.
Bizler haklarımızı on yıllardır direnerek kazandık. Üniversitelerimizde gerekirse Seher Şahin gibi katledilmemizle
ödedik bunun bedelini.
Üniversitelere masa açmak, çalışma yürütmek en doğal demokratik hakkımızdır, bu hakkımızı bize saldırarak
elimizden alabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler 43 yıllık bir tarihin mirasçıları olarak bugünlerde de 43 yıldır olduğu gibi baskılara boyun eğmeyeceğiz.
Üniversiteler bizimdir. Bize yasaklar koyarak, bizi gözaltına
aldırarak, soruşturmalar açtırarak direnişimizi kıramayacaksınız.
Bizler eğitim sisteminin bozukluğunu teşhir etmeye
devam edeceğiz. Parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim sistemi için mücadele ettiğimiz üniversitelerimiz, bizim direniş mevzilerimizidir. Bizler o üniversitelerde kan
ve can pahasına örgütlenip mücadele etmişizdir.
Üniversitelerde alternatif olmuşuzdur. Öğrencilere DevGenç’i anlatmış onları da meşru mücadelemizde bizle olmaya çağırmışızdır. Senelerdir ÖGB’ler öğrencilere okullarda saldırarak teslim almaya çalışıyor. Bizim teslim olduğumuz nerede görülmüş. Bizler en zor şartlar ve koşullarda bile Dev-Genç’lilere yakışır bir şekilde umut şiarlarımızı haykırmaya devam etmişizdir.
YÖK’ün ve katil AKP’nin polisinin uşaklığını yaparak bizi yıldıramazsınız. Kanımızla canımızla kazandığımız haklarımızı gasp edemezsiniz. Sizin gücünüz bize asla
yetmez.
Biz bu gücü şehitlerimizden alıyoruz. Bu gücü bize Ha-

miyet Yıldızlar, Seher Şahinler, Canan Kulaksızlar veriyor. Bizler sizi iyi tanıyoruz. Bize senelerdir boyun eğmediğimiz için coplarla, gazlarla saldırıyorsunuz. “Vay
efendim siz mi parasız eğitim istiyorsunuz, siz mi demokratik hak istiyorsunuz” diyerek, üniversitelerimize sahip
çıktığımız için bizden öç alırcasına saldırıyorlar.
Bizim tarihimiz tertemiz ve onur duyulacak bir tarihtir. Siz ise katilerin uşaklığını yapmaya devam etikçe onursuz bir yaşama mahkumsunuz. Örnek aldığınız polislerin
tarihinde çünkü şerefsizlik vardır, işkencecilik vardır, katliamcılık vardır. AKP’nin katil polisleri halk düşmanıdır.
Bizler ise halkını ve vatanını sevmenin ustası olan DevGenç’lileriz. O yüzden 43 yıldır aynıyız, hiç bir zaman değişmeyen bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm şiarıyla devrim düşümüzü büyütmeye devam edeceğiz. Üniversiteleri
YÖK’e ve AKP’ye teslim etmeyeceğiz.
ÖGB’leri uyarıyoruz, bizlere saldırmaktan vazgeçin.
Sizler bir avuçsunuz biz ise milyonlarız.

Liseli Dev-Genç’liler İmam Hatiplere Boyun Eğmeyecek
Liseli Dev-Genç’liler olarak mahallelerimizde, halka İmam Hatip Liseleri'ni dayatarak gerici, ırkçı bir
gençlik yaratmak için çalışan AKP iktidarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
İster Alevi olsun isterse başka
mezheplerden halklar olsun AKP, eğitimiyle dindarlığı ve öngördüğü gerici eğitimi halka zorunlu kılıyor.
Öyle ki bazı mahallelerde İmam
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Hatip Liseleri dışında başka liseler olmadığından kaynaklı aileler çocuklarını ya okula göndermiyor ya da
İmam Hatip Lisesi'ne göndererek
gerici, faşist AKP iktidarının kadrosu olmasına neden oluyor. Halkımız
da İmam Hatiplere ve AKP'nin gerici, faşist eğitim sistemine karşı tepkili.
Bizler, Liseli Dev-Genç’liler olarak halkın bu öfkesini örgütlü bir bi-

çimde bir güç haline getirmeliyiz. Örgütlü mücadele ederekAKP’nin gerici
eğitim sistemine geri adım attıracağımızı halkımıza anlatmalı, liseli gençliği mücadelenin içine çekmeliyiz.
Mahallelerimizde İmam Hatiplere ve gerici, faşist eğitim politikalarına
izin vermemeliyiz. Kampanyalarla,
yürüyüşlerle, tek tek insanları ikna
ederek geleceğimize ve liselilere sahip çıkacağız.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
BOŞUNA UĞRAŞMAYIN! HER
ÜNİVERSİTELİ BİR DEV-GENÇ’Lİ ARTIK!
Kötü niyetli hırsız, arsız, ahlaksızlar
çocukları kandırmak için şeker dağıtırlar. Şeker verip çocuğu kandırarak
kötü emellerine ulaşmak isterler.
AKP’nin polisinin durumu da aynı.
Okulların açılmaya başlamasıyla birlikte polis üniversitelerde kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere meyve suyu
dağıtarak yanında da bir broşür veriyor. Broşürlerin içeriği gençliğin devrimcilerden uzak durmasını istiyor.

İşte Tecavüzcü, İşkenceci
Polislerin Dağıttığı
Broşürlerde Yazanlar:
-“Örgüte katmayı planladıkları
öğrencinin aile yapısı, zaafları, arkadaşları ve gelir düzeyi hakkında bilgi
toplar. Başta ülke bütünlüğümüze,
birliğimize yönelik zararlı faaliyetlerin oluşumu, eleman temin yöntemleri, üniversite gençliği üzerindeki amaçları yer alan uyarılarda örgüte katmayı
planladıkları öğrencinin, ilk aşamada,
güvenini kazanmak amacıyla her türlü faaliyetlerle yanında olduklarını hissettirmek, kötü amaçları için güven kazanmak. İkinci aşamada öğrencinin
aile bağlarının zayıflatılması, koparılması, sosyal çevresi ile irtibatının sınırlandırılarak örgüt istekleri doğrultusunda çevre oluşturulmak...”
Devrimciler her zaman gençliğin
yanındadır. Gençlerin düşünmesini,
araştırmasını engellemek için satılan
uyuşturucuya, fuhuşa, çetelere karşı
her zaman da okul önlerinde olacaktır Dev-Genç’liler. Devrimciler için
gençlerin aile yapısı hakkında bilgi topladığı yazıyor. Okullardaki özel güvenlik birimlerinizle, mobeselerinizle, okul içindeki kameralarla, telefon
dinlemelerle... gençlerin özel yaşamı,
zaafları ve aile yapısı hakkında asıl bilgi toplayan, okulları hapishaneye çevirenler polislerdir. Siz mi gençliği koruyacaksınız?
“Suç örgütlerinin yayınlarla, arkadaşlık ilişkileriyle tamamlayamadığı

eksiklikleri, yaz kampı, gençlik kampı gibi etkinliklerle tamamlamaya çalışır. Bu kamplar gençlere suç örgütlerinin iç dinamiklerini anlatmak ve
gençlerde ideolojik altyapıyı oluşturmak üzere tasarlanmıştır.”
Gençlik kampları, oligarşinin ahlaksız, yoz eğlence kültürüne alternatif yerlerdir. Oligarşinin kamp anlayışı
içki içip beyninin uyuşturulduğu, kafasını dağıttığı, kız-erkek yoz ahlaksız
ilişkilerin yaşandığı ortamlar yaratmaktır. Gelecekten umut beklemeyen gençlik yaşadığı haksızlıkları bu
kamplarda ‘çılgınca’ eğlenerek unutmakta, her şeyi olduğu gibi kabul etmektedir. Devrimcilerin kampı işte oligarşinin bu amacının içini boşaltmaktadır. Yarışmalarla, türkülerle,
sohbetlerle geleceklerinin tartışıldığı
yerlerdir. Her türlü ahlaksızlığın, pisliğin içinde olan polis mi gençlerimize sahip çıkacak? Şu yaptığınızdan utanın utanın... Siz ancak yalanlarla dolu
bildirilerinizi meyve suyunun yanında verebilirsiniz.
-“Hayatınızın baharında sizleri
karanlıklara çekmek isteyen terör örgütlerinin tuzaklarına düşmeyin!”
Hayatınızın baharı dediğiniz, gençlik gelecektir dediğiniz, liselilere üniversitelilere nasıl bir yaşam nasıl bir gelecek sunuyorsunuz. Karanlık dediğiniz yer sizin pis düzeninizdir. Karanlık diyerek devrimcilerin yaşamını bilinmeyen bir yer gibi gösteriyorsunuz.
Halkımız devrimcilerin nasıl yaşadığını
çok iyi biliyor.

Halkımız;
Dev-Genç’liler “Seher Şahin” ismiyle yıllardır üniversite kayıt dönemlerinde üniversitelerde masa açıyorlar.
Seher Şahin kimdir? Mimar Sinan
Üniversitesi’nde 1992 yılında okula
kayıt yaptırmaya gelen öğerencilere
rehberlik ve dayanışma masasıyla yardımcı olmaya çalışan bir Dev-Genç’liydi. Ve polisler tarafından üniversitenin

üçüncü katından atılarak katledildi. İşte
yıllardır olduğu gibi bir devrimci daha
bu ülkede onuru, adaleti, vatan sevgisini temsil ettiği için o dönemde katledildi. O günden sonra her sene “Seher Şahin” ismiyle üniversitelerde masalar
açılmaya devam ediyor. Kimse Seher Şahinler’i ve Seher Şahin gibi canı pahasına mücadele eden devrimcileri gençliğin düşmanı gibi nitelendiremez.
Devrimcileri, öğrencilerden faydalanmaya çalışan yalancılar gibi gösteremez.
Her şey ortadadır. Gençleri alçakça
kandırmaya çalışan polistir.
Gençliğe, halka, zarar veren hiçbir
eylem yoktur Dev-Genç’lilerin tarihinde. Emniyet, üniversitelerdeki devrimcilerin, okula gelen öğrencilerle aile
bağlarını zayıflatmak için çalışma
yaptığından, ülke bütünlüğüne yöne- Sayı: 330
lik zararlı faaliyetlerin oluşumunu ör- Yürüyüş
gütlediğinden bahsetmiştir. BU ÜL- 16 Eylül
2012
KEDE AİLE BAĞLARINI ZAYIFLATAN BİRİLERİ VARSA O DA
SİZLERSİNİZ.
AKP polisinin çaresizliğine bakın.
Zavallılar. Ancak sizin gibi işkenceci, tecavüzcü zavallı polisler üniversite gençliğini meyve suyu vererek kandırabileceğini sanar. Ne sanıyorsunuz üniversite gençliğini? Kendiniz gibi aptal
mı sanıyorsunuz. Kendiniz gibi onursuz
mu sanıyorsunuz bir meyve suyuna kanacak, sizin yalanlarınıza inanacak?
Çocuk mu kandırıyorsunuz? Ülkemizde yaşayan herkes devrimcileri de sizin
gibi ahlaksız polisleri de tanıyor.
Devrimcileri “terörist”, diye nitelendirip dağıttığınız broşürlerde ne yazarsanız yazın, kendinizi aklayamazsınız. Devrimcileri karalayamazsınız.
Ey tarihin çöplüğünde yerini alacak
olan vatan haini, halk düşmanı, katiller
yetiştiren emniyet müdürlükleri. Şimdi biz sizin halkımıza yaptıklarınızı yazıyoruz. Bunların hesabını da elbet
birgün sizden alacağız. Halk adaletsiz
kalmaz!

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!
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Ülkemizde Gençlik

İzmir

Hatay

Antalya

Öğrencilere Seher Şahin’in Adıyla Gideceğiz!
Tekirdağ: 4 Eylül günü Tekir-

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

dağ'da NKÜ (Namık Kemal Üniversitesi) kampüsünün önünde Tekirdağ Gençlik Komitesi tarafından “Seher Şahin Dayanışma Masası” açıldı.
Masada 30 broşür öğrencilere ulaştırıldı. Halk düşmanı Tekirdağ polisi,
masanın çevresinde sivil araçla dolanıp tedirginlik yaratmaya çalıştı; ancak Dev Genç’lilerin kararlılığı karşısında sonuç alamadılar. Bu kez de
zabıta aracılığıyla masayı kaldırtmayı denediler. Ancak gelen zabıtalar Seher Şahin Dayanışma Masası’nın yanındaki ticari amaçlı açılan Seher Şahin dayanışma yurtların masalarını
kaldırdılar, açılan, masasının ise ticari
bir faaliyet yürütmediğini belirttiler.
Zabıtalardan biri Dev-Genç’i tanıdığını ve Dev-Genç’lileri desteklediğini
söyleyerek oradan ayrıldı.

Mersin:

Mersin Üniversitesi’nde kayıtların 4. günü olan 6 Eylül
günü 12.00-16.00 saatleri arasında
Dev-Genç’liler "Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masaları"nı açtılar. Masada öğrencilerle ve velilerle barınma, ulaşım ve paralı eğitim sorunu üzerine sohbetler edildi. Seher
Şahin'in kim olduğunu ve neden masaya Seher Şahin isminin verildiğini
merak edip soran öğrencilere, Seher
Şahin hakkında bilgi verildi. Mersin
Emniyet Müdürlüğü’nün açtığı masadan, dağıttığı bildirilerden alan öğrencilerle, anne-babalarla tek tek sohbet edildi. Aileleri, çocukları konusunda açıktan tehdit eden “Evladınız
en ufak bir sorununda bize gelsin, başkasına gitmesin. Başka yollardan çözmeye çalışırsa başı belaya girer. Akıllı olsun ki okulundan kazasız belasız
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mezun olsun” diyen Mersin polisinin
pervasızlığı, ahlaksızlığı teşhir edildi.
5 saat açık kalan masada 300 bildiri, Ayçe İdil Erkmen üzerine yazılan “İdil” adlı kitap ve 2 Yürüyüş dergisi de öğrencilere ulaştırıldı.

İzmir:

Ege Üniversitesi’nde
(Özel Güvenlik Birimleri) ÖGB tacizine rağmen Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kayıt tarihlerinde yeni gelen öğrencilerle tanışmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masası açıldı.
Ege Üniversitesi’nin 3-7 Eylül kayıt tarihlerinde, kayıt yeri olan Merkez
Kütüphane önüne 08.00-14.00 saatleri arası her gün masa açıldı. 5 gün boyunca Ege Gençlik Derneği’nin hazırladığı broşürden yaklaşık 1200 tane
dağıtıldı. Masada gün boyu çalınan
Grup Yorum şarkıları öğrencilerin oldukça ilgisini çekti.
Dev-Genç’liler masada şehre yeni
gelen öğrencilerin kampüs ve İzmir
hakkındaki sorularını yanıtladı. Öğrenciler okulla ilgili sorunlarından
bahsettiler. Öğrencilerin sorunlarının çözümü için Dev-Genç’lilere gelmesi, devrimcilere duyulan güvenin
göstergesiydi.
Açılan masada ayrıca “Kızıldere
Destanı” ve “Kürt Sorunu Nasıl Çözülür?” kitapları ile Yürüyüş ve Tavır
dergilerinin tanıtım ve dağıtımı yapıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 5-6
Eylül kayıt tarihlerinde Dokuzçeşmeler Kampüsü’nde kayıt yeri olan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı önüne masa açıldı. 5 Eylül günü
masa açmak için dekanlığın önüne giden Dev-Genç’liler, ÖGB tacizine

uğradı. ÖGB’lerin engellemeleri karşısında, ÖGB kulübesi önünde masayla
birlikte bekleyerek bildiri dağıtımı
yaptılar. Dev-Genç’lilerin okulun dışına çıkmayacağını anlayan ÖGB
amiri, geri adım atmak zorunda kaldı.
Dekanlığın önüne açılan masada
300 broşür dağıtıldı. Aileler, çocukları içerde kayıt yaptırırken masaya gelip yurt önerisi istediler, nerede ev tutabileceklerini sordular. Öğrencilerden,
masaya gelip soru soranlar, iletişim bilgisi isteyenler oldu. Gün boyu masada Grup Yorum şarkıları çalındı. 6 Eylül’de ise masa 08.30-12.00 arası açık
kaldı ve 150 broşür dağıtıldı. Ayrıca iki
gün boyunca açılan masada Yürüyüş
ve Tavır dergilerinin tanıtım ve dağıtımı gerçekleştirildi.
Ege Üniversitesi’nin kayıt tarihi
olan 3-7 Eylül arasında devrimci-demokrat öğrencilerin açtıkları masalara
tahammül edemeyen İzmir Emniyeti, okulun Manisa Kavşağı girişine 5
gün boyunca öğrencileri yalan ve
karalamalarla kandırmak için masa
açtı. Devrimcileri karalayan, yalanlarla dolu bildiriler dağıttı. Kek, meyve suyu, ajanda dağıtarak öğrenci ve
ailelerin gözlerini boyamaya çalıştı.
Dağıttıkları bildiri ile, okul yönetimi dışında masa açan kişilerin kalacak yer bulma, notlara yardımcı
olma gibi bahanelerle öğrencilere
yaklaşabileceğini söyleyen polis, bu
kişilerin 155 aranarak ihbar edilmesini istedi.
Ege Gençlik Derneği, 9 Eylül’de
yaptığı yazılı açıklama ile polisin
gençleri siyasetten uzak tutma çabası ile ilgili şunları söyledi: “Üniversitelerimizin kayıt dönemlerinde Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Sağlıklı ve
Güvenli̇ Bi̇r
Yaşam
Hakkımızdır!
AKP, halka düşmandır. Sağlık
temel bir ihtiyaçtır ve ücretsiz karşılanmalıdır. Bununla ilgili olarak
Halk Anayasası Taslağı’nda “Herkes
doğuştan başlayarak sağlıklı ve güvenlikli bir yaşam hakkına sahiptir.
Devlet, bu amaçla insan sağlığını
her şeyin üzerinde tutarak, her türden sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılar.” denilmektedir.
AKP iktidarında yukarıdaki tanım
mumla aranacak hale gelmiştir; çünkü sağlık bir ticaret aracına, bir soygun aracına dönüştürülmüştür.
AKP, sağlık politikalarını, sağlık
çalışanları eliyle halka ulaştırmaktadır. İhtiyaçlarla-koşullar arasında
kalan sağlık çalışanları AKP’nin
sağlık politikasının sürdürücüleri olMasaları’mızla karşınıza dikilmeye,
Seher’in canı pahasına savunduğu o
masayı açmaya devam edeceğiz! Öğrencilerle devrimcilerin iç içe olmasını engelleyemeyeceksiniz.”

Hatay: 6 Eylül günü Mustafa
Kemal Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat
Fakültesi önünde “Seher Şahin Rehberlik ve Dayanışma Masaları” açmak
isteyen Gençlik Federasyonu üyesi
Ahmet Atılgan’a ve fotoğraf çeken
Neşe Aldıçoğlu’na, ÖGB ve amirleri saldırdılar. Saldırı öncesinde cemaatçiler gidip ÖGB’lere masayı şikayet ettiler.
ÖGB Amirliği’ne götürüldükten
sonra Neşe Aldıçoğlu, el konulan
kimliği geri verilerek serbest bırakıldı.
Ahmet Atılgan ise Serinyol Jandarma
Komutanlığı’na götürüldükten sonra
serbest bırakıldı.

Antalya: Akdeniz Üniversitesi’nde kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere yardım etmek için Dev-

Sağlıkçılar: AKP’nin
Sağlık Politikalarının
Uygulayıcısı Olmayın!

maktadır. Böylelikle hem
halka vermeleri gereken sağlık hizmetini veremiyorlar,
hem de halka yabancılaşıyorlar.
Parası olmayan hastalar, tedavi
edilmeyip evine gönderilmektedir.
Tedavi için gittiği hastanenin önünde, içeriye alınmadıkları için ölen insanlarımız var… AKP, sağlık çalışanlarını bu politikalarına suç ortağı yapmak istiyor. Sessiz kalarak,
kafa sallayarak, hastalara düşman bu
sistemin uygulayıcısı haline getirmek
istiyor.
Hastalarla muhatap olan sağlık çalışanları, adaletsiz bu sistem nedeniyle halkın öfkesine de maruz kalmaktadırlar. Bunun nedeni de, sağlık
alanının ticari bir sektör haline getirilmesidir.
Hastaların düzenle olan çelişkisi
çözülmeden, sağlık alınıp satılabilir

bir mal olmaktan çıkartılmadan, sağlık çalışanları mesleklerini layıkıyla
yerine getiremezler. Emeğimizi, halk
düşmanlarının çıkarları uğrunda değil, halk için kullanalım. AKP’nin
daha da derinleştirdiği çelişkileri
ancak mücadele ile çözebiliriz. Bu
yüzden tüm sağlıkçıları halkın yanında, sağlıkta dönüşüm politikasının karşısında olmaya çağırıyoruz.
Sağlık çalışanları bir makine değildir, olmamalıdır. Sağlık, hava kadar su, kadar temel bir ihtiyaçtır ve
parasız olmalıdır. Parası olmayanın
hastalıktan ölüme terk edilmesi
karşısında meslek ahlakımıza sahip çıkalım... Mesleğe başlarken sahip olduğumuz ideallerimize sahip
çıkmak, düzenin çarklarına ezdirmemek için halka gidelim...
Bilgi ve becerilerimizi halkımız
için kullanalım...

Genç’lilerin açtığı Seher Şahin Rehberlik masası’na 3. gününde de
ÖGB’ler saldırdı. 5 Eylül günü açılan
masaya yarım saat sonra ÖGB’ler tarafından saldırıldı. Saldırı sırasında
çocuklarını üniversiteye kayıt için getirmiş olan ailelere seslenen DevGenç’liler, “Çocuklarınızı kayıt için
getirdiğiniz üniversitenin halini görün.
Bizler yeni kayıt için gelen sizlere yardım etmek için buradayız. Fakat polisin kışkırttığı ÖGB’lerle devrimcilerle tanışmanız engelleniyor” diyerek saldırının amacını anlattılar.
Dev-Genç’liler 2 saat tutuldukları ÖGB binasından bırakıldıktan sonra gazeteleri dolaşarak uğradıkları saldırıyı anlattılar. 4. gününde masa açmaya gittiklerinde 35-40 ÖGB, masa
açılan yere geldi. Fakat bu defa basının da gelmesi üzerine ÖGB’ler
Dev-Genç’lileri uzaktan izlemekle
yetindiler. Yerel basınla röportaj yapan Dev-Genç’liler, masanın amacını ve Seher Şahin’i anlattılar.
Dev-Genç’lilerin kararlılığı ve di-

renişi karşısında acizleşen ÖGB 5.
günde ağaç arkasından resim çekmeye
kalkıştı. Buna karşı da ÖGB amirine
Dev-Genç’liler, “Adamınıza söyleyin
resim çekmesin. Yoksa olacaklardan siz
sorumlu olursunuz” dediler. ÖGB amiri de resim çeken ÖGB’yi uzaklaştırdı.
Seher Şahin tanıtım broşürlerinin dağıtımından sonra kayıtların da bitmesinden dolayı masa kaldırıldı.
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HALKIZ HA KLIYIZ
KAZANACAĞIZ

Fi-Yapı’nın İflası, Kentsel
Dönüşüm Projesi'nin İflasıdır

Yıkımların Sebebi
Halk Korkusudur

40 bin kişi Fİ-Yapı'nın İflası
Nedeniyle Zarar Gördü!

"Gecekondulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDUR
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Fikret İnan, AKP döneminde zenginleşmiş müteahhitlerden birisi.
2001'de ekonomik kriz nedeniyle zor
durumda kalan İnan, AKP iktidarında
atılım yaparak, 2007 yılında 2 ortağıyla birlikte Fİ-Yapı’yı kurdu. Ortakları bir sene sonra ayrılırken,
Fikret İnan şirketi tek başına yönetmeye başladı. 2007 yılında şirketin
cirosu 25 milyon TL iken, 2010 yılında 315 milyon TL oldu.
İflasın eşiğindeki bir işadamı,
hızla zenginleşti... İnan'a bir de yakıştırma yapıldı: "Son 3,5 yılda 9
konut projesi ve 8 bin 260 daireyle
Ferrari’den bile hızlı..."
İnan'ın zenginleşmesini sağlayan
şey, halkın konut sahibi olma hayali
oldu... 4 aylık bir sürede ekonomik
fiyatlara 3 tane konut projesi tanıtan
İnan, halkın paralarını kullanarak
kar etti, zenginliğine zenginlik kattı.
Ailelerimiz yıllarca gece gündüz
demeden çalışır, çift maaş girer, hatta
bazen belki daha fazla maaş girer
eve sonuç değişmez. Soframıza gelen
de, üstümüze giydiğimiz de kısıtlıdır.
Sosyal hayatımız yoktur... Ama iflas
etmek üzere olan birisi birden bire
milyoner olabiliyor. Kimse, hak yemeden, çalıp çırpmadan, sırtını birilerine dayamadan zengin olamaz...
Emeğiyle, alınteriyle zengin olamıyorsa birisi başka nasıl zengin olacak?
3 yılda cirosunu 12 kattan fazla nasıl
büyütecek?
Yedikleri haram, yaptıkları suçtur...
İnan, nasıl zenginleştiğini şöyle
anlatıyor: "Krizlerde gayrimenkul fiyatları geriler. Ben ucuz fiyata arsa
temini yaptım. Krizde inşaat malzeme
fiyatlarında da neredeyse yüzde 50’ye
varan gerileme oldu. Dolayısıyla benim inşaat yaparken para kazanmama

gerek kalmadı. Ben de maliyetten
para kazanmaya oynadım. Başarılı da oldum. Bugün Fi-Yapı
’sıfır’ krediyle dönen tek şirket"
"Ucuza arsa temini" nasıl
oluyor acaba? AKP'nin halkın elindekini avucundakini almak için çıkardığı halk düşmanı yasalar, Fikret
İnan gibi asalakların işine yaramaktadır. “Kentsel Dönüşüm Projesi” ile
halkı evlerinden sürgün eden AKP'nin
bu politikası daha nice Fikret İnanlar
yaratacaktır.
Sıfır kredi ile işe başlayıp, 315
milyon TL ciro yapan bir şirket haline
gelen Fİ-Yapı, 10 yılda 100 bin ucuz
konut üreteceğini söyleyerek halkın
güvenini kazanmaya çalıştı. Ve bunda
başarılı da oldu. Taksitle binlerce insana ev sattı. Ve sonuçta iflasını
açıkladı...
İflas, işadamlarının kurtuluş yöntemidir aslında. İflas ettiğini açıklar
ve borçlarını ödeyemeyeceğini açıklar... Ülkeden kaçar ve gidip kazandığı
paraları yer... Fİ-Yapı'nın iflası da
böyledir.
Fİ-Yapı aleyhine icra davası açan
insan sayısı 90'ın üzerinde. Ev sahibi
olmak için Fİ-Yapı'dan ev alan insanlar, evleri zamanında teslim edilmeyince haklarını aramak için dava
açtılar. Ucuz fiyata konut sahibi
yapma vaadiyle halkın parasını
alan İnan'ın asıl hesabı böylelikle
ortaya çıkmış oldu.
İnşaat sektöründeki firmalar, FİYapı'nın ucuza konut satmasıyla ilgili
olarak "Ucuz konut masalına aldanmayın. Bölgede fiyat 2.500 liraysa gidip oradan 1500 liralık
konut alınmaz" diyorlar. Fİ-Yapı
yalan söylüyor diyorlar yani...
Yaklaşık 40 bin kişi Fİ-Yapı'nın
iflası nedeniyle zarar gördü. 40
bin insanın umudunu, parasını, sağlığını çaldı İnan...
Bunlardan birisi yaşadıklarını şöy-

le anlatıyor: "40 bin TL peşinat vererek bir daire satın aldım. 6-7 ay
sonra bana, eğer geriye kalan 110
bin TL'yi 1 yıl sonra daire tesliminde
ödeyebileceğimi ya da hemen 80 bin
TL verirsem, eve daha ucuz fiyata
sahip olacağımı söylediler. Teslimde
ödeme seçeneğini kabul ettim ve
senet imzaladım. Ancak senedin süresi
dolmadan öğrendim ki Fi Yapı senedi
tek taraflı olarak satmış. Benim senedimi nasıl satarsınız deyince, 'yanlışlık oldu, mahkemeye başvurma'
dediler. Ödediğim 40 bin TL'yi geri
istedim. Ev 2011'de teslim edilecekti.
Öğrendim ki evi hemen başkasına
satmışlar, benimse ne paramı ne senedimi geri vermediler." (Akşam Gazetesi)
Fikret İnan, AKP'nin halka yönelik
başlattığı saldırıları fırsat bilerek ortaya çıkmış ve büyümüştür... Bir çok
TV programına, kampanyaya sponsorluk yapmaktan, göstermelik yardım
kampanyalarına bağışta bulunmaya
kadar, gözümüze sokulan reklamlarla,
her alanda Fİ-Yapı'yı görmek mümkündü.
Bu iflasla birlikte, inşaat sektöründeki yalanlar açığa çıkmıştır...
Somut bir hale bürünmüştür.
Ali Ağaoğlu, bu iflas haberiyle
ilgili olarak şunu söylüyor: "Biz yıllardır tüketicileri ucuzluk vaad eden
firmalarla ilgili uyarıyoruz..."
Ağaoğlu yalan söylüyor... Devrimcilerden başka kimse halkı uyarmıyor, uyarmaz... Hele ki Ağaoğlu
gibi suyun başını tutmuş haramzadeler
halkı asla uyarmaz.
Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapılmasının bir sebebi de inşaat şirketlerini zengin etmektir. 7 milyon
konutun yıkılması, yeniden yapılması
büyük bir pazar alanı anlamına gelir.
Reklamlara kanmayalım, arkasında
yatan gerçekleri görelim... Bizi kandırmalarına izin vermeyelim...

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle Gelenekleriyle

Dünden Bugüne

Arap Halkını Tanıyalım
Araplar (Arapça: برع, arab), yaklaşık 260 milyonluk nüfusu ile Orta
Doğu'nun en kalabalık halkıdır. Akdeniz'in güneyinde Afrika'da Büyük
Sahra ve Sudan'a, doğusunda Irak'a
ve Arap Yarımadası'na kadar uzanan
bir bölgede yaşarlar. Bu ülkelerde,
Arapça’nın dışında Kuzey Afrika'da
Berberice, Irak'ta, Suriye'de Kürtçe
ve Türkçe (Türkmenler), Güney Arabistan'da ise çeşitli yerel diller konuşulur. Türkiye'de Adana, Hatay,
Antakya, İskenderun, Tarsus, Siirt,
Mardin, ve bazı Güneydoğu Anadolu
illerinde yaşarlar.
En büyük gruplar sırasıyla Mardin,
Urfa, Siirt ve Hatay'da yaşamaktadır.
Yerleşimlerine ilişkin ayrıntılar ise
şöyledir:
Mardin'deki topluluğun en yoğun
yaşadığı bölge Midyat'tan Nusaybin'e

Arap Halkı - 1

giden yolun batısı ile Midyat'tan Savur'a giden yolun
güneyidir.
Anadolu'da yaşayan
Araplar kendi içinde üç
ana parçaya ayrılırılar. Sünni Araplar, Alawiler (Alevi Araplar
ya da Nusayri'ler de denir), Nasrani'ler (Hristiyan Araplar). Sünni
Araplar, çevrelerindeki Türkler gibi
Hanefi mezhebine değil, Şafii mezhebine bağlıdırlar ve bu, komşuları
olan Kürtlerle ortak bir özellik teşkil
eder.
Urfa'da yaşayanlar genellikle Harran ovasına toplanmıştır. Hatay, Adana
ve İçel'de Arapça konuşanların çoğu
Nusayri'dir. Hatay'daki nüfus genellikle İskenderun'un kıyı bölgelerinde,
daha az sayıda olmak üzere kuzeyinde, Samandağı civarında vardırlar.
Hristiyan Araplar ise çoğunlukla
Hatay'da, Antakya ve civarındaki ilçelerde yaşarlar. Arap Ortodoks Kilisesi 1930'lu yıllarda aynı bölgede
300 bin üyeye sahipti ve düzene
karşı bir mücadeleye girişmediğinden
yüzyılın ilk yarısını hiçbir zarar görmeden geçirdi. Bununla beraber, birçok kişi özellikle 1939 yılında Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra
bu bölgeyi terkederek, Fransız mandasında olan ve kendileri için daha
güvenli gördükleri Suriye ve Lübnan'a
gittiler.
Türkiye’de bir çok milliyete yönelik asimile politikasından Araplar
da nasibini almıştır.
Asimilasyon halkı öyle bir hale
getirmiştir ki, bugün çoğu yerde özellikle Hatay'da Arapça ile Türkçe'nin
karışımı konuşulmaktadır. Onyıllar
önce Arapça soyadlarının yerine
Türkçeleri getirilip okullarda Arapça
eğitimi kaldırılmış, dolayısıyla genç
kuşaklar kendi kültürlerinden uzaklaştırılmıştır.
Ama buna rağmen belli bir ulusal
kimlik yaşatılmıştır. Avrupa'da ya-

HALK
GERÇEĞİMİZ
Ortadoğu denilince; Arap halkı,
Arap halkı denilince Ortadoğu gelir
akla. Tabii bir de Anadolu. Bugünlerde
dostun da, düşmanın da ağzında olan
bir halk, Araplar. Bu çok konuşulan
Arap halkını bir de biz anlatalım.
Emperyalizmi, özellikle de Amerika’yı iyi tanır Arap halkı. Çünkü
her karış toprağında evlatlarının kanı
vardır. Adı Filistin, Irak, Libya, Suriye’dir...
Direniş geleneğinin son yaşandığı
yer ise Suriye şu an. Emperyalistler
işbirlikçileri aracılığıyla Suriye’yi
teslim almaya çalışıyor. Suriye, emperyalizmin politikaları önünde engel
olduğu için saldırıyor. Arap halkı
onuru ve namusu olan vatanını, emperyalistler tarafından cirit atılan yer
olmaması için savunuyor.

Anadolu Halklar Mozaiği:
şayanlardan, çocuklarını burada büyütmeyi tercih ederek aynı yöreye
geri dönenler vardır. Asimilasyona
karşı direnmiştir Arap halkı. Bu kimliğe sahip çıkmanın bir örneği de
Grup Yorum'un Antakya konseridir.
30 bin kişi Suriye’deki emperyalist
saldırganlığa karşı kendi ulusal kimliğine sahip çıkmıştır. Suriye’deki
Arap halkını kendinden bir parça
görmüştür. Bu da oligarşinin Arap
halkının dilini, kültürünü asimile
etme politikasının başarısızlığının
bir göstergesidir. Arap halkının bu
asimilasyona ve ulusal kimliğine
sahip çıkmasını devrimci hareketin
şehitlerine baktığımızda da görürüz.
Arap halkının en yiğit evlatları bağımsızlık-demokrasi mücadelesinde
şehit düşmüştür. Bedii Cengiz, Yusuf
Aracı, Hamide Öztürk, Ahmet Öztürk, Gülnaz Sarıoğlu, Halil İbrahim Ekicibil, Kemal Askeri, Altan
Berdan Kerimgiller ve niceleri.
Özellikle Hatay halkı, devrimcileri
en zor zamanlar da dahi yalnız bırakmamıştır.

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

Direnişin Bir Kültür
Olduğu Topraklar
Ortadoğu
"Kültür" yüzyılların birikiminin
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Arap halkının kültürü İslamiyet’ten
önce de var olan bir kültür olup;
İslam kültürünün de bir bileşeni
olmuş ve halkın yaşantısında bugüne
kadar taşınmıştır.
Arap halklarını emperyalizme karşı direndiği bir dönemde, direnişin
esas kaynağı olan ve Arap haklarına
karakterini veren bu kültürdür. 19.
ve 20. yy'da Araplar emperyalizm
ve sömürgeciliğe karşı yürüttüğü direnişlerde, siyasal, askeri, ekonomik
her alanda mücadele ederken, kültürüne daha sıkı sarılmış, bu onu
daha direngen kılmasını sağlamıştır.
Emperyalizm, halkların sahip ol-
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

Zalimin Sofrasında Ekmek Yiyen,
Yol’una İhanet Edenler Bizden Değildir!
“Bildiği halde susmak, bilmediği halde
konuşmak kadar çirkindir.”
Hz. Ali

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

Düşkünlük, Alevi literatüründe
“Yol terbiyesine aykırı davranan, suçlu kimse” demektir. Ayrıca topluluktan
kopartılmak, dışarıya atılmak, soyutlanmaktır. Alevi ve Bektaşiler'de suç
işleyene “düşkün” ve bu hale de “düşkünlük” denir. Yolun yasakladığını
yapan düşkündür.
Alevi felsefesinin temelini oluşturan
“Eline, Beline, Diline Sahip Ol” sözü
bir kişinin düşkün ilan edilmesinin
kıstaslarını da belirliyor. Eline sahip
olmak, hak etmediğin şeye gözdikmemektir. Beline sahip olmak, eşinden
başkasıyla ilişkiye girmemek; diline
sahip olmak, yalan söylememek demektir. Bu sözün ahlaki boyutu olduğu
gibi bir toplumsal, siyasal boyutu
vardır. “El” demek Anadolu Türklerinde
‘yurt-vatan’ demektir. Eline sahip olmak; topraklarına sahip olmaktır. “Bel”
demek; soyuna, sopuna sahip olmak
demektir. Onun için Alevilerde Alevi
olmayanlara hala kız vermeme geleneği
vardır. Diline sahip; olmak, özünü korumaktır. Dili bozulan bir halk yok
olmaya mahkumdur. Onun için ege-

duğu "kültürel direnişin" ne denli
önemli bir mücadele dinamiği taşıdığını bildiğinden, her dönem bu dinamikleri yok etmeye çalışmıştır.
Bir dönem "çağdaşlık", "Batıcılık",
"modernleşmek" adı altında Arap
halklarının kültürel değerlerini bozmak, Arapları kendilerine karşı yabancılaştırmak ve en önemlisi "Arap
halklarının tarihsel sürecini parçalamak" amaçlı yozlaştırma politikasını
uygulamıştır. Bu tam anlamıyla tut-
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menler halkları asimile ederken önce
dilini yok etmek ister.
Bir kişinin düşkün ilan edilebilmesi,
cem sırasında Dede tarafından olabilir.
Yukarıdaki kuralları ihlal etmiş kişi,
yani suç işlemiş kişi halk mahkemesinde yargılanır. Yargılama sonucunda
suç işlediği sabit görülen kişiye çeşitli
cezalar verilebilir. Bunlar maddi ve
manevi olabilir. Düşkün ilan edilen
kişi, toplumdan dışlanır. Kimse (ailesi
de dahil), onunla iletişim kurmaz, selam vermez, kız alıp vermez. İletişim
kuran kişi de aynı suçu işlemiş sayılır.
Aleviler de çok kuvvetli bir ahlaki
kültür egemendir. Yıllar boyu konargöçer bir yaşam süren Aleviler, merkezi
hukuk sistemi ile bir ilişkileri olmadığı
için, kendi hukuk sistemlerini kendileri
kurmuş ve işletmişlerdir. Düşkünlük
de bu sistemin cezai uygulamalarından
biridir. Suç işlemiş kişiye cezası Dede’nin huzurunda tüm halkın katılımı
ile verilir. Bu ceza tüm toplum tarafından
uygulanır ve kişinin aynı suçu bir daha
işlememesi sağlanmaya çalışılır.
Verilen cezanın süresinin bitiminden sonra düşkün olanların halinde
düzelme olursa, yine Dede'nin huzurunda tüm halkın onayı ile ceza kaldırılabilir. Yani kişi, pratiği ile özeleştirisini vermişse ceza kaldırılır.
Bundan sonra ilişkiler yine eski haline

döner. Dede, gerektiğinde sorunun
çözümü için kişiyi bağlı bulundukları
bir üst ocağa gönderebilir.
Alevilerin tarih boyunca sürdürdükleri bu kültürü, devrimciler de sahiplenirler. Toplumda suçların önlenmesine karşı Aleviler kendi mekanizmalarını yaratmışlar ve önlemlerini
almışlardır. Bu önlemleri alırken sadece
ceza verme, yaptırım şeklinde düşünmemişler, aynı zamanda bir bilinç de
oluşturmayı amaçlamışlardır. Nasıl ki
devrimciler, emperyalizmin yoz kültürüne karşı mücadele ediyor ve ahlaki
anlamda kendi mekanizmalarını oluşturup önlem alıyorlarsa, Aleviler de
aynı şekilde düzenin bu yoz kültürünün
etkilerine karşı mücadele ediyorlar.
Aleviler’i yüzyıllardır baskı, asimilasyon ve katliamlarla teslim alamayan egemenler, şimdi de Aleviler’i
düzene yedeklemeye çalışarak Aleviliği
teslim almaya, Aleviler’in tüm olumlu
özelliklerini yozlaştırmaya çalışıyorlar.
Tıpkı devrimcilere yaptıkları gibi.
Egemenlerin bu politikası, direnen
tüm kesimlere yönelik sürüyor. Hem
Aleviler hem de devrimciler sistemin
saldırılarına boyun eğmedikleri için
hedefteler. İşte bu nedenlerden dolayı
bu saldırılara karşı savunmamızın da
sağlam olması gerekiyor.

mayınca bu kez gerici Arap monarşilerine dayanarak, Emevi ve Abbasi
halifeleri döneminden beri var olan
yozlaşmış egemelerin kültürünü, içi
boş bir "İslami düzen" söylemleriyle
Arap toplumunu teslim almaya çalışmıştır. Şimdi ise "Arap Baharı"
adı altında Ortadoğu halklarını teslim
alma politikasını sürdürüyor.

istenen kültürden bağımsız olarak,
kendi kültürünü yaşıyor ve geleneklerine daha da sıkı sıkı sarılıyor.
"Arap Baharı" adı altında, halklara
teslimiyetin dayatıldığı bu günlerde,
Arap topraklarının, anti-emperyalizmin
önemli bir merkezi olması, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün Arap
halkının karakterini göstermektedir.
Yazımızın gelecek bölümünde,
Türkiye Araplarının gelenek ve kültürüne değineceğiz…

Emperyalizmin tüm bu girişimlerine rağmen, Arap halkları egemenlerin yaşadığı ve halka dayatılmak

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Halk Sofralarında Umudumuzu
Büyütmeye Devam Edeceğiz!
“Bir Dost Sofrasında Bir de Harmandalında Diz Kırarız” diyen Halk
Cepheliler aynı şiarla başlattıkları Geleneksel Halk Sofrası pikniklerinin
9.’sunu İstanbul Gazi Baraj’da 9 Eylül
günü yaptılar. Yürüyüş dergisi, Devrimci Alevi Komitesi, İdil Kültür Merkezi ve TAYAD’ın stantlarıyla katıldığı
piknikte program şiirlerle başladı.
İdil Kültür Merkezi’nin açtığı “Geleneksel Halk Sofrası Pikniğimize Hoş
Geldiniz” pankartının gel0enleri karşıladığı alanda, Halk Cephesi imzalı
“Yıkımlara Karşı Birleşelim Direnelim
Kazanalım, İktidara Halkın Yenilmez
Gücünü Gösterelim” ve Devrimci Mücadelede Emekliler imzalı “Emeklileri
Sömürüp Bir Kenara Atamazsınız”
pankartları, sahnede ise yine Halk
Cephesi imzalı “AKP Zulmüne Karşı
İşçi Memur Gençlik Tüm Halkı Birleştireceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz”
ve Gençlik Federasyonu imzasıyla
“AKP’nin Gerici Faşist Eğitim Sistemine Teslim Olmayacağız Halk İçin
Parasız Bilimsel Eğitim İçin Ankara’ya
Gidiyoruz” pankartları açılmıştı.
Şiirlerle başlayan program Eyüp
Haklar Derneği Müzik Grubu’nun
sahne almasıyla devam etti. Ardından
Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından
Ebru Timtik sahneye çıktı. Polisin işçilere saldırısı sırasında Av. Şükriye
Erden’in parmaklarının çatladığından
bahseden Timtik programa iki şiir
okuyarak dahil oldu.
Daha sonra Gazi Özgürlükler Derneği’nden İlker Altın, devrimci tutsak
Ümit İlter’in “Hodri Meydan” isimli

şiirini okudu.
Program Gazi Özgürlükler Derneği’nden Ümit Çimen’in sahneye
çıkmasıyla devam etti. Çimen, “Rıza
Komutan’ın en sevdiği şiiri okuyacağım. Bu şiir onun yaşamını, onun savaşma arzusunu anlatıyor” diyerek
Sinan Kukul’un yazdığı “Kadife Tenli
Zamanlar” isimli şiirini okudu.
Verilen yemek molasının ardından
4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili bir
panel düzenlendi. Öğretmen Ömer
Açık’ın sunduğu panelde yine Eğitim-Sen üyesi öğretmenler Yılmaz
Polat ve Evrim Doğan konuşma yaptılar. Ömer Açık, AKP’nin “Kendi
bildiğimi okurum” edasıyla yine bir
yasa çıkarttığını belirterek sözü önce
Evrim Doğan’a verdi.
Evrim Doğan konuşmasında, eğitimin hangi sınıfın elindeyse o sınıfın
ihtiyaçlarına göre şekillendiğini belirtti. Günümüzde de sermayenin
elinde olduğu için, sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, buna
göre dizayn edildiğini söyledi. İmam
Hatip konusuna da değinen Doğan,
“Yeni İmam Hatiplere gerek yok,
çünkü yapılan düzenlemeyle bütün
okullar İmam Hatipleşiyor. Son öğretmen atamalarına bakarsanız en
fazla atanan ‘Din Kültür ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri’dir” dedi.
Ardından söz alan Yılmaz Doğan
ise yasa değişikliğiyle “eğitim paralıdır”
demeseler bile, “devlet okulları parasızdır” hükmünü kaldırdıklarını ve
paralı eğitimin önünü açtıklarını söyledi. “Bu, parası olanın okuyabileceği,

parası olmayanın okuyamayacağı bir
sistemdir” dedi. Yılmaz, çocuk işçileri
asgari ücretin üçte biri ücretle çalıştırabileceklerini, bunun çok büyük bir
sömürünün önünün açılması olduğunu
belirterek sözlerini bitirdi.
İzleyenlerin sorularının cevaplanmasının ardından panel sona erdi. Panelin ardından Dev-Genç’lilerin Hasan
Selim Gönen adına düzenledikleri
futbol turnuvasında ilk üç takıma kupaları verildi. Gençlik adına yapılan
konuşmada, düzenin yoz kültürüne
karşı kendi etkinliklerini düzenlendikleri
belirtilerek; “Gençlerimizi uyuşturucuya, çeteleşmeye teslim etmeyeceğiz.
Bunun için mücadele edeceğiz” denildi.
Halat ve çuval yarışlarının ardından
Grup Yorum Korosu sahneye çıkarak,
Kürtçe türkü ve marşlar seslendirdiler.
Koro üyeleri başta Kürt halkı olmak
üzere bütün Anadolu halklarının türkülerini bedeli ne olursa olsun seslendireceklerini söylediler.
Yıkımlara Karşı Halk Komiteleri’nden Deniz Sevük de sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Yıkımlara
karşı 26 Eylül günü İstanbul Belediyesi
önünde olacaklarını duyuran Sevük;
“O gün orada kendilerince korku imparatorluğu yaratmaya çalışan bir kaç
çapulcuya ‘ferman sizinse alanlar bizimdir’ demeye gidiyoruz. Bu Amerikan uşaklarına karşı olan herkesi
oraya bekliyoruz” dedi.
Halk Cephesi adına konuşma yapan
Berna Yılmaz, düzenin insanları umutsuzluğa sürüklediğini, yaşadığımız
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onca zulmü, açlığı, yoksulluğu,
işsizliği görmezden gelmemizi istediğini, bize “böyle gelmiş böyle
gider”i dayattığını söyledi. “Bu
düzen böyle gelmedi, böyle de
gitmeyecek” diyen Yılmaz, 42
yıldır bu topraklarda umudun adının bizimle olduğunu belirterek,
“Umut Cephe’de, umut Cephelilerde! Bu yüzden sabahın köründe evlerimiz, kurumlarımız, mahallelerimiz
basılıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyoruz. Bu yüzden adaletli bir yaşam
istediğimiz için kurşunların hedefinde
biz varız. Bu yüzden Erdal Dalgıçları-

mız, Hasanlarımız sokak ortasında katlediliyor. Sultanlarımız sakat bırakılmak
isteniyor! Buna izin vermeyelim! Örgütlenelim, güç olalım, hesap soralım!”
dedi.
Son olarak “Türküler Susmaz Ha-

laylar Sürer” sloganlarıyla Grup
Yorum sahneye çıktı. Yorum üyeleri
yaptıkları konuşmada, ülkemizde
yönetemeyen, işbirlikçi bir hükümet
olduğu belirtildi. Bundan herkesin
etkilendiği belirtilerek, “Buna karşı
bu birlikteliklerimizi örgütlülüğe
çevirmeliyiz” denildi.
Binlerce kişi Grup Yorum’un
marş ve türküleri eşliğinde halay çekti.
Direnişteki Hey Tekstil, Roseteks
ve BEDAŞ işçilerinin de katıldığı piknik Grup Yorum konserinin ardından
sona erdi.

Bilgi Güçtür, Bilgiyle Donanmak İçin Yürüyüş Okuyalım, Okutalım!
İzmir: 6-7 ve 9 Eylül günleri halkın sesi Yürüyüş’ün

Sayı: 330

Yürüyüş
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tanıtım ve dağıtımı yapıldı. Halkın ortak sorunlarını, bu
sorunların, krizlerin sorumlusu emperyalizmi ve işbirlikçilerini, halkımızdan gizlenen gerçekleri cüretle
yazmaya devam eden Yürüyüş dergisi, Ferhatlar’ın, Enginler’in ısrarcılığıyla halka ulaşıyor. 6 Eylül günü Güzeltepe Mahallesi’nde yapılan Yürüyüş dergisi dağıtımında
2 saatte 47 Yürüyüş dergisi okurlarına ulaştı.
7 Eylül günü Harmandalı Mahallesi’nde 2 Yürüyüş
okurunun 2 saat süren çalışması sırasında kapısı çalınan
ev kadınlarına işten atılan Cansel Malatyalı’nın tek başına
onuruyla sürdürdüğü direnişi, devrimcilerin bu direnişi
sahiplenmesi ve polis-patron-emek düşmanlarının bir olup
nasıl saldırdıkları anlatıldı. Anlatılanları dikkatle dinleyen
kadınlar soru sordular ve şikâyetlerini dile getirdiler.
Ayrıca Harmandalı’da kurulmak istenen mülteci kampından bahsedildi; Hatay’da kurulan mülteci kampının
orada yaşayan insanlara yaşattığı sorunlar, mültecilerin
tehditleri ve en önemlisi bu kamplarda ABD’nin işbirlikçileştirdiği katillere silahlı eğitim verildiği anlatıldı. 2
saatin sonunda 20 Yürüyüş dergisi okurların elinde okunmaya başladı.
9 Eylül günü 6 Halk Cepheli, Menemen semtinin
tüm mahallelerini dolaştı, Uğur Mumcu Mahallesi’nde
kurulan semt pazarına da girilen çalışmada zaman zaman
sesli tanıtım yapıldı. Gecekondu mahallesi olan Asarlık’ta
gecekondu yıkımlarından ve Kürt halkı üzerinde sürdürülen
baskılardan söz edildi. Günün sonunda 95 dergi halka
ulaştırıldı.

Hatay: Yürüyüş okurları 3 Eylül’de Samandağ’da 136
adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdılar. Dergi okurları
ayrıca 6 Eylül tarihinde Samandağ Deniz Yolu’nda 93
ve Mağaracık’ta 71 adet Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.
Halkla Suriye konusu üzerine uzun uzun konuşuldu.
Dev-Genç’liler 7 Eylül günü Serinyol’da Yürüyüş
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dergisi dağıtımına çıktılar. 1 saatlik dağıtımda 100 adet Yürüyüş dergisi Serinyol
halkına ulaştırıldı.
9 Eylül günü DevGenç’liler Serinyol
girişindeki evlere dergi dağıtımına çıktılar.
Dev-Genç’liler gittikleri evlerde derginin
içeriğini anlattılar.
Toplam 45 adet Yürüyüş dergisi Serinyol
halkına ulaştırıldı.

Gemlik

Adana: Halk Cepheliler, 6-7 Eylül günleri Akkapı’da halka
gerçeklerin ve umudun sesi olan Yürüyüş dergisini ulaştırdılar. Halkla yapılan
sohbetlerde Cansel Malatyalı’nın direnişi anlatılarak, onu
işten atan ve direnişten rahatsız olup polise saldırı emri
veren İMO yönetimi teşhir edildi. Ayrıca AKP’nin Suriye
halkına saldırıları ve katliamları anlatılarak, işbirlikçi
Suriyelilerin Hatay’da yaptıkları anlatıldı. İki günde
yapılan dağıtımda 50 dergi halka ulaştırıldı.

Bursa: 6 Eylül günü Gemlik’te Yürüyüş dergisinin tanıtımı yapıldı. 3 Yürüyüş okurunun katıldığı dergi dağıtımında Dere Boyu Caddesi, Orhangazi Caddesi, Yeşilova
Mahallesi gezilip 15 dergi Gemlik halkına ulaştırıldı.
Dergi dağıtımında halk ve esnaflar ile sohbet edilip
Amerika’nın ve işbirlikçi uşağı AKP’nin zulmüne karşı
birlikte mücadele edilmesi gerektiği, sorunlarımızın ortak
olduğu Gemlik halkına anlatıldı.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

İzmir

Afyon’da TSK’nın Cephaneliği Patladı; 25 Asker Katledildi

Ölenler Halk Çocukları, Katili AKP İktidarıdır!
Bu Ordunun Askeri Olmak
Vatan Borcu Değildir!
Afyon'un Ataköy Kışlacık Köyü'nde TSK'ya bağlı silah deposunda
7 Eylül akşam saat 22:00 sıralarında
patlama oldu. Patlamada 25 asker
öldü.
Genelkurmay'ın açıklamasına göre
patlama sırasında askerler depo içinde
olmayıp, deponun önünde ve dışında
oldukları, erbaş ve erlere gerekli ikaz
ve hatırlatmaların yapıldığı söyleniyor.
Yani 25 askerin ölümünde kendilerinin hiçbir payı, kusurları yok.
Açıklamanın devamında ise ölen
askerlerden 15'inin kısa dönem asker
olduğu söylenerek, bu askerlerin sadece taşınmayla görevlendirildiği söylenerek "Olayın oluş şeklini belirlemeden, bazı basın yayın organlarında;
yetkisiz ve konuyla ilgili bilgi ve deneyimi bulunmayan kişilerce açıklamalar yapılarak kamuoyunun yanlış
bilgilendirildiği de görülmektedir".
Yani ihmal yok, kusur yok. Bütün
suçlu basın. Askerler ölebilirler, sorun
yok. Bütün sorun Genelkurmay'a destek çıkmayan basında.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, Afyon'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla
ilgili yaptığı açıklamada ise şöyle
dedi: "Tamamen bir kaza neticesi, el
bombasının yere düşmesi sonucu meydana gelen bir patlama. Pakistan’da
Hindistan’da da oldu. Acı bir hadise,
bir kaza neticesinde olan bir husus".
Yani diyorlar ki çok şükür terör yok,
o yüzden askerler ölebilir. Allah devletimize zeval vermesin. Askerlerin
ölmelerinde bir sakınca yok.

"Genelkurmay Başkanı
gibi popüler bir isim
gelmiş"
Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu,
patlamadan sonra Afyon'a gelen Genelkurmay Başkanı’na hediye verdi.
Verilen hediyeler burjuva basında geniş
yer bulunca, hediyeye ilişkin şöyle
dedi: "Genelkurmay Başkanı’mız, çevresi olan bir insan. Bir yere o kilimi

koysa, biri de
'Nereden aldınız'
diye sorup Afyon'a gelip satın
alsa, fakir insanlar nasiplenecek.
Emrivaki yapıp
eline tutuşturmuşuz. Hayır mı diyecekti. Hayat devam ediyor. Bir acımız
varken buna ara mı verelim?"
Tabi Vali bey için hayat devam
ediyor. Ölen askerlerden kime ne?
Ölen Vali’nin, Genelkurmay'ın ya
da milletvekillerinin çocukları değil,
yoksul halkın çocuklarıdır. Genelkurmay Başkanı ise çıkan hediye
haberlerine çok üzülmüş. Zaten üzgün olan Necdet Özel'in üzüntüsüne
bu haberler daha da üzüntü katmış.
Hediye haberleri üzerine Necdet Özel
şöyle dedi: "Sayın Vali'nin makam
odasında sergilenen davranışın görüntülenmesi ve görüntünün Valilik
sitesinde yayımlanması ve bu yayım
üzerine medya kuruluşlarında yer
alan yorumlar beni son derece rahatsız etmiş ve zaten var olan üzüntüme üzüntü katmıştır. Sayın Vali'nin
şahsına ve makamına nezaketsizlik
olmasın düşüncesiyle ani gelişen
davranış karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremedim" Ne kadar da
hassas bir adammış Necdet Özel?
Onun gibi birisine bu yapılır mı?
Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda basını suçladı ve medyada
dezenformasyon süreci yaşandığını
söyledi.
CHP milletvekilleri, GATA misafirhanesinde kalan, ölen askerlerin
aileleriyle görüşmek için GATA'ya
gittiler. Ancak mevzuat bahane gösterilerek asker aileleriyle görüştürülmediler. Kendi aralarındaki it dalaşlarına, ölen askerlerin ailelerini
de alet ettiler. Zaten onlar için ölen
askerlerin aileleri önemli değil. Asker
ailelerinin acıları o kadar da sorun
değil. En son ise CHP Genel Başkanı

Kılıçdaroğlu, patlamanın yüzde 99,5
sabotaj olduğunu söylüyor.
Afyon’daki patlamanın nedeni ne
olursa olsun, ölen 25 askerin katili
devlettir. Sorumluların da kim olduğu
açıktır. Hezeyanla suçlarını örtmeye
çalışıyorlar. Ölen askerlerin ailelerinin
konuşmalarına dahi izin vermiyorlar.
Bu ordu, askere giden halk çocuklarını
köle gibi kullanıyor. Gecenin o saatinde çalıştırıyorsunuz, askerler sizin
babanızın hamalı mı? Bütün uzmanlar
diyor ki; o saatte cephane taşınmaz!
Niye taşıdınız? Nereye yetiştirecektiniz o cephaneleri?
Katiller bu soruların cevabını vermiyor. Sabotaj diye açıklama yapanları vatan hainliğiyle suçluyor.
AMERİKAN UŞAKLARI, SİZ
Mİ VATANSEVERSİNİZ?
Ölen askerler, yoksul halkın çocukları. Halkla alay eder gibi açıklamalar yapılıyor. “Vatan sağolsun”
diyerek halkımızı kandırıyorlar. Ölen
asker cenazeleri onlar için sadece
milliyetçiliği, şovenizmi körüklemek
için kullanılıyor. Onlar için cenazelerin de, ölen askerlerin de bir önemi
yok. Ya şehit denir ya da eğitim zaiyatı. Damga vurulup, paket yapılıp
yollanır ailesine. Bir açıklama dahi
yapılma gereği duyulmaz: 'Vatan için
öldü' işte hepsi bu kadar.
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Bu Ordunun Askeri
Olmak,
Vatan Borcu Değildir
Ülkemizde 20 yaşına gelen her
yoksul erkek, hayatının baharından
1,5 senesini oligarşiye haraç olarak
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vermek zorunda bırakılıyor. Ve adına,
utanmazlığın en uç noktası gösterilerek “vatani görev” deniliyor. İşte
görün gençlerimize verilen değeri.
Onlar, yoksul halk çocuklarının
cenazelerini sadece milliyetçiliği, şovenizmi kışkırtmak için kullanırlar.
Bir Alevi çocuğunun cenazesini zorla
camiye götürecek kadar saygısızdırlar.
Görüyoruz, biliyoruz, bu ordunun
işi vatanı korumak değil; tekelleri

korumak, sömürüyü korumaktır. Bundan dolayıdır ki bu orduya asker olmak değil, onun her türlü pisliğini
açığa çıkarmaktır, yok etmek için
karşısında savaşmaktır doğru olan.
Amerika'ya, tekellere hizmet eden
bu orduya asker olmayalım. Vatanımızı işgal eden emperyalistlerin, oğullarına gemiler alan uşakların tekellerini
korumak için, lüks içinde yaşayan
asalakların villalarında rahat içinde
yaşaması için var olan bu ordu, bizim

AKP Bekliyor ki Onlar Saldırsın
Biz Susalım, Onlar Hakkımızı Çalsın
Biz Susalım…
Artık Yeter! Pankartımızı da
İndiremezler, Evlerimizi de
Yıkamazlar!
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 7 mahalle, kentsel dönüşüm
kapsamında yıkılmaya hazırlanırken; AKP’li Bursa Belediyesi, kentsel dönüşüm saldırısına karşı direnenlere tahammülsüzlüğünü göstermeye başladı.
Yoksul halkın evlerinin başlarına yıkılmasına karşı,
Yıkımlara Karşı Halk Komitesi, Bursa Haklar Derneği binasına 5,5–3,0 metre ebatlarında, üzerinde “Kentsel Dönüşüm Rant, Sürgün, Talandır-Yıkımlara Karşı Gücümüz
Birliğimizdir! Birleşelim Kazanalım!” pankartı astı. Dernek
yönetiminden izin alınarak asılan pankart, Yıldırım Belediyesi’ni rahatsız etti. Yaklaşık 3 haftadır asılı duran
pankart, 10 Eylül sabah saatlerinde gelen zabıtalar tarafından
“Rahatsız olan var. İzin almadan asılmış” denilerek, indirilmek istendi.
İndirilmediği takdirde belediyenin gelip indireceğini
söyleyen zabıtaya karşı, dernek çalışanları, pankartın zorla
indirilmesine izin vermeyeceklerini, dernek binasına pankart
asmanın meşru olduğunu söylediler. Belediye gelip sökmeye
kalkışırsa, buna izin vermeyeceklerini söyleyerek zabıtaları
yolladılar.
Zabıtalar tekrar gelip, akşam 17.00’ye kadar pankart
kaldırılmazsa belediyenin müdahale edeceğini söyleyerek
tebligat bıraktılar. Dernek çalışanları da “Eğer gelip zorla
sökmeye kalkarsanız bırakmayız” sözleriyle pankartı indirmeyeceklerini yinelediler.
“Kentsel Dönüşüm Rant, Sürgün, Talandır-Yıkımlara
Karşı Gücümüz Birliğimizdir! Birleşelim Kazanalım!” yazan
pankart, 10 Eylül günü sokakta hiç kimsenin olmadığı gece
saat 23:00 sularında, faşist AKP’nin Yıldırım Belediyesi
zabıtaları ve polisi tarafından çalarcasına götürüldü. Bir
vinç ile dışarıdan binanın çatısına kadar çıkıp, pankartı
yırtarak aldılar. Pankart, ertesi gün yeniden dernek binasına
asıldı.

ordumuz değildir. Bu ordu tekellerindir. NATO'nundur. Amerika'nın işbirlikçisi, satılmış bir ordudur. Halkın
ordusu değildir. Halka karşı emperyalizmin çıkarlarını korumak için
vardır. NATO'nun Ortadoğu'daki jandarmasıdır, kiralık katilidir.
Halkımız;
Çocuklarımızın, Amerika'nın çıkarları için ölmesini istemiyorsanız
Amerikancı ordunun askeri olmayın.

Çeteleri Küçükarmutlu’da
Barındırmayacağız!
9 Eylül günü İstanbul Küçükarmutlu’da, devrimcilere saldıran ve uyuşturucu satıcısı kimliğiyle
bilinen Nihat isimli bir çete üyesi ile yine mahallede
uyuşturucu satıcılığıyla bilinen, devrimcileri ihbar
eden ve devrimcilere her fırsatta saldıran Ali ve
Tuğrul Yıldız'ın evlerine Cepheliler tarafından baskın
düzenlendi.
"Çeteler Halka Hesap Verecek", "Yaşasın Halkın
Adaleti", "Umudun Adı DHKP-C" sloganları eşliğinde
ilk önce Nihat'ın evine giren Cepheliler, oradan da
Ali ve Tuğrul Yıldız'ın evine yönelerek, sloganlar
eşliğinde evi ve uyuşturucu satıcılarını taşladılar.
Korkudan ne yapacaklarını bilemeyen çeteler, arabalarına binip evlerini terk edip kaçtılar.
Ardından yine sloganlar eşliğinde, devrimcilere
saldıran Hasan ve Zülfü'nün evlerinin önüne giden
Cepheliler; bu iki kişiyi teşhir ederek devrimcilere
el kaldıranların hesap vereceğini söylediler. Ev baskınlarının ve teşhir eylemlerinin bitmesinin ardından
Armutlu Meydanı’na barikatlar kurulup, molotoflarla
ateşe verilerek, eylemin ne için yapıldığı halka anlatıldı.

Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz!
İstanbul’da, Gazi Mahallesi’nde başlatılan kampanya ile yozlaşmaya karşı mücadele devam ediyor.
Mahallenin önemli bir sorunu olan yozlaşmaya karşı
hazırlanan bildirilerle Gazi halkı mücadeleyi büyütmeye çağrılıyor. Birlik ve dayanışmayla sorunlara
çözüm bulunacağının vurgulandığı bildiriler, 8 Eylül
günü Nalbur ve Mezarlık bölgesinde ajitasyonlarla
dağıtıldı. İçki içen arabaların uyarıldığı ve yollandığı
bildiri dağıtımı sırasında esrar içenler, Halk Cepheliler’i görünce kaçtılar. Halkın balkonlardan, camlardan
alkışlarla destek verdiği bildiri dağıtımına sloganlarla
son verildi. “AKP’nin Zulmüne Karşı Milyonları
Örgütleyeceğiz!” kampanyası kapsamında Gazi Mahallesi’nde afişler asıldı.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Tecrit Saldırısı, İnfaz Yakmalarla Sürüyor!

Evlatlarımızı Tecrite Ezdirmeyeceğiz!
TAYAD’lı Aileler, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan Fırat Özçellik, Kenan Günyel ve Cem Kılıç isimli özgür tutsakların keyfi tutukluluk sürelerinin derhal sonlandırılması talebiyle, 11 Eylül günü Tekirdağ F Tipi
Hapishanesi önünde bir eylem gerçekleştirdi.
TAYAD’lılar, hapishane önünde basın açıklamasını daha
okumaya başlamadan, sivil polisler tarafından kameralarla
taciz edildiler. 34 AH 546 plakalı gri renkli Renault Megane aracın içindeki üç sivil polis, 2 farklı kamerayla eylem boyunca yakın çekim yaptılar. TAYAD’lı Aileler, polisin hazımsızlığını “Devletin güvenlik güçlerinin, bir basın açıklamasının yapılmasına bile tahammülü yok, o kadar korkuyorlar” şeklinde dile getirdiler.
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Tecrite Son”, “İnfaz Yakmalara Son”, “Fırat Özçelik Serbest Bırakılsın”,
“Kenan Günyel Serbest Bırakılsın”, “Cem Kılıç Serbest
Bırakılsın” sloganları atılan eylemde, hapishanedeki özgür tutsakların da slogan sesleri duyuldu.

Eylemde, Nagehan Kurt bir açıklama yaptı. F Tipi hapishanelerde keyfiliklerin devam ettiğini söyleyen Kurt,
“Tutsaklar tecrit uygulamaları ile düşüncelerinden vazgeçirilemeyince
şimdi de infaz yakmalarla uzun yıllar
hapishanelerde keyfi bir şekilde tutulmak istenmektedirler. Bu keyfi uygulamalara izin vermeyeceğiz” dedi.
Basın açıklamasından sonra “Özgür Tutsak”, “Haklıyız Kazanacağız”, “Özgürlük Türküsü”, “Onurumsun”
marşları söylendi. Eyleme 41 kişi katıldı.

Polis Terörü, Adaletsizlik
Kendi Düzenlerinin Sonunu
Hazırlıyor!
3 Temmuz günü Ankara'da, Hüseyingazi Feridunçelik Mahallesi’nde, Haydar B. adlı kişi, arabasında müzik dinlerken, oradan geçen polis ekibi GBT kontrolü yapıp arabasını aramak istedi. “Buyrun arayın da, suçum ne?” diyen Haydar B.'ye polisler “Kes sesini lan” diyerek ve hakaret ederek saldırdı. Yaşananlara
tanık olan Haydar B.'nin zihinsel engelli kızı Selma, babasının
yanına gitmek isteyince, polisin hakaretlerinden o da payını aldı.
Bunun üzerine Haydar B., “sizin Allah’ınız yok mu?” diye bağırdı. Polisler ise bu haykırışa, “Burada Allah biziz” diye yanıt
verdi.
Haydar B.'nin akrabaları ve komşuları olaya tepki gösterince, mahalleye çevik kuvvet polisleri takviye kuvvet olarak
geldi. Karakola götürülen Haydar B. polislerden şikayetçi olmak istedi. Oradaki polisler “olayı kapatalım” diyerek saldırılarını geçiştirmeye çalıştılar. Haydar B. ise, “Yaptıklarınız
yanınıza kar mı kalacak?” diyerek tepki gösterdi ve polislerden şikayetçi oldu.
29 Ağustos günü, ise Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda güvenlik
görevlileri, Mahir Çağlar isimli bir gence, içki içtiği gerekçesiyle parkı terk etmesini söylediler. Çağlar ise esrar içenlere müdahale edilmeyip kendisine müdahale edilmesine tepki gösterdi.
Çıkan tartışmanın üzerine, polisler kalabalık bir şekilde, Mahir Çağlar'ın yanına gelerek, saldırmaya başladı. Polislerin saldırısı sonucu, kaşı yarılan, kafasına dikiş atılan, omzundan darbe alan Mahir Çağlar, hastaneye kaldırıldı. Hastanenin ardından
“Yarın gelip ifade verirsin” denilerek serbest bırakılan Mahir
Çağlar, ÇHD'li avukatlardan hukuki yardım alarak polislerden
şikayetçi olduğuna dair dilekçe hazırladı. Ertesi gün Adliye’ye
giderek, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Katillerin Düzeni Bizi Teslim
Alamayacak, Hesabımızı
Sormaya Devam Edeceğiz!
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), 13 Mayıs 2010 tarihinde polis kurşunuyla katledilen, Muğla Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt’un katilini tahliye etti. İki yılı aşkın süredir devam eden davanın 7
Eylül’de yapılan son duruşmasında, katil polis Gültekin
Şahin, suçu işlediği sabit olduğu halde tahliye edildi.
Şahin’in “olası kast”la Şerzan’ı öldürdüğünü kabul eden mahkeme, vermek zorunda kaldığı 20 yıllık
cezayı indirebilmek için TCK’nın “yardım etme” başlıklı 39. maddesine dayanarak Gültekin Şahin’in cezasını 8 yıla indirdi. ÇHD’li avukatların, sorumluların açığa çıkarılması, emir veren ve ateş açan diğer polislerin de yargılanması yönündeki talepleri göz ardı
edildi. Ceza Kanunu’ndaki “meşru müdafaa”, “sınırın aşılması”, “zorunluluk hali”, “hakkın kullanılması” vb. cezasızlık sebeplerini ilk olarak değerlendirip
olaya uygulayamayacağını anlayan mahkeme, katil polisi korumak için, davanın tek sanığı olan Gültekin Şahin’in cezasını indirebilmek maksadıyla TCK’nın yardım etme başlıklı 39. maddesini keşfetti.
Mahkemenin, Adli Tıp raporlarına, tanık anlatımlarına rağmen katilleri koruduğunu belirten Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, 9 Eylül tarihli açıklamasında, “Şerzan’ın katilinin cezalandırılması için adalet istemeye devam edeceğiz. Şerzan’ı
katleden de katillerini koruyan da devlettir. Tüm bu
hukuksuz kararlara karşın adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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AVRUPA’dakiBİZ
HALKIN EKMEĞİ
ADALET
Bozuk adalet yeter artık!
Acemi ellerle yoğrulan, iyi
pişirilmemiş adalet yeter!
Yeter katıksız, kara kabuklu adalet!
Dura dura bayatlayan adalet yeter!
Ekmek her gün nasıl gerekliyse nasıl,
adalet de gerekli her gün,
hem o, günde bir çok kez gerekli.
madem adaletin ekmeği bu kadar
önemli,
onu kim pişirmeli, dostlar,
söyleyin?
Adaletin ekmeğini de
kendisi pişirmeli halkın,
gündelik ekmek gibi.
Bol, pişkin, verimli.
BERTOLT BRECHT
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Bertolt Brecht, ne kadar güzel anlatmış halkın adalete olan özlemini.
Ekmek, su gibidir adalet…
Adalet yoksa eğer, açsındır, susuz
kalmışsındır.
Adaletin olmadığı yerde yarınlar
yoktur, gelecek yoktur, umut yoktur.
Adalet yoksa, sindirilmiş, baskı
altında tutulan, işkenceye uğrayan bir
halk vardır. Adalet yoksa, Engin Çeber
vardır, Çağdaş Gemik vardır, daha
nice işkencede katledilenler vardır.
Adalet yoksa eğer, tersanelerinde,
maden ocaklarında, hapishanelerinde
katledilmiş, hesabı sorulmamış insanlarımız vardır.
HERKESİN KENDİ ADALETİ
VARDIR! AKP'nin adaletinde, yoksulun elinden var olanı da alıp, kendi
adamlarını zengin etmek vardır.
AKP'nin adaleti, zenginin her gün
daha fazla zenginleşmesi, yoksulun her
geçen gün daha da yoksullaşmasıdır.
AKP'nin adaleti onurlu bir yaşam
isteyen herkesi hapishanelere doldurmaktır. AKP demek, onursuz, ruhunu
ve her şeyini emperyalistlere satmış bir
parti demektir. Emperyalistlerin çıkarları için yapmayacağı işkence, katliam, onursuzluk ve yalan yoktur
AKP'nin.

Avrupa Dev-Genç'e
Çağrı;
Hasan Selim
Gönen’in Katillerinin
Yargılanmasını
İsteyelim! AKP'den
Hesap Soralım...
AKP'ye karşı savaşmak, onuru ile
yaşamak isteyen herkesin isteği olmalıdır.
Adaletin olmadığı yerde, halk
kendi adaletini uygular!

Gerçek Adalet Halk İçindir!
Halk İçin Olmayan Bir
Adalet Olamaz!
12 yıllık AKP iktidarı sürecinde
binlerce adaletsizlik yaşanmıştır. AKP,
her alanda bütün halka düşman gibi saldırıyor. 6 yaşındaki çocuktan, öğrencisine, öğretmenine, doktoruna… Adalet
isteyen herkese sopa gösteriliyor. Hiç bir
adaletsizliğin hesabı sorulmuyor.
Halk, en ufak bir hak talebinde polis copu ve gazı ile karşı karşıya kalıyor.
Polis, her tarafta halka karşı işkence yapmaktan çekinmiyor. Sokaklarda insanlar öldüresiye dövülüyor, hiç bir polis
bundan kaynaklı ceza da almamıştır, almıyor. Tam tersine kimileri terfi ettirilmiştir. Bunlardan en somutu, Engin
Çeber'in işkencede katledilmesidir.
Engin Çeber’in katillerinin yargılanması ve cezalarını çekmesini istemiştir TAYAD'lı Aileler. Yıllardır mahkeme kapılarında adalet beklemişlerdir. Bırakın ceza vermeyi, hepsi teker
teker beraat ettirilmiştir.
İşte bu kadar adaletsizliğin olduğu
bir yerde devrimciler, halka çektirilen
bu acıların, katliamların hesabını sormak istemiştir.
Yıllarca, sözde Adalet Sarayı olan
yerlerde haklarını aramışlardır ama hiç
bir adalet görmemişlerdir. Bu yüzden
devrimci şiddete başvurduklarını söylemişlerdir devrimciler.
Hasan Selim Gönen de bu hesabı sor-

mak isteyenlerden biridir.
Halka yapılan bu adaletsizliklerin hesabını sormak istemiş ve Halk Kurtuluş Savaşçısı olmuştur.

Hasan Selim
Gönen'i, AKP'nin
İşkenceci Polisleri
Katletmiştir!

16 Haziran'da bir polisin cezalandırılmasının
ardından Hasan Selim Gönen ve Sultan
Işıklı, eylemi gerçekleştirdikleri sabit olmamasına rağmen resimleri her tarafa
asılıp, afişe edilip, hedef gösterilmişti.
Her tarafa Hasan'ın resimlerini asmıştı
işkenceci AKP'nin polisleri. Burjuva
medya da buna çanak tutarak hedef göstermişti Hasan ve Sultan'ı.
Ölüm fermanları verilmişti zaten.
20 Temmuz tarihinde ise Hasan Selim Gönen ile Sultan Işıklı'nın binmiş
oldukları taksi, sivil bir polis aracıyla
doğrudan taranmış ve Hasan Selim Gönen katledilmiştir. Katliam sonrası da,
resimleri basına dağıtılmış ve çatışma
çıktığı söylenmiştir.
Daha sonra İstanbul polisi tarafından, “Hasan Selim hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti” diye açıklama yapıldı.
Evet, Hasan Selim Gönen çatışmış
olabilir, onun inancına ve ilkelerine
göre teslim olmak onursuzluk demektir çünkü. Eğer polis Hasan Selim’i
sağ yakalamak isteseydi, bunu yapardı. Zaten baştan itibaren katliam üzerine senaryolar çizilmiştir. Burjuva
medyayı da kullanarak katliamın ön hazırlıkları yapılmıştı. Zaten taksi direk
taranmıştır. “Yani durduralım, kimlik
soralım” yoktur.
Ya da “takip edelim ve yakalayalım” hesapları da olmamıştır. Çatışmış
dahi olsa kaç mermisi olabilirdi Hasan'ın? 100 tane mi? Diyelim ki öyle,
bunun bitmesi beklenemez miydi?
Binlerce polisi vardır bu devletin, isteselerdi katletmeden yakalarlardı ama
amaç katletmek olduğu için böyle bir
girişimleri dahi olmamıştır.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Sorular;
Hasan'ın üzerinden kaç mermi çıktı? Kim ateş etti, kim direk katletmek
için Hasan’a ateş açtı, isimleri nelerdir? Bu katiller yargılanmalı ve hasap
vermeliler.

Avrupa Dev-Genç'e çağrı;
Türkiye’den hangi yetkili gelirse gelsin, bulundukları, geldikleri her
yere gidelim. Hasan Selim Gönen'in
katillerini isteyelim. “Yargılanmalarını istiyoruz. Siz katlettiniz. Öldürmek için direk ateş açtınız” diye
hesap soralım.

AVRUPA’da
Hayatın Öğrettikleri
Gözaltına alınma korkusu beni
korkutan bir olaydı. Nelerle karşılaşacağımı bilememe korkusuydu bu
aslında. “Avrupa’da gözaltına alınmaktan korkulur mu?” diye de düşünülebilir, ama insanın kendini koruma içgüdüsü bunu size her yerde
hissettirebiliyor.
İlk gözaltına alınışımla birlikte
gözaltı korkusunu da yendim diyebilirim bir bakıma. Evden ayrılıp yeni
bir alanda çalışmaya başlayalı kısa bir
süre olmuştu.
Büromuza bir sabah vakti sivil polisler baskın yapmıştı. Bir kısmımız
kahvaltı sofrasında, bir kısmımız da
işinin başındaydı. Camdan, sivil bir
topluluğun büromuza doğru geldiğini
görüyorduk, fakat bunu ilk başta
yabancı ilişkilerimizin bir ziyareti
olarak düşündük. İçeri giren grup, polis olduklarını belirttikten sonra olaylar başladı. Çalışma odalarımızda arama yapmaya başladılar, bizi arama
esnasında bir odada tutmaya, aramaya katılmamızı engellemeye çalışıyorlardı. Ben, o sırada nasıl davranacağımızı, nasıl müdahale edeceğimi bilemediğim için daha çok
sessiz bekliyordum.
Daha sonra büroya gelen bir arkadaşımızı polisin zorla, aranması olduğu gerekçesiyle götürmeye çalıştığı sırada başladı. Arkadaşlarımın

Günlerce her tarafta afişe ettiniz.
Ölüm fermanını çok önceden imzalamışlardı ve dediklerini yaptılar.
Bakanların, işadamlarının olduğu
yerlerde, konsoloslukların önlerinde
bekleyelim, yetkililere “katillerin yargılanmasını istiyoruz” bildirisini verelim ve soralım “kimdir bu katiller?”
Dev-Genç’li olmak, hiç bir yoldaşının kanının yerde kalmasına izin
vermemektir!
Dev-Genç’li olmak halkın umudu
olmaktır.
Dev-Genç'li olmak temiz, tered-

dütsüz, atılgan, dinamik, coşkulu, vatanseverler olmaktır.
Hiç bir vatansever Dev-Genç’linin
sorulmadık hesabı kalmamalı.
Hasan Selim Gönen, halkının ve
vatanının adalet özlemi için savaşmış
ve AKP'nin polisi tarafından katledilmiştir. Dev-Genç’lilerin halkına verilmiş bir devrim sözü vardır, bunun
için savaşan Dev-Genç’liler vardır.
Hasan da bunlardan biriydi.
Hasan’ın katillerinin yargılanması
için her yerde AKP'nin karşısına çıkalım. AKP'liler her yerde Avrupa
Dev-Genç’lileri görmeli.

Korkularımı, Korkularımla
Hesaplaştığım Zaman Aşabildim
polisin zorla götürmeye çalışmasını engellemeye çalışmasına ben de
nasıl olduğunu anlamadığım bir anda
katıldım. Polisle birdenbire yüz yüze
geldim. (Daha sonra çağrıldığım
mahkemeden de öğrendiğim kadarıyla polisin yüzünü tırmıklamışım.)
Polisin, beni merdiven korkuluklarına dayadığını ve o anda da
merdiven korkuluklarının kırıldığını
gören bir arkadaşımın polise müdahalesini gördüm o boğuşma anında.
Arkadaşımın beni kurtarmaya çalışması polisten yediği tokatla birlikte
kulak zarının patlamasına neden
oldu. Merdiven korkulukları kırıldı
ve polisle birlikte merdiven korkuluklarıyla birlikte duvara doğru düştük. Sonra bizi kaldırdılar. Polis,
ayağıyla üstüme oturmuş, ellerimi arkadan kelepçelemeye çalışıyordu.
Ben, üstümde polis olmasına rağmen
kendimi çok güçlü hissediyordum.
Çünkü direniyordum ve polise karşı geliyordum. Direnmek ve sahip
çıkmak o an düşündüğüm tek şeydi.
Neyle karşılaşacağımı, nereye götürüleceğimi hiç ama hiç düşünmedim.
Sonra polisler benimle birlikte üç arkadaşı gözaltına aldı. Polis arabasına hepimizi tek tek almışlardı, arabanın telsizinden diğer arkadaşlarımızın slogan seslerini duyuyordum.
Polis karakoluna götürüldüğü-

müzde hepimizi ayrı ayrı hücrelere
koydular. Bir kadın polis üstümü arayacağını söyledi. Üstümü aratmak istemediğimi söyledim. "Zorla ararız, benim aramama izin vermezsen
erkek polisleri çağıracağım" dedi. İşte
o zaman ne yapacağımı bilememenin
teredüttünü yaşadım; erkek polislerin üstümü aramasından çekindim ve
kadın polisin üstümü aramasına izin
verdim. Kadın polis o tereddüttümü
anlamış olacak ki, bunu kullandı
bana karşı.

Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012

Diğer arkadaşlarımın seslerini
duymaya başladım, sonra sesimizi
birbirimize duyuracak kadar bağırarak marşlarımızı söylemeye başladık.
Tek başıma da olsam korkmadım,
yoldaşlarımın sesini duyuyordum
ya, kendimi daha güçlü hissetmeye
başladım. Aklıma hep Yürüyüş baskınlarındaki direniş geliyordu, “biz
de” diyordum, evet biz de Yürüyüş
baskını gibi bir direniş gösterdik. Bu
çok öğreticiydi, insanın korkularını,
endişelerini tereddütleriyle yüzleşeceği bir aşama oluyor gözaltı. Sonra bizi tek tek bıraktılar, bırakıldığımızda birbirimize gözaltına alındığımız anı ve sonrasını anlattık heyecanla. Anladım ki korkularımı ancak korkularımla hesaplaştığım zaman aşabiliyorum.

İSTİFA EDİN, SİMİT SATIN!
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Avrupa’da
tutsağı derhal serbest bırakmalıdır” denildi.

ETA Tutsakları Yalnız Değildir!
Yunanistan’da Halk Cepheliler İspanya hapishanelerinde 254 ETA tutsağın, hasta olan yoldaşları Jesus Maria Uribetxeberria Bolinaga'nın serbest bırakılması için
10 Ağustos 2012 tarihinde başlattıkları açlık grevine destek olmak amacıyla eylem yaptı. 13 hasta tutsak yoldaşlarının serbest bırakılmaları, hastanede tedavi olma olanaklarına kavuşmaları için açlık grevi yapan ETA tutsaklarının mücadelelerini destekleyen Halk Cepheliler,
İspanya Elçiliği önündeydi. 6 Eylül günü yapılan eylemde;
“Tecritin Bir Can Daha Almasına Sessiz Kalmayacağız”
başlıklı açıklama okundu. Açıklamada, “ETA tutsaklarının ve tutsak yakınlarının mücadelelerini çok iyi anlıyor
ve açlık grevlerini destekliyoruz. Onların da bizim gibi
mücadele ederek yoldaşlarını hapishanelerden çıkaracaklarına inanıyoruz. ETA tutsaklarına mücadelelerinde
yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz... İşbirlikçi İspanya devleti, başta Jesus Maria Uribetxeberria Bolinaga olmak üzere diğer 13 ETA'lı hasta
Sayı: 330

Yürüyüş
16 Eylül
2012
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Nevzat Kalaycı’yı Türkiye
Faşizmine Vermeyeceğiz!
Yunanistan’da tutuklanan ve Türkiye’ye iadesi istenen Nevzat Kalaycı’nın serbest bırakılması talebiyle Yunanistan Halk Cephesi tarafından başlatılan kampanya çalışmaları devam ediyor.
Kampanyanın 9. günü iki kez polis, bir kez de zabıta geldi masaya. İlk gelen polis ekibi, kimlik kontrolü yapmak istedi. Aradığı mazereti bulamayınca geri döndüler.
İkinci gelişlerinde ise sorularıyla taciz ettiler.
Masada, 3 metreye 1 metre ebadında olan döviz, imza
masasının hemen arkasındaki şehrin tarihi giriş kapısının
ayaklarına çevrilmiş demir parmaklıklara asıldı.
Öte yandan masaya ziyarete gelenler de oldu. Diğer
günlere oranla daha fazla bildiri dağıtıldı. 1100 bildiri dağıtıldı, 38 imza toplandı.
Masa çalışmasından sonra Exserhia Bölgesi’nde çalışmalara devam edildi. “Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük”
sloganının yazdığı önlüklerle yapılan 4 kişilik çalışmada, 250 bildiri dağıtılırken, 177 tane de imza toplandı. Halk
Cepheliler, çalışmayla ilgili düşüncelerini günlüklerine
şöyle not ettiler: “Arkamızdan koşup imza isteyenler, para
yardımı yapmak isteyenler, kitle çalışmasının ne kadar etkili ve zevkli olduğunu tekrar gösteriyor bize.”
10. gün 900 bildiri dağıtıldı ve 48 imza toplandı.
11. gün 800 bildiri dağıtıldı ve 40 imza toplandı.
12. gün 53 imza toplandı, 850 bildiri dağıtıldı.

Tüm Dünya Siyasi Tutsaklarını
Sahiplenmek Devrimci Bir Görevdir!
Avusturya’nın başkenti Viyana'da her ay gerçekleşen
siyasi tutsaklarla dayanışma eylemleri devam ediyor.
28 Ağustos günü bir araya gelen “Siyasi Tutsaklara Özgürlük Ağı” bileşenleri, dünyanın birçok yerinde bulunan
devrimci tutsakların sesini dışarıya taşıdı. Kübalı 5'ler için
dağıtılan bildirilerin yanı sıra, bu sefer Yunanistan'da keyfi bir şekilde tutuklanan devrimci Nevzat Kalaycı'nın resmi ve "Yunan Devleti Türkiye Faşizminin Suç Ortağı Olmamalıdır. Nevzat Kalaycı'ya Özgürlük" yazılı dövizler
de taşındı. Eylemde, her zaman olduğu gibi Almanca ve
İngilizce yazılı "Tüm Siyasi Tutsaklara Özgürlük" pankartı açıldı.
Yaklaşık 20 kişinin katıldığı eylem bir saat sürdü. Daha
sonra, eyleme katılanlarla birlikte ABD'de, İrlanda'da, Türkiye'de ve Almanya'da bulunan devrimci tutsaklara
mektup yazıldı. Latin Amerikalı birisi, filmde gösterilen
Türkiyeli gençlerden çok etkilenerek özellikle Gençlik Federasyonlu bir tutsağa kart göndermeyi tercih etti.
15. gün Yunanlı bir genç, “Burası Meclis’in önü, burada direklere döviz asamazsınız. Buradan turistler geçiyor. Hemen indirin” dedi. Gence, ırkçılığı, emperyalizmin ve Yunan Devleti’nin yarattığı anlatılarak, “Bu ülkenin bu halde olmasının nedeni sistemdir, emperyalistlerin politikalarıdır” denildi. Bunun üzerine Yunanlı
genç, “Haklısınız, imza da atıyorum” dedi ve imzasını attı.
15. gün toplam 700 bildiri dağıtıldı ve 52 imza toplandı.
16. gün “Türkler için imza atmam” diyenlerle karşılaşıldı yine. Yapılan konuşmaların ardından bazıları
imza attı. 2 Yunanlı’nın “Bizim Altın Şafak (Yunanistan’ın
faşist partisi) bunları uyarmamış mı?” dedikleri duyuldu.
64 imza toplandı ve 800 bildiri dağıtıldı. Ardından Atina sokaklarında bildiri dağıtıldı. Exerhia Bölgesi’nde önlüklerle yapılan çalışmada Yunan halkının toplu olarak
oturduğu her yere gidildi. İki ekip halinde yapılan çalışmada toplam 220 imza toplandı.
17. gün Yunan sol örgütlerinden bireysel olarak gelenler
oldu. Desteklerini iletip, imzalarını attılar.
Kampanyaya 22 örgüt
destek veriyor. İspanyol Komünist Partisi’nden (MİR) gelen
bu kafile desteklerini
ve başarı dileklerini
ilettiler. 17. gün 700 kişiye bildiri ulaştırıldı
ve 52 imza toplandı.

POLİSLER HALK ÇOCUKLARINI KATLETMEYİN!

Örgütlenmezsek
Bir Mezar Taşına Sahip Olma Hakkımız
Elimizden Alınacak!

İsviçre’nin Basel şehrinde, 1 Eylül
günü Halk Cepheliler ırkçılığa karşı
panel yaptılar. Union binasında yapılan panele; Sosyal Demokrat Parti’nin Basel Kanton milletvekili Mustafa Atıcı, yine aynı partiden
Kanton Milletvekili Edibe Gölgeli, Yeşiller Partisi’nden Kanton Milletvekili Sibel Arslan, avukat Max Pffeifer ve Anadolu Federasyonu’nu temsilen bir konuşmacı katıldı.
Panele, devrim ve demokrasi mücadelesinde şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlandı. Almanya’da, düşüncelerinden dolayı ömür boyu hapis cezası alan
devrimci tutsak Faruk Ereren’in, ırkçılığı anlatan mektubu
okundu. Mektup; ırkçılığın Avrupa’daki tarihsel gelişimini
ve neden ırkçılığa karşı mücadele edilmesi gerektiğini anlatıyordu.
Panelistlerden ilk sözü alan Max Pffeifer: Dia gösterimi ile Almanya’da ırkçılığın boyutlarını, Nazi örgütlenmelerini, devletin korumalığında nasıl örgütlendiklerini istatistiki bilgiler üzerinden anlattı.
Mustafa Atıcı; 1900’lü yıllardan günümüze değin İsviçre’nin ilticacılar politikasına değindi. O dönem ekonomik nedenlerden dolayı binlerce İsviçreli’nin yurtdışına
çıktığını ama gidenden fazla da ilticacı aldığını ifade etti.
İsviçre nüfusunun %10’u yurtdışında yaşıyor.
Demokratik alanda anayasal haklarımıza sahip çıkılması gerektiğini, ayrımcılığı ortadan kaldıracak yasaların
çıkarılmasının bir güven ortamı yaratacağını, Avustralya’da
göçmenler üzerinden somut bir örnek vererek anlattı.
İkinci bölümde ilk sözü SP milletvekili Edibe Gölgeli aldı. Vatandaşlık işleri ile ilgili bir komisyonda yer aldığını, aynı durumlar için farklı kararlar alınabildiğini ifade etti. İnsanlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar karşısında kayıtsız kaldıklarını ve demokratik
haklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini belirtti. Gölgeli,
Almanya’daki ırkçı saldırılarla ilgili İsviçre’de yaşanan
tartışmalarda bir yetkilinin “Bizde ırkçılık makul seviyede”
dediğini hatırlattı.
Yeşiller Partisi’nden Sibel Arslan, anayasal haklar ve

bunların sahiplenilmesi üzerine konuştu.
Son sözü Anadolu Federasyonu
temsilcisi aldı. Federasyon çalışanı, 2005 yılından günümüze Federasyon’un ırkçılığa karşı faaliyetlerine değindi. Bu çalışmaların Alman Devleti’ni rahatsız ettiğini, bunun göstergelerinden birisinin Federasyon üyelerinin tutuklanması olduğunu söyledi. Federasyon çalışanlarından
Halit Uzunçelebi’ye, ırkçılığa karşı faaliyet yürütmesinden dolayı dava açıldığı bilgisi de verildi. “Demokrat Avrupa”da bedel ödemeden haklarımızın kazanılamayacağı ifade edildi.
Konuşma “Belçika’da iki evladı ölen bir ailenin yaklaşık iki yıldır morgda bekletilen evlatlarının cenazelerini almak için verdiği mücadele, gerçekte Avrupa’daki demokrasinin niteliğini gözler önüne sermektedir. Bırakın
rahat bir yaşamı, örgütlenmezsek bir mezar taşına sahip
olma hakkımız elimizden alınacak” denilerek bitirildi. Panele 45 kişi katıldı.

Kreuzberg Bizim Mahallemizdir!
Kiraları Artırarak Bizi Kovmak
İstiyorlar, Gitmeyeceğiz!

ğı konuşma ile başladı. “Yeter artık, bıktık! Artan kiralar, fakirlerin zenginler tarafından bölgeyi terketmeye zorlanması, mülkiyet sahiplerinin kendi ihtiyacını öne sürerek
kiracıların evlerinden çıkartılması, evlerin zorla boşaltılması, kira hırsından kudurmuş ev sahipleri, gayrimenkullerin spekülasyonu... Tüm bunlar yıllardır düzenin politikacıları tarafından teşvik ediliyor... Ama yeter
artık, birçok bölgede olduğu gibi burada da komşular, kiracılar kendi aralarında örgütlenmeye başladı” denilen konuşmanın ardından herkes evinden getirdiği tencere, tava,
düdük ve benzeri aletlerle gürültü çıkartarak ve sloganlar atarak yürüyüşe geçildi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş, Schlesische Caddesi’nde sona erdi.

Berlin'in Kreuzberg semtinin Reichenberger ve Wrangelkiez bölgelerinde oturan kiracılar, 9 Eylül günü “Yüksek kira artışlarına ve bölgeden çıkarmak için uygulanan
baskılara karşı” bir yürüyüş düzenlendi. Kottbusser Tor
Meydanı’ndaki direniş çadırındakilerin ve Anadolu Federasyonu çalışanlarının da katıldığı yürüyüş, Ohlauer Caddesi’nde başladı.
Yüksek kira artışlarına karşı yapılan yürüyüş, evinden
zorla çıkartılmak istenen kiracı Nuriye Cengiz'in yaptı-

Cenazelerimizi Mutlaka Alacağız!
Sizin O Soğuk Dolaplarınızda
Bekletmenize İzin Vermeyeceğiz!
Anadolu Federasyonu’nun, Aygün kardeşlerin cenazelerini almak için yürüttüğü kampanya kapsamında
Belçika'nın Maasmechelen şehrinde bildiri dağıtımı
gerçekleştirildi. Topluca girilen kahvelerde yüksek sesle Savcı Marc Allagaert ve Belçika adaleti teşhir edildi. Tüm dinleyenlerin tepkisini çeken ırkçılığa karşı neler yapılabileceğini soranlar, imza verenler oldu. Türkiyeliler’in kahvelerinden Türk derneklerine kadar birçok yere bildiri dağıtıldı. Yaklaşık 100 imza toplanırken,
bir o kadar da bildiri dağıtıldı.
Belçika'nın Liege şehrinde de bir panayır yerine stand
açıldı. 4 saat açık kalan masada 40’ı aşkın imza toplandı.
Anadolu Federasyonu, 19 Eylül günü de Belçika Adalet Bakanlığı önünde eylem yapacak.
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Yitirdiklerimiz
22 Eylül - 28 Eylül
Özlem Durakcan; 1982
Çorum doğumludur. Lisenin
ilk yıllarından itibaren mücadele içinde yer aldı. 1996’dan
başlayarak, tüm 1 Mayıslar’da, Newrozlar’da, 8 MartÖzlem DURAKCAN Ayşe BAŞTİMUR lar’da kavganın içinde oldu.
Ülkemizde Gençlik Dergisi’nde
muhabirlik yaptı. TAYAD'ın düzenlediği eylemlerin çoğunda
yer aldı. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm varsa, direniş
de var" diyerek ölüme yattı. Tutuklu Aileleri Bülteni Ankara
Temsilciliği’’nde başladığı direnişte 28 Eylül 2001’de
ölümsüzleşti.
Ayşe Baştimur; 1967 Balıkesir-Bigadiç doğumludur.
1987’de örgütlü ilişkiler içinde yer aldı. Türk Hemşireler
Derneği’nde görevler üstlendi. Mücadele içinde çeşitli görevler üstlendikten sonra, 92’de tutsak düştü. F Tiplerine
karşı, Çanakkale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. 19 Aralık katliamını, zorla müdahale işkencesini yaşadı. Tahliye sonrası, direnişini dışarıda Özlem Durakcan'la yan yana
sürdürdü. 28 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

Anıları Mirasımız

"Bizler kazanmak için yola çıktık... Hiç kimse tereddüt
etmesin, kazanacağımız günler çok yakında."
Ayşe BAŞTİMUR
Ali Rıza Demir; 9 Kasım
1973’te Adıyaman’ın Merkez Gökçay (Karikan) Köyü’nde doğdu.
1991’de İTÜ Tekstil Mühendisliği
öğrencisiyken devrimci hareketin
saflarında mücadeleye katıldı.
Zeynep Arıkan 1994’te tutsak düştü. F Tipi saldıAli Rıza DEMİR
rısına karşı 1. Ölüm Orucu EkiGÜLBAĞ
bi’nde yer aldı. Sakat bırakılıp tahliye edildi. O ihanetin bataklığını değil, direnmenin onurunu seçti. Katliamlara, zorla müdahalelere, tahliyeye, polisle işbirliği yapan ailesine karşı 343 gün boyunca direnerek, 27 Eylül 2001’de
Armutlu’da kahramanlar kervanına katıldı.
Zeynep Arakan Gülbağ; 1968 Malatya Hekimhan doğumludur.
1986-87’de İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken katıldı mücadeleye. Yaklaşık 5 yıl Dev-Genç içinde çeşitli görevler aldı. 92’de, Büyük Direniş’te ölümü birlikte kucaklayacakları Kazım Gülbağ ile evlendi. Daha sonra İstanbul SPB Komutanı olarak mücadelesini sürdürürken tutsak düştü. Harbiye Orduevi’ne lavla saldırı düzenlemekden yargılanmıştı. Tutsaklık koşullarındaki Büyük Direniş’te bedenini silah yaptı. Ölüm orucunda hastane hastane dolaştırılırken
mengelelere karşı direndi. Tahliye edildiğinde Armutlu direniş mahallesinde direnişini sürdürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleşti.

tereddütsüz düşmana vurmak için uğraşmıştır.
1999 yılındaki Parti kutlama programımızda oynadığı
Aydın zeybeği hepimizin hatırındadır. Belki bugüne kadar izlediğimiz en güzel zeybek oyunuydu. Aslında onu
güzelleştiren Ahmet'in ustalığı ve içten davranışlarıydı.
Çünkü oynamıyor, adeta yaşıyordu. Hele bir de cepken
yeleğini giyip elini hançerine atışı, diğer eliyle bıyığını
buruşu ve tüm görkemiyle meydan okuyuşu... Evet Ahmet öğretmen yiğidin harman olduğu Ege'dendi.
Hepimiz biliriz ki Ege'nin tarihi, isyanların tarihidir.
Bedrettin yiğitlerinden, efelerini toplayıp İstanbul üzerine yürüyen Kara Haydar'a, Cennetoğlu'ndan Çakırcalı'ya, Atçalı
Mehmet Efe'den Erhan'lara uzanan tarih Ege'nin tarihidir.
Tarihte isyan bayrağını yere düşürmemek için sözbirliği, gönül birliği vardır. İhanete, namertliğe ve kancıklığa gönüller kilitlidir. Bu yüzdendir ki Ege kültürü Anadolu mozayiğimizin önemli bir parçasını oluşturur. Çünkü ne Atinalılar,
ne Ispartalılar, ne Romalılar, ne Bizanslılar, ne de Osmanlılar
Ege'de zulüm düzenlerini her daim egemen kılabilmişlerdir. Ege'nin isyan tarihi kesintisiz sürmüştür. İşte Ahmet yoldaş bu tarihin hamuru ile yoğrulmuş ve Parti-Cephe kültürü
ile olgunlaşmıştı. Bu olgunluk onu savaşın orta yerinde doğal ve coşkulu hareketleriyle Aydın zeybeğini oynar gibi savaştırmıştır.
O bir 'milli' sporcu, bir 'öğretmen'di. Ama bunların hiçbiri onu düzene bağlayan, Halk Kurtuluş Savaşımızdan
uzaklaştıran nedenlerden değildi. Osmanlı'nın Kapıkulu zihniyetini, Elmas'lar, Ayşenur'lar gibi çoktan reddetmişti. Öğretmendi ama en çok da öğrenmeyi severdi. Biliyordu ki bu
düzenin verdiği eğitim, öğretmen yetiştirmek için değil, kendilerine sadakat gösteren uşaklar yetiştirmek içindi.
Parti-Cephemizi, tarihimizi bir an önce öğrenmek, eksikliklerini hızla gidermek istiyordu. Nasıl bugüne kadar el
attığı her işten sonuç almak istediyse, burada da başarılı
olacaktı. Ve oldu da...

Ahmet SAVRAN'ı Bir Yoldaşı Anlatıyor;
Adaletimizi Hesap Verecekleri Günün
Korkusuyla Bekleyecekler
Savaş ustalık ister. Maharetli ellerden, Mahir yüreklilerden
öğrenerek ustalaşıyor kahramanlarımız. En önde yılların
birikimleri ve deneyimleriyle tüm hünerlerini ortaya koyan
komutanlarımız var. Savaş usta işi olduğu kadar yürek işidir de aynı zamanda. Cenk meydanında silahlar değil ama
yüreklerimiz var ellerimizde. Namluya sürülen, suda yanan,
atomla imha olmayan cinsten. Bir de savaş doğallık ister,
hesapsız ve gösterişsiz. Güle oynaya gidebilmektir ölümün
üzerine. Tıpkı ateşin ortasında umudun zeybeğini oynayan
efeler gibi.
Basında, onun öğretmen, 'milli' güreşçi vb. özelliklerinden
kısmen söz edildi. Onlar için devrimci olması değil ama 'milli' sporcu olmasıydı dikkatlerini çeken. Ama tüm bunlara rağmen Parti-Cephemizin yiğit bir neferi, Devrimci Memur Hareketi'nin örnek bir kadrosu olduğu gerçeğinin üstünü örtmeyi başaramayacaklardı. Çünkü o, devrimci bir öğretmendi.
Basında çıkan kısa haberler bile, öğretmenliğini, güreşçiliğini vb. anlatırken birçok özelliği kişiliğinde toplamış, saf,
temiz bir devrimci yaşamı ortaya çıkarttı. Devrimci hareketle
tanışması çok eski olmasa da, beceri ve meziyetleriyle tam
bir halk adamıydı. Eğitimci, sporcu, halkoyunları çalıştırıcısı, sendikacı...
Ahmet yoldaşın en belirgin özelliklerinden biri ve belirleyici olanı yöresel şivesi ve kültürüyle, samimi ve doğal davranışıydı. Öyle ki, bu kişiliğiyle Aydın dağlarının mert efeleri kadar doğaldır savaş O'nun için. Son nefesine kadar

29 Eylül 1992’de İstanbul Beylerbeyi’de bulundukları üssün ölüm mangaları tarafından kuşatılması üzerine, üslerini SDB savaşçılarına yaraşır
bir tarzda savunarak şehit düştüler.
Fatma Süzen, 1972 Konya/Akşehir doğumluydu. Yoksul bir emekçi aiFatma SÜZEN
Kayhan TAZEOĞLU lesinin kızı olarak Manisa'da büyüdü.
Mücadeleyle 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi iken
dernek çalışmaları sırasında tanıştı. Ve Dev-Genç'li oldu. '91 Mayıs'ından
itibaren yeraltına geçti. '92 başında SDB savaşçısı olarak görev aldı.
Kayhan Tazeoğlu, 1970 Bayburt doğumludur. Kayhan, yoksul bir
emekçinin çocuğuydu. Mesleği elektronikçilikti. Yaşamı hep çalışmakla
geçti. '89 sonunda devrimci mücadeleyle tanıştı. '90 1 Mayıs'ında gözaltına alındı. İşkencecilerle bu ilk karşı karşıya gelişinde onları yenilgiye uğrattı. Giderek daha çok, daha güç görevler üstlendi. Bir eğitim
sürecinden sonra SDB'li oldu.

İsmet KAVAKLIOĞLU

Ahmet SAVRAN

Halil TÜRKER

Nevzat ÇİFTÇİ

Abuzer ÇAT

Zafer KIRBIYIK

Mahir EMSALSİZ Önder GENÇASLAN

Aziz DÖNMEZ

26 Eylül 1999’da
Ulucanlar Hapishanesi’nde düzenlenen
ve bombaların, kurşunların kullanıldığı,
hapishanenin bir işkencehaneye çevrildiği saldırıda, kahramanca direnerek şehit düştüler.

İsmet KAVAKLIOĞLU, 1963’de
Balıkesir Gönen’de
doğdu. 1979’da mücadeleye katıldı. 12
Ümit ALTINTAŞ Eylül yıllarında örgütsüz bir devrimci olarak yaşadı. Hareket ile yeniden bağ kurduğunda Bursa ve Balıkesir çevresinde, Karadeniz’de çeşitli legal ve illegal görevler
aldı. Tutsaklık yaşamında birçok direniş örgütledi. Ulucanlar Tutsak Örgütlenmesi’nin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967’de Aydın’da doğdu. Manisa Spor Akademisi’nde Dev-Genç’lilerle tanıştı.
1994’te öğretmenliğe başladı. Devrimci Memur Hareketi içinde mücadelesini sürdürdü.
Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus doğumlu. Konfeksiyon, deri atölyelerinde işçiydi. 1996’da Cephelilerle
tanıştı. Demokratik mücadele içinde yer

aldı.
Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe doğumlu. 1993’tse örgütlü mücadeleye katıldı. TKP/ML Davası’ndan tutsak düştü.
Nevzat ÇİFTÇİ, 1967, Elazığ Karakoçan doğumlu. 1987’de hareketinin saflarında yer aldı. TKİP Davası’ndan tutsak düştü. Merkez
Komitesi üyesiydi.
Ümit ALTINTAŞ, 1972, Muğla Çaybükü doğumludur. 1991 sonunda
örgütlülük içinde yer aldı. TKİP Davası’ndan tutsak düştü. Merkez Komite üyesiydi.
Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü doğumludur. 1996'da
MLKP Davası’ndan tutsak düştü. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü.
Zafer KIRBIYIK, 1971 doğumludur.Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini aldı. TİKB Davası’ndan tutsak düştü.
Mahir EMSALSİZ, 1974 Samsun doğumludur. Üniversitede mücadeleye katılmıştır. MKP davasından tutsak düştü.
Önder GENÇASLAN, 1973 Çankırı doğumludur. Üniversite sürecinde örgütlü mücadeleye adım attı. MKP Davası’ndan tutsak düştü.

28 Eylül 1994’te İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Arzum Kafe’de
polis tarafından katledildiler. Üçü
de Devrimci İşçi Hareketi Komitesi’nde yer alan devrimcilerdi.
Elmas YALÇIN, 1960 Divriği
Elmas YALÇIN
Fuat ERDOĞAN doğumludur. 1978-79’da lise yıllarında devrimci oldu. 1986’da İstanbul’da örgütlü mücadelede yerini aldı. BEMSEN’in kurucularındandı.
Fuat ERDOĞAN, 1962 Denizli Acıpayam
Dedebağı Köyü doğumludur. Hukuk Fakültesi
öğrencisiyken mücadeleye katıldı. Avukat olaİsmet ERDOĞAN rak düzenin değil, halkın adaletinin temsilcisi
oldu.
İsmet ERDOĞAN, 1968 Sivas Yıldızeli doğumludur.
Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisiyken mücadeleye katıldı. 1990’da İstanbul Belediyesi’nde atölye şefi olarak mücadelesini sürdürdü.
Dersim Hozat Türk Taner Köyü, 1974
doğumlu olan Bülent; evli ve iki çocuk babasıydı. Hayvancılıkla ve kahvehanelerde çalışarak geçimlerini sağlıyordu. Devrimcilere
yardım ettiği için, 1997 yılında kısa süreli
tutsaklık yaşadı. 27 Eylül 2007’de odun topBülent KARATAŞ lamak için gittiği ormanda özel tim tarafından katledildi.

27 Eylül 1992’de Sivas’ın
Zara Büyükgüney Köyü’nde oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düştüler.
Nurettin Topal, 1972 Sivas
Hafik doğumludur. 1989’da İstanNurettin TOPAL Ahmet BAŞÇAVUŞ bul’da mücadeleye katıldı. Çiftlik
Halk Kültür Dayanışma Derneği’nde çalıştı.
Ahmet Başçavuş, Denizli Tavas doğumludur. 10 yaşındayken Belçika’ya gitmiş, 14-15 yaşlarında yurtdışında mücadeleye katılmıştı. Avrupa'nın "nimet'leri, yoz yaşam ve kültürü onun için değildi. O ülkesi için savaşmak istiyordu. Tıpkı Fintöz gibi. Gönlünde hep kırlar vardı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde
faşist cuntaya karşı direnişi örgütleyen Devrimci Sol militanlarından Aydın Yalçınkaya ve
Vedat Özdemir, örgütlerinden
bağımsız olarak dağa çıkmış
Vedat ÖZDEMİR Aydın YALÇINKAYA olan Devrimci Yol militanlarından Feridun Aydınlı ve Mehmet
Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'de Aybastı'da jandarma pususunda şehit düştüler.
28 Eylül 1992 gecesi, İçerenköy’de bulunduğu evde kuşatıldığında çatışarak şehit
düştü. 1966 Muş Varto doğumlu Makbule, Ankara Cebeci Sağlık Meslek Lisesi’nde mücadeleye katıldı. 89 1 Mayısı’nda tutsak düştü.
Tahliyesinden sonra Türk Hemşireler DerneMakbule SÜRMELİ ği’nde çalıştı. 90 ortalarından itibaren farklı görevler üstlendi.

1960 Mersin Kazanlı doğumluydu.
1975’te mücadeleye katıldı. Memur örgütlenmesinde çeşitli görevler aldı. Cuntayla birlikte 11 yıl tutsak olarak direniş
içinde yaşadı. Tahliye edildiğinde yeri
yine belliydi. Parti Kuruluş Kongresi’ne
Bedii CENGİZ katıldı. Şehit düştüğünde Genel Komite üyesiydi. Devrimci İşçi Hareketi sorumluluğu ve Seher Şahin Silahlı Propaganda Birliği’nin
komutanlığı göreviyle partili yaşamına başlamıştı.
Partinin kuruluşunun ardından önemli sorumluluklar
üstlenerek bunları yerine getirmeye hazırlanırken 25
Eylül 1994’de kazayla yaralandı, illegalite koşullarında hareketin güvenliğini düşünüp hastaneye kaldırılmasına izin vermeyerek, kanıyla umudun adını yazarak
şehit düştü.

Devrimci bir görevi yerine
getirirken 28 Eylül 1980’de silahının
ateş alması sonucu aramızdan ayrıldı.
Yüksel GENÇ
23 Eylül 1969'da İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda katledildi. Taylan
Özgür'ün öldürülmesi, kontrgerillanın
ilk planlı cinayetlerinden birisiydi.
Taylan, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulubü
üyesiydi. Amerikan Elçisi Commer'in
Taylan ÖZGÜR arabasının ODTÜ'de yakılması eylemine katılan devrimcilerden biriydi
Mehmet ASLAN, Kadri
DEMİR, Edip DÖNEKÇİ,
M.Nimet ÇAKMAK, Erkan
Hakan PERİŞAN, Rıdvan
BULUT, Hakkı TEKİN,
Mehmet Kadri GÜMÜŞ,
Cemal ÇAM, Ahmet ÇELİK
24 Eylül 1996’da, oligarşinin planlı bir şekilde gerçekleştirdiği saldırıda, Diyarbakır’da özel timler tarafından demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek
katledildiler.
Neruda, 1904 yılında Güney Şili'de doğdu. 20 yaşındayken Şili'nin
en büyük şairlerinden biri oldu. Bir
sosyalistti. Sosyalist Allende iktidarı
döneminde çeşitli görevler de üstlendi. 1973 yılında faşist general PiPablo NERUDA nochet'in Allende hükümetine karşı
gerçekleştirdiği darbeye karşı, direniş
içinde yer aldı. İşbirlikçi generallere karşı halkın
özgürlük kavgasının sesi olmaya devam etti.
Cuntanın saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde,
Neruda halkın yanında olmakta tereddüt duymayan gerçek bir vatansever olarak 1973'te yaşama
veda etti.

İbrahim Çuhadar Kavgamızda
Yaşayacak
İstanbul’da, 20 Temmuz’da, Gazi Mahallesi girişinde katledilen Hasan Selim Gönen’in hesabını sormak için feda eylemi yapan İbrahim Çuhadar’ı Liseli Dev-Genç’liler yazılamaları ile selamladılar. Dev-Genç’liler İbrahim Çuhadar’ın
şehit düştüğü 11 Eylül gecesi İstanbul Okmeydanı’nda 2’şer
tane “Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Hasan Selim Gönen’in Hesabını Sorduk Soracağız”, “İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız” ile çok sayıda “Liseli DevGenç” yazılamaları yaptılar.
DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar'ın adı Gülsuyu duvarlarına da nakşedildi. Gülsuyu'nda 11 Eylül
akşamı 5 adet “İbrahim Çuhadar-Hasan Selim Gönen
Ölümsüzdür – Cephe” yazılaması yapıldı.

Siz Vermeyeceksiniz
Biz Tırnaklarımızla Kazıp
Bulacağız!
6 Ekim 1992'de İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınıp kaybedilen Ayhan Efeoğlu’nun gömüldüğü yeri bulmak ve
cenazesini almak için TAYAD’lı Aileler tarafından başlatılan
kampanyaya 7 Eylül günü yapılan eylemle devam edildi.
İstanbul Taksim’de Tramvay Durağı’nda bir araya gelen
TAYAD’lılar, buradan Galatasaray Lisesi önüne süren bir yürüyüş yaptılar. 7 Eylül günü yapılan eylemde, Ayhan Efeoğlu’nun resminin yer aldığı ve nasıl kaybedildiğini anlatan bir
pankart ile Ayhan Efeoğlu’nun nerede olduğunu soran dövizler
taşındı. Yürüyüş boyunca “Ayhan Efeoğlu Nerede, Kaybeden
Devlettir Hesabını Soracağız” sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında bir süre oturulup marşlar söylendi.
Galatasaray Lisesi önüne gelince TAYAD’lı Aileler adına Tülay Eski basına bir açıklama yaptı. ‘90’lı yıllarda devletin faili-meçhul politikasını yoğun biçimde uyguladığını
belirten Eski, devletin tüm devrimcileri ve muhalifleri yok
edilmesi gereken bir hedef olarak gördüğünü söyledi. Ayhan Efeoğlu’nun da bu politika sonucu kaybedilip katledildiğini vurgulayan
Eski; “Çünkü iktidarların
kendi ülkesini emperyalist tekellere peşkeş çekmelerine, yaptıkları katliamlara ve zulümlere
karşı mücadele eden
devrimciler engel teşkil
ediyordu” dedi. Sloganlar eşliğinde eylem sonlandırıldı.

