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Hasan Selim Gönen’in Katilini İstiyoruz!
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İşbirlikçi AKP’nin Polisi Feda Eylemimiz Karşısındaki
Aczini Kontra Yayınlarla Örtmeye Çalışıyor!
Polis, Partimizin, “Eylemlerde özellikle hayattan bir beklentisi kalmamış sabıkalı veya
kanser hastası olan militanların canlı bomba yapılmasını istediğini” söylüyor!
Hadi ordan; İşkenceci katiller!
Siz onu kokuşmuş, çürümüş düzeninizde arayın!
Biz kanser hastası yoldaşımız Güler Zere’yi hücrelerinizden
çekip almak için tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdık!
11 Eylül 2012’de işkencecilerin merkezlerinden Gazi Polis Karakolu’na yaptığımız feda eylemimizden sonra işbirlikçi AKP polisi acz içinde, devrimcilere saldırmaya devam ediyor; gözaltına alıyor, işkence yapıyor. Korkusundan karakolların yakınına araç park etmeyi yasaklıyor. Bunlar polisin aczidir ve BOŞUNADIR!
Devrimcilere ve halka saldırdığı sürece işkenceci polisler
için güvenli bir yer yoktur. Kendilerini en güvende sandıkları yerde beyinlerinden vurmaya devam edeceğiz!
İşbirlikçi AKP’nin polisi kontra haberlerle acizliğinin
üstünü örtmeye çalışıyor.
18 Eylül 2012 tarihinde burjuva basında yayınlanan polis kaynaklı haberlerde; “Türkiye’nin Suriye politikası nedeniyle tüm hücrelerini uyandıran DHKP-C’nin, eylem değişikliğine gidip canlı bombalı saldırılar yapacağı, örgüt yönetiminin ‘vur kaç taktiği’ yerine ‘ölünceye kadar çatışma’ talimatı verdiği,
Ele geçirilen örgütsel dökümanlarda örgütün eylemlerde
özellikle hayattan bir beklentisi kalmamış, sabıkalı veya kanser hastası olan militanların canlı bomba yapılmasını istediği” yazıyor.
Birincisi; Emperyalizmin Suriye halklarını katletmesine
ve AKP’nin Amerikan uşaklığına sessiz kalmayacağız.
İkincisi; Kuşatıldıkları üslerde işkenceci katil polislerle
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sonuna kadar, “ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK” diyerek çatışmak Mahirler’den bugüne 42 yıllık Parti-Cephe geleneğidir.
Üçüncüsü; Amerikan uşağı AKP’nin polisleri de çok iyi
bilir ki; Cephe’nin her savaşçısı BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, SOSYALİST BİR TÜRKİYE kurmak gibi büyük bir iddianın sahibidir. Bu uğurda canlarını feda edecek kadar gelecekten umutludurlar.
Dördüncüsü; Polis yalan söylüyor. Ele geçirdiği örgütsel bir döküman yoktur!
Burjuva basının yaptığı bu haber polis tarafından yaptırılmış haberlerdir. AKP polisinin feda eylemimiz karşısındaki
aczi içinde yaptırılmıştır. İşkenceci polis acizliğini psikolojik savaşla örtmeye çalışıyor...
Burjuva basını uyarıyoruz; işkenceci polislerin halka ve
devrimcilere karşı psikolojik savaş aracı olmayın.
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
HALKI VE DEVRİMCİLERİ KATLEDEN
İŞKENCECİ POLİSLERDEN
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Savaşımızı büyütmek,
düşmanın saldırılarını
boşa çıkarmak,
kaybettiklerimizin yerini
doldurmak için;
kadrolaşmaya ve kitleselleşmeye
hız vermek zorundayız.
Yöneticilerimizin, savaşçılarımızın,
komutanlarımızın sayısını
çoğaltmak zorundayız!
Her kadromuzda
Parti-Cepheli bir kişiliği
yaratmak zorundayız!
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u Acz içinde,
devrimcilere saldırmaya
devam ediyor; Şehidimiz
İbrahim Çuhadar’ın
cenazesine sahip çıkan 30
kişiyi Adli Tıp önünden
gözaltına aldı.
u Gözaltında alçakça
işkenceler yaptı. Grup
Yorum’un solisti Selma
Altın’ın kulak zarını patlattı, Kemancısı Dilan Balcı’nın bilekleri ve parmakları kırılmak istendi.
u Hasan Selim Gönen’i
katleden polislere hala
soruşturma açılmıyor!
u ADALET İSTİYORUZ!
Önlemleriniz boşuna:
Yüksek güvenlikli
karakollarınızı başınıza
yıkacağız!
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Bir feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın, Yüksek
Güvenlikli Gazi Karakolunu
harabeye çevirmesiyle, işkenceci polisler hezeyan
içinde sağa sola saldırıyor.
Gölgelerinden korkmaya
başladılar.
Adli Tıp Kurumu önünde, cenazeyi almak isteyen
devrimcilere saldırdı. Onlarca kişiyi gözaltına aldı.
İşkencelerden geçirdi.
Cenazelerimizden korkuyorlar.
Adli Tıp önüne polisten barikat oluşturdular. Terörle, işkenceyle cenazemize sahip çıkmayacağımızı sandılar.
Tüm terörlerine rağmen engel olamayınca, kuduz köpekler gibi gaz
bombalarıyla, basınçlı suyla, coplarla
azgınca saldırmaya başladılar.
Saldırılarınız çaresizliğinizdir. Her
koşulda şehitlerimize sahip çıkarız.
Ve şehitlerimizin hesabını soracağız,
kanları yerde kalmayacak.
Onlar halkın savaşçılarıdır. Onlar
halkın adalet özlemidir. Onlar halkın
kahramanlarıdır. İşkencelerle, terörle,
katliamlarla onlara sahip çıkılmasını
engelleyemezsiniz. Onlar halkın kahramanlarıdır.
İşkenceciler korkularından karakolların yakınına araç park etmeyi
yasakladılar.
Önlemleriniz boşunadır. İşkence
yapmaktan, devrimcileri, halkı katletmekten vazgeçin.
Vazgeçmediğiniz sürece korkularınızı büyüteceğiz. Yaptığınız hiçbir
şey yanınıza kar kalmayacak!
Halk çocuklarını sokak ortasında
katletmenizi unutmayacağız. Ak saçlı
anaların, babaların gözlerinden dökülen her damla yaşın bir hesabı
olacak. Anaların yaktığı ağıtlarda
adalet feryadı var. Anaların öfkesinden, feryadından korkacaksınız.

Daha çok silah satın alın. Gaz
bombaları, kimyasal silahlar, zırhlı
araçlar alın, CIA, MOSSAD daha
çok eğitsin sizi, işkence tekniklerinizi
daha da geliştirin.
Ama hepsi boşuna, İbrahim Çuhadarlar’dan kaçamayacaksınız. Halkın adalet özlemi yakanıza yapışacak.
Boşuna “kahramanlık” hikayeleri
uydurmayın: Halkımız bilir kimin
ne kadar cesur, “kahraman” olduğunu.
“Kahraman Polis” hikayeleriniz
koca bir yalandır. Halkımız sizin o
hikayelerinizi, korkak, işkenceci, tecavüzcü, psikopat, ahlaksız polislerinizi çok iyi tanır. Ahlaksız polislerden kahraman yaratamazsınız.
Gazi Karakolu’nda ölen polisten
kahraman yaratmaya çalışıyorlar.
Kahraman polis, canı pahasına faciayı
önlemiş. Karakolunuzun her tarafı
kameralarla dolu, çıkartın gösterin
şu kahramanınızın kahramanlıklarını
da halkımız öğrensin.
Halkımız sizin “kahraman” polisinizi çok iyi tanıyor. Oturduğu apartmanda kimsenin sevmediği bir ahlaksızdır. Beline silahı takınca herkesi
tehdit etmeyi, küfür etmeyi kendine
hak gören bir ahlaksız, korkaktır.
Gidin oturduğu apartmana sorun, o
polisi seven kaç kişi çıkacak...
Polisin öldüğünü öğrendikten sonra o apartmanda oturanlar sevincinden
çıkıp sokakta oyun oynadı. Geçin

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

bu kahramanlık hikayelerini... Polisten
kahraman yaratamazsınız.
Silahını halka doğrultan, halkı
katleden, işkence yapan, Amerika’nın
uşaklığını yapan halk düşmanı bir
kurumdan, kahraman çıkması mümkün mü?
Ama ahlaksız, katil, işkenceci,
tecavüzcü, şerefsiz, alçak... ararsanız,
istemediğiniz kadar bulabilirsiniz.
Bu konuda Sedat Selim Aylar’dan
Hüseyin Çapkınlar’a, Abdülkadir
Aksular’dan, Mehmet Ağarlar’a onlarca örnek sıralayabiliriz.
Kahraman diye; halkı için bedel
ödeyene, bedel ödettirene denir. Tıpkı
İbrahim gibi. Silahını halka doğrultanları vurana denir. Tıpkı Hasan Selim Gönen gibi. İşkencecilerden hesap
sorana denir. Tıpkı Erdal Dalgıç gibi.
Halk, kahramanını bağrına basar,
onun için her türlü bedeli göze alır.
Tıpkı İbrahim’in cenazesini, karakolunuzun önünden hesap sorarak
geçirdiği gibi... Polisten kahraman
değil, işkenceci, tecavüzcü, hırsız,
kumarbaz, sapık çıkar.
Demagojilerinizle kimseyi inandıramazsınız. Ülkenizde herkes polisin ne halt olduğunu bilir. Sahte
kahramanlık öyküleriyle kimi kandırabilirsiniz. Kim olduğunuzu, kime
hizmet ettiğinizi, ne yaptığınızı bu
halk iyi biliyor. Silahsız insanların
üzerine kurşun yağdıran, insanları
sırtından vuranlara, halk kahpe der,
alçak der, kahraman demez...

Katil Polis, “Canlı Bomba”
Haberleriyle Yeni Katliamlara
Zemin Hazırlıyor!
Feda eyleminden hemen sonra
AKP’nin işkenceci polisinin demagojilerinden bir tanesi de “9 canlı
bomba” yalanı idi. Meğer çok önceden istihbarat almışlar, bekliyorlarmış,

yüksek güvenlikli
arıyorlarmış, daha
8 tanesi varmış vb.
her zamanki polisin bildik “her şeyden haberimiz var”
yalanları...
Çaresizliklerinden kontra haberleri yaymaya başladılar: Yeri yurdu
belli olan, evinde-okulunda olan insanların isim ve resimlerini “canlı
bomba” diyerek basına servis ettiler.
Ki bu polisin yeni başvurduğu bir
yöntem de değildir. Daha önce de
devrimci demokrat faaliyetler içinde
yer alan bir kişiyi bir süre göremedi
mi hemen aynı şekilde yaftalamaktadır. Bu konuda hiç bir yasa-hukuk
tanımıyorlar.
Hasan Selim Gönen’i de aynı şekilde afişe ederek katliamlarını meşrulaştırmaya çalıştılar. Şimdi AKP’nin
katil polisleri bu tür haberlerle yeni
katliamların yolunu yapıyor.
Ancak yalanları çabuk açığa çıktı.
“Canlı bomba” diye afişe ettikleri
kişiler basının önüne çıkarak kendilerinin hedef haline getirildiklerini
ve devrimci-demokrat kurumlarda
çalışan devrimciler olduklarını açıkladılar. Yalanları açığa çıkan polis
bu sefer de “biz liste yayınlamadık”
diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

AKP’nin Polisi Çaresizliğini
Burjuva Basına Yaptırdığı
Kontra Haberlerle Örtmeye
Çalışıyor!
Feda eylemleri, burjuvazinin korkularını gizlemek için yaptığı demagojilerdeki gibi bir intihar değil, çok
yüksek bir bilinç, vatan ve halk sevgisiyle yapılan eylemdir.
Polis kontra haberlerle bu gerçeğin
üzerini örtmeye çalışıyor. En son,
burjuva basına dikte ettirdiği haberlerde örgütün, ‘canlı bomba’ yapmak
için “hayattan bir beklentisi kalmamış, sabıkalı veya kanser hastası
olan militanlarını” seçtiğini söylüyor.
Tam bir acizlik...
Halka ve devrimcilere saldırıla-

rınız, katliamlarınız sürdükçe, feda
eylemleri sizi en güvenlikli merkezlerinizde, beyninizden vurmaya devam edecek. Feda eylemleri halkın
dağ gibi büyüyen adalet özlemidir.
Halkın öfkesinin patlamasıdır. Sizin
korkularınız da bu öfkenin patlamasındandır. Psikolojik savaş yöntemleriyle bu gerçeği değiştiremezsiniz.
Halkın öfkesini dindiremezsiniz.

Tek Gözü Açık Uyumasını
Öğreneceksiniz!
Yalanlarla, demagojilerle, kontra
haberlerle katil polisi aklayamazsınız.
Polis halka karşı terör estiren, işkence,
katliam yapan bir kurumdur.
Halktan korkusundandır ki, yüksek
güvenlikli karakollara ihtiyaç duyuyor. Ancak ne yüksek güvenlikli karakolları ne de yüksek teknolojik önlemleri, işkenceci polisleri koruyamaz.
Çünkü polis, halk düşmanlığına,
işkencelere, katliamlara devam ediyor.
İbrahim Çuhadar’ın cenazesinin
Adli Tıp Kurumu’ndan alınması sırasında devrimcilere azgınca saldırıp
terör estirdi. Cenazelerimize bile saldırıyor. 30 kişinin üzerinde devrimciyi
gözaltına alıp işkencelerden geçirdiler.
Grup Yorum elemanlarına özel olarak
işkence yaptılar. AKP’nin yargısı,
cenazemizi sahiplenmeyi dahi tutuklama gerekçesi saydı.
Bütün bunların hesabı sorulmayacak mı?
Diğer taraftan Hasan Selim’i katleden polislere dava bile açılmıyor.
Katillerimiz cezasız mı kalacak?
Hayır! Halkın da bir adaleti var.
Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak.
Halka zulmedenler, devrimcileri
katledenler, halkın adaletinden kurtulamayacak.
Halka zulmettiğiniz sürece, tek
gözünüz açık uyumasını öğreneceksiniz. Yüksek güvenlikli karakollarınız
sizi koruyamayacak.
Cehennemin dibine de gitseniz,
yılanın deliğine de saklansanız bulup
çıkaracak; zulmünüzün, katliamlarınızın, hesabını soracağız...

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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POLİSİN “BİZ ÇOK DEĞİŞTİK” YALANINA İNANMAYIN,

İŞKENCE VE İNFAZ BİR DEVLET POLİTİKASIDIR!
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DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için 14 Eylül
günü Adli Tıp önünde bekleyen Halk
Cepheliler’e polis saldırdı. Güvenlik
Şube Amirleri’nin emri ile çevik
kuvvet polisleri, 14 Eylül’de yaşlı,
çocuk ve engellilerin de içinde bulunduğu onlarca insana saldırdı. Saldırı sonrasında 28 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların isimleri
şöyle: İlkay İşler, Ali Kaygusuz, Mesut Yavuz, Deniz İskal, Damla Sandal,
Uğur Tarhan, Bahar Kurt, Azade Çelik, Önder Aydoğdu, Musa Kurt, Davut Çelik, Feridun Osmanağaoğlu,
Murat Gün, Sibel Kırlangıç, Selma
Altın, Cansu Öztürk, Bahar Ertürk,
Doğan Taştan, Ezgi Dilan Balcı, Derya Seyhun, Erkan Erdem, Gülafer
Gürlevik, Osman Beyazkaya, Fırat
Can Karadağ, Muhammed Yusuf
Gültekin, Deniz Can Parlak, Emir
Hakgöz ve Uğur Boyraz.
Gözaltına alınanların hepsi işkence
gördü. İşkence, çevik kuvvet otobüsünde de devam etti. Gözaltına alınanlar Adli Tıp’a getirilip, avukatlar
müdahale edene kadar sürekli ters
kelepçe ile bekletildiler. Gözaltına
alınanların beşi 18 yaşından küçüktü.
AKP’nin işkenceci polisi, çocukyaşlı demeden 28 kişiye işkence
yaptı. Onları bu kadar azgınca saldırtan ise, işkence ve katliam merkezi
olan Gazi Karakolu’na yönelik yapılan feda eylemiydi. Korkularından
kaynaklı, devrimcileri sakat bırakacak
kadar işkence yaptılar… 28 kişiye,
sanki her biri İbrahim Çuhadar’mış
gibi saldırdılar. Öfkeliydiler, çünkü
halka düşmanlıklarının cezasız kalmayacağını görmüşlerdi. Öfkeliydiler,
çünkü bugün cenaze törenine katılanlar, yarın bizden hesap sormaya
gelecek bir feda savaşçısı olabilir
diye düşündüler… İşkence ve baskının olduğu yerde direniş de var…
Sakatlıklara rağmen devrimciler polisin saldırısına direnişle cevap verdiler.
Halkın Hukuk Bürosu (HHB),
gözaltına alınan müvekillerinin gördüğü işkenceler ve sağlık durumları
ile ilgili şu bilgileri verdi:

MURAT GÜN: Gözaltına alınırken
yoğun şekilde darp edilmiş; kafasında
ve yüzünde şişlikler var. Alın bölgesinde derin sıyrık ve şişlik var, sırtta
ve bacaklarda morarma var. Ters kelepçe nedeniyle her iki bilekte kelepçe
izleri mevcut.
MUSA KURT: Muhabir olduğunu
söylediği halde dövülerek gözaltına
alınmış. Üzerinde İSKİ yazılı ve
İSKİ logosu bulunan bir araca konulmuş. Sırtında ve kollarında morluklar mevcut. Ters kelepçe nedeniyle
her iki bilekte yoğun şekilde kelepçe
izi mevcut.
FERİDUN OSMANAĞAOĞLU:
Gözaltına alındığı sırada darp edilmiş.
Sağ gözü tamamen kapanacak şekilde
şişmiş ve morarmış. Gözüne yumruk
vurulmuş. Kollarda kelepçe izleri
mevcut.
SELMA ALTIN: Sol kulağı duymuyor. Sağ kulağı ise çok az duyuyor.
Arabanın içinde özellikle kulaklarına
vurulduğunu söylüyor. Beline tekme
atılmış, yerdeyken tekrar beline çıkılıp
bastırılmış. Kollarında morluklar ve
ters kelepçe nedeniyle her iki bilekte
kelepçe yaraları var.
CANSU ÖZTÜRK: Hem gözaltına
alınırken hem de çevik kuvvet arabasının içinde aralıksız işkence görmüş. Ağrı bütün vücuda yayılmış
durumda. Ayağının üzerine basamıyor.
Ters kelepçe nedeniyle her iki bilekte
kelepçe yaraları var.
OSMAN BEYAZKAYA: Bel, kafa,
bilek darp almış, morluklar ve izler
var. Karnında yanma devam ediyor.
Kelepçeler gece saat dörtte demir
makasla kesilebilmiş. Bu sebeple bileklerinde kelepçe yaraları var. İsmini
Ayhan diye çağırdıkları bir polis, sırt
üstü iki kez yere vurmuş. İki kişi
hastane dışında da saldırmışlar. Araç
içerisinde dövmüşler. Aksaray metroya yakın bir yerde araçtan indirmiş
ve tekrar dövmüşler.
Doktor raporu için hastaneye getirildiğinde ortopediye sevk edilmiş.
Doktor hiç bakmamış. Genel cerrahi

bölümünde muayene sırasında polis
içerdeymiş, ısrarlar
sonucu daha sonra
dışarı çıkarılmış.
Muayene sonrası
röntgen, ultrason,
kan testi istenmiş.
Haseki Hastanesi’nin içinde tekrar
darp edilmiş ve tekrar kelepçe takılmış. Gözle görülür her yerinde darp
izleri mevcut. Kafasında şişlik var.
Üzerindeki giysiler ise yırtık.
ERKAN ERDEM: Wernicke Korsakoff hastası olan ve yürümekte
zorluk çeken, kendini savunması çok
güç olan Erkan Erdem aralıksız darp
edilmiş ve yaralanmıştır. Sol kolu
alçıda. Bilekten kırılmış. Gözaltına
alındığı yere getirilmiş. Kask, cop
gibi bir şeyle vurmuşlar.
UĞUR TARHAN: Kafa bölgesine
darp almış. Dışarıdan gördüğümüz
darp izi yok. Ancak kaba dayak atılmış.
DOĞAN TAŞTAN: Sağ omuz, sağ
baldır cop darbeleri nedeniyle yoğun
bir biçimde ağrıyor. Sol el yüzük
parmağında hareket kısıtlılığı var.
Sol dizde kanamalı yara devam ediyor, özellikle kaburgalarının sol tarafı
yoğun biçimde ağrıyor. Ortopediye
sevk edildiği halde hiç bakılmamış;
film vs. çektirilmemiş.
DERYA SEYHUN: Omuzlarında
morluk ve ekimozlar mevcut. Saçları
kopmuş ve tutam tutam dökülüyor.
Bileklerinde uzun süreli, sıkı ve ters
kelepçe uygulaması nedeniyle morluklar oluşmuş.
İLKAY İŞLER: Üzerindeki t-shirt
paramparça edildiği için avukatından
aldığı fanila ile dolaşıyor. Sağ omuzda
yaralar oluşmuş ve kollarda sıyrıklar,
morluklar mevcut. Özellikle iç organlarına vurulmuş. Bütün vücudunun
ağrıdığını söylüyor. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar
var.
DAMLA SANDAL: Yüzünde sıyrık
ve burnunda morluk gözle görünen
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izler. Özellikle iç organlarına vurulmuş ve ıslatılmışlar. Islak giysiler
üzerinde kurumuş. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar
var.
ALİ KAYGUSUZ: Gaz bombası silahını doğrudan üzerine doğrulttukları
için sol ayakta şişlik var. Sağ kol,
dirsekten itibaren şiş ve mor. Sol el
bileğinde kelepçe izleri var.
ÖNDER AYDOĞDU: Ayağına gaz
bombası isabet ettiği için şişlik ve
morluklar mevcut. Sağ ayağının üzerine basamıyor. Yine ensesinde darp
izleri var. Sol göz altı şiş ve morluklar
gözle görülüyor. Özellikle hedef alındığı için sol kulak arkası çınlama ve
ağrı var. Ters kelepce takıldığı için
bileklerinde morluklar var.
SİBEL KIRLANGIÇ: Çevik kuvvet
aracına bindirilirken yüzüne doğrudan
ve işkence maksatlı biber gazı sıkılmıştır. Bu sebeple dinmeyen bir ağrı
ve yanma var yüzünde. Tüm vücudunda ve özellikle kollarında şişlik
ve morluklar var. Çevik kuvvet polislerinden biri önce vurup yere düşürmüş ve önümde diz çökeceksin
diye diretmiş. Sibel direnince daha

çok dövmüş. Ters kelepçe öyle bir
sıkılmış ve bilekler o kadar çok
şişmiş ki, Adli Tıp’ta çıkarılamamış.
Bilekte, kollara kadar morluklar var.
GÜLAFER GÜRLEVİK: Gözaltına
alındığında yana yatırıp gözlerine
biber gazı sıkmışlar. Bu durum Adli
Tıp’ta da görünmüş ve tedaviye yönelik ilaçlar verilmiş. Polislerden
biri uçan tekme olarak tabir edilen
şekilde tekme atmış. Omzunda tekme
izi gözle görülür şekilde duruyor.
Saçlarını yolmuşlar, bu sebeple yoğun
bir baş ağrısı var.
EZGİ DİLAN BALCI: Sol kaşının
üstünde kanama devam ediyor, yine
göz çevresinde morluklar var. Elmacık
kemiğinden kulağa doğru yayılan
şişlik, yüzünü kaplamış durumda.
Gözaltına alınırken kafasını yere vurmuşlar, sağ el orta parmak, tarak kemiğinden başlayarak şişmiş. Tüm
vücudunda morluklar var. Sağ ayak
bileğindeki ağrı ve şişlik sebebi ile
ayağının üzerine basamadığı gözlendi.
Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde
morluklar var.
BAHAR ERTÜRK: Sol gözüne
ayakkabının topuğu ile vurulmuş ol-

duğu için gözlerini açamıyor. Sırtın
sağ tarafında yoğun ağrı var, doktor,
çatlak olabileceğini söylemiş ama
röntgende çok sıra olduğu için röntgen
çekilmemiş, gözaltı bittikten sonra
çektirirsin demişler. Ağrı ve batma
devam ediyor. Sağ kulağı darbeler
sonucunda duymaz hale gelmiş. Özellikle kafasına darbe almış. Tüm vücudu morluklar içinde. Ters kelepçe
takıldığı için bileklerinde morluklar
var.
MESUT YAVUZ: Kollarında ve yüzünde sıyrıklar var. Özellikle iç organlarını hedef alan darbeler vurmuşlar. Ters kelepçe takıldığı için
bileklerinde morluklar var.
BAHAR KURT: Sağ yanağında sıyrıklar var. Kollarında şişlikler ve
morluklar görülüyor. Kafanın sağ tarafında şişlik, sol omuzda ezik ve
morluk gözleniyor. Ters kelepçe takıldığı için bileklerinde morluklar
var. Özellikle sol bilekte hareket zorluğu çekiyor.
HHB, 16 Eylül tarihinde yaptığı
açıklamasında, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ve takipçisi
olacaklarını bildirdi.
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3. TAVIR KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
“Aydın ve Sanatçılar Son Sözü Faşizme Bırakmaz!”

PROGRAM
1. Gün: 21 Eylül 2012, Cuma
3 Sabah 10:00 Festival alanının
düzenlenmesi, standların açılması
3 (17.00) Açılış-Davul, Zurna,
Halaylar
3 İmza Günü (Hüsnü Yıldız /
“Sana Geldik Ali” adlı kitabını
imzalıyor)
3 Akşam: Film gösterimi, Şiir
dinletisi
3 Samsun Sanat Tiyatrosu
3 Tiyatro Simurg
2. Gün: 22 Eylül 2012, Cumartesi
3 10:30 - Çocuklarla Oyun
Atölyesi / Benimle Oynar Mısın?
(Hale Üstün)
3 15.00-17.00: Söyleşi (Politik

Sinema Üzerine)
Katılımcılar: Ezel Akay, FOSEM
3 18.00 - 20.00: Söyleşi
(Toplumcu Sanatta İz Bırakanlar)
(Ruhi Su, Güngör Gençay, Orhan
İyiler, Rıfat Ilgaz)
3 21.00: Konser: Hüseyin Turan,
Grup Yorum
(Gün boyunca Hüsnü Yıldız imza
günü)
3. Gün: 23 Eylül 2012, Pazar
3 10.30: Çocuklarla Oyun
Atölyesi / Benimle Oynar Mısın?
(Hale Üstün) (Örnektepe Neşe
Alten Parkı)
3 15.00 -17.00: Söyleşi:
Toplumcu Gerçekçi Şiir Üzerine
Şükrü Erbaş, Tavır Dergisi
3 17.00 - 20.00: Söyleşi
(Faşizmin Tiyatro Sahnelerine
Saldırısı ve Mücadele)
Katılımcılar: Ragıp Yavuz, Özgür

Başkaya, Veysel Şahin
3 21.00: Özgür Tiyatro: Şeyh
Bedreddin Şiirleri
Konser: Grup Abdal
Ruhi Su Dostlar Korosu
İdil Kürtçe Müzik Grubu
(Gün boyunca Hüsnü Yıldız imza
günü)
Festival'de ayrıca şunlar
yapılacak:
3 Ruhi Su Belgeseli gösterimi
3 Damında Şahan/Güler Zere
Belgeseli gösterimi
3 Gecekonduda Yaşam Belgeseli
gösterimi
3 Kitabevleri ve Yayınevleri
Standları
3 F Tipi Film tanıtım standı
(Kamera arkası görüntüleri)
3 İdil Kurs Kayıtları
3 Fotoğraf Sergisi
3 Halkoyunları

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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DÜŞMANIN GÖZÜNDE: ‘POLİS KATİLİ’
HALKIN GÖZÜNDE: ‘ADALET SAVAŞÇISI!’
Dünyanın En Soylu Damarı Devrimcilerin
Cenazelerini Sahiplenmemizi Kimse Engelleyemez
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Feda savaşçısı İbrahim Çuhadar'ın
cenazesini alabilmek için Adli Tıp
Kurumu önünde beklerken işkenceyle
gözaltına alınan Halk Cepheliler ve
Grup Yorum elemanları için Halk
Cephesi ve Grup Yorum üyeleri tarafından 17 Eylül günü Çağlayan
Adliyesi önünde bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Basın açıklamasında öncelikle
Halk Cephesi'nin basın metni okunarak, yaşanılan gözaltıların hukuksuz
olduğu ve tüm bu yapılanların adının
işkence olduğu vurgulandı. Ardından
gözaltındakilerin avukatlarından Halkın Hukuk Bürosu avukatı Ebru Timtik sözü alarak, üç gündür gözaltındakilere yoğun bir işkence uygulandığını, Grup Yorum solisti Selma
Altın'ın sağ kulak zarının yırtılmasının, Dilan Balcı'nın her iki elinin de
ezilerek parmaklarının kırılmaya çalışılmasının bir tesadüf olmadığı,
diğer gözaltındakilerde ise kırıklar,
morluklar, şişikler ve ağrılar olduğu
vurgulandı. Tüm bu uygulamalara
tek bir ad konulabileceğini, bunun
da İŞKENCE olduğunu vurgulayan
Timtik, AKP’nin işkenceci polislerine
seslenerek, bu yaptıklarının açıklanabilecek hiçbir yanının olmadığını
ve haklı olanı bu şekilde susturamayacaklarını ifade etti.
Av. Ebru Timtik'in ardından sözü
alan Grup Yorum elemanı Cihan
Keşkek, gözaltındaki arkadaşlarının
sağlık durumu hakkında bilgi vererek,
sağlık durumlarından endişelendiklerini ifade etti. “Selma, Dilan ve
İdil Kültür Merkezi çalışanları ile
Halk Cephesi üyelerine bu yapılanlar,
çevik kuvvetin ‘acı çektireceksiniz’
emri sonucudur” diyen Keşkek, işkence düzeninin böyle sürüp gitmeyeceğini faşizme karşı daima mücadele edeceklerini ifade etti.
Keşkek, gözaltına alınma gerekçelerinin bir devrimcinin cenazesini

almak, yani ölü bir
bedene kavuşup
cenazesini yapmak
istemeleri olduğunu, cenaze hakkının her yerde kutsal olduğunu ve
bunun için savaşların bile durabileceğini, fakat İbrahim Çuhadar'ın, bir
devrimcinin, cenazesini almak için
bekleyen annelere,
babalara, engellilere, devrimcilere öldüresiye saldırarak gözaltına alındığını ifade etti.
Keşkek’ten sonra destek amaçlı orada
bulunan aydın sanatçılardan şair Ruhan Mavruk sözü alarak bir şiirini
paylaştı. Ardından söz alan Pınar
Aydınlar daima Grup Yorum'la ve
direnenlerle birlikte olacağını söyledi.
Şair İbrahim Karaca ise Şili'li ölümsüz
ozan Victor Jara'nın Santiago Stadı'nda önce gitar çalınan ellerinin
kırıldığını ve sonra katledildiğini,
dün onu o şekilde katleden faşizmin
bugün Grup Yorum'un solisti Selma
Altın'ın kulaklarına saatlerce vurup,
kulak zarını yırttığını, keman çalan
üyesi Dilan Balcı'nın parmaklarını
kırdığını ifade etti.
Grup Yorum ve Halk Cephesi'nin
düzenlediği açıklamaya destek amaçlı

Tutuklananlar:
Musa Kurt,
Bahar Kurt,
Sibel Kırlangıç,
Cansu Öztürk,
Osman Beyazkaya,
Doğan Taştan,
Feridun Osmanağaoğlu,
İlkay İşler.

gelen sanatçılar; Efkan Şeşen, Hilmi
Yarayıcı, Kardeş Türküler'den Barış Güney, Grup Abdal (Ali Ekber
Kayış), Pınar Aydınlar, Ruhan
Mavruk, İbrahim Karaca, Avni
Sağlam, Akın Ok hep birlikte Çav
Bella'yı söyledi. Efkan Şeşen ve
Pınar Aydınlar'ın solistlik yaptığı,
Grup Abdal üyelerinin gitar çaldığı
mini konserde Çav Bella'nın ardından
söylenen Gel ki Şafaklar Tutuşsun
ile halaya duran kitle basın açıklamasının bitimiyle birlikte savcılığa
çıkartılmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek arkadaşlarını beklemeye koyuldu.
Açıklamadan sonra yönetmen
Ezel Akay da Grup Yorum elemanlarını ziyaret ederek, konuyla ilgili
bilgi aldı.
Mahkeme saat gece 01.15’lere
kadar sürdü. Mahkeme sonunda 21
kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklananların
isimleri şöyle: Musa Kurt, Bahar
Kurt, Sibel Kırlangıç, Cansu Öztürk, Osman Beyazkaya, Doğan
Taştan, Feridun Osmanağaoğlu ve
İlkay İşler.

Grup Yorum Türküleri
Milyonların Dilinde
Büyümeye Devam Edecek
Akşam saatlerinde ise AKP'nin
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polisinin işkencelerine karşı Grup
Yorum, sanatçı dostları ve dinleyicileri
ile birlikte Taksim'de "Sanata ve Sanatçıya Yönelik Baskıya Son" çağrısıyla yüzlerce kişilik bir yürüyüş
yaptı. Saat 19.00'da Taksim Tramvay
Durağı'ndan başlayıp Galatasaray Lisesi önüne kadar yapılan yürüyüşte
AKP'nin saldırılarına karşı birlik çağrısı yapıldı.
İçerisinde Grup Yorum elemanlarından Selma Altın ve Dilan Balcı'nın da olduğu 27 kişiye yönelik
AKP'nin polisi tarafından yapılan işkencenin faşizmin genel karakteri
olduğu vurgulanan eylemde "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" sloganları yükseldi. Ayrıca; "İşkence Yapmak Şerefsizliktir", "Grup Yorum Halktır
Susturulamaz", "Selma, Dilan Serbest Bırakılsın", "Devrimci Sanat
Engellenemez", "Kahrolsun Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz", "Sanatçıyız Haklıyız Kazanacağız"
sloganları atıldı. Yürüyüş boyunca
coşkulu sloganlar ve alkışlar birbirine
karıştı.
“İşkenceleriniz Halkın Sanatçılarını Susturamaz", "Devrimci Sanat Engellenemez, Baskılar Bizi Yıl-

dıramaz" pankartı arkasında Grup
Yorum yalnız değildi. Halk Cephesi
ile birlikte örgütlenen bu yürüyüşte;
Grup Yorum'a büyük bir dinleyici
kitlesi, sinemacılar, oyuncular, müzisyenler, demokratik kitle örgütleri
destek verdi. Pınar Aydınlar, Grup
Marsis, Grup Munzur, Nurettin Güleç,
Grup Emeğe Ezgi, Ayla Yılmaz, Burhan Berken, Ferhat Tunç, Fevzi Kurtuluş, Hasan Hüseyin Demirel, Şair
Ahmet Çanaklı, Metin Karataş, Niyazi
Koyuncu, Grup İsyan Ateşi, Adile
Yadırgı, Grup Sılam, Grup Bajar ve
Hilmi Yarayıcı, İstanbul Şehir Tiyatroları Oyuncuları, Oyuncular Sendikası, Çağdaş Hukukçular Derneği,
DHF, Partizan, PDD ve daha birçok
sanatçı ve kurumun yer aldığı yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı.
Galatasaray Lisesi önüne gelinerek
yapılan basın açıklamasında ilk olarak
Grup Yorum elemanı Cihan Keşkek
sözü aldı. Grup Yorum elemanları
ve gözaltındaki diğer devrimcilere
yönelik yapılan işkenceden bahseden
Cihan Keşkek bu saldırıların halkın
her kesimine yönelik olduğunu söyledi. Tiyatrocusundan karikatüristine,
heykeltıraşından müzisyenine bütün
sanatçılara yönelik baskılara karşı

birlikte mücadele ederek durulabileceğini söyleyen Keşkek, "Direnmeyen çürür, direneceğiz" dedi. Keşkek'in ardından sözü alan Ferhat
Tunç da yaptığı konuşmada yüz binlerce kişinin dinlediği Grup Yorum'un
sesinin susturulamayacağı söyledi.
AKP faşizmini kınadığını söyleyen
Tunç, buna karşı birlik olma çağrısı
yaptı. Ardından Anadolu Müzik'in
sahibi Cem Yılmaz ve Grup Emeğe
Ezgi elemanları da desteklerini bildiren konuşmalar yaptılar.
Grup Yorum'un hazırladığı basın
metninin okunduğu yürüyüş sonunda,
Grup Yorum'la dayanışmak için bütün
kitle ve sanatçılar Çav Bella marşını
söylediler. Gel ki Şafaklar Tutuşsun
şarkısının okunmasıyla birlikte ise
bütün sanatçılar ve Yorum dinleyicileri halaya durdu.
Eylem; Grup Yorum elemanlarının
"Biz halkız, milyonlarız, Grup Yorum
türküleri milyonların elinde, dilinde
büyümeye devam edecek. Pir Sultanları, Ruhi Suları, Sabahattin Alileri,
Nazım Hikmetleri nasıl bitiremediyseniz, Grup Yorum'u ve Grup Yorum'ları da bitiremeyeceksiniz" sözleriyle son buldu.
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Emperyalizmin Suriye Saldırısındaki
Bütün Gerçekler Er Ya da Geç Açığa Çıkacak
Hatay’da, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulansların Suriye’deki işbirlikçilere silah taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Sağlık Bakanlığı, böyle bir şeyin olmadığını, ambulanslar
da GPS sisteminin bulunduğunu, hiçbir ambulansın Suriye’ye girmediğini açıklarken; Hatay’da incelemelerde
bulunan Basın Konseyi heyeti, işbirlikçilere silah taşınmasında kullanılan ambulansların fotoğraflarının ellerinde
bulunduğunu açıkladı.
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Basın
Konseyi’nin yaptığı açıklamanın ardından 16 Eylül’de
yazılı bir açıklama yaparak, “Hayat kurtarmak için
yapılan ambulanslar Suriye halkını katletmek için kullanılıyor. Yine gazetelerde de görüyoruz ki İngiliz ambulansları da bölgede geziyor. İngiliz ambulansları ne

yapıyorlar? Hangi tıbbi
yardım için çalışıyorlar?
İnsani yardım için ne yapıyorlar? Açıklanmalıdır.
Almanya Savaş gemilerinin topladığı istihbaratı işbirlikçilere aktarıyor, İngiltere Kıbrıs’taki üslerinin topladığı istihbaratı işbirlikçilere aktarıyor, CIA ajanları
istedikleri kampa girip işbirlikçileri eğitiyor ve silahlandırıyor. Türkiye ise ordusuyla, MİT’iyle bu savaşın
en önünde gidiyor. Şimdi de İtalya bu savaşa katılıyor.
Haberlerden öğreniyoruz ki bir İtalyan denizaltısı işbirlikçilere silah taşınmasında kullanılıyor. Elbette bunlar
ortaya çıkan, aslında buzdağının görünen yüzüdür. Emperyalizmin işbirlikçilere desteği bundan kat kat fazladır.
Elbette bunlar da ortaya çıkacak. Direniş her şeyi
belirleyecek. Direnen Suriye halkı kazanacak ve biz
Suriye halkının direnişini destekliyoruz.” dedi.
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Muhabirimizi Gözaltına Alıp İşkence Yapanlar!

Susmayacağız!
Gerçekleri Halka Ulaştırmaya Devam Edecek,
Adalet Savaşçılarını Sahipleneceğiz!
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11
Eylül
günü, DHKC savaşçısı İbrahim
Çuhadar’ın, İstanbul Gazi Mahallesi’nde bulunan polis karakoluna yönelik
gerçekleştirdiği
feda eylemi sonucu şehit düşmesinin ardından İstanbul Adli
Tıp’a kaldırılan Çuhadar’ın cenazesini
sahiplenen devrimcilere yapılan polis
terörü artarak devam ediyor.
Korku, panik ve tahammülsüzlük
içerisinde olan polis, Adli Tıp önünde
avukatlara silah çekiyor, çocukların,
gençlerin, yaşlı anaların ve babaların
üzerine sürekli biber gazı, tazyikli
su sıkıyor, yerlerde sürüklüyor, gözaltına alıyor, işkence yapıyor!
“Saldırmak için slogan attın”,
“yanlış kaldırımda duruyorsunuz, resim taşıyorsunuz” gibi akıl ve mantıktan yoksun, aciz gerekçeler bahane
etse de; asıl tahammülsüzlüğü, cenazenin sahiplenilmesi ve atılan her
“İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür!” sloganında sonlarını görerek korkularının
büyümesidir.
İbrahim Çuhadar, polisin işkencesinin, katliamlarının hesabını sormak için feda eylemi yaptı. Polis,
İbrahim Çuhadar’ın ne kadar haklı
olduğunu, onu sahiplenen 15 yaşındaki çocuklara, 60 yaşındaki analara,
babalara, cenazesinin yanıbaşında
saldırarak, işkence yaparak gösteriyor.
İşkencesini çeken basın mensuplarını,
aydın ve sanatçıları gözaltına alarak,
işkence yaparak gösteriyor. İbrahim
Çuhadar’ın cenazesinin Adli Tıp’a
götürülmesinin ardından yaşananlara
baktığımızda, AKP’nin katil polisinin
ne kadar tahammülsüz, hazımsız,

korku ve panik içinde hareket ettiğini
daha net görebiliriz...
12 Eylül günü Ankara’dan gelen
Çuhadar’ın anne ve babası ile birlikte
TAYAD’lı Aileler de evlatlarının cenazesine sahip çıkmak için Adli Tıp
Kurumu önüne gittiler. Ailelerin üzerine biber gazı ve tazyikli su sıkarak
saldıran polis, burada Dilan Poyraz
ve Mete Kul’u gözaltına aldı. 15-16
yaşındaki çocuklara gözaltında sistemli işkence yapacak kadar alçakça
davranan TEM şube polisleri, Dilan
Poyraz’ı soyarak açıkça taciz ederek,
Mete Kul’un hayalarını sıkarak işkence yapmıştır. 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. Saldırmak
için bu sefer de bekleyen ailelerin
taşıdığı İbrahim Çuhadar’ın resmini
bahane etti. Ailelerin resmi vermemesi
üzerine yine saldıran polis, avukatları
tekmeledi, yerde sürükledi. Acizliğini
resme de göstererek çerçevesini parçaladı. Aileler, gördükleri saldırı ve
işkencelere direnerek bekleyişlerini
sürdürerek geceyi Adli Tıp önünde
kaldırımlarda geçirdiler.
TAYAD’lı Aileler’in onca baskıya
rağmen Adli Tıp önünden ayrılmayışı
karşısında iyice acizleşen katil polis,
daha da pervasızlaşarak, 13 Eylül
günü, tam beş defa sürekli olarak
TOMA’larla, gaz bombalarıyla saldırdı. Her saldırısına direnen aileler,
ara sokaklarda dağılıp polislerle çatışıp
tekrar Adli Tıp önüne gelerek feda
savaşçılarını sahiplenmeye devam ettiler. Polis, gün boyu yaşanan saldırılarda Selahattin Arslan, Keremcan
Bayram, Bahar Ertürk, Özgür Karagöz
ve Sevcan Adıgüzel’i işkence yaparak,
kafalarını tekmeleyerek gözaltına aldı.
Yaşanan saldırıları fotoğraflayan, iş-

kencelerini belgeleyen Yürüyüş dergisi
muhabiri Musa Kurt’u da tehdit eden,
tartaklayarak, basın kartı göstermesini
dayatan polis, Halk Cepheliler’in
bekledikleri kaldırımı da işgal ederek
feda şehidinin sahiplenilmesini engellemeye çalıştı.
14 Eylül günü ise cenazeyi yine
vermeyeceklerini söylerek kitlenin
sayısını azaltmayı hesaplayan oligarşi,
kitlenin kararlı bekleyişi ve giderek
artan sayısı üzerine cenazeyi vereceğini açıkladı. 3 gün boyunca keyfi
şekilde DNA testi yapılacak diyerek
beklettikleri cenazeyi vermek zorunda
kaldılar. Ama alçaklık parayla değil
beleş olunca, AKP’nin akbabalarında
da fazlasıyla mevcut. Bu sefer de
cenaze arabasının önünü kesen polis,
aracın gittiği yönün aksi tarafta bir
yöne gitmesini dayattı. Bunu kabul
etmeyen avukat ve aileler, tartışarak
beklemeye başladılar ve bu esnada
polisin alçaklığını protesto eden, Adli
Tıp Kurumu’nun diğer tarafında bekleyen Halk Cepheliler’e saldıran
polis, aralarında muhabirimiz Musa
Kurt’un, Grup Yorum üyeleri Selma
Altın ve Dilan Balcı’nın, yine Yorum
korosu üyesi Damla Sandal’ın, Tavır
dergisi sahibi Bahar Kurt’un, İdil
Tiyatro Atölyesi oyuncusu Bahar Ertürk’ün, çocukların, yaşlı ana ve babaların bulunduğu 27 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltına alınanlardan yaralananlar, durumu ciddi olanlar var,
hepsine çocuk yaşlı demeden işkence
devam ediyor.
Saldırıdan sonra, polis yolu açmak
zorunda kaldı ve cenaze Küçükarmutlu Mahallesi’ne götürüldü. Mahalle girişinde arabadan alınarak
omuzlarda kızıl bayraklarla kortej
oluşturularak yürüyüşle Küçükarmutlu Cemevi’ne getirilen cenaze,
16 Eylül Pazar günü Gazi Mezarlığı’na defnedildi…
Devrimci Basın Susturulamaz!
Muhabirimiz Musa Kurt
Serbest Bırakılsın!
Gözaltılar Serbest Bırakılsın!
İşkence Yapmak Şerefsizliktir!
İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür!

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

İbrahim Çuhadar, Gazi Halkının Yüreğini Soğutan Adaletin
Temsilcisidir! İşkenceci Polisin Saldırısına Uğrayan Tüm Halkın
Öfkesinin Adıdır! Cepheliler’in “Bir Canım Var O Da Halkıma Feda
Olsun” Cüretinin Adıdır!

SAVAŞI BÜYÜTEREK
SAHİP ÇIKACAĞIZ MİRASINA
İstanbul Sultangazi Polis Karakolu’na feda eylemi düzenleyen
DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın
cenazesi, üç gün süren beklemenin
ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Küçükarmutlu Cemevi’ne götürüldü. İki gün boyunca İbrahim
Çuhadar’ın cenazesinin başında, “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür!”, “Katil
Devlet Hesap Verecek!”, “Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür!”, “Erdal
Dalgıç Ölümsüzdür!”, “Anaların Öfkesi Katilleri Boğacak!” sloganlarıyla
nöbet beklendi. Mahalle halkı dolaşılarak, yapılacak törene çağrıldı.
16 Eylül günü, vasiyeti üzerine
yıllarca çalışma yaptığı Küçükarmutlu
Mahallesi’nde bulunan cemevinde
bir tören düzenlendi. Törende, yıllarca
mücadele eden ve tecrit hapishanelerinde kalan İbrahim Çuhadar’ın,
tecritten çıkar çıkmaz Abdi İpekçi
Parkı’na geldiği ve tecrite karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Daha
sonra TAYAD’da ve Armutlu’da mü-

cadelesine devam ettiği anlatıldı. İbrahim Çuhadar’ın şehitlerimizden
öğrendiği vurgulanarak, “Biz de burada and içiyoruz ki, İbrahim Çuhadar’dan öğrendiğimiz gibi, onun yolunda, sonuna kadar yürüyeceğiz.”
denildi. Ardından tabut omuzlanarak
mahallede dolaştırıldı. Yine İbrahim
Çuhadar’ın vasiyeti üzerine cenazesi
Eyüp Baş’ın, Güler Zere’nin ve kendisinin de kaldığı evin önünden geçirildi.
Armutlu Meydanı’ndan otobüslere
binilerek Gazi Mahallesi’ne geçildi.
Cenaze öncesinde Gazi Mahallesi’nde, halka çağrılar yapılarak, halkın
adaletini yerine getiren İbrahim Çuhadar’ın cenazesinin sahiplenilmesi
istendi. Mahalle halkının evlerine
tek tek telefon edildi; 3 defa 10-15
kişilik bir grupla mahallede megafonlu, önlüklü, sloganlı çağrıya çıkıldı.
Ekipler oluşturularak, ulaşılabilecek
herkese ulaşıldı ve cenaze töreni
haber verildi. Mahallede ayrıca, mer-
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kezi yerlere 29 tane ozalit asıldı.
Gecekonduları gezerek çağrı yapan Cepheliler’e bir kadın, "Olur
mu böyle?" diyerek çıkıştı. Neden
tepki gösterdiği anlaşılmaya çalışılırken, kadın "Keşke on tane polis
gitseydi…" deyip üzüntüsünü dile
getirdi. Mahalle arasında megafonla,
sloganlarla cenazeye çağrı yapılırken,
apartmanlardan alkışlayanlar oldu.
Gazi katliamı sırasında yaralanmış
olan birisi, “İçimde yıllardır büyüttüğüm bir şey vardı, bugün onu doğurdum, rahatladım." diyerek sevincini paylaştı.
Gazi Mahallesi’nde, İbrahim Çuhadar’ın cenazesinin bulunduğu cenaze arabasının önünde kortej oluşturularak yürüyüşe geçildi.
Kortejin başında “Hasan Selim
Gönen - İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür” yazan, TAYAD’lı Aileler imzalı
bir pankart vardı. Pankartın arkasında
bekleyen TAYAD’lı Aileler’in elle-
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rinde, İbrahim Çuhadar’ın resimleri
vardı. Kortejin devamında “Halk Çocuklarını, Devrimcileri Sokak Ortasında Katletmekten Vazgeçin” yazan
Halk Cephesi imzalı bir pankart taşındı. Bu pankartın arkasında da
“Keçiören’de Cem Aygün’ü, İzmir’de
Emrah Barlak’ı, Gazi’de Hasan Selim
Gönen’i Katledenler Cezalandırılsın”
yazan dövizler taşındı. Kortejde ayrıca
Cephe milisleri tarafından, Cephe
imzasıyla “İşkencecilerden Hesap
Sorduk Soracağız” pankartı taşındı.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”, “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Bedel Ödedik Bedel Ödeteceğiz”, “İşkencecilerden Hesap
Sorduk Soracağız” sloganlarının atıldığı ve umudun adının haykırıldığı
yürüyüş boyunca yapılan konuşmalarda önce polise seslenilerek; “Birazcık insanlığınız, onurunuz varsa;
çocuklarınıza, evinize işkencede, kan
damlalarıyla, diş kırıklarıyla, kemik
kırıklarıyla, katliamlarla ekmek götürmeyin. Az bir şey şerefli olun!
İnsan olun insan! Olamazsanız da
biz soracağız bunların hesabını! Bizim
Erdal’ımız, Hasan’ımız, İbrahim’imiz
var! Bizim halkımız var! Biz ölsek
de bitmeyiz! Biz Cephe’yiz” denildi.
Konuşmanın ardından, kitle tarafından
tekrar umudun adını haykıran sloganlar atıldı. Gazi Cemevi’ne kadar
süren yürüyüşün ardından burada bir
süre ara verilerek, cemevinde cenaze
töreni yapıldı. Bekleme esnasında
hep bir ağızdan marşlar söylenip,
sloganlar atıldı. Ardından tekrar yürüyüşe geçildi.
Mezarlığa giden yürüyüş güzergahı
üzerinde, İbrahim Çuhadar’ın feda
eylemi yaptığı Gazi Polis Karakolu
da bulunmaktaydı. Günlerce Adli Tıp
Kurumu önünde cenazeyi bekleyen-

lere saldırıp gözaltına alan polis, hıncını alamamıştı. Halka, “Cenazeye
katılmayın, cenazeyi Gazi’ye almayacağız” söylentilerini yayarak, halkın,
evladını sahiplenmesini engellemeye
çalışacak kadar acizleşmişler, cenazeden duydukları korkuyu göstermişlerdi. Yine halkın sahiplenmesinin
önüne geçemediler. Aksine halkın
öfkesini daha da artırdılar. Bu öfke,
karakolun önünden geçerken atılan,
“Yaşasın Feda Eylemimiz!”, “İşkencecilerden Hesap Sorduk, Soracağız!”
sloganlarında somutlanıyordu.
İbrahim Çuhadar, Gazi Mezarlığı’na, yoldaşlarının yanına defnedildi.
Defin işleminin ardından TAYAD’lı
Mehmet Güvel, Halk Cephesi’nin İbrahim Çuhadar için yaptığı açıklamayı
okudu. İbrahim Çuhadar’ın mücadele
yaşamının özetlendiği açıklamada,
artan polis terörü ve katliamlarından
bahsedilerek; “Ama halk ebediyen
adaletsiz kalmaz. İbrahim Çuhadar,
adaletsiz bırakılmak istenen halka
adalet olmuştur. And olsun ki hiçbir
hesabımız kalmayacaktır” denildi.
Mehmet Güvel’den sonra TAYAD’lı Ahmet Kulaksız bir konuşma
yaptı. Büyük düşünmenin, sadece
düşünmekle olmadığını söyleyen Kulaksız; “Eğer büyük düşünüyorsanız,
eğer milyonları örgütleyip harekete
geçirmek istiyorsanız, bunun gereği
olan bedeli ödeyeceksiniz. İbrahim
Çuhadar bize bunun en canlı örneğini
vermiştir. Faşizme karşı mücadele
etmenin sınırının nerede başlayıp nerede bittiğini ancak bu mücadeleyi
verenler bilir” dedi.
Şiirler okunmasının ardından,
Grup Yorum üyeleri eşliğinde, İbrahim Çuhadar’ın en sevdiği türkü
olan “Karahisar Kalesi” ve “Bize
Ölüm Yok” marşı söylendi. Mezar-

lıkta defin işleminin bitmesinin ardından tekrar kortej oluşturularak
Gazi Cemevi’ne yüründü. Burada
İbrahim Çuhadar için yemek verilmesinin ardından kitle dağıldı. 2000
kişinin katıldığı cenazede PDD, Partizan, ESP, DHF, BDSP ve BDP’liler
de yer aldılar.
***

“FEDA SAVAŞÇIMIZ
İBRAHİM ÇUHADAR
ÖLÜMSÜZDÜR”
Yoldaşları için hesap sormanın
adıdır feda. Vatanı ve halkının umudu
olmanın, düşmanın saldırılarına karşı
onurun bayrağıdır feda. Feda savaşçısı
İbrahim Çuhadar, düşmanın kalbinde
patlayan bomba oldu. Engin Çeber’in,
Erdal Dalgıç’ın Hasan Selimler’in
hesabını sormak için, halkın on yıllardır birikmiş öfkesinin sesi olan
İbrahim Çuhadar, yapılan eylemlerle
selamlandı.

İstanbul-Okmeydanı
İbrahim Çuhadar’ı, Liseli DevGenç’liler yazılamaları ile selamladılar. Dev-Genç’liler, İbrahim Çuhadar’ın şehit düştüğü 11 Eylül gecesi
Okmeydanı’nda “Feda Savaşçımız
İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Hasan Selim Gönen’in Hesabını Sorduk
Soracağız”, “İşkencecilerden Hesap
Sorduk Soracağız” ve “Liseli DevGenç” yazılamaları yaptılar.
15 Eylül günü ise Cepheliler,
DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar’ı
Okmeydanı'nda yaptıkları korsan eylemle selamladılar.
Anadolu Kahvesi’ne “Feda Adalettir! İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

– Cephe” yazılı pankart asıldı. Pankart
asıldıktan sonra halka hitaben konuşmalar yapan Cepheliler; AKP’nin
katil polisinin yaptığı işkence ve katliamları teşhir ettiler. Anadolu Kahvesi
olarak adlandırılan bölgeden Sibel
Yalçın Parkı’nın olduğu meydana
inen Cepheliler, barikat ve molotoflarla yolu kestiler.
“Umudun Adı DHKP-C”, “Hasan
Selim Gönen’in Hesabını Sorduk
Soracağız”, “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Titre Oligarşi Parti-Cephe
Geliyor”, “Öndere Selam Savaşa Devam” sloganlarının atıldığı eylem,
iradi olarak bitirildi.

İstanbul-Gülsuyu: DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar'ın adı Gülsuyu duvarlarına nakşedildi. Gülsuyu'nda 11 Eylül günü Cephe imzalı
5 adet "İbrahim Çuhadar-Hasan Selim
Gönen Ölümsüzdür" yazılaması yapıldı.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
13 Eylül günü 1 Mayıs Mahallesi’nde Cepheliler tarafından korsan
eylem gerçekleştirildi. Eylem, yolun
molotoflarla kesilmesiyle başladı.
“İbrahim Çuhadar Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür” pankartının açıldığı
eylemde “Katillerden Hesap Sorduk
Soracağız", "Yaşasın Önderimiz Dursun Karataş", "Yaşasın Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” sloganları atıldı. Eylemi izleyen halk,
alkışlayarak Cepheliler’i selamladı.

İstanbul-Topkapı:

İstanbul
Bağcılar ve Esenyurt’ta yazılama yapıldı. Bağcılar Yeni Mahalle ve çevresine ''İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür", "Umudun Adı DHKP-C", "Yaşasın Feda Eylemimiz” yazan yazılamalar yapıldı. Esenyurt Kıraç ve
çevresine “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür", "Umudun Adı DHKP-C”
yazılamaları yapıldı.

Adana:

Hasan Selim Gönen’in
katili polislerin inlerinde feda eylemi
yapan İbrahim Çuhadar, Adana’da
yazılamalarla selamlandı.

Adana’nın Kiremithane Mahallesi’nde 2, Şakirpaşa Mahallesi’nde
4 ayrı noktaya Cephe imzasıyla,
“Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür”, “İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür” yazılamaları yapıldı

Mersin:

16 Eylül Pazar günü
Demirtaş Mahallesi, Turunçlu Mahallesi ve Turgut Türkalp mahallelerinde Cepheliler yazılama yaptılar. Cepheliler, geçtiğimiz günlerde Hasan Selim Gönen’i katleden polislerin bulunduğu 75. Yıl
Sultangazi Polis Karakolu’na feda
eylemi gerçekleştiren DHKC savaşçımız İbrahim Çuhadar’ı selamlayarak umudun adını duvarlara
kazıdılar. 3 bölgede, 15 adet “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”,
“DHKC SPB Katillerin Peşinde”,
“Katillerden Hesap Soracağız”,
“DHKP-C”, “CEPHE” yazılamaları yapıldı.

İzmir: 12 Eylül gecesi, İzmir
Doğançay Mahallesi'nde Cepheliler, mahallenin çeşitli bölgelerine
“Umudun Adı DHKP-C”, “İbrahim
Çuhadar Ölümsüzdür”, “Yaşasın
Halkın Adaleti”, “Katillerden Hesap Sorduk Soracağız” yazılamaları
yapıldı. İbrahim Çuhadar'ın ölümsüz olduğu vurgulandı.
Dev-Genç'liler de Bornova
Merkez'de ve Ege Üniversitesi'nde;
İbrahim Çuhadar'ı yazılamalarla
selamladılar. Bornova Merkez'de
"Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür-DHKC/Dev-Genç"
yazısı duvarlara nakşedildi. Ege
Üniversitesi'nde ise Edebiyat Fakültesi duvarlarına ve Yabancı Diller Yüksekokulu çevresine
DHKC/DEV-GENÇ imzalı, "Feda
Savaşçımız İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür!", "Hasan Selim Gönen'in Hesabını Sorduk Soracağız",
"DHKC-SBP Katillerin Peşinde!",
"DHKP-C", "CEPHE", "Katillerden Hesabı DHKC Soracak!",
"Umudun Adı DHKP-C" yazılamaları yapıldı.
Üniversitenin çeşitli yerlerinde,
toplamda 22 yazılama yapıldı.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Merhaba,
Her şeyi kendi emek ve sevgileriyle yapan, yaratan Küçükarmutlu
halkını sevgi ve selamlarımla kucaklıyorum.
Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin,
yağmurun, çamurun her türlüsünü
görmesine rağmen örgütlülükten, birlikten, dayanışmadan, paylaşmadan,
bir göz kondusu için canını vermekten
çekinmeyen, düşmana her zaman direnen, korkulu rüyası olan Küçükarmutlu halkı.
Her zaman düşmanın korkulu rüyası oldunuz. Sizleri düşman işgalci
gördü.
Sizler oturamazdınız oralara, sizler
layık değildiniz. Oralarda zenginler
oturmalıydı, villalar yapmalıydı, keyiflerini sürmeli, bizlerin alınterini
sömürmeliydiler. İstanbul'un en güzel
yerlerinden biriydi, Boğaz ayaklarının
altındaydı. İşte ondandır ki, biz onlar
için layık değildik oralara.
Mafyacılar çöreklendiler, canımızla, kanımızla
attık. Bu sefer devlet yüzlerce kez geldi bir göz kondumuzu yıkmak için. Her
geldiklerinde direndik. Şehit verdik, gözaltına alındık, işkence gördük, tutuklandık... Ne yaparlarsa
yapsınlar örgütlülükten, direnişten, direnmekten ödün

vermedik... Küçükarmutlu örgütlü
bir mahalleydi, devletin hedefi örgütlülüğü yok etmekti.
Bunu yapamadı, yapamayacak
da. Ki, Küçükarmutlu'nun her harcına canımız, kanımız aktı. Şenaylar, Gülsümanlar, Sultanlar... her
daim bizlere güç verdiler, onur oldular...
Şimdi de Kentsel Dönüşüm yasası ile evlerimizi ellerimizden almak istiyorlar. Başaramayacaklar...
Sizlere yazmak gerçekten zor.
Sizlerle iki yıl aynı yerde yaşadım,
soluk alıp, soluk verdim. Acılar, sevinçler yaşadım. Güz şenlikleri örgütledik. Şehitlerimizi uğurladık. En
güzel sohbetler ettik gece geç saatlere
kadar. İsim isim yazsam uzar gider.
Ne yapalım ki, fazla zamanımız yok,
biliyorum ki, adaletimizi bekliyorsunuz.
(...)
Bizleri aç bırakan, yoksul bırakan,
işsiz bırakan, evsiz bırakan...
Emeğimizi sömürenlerden, çalanlardan hesap soracak bir savaşçı
olacaktım. Öyle ayrıldım sizlerin yanından.
Bir çoğunuz merak ediyor, haberim ne zaman çıkar diye düşünüyor
olabilirsiniz. Son süreçte silahlı eylemlerimiz, şehitlerimiz oldu. Biliyorum ki, bir çoğunuzun aklına geliyorumdur. Çünkü sizler benim aklımdasınız. Sizlerin sevgisi, güveni,
emeği var üzerimde.

Size çok kısa süre sonra güzel
bir haber vereceğim, alacaksınız haberimi. Yaşadıklarımız gözlerinizin
önüne gelecek, bir yandan hüzünlenecek, diğer yandan sevineceksiniz.
Hüzünlenmeniz, çok yakından tanıdığınız birini daha şehitler kervanına
katacaksınız, sevineceksiniz halk
düşmanlarından can verirken can
alacağım, şehitlerimizin katillerinden
hesap sormuş olacağım.
Sizleri çok sevdim... Sizlerden
çok şeyler öğrendim. Bir çoğunuzla
çok güzellikler paylaştım. Eyüp'ü,
Güler'i birlikte uğurladık... Size layık
olacağım...
Büyük ailemizin bir sıra neferi,
bir feda savaşçısı olmanın onurunu,
gururunu yaşıyorsam bunda sizlerinde
emekleri, sevgileri vardır. Sizleri
unutmadım, unutmayacağım.
(...) Hesap sordum ve yine sizlerin
yanından diğer şehitlerimizin yanına
uğurlanacağım için kendimi mutlu
hissediyorum.
Artık ayrılık vakti geldi...
Yakın bir zamanda düşman Kentsel Dönüşüm adı altında büyük bir
saldırı girişiminde bulunacak. Bunu
sizlerde iyi biliyorsunuz ve komiteler
kurdunuz. Biliyorum ki, geçmişte
nasıl direnmişseniz, düşmanı yine
püskürteceksiniz. Çünkü sizlerin misyonu çok büyük. Siz ne kadar direnirseniz, halkımız sizlerin direnişinden
güç alacak ve düşmanın politikasını
boşa çıkaracaktır.
Sizlere veda etmiyor, sizleri
çok seviyorum, sizlere layık olacağım.
Çünkü sizlerden ayrılmıyorum, gözüm arkada gitmiyorum.
En son sizlerin ellerinde ölümsüzlüğe gideceğim. Hoşçakalın!
Sizleri çok seviyorum.
3 Ağustos 2012
Sevgi, saygı ve selamlarımla

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Merhaba can yoldaşlarım; Bir canım
var halkıma ve vatanıma feda olsun!

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm şiarını her zaman yükseklerde
tutan, bunun için her türlü bedeli
ödemekten çekinmeyen yoldaşlarımı
en sıcak sevgi, saygı ve selamlarımla
sımsıkı kucaklıyorum.
Zulme karşı her zaman direnen,
başı dik olan yoldaşlarıma...
Yoldaş demenin güzelliğini, sıcaklığını, sevgisini, umudunu doyasıya yaşadık...
Kavgamızın başkentinde adımladık sokakları... Her mahallesinde hesap sorduk... Her daim kavganın harcını kardık, Anadolu'nun bereketli
topraklarında...
Şehitlerimizin mezarbaşlarında
kaç kez sözler verdik onlara. Devrim
sözümüzü yerine getireceğiz diye.
Katillerinizden hesap soracağız diye.
Sizler gibi olacağız dedik. Sizlerin
yolundan, izinden gideceğiz dedik.
Çünkü sizler kavgamızın mimarlarısınız dedik. Bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımızsınız dedik. Sizler
şehit bedenlerinizle Anadolu'nun her
karış toprağında bize yol gösteren,
önümüzü açanlarsınız dedik... Şehitlerimize bağlılığımızı her zaman
onlardan aldığımız güçle savaşarak
yerine getirmeye çalıştık, çalışıyoruz.
Şehitlerimiz bizim manevi değerimizdir. Bunu hiç bir zaman unutmayın yoldaşlar.
Ne zaman başımız sıkışsa ilk başvurduğumuz yine şehitlerimizdir.
Bize her zaman moral güç verdiler,
öğretmeye devam ettiler...

Yoldaşlarım,
İki sınıf vardır. Burjuvazi ve proletarya. Ezen ve ezilen, düzen ve
devrim diye bahsettiğimiz. Yaptığımız
her faaliyette bunu hiç bir zaman
unutmamak gerekiyor. Biz devrim
saflarındayız ve sınıfımız belli. Ezilenleri temsil ediyor, onlar için can

veriyor, can alıyoruz.
Düzen bizi teslim almak için
her türlü çirkefliği kullanıyor. Beyinlerimizi teslim almak için yozlaştırıyor, uyuşturuyor her türlü
aracıyla. Eksik bıraktığımız her
şey düzene hizmet eder. Bunu istemiyorsak, kendimizi büyütmek istiyorsak soru sormalıyız. Öncelikle
kime hizmet ediyor diye sormalıyız? Dersler çıkarmalıyız. Düzen
yanlarımıza militanca yaklaştığımız
da, sonuç alırız. Militan yaklaşmadığımız da, düzen açık kapılar arayacaktır, ara yollar bulacaktır. Ara
yol bırakmayacak, uzlaşmayacağız.
Bunu başardığımız da biz olacağız!
Düşman her gün saldırıyor. Gözaltına alıyor, işkence yapıyor, tutukluyor. Bu topraklarda devrimin, devrimciliğin bitmesini istiyor. Bunun
için de pervasızca davranıyor. Sınıf
kinleriyle hareket ediyorlar. Onun
için kendine muhalif hiçbir ses istemiyor. Düşmana karşı halkımızdan,
vatanımızdan aldığımız güçle, haklı
ve meşrulukla, bizlerde öfkemiz ve
kinimizle savaşıyor, hesap soruyoruz.
Erdal ve Hasan'ı ölümsüzlüğe
uğurladık. Hesap soran namlularımız
işlemeye devam edecek. Şehitlerimizi
halkımızı adaletsiz bırakmamaya devam edeceğiz. Zorlu bir sürecin içindeyiz ve bu süreçte her zaman olduğu
gibi bedellerle aşılacak. Vereceğimiz
her bedel, geleceği örgütleyecek, bizi
büyütecektir... Şehitlik, yeniden doğmak, çoğalmaktır. Bunu ete-kemiğe
büründüreceğiz.
Sizlerin coşkusu coşkumuzdur,
heyecanınız heyacanımızdır. Umudunuz umudumuzdur.
Sevginiz sevgimizdir. Emekleriniz
emeğimizdir. Yoldaş sıcaklığınız sıcaklığımızdır. İnancınız, inancımızdır,
düşmana olan öfke ve kininiz, öfke
ve kinimizdir. Bizi biz yapan tüm
güzellikler benimle yoldaşlarım. Çünkü sizler gibi yoldaşlara sahibim.
Büyük aileye sahibim.
Dün birlikteydik, bugün omuzlarınızda olacağım şehit bedenimle.
Ne mutlu ki büyük ailemize sahibiz,

sizler gibi yoldaşlarım var.

Yoldaşlarım,
Bizi sömürenlerden, aç-yoksul
bırakanlardan, işsiz bırakanlardan,
evlerimizi yıkmak isteyenlerden, vatanımızı emperyalistlere parsel parsel
satanlardan, halkımızı iliklerine kadar
sömürenlerden, sağlıksız, eğitimsiz
bırakanlardan hesap soracağız. Halkımızı adaletsiz bırakmayacağız.
Adaleti biz sağlayacağız.
Biriken öfkemiz ve kinimiz var
düşmana... Sabrımız sonsuz değil.
Bu öfke ve kinimizle, bizi diri
diri yakanlardan, katledenlerden hesap
soracağız. 122 yoldaşımızın hesabını
soracak, Dayı'mızın vasiyetini yerine
getireceğiz.

Yoldaşlarım,
Bu süreç şehit bedenlerimizin
üzerinde yükselecek, geleceği örgütleyeceğiz. Bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizme böyle yürüyeceğiz.
Bu süreçte kimimiz Erdal ve Hasan gibi elde silah savaşarak, hesap
sorarak şehit düşecek, kimimiz de
feda eylemiyle...
Büyük ailemizin bir sıra neferi,
bir feda savaşçısı olmanın onurunu
ve gururunu yaşatan yoldaşlarıma
selam olsun.
Sizlerden aldığım güçle düşmanın
üzerine tereddütsüz gideceğim, sizlerin öfkesi ve kini, umutlarınız, sevginiz, inancınız, bağlılığınız, emekleriniz, vefanız benimle olacak... Halkımız, vatanım, Dayı'mız, şehitlerimiz
benimle olacak... TAYAD'lılar, DevGenç'liler, özgür tutsaklarımız, dergi,
avukatlarımız, mahalleliler, Anadolu
benimle, vatan hasretiyle yanıp tutuşan yurtdışındakiler benimle... Evet
yoldaşlarım feda eylemine yalnız
gitmiyorum. Yanımda siz yoldaşlarım varsınız... Çünkü biz büyük
bir aileyiz ve BİZ'iz...
Sizleri canımı verecek kadar
çok seviyorum.
Can verirken, can alacağım,
şehitlerimizin katillerini yaşatmayacağım, hesap soracağım.
Ölüme gülerek gidiyorum yoldaşlarım. Gözüm arkada gitmiyorum.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Yaşam içerisinde kendi şehitliğimi örgütledim. Yalnız değildim. Çünkü siz değerli yoldaşlarım vardı.
122 şehidimizin hesabını soracak olmanın, Dayı'mızın vasiyetini yerine getirecek olmanın
huzuru ve mutluluğundayım. Bu
mutluluk ve coşkuyla düşmanın
beyninde patlayacağım.
Tüm yoldaşlarımı bir kez
daha sımsıkı kucaklıyorum. Sizleri çok seviyorum. Gönlünüz
rahat olsun, şehitlerimizin hesabını sormaya, geleceği örgütlemeye devam ediyoruz. Çünkü
biz haklı ve meşruyuz. Emperyalistleri ve işbirlikçilerini yerle
bir ederek devrimi gerçekleştireceğiz. Bu inançla feda eylemini
gerçekleştireceğim ve yanımda
en sevdiklerim sizler olacaksınız
yoldaşlarım.
Tüm yoldaşlarımı devrime
olan bağlılığımla, inancımla, büyük ailemizden aldığım güçle
feda eylemini gerçekleştirecek
olmanın heyecanı ve coşkusu,
morali ile bir kez daha kucaklıyor
ve hoşçakalın!
122 şehidimizin hesabını soracak, Dayımızın vasiyetini yerine getireceğim!
YAŞASIN FEDA
EYLEMİMİZ!
YA ŞEHİT OLACAĞIM, YA
ŞEHİT!
DEVRİME ŞEHİT
BEDENLERİMİZLE
YÜRÜYECEĞİZ!
ERDAL VE HASAN
ÖLÜMSÜZDÜR!
ÖNDERİMİZ,
BAŞKOMUTANIMIZ,
DAYI'MIZ DURSUN
KARATAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ PARTİSİ!
YAŞASIN DEVRİMCİ HALK
KURTULUŞ CEPHESİ!

Adaleti Sağlayan Eller, Adaleti Yazan Eller
Olmaya Devam Edeceğiz!
Bağımsızlık Demokrasi ve
Sosyalizm İçin Yürüyüş
Dergisinin 330. Sayısı
Hakkında Toplatma
Kararı Verildi!

Gerçekleri halka ulaştırma ve halkın
gerçeklerini yazmayı ilke edinen, ülkemizin
sosyalizm mücadelesinde devrim umudunun, kurtuluşun yolunda olanların sesini
bedellerle halkımıza ulaştıran dergimizin
dün muhabiri tutuklandı, bugünse 330.
sayısı toplatıldı.
İstanbul 1 No’lu Hakimlik tarafından
alınan 2012/1917 sayılı kararı ile dergimizin kapatılma kararına gerekçe olarak,
dış ve iç kapaklarında, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48,
49. sayfalarında yer alan haber ve yazılarda
“örgüt propagandası” yapıldığı “suç ve
suçluyu övdüğü” gerekçe gösterilmektedir.
Biz hiçbir zaman ne bu devleti, ne
AKP’yi ne de onların ordusunu, polisini,
yargısını, herhangi bir kurumunu, övmedik,
eğer bunu yapmış olsaydık işte o zaman,
suçu ve suçluyu över, bizde gayrı meşru
konumuna düşer, ezilen halklara karşı
düşmanlaşırdık. Bundan dolayı AKP’nin
yargısının bu iddiası en az kendileri kadar
gayri meşru ve yalandır. Örgüt mü? Örgütlü
olmak haktır. Her zaman örgütlü olacağız.
Ve örgütlü olmanın önemine ve gerekliliğine sayfalarımızda yer vereceğiz.
Emperyalistler ezilen halklara karşı
tüm olanaklarıyla örgütlenirken, oligarşi
tüm kurumlarıyla halka karşı örgütlü savaş
yürütürken; bizim de örgütlenmek, örgütlü
olmak, en büyük görevimiz, sorumluluğumuz ve hakkımızdır!
Biz, ezilenlerin tarafıyız
Biz, İbrahim Çuhadarlar’ın vatansever
olduğunu, haklı, doğru ve halkın adaleti
olduğunu yazıyoruz.
Biz, halkın kurtuluşunu Çuhadarlar’ın
getireceğini, hiçbir devrimcinin kanının
yerde kalmayacağını, işkencecilerden her
koşulda hesap sorulacağını yazıyoruz.
Biz, AKP’nin vatan haini olduğunu,
vatanı parsel parsel emperyalizme peşkeş
çektiğini, ülkemizin her köşesine emperyalist savaş üsleri açtığını yazıyoruz.
6 Ağustos 2012
AKP’nin Amerika adına Suriye halkına
karşı
her türlü alçaklığı yaptığını, Özgür
Selam, sevgi ve saygılarımla
Suriye
Ordusu adlı çapulculara topraklaİbrahim Çuhadar

rımızı üs olarak açtığını, halka göndermediği ambulanslarla onlara silah taşıdığını, Suriye’de vatan hainlerinin döktüğü
her kanda AKP’nin de elinin olduğunu
yazıyoruz.
Biz, bu savaşın vatanseverlerle vatan
hainlerinin savaşı olduğu gerçeğini yazıyoruz.
İşte bunun için oligarşi bizi tutuklamalalarla, toplatmalarla susturmaya çalışıyor. Hayır! Biz susmayacağız! Biz
AKP’nin satın alamadığı ve susturamadığı
bir dergiyiz. Gerçekleri yazmaya devam
ediyoruz, devam edeceğiz.
Biz dergimizde yazılan her satırın bedelini ödüyoruz. İşte bedel, bu toplatmalar,
kapatmalar, baskınlar, tutuklamalardır. Hala
da bu bedellerin çok daha fazlasını ödemeyi
göze almışız. En fazla yapabilecekleri
nedir? Bugüne kadar yüzlerce devrimciye
yaptıkları gibi dergimizin çalışanlarını da
katledebilirler. Biz ona da hazırız.
Devrimci Basın Susturulamaz!
Tutuklamalar Toplatmalar Bizi
Yıldıramaz!
Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!
Bağımsızlık Demokrasi ve
Sosyalizm İçin
YÜRÜYÜŞ DERGİSİ
18 Eylül 2012

Bütün Gecekondular
Bizim Olacak!
10 Eylül günü İzmir Narlıdere-İnönü
Mahallesi’nde Halk Cepheliler, yıkımlarla
ilgili afişleme yaptılar. Bir ekibin afişleme
yaptığı, diğer ekibin de bildiri dağıtıp mahalleliyle sohbet ettiği çalışma sırasında
halkın ilgisiyle karşılaşıldı. Yıkımlar ve
Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili soru
soranların olduğu mahallede, her sokakta
mahallelilerle sohbetler edildi. Bildiri dağıtımına yardım etmek isteyen mahallenin
çocukları ile birlikte her sokağa girildi,
her kapı çalındı. Evine veya işyerine
asmak üzere afiş isteyenlere afiş verildi.

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Cenazemizi Geleneklerimize Göre Gömdük!

HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN CENAZESİNİ
SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ!
TAYAD’lı Aileler
İbrahim Çuhadar, 11 Eylül tarihinde, Gazi Karakolu’na yönelik bir
eylemde şehit düşmüştü. Yıllardır
halka gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Tecriti, işkenceleri, yoksulluğu ve bunu yapanları anlatıyordu. Gecekonduları gezdi yıllar boyu. Hapishanelerde yıllarca yattı. İşkenceleri
yaşadı, tecrit hücrelerinde kaldı. Ama
tecrit zulmüne yenilmedi. Bir TAYAD’lı olarak hücrelere karşı mücadele etti. Gazi’yi, Armutlu’yu, Nurtepe’yi… İstanbul’un kondularını
gezdi. Emekçiydi. Halkın içindeydi,
her yanıyla halktan birisiydi. Ama bir
yanı daha vardı onu her türlü zorlukta
güçlü tutan. Şehitlere ve tutsaklara
bağlıydı. Vefalıydı. Yüreğinin bir
yanı her zaman şehitlerle ve tutsaklarla beraberdi. Adalet için mücadele ederken adaletsizliği gördü, yaşadı. Yoldaşlarının kömürleşmiş bedenlerine tanık oldu. Katledilen yoldaşlarına tanık oldu. Şimdi kendisi de
şehitler kervanına katıldı. Adaletsiz bir
ülkede adaletin savaşçısı olarak şehit
düştü.

Polis, Cenazenin
Sahiplenilmesine
Bu Nedenle
Tahammülsüzce Saldırdı?
Gazi Karakolu, işkence merkezlerinden biriydi, devrimcileri katleden
polisler görevliydi orada. Ve bu işkence merkezine yönelik eylemde İbrahim Çuhadar şehit düştükten sonraki
süreç ülkemizde bir cenazeyi sahiplenmenin bile nasıl bedeller gerektirdiğini gösterdi. Bir devrimcinin
cenazesini sahiplenmenin bedeli gaz
bombası, tazyikli su, işkence, gözaltı, tutuklama oldu.
İbrahim Çuhadar’ın cenazesi, eylemden sonra yapılan incelemelerin
bitiminde Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bizler de cenazemizi almak ve
sahiplenmek için aynı günün akşamı
Adli Tıp önünde beklemeye başladık.

AKP’nin işkenceci ve katil polisi Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen analarımıza tam 3 gün boyunca saldırdı. Cenazemizi sahiplenmemize bile tahammül edemiyordu. Ama biz, bedeli ne olursa olsun bugüne kadar cenazelerimizi
sahipsiz bırakmadık.
12 Eylül’de yapılan ilk saldırıda TOMA’larla sıkılan tazyikli sularla yerlerde sürüklendi yaşlı analarımız. Sıkılan sadece su değildi,
içine portakal gazı karıştırılmıştı.
Polis, halk düşmanlığını bir kez daha
gösteriyordu bu saldırılarında. Ayrıca çeşit çeşit gazlar sıkıyordu. Halkı,
düşman olarak görmeye alıştığından
ailelerimize de aynı düşmanlıkla saldırıyordu.
Tam 9 kez saldırdı AKP’nin işkenceci polisi ve bu saldırılarda tam
35 kişi gözaltına alındı. Her saldırının ardından yeniden Adli Tıp önüne
gittik. Evlatlarımızın cenazeleri için
her türlü bedeli ödeyecektik gerekirse. Bunu hazmedemedi polis.
Polis, son olarak cenazeyi alırken
saldırdı, işkencelerle 27 kişi gözaltına alındı. O kadar pervasızdı ki işkence yapmaya Adli Tıp önünden başlıyordu. Attığı gaz bombalarıyla yaralananlar oldu. Kelepçeler alabildiğine sıkıldı, kulak zarı yırtılanlar
oldu, aldığı darbelerle yaralananlar
oldu. Gözaltına alınanlardan 8’i keyfi gerekçelerle tutuklandı.
Ama buna rağmen cenazemizi aldık, cenazemizi layık olduğu şekilde
gömdük. Polisin tüm saldırılarına
rağmen halkımız şehidini sahiplendi.
Adli Tıp önünden başlayan sahiplenme cenazede kitlesel bir sahiplenmeye dönüştü. Bini aşkın kişi hep
bir ağızdan sloganlar ve marşlarla
uğurluyordu şehidimizi.
O, halk adaletsiz kalmasın diye hesap sorandı. Halk, adalet savaşçısına
sahip çıktı, halkı için canını verenleri yalnız bırakmadı. İbrahim Çuhadar,

halka umut olmak için şehitlerimizin,
tutsaklarımızın umutlarını öfkesini
kuşanarak yola çıkmıştı. Ve hedefine
ulaştı. Halk onun umudunun sloganlarıyla uğurladı onu.
Cenazeyi sahiplenmek, halk geleneğimizdir. Bunu ne AKP’nin işkenceci polisi ne de tutuklama terörü unutturamaz. Cenazelerimizi sahipleneceğiz.
Evlatlarımız onurumuzdur. Onları hiçbir koşulda sahiplenmekten
vazgeçmeyeceğiz.
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AKP’ye ve İşkenceci
Polislerine Buradan Birkez
Daha Haykırıyoruz:
Hiçbir saldırınız cenazelerimizi sahiplenmemizi engelleyemeyecek. Cenazelerimize ve halkımızın değerlerine saldırmaktan vazgeçin. Ve halkın
adalet isteğinden, evlatlarının kömürleşmiş bedenlerini teslim ettiğiniz
analarımızın öfkesinden korkun! İşkence yapmaktan ve evlatlarımıza sokak ortasında kurşun sıkmaktan vazgeçin!
İşte gördünüz, tüm saldırılarınıza,
gözaltı ve tutuklama terörünüze rağmen yüzlerce insan “İşkencecilerden
Hesap Sorduk, Soracağız!” sloganlarıyla uğurladı İbrahim Çuhadar’ı.
Her cenazemizde Adli Tıp önünde olacağız, cenazelerimizi bedeller
ödemek pahasına sahipleneceğiz.
Cenazelerimizi Sahiplendiği İçin
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın!
İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür!
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İşbirlikçi AKP, tekellerin krizini halka yüklüyor;

A’dan Z’ye Yüzde Yüzü Bulan Zam!
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Emperyalizme bağlı, AKP’NİN YARATTIĞI TÜRKİYE artışla 1 milyar 878 milyon tl
yeni-sömürge bir ülke
net kar elde etti.” (Hürriyet
u
NÜFÜSUN
YÜZDE
18.5’İ
olan yurdumuzda ekoEkonomi, 10 Mart 2012)
nomik krizlerin sürekli2011, 2012 yılları oligarşinin
AÇLIK SINIRININ ALTINDA
liği ekonomik-siyasi yabankaları, holdingleri için karlı
YAŞIYOR
pının bir gerekliliğidir.
geçerken, yaşanan krizlerin faEmperyalist tekellerden
turası halka çıkarılmaktadır.
u EN ZENGİN %20 İLE EN
bağımsız ekonomik po2009 yılında yoksulluk riski
YOKSUL
%20
ARASINDAKİ
litikalar uygulama imkanı
altında olanların oranı % 17,3
olmayan Türkiye’nin,
GELİR FARKI 8 KATINA ÇIKTI iken bu oran 2010 yılında
emperyalist-kapitalist sis%18,5’e yükselmiştir. En zengin
cağı aşikardır.
temde yaşanan krizlerin dışında kalyüzde 20’lik grup ile en yoksul
ması, istikrarlı bir kalkınma, büyüme
yüzde 20’lik grup arasındaki gelir
Ekonomideki kötü sinyallerin, kriprogramı uygulaması mümkün defarkı 8 kata yükselmiştir.
zin sorumlusu emekçiler, halk değildir.
ğildir. Geçici iyileşmelere, demagojik
2012 ve önceki yılların bütçelerinde
Ekonomik politikaların, bütçenin
açıklamalara dayanan “kalkınıyoruz,
var olan kaynaklar tekellere aktarıloluşmasında, ekonominin yönlendigelişiyoruz, büyüyoruz” masalları
mış, özelleştirmeler, zamlar, vergi
rilmesinde hiçbir söz hakkı olmayan
sürekli var olan krizin derinleşmesi
artışları ile tekellerin karlarının katemekçiler, halkımız oligarşinin krizile saklanamaz hale gelmekte, bizzat
lanması sağlanmıştır. AKP hükümelerinin faturasını canıyla, kanıyla ödehükümetler tarafından itiraf edilmek
mektedir. Karından en ufak taviz vertinin iktidar olduğu 2002 yılından
zorunda kalmaktadır.
meyi göze almayan oligarşi, vergiler
bu yana işçilerin, memurların, çiftve zamlarla halkın yaşamını daha da
çinin, gelirlerinde reel bir artış ol2013 bütçesi hazırlıkları sürerken,
zorlaştırmaktadır. Tekeller için bomamıştır. Esnaf, zanaatkar, küçük
Reuters Ajansı’na bir demeç veren
şaltılan bütçenin açıklarını kapatmak,
üreticilerin gelirleri azalmış, tekellerin
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2013
yine yoksulların sırtına yüklenmektedir.
rekabetiyle başa çıkamaz duruma
yılında bütçe açığının, GSMH’nın
gelmişler, iflaslar ile işyerlerini, top(Gayri Safi Milli Hasıla) yüzde 1,5’a
Hükümetin Maliye Bakanı’nın
raklarını kaybetmişlerdir. Yaşanan
ulaşacağını belirterek “bu konuda
“düzeltici önlemler gerekli” diye
her kriz, yapılan her bütçe halkın,
düzeltici önlemler” alınacağını beişaret ettiği ekonomik krizi, emperyoksulların daha da yoksullaşmasını
lirtti. Bakanın ifade ettiği düzeltici
yalist tekellerin gazeteleri daha açıkgetirmiştir. Emekçiler kriz dönemsert ifadeler ile tanımlıyor. Financial
önlemlerin Türkçe’si halkın daha
Times’ta yayımlanan bir makalenin
lerinde bir yandan işini, ekmeğini
da yoksullaşmasıdır. Yaşam koşulbaşlığı “ Türk Ekonomisin Pili Bikaybederken, hala çalışabileceği bir
larını daha da ağırlaştıran zamların
tiyor Mu?” (Hürriyet Ekonomi 12
işi olanlar “şükrederek” düşük ücve vergi artışlarının ifadesidir. 10
Eylül 2012) şeklinde. Türkiyeli iş
Milyar dolarlık bir kaynak yaratma
retlere, hak gasplarına mahkum ediladamlarının görüşlerine yer verilen
peşinde olan hükümetin zam ve vergi
miştir. İşsizlik, peşinden gelen intimakalede önceki yıllarda elde edilen
artışı hazırlıkları içinde olduğuna
harlar, yozlaşma emekçiler için sırayüksek büyüme rakamlarının tekrardair açıklamalar basına yansıdı. Bütçe
dan haberler olarak verilirken, burlanamayacağı belirtilerek beklenen
açığının kapatılması, ekonomideki
juvazi ise krizleri fırsata çevirmenin,
krize dikkat çekildi.
kötü sinyallerin giderilmesi, krizin
katlanan karlarının keyfini çıkarmakatlatılması için bir takım zamların
tadır. Örneğin bankacılık sektöründe
Hükümetin ve emperyalist tekelkaçınılmaz olduğu açıklandı. Bakanın
lerin ifade ettiği krizden çıkmanın
2011 yılının ilk altı ayında, “Garanti
açıklamasının ardından ekonomiden
tek yolu olarak oligarşi, krizin fatuBankası 1 milyar 928 milyon 929
rasını halka ödetmekte görüyor. Bu
sorumlu bürokratlarının bir zam pabin lira, Bank Asya 103 milyon lira,
kriz biz emekçilerin krizi değil. Hiçbir
keti hazırladığı, doğalgaz, elektrik,
Halkbank, 1 milyar 37 milyon lira,
sorumluğumuzun olmadığı bu krizin
sigara, tapu harcı, otomotiv gibi
Yapı Kredi 1 milyar 101 milyon lira
faturasının bize ödettirilmesine izin
ürünler başta olmak üzere bir çok
net kar elde etti. Denizbank, net
vermeyelim. Bize kesilen faturayı
kalemde zamların, vergi artışlarının
karını 2010 yılının aynı dönemine
kabul etmeyelim. Zamları, vergi argündeme geleceği belirtildi. Doğalgaz,
göre %30’luk bir artış ile 426 milyon
tışlarını kabul etmeyelim. Zamlara
elektrik gibi temel kalemlerde yapılan
TL’ye çıkardığını açıkladı. Koç Holkarşı örgütlenip, tepkilerimizi ortaya
zamların tüketim mallarının hemen
ding 2011 yılında net karını yüzde
koyalım. Krizin faturasını ödemesi
hepsine yansıyacağı, ekmekten, ha22 artırarak 2 milyar 124 milyon ligerekenler biz değil karlarına kar
berleşmeye, ulaşımdan, sağlık giraya yükseltti. Sabancı Holding ise
katan tekellerdir.
derlerine otomatik zamların yaşana2011 yılında 2010’na göre yüzde 13
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Emperyalizme ve İşbirlikçilerine Karşı Direniş Meşrudur

16 Eylül günü Hatay’da İşçi Partililer’in Suriye’ye destek vermek
için yapmak istedikleri mitinge polis
saldırdı ve durum halkın direnişine
dönüştü. Mitingi düzenleyen İşçi
Partisi ve CHP’liler açıklama yaparak
“Olacak olaylardan sorumlu değiliz”
dediler ve halkı yalnız bıraktılar. Eylem Halk Cepheliler’in, demokratik
kurumların ve genel olarak Hatay
halkının direnişine dönüştü.
Armutlu, Sümerler ve Samandağ’da emperyalistler ve işbirlikçi
AKP’ye karşı direnildi.
16 Eylül’de Sümerler’de İşçi Partisi’nin düzenlediği Suriye mitingi
için saat 16.00 gibi toplanan halka
polis gazla saldırdı. Bu esnada İşçi
Partililer alana bile gelmemişti. İşçi
Partililer alana geldiklerinde İşçi Partisi Genel Başkanı “Burada eylemi
bitiriyoruz. Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz” diyerek gittiler. Halk çatışmaya devam etti. Halkın çatıştığını gören Halk Cepheliler,
halkla birlikte çatışmaya başladı. Çatışma sırasında Serkan İlaslan isimli
bir kişi başına isabet eden gaz bombası yüzünden hastaneye kaldırıldı.
Bunu öğrenen Halk Cepheliler hastaneye gittiler. Hastaneye gelen polise
“AKP’nin katil polisi buradan uzaklaş” denilerek tepki gösterildi. Polis
oradan uzaklaştı.
Armutlu’da ise Vali aleyhine sloganlar atarak, barikatlar kurup çatışmaya başlayan halka, İşçi Partililer
“Biz barış istiyoruz, çatışmayın” de-

diler. İP’lilerin, halkın direnişini kırmaya çalışmasına
rağmen halk
çatışmaya devam etti. Baştan beri İşçi
Partisi’nin bu
tutumunu bildiğinden dolayı yürüyüşe
katılmayan
Halk Cepheliler, durum halkın iradesine
dönüşünce, kızıl fularlarıyla halkın
yanında yer alarak onlarla birlikte
çatışmaya başladı.
Armutlu halkı, direnenlere balkonlarda alkışlar tutarak destek oldu.
Balkonlardan ve camlardan su, limonlar atıldı; kapıyı açarak kovalarla
direnen halkın önüne taşlar döktüler.
Halktan bazıları ise evlerinin camlarından, caddeden geçen TOMA ve
akrepe saksı, taş ne bulduysa fırlattılar.
Birkaç demokratik kurum, Halk
Cepheliler’in ve Hatay halkının sürdürdüğü Armutlu’daki çatışma 4 saat
kadar sürdü. Daha sonra polis, Armutlu’dan kaçmak zorunda kalarak,
bir kez daha halkın gücünü görmüş
oldu. Polisin kaçtığını görünce halk
zafer sloganları attı.
CHP’li milletvekilleri gelerek,
“Siz kazandınız polisler gitti hadi
dağılın” dedi. Kararlı halk ise, “Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya
kadar buradayız” diyerek arkadaşlarına sahip çıktı. 1 saate kadar bırakılacak denilen gözaltındakiler, 3 saat
kadar sonra serbest bırakıldı. CHP’liler bu bekleyiş sırasında slogan atan
halkı engellemeye çalıştı ama kararlı
halkın aldığı tavırdan vazgeçiremedi.
Halk Cepheliler, Armutlu’da ilk
barikatın kurulmasından, 4 saatlik
direnişe ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasına kadar olan sürede
halkı bir an bile yalnız bırakmadı.
Gözaltına alınanların saat 00.30 gibi
serbest bırakılmasıyla halk, alkışlar

ve “Burası Armutlu Buradan Çıkış
Yok”, “Armutlu Faşizme Mezar Olacak” ve “Suriye Halkı Yalnız Değildir” sloganlarıyla dağıldı.
Samandağ’da yürüyüş yapıldı.
Tekebaşı ve Samandağ’dan gelen
araçlar, Kuş Alanı girişinde birleşerek
Antakya’ya doğru yola çıktı. Çevreyolu girişinde polis, araçları durdurdu.
Bir aracın içindekilerin kimliklerine
el konularak grup bekletildi. Halkın
tepki vermesi üzerine İşçi Partililer
“Arkadaşlar olay çıkartmayın” diyerek halkın iradesini kırmaya çalıştı.
Polislerin yanına giderek uzlaşmaya
çalışan İşçi Partililer’e halk tepki
gösterdi ve polisle çatışmaya başladı.
İşçi Partisi ise çatışmada halkı yalnız
bırakarak oradan uzaklaştı. Daha
sonra Samandağ girişine gelen halk
Halk Cepheliler’in öncülüğünde Samandağ’a doğru yürüyüşe geçti.
Samandağ’a gelen gruba Samandağ’da bulunanlar da eklendi. Halk
ve Halk Cepheliler, hastane yoluna
geldiklerinde, bir polisin çekim yaptığını gördüler. Halk ve Halk Cepheliler, polisin üstüne doğru koşarak
polisle çatıştılar. Halktan bir kişi,
polis kamerasını alarak kırdı. Polis,
“Ben de sizdenim, vurmayın” diye
ağlamaklı bir şekilde konuştu. Polisin
bu durumunu gören sivil polisler,
kendi arkadaşlarının yardımına bile
gitmediler.
Yine 2-3 polis otosu, çatışanları
görünce hastaneye doğru kaçtılar.
Bir polis otosu, kalabalığın içinden
geçerken camları indirildi. Polisler
otodan bile inmeden kaçtılar. Halk,
camlardan su ve limon attı. Esnaflar
malzemelerini direnenlere vererek
“Alın bunları da atın” dedi. Samandağ’da “Samandağ Faşizme Mezar
Olacak”, “Burası Samandağ Buradan
Çıkış Yok” diye bütün Samandağ’ı
dolaşarak slogan atan halk, Tekebaşı’na doğru giderken, Samandağ Emniyet Müdürlüğü’nün önüne geldiklerinde Emniyet binasının büyük
çelik kapısı kapatıldı ve bütün polisler
korkularından kafalarını bile çıkaramadılar. Eylem iradi olarak bitirildi.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

AKP'NİN, EĞİTİMİ
GERİCİLEŞTİRMESİNE
İZİN VERMEYELİM!
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AKP, Alevilerin çocuklarının da
okuduğu okulları, imam hatiplere
dönüştürüyor. Eğitim, halkın dini
inançlarını esas almalıdır. Eğer bir
inanç, başka bir inancın sahiplerine
zor yoluyla dayatılıyorsa, orada adaletsizlik vardır, zorbalık vardır...
Hangi inanıştan olursa olsun,
halka sormadan okulları değiştirmek,
müfredatı değiştirmek, komple eğitim
sistemini değiştirmek de nasıl halk
düşmanlığı ise, inançlar üzerindeki
baskı da öyledir...
4+4+4 ile "dinci-gerici" gençlik
yetiştirmeyi planlayan AKP, Aleviler
üzerindeki baskıyı da sürekli artırmaktadır.
Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran
kanun ile 1997-1998'den bu yana
kapalı olan imam hatip okullarının
ortaokul bölümleri yeniden açıldı.
"1996-1997 ve 1997-1998 eğitim
öğretim yıllarındaki imam hatip liselerinin sayıları değişmezken, öğrenci sayılarında zamanla düşüş yaşandı. Bu liselere; 1996-1997'de yeni
kayıt olan 64 bin 299 öğrenci sayısı,
1997-1998'de 55 bin 712'ye, 19981999'da 38 bin 135'e geriledi. Buna
bağlı olarak da mevcut öğrenci sayıları da azaldı. Ancak 2010-2011
eğitim yılından itibaren öğrenci ve
okul sayısında artış yaşandı. MEB'in
2010-2011 verilerine göre 493 imam
hatip lisesinde 112 bin 608'i erkek,
123 bin 31'i kız öğrenci olmak üzere
toplam 235 bin 639 öğrenci okurken
bu sayı, 2011-2012'de 537 imam

hatip lisesine, 126 bin 429'u erkek,
141 bin 816'sı kız olmak üzere toplam
268 bin 245 öğrenciye çıktı." (Abbas
Güçlü, 30 Nisan 2012)
Bu rakamlar gösteriyor ki, imam
hatip okulları bilinçli olarak arttırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 Haziran 2012 tarihli genelgesi ile binlerce okul bir gecede imam hatip
okuluna dönüştürüldü. Önceden halka
herhangi bir duyuru yapılmadan, tamamen keyfi olarak, dayatma yolu
ile okullar imam hatiplere çevrildi.
"Çok Acele" notuyla okullara
gönderilen genelge ile açılan imam
hatiplere kayıt yaptıran öğrenci sayısı
ise 15 sene önceki sayıya ulaştı...
Toplam 697 imam hatip ortaokulu
açıldı.
Toplam 98 bin öğrenci imam
hatip okullarına kaydedildi. Öğrencilerin yüzde 91’i normal ortaokullara,
yüzde 9’u ise imam hatip okullarına
kayıt yaptırdı.
Sadece İstanbul'da 85 imam hatip
ortaoukulu açıldı. 39 ilçede şimdiye
kadar 20 bin öğrenci kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan
Aycan, 4 yıl sonra imam hatip liselerinde 400 bin civarında öğrenci
artışı beklediklerini söyledi.
Alternatif bir okulun olmadığı
yerlerde, öğrenciler imam hatiplere
gitmek zorunda bırakılıyor. Halka
seçme şansı vermeyen devlet, gerici
eğitimi zorla dayatmaktadır.
Zaman gazetesinin faşist yazarlarından Mümtazer Türköne, imam
hatiplerin misyonunu bir yazısında
şöyle anlatıyor: "Önce imam-hatip
okullarının, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayandığını hatırlatalım. Bu
okullar, eğitimde devlet tekelinin

eseri. Müslüman halk, devletle kavga
etmeden din eğitimi ihtiyacını karşılamak için bu kapıyı zorladı. Uzun
askerî vesayet dönemlerinde imamhatipler, yıllar boyu halk ile devletin
neredeyse yegane uzlaşma alanı olarak kaldı. Bu okulların tamamına
yakınının binası doğrudan halk tarafından yapıldı. Yanlarına pansiyonlar inşa edildi. Masrafları hayırseverler marifetiyle karşılandı.
Yine bu okullar sayesinde başka türlü
tahsil imkanı bulamayacak gençler,
toplumun üst katlarına tırmanma imkanı buldu. imam-hatipler İslam ülkeleri de dahil, dünyada bir benzeri
olmayan Türkiye'ye özgü din eğitimi
modelidir. Bu model başarılı oldu.
Yıllar boyu halk, bu okullar üzerinden
ceberrut devletle aralarındaki buzları
çözmeyi başardı. Tabii her dönemde
de bu okullar bitmez tükenmez siyasi
kavgaların merkezinde yer aldılar."
İşte imam hatip okullarıyla amaçlanan budur... Düzen, kendisine uygun
kafalar yetiştirmek için eğitimi gericileştirmektedir.
Zaten din dersinin mecburi olduğu
eğitim sistemi yetersiz gelmiş olacak
ki, din eğitimi üzerine kurulu okullarda okumaya zorlanıyoruz. Amaç,
tek başına Alevi halka düşmanlık
değil, yoksulluğu artıran AKP'nin
halkı yönetebilmek için beyinleri
teslim alabilme politikasıdır.
Halkı mezhep temelinde bölen
AKP, bir yanıyla bu ayrımı daha da
büyüterek, halkları birbirine karşı
kışkırtmaya çalışıyor; diğer yanıyla
da kendi kadrolarını yetiştiriyor...
Eğitimin gericileştirilmesine karşı
Alevi-Sünni tüm halk birlik olmalıyız.
Parasız, bilimsel, eşit bir eğitim sistemi için AKP'nin eğitim politikasını
hayata geçirmesine izin vermemeliyiz...
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TEHDİT, SALDIRI, İŞBİRLİKÇİLİK

TMMOB-İMO’nun Emek
Düşmanlığı Sürüyor!
Hazımsızlar! Açığa çıkan ihbarcılıkları, emek düşmanlıklarının yüzlerine vurulmasından rahatsızlar. Bu
rahatsızlık, bu telaş saldırganlığa dönüşüyor. Cansel Malatyalı’nın haklı
eylemine destekler karşısında İMO
yönetimi önce uzun bir açıklama yaptı.
Ve fırsat kollayarak polisle işbirliği
halinde 13 Eylül günü direniş çadırına
saldırdı. Cansel Malatyalı ve ona destek verenleri gözaltına aldırıp, onlar
Çankaya Polis Karakolu’nda gözaltındayken apar-topar çadır kurulan
alana duvar ördüler.
İMO Yöneticileri adeta AKP’nin
polisi gibi hareket etmektedir. Yaptıkları yalan ve demagojik açıklamalarla direnişin haklılığını, meşruluğunu boşa çıkarmaya çalışırlarken
diğer yandan da polis işbirliğiyle
baskı kurarak direniş çadırını kaldırmaya çalışmaktadır.
İMO Yönetim Kurulu açıklamasında: “İnşaat Mühendisleri Odası’na
ve yöneticilerine karşı haksız, mesnetsiz ve bilgisizce yürütülen kampanyaya İnsan Hakları Derneği ve
Çağdaş Hukukçular Derneği gibi
kurumların da yeni aktörler olarak
dahil olmaları, tarafımızdan ilave
açıklamalar yapılmasını zorunlu kılmıştır” denilmektedir.
Gerçek şudur ki direniş İMO yöneticilerini yeni açıklamalar yapmak
zorunda bırakmıştır. Öyle ya onyıllardır odaları parsellemişler, astığıastık, kestiği kestiktir. “Tüm haklarını verip işten attıklarında” her
şey bitecek diye düşünmüşlerdir. Ancak öyle olmamıştır. Yaklaşık 170
gün boyunca bir çalışanı kapısının
önünde geceli-gündüzlü direndiği
halde devrimci demokratik kesimlere,
demokratik kitle örgütlerine hiçbir

açıklama yapma gereği duymamışlardır. Ne zaman ki sıkışmışlar. Ne
zaman ki maskeleri düşmüş; devrimci-demokratik kesimler akıllarına
gelmiş, onlardan kendi lehlerine
tutum almalarını istemişlerdir. Dahası
bunu dayatmışlardır.
İMO Yönetimi ihbarcılığına, emek
düşmanlığına rağmen utanmazca
mağdur, mazlum rolü oynamaktadır.

TMMOB-İMO yöneticileri direnmeye de, direnene de düşmandırlar.

Biz Emeğimiz, İşimiz,
Haklarımız İçin
Direniyoruz! Peki Ya Siz
TMMOB, İMO
Yöneticileri Siz Ne İçin
Direnirsiniz?

Cansel Malatyalı’nın direnişinin
haklılığını, meşruluğunu yok edemeyen ihbarcı TMMOB-İMO yöneticileri başından beri saldırıya uğrayan
“mağdur”, “mazlum” rolüne bürünmekte, buradan medet ummaya çalışmaktadır.
Bakın açıklamalarına; “Binamız
saldırıya uğradı”, “camlarımız, çerçevelerimiz, dolap, masalarımız parçalandı, kırıldı”, “6 ay boyunca
çeşitli tavır ve sataşmalarla İMO
yöneticileri ve çalışanları taciz edilmiş, sayısız defa hakaret ve iftira
içeren yazı ve bildiriler yayınlanmış,
bilindik ihbar ve teşhir yöntemleriyle
yöneticiler hedef haline getirilmiştir.”
Cansel Malatyalı’yı ve ona destek
veren devrimcileri, işkence yapılarak
saldırıya uğrayacaklarını bile bile
polise ihbar eden İMO yöneticileridir.
Cansel Malatyalı ve ona destek
veren devrimcileri “kınamazsanız
ilişkilerimizi gözden geçiririz”, “birlikteliğimizi gözden geçiririz” diyerek
tehdit eden TMMOB ve İMO yöneticileridir. Bu kesimleri, mali güçleri
ve olanaklarıyla adeta terbiye etmeye
çalışmaktadırlar.
“Her türlü şiddete karşıyız” anlayışını savunan İMO yöneticileri;
işi için direnen Cansel Malatyalı’yı
ve devrimcileri işkenceci polise hedef
göstermekten geri durmamıştır.
İhbarcılığını, polisi davet etmelerini, “Odamız tüzel kişiliğe haiz

İMO yöneticileri Cansel Malatyalı’yı işten atmamak için çok çaba
sarfetmişler. Ancak son noktada mecbur kalmışlar. Ve kıdem, ihbar tazminatları ve diğer alacaklarını ödeyip
işten çıkarmışlar. Cansel Malatyalı
“Daha ne istiyor ki?” diyorlar.
İMO’nun Cansel Malatyalı örneğindeki tavrı sınıfsaldır dedik. Buna
dikkat çektik.
“Bakın tüm haklarını verdik neden
hala direniyor ki” diyorlar. Tabi
İMO yöneticilerinin tuzu kurudur.
Yöneticilerin büyük çoğunluğu müteahittir. İş güvencesi sorunları yoktur,
geçim derdi sorunları yoktur. 200
küsür gündür geceli-gündüzlü bir
emekçi kapısında direniyor. İMO yöneticileri bu durumu anlamıyorlar.
“Neden hala direniyor ki” diyorlar.
Anlamazlar, anlayamazlar. Onların
direnmelerini gerektirecek bir sorunları yoktur. Dedik ya tuzları kurudur onların.
Soralım onlara; siz değil 200 gün,
2 gün oturdunuz mu? Direndiniz mi?
Duymadık, görmedik, bilmiyoruz.
Öyle ya siz ne için direneceksiniz ki?

Sol ve Demokratik Güçler
İçinde Tehdit, Saldırı, İhbar
Yöntemi Devrimcilerin
Değil “Devrimci,
Demokrat” Maskesi
Takanların Yöntemidir!
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bir kurumdur” anlayışı ardına sığınarak savunmaya çalışacak denli demokrat olmaktan, halktan yana olmaktan çıkmışlardır. Tüzel kişiliklerini o derece içselleştirmişlerdir ki,
AKP’nin polisiyle içli-dışlıdırlar.
İhbarcı, polis işbirlikçisi, emek düşmanı anlayışlarını sürdürmektedirler.
13 Eylül akşamı direniş çadırında
oturma eylemine devam ettiği sırada
Cansel Malatyalı, kardeşi Özkan Kayöz ve direnişe destek veren Cem
Dursun gözaltına alındılar. İMO yönetimi, gözaltındakiler Çankaya
Karakolu’na götürüldükten hemen
sonra İMO'nun etrafına 2 metreden yüksek demir duvarlar ördüler.
Polisle işbirliğinin bundan daha güzel
bir örneği var mıdır?

Gerçekler Bizim, Yalan
İse Burjuvazinin ve Onun
İdeolojisinden
Beslenenlerin Silahıdır
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İMO yöneticileri arsızca Cansel
Malatyalı’nın 200’lü günlere gelen
direnişini "’Hak arama mücadelesi’
adı altında tehdit ve saldırı boyutlarına ulaşan bu eylemler sürecinde”
diyerek çarpıtmak istiyorlar.
İMO’nun Cansel Malatyalı’yı işten atma gerekçeleri tartışmalıdır.
Nitekim Cansel Malatyalı da bu gerekçelerin keyfi ve gerçek dışı olduğunu iddia etmektedir. Ancak kesin
ve net olan bir şey vardır ki o da
İMO yöneticilerinin direnişin başından sonuna kadar sergiledikleri tutumdur; ihbarcılıkları, direnişi yok
saymaları, direnişe tahammülsüzlükleri ve kendinden yana olmayanları
tehdit etmeleri… İşte bu gerçekler
tüm devrimci demokratik kesimlerin
gördüğü, ortada olan gerçeklerdir.
“6 ay boyunca çeşitli tavır ve sataşmalarla İMO yöneticileri ve çalışanları taciz edilmiş, sayısız defa
hakaret ve iftira içeren yazı ve bildiriler yayınlanmış, bilindik ihbar ve
teşhir yöntemleriyle yöneticiler hedef
haline getirilmiştir.” (İMO Açıklamasından)
Sahtekarlığın, yalanın, ahlaksızlığın bu kadarına pes denir doğrusu

ya şaşırmıyoruz. Bir kez daha dikkat
çekiyor: İMO’nun Cansel Malatyalı
direnişindeki tavrı sınıfsaldır. Ahlaksızlık, yalancılık, sahtekarlık devrimcilerin, ilericilerin, halkın değil
burjuvazinin, ondan beslenenlerin
kültürü ve ideolojisidir.
Evet emekten yana görünüp emek
düşmanlığı yapan, demokratik kurumların yönetimlerini işgal etmiş
olan müteahitlerin yönetimini teşhir
ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Böylelerinin maskelerini düşüreceğiz.
Kendi ihbarcı, emek karşıtı tutumlarını destekleyen kurumlara 6
aydır neredeydiniz demeyen İMO
yöneticileri, kendi tutumlarını benimsemeyen devrimci demokratik
kurumlara “6 ay sonra sahneye çıkıp
kulaktan dolma bilgilerle, İnşaat
Mühendisleri Odası ve yöneticilerine
yönelik iftira ve hakaret içeren metinlere imza atmalarını, daha doğrusu kişisel güdülerini kurumlarına
mal etmeye çalışmalarını anlamış
değiliz” diyerek saldırmaktan geri
durmuyor. İMO’dan dinleyince kulaktan dolma bilgi olmaz. Ancak
Cansel Malatyalı’dan dinlemişsen
“kulaktan dolma bilgiler”dir!
Tam AKP mantığı, Tayyip Erdoğan zihniyeti. Tek doğru ve haklı
kendileridir. Sütten çıkmış ak kaşıktırlar. Hoşgörülü, sabırlı ve olgundurlar. Onun dışındakiler ideolojiktir,
maksatlıdır, kişisel güdülerini kurumlarına mal edenlerdir, saldırgandırlar, hakaret etmekten ve tehdit etmekten başka bir şey bilmeyenlerdir.
İMO yöneticileri tam da “bozacının şahidi şıracıdır” misali Tezkoop-İş Sendikası’nın açıklamasını
kendine dayanak edinmiş. Tam da
yakışmış.
Bir de biz anlatalım Tezkoopİş’i. Başlangıçta Cansel Malatyalı’nın
direnişini sahiplenen Tezkoop-İş, ne
olduysa İMO yöneticileriyle kapalı
kapılar ardından gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından direnişten desteğini bir anda çekmiştir. Öyle ki
Tezkoop-İş’in direnişe desteğini çektiğine ilişkin açıklaması ÖDP’nin
Birgün gazetesinde “direniş bitti”

denilerek verilmiştir.
Öncelikle direniş kararını veren
Cansel Malatyalı’nın kendisidir. Ve
Tezkoop-İş üyesi olan Cansel Malatyalı doğal olarak da üyesi olduğu
sendikadan eylemi için destek istemiştir. Eylemin talebi, eylemin biçimi
daha başından belli olmasına rağmen
ve bunlarda herhangi bir değişiklik
olmamasına rağmen -tek değişiklik
mesai saatleri içinde süren oturma
eylemi belli bir aşamadan sonra geceli-gündüzlü oturma eylemine dönüşmüştür- Ankara Tezkoop-İş Sendikası eylemden desteğini tümüyle
çekmiştir.
Emekten yana bir sendikanın görevi direnen, hak arayan üyesine, dahası
üyesi olmasa da, sahip çıkmak, desteklemektir. Ancak hayır böyle yapmamıştır Tezkoop-İş Sendikası. “Sendikal kararlara uymakta zaafiyet
göstermiştir” gerekçesi arkasına sığınıp direnen, hak arayan Cansel
Malatyalı’yı suçlayarak desteğini
çekmiştir. Hangi sendikal kararlardan
söz ediyor Tezkoop-İş? Direnme kararı Cansel Malatyalı’nındır, sendikanın değil.
Beğen ya da beğenme, kendi çizgine uyar ya da uymaz ortada bir
hak arama eylemi vardır. Emekten
yana bir sendikaya düşen görev bu
hak arama eylemine en azından kendi
ölçütleriyle destek vermektir. Değilse
bunun adı emekten yana sendikacılık
olamaz. Düzen sendikacılığıdır. Müteahit oda yönetimlerine de böylesi
sendikacılar yakışır!
Son sözümüz DİSK, KESK,
TTB yöneticilerine. Destek çıktığınız İMO yönetimi polis işbirliğine,
direnenlere saldırıya devam ediyor.
Ve bunda hiç kuşkusuz İMO ve
TMMOB yöneticilerine verdiğiniz
desteğin de payı var. Bu yaşananların
bunca üzerinde durmamız, yazmamız,
teşhir etmemiz karşısında “olayı fazla
büyütmeye gerek yok” tavrı apolitik,
sınıfsal olmaktan uzak ve emekten
yana olmayan bir tutumdur. Unutulmasın ki sınıf karşıtı, emek düşmanı
anlayışlarla ideolojik mücadele sınıf
mücadelesinin en önemli cephelerinden biridir.
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ÜRETEN BİZİZ, EMEĞİMİZİ
ÇALAN İSE BİR AVUÇ ASALAKTIR!

Örgütlenmeden Hak Alma
Mücadelesi Verilemez!
Tüm İş Kollarında Örgütlenmeliyiz!

Gemi izolasyonunda
kullanılan asbest ve yapıştırıcı maddeler organ
tahribatı yaratırken süeklem, kas ve bel
EMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP rekli
ağrılarına neden olmakÇIKMAK İÇİN; ÖRGÜTLENMELİYİZ! tadır.
Bugün tersaneler en
Yazı dizimizin ikinci bölümünde
azgın sömürünün olduğu ve en çok
İnşaat, madencilik ve metal iş kollarını
iş cinayetlerinin işlendiği yerlerden
anlatmıştık. Bu bölümde de iş kollabirisidir.
rını kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz.
Dokuma İş kolu: Dokuma iş
Gemi İş kolu: Gemi sanayi iş kolu, her türlü dokuma sanayi, giyecek eşyası sanayi, hazır dokuma eşkolu, her türlü deniz araçları yapımı,
yası yapımı (trikotaj ve fermuar yaonarımı ve gemi bozma tezgahlarında
pımı), her türlü iplik sanayi (suni ve
yapılan işleri kapsar.
sentetik elyaf işleri dahil), çırçır
Gemi sanayi iş kolu işçi sağlığı
sanayi (idrofil pamuk yapımı dahil),
ve iş güvenliği bakımından olumsuz
çamaşırhanede yapılan işler, ütü,
koşullara sahiptir.
kola, boyama ve temizleme işlerini
Bu iş kolu "iş kazaları"nın yoğun
kapsar.
yaşandığı işkollarının başında gelir.
Dokumacılık iş kolu, Türkiye'nin
Onarım için çekilen gemilerin büyük
en eski ve imalat sanayinde Metal
bölümü nemli ve havasızdır. Çoğunsanayinden sonra istihdamın en fazla
lukla gemi taşıdığı asbest gibi zehirli
olduğu iş kollarından biridir.
maddelerden ya da atıklardan tüDokuma işkolunun önemli özelmüyle arındırılmadan onarıma çekilir.
liklerinden biri, eve iş verme sisteÇalışma sırasında atıkları zehirli
minin yaygınlığıdır.
maddeleri bünyelerine alan işçiler
Küçük ev tipi işletmelerde üretim
için yaşamsal tehlike kaçınılmazdır.
yapılması yanında, işverenin sağladığı
Özel tersanelerin çoğunda duş sistemi
bazı makinaların eve verilerek ev de
olmadığından, zehirli maddeleri bünüretimin sürdürülmesine de yaygın
yelerine alan ya da üzerinde kimyasal
olarak rastlanır. Bu nedenle sigortasız
atıklar bulunan işçiler, bu zararlı
işçi çalıştırma çok yaygındır. Küçük
maddeleri evlerine taşıyarak çocukve orta ölçekli işyerlerinde ise gelarına, eşlerine bulaştırır. Böylece
nellikle parça başı ücret ilkesiyle hatehlike halkası genişler. Zehirli gazreket edildiların, törpüleme ve rende sonucu yağinden çalışyılan dimer tozlarının yarattığı bronşit,
ma süreleri
yükselmekte,
verem gibi hastalıklar iş kolunun
12-13 saati
başlıca sorunlarındandır.
aşmaktadır.
Gemi teknelerinde yapılan baİş kolunkımlarda, yüksek atım verilmesi sodaki küçük işnucu elektrik çarpması ölümleri artırır.
yerlerinin büİş kolunda en sık rastlanan hastalıklar
yük bölümü
bronşit, verem gibi akciğer hastakonfeksiyon,
lıklarıdır. Uzun süreli kaynak işlerinde
trikotaj, boyetersiz malzeme kullanımı nedeniyle
yama gibi
görme bozuklukları meydana gelir.
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belli alanlarda uzmanlaştıklarından,
aynı işi yapan bir çok işyeriyle rekabet
edilmekte, yüksek teknolojinin getireceği maliyetlerden kaçınmak için
emek yoğun teknoloji tercih edilmekte
ve işgücü maliyetlerini aşağı çekmek
için yasal düzenlemelerdeki hakların
çok altında çalıştırma yöntemleri uygulanmaktadır.
AKP iktidarının elli kişiden az
işçi çalıştıran işyerlerinin işletme
belgesi alma zorunluluğunu kaldırması sonucu dokuma iş kolunda da
kaçak çalışmanın önü açılmış, iş sağlığı ve güvenliğine dair hiçbir önlemin
olmadığı küçük işyerlerinde çalışan
işçiler kölelik koşullarına terk edilmiştir.
Dokuma iş kolunda kadın ve çocuk işçi istihdamı yaygındır. Bunun
sonucunda işçi ücretleri daha da geriye çekilmektedir.
İş sağlığı, meslek hastalığı denildiğinde bugün akla ilk olarak kot
taşlama işçileri ve silikozis gelmektedir.
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Silikozis: Kumlama işinin yapıldığı
işyerlerinde çok küçük tozların akciğere yerleşmesi, akciğer dokusuna
yapışması sonucu dokulardaki suyun
bu tozlar tarafından emilmesiyle gelişen bir hastalık ve ne yazık ki tedavisi yok! Silikozis tamamen önlebilir bir hastalık. Yeter ki gerekli iş
güvenliği ortamı sağlansın. (Silikozis
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sadece dokuma işçilerin de görülen
bir hastalık değildir. Maden işçileri,
kiremit ve tuğla fabrikalarında çalışan
işçilerin de en sık karşılaştığı hastalıklardan biridir)

Gıda Sanayi İş kolu: Gıda
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sanayi iş kolu, istihdam yoğunluğu
açısından imalat sanayi içinde 4. sırada yer almaktadır.
Gıda maddeleri yapımı sanayi,
tüketime mahsus gıda maddelerinin
yapımı, her çeşit gıda maddelerinin
konserve yapılması, saklanması, ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu
maddelerden yiyecek yapımı, içki
ve tütün sanayi gibi işleri kapsar.
İş kolu, un ve unlu mamüller,
bitkisel ve hayvansal yağlar, sebze
ve meyve işleme, mezbahane ürünleri, şeker ve şekerli maddeler üretimi, diğer maddeler üretimi olmak
üzere 6 alt sanayi grubundan oluşmaktadır.
Gıda sanayi iş kolunda sorunların
yaşandığı işyerlerinin başında fırınlar
gelir.
Fırınlarda sigortasız çalıştırma
yaygındır. Fırın işçileri çoğunlukla
3-5 ay çalıştıktan sonra işten çıkarılır.
Başta fırınlar olmak üzere, gıda
iş kolunun büyük bölümünde işin
niteliği uzun süreli çalışarak vasıf
kazanmayı gerektirmediğinden işten
çıkarmalar yaygındır. Fırınlarda işçi
sağlığı ve işgüvenliği koşulları da
son derece olumsuzdur. Havasız ve
rutubetli ortamlarda günde 12-14
saat çalışmak zorunda kalan işçilerde
romatizma ve benzeri hastalıklara
rastlanır. Ayrıca, un tozlarına bağlı
olarak da çeşitli sağlık sorunları ya-

şanmaktadır.
Fırınlarda
gece çalışması
da yaygındır.
Gıda sanayi iş kolunda
mevsimlik işçi
yaygındır. Bu
iş kolu kapsamındaki konservecilikte
bahar ve yaz
ayları dışında
çalışma yapılamamaktadır. Ege'de üzüm, Karadeniz'de çay toplama ve işleme gibi
işler mevsimlik çalışmayı gerektiren
işlerdir.

Çimento, Toprak ve Cam İş
kolu: Kapsamı, metalden başka maden sanayi, çimento sanayi, her türlü
toprak ve seramik sanayi ile çömlek,
çini, fayans yapımı ve çimento, alçı,
taş ve toprak kullanılarak yapılan
yapı malzemesi, cam ve camdan yapılma eşya sanayi gibi işlerdir. İmalat
sanayi içinde istihdam yoğunluğunun
fazla olduğu iş kolları arasındadır.
İş kolunun toprak alt sektöründe,
özellikle tuğla, kiremit işyerlerinde
geçici-mevsimlik, istikrarsız istihdam
söz konusudur. Bu sektörlere bağlı
işyerlerinde tozlu ortamda çalışmaya
bağlı olarak deri ve akciğer rahatsızlıkları sıklıkla görülmektedir.
Çocuk işçi çalıştırma yaygındır.
Bir dönem basında gündeme gelen
(gelebilen) Tekirdağ bölgesindeki
tuğla fabrikalarında, yaşları 7-14 arasında değişen işçi çocuklar karın tokluğuna, tam anlamıyla köle gibi çalıştırılmaktadır. Bu gibi örnekler yaygındır.

Petrol-Kimya ve Lastik İş
kolu: İş kolunun kapsamı, "petrol
arama, ham petrol, sair akaryakıt
ve tabii gaz tasfiyehaneleri ve petrol
mamülleri sanayi (LPG dahil), akaryakıt depo ve istasyonları, akaryakıt
taşınması, satışı, ecza ve kimya sanayi, pil, batarya ve akümülatör sanayi, tabii ve suni lastik ve kaucuk,
plastik, bakalit, linolyum, muşamba
ve benzeri sanayi ve bu maddelerden

yapı, elektrik, sıhhı malzeme, ev
eşyası ve her türlü eşya yapım işleri"
olarak tanımlanmıştır.
İş kolunda, petrol arama ve işleme
gibi "stratejik" nitelikte önemli sanayi
kuruluşları yanında hemen hemen
tüm sanayi sektörüne ham, ara ve
nihai ürünler sağlayan işletmeler vardır.
İş kolunun önemli özelliği hammadde ve teknoloji olarak dışa bağımlılığı ve emperyalist sermayenin
diğer sektörlere göre çok daha yoğun
olmasıdır.
2008 yılında Türkiye günlük 633
bin varil petrol alımı ile en fazla
petrol ithal eden ülkeler arasında 13.
sırada yer alıyordu. Türkiye'nin enerji
tüketiminin %40 kadarını petrol oluşturmaktaydı. Petrol ihtiyacının ancak
%10'u civarında yerli üretim (ki o
yerli üretimin de yarısından fazlasını
emperyalist ortaklı kuruluşlar gerçekleştiriyor) tarafından karşılandığı
bilindiğinde, petrol konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığının boyutları
anlaşılır.
Petrol-kimya ve lastik iş kolu yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de işçi sağlığı ve güvenliği açısından en riskli iş kollarından birisidir.
İş kolunda, özellikle petrol bayileri, küçük lastik-plastik atölyeleri
gibi işyerlerinde sigortasız, bildirimsiz
çalıştırma yaygındır.

Tarım Sektörü ve Tarım,
Ormancılık, Avcılık ve
Balıkçılık İş kolu: Tüzükte, bu
iş koluna giren işler şöyle belirlenmiştir. "Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tomrukçuluk,
her türlü teraslama işleri ve tarım
ve bahçıvanlık okulları hizmetleri,
avcılık ve av hayvanlarının üretilmesi, balıkçılık, süngercilik ve
benzeri su ürenlerinin çıkarılması
işleri."
İş kolundaki işler genellikle mevsimlik işlerdir ve buralarda çoğunlukla
mevsimlik ve geçici işçiler çalışmaktadır. Geçici tarım işçileri, tarımsal
işgücü ihtiyacının en yoğun olduğu
ekim, dikim, sulama, hasat gibi dö-
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nemlerde genellikle bir bölgeden başka bir bölgeye giden; aynı işletmede
yıl içerisinde belirli bir süre çalışan
işçilerdir. Tarım işçilerinin çok önemli
bir bölümünü oluştururlar.
Tarım işçileri, ağır ve olumsuz
çalışma şartları altında çalışmaktadırlar. Tarımsal ürünün niteliğine
bağlı olmakla birlikte çalışma süreleri
çok uzundur. Çalışmaya genellikle
sabahın erken saatlerinde başlar ve
akşamın ilerleyen saatlarine kadar
devam ederler. Günlük çalışma süresi
belirlenmediği için, fazla çalışma ya
da hafta tatili ücreti gibi ödemeler
söz konusu değildir. Çünkü tarım
kesiminde ücretin, çalışılan güne
göre ödenmesi uygulaması kuraldır.
Tarım kesiminde ücretler, sanayi
ve hizmetler kesimine göre düşüktür.
Özellikle, mevsimlik ve geçici çalışanların, çalışma süresine bağlı olarak
elde ettikleri gelirin istikrarsızlığı, 6
aylık kazançları ile 12 aylık geçimlerini sağlamak zorunda oluşları,
gelir düzeylerini ve yaşam standartlarını düşürür. Belirli bir ücret ve
gelir düzeyi söz konusu değildir. Çoğunlukla da asgari ücretin altında
seyreder. Diğer taraftan, tarım işçilerine ücretlerinin zamanında ödendiği
de söylenemez, genellikle işveren
ve aracıların uygun gördükleri zamanda ödeme yapılır.
Tarım sektörü, insan beslemesinin
temeli olarak stratejik bir öneme sahiptir. Dünyada tarım alanlarının daralması, küresel ısınmaya bağlı olarak
iklim koşullarındaki dalgalanmalar,
kuraklık vb. tarımda da kara dayalı
kapitalist üretim koşulları ile birleştiğinde ortaya 800 milyondan fazla
insanın yatağa aç girdiği, buna karşılık
tarım ürünleri fiyatlarının hızla arttığı
bir durum çıkıyor. Dünya Bankası
rakamlarına göre temel gıda maddesi
durumundaki ürünlerde son üç yıldaki
ortalama fiyat artışı %83 oldu. Bu
durum, tekellerin kar artışının dünya
halklarına açlığı üzerine olduğunu
göstermektedir.
Tarım sektörü açısından önemli
olan diğer bir nokta da Türkiye'nin
dünyada toprak rezervi kalmayan 19
ülkeden biri olmasıdır. Bir yandan
büyük ölçü de erozyon, diğer yandan

tarım alanlarının tarım
dışı kullanılması sonucu,
tarımsal alan
daralmaktadır.
1980 sonrası Türkiye'nin tarımsal üretim yapısı ve dış ticaretinde büyük değişiklikler meydana geldi. Tarım da kendi kendine
yetebilen bir konumda olan Türkiye,
uygulanan emperyalist politikalarla
bu özelliğini yitirerek, pek çok ürünü
ithal etmek zorunda kaldı. Tarım da
net ihracatçı konumdan, net ithalatçı
konuma gelindi.
Türkiye'de uygulanan emperyalist
politikalarla küçük toprak sahibi çiftçiler tasfiye edilmekte, sonuçta bu
sürecin kazananı hakimiyetlerini tüm
dünya da sürdüren dev emperyalist
tarım-gıda şirketleri olmaktadır.
Bir diğer sorun ise, bu alanda
üretimin küçümsenmeyecek oranda
doğa olaylarına, hava durumuna vb.
bağımlı olmasıdır. Örneğin, küresel
ısınma ve suyun sanayide kullanılmasından, emperyalist tekellerin suları
kirletmesinin sonucu dünyanın pek
çok ülkesinde kullanılabilir su kaynakları azalmaktadır. Kuraklık önemli
bir sorun olarak tarımsal üretimi etkilemektedir.

Hizmetler Sektörü: Türkiye'de
istihdamın en fazla olduğu sektör
“Hizmetler Sektörü”dür. Bu sektörün kapsamına; ticaret, komisyonculuk, tamirat, oteller ve lokantalar,
gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, eğitim, sağlık ve sosyal işler,
kamu hizmetleri, diğer toplumsal,
sosyal ve kişisel hizmetler, ulaştırma,
depolama, haberleşme gibi işler girmektedir. Bu sektörün kapsamı içine
giren, istihdamın en yoğun olduğu
başlıca iş kolları şöyledir:
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel
Sanatlar İş kolu: İş kolu, "her

türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları,
kredi, esham ve tahvil borsaları, her
türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile
dernekler, noterler, işçi ve işveren
kuruluşları (istihdam büroları vb.),
her türlü sınai, tarımsal ve hayvansal
maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları, sahne, perde
ve benzeri gösteri sanatları, müzik,
resim, heykel, dekorasyon, edebiyat
ve benzeri güzel sanatlarla ilgili
işler"i kapsamaktadır.
Ticaretin yanı sıra özellikle bilgi
teknolojisi ve hizmet üretiminin öne
çıkması, mal ve enerji üretiminin altyapısını oluşturması sonucu, günümüzde büyük önem kazanmış, gerek
işyeri ve işletme bazında, gerekse bu
iş kolunda çalışan işçi yoğunluğu açısından, iş kolları arasında en büyük
işkollarından biri durumuna gelmiştir.
İşyerlerinin küçük ve dağınık olmasının yanı sıra önemli bir bölümün
de işverenin kendisinin ve yakınlarının çalışıyor olması, yine bir çok
işyerinde, işgücünün fazla bir nitelik
gerektirmemesi, kaçak işçi çalıştırmanın yaygınlığı, kamu işyerlerinde
memurlaştırma ya da sözleşmeli personel istihdamının yaygın biçimde
uygulanması, özelleştirmeyle birlikte
işçi sayısında görülen azalma ve sendikasızlaştırma iş kolunda karşılaşılan
sorunların başında gelir. İş kolundaki
bir çok iş ve işyeri, belirli-belirsiz
zamanlı çalışmaya, taşeronluğa, öğrencilerin ve genç işçilerin istihdamına
açıktır. Kadın işçilerin oranı ise iş
kolunda yüksektir.
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mızı sağlamlaştırdığımız, örgütün tavır ve politikalarını
içselleştirdiğimiz,
örgütle bütünleştiğmiz noktada örgüt
bilincimiz güçlenecek ve bu ruh haliyle savaşan olacağız. Örgüt bilincimiz güçlendiği her noktada da girdiğimiz her çatışmada galip gelen, devrimci olan olacaktır.
Devrimin çıkarları, düzen-devrim çatışmasında bir adım öne geçen
olmaktır.
Bu çatışmayı sürekli tutmadığımız
noktada, örgüt bilincini oluşturmadığımız noktada galip gelen düzenin çıkarlarıdır.
Yaptığımız her işi bu bilinçle yap-

Ders: Örgüt Bilinci ve
Örgüt Ruhu
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Merhaba, Devrimci Okul okurları. Bu haftaki konumuz, Örgüt Bilinci ve Örgüt Ruhu.
“Örgüt nedir”? diye başlayalım
dersimize: "Belli bir amaç ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmiş,
kendi içinde bir program ve tüzüğe sahip, ulusal, mesleki, ekonomik, dinsel, sınıfsal, siyasal ya da benzer ortaklıkları olan topluluk veya grup"
olarak tanımlanır. Ve bizim örgütten ve
örgütlü olmaktan anladığımız aynı
amaç doğrultusunda ortak hedefimiz olan devrim yürüyüşümüzde,
devrimin ihtiyaçlarını karşılayacak
politikaları üretmek ve bu politikaları
hayata geçirmektir.
Örgüt sadece maddi bir bütün
olarak değerlendirilemez. Örgüt bir
ruh ve duygu birliğidir. İdeolojik ve
siyasi birliğin üzerine ruh ve duygu birliği kurulmadığında bir örgütten söz
edilemez.
Örgütlü olmak sahip olduğumuz
sınıfın ideolojisini her şart altında sürdürmek ve düşmanın tüm saldırılarına karşı koyabilmektir.
Öyle ki devrimcilik sürekli bir savaş halidir. Her devrimcinin beyniyaşamı, düzen ve devrim için bir cenk
meydanıdır. Ve kuşkusuz ki bu savaşın
sonuçlarının en somut görüldüğü yer ise
pratiğimizdir. Örgüt bilinci ve örgüt ruhu
bu somutlukta kendini gösterir.

–Örgüt Bilinci ve Ruhu İle
İş Yapmak Her Koşulda
Devrimi Savunmaktır
Her koşulda devrimin çıkarlarını,
tavrını, politikalarını savunmak önemlidir. Devrimciler tüm yaşamları boyunca burjuva ideolojisinin bombardımanı altındadırlar. Bu durum sürekli bir
çatışma halini beraberinde getirir. Bu
ideolojik bir savaştır. İdeolojik donanımımızı, Marksist-Leninist bakış açı-
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Her devrimci bu misyonu üstlenmek için kendisini geliştirmeli ve yenilemelidir. Hareketin ihtiyaçlarına
bağlı olarak bu gelişimi sağlamalı ve
emek harcamalıdır. Aksi halde örgüt
bilincinden, sorumluluğu ve güveninden uzaklaşmış oluruz.
Örgüt ruhundan uzaklaşmak demek devrimin çıkarları için emek
harcamamak demektir.
Örgüt bilincini taşımak yılgınlıkların, baskıların karşısına inançla, kararlılıkla yürüme iradesiyle çıkmaktan
geçer.

–Örgüt Bilinci ve Ruhu
Pratikte Yaptığımız İşte
Kendini Gösterir
Örgüt bilinci ve ruhu, iktidarı
alma hırsı ve coşkusu günlük çalışmalarımızda en küçük bir işi örgütlerken de ortaya çıkar. Ve
böylece örgütün programını daha
sağlıklı hayata geçiren oluruz. Ve
yaptığımız işten sonuç alarak
örgüt bilinciyle hareket ederiz.
Yaptığımız her işte aldığımız
her görev ve sorumlulukta örgüt
bilinciyle hareket etme sorumluluğunda olmalıyız.
Tarihimizde yer alan birçok deney
ve bunun sonucunda oluşan tecrübelerden sonuçlar çıkarmalıyız. Halka
ve kendine güvenerek atmalıyız adımlarımızı. Halkımızla örgüt arasında
oluşturulan bağ, halka güvenmemizden geçer.

Örgüt Bilinci
ve Örgüt Ruhu
mak, attığımız her adımı örgüt bilinciyle atmak önemli ve gereklidir.
Örneğin bir mahallede, gecekondu
yıkımlarına karşı bir faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyet içerisinde halkla kuracağımız bağ, örgütleyeceğimiz eylemler, alacağımız kararlar… Sonuçta neyi niçin yaptığımızın bilincinde olmamız gerekir. Aksi halde bir süre sonra sadece söyleneni yapan oluruz. Bu
da bir süre sonra yürüttüğümüz çalışmada söylenenden öteye gitmeyen,
sonuç alınamayan, emek harcamamış
olduğumuz sonucunu doğrurur. Yaptığımız işin devrim için olduğunun bilincinde olmak, örgütlü ruh halinde olmakla birlikte gelişir. Çünkü örgüt bilincini taşımak bu coşkulu ruh halini
doğurur. Bunu yaratan, örgüte olan güveni ve bağlılığıdır. Elbetteki bu güvenin ve bağlılığın temelinde de ideolojik sağlamlığımız vardır.
Bu güven Niyazi Aydın'ın dilinde
"Ben varsam Devrimci Sol vardır"
şeklinde somutlanır. Ben varsam
umut da vardır. Bu söz büyük iddia ve
sorumluluğu barındırır. İfade ettiği güven ve bağlılıktır.

Halka güveneceğiz. Onları eğiterek, birlikte değişip dönüşerek, devrimcileşerek yapacağız bunu. Bunun
ise en somut olanı pratiktir. Pratikte
görev vererek, adım atmalarını sağlayarak yapacağız. Kendimize ve örgütümüze güvendiğimiz, güvenimizi güçlendirdiğimiz noktada başarılı
sonuçlar alacağız.
- Örgüt bilinciyle hareket etmek;
günlük yaşamımızda kitle ilişkilerinde
faaliyet alanında, eylemde örnek olmaktır.
- Kendimizden önce örgütün ve
yoldaşlarımızın güvenliğini alıp, geleceğini düşünmektir.
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Savaşan
Kelimeler
‘NEFRET SUÇU’
"Nefret suçu" kavramı ilk olarak eşcinsellere yönelik
saldırılarda kullanılsa da başta reformist kesimler olmak
üzere solun önemli bir bölümü tarafından hızla benimsendi
ve yaygınlaştırıldı. Artık bu kavram faşist saldırılar, kontrgerillanın katliamları için dahi kullanılır hale getirildi.
"Nefret suçu" kavramı için yapılan bir tanımlamada şöyle denilmektedir: "Nefret suçları dünya çapında başta etnik,
ulusal ve dini kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli olmak üzere; sağlık durumu, zihinsel ya da fiziksel
engellilik, toplumsal statü, siyasi ve felsefi görüş eğitim durumu gibi özelliklere yönelik olarak da işleniyor. Bu suçlar
taciz veya hakaretten, mülk ve eşyalara zarar vermeye, okul
veya işyerinde zorbalıktan, kundaklama ve cinayete kadar
varabiliyor." Bu tanımda sayılanların çoğuna yabancı değiliz elbet, ancak biz bunları bu güne kadar "nefret suçu" olarak değil "faşizmin baskısı" olarak tanımladık.
"Nefret suçu"na geniş bir çerçeve çizildikten sonra Hrant
Dink'in katledilmesi, Zirve Yayınevi katliamı, Çingene halkımızın Manisa Selendi'den sürgün edilmesi, Kürt halkına yönelik baskılar, katliamlar gibi faşizmin işlediği tüm

suçlar "nefret suçu" olarak adlandırılabiliyor.
Oysa bu tamamen sınıfsallıktan uzak bir yaklaşımdır. En hafif tanımıyla apolitikliktir. İster bilinçli ister bilinçsiz yapılsın faşizmi yok saymak,
aklamak anlamına gelir.
İster devletin bizzat kendi eliyle örgütlediği, ister gerici faşist ideolojilerle halkın belli kesimlerini kışkırtması sonucu gerçekleşen saldırılara "nefret suçu" denilmesi
doğru değildir. Bu, saldırıların sınıfsal nedenini ortadan kaldırır, gerçek sorumluların kim olduğunu bulanıklaştırır, faşist politikaları görmezden gelip gizleyerek konuyu basit
bir adli olaya indirgemek olur. Faşizmin istediği de budur.
"Nefret suçu" söyleminin sol içinde yaygınlaştırılması
bilinçli bir tercihtir. Bir ağız alışkanlığı değildir. Geçmişte
solun dilinde böyle bir tanım olmayıp sonradan girmiştir.
1979'da Maraş Katliamı için kimse "nefret suçu" tanımı yapmamıştır. Veya 1915 Ermeni Soykırımı, 6-7 Eylül için de aynı
durum geçerlidir. Geçmişte katliamların, sürgünlerin, soykırımların adı konulur, "nefret suçu" gibi söylemlerle yumuşatılmazdı. Bugün "nefret suçu" gibi kavramların kullanılması açık ki, solda yaşanan dönüşümün sonucudur.
Faşizmin baskısını üstüne çekmek istemeyenler tepki çekmeyen bir dil, tepki çekmeyecek kavramlar keşfetmektedir. Biz dilimizi yumuşatmayız. Faşizmin katliamının da baskılarının da adını koyar, yaşananların bir kaç kişinin bireysel
duyguları olmadığını biliriz ve doğru hedefi gösteririz. Nefret suçu değil, faşizmin baskı ve terörüdür.

- Olmaz yapamam dedeğil, düzenin çıkarlarına hizYaptığımız
işin
devrim
için
olduğunun
meden, her göreve hazır
met etmektir. Küçük bürjuvabilincinde olmak, örgütlü ruh halinde
olmak, her ihtiyaca karzinin bireyciliği, otorite tanışılık verebilmektir.
mazlığa, örgüt bilincinin zaolmakla birlikte gelişir. Çünkü örgüt
- Hata yapmadan,
yıflamasına neden olur.
bilincini taşımak bu coşkulu ruh halini
korkmadan, sorumluluk
Önderimiz, şehitlerimiz
doğurur. Bunu yaratan, örgüte olan
duygusuyla titizlikle çaörgüt bilincini yaşamları ve
güveni ve bağlılığıdır. Elbetteki bu
lışıp, emek harcamak deölümleriyle somutluyor.
güvenin ve bağlılığın temelinde de
mektir.
Her koşulda devrimin çıideolojik sağlamlığımız vardır
- Olayları çözümlerkarlarını düşünmek demek,
ken, değerlendirmelerde
Enginler gibi işkencelerde ölübulunurken sonuçtan demü göze almaktır. Her koşulda
mıza karşı sorumluyuz. Ve aynı şeğil, neden-sonuç bağlantısını kuve her yerde yüzümüzün örgütten
kilde kendimize de… Gerek gelişirarak, hareket etmek ve sonuca
yana olmasıdır.
mimiz
olsun,
gerekse
de
eksiklerimiz,
varmaktır.
tüm bunlara sorumluluk duygusuyla
Bu bilinci taşımak ve örgüt ru- Örgütlü mücadeleninin gelişyaklaşırız. Eskinin yerine yeniyi koyhuyla hareket etmek için ideolojimizle
mesi için devrimci kişiliğini bümaya çalışırız. Bu noktada çaba harne kadar bütünleşmişiz, örgütün poyütmek, biçimlendirebilmektir.
camak örgüt bilincinin ve örgüt ru- Halka duyduğu sevgiyi, devlitikalarını ne kadar kavrayıp hayata
hunu taşımanın sonucudur.
rime olan inanç ve coşkuyu her
geçirebiliyoruz, değer ve gelenekleYoldaşlarımızın eksiklerini tadaim diri tutmaktır.
rimizi ne kadar içselleştirmişiz tüm bu
mamlamamak, olumsuzlukları olum- Adaletli, ilkeli olmaktır.
soruları kendimize sormalıyız. Ve
luya çevirmemek, eleştirmemek ve
doğru cevapları alana kadar emek harSorumluluk Duygusu,
eleştirinin, özeleştirinin gereklerini yecamalıyız.
rine getirmemek örgüt bilincinden
Örgüt Bilinci ve Ruhunun
Örgüt insanı olmak demek, ekip
uzaklaşmanın sonucunda olur.
Sonucudur
ruhuna sahip olmak, örgüt bilincine
Örgüt bilincinden, biz duygusundan
Devrime, halkımıza, yoldaşlarıuzaklaşmak bencilleşmektir. Devrime
sahip olmaktır.
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Gençliğin
Gündeminden

Başbakanın İtirafı: “İmam-Hatip
Liseleri Sivil Faşist Yetiştirme Yerleridir!”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde,
2012-2013 eğitim öğretim yılı ve toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Konuşmasında da kendisinin bile haberi olmadan bir olayı aydınlatmış oldu. "Teröristler, anarşistler
yetişmediği için mi imam-hatipleri kapattınız."
Erdoğan'a göre onlara mühalif olan, onları eleştiren,
hiçbir zulme boyun eğmeyen, demokratik liseler isteyen,
parasız eğitim isteyen herkes "anarşist, terörist"tir.
Niye imam-hatiplerde "Anarşistler, teröristler" yok?
İmam-hatip liselerindeki öğrenciler kimler? Nasıl bir eğitim alıyorlar? Alınan eğitimin içeriği nasıl?
İmam-hatip liselerinde okuyan öğrencilerde halk çocuklarıdır. İmam-hatip liselerinde okuyan öğrencilerinde
düz liselerdeki öğrencilerden bir farkı yok. Fark sadece
bu ülkeyi yönetenlerin imam-hatip liselerini arka bahçeleri gibi görmeleridir. Fark sadece imam-hatip liselerinde bilimsel bir eğitim değil gerici bir eğitime dayalı bir
eğitim sisteminin olması.
Sayı: 331

Yürüyüş
23 Eylül
2012

Bu eğitim sistemi imam-hatip liselerinde okuyan öğrencileri bilimsel bir eğitime değil, dogmatik bir eğitime
mahkum ediyor. Bu nedenledir ki, imam-hatip liseleri devletin ihtiyaçlarına göre kullandığı liselerdir.
Erdoğan'nın "Dindar nesil yetiştireceğiz" dediği kesimin kim olduğuna bakacak olursak: Dindar nesil Sivas'ta
Alevileri diri diri yakanlardır? Maraş'ta ana karnındaki bebekleri katledenlerdir.
Başbakan demedi mi "şifre" skandalından sonra."İstesek bizde YGS'yi protesto edenlerin karşılarına 5-10
bin gençi çıkarırız" diye. Bu düpedüz “imam-hatip lise-

lerinde okuyan öğrenciler benim neferlerim, ben onları bana
karşı gelenler için kullanırım” demektir.
İmam-hatip liselerinden "anarşist terörist" çıkmaz
tabi. AKP'nin anarşist, terörist diye kastettikleri kişiler bu
vatan için emperyalizme karşı mücadele edenlerdir. Halkı için canını verenlerdir. Ya AKP’nin imam hatiplerinden yetişen “dindar kesim”leri kimdir? Amerikan uşaklarıdır. Emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlardır. İslamcıların tarihi işbirlikçiliktir. Tarihleri boyunca emperyalizme uşaklık yapmış, ülkemizde de halka karşı kontrgerillanın kullandığı maşalardır.
Düzenin halkı sömürmesi, açlık ve yoksulluk karşısında
şükreden, boyun eğen, emekçi halkın mücadelesine engel
olan kesimdir.
AKP, imam-hatip okullarıyla yoksul halkın inançlarını sömürüyor. Çocuklarınızı imam-hatiplere gönderin diyor. Kendi çocuklarını imam-hatip okuluna göndermiyor,
Amerika’da özel okullarda okutuyor.
Liselerin örgütlenme potansiyeli yüksektir. Geçen
sene örgütlediğimiz "Füze Kalkanı Değil Demokratik
Liseler İstiyoruz!" kampanyamız kapsamında liselileri
harekete geçirmeye çalıştık. Türkiye'nin bir çok yerinde
çadır açtık. Defalarca saldırıya uğradı çadırlarımız. Kampanyamız bize göstermiştir ki, liseliler örgütlenebilir. Liseliler harekete geçirilebilir. Geçirildiğinde büyük bir güç
olur. Erdoğan'ında korkusu budur. Bu yüzden halkını vatanını seven liselilere "terörist" diyor.
Erdoğan'ın korkusunu gerçek kılacağız. İmam-hatip lisesi öğrencileri de halk çocuklarıdır. Tüm halkın çocuklarını örgütleyeceğiz.

Li̇seli̇ Dev-Genç’li̇ler, 4+4+4 Geri̇ci̇ Eği̇ti̇m Si̇stemi̇ne Karşı
Parasız, Bi̇li̇msel, Demokrati̇k Eği̇ti̇m Mücadelesi̇ Veri̇yor!
Yeni eğitim yılına daha başlamadan ülkemizin dört bir
yanından 4+4+4 eğitim sistemine karşı tepkiler yükselmeye devam ediyor. AKP’nin istediği gerici gençliği yaratmak için tasarladığı 4+4+4 eğitim sistemine karşı herkes tepkili. Tüm liseliler biliyor ki bu sistem bilimsellikten uzaktır. Genel geçer bilgilere ve ezbere dayalı olan
sistemlerinde, şimdi gericilikten başka ezberleyecek bir
şey de yok.
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak “Parasız Eğitim
Sınavsız Gelecek Hakkımız” kampanyasına devam ederek eğitimin halk için olmasını, bilimsel demokratik bir
eğitim olmasını istemeye devam edeceğiz. Liselerimizi iktidarın istediği gibi yönetmesine ve 4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği bütün gericiliğe karşı mücadele edeceğiz.
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Mahallelere zorla kurulan İmam Hatip Liselerinde de
örgütleneceğiz. Mahallesinde veya semtinde tek olduğu
için zorunluluktan imam hatip lisesine giden liselilerle
de birlikte bu sisteme karşı mücadele edelim. Düşmanın
her saldırısını bir
koza dönüştürebilmek bizim elimizde. Halkın
hiçbir kesiminin
memnun olmadığı bu sistemde tüm liseler,
tüm liseliler bizim olacak!

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Ülkemizde Gençlik

4+4+4 SÖMÜRÜNÜN FORMÜLÜDÜR
ÇÖZÜMÜ HAK ALMA MÜCADELESİDİR
AKP'nin 4+4+4 formülüyle isimlendirilen eğitim sistemi resmi olarak
geçtiğimiz hafta başladı. Böylelikle
8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması
kaldırılarak, yerine 12 yıllık zorunlu-kademeli eğitim getirildi.
Neredeyse her sene yapılan sistem
değişiklikleri, AKP’nin “dinci” nesiller yetiştirme amacına hizmet ediyor. Kendi kadrolarını yetiştiren,
devleti tüm kurumlarıyla ele geçiren
ve hala da geçirmeye devam eden
AKP, eğitim sistemindeki bu köklü
değişiklikle din eğitimini yaygınlaştırmak istiyor.
Nisan 2012’de yürürlüğe giren yasadan tam 17 milyon öğrenci etkileniyor. 17 milyon öğrenciye eğitim
verecek öğretmen sayısı ise 800 bin.
Bunlardan 2,7 milyon öğrenci ile 104
bin öğretmen İstanbul’da bulunuyor.
4+4+4’e göre eğitim sistemi 3’e
bölünüyor: Her biri 4’er yıl olmak
üzere ilkokul, ortaokul ve lise…
5. sınıfa başlayacak 1 milyon
228 bin öğrencinin 98 bini İmam
Hatip ortaokuluna gidecek.
Seçmeli dersler şöyle: Kuran-ı
Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Kürtçe.
Sadece 5. ve 9. sınıf öğrencilerine verilen seçme hakkı için, 10-12
Eylül başvuru süresi olarak belirlendi.
Bir genelge ile duyurulan bu süre, öncesinde velilere açıklanmadı. Yani
“seçme” hakkını veren devlet, süreyi
kısa tutarak ve önceden duyurusunu yapmayarak, hakkı geri almış
oldu. Seçmeli derslerin okullar açılmadan seçilmesini dayatan devlet,
bir katakulliye getirerek, dini eğitimi
tüm öğrencilere vermek istemektedir. Karşı çıkan olursa da, “Sen dinini öğrenmek istemiyor musun?”
diyerek baskı altına almaktadırlar.
Genelgeden haberi olmadığı için seçim yapamayan öğrencilere, okul
idareleri kendi istedikleri dersleri verecekler…

Sabahçı-öğlenci eğitim düzenine
geri dönülürken; yabancı dil eğitimi
ilkokul 2. sınıftan itibaren başlayacak.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci
zorunlu liseye başlayacak.
Bir yandan 4+4+4 eğitim sistemi
hayata geçerken; öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD), Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili yeni bir rapor daha hazırladı. "Eğitime Bakış 2012" başlıklı rapor, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle kıyaslıyor ve bir sıralamaya koyuyor. 2010 yılı verilerine dayanılarak yapılan rapora göre,
Türkiye OECD ülkeleri arasında
son sıralarda yer alıyor.
OECD'nin verdiği bilgilere göre:
Nüfusun %58’i ilkokul mezunu. Nüfusun %11’i ortaokul eğitimi alırken;
ancak %10’u liseye gidebiliyor. Üniversitelilerin oranı ise %13…
“Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21.7,
liselere 17,6 kişi… Raporda yer
alan en yeni Türkiye verisi olan
2000’de Türkiye, eğitime milli gelirin yüzde 2,5’ini ayırmış.” (İsmet Özkul, HaberTürk, 15.09.2012)
Eğitimine gelirinin yüzde 2,5’ini
ayıran bir devletten ne beklenebilir?
Eğitim her şeyin temelidir. AKP ise
eğitimi paralı yapıyor, parasız eğitim
hakkını anayasadan çıkartıyor, eği-

OECD'nin verdiği
bilgilere göre: Nüfusun
%58’i ilkokul mezunu.
Nüfusun %11’i ortaokul
eğitimi alırken; ancak
%10’u liseye
gidebiliyor.
Üniversitelilerin oranı
ise %13…

time az bütçe ayırıyor, eğitimi gericileştiriyor… Okullar ticarethane,
öğrenciler de işçi olarak görülüyor.
4+4+4 ile çocuklar 9 yaşından itibaren imam hatip ve meslek lisesi eğitimlerine yönlendirilecek. 4 yıllık
mesleki eğitimin ardından 13 yaşındaki
çocuklar “stajyer” adı altında çalıştırılacaklar. Çocuklarımızı çalıştırarak,
işlerini bedavaya yaptıracaklar. Bu
nedenle 4+4+4 sadece bir eğitim sorunu değil, aynı zamanda işçi sınıfının
haklarına yapılan bir saldırıdır da…
5 işçi çalıştıran işyerleri dahi artık stajyer işçi çalıştırabilecek. Böylelikle çocuklarımız daha okul çağında ucuz iş gücü olarak kullanılacaklar. AKP, stajyer işçi ücretlerini de
düşürdü: “Yine Torba Yasa ile stajyerlerin ücretleri brüt asgari ücretin
yüzde 30’undan net asgari ücretin
yüzde 30’una indirildi. Bu ücret,
20’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde aylık 200 TL dolayına,
20’den az işçi çalıştıran işyerlerinde
ise 100 TL’nin altına düşüyor.”
(Atilla Özsever, Yurt, 14.09.2012)
4+4+4, gençlerin eğitimle zapturapt altına alınmasıdır. Sistem dayatmalarla kendi işçisini yaratmak dışında
bir şey yapmamaktadır. İhtiyacı olduğu kadar eğitim verecektir yine…
Daha fazlasını değil… Eğitim sistemi,
düzenin kendi varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan kadarını
öğretmek üzerine kuruludur. Makinayı kullanabilecek kadar teknik
bilgi, bilgisayardan anlayabilecek
kadar İngilizce…
AKP’nin “yenilik” diye gösterdiği, “atılım” diye lanse ettiği
her uygulama aslında tekellere
ucuz-yeterli bilgiye sahip işgücünü hazırlamanın yöntemleridir.
4+4+4’e karşı eğitim hakkımıza sahip çıkalım.
Parasız Eğitim, Sınavsız Gelecek Hakkımız, İstiyoruz Alacağız!

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Gençlik Federasyonu’ndan

Komplolarla Tutuklanan Dev-Genç’lileri
Mücadelemizle Zulmün Elinden Alacağız!
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Ülkemizde yoksulluk sınırının
altında yaşayan 11 milyon 600 bin insan var. Bu tablo AKP politikalarının bir sonucudur. Sağlıkta dönüşüm
adı altında sağlık hakkımızın gasp
edilmesi, işten atıldıkları için direnen
işçilere yapılan saldırılar, emekçi
halkımızın kıdem tazminatını gasp
edilmesi, kamu emekçilerinin grev
hakkının yasaklanması, kentsel dönüşüm adı altında evlerimizin yıkılmak istenmesi ve daha sayabileceğimiz birçok saldırı. Hepsi AKP’nin
işbirlikçi politikalarının sonucudur.
Ülkemizi ABD’ye patronlara peşkeş
çeken AKP’nin yarattığı tablodur; 11
milyon 600 bin yoksul halk.
AKP'nin saldırılarının temel hedeflerinden biri ise gençliktir. Çünkü gençlik bu ülkenin hep en dinamik
ve direngen kesimi olmuştur. Ülkemiz gençliği her zaman bağımsızlıktan yanadır. Kendini halktan ayrı
görmemiştir, emperyalist saldırganlığa karşı halktan yana tavır almıştır.
AKP harçların kaldırılmasını eğitimi
parasız yaptık diye halka anlattı ama ortada böyle bir durum yok. Yasaya
göre sadece 1. öğretimde okuyan öğrenciler harç ödemeyecek. Dersten
kalanlar ders başına para ödeyecek, sınıf tekrarı yapanlar ve 2. öğretimde
okuyanlar için harçlar daha da zamlandı. Yine yabancı dilde öğrenim görenler de harç ödemeye devam ede-

cekler. Benzer bir durum açıköğretimde
de uygulanmaya başladı. 250 liralık
ödenen harcın adı değiştirildi ve sadece 205 liraya indirildi. Ayrıca ulaşıma
da yüzde 50'ye varan zamlar yaparak
öğrenciler üzerinden uyguladığı sömürüyü dengeledi.
AKP nin tüm bu saldırılarının
arkasında gençliğin örgütlenmesi
korkusu var. Bu korkuyu en açık olarak AKP, tüm illerde Gençlik Federasyonu’na yaptığı saldırıda 100’e yakın arkadaşımızı işkencelerle gözaltına alıp, 39 arkadaşımızı tutuklayarak gösterdi. 5-6 ay dava açılmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden
tutuklu kalan birçok arkadaşımız
daha sonradan serbest bırakıldı. Ama
aynı gerekçelerle tutuklanan birçok
arkadaşımız hala içeride. Tutuklanan
arkadaşlarımızın işledikleri “suçlar”
ise; milyonlarca insanın katıldığı 1
Mayıs’a katılmak, Amerika’nın Malatya Kürecik’te kurduğu füze kalkanına karşı olmak, PARASIZ EĞİTİM istemektir. Erdoğan harçları
kaldırdık diyor, AKP’li bakanlar Ankara’da 1 Mayıs’a katılıyor, ama biz
aynı eylemlere katılıp aynı talepleri
dile getirince tutuklanıyoruz.
AKP’nin saldırırken bu kadar
pervasız olmasının sebebi halkın örgütsüzlüğüdür. Bu saldırıları durdurmanın, haklarımızı geri almanın
yolu daha çok örgütlenmek ve dev-

letin uyguladığı bu saldırılara karşı direnen tutsakları sahiplenmektir. Tutsaklarımız verdiğimiz mücadelenin
ve devletin uyguladığı faşizmin kanıtıdır. Ülkemizde mücadele bedellerle sürüyor. Bu bedel bazen infaz
edilmek, bazen linç edilmek bazen de
tutsaklık oluyor.
Halklara uygulanan sömürü politikasına karşı en kararlı, ısrarlı mücadeleyi veren ve bedeller ödeyen
Dev-Genç’liler olarak tutsaklarımızı sahipleniyoruz ve bu adaletsizliği
teşhir ediyoruz. Bizler tutsaklarımız
için gerekirse tutsaklığı, şehitliği
göze alanlarız ve tutsak Dev-Genç’liler serbest bırakılana kadar, dışarıda
tek bir insanımız kalsa dahi, AKP iktidarının karşısında haykırmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı da bu
halkın onurlu evlatları Dev-Genç’lileri sahiplenmeye çağırıyoruz.
-Komplalarla tutuklanan DevGenç’liler serbest bırakılsın!
-Füze kalkanına karşı oldukları için tutuklanan Gülşah ve Meral
serbest bırakılsın!
-1 Mayıs’a katılmak, Grup Yorum konserine katılmak, parasız
eğitim istemek suç değildir!
-AKP parasız eğitimi getirdiğini söylüyor, parasız eğitim isteyenler hala içeride!
-Yaşasın Dev-Genç, Yaşasın
Dev-Genç’liler!

eğitim hakkının gasp
edildiğini, dindar, kaderci, boyun eğen, emperyalizmin işbirlikçisi, gerici-faşist bir toplum yaratılmak istendiğini, çocuklarımıza
zorunlu din dersinin dayatıldığını belirtti. AKP’nin gerici-faşist eğitim sistemine karşı 15 Eylül’de Ankara’da
olalım çağrısı ile eylem sonlandırıldı.
Eylem sonrasında Mecidiyeköy Metrobüs girişine kadar bildiri dağıtıldı. Eylem boyunca ve bildiri dağıtımı
sırasında yoğun polis ablukası yaşandı. Eylem, “Parasız
Eğitim, Parasız Sağlık”, “Zorunlu Din Dersi İstemiyoruz” sloganları atılarak bitirildi.

4+4+4, Parasız Eğitim Hakkımızın Çalınmasıdır!
4+4+4 Eğitimin Gericileştirilmesidir! İzin Vermeyeceğiz!
Halk Cephesi, 15 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 4+4+4 Mitingi öncesinde çağrı amacıyla eylem
yaptı.
13 Eylül günü Cevahir Alışveriş Merkezi önünde toplanan Halk Cepheliler, “AKP’nin Gerici-Faşist Eğitim Sistemine Teslim Olmayacağız-Halk İçin Parasız, Bilimsel
Eğitim İçin Ankara’ya Gidiyoruz” pankartını açtılar. Eylemde açıklamayı Nursel Tanrıverdi okudu. Tanrıverdi;
“4+4+4 eğitim sistemiyle, yoksul halk çocuklarının
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Hüseyin Aykol’a:
“Aykırı Kadınlar” Kitabı Üzerine!

Hüseyin Aykol “Aykırı Kadınlar/Osmanlı’dan Günümüze Devrimci Kadınlar” adında bir kitap yazmış.
Aykol kitabında 49 kadına yer vermiş. Bunların
içinde örgütümüzün önder kadrolarından Merkez Komite
üyesi Sabahat Karataş ve Dünyanın ilk kadın Ölüm
Orucu şehidi Ayçe İdil Erkmen de yer almaktadır.
Şehitlerimizle ilgili anlatımların içeriğine ilişkin
eleştirilerimiz olmakla birlikte esas olarak eleştirimiz
böyle bir kitabı yazarken Hüseyin Aykol’un göstermiş
olduğu sorumsuzluğadır.
Aykol kitabının önsözünde “bu kitapta yapmaya
çalıştığımız, önder durumdaki kimi kadınların mücadele
dolu yaşamlarının gelecek nesillere aktarmaktır” diyor.
Fakat kadınların mücadele dolu yaşamlarını gelecek
nesillere aktarırken hiçbir sorumluluk duymadığını görüyoruz.
Kitabınızda şehitlerimize yer verirken kimden
izin aldınız?
Yaşamını ideallerine, inancına, örgütüne adamış şehitlerimiz hakkında bir şeyler yazarken önce o kişilerin
örgütüne sormanız gerekmiyor muydu?
Önder kadınların mücadele dolu yaşamlarını gelecek
nesillere böyle mi aktaracaksınız?
Yazdıklarınızı kime sorarak yazdınız? Kimden izin
aldınız? Gelecek nesillere aktaramaya çalıştığınız
bilgilerin doğruluğunu onaylatmak için o kişilerin
örgütüne sormanız gerekmiyor muydu?
Gerekiyordu. Burjuvazi bile bu tür durumları için
yasal düzenlemeler getirmiş.
Ama Hüseyin Aykol, sol’a akıl vermekten geri kal-

Hayatın
Öğrettikleri

mazken burjuvazinin bile duyduğu sorumluluğu duymuyor. Tam bir keyfiyet; eline kalemi alınca istediği
gibi yazmayı kendine hak görüyor.
Dünya mücadele tarihine mal olmuş şehitlerimiz
hakkında örgütünün izni olmadan istediğiniz gibi
biyografi yazıp kitabınıza koyamazsınız. Bu sorumsuzluk
ve saygısızlıktır.
Böyle yaparak ne kadınların mücadelesine saygınız
olur, ne gelecek nesillere bir katkınız olur.
Aykol, kitabın önsözünde “Ulaşılabilir durumda
olanlara da ulaşıp, bulduğum yaşam öykülerini bir
kez daha doğrulattım” diyerek bu kitabı yazarken ne
kadar sorumluluk duyduğunu söylüyor.
Peki bize neden ulaşmadınız? Biz sizin ulaşamayacağınız bir yerde miyiz?
Bizim şehitlerimiz hakkında istediğiniz gibi bir biyografi yazıp kitabınıza koymanız ilkeli değildir.
Eğer birazcık sorumluluk duysaydınız, birazcık saygınız olsaydı birincisi; o kişilerin örgütünden izin
almanız gerekirdi.
İkincisi oradan, buradan bulduğunuz bilgilere dayanarak biyografi yazmayı kendinizde hak görmezdiniz.
Hiç kimse bir örgütün merkez komitesine kadar
gelmiş ve devrimci yaşamının büyük bir bölümünü
illegal mücadele içinde geçiren bir devrimci hakkında
örgütü kadar doğru ve gerçek bilgiye sahip olamaz.
Ama Aykol sorumsuzca kendine göre bir biyografi
yazmayı muktedir görüyor. Bu küçük burjuva aydın
küstahlığı değilse nedir?
Hüseyin Aykol kitabında şehitlerimize yer verirken
bunu bize sormadığı için, şehitlerimiz hakkında yazdığı
biyografinin doğruluğunu onaylatmadan yayınladığı
için sorumsuzluk ve saygısızlık yapmıştır. Şehitlerimiz
adına örgütünden özür dilemelidir.
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Haftalar, aylar
geçtikçe ilk dağıttığımız sayının iki
katına çıkmıştı dergi sayımız. Artık yapamayacağız, edemeyeceğiz diyen
arkadaşlarımız, şu anki dağıttığımız dergi sayısının iki
katını dağıtabileceğimizin planlarını yapıyorlardı. Dergi
dağıttığımız yerleri hiç dergi götürmediğimiz yerlerle
kıyasladığımızda, dergimizi çok sınırlı yerlere ulaştırdığımızı görürüz. Bu durumda önümüze koyduğumuz
hedefe ulaşmanın hiç de zor olmadığını görürüz. Yani
işin içinde emek, yaratıcılık, irade olunca, üstesinden
gelemeyeceğimiz, yapamayacağımız hiçbir iş olmayacağının bilincine vardık.

İşlerimize
İki Elle Değil, Dört Elle Sarılacağız!

Yürüyüş dergisini Türkiye’de haftalık 30 bine çıkarmak için toplantılar yapıyorduk… O zaman haftalık
bizim dağıttığımız dergi sayısı 350’di. Daha ilk başlarda
bu sayıya çıkmamızın imkansız olduğunu söylüyordu
bir arkadaşımız.
Her ayın başında dağıttığımız sayının üstüne 100150 dergi eklenecekti. Zor bir görev olduğunu biliyorduk,
fakat istediğimizde başaramayacağımız bir iş olamayacağının da bilincindeydik.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Ulucanlar Katli̇amı Devri̇mci̇
Tutsakları Tesli̇m Alamadı,
Di̇reni̇ş Büyüdü!
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26 Eylül 1999 sabahı, her sabah
olduğundan daha erken kalktı Özgür
Tutsaklar. Ankara Ulucanlar Hapishanesi'ndeki katliam saldırısı ve Özgür
Tutsakların ölümüne direnişi sürerken,
saldırıyı öğrenen diğer hapishanelerdeki Özgür Tutsaklar da operasyonu
durdurmak ve katillerden hesap sormak
için harekete geçiyordu. Ulucanlar'da
silahlara, bombalara, işkencelere karşı
direnen devrimci irade, tüm hapishanelerde öfkeye, hesap sorma bilincine dönüşerek katliamcılara saldırıyordu. Ulucanlar'da akan kan,
düşmanın umduğunun aksine korkuyu
değil öfkeyi, yılgınlığı değil kararlılığı
körüklüyordu.
Ulucanlar'da 4. koğuşun ahşap
çatısından yükselen alevler, İsmet'in,
Aziz'in, Ahmet'in ve diğer şehitlerimizin kanlarıyla kızıllaşıyor, kızıllaştıkça daha da yükselerek direnişin
sıcaklığını diğer hapishanelere taşıyordu. Bu sıcaklıkla kapılar patlatılıyor,
maltalar, bloklar işgal ediliyor, rehinler
alınıyor ve birçok hapishanede "Yaşasın Ulucanlar Direnişimiz" sloganı
haykırılıyordu. Sağmalcılar'da, Ümraniye'de, Çanakkale'de... kurdukları
barikatların üstünden hapishaneleri
kuşatan asker ve polislere seslenen
tutsaklar, "Yoldaşlarımızın intikamını alacağız. Devletinize söyleyin,
bu barikatlar sizi koruyor" diyordu.
Ulucanlar’da kurşunla, bombayla,
işkenceyle, kanla vahşetle saldırarak
katleden düşman, karşısında bu kabına
sığmaz öfkeyi ve cüreti buldu. Bu öfke
ve cüretle katliamın hesabını sormak
için harekete geçti Özgür Tutsaklar...

Bayrampaşa Hapishanesi
26 Eylül gecesi Ankara Ulucanlar'da
katliam amaçlı bir saldırı ve direniş
yaşandığı duyulur duyulmaz, Bayrampaşa Hapishanesi'ndeki tutsaklar
harekete geçer. Parti-Cephe tutsaklarının Ulucanlar'daki saldırıyı durdurmak için rehin alma eylemi önerisi
diğer CMK üyeleri tarafından önemli
bir tartışma yaşanmadan kabul edilir.
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4 gardiyan rehin alınır. Düşmanın
saldırılarına karşı şebeke ve koğuşlarda
da barikat hazırlıkları yapılır. Hapishane
müdürü aracılığıyla “Ulucanlar'daki
operasyonun durdurulması” talebini
Adalet Bakanlığı'na bildiren Cezaevleri
Merkezi Koordinasyonu Yürütmesi,
katliamın hesabının sorulacağını kamuoyuna ilan eder. Devletle görüş-

renmeleriyle birlikte alt maltayı ele
geçirip barikat kurarak 5 gardiyanı
rehin alırlar. 27 Eylül gecesi tutsakların
barikatına idare blokundan yaklaşmaya çalışan askerler taş ve sapanla
püskürtülür.

Gebze Hapishanesi
Devrimci tutsaklar, 26 Eylül sabahı
2 ikinci müdür ve 19 gardiyanı
rehin alarak direnişe katılırlar. 27
Eylül'de 2 kadın gardiyanı serbest
bırakan tutsaklar, anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte direnişi sona
erdirir.

Çankırı Hapishanesi

melerin yürütüldüğü Bayrampaşa Hapishanesi'nde, Parti-Cephe tutsakları,
son ana kadar direnişi disiplinli bir
şekilde sürdürür.

Uşak Hapishanesi
Uşak Hapishanesi'nde çeşitli davalardan kadın devrimci tutsaklar, 26
Eylül sabahından itibaren barikat direnişine başlarlar.

Ümraniye Hapishanesi
İlk anda 9 gardiyan rehin alınır. Sabah
saatlerinde idareyle görüşen temsilciler,
Ankara'daki katliam operasyonu durdurulmazsa hapishaneyi başlarına yıkacaklarını belirtirler. 27 Eylül'de
Ümraniye Hapishanesi'ndeki CMK
biriminin kararıyla idare blokunu işgal
eden devrimci tutsaklar, 3 gardiyanı
daha rehin alır. Hapishanenin yan
penceresinden, hapishane önünde bekleyen tutsak aileleri ve gazetecilere
yönelik konuşmalar yapılır. Pencereden
aşağı pankart sallandırılır. Çıkan çatışmada bir DHKP-C tutsağı kafasından gaz bombası mermisiyle yaralanır.

Bergama Hapishanesi
Devrimci tutsaklar, katliamı öğ-

Bir başgardiyan ile 10 gardiyan
rehin alınır. Adliler eylemin amacını açıklayan devrimci tutsaklara,
kendilerinin de eyleme katılmayı
istediklerini, direnişe sonuna kadar
destek vereceklerini söylerler.

Diğer Hapishaneler ve
Anlaşma
Aydın Hapishanesi’ndeki tutsaklar,
Ankara Ulucanlar katliamından 1 saat
önce saldırıya uğramışlardı zaten.
Asker ve gardiyanlar tarafından koğuş
duvarları kırılarak, içeriye gaz bombası
atıldı. Tazyikli su sıkıldı. Cop, demir
239 çubuk ve dipçiklerle koğuşlara
giren işkenceciler, tutsakları öldüresiye
dövdü. Koğuşlardaki yiyecekler, giyecekler, yatak yorgan gibi eyşalar
talan edildi. 3 saat süren operasyonda,
görüşler engellenerek operasyon, 'sayım vermeme eylemi var' denilerek
gizlendi. Bursa, Adana Kürkçüler ve
Ceyhan hapishanelerindeki devrimci
tutsaklar ise sayım vermeme ve malta
işgali eylemleri ile direnişe katıldılar.
Devrimci tutsakların bulundukları
tüm hapishanelerde rehin alma, malta
işgali, sayım vermeme gibi değişik
biçimlerde süren direniş, Cezaevleri
Merkezi Koordinasyonu ile Adalet
Bakanlığı arasında varılan anlaşma
sonucu tüm hapishanelerde aynı anda
bitirildi.

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Sağlıklı ve
Güvenli
Bi̇r Yaşam
Hakkımızdır
Tedavi olmak, sağlıklı bir yaşam
sürdürmek tüm halkın en temel haklarından birisidir. Ülkenin gelişmişliğini sağlık sistemindeki uygulamalarla da hesaplayan egemenler, daha
çok kendi ceplerine giren parayı hesaplıyorlar. Yoksa kimse bizim sağlıklı
yaşam sürdürme hakkımızla ilgilenmiyor.
Kronik bir hasta eczaneye gidip
istediği zaman ilacını alabilmelidir.
Bu en doğal olanıdır. Oysa işleyişte
böyle değildir. Kalp hastasısınız, fark
etmediniz ve ilacınız bitti ve hızla
ilaca ihtiyacınız var... Sağlıkta dönüşümden önce bu ilacı gidip eczaneden alabiliyorken; şimdi doktora
gitmeden alamıyorsunuz. Hastalığınız
aynı, seyri aynı... Sağlık durumunuzda
bir değişiklik yok ama ilacınız bittiğinde her defasında doktora gitmeniz
gerekiyor.
"74 yaşındayım. Birçok hastalık
sonucu her gün 15 çeşit ilaç (raporlu)
kullanıyorum. Son aylarda emekli
aylığımdan yüzde 4 civarında kesinti
yapılıyor. En son Eylül 2012 aylığımdan 35 lira kesildi. Geçen ay 45
lira kesildi. E-devlette incelediğimde
9 Temmuz'da sağlık ocağında ilaçlarımın bir kısmını yazdırdım. 24
lira muayene ücreti ve reçete, ilaç
farkı gibi kesintiler var. Kullandığım
15 ilacın her birinin ilaç adetleri
aynı olmadığı için bitiş tarihleri de
değişiyor. İcabında ayda 2 defa reçete
ve ilave ilaç parası ödemem gerekecek. Ne yapmam gerek bilemiyorum...
Devlet herhalde ilaç içmeyin, biz de
bir an evvel bu yüklerden kurtulalım
diye düşünüyor..." (HaberTürk,
18.09.2012)
Halkı çaresiz, aciz bir durumda
bırakan devlet, devlet değildir. Önder
Aydinç isimli bir gazete okurunun
bu mektubu, sağlıktaki sömürünün

AKP, Hastaların İlaç Hakkını da Ticarete Döktü

Sağlık Hakkımızı,
Para Kazanma Aracı Haline
Getirenlerden Hesap Soralım!

büyüklüğünü ortaya koyan
örneklerden sadece birisidir.
15 ilaç için 15 defa doktora
gitmek gerekiyor. Sadece reçete
yazdırmak için 15 defa doktora gittiğinde 360 lira ödemesi gerekiyor.
İlaç paraları da cabası...
Bu düzende adalet yoktur.
Adalet olsa, kronik bir hastanın,
ilacını gerektiğinde eczaneden almasını olanaklı kılması gerekir. Teşhis
bir kez yapılır ve tedavi süreci hastanın lehine düzenlenmelidir. Hastaneye gelemiyorsa, doktor evine gitmelidir; ilacını alamıyorsa alabilmesi
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Sağlık hizmetleri parasız olmalıdır.
Yani özetle sağlık halktan yana,
halkın ihtiyacına göre, halk için olmalıdır. Temel olan sağlık sigortaları,
sağlık politikası değil, halkın bizzat
kendisidir.
Ama halkı otobanda giderken,
köprüleri geçerken her defasında
para vermeye zorlayan, kanıksatan
bu devlet, bir ilaç için doktora gitmeyi
de kanıksatacaktır. Eğer biz bu uygulamayı kabul etmez ve direnmezsek
tabii...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
ilaç alımındaki bu uygulama ile her
adımda hastaların üzerinden para kazanıyor. Kronik hastaların ilaç alması
için 15 günde bir doktora gitmeyi
ve her defasında 8 lira muayene
parası ödemeyi şart koşan devlet,
eczaneden ilaç alan hastaya da ilaç
bedelinin yüzde 10'unu ödemeyi dayatıyor. Oysa hasta ilaçlarını eczaneden direk alabilme hakkına sahip
olsa, sağlık alanını pazar haline çevirenler bu kadar para kazanamayacak.
Ama kronik hastalar Türkiye'de
30 milyonluk bir "pazarı" temsil ediyorlar. TÜSİAD'ın bu sene hazırlattığı
"Sürdürülebilir Sağlık Sistemi İçin
Kronik Hastalık Denetiminde Elektronik Sağlık Kayıtlarının Rolü"

başlıklı rapora göre, Türkiye'de 30
milyon kronik hasta var. Diğer bir
deyişle, 30 milyon düzenli "müşteri"... Ölümlerin yüzde 60'ı da kronik
hastalıklardan kaynaklanıyormuş.
Bizim hastalığımız onların kar
aracıdır. Bizim ölümümüz onların
cebine para girmesi demektir. Sağlıklı
olmak değil de hastalıklı olmak para
kazandırdığında da, kimse hastanın
iyileşmesini istemeyecektir, istemez.
Sağlık alanındaki tekeller, sömürünün sürekliliği için sağlıklı bir hayattan ziyade sağlıksız bir hayattan
yanadırlar.
TV programlarında, gazetelerde,
her yerde sağlıklı beslenme, sağlıklı
yaşam üzerine atılan palavralar bu
nedenle ciddiye alınmamalıdır. Düzen
her şeyiyle pisliğe batmıştır. Neresini
tutarsanız elinizde kalır... Kilo verdiren, yüz gerdiren, kırışıklık azaltan
ne varsa bilinmelidir ki, sağlık tekellerinin reklamıdır, para kazanma
araçlarıdır... Bir yandan ürünlerini
bize satmaya, bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar, şişmanlatır ve sağlıksız hale getirirler; diğer yandan
da kilo vermeyenleri aşağılarlar...
Sağlıksızlığın, hastalıkların kaynağı bu düzendir. Sağlıkta halktan
yana bir dönüşüm yapılması isteniyorsa, önce bu düzene karşı mücadele
edilmelidir. Fast-food yiyecekleri yapanla, şişmanlığa karşı ilaç satan
şirket aynı ise orada bir sorun vardır.
Bu nedenle halk olarak biz çalınan
emeğimize, sağlığımıza, geleceğimize
sahip çıkmalıyız. Devlet bir gecede
çıkardığı yasalarla bizi bir metaya
dönüştürememelidir.
Susarsak sürünmek var, ölüm var,
sesimizi çıkartırsak kazanacak haklarımız var... Susmayalım, mücadele
edelim.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Libya’da Amerikan Elçiliği Basıldı.
4 Amerikan Ajanı Cezalandırıldı!
Mesele, Müslümanlara Hakaret İçeren Film Meselesi Değil,
Halkların Emperyalizme Olan Öfkesidir!
ORTADOĞU HALKLARI, ORTAK DÜŞMAN EMPERYALİZMDİR!

Yakın! Yıkın! Ortadoğu’yu
Emperyalizme Cehenneme Çevirin!

23 Eylül
2012

Emperyalizmin ve
İşbirlikçilerinin Suçları
Saymakla Bitmez...
Ortadoğu halklarına karşı emperyalizmin saldırılarının, katliamlarının
ve genel olarak suçlarının haddi hesabı yoktur... Şimdi burada bunların
hepsini sayacak da değiliz.. Ama sadece son bir yıllık süre içinde “Arap
Baharı” adı altında Ortadoğu halklarına karşı işlediği suçlar ile Afganistan ve Irak’ta yaptıklarını hatırlamak bile emperyalizme duyulan öfkeyi anlatmaya yeter de artar...
2001 yılında Amerika’da halkların
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Emperyalistler
demokrasi getiriyoruz
diye Libya’da 6 ay
içinde 50 bin Libyalı’yı
katlettiler. Libya’yı yakıp
yıktılar. Libya Lideri
Kaddafi’yi işbirlikçilerine
“Allahuekber” diye tekbir
getirterek 21 Ekim 2011’de
alçakça linç ettirdiler.
Şimdi İntikam Zamanı:
ABD'nin Bingazi
Büyükelçisi Chris Stevens
ve üç ajan, Libya halkı
tarafından Büyükelçilik
basılarak cezalandırıldı.
işkenceyi, ahlaksızlığı ve aşağılamayı reva gördü...
Afganistan ve Irak halkının tüm
öfkesine ve karşı çıkışına rağmen
zorla, işgal ederek işbirlikçi yönetimleri halklara dayatan Amerikan
emperyalizmi başta olmak üzere,
tüm emperyalistler, saldırganlıklarına
rağmen, ne Afgan halkına ne de Irak
halkına boyun eğdiremedi. Ancak
buna rağmen de buralardan çekilmediler ve hala da suçlarını büyüt-

2012

Yürüyüş

on yılların birikmiş öfkesini ikiz kulelerde patlatmasının arkasından saldırıya geçen Amerika, önce
Afganistan’ı ve ardından da
Irak’ı işgal ederek buralarda
halklara her türlü katliamı,

12 Eylül
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Geçtiğimiz günlerde Libya'da
Amerikan büyükelçisiyle birlikte dört
elçilik görevlisinin öldüğü eylem
sonrasında ABD Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton, "Özgürleştirdiğimiz
bir ülkede bu nasıl olabilir" diye
tepki göstermiş...
Bu nasıl mı oluyor? Bunun için
çok düşünmeye gerek var mı acaba?
Bunun için işgaliniz, çapulculardan
oluşturduğunuz katiller ordusu eliyle
yaptığınız katliamlar, yakıp yıktığınız
evler, bombaladığınız kentlerdeki
halkın yaşadığı acılar, en iğrenç işkencelerle linç ederek katlettiğiniz
Libya lideri Kaddafi'nin öfkesi
yeterli değil midir acaba?
Amerikan emperyalizminin yöneticileri ve işbirlikçileri konuşurken
duyan; sanki hiçbir suç işlememişler
de durup dururken bu kadar olay
yaşanıyor ve halkın öfkesi bu kadar
büyük bir tepkiyle sokaklara taşıyor
sanır...

meye
devam ediyorlar.
Afganistan’ı ve Irak’ı yakıp yıkan
emperyalistler buralara medeniyet
götürmekten, demokrasi götürmekten
vb. dem vuruyorlardı. Ama yaptıkları
bunların hepsinin demagoji ve yalandan ibaret olduğunu açıkça gözler
önüne serdi…
Medeniyet dedikleri şey halkların
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daha fazla sömürüsünden başka bir şey
değildi… Demokrasi
dedikleri ise emperyalist tekellerin ülkeleri rahatça yağma
ve talan etmesinden
ibaretti… Ortadoğu
halklarını aşağılayaKorkun emperyalistler!
rak gerçekleştirdikleri
batı medeniyetinin
Halkların öfkesinden korkun!
vahşi saldırıları, katliamları
u Vietnam nasıl bir sendromunuz
ve işkenceleri emperyalist
medeniyetin gerçek karak- olduysa!
terini gösteriyordu…
u Irak nasıl bataklığınız olduysa!
Kadınlara, genç kızlara u Afganistan nasıl kubusunuza
tecavüz edenler, kundaktaki dönüştüyse!
bebeleri katledenler, karın
deşenler, cesetlere işeyecek u Libya’da cehenneminiz olacak!
kadar insanlıktan çıkanlar, Libya halkı; yakın, yıkın! Libya’yı
tutsakları çırılçıplak soyup emperyalistlere cehenneme çevirin!
tecavüz edenler, işte bu batı
medeniyetini bu ülkelere
denle de açık askeri güç göndererek
taşıyanlardı…
işbirlikçilere desteklerini sundular.
Ve Libya lideri Kaddafi’yi esir edip
İşte bunlar aynı şekilde batı meişkencelerle ve tüm ahlaksızlıklarını
deniyetini ve demokrasisini başka
sergileyerek, dünyanın gözleri önünde
ülkelere de götürmeye çalıştıklarında
katlettiler… İşte bu da emperyalistbunu herkese “devrim” diye, “Arap
lerin medeniyet gösterisiydi…
Baharı” diye sunmaya, yutturmaya
çalıştılar…
Ve bu medeniyettir ki, son olarak
bir
film
yaparak Müslüman Ortadoğu
Bu demagoji ile salt halkları değil
halklarını aşağılamaya çalıştılar…
kendine solum sosyalistim diyen keDaha öncesinde benzer inanç saldısimleri de aldatıp desteklerini toplarıları yine olmuştu; Kuran yakılmış,
yarak Irak ve Afganistan’da yaptıkHz. Muhammed’in karikatürleri yalarının benzerini ama bu kez daha
pılarak benzer saldırılar yine yaşançok işbirlikçileri devreye sokarak,
mıştı emperyalist ülkelerde… Ve
halkların birikmiş tepkilerini yönhepsinde de ortak yan Ortadoğu halklendirip örgütleyerek gerçekleştirdilarının aşağılanması temelindeydi…
ler… Ve tüm bunları yaparken de
Son yapılan film bunların devamından
ipleri ellerinden bırakmadılar ve kenbaşka bir şey değildir…
dilerine yarattıkları yeni işbirlikçileri
iktidara getirdiler…
Film sonrasında halkların tepkisi
sokaklara ve eylemlere döküldü. AnGüçlü direnişlerle karşılaştıkları
cak bunu salt filme yönelik bir tepki
ve işbirlikçilerin tek başlarına iktiolarak değerlendirmek mümkün dedarları emperyalizm adına ele geçiğildir. Bu yaşanan tüm saldırıların
remedikleri ülkelerde ise askeri dessonucudur, deyim yerindeyse bardağı
teklerini esirgemeden saldırdılar.
taşıran damladır…
Libya işte bu güçlü direnişin olÇünkü emperyalistler onlarca yılduğu ülkelerden biriydi… Libya
dır
halklara yapmadıklarını bıraklideri Kaddafi emperyalizme biat etmadılar…
medi ve direnişe geçti. Böyle olunca
emperyalizmin işi hiç de kolay olİşgal ettiler… Katlettiler… Yamadı… Direnişi kırmak ve ülkedeki
kıp, yıktılar… Tecavüz ettiler…
yönetimi ele geçirmek işbirlikçi seLinç ettiler… İşkencelerden geçirfillerle olacak iş değildi. Ve bu nediler… Aşağıladılar…

En son “demokrasi,
özgürlük getiriyoruz”
diye halkları birbirine
kırdırdılar, ülkeleri yağmaladılar, gerici, işbirlikçi Müslüman Kardeşleri iktidara getirdiler. Bırakın demokrasiyi, halk sahip olduğu hakları da kaybetti. Ülkeleri emperyalist haydutlar tarafından yağmalandı. Ve Ortadoğu halkları
kısa süre içinde “Arap Baharı”
denen saldırının Ortadoğu’yu yağmalamak demek olduğunu gördü.

Bu Medeniyet
Gösterilerinin, Bu
Suçların Bir Hesabı
Olacaktı Elbet
Tüm bu katliamların ve yaşanan vahşetin bir hesabı olmayacak
mıydı? Elbette olacaktı… Emperyalistlerin saldırganlıklarını ve vahşetini
görmeyenler halkın biriken öfkesinin
sokaklara taşmasına ve emperyalist
hedeflere yönelik hesap soran eylemlere dönüşmesine şaşırıyorlar…
“Aman ha şiddet olmasın” diye feryat
ediyorlar… Bunlar emperyalizmin
tescilli işbirlikçileri değillerse eğer,
gerçeklere gözlerini kapatan körlerdir.
Gerçekleri emperyalist medya tekellerinin süzgeçli haberlerinden öğrenen
ve kendi mantıklarını işletmek yerine,
en geri emperyalist propagandanın
yorumlarıyla düşünenlerdir…
Clinton gibilere sormak gerekiyor:
Ne sanıyordunuz? Yaptıklarınızın yanınıza kar kalacağını ve kimsenin
sizin yakanıza yapışmayacağını mı
sanıyordunuz? Çok çok yanılıyorsunuz ve böyle düşündüğünüz sürece
de daha çok yanılmaya devam edeceksiniz. Çünkü ezilen, sömürülen
halkları asla boyunduruk altına alamayacaksınız. Sağladığınız geçici
başarılar olabilir, iktidarlar devirip,
iktidarlar kurabilirsiniz. Ama sömürü
sisteminizi halklara ömür boyu asla
dayatamazsınız… Yaptığınız işgallerin, katliamların, yakıp yıktığınız
ülkelerin ve kentlerin, doğmadan
katlettiğiniz bebelerin, tecavüz etti-
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Emperyalist Katiller;
Korkun Halkların Öfkesinden!
1976’dan bu yana ABD’nin diplomatik temsilciliklerine ve temsilcilerine düzenlenen en büyük saldırılar
şöyle:
-Haziran 1976: ABD’nin Lübnan’daki Büyükelçisi
Francis Melloy, Ekonomi Ataşesi ve büyükelçiliğin
şoförü ile kaçırıldı, Beyrut’ta öldürüldü.
-4 Kasım 1979: Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nde,
aralarında diplomatların da bulunduğu 60 kadar kişi
444 gün rehin tutuldu. Olay, ABD ve İran arasındaki
diplomatik ilişkilerin kesilmesine neden oldu.
-14 Şubat 1979: ABD’nin Kabil Büyükelçisi Adolph
Dubs, Kabil’de Sovyetlerin Afganistan işgalindeki bir
rehine krizinde çıkan çatışmada öldürüldü. ABD, Dubs’ın
ölümü sonrasında 2002’ye kadar Kabil’e büyükelçi atamadı.
-18 Nisan 1983: Beyrut’ta bomba yüklü aracın
infilak etmesi sonucu ABD Büyükelçiliği’nin tamamı
yıkıldı. Saldırıda 17’si Amerikalı 63 kişi öldü.
-20 Eylül 1984: Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği’nin
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ğiniz kızların, alçakça işkencelerle
linç ettiğiniz ya da idama gönderdiğiniz halk önderlerinin, halkları aşağılayan ve kendini abartan üstenci
ukalalıklarınızın, aşağılamalarınızın
bir hesabı olmayacak mı sanıyorsunuz? Halkların kendine ait bir adaleti
olmayacak mı sanıyorsunuz…
Hayır! Binlerce kez hayır!..
Dünyanın hiçbir yerinde , hiçbir
halk asla adaletsiz kalmadı ve kalmayacaktır. Yaptıklarınızın ve de yapacaklarınızın hesabı er yada geç
mutlaka ama mutlaka sorulacaktır.
İşte bu son yaşananlar bu hesabın
göstergeleridir… Ve asla bunlarla da
sınırlı kalmayacaktır…
Şimdi bölgeye gönderdiğiniz gemileriniz de, rambolarınız da bunun
önüne geçemeyecektir…

Korkun, Halkların
Adaletinden, Birikmiş
Öfkesinden Korkun!
Libya’ya adalet götürdüğünü, özgürlük götürdüğünü iddia edenler
şimdi şaşkınlıklarını ifade ediyorlarsa;
bu onların saflıklarını değil, alçaklıklarının boyutunu gösterir sadece…
Ülkeleri yakıp yıkarlarken, halklara her türlü alçaklığı reva görür-
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ek binasının önünde bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırıda 24 kişi öldü, ABD ve İngiltere Büyükelçileri
hafif yaralandı.
-7 Ağustos 1988: Kenya ve Tanzanya’da ABD Büyükelçiliklerine düzenlenen saldırıda 224 kişi öldü, 5
binden fazla kişi yaralandı.
-29 Ocak 2005: Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD
Büyükelçiliği’ne düzenlenen roket saldırısında 2 Amerikalı öldü.
-2 Mart 2006: Pakistan’ın Karaçi kentindeki ABD
Konsolosluğu yakınında, bomba yüklü araçla düzenlenen
intihar saldırısında aralarında bir Amerikalı diplomatın
da bulunduğu 5 kişi öldü.
-17 Eylül 2008: Yemen’in başkenti Sana’daki ABD
Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıda biri Amerikalı
16 kişi öldü.
-3 Eylül 2012: Pakistan’ın kuzeybatısındaki Peşaver
kentinde, Amerikalı diplomatların hedef alındığı bomba
yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında iki kişi
öldü, aralarında ikisi Amerikalı çok sayıda kişi yaralandı.
(Milliyet, 13 Ağustos 2012)

lerken rahattılar… Kimse yakalarına
yapışmayacak sanıyorlardı, yarattıkları havayla ve katliamlarının vahşiliğiyle herkesi dize getirdiklerini sanıyorlardı... Şimdi gerçekler yakalarına yapışmış durumda…
Şimdi dünyanın gözü önünde
alçakça katlettikleri ve katliam görüntüleri karşısında “vaavvv” çektikleri Kaddafi’nin hesabı sorulmaktadır kendilerinden... ABD elçisini cezalandıran halkın tepkisi,
öfkesi bu nedenle her ne kadar filme
karşı bir isyan gibi gözükse de elçinin
cezalandırılma biçimi bile bu öfkenin
bir yansımasıdır.
Şimdi de halkın öfkesine “vaaavvv” çeksenize!.. Halkın intikam
alma kararlılığıyla yuvalarınıza gelip
dağıtması karşısında şiddet edebiyatı
yapacağınıza oturun işlediğiniz suçların hesabını verin. Hani demokrasi
götürmüştünüz, hani kurtarmıştınız
Libya’yı?
Kurtardık dediğiniz ülkede işlediğiniz suçların hesabıdır bu yaşananlar… Korkun bu şiddetten… Bırakın yalanı, demagojiyi… Çünkü
yalanlarınızla ikiyüzlü saçmalıklarınızla halkları kandıramayacaksınız.
Kandırmanın, aldatmanın da bir sınırı
var gördüğünüz gibi. “Arap
Baharı”nız çok çabuk soldu ve artık
gerçek yüzünüzü Arap halklarından

gizleyemezsiniz. Şimdi halkların hesap sorma günleri başlıyor…
Bu günlerin yarattığı sonuçlar siz
emperyalistler ve işbirlikçileri için
aslında çok da yabancı değildir.. Dönün tarihinize bakın…
Bakın Vietnam’ın nasıl bir sendroma dönüştüğünü göreceksiniz…
Irak’ın nasıl bataklığınız olduğunu
göreceksiniz…
Bakın ve görün… Dünya halkları
mutlaka ama mutlaka intikamlarını
alacaktır. Bugün yaşananların bin
beterini yaşayacaksınız… Bu ahdımızdır, bu dünya halklarının ahdıdır,
yeminidir…
Ve emin olun ki;
Vietnam nasıl sendromunuz olduysa Libya’da cehenneminiz olacaktır…
Yakıp yıktığınız her yeri, her ülkeyi emperyalistler ve işbirlikçileri
için cehenneme çevirmek bizlerin,
Ortadoğu halklarının boynunun borcu
olsun!
Ve bu borcu ödeme kararlılığıyla
tüm Ortadoğu halklarına çağrımızdır:
ORTADOĞU HALKLARI!
YAKIN YIKIN… ORTADOĞUYU EMPERYALİZM İÇİN
CEHENNEME ÇEVİRİN!
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Devrimci İşçi
Hareketi
Milliyet’in magazin eki Cadde’de
14 Eylül tarihinde Ersin Süzer imzasıyla bir haber çıktı. Haberde, yaklaşık 10 haftadır gasp edilen alacakları için eylem yapan Roseteks işçilerinin eylemi konu olmuş.
10 haftadır eylem yapan işçilerin eylemi burjuva basında yer
bulmadı. Haber değeri olmadı. Neden acaba?
Bir kez CNN Türk’ün sitesinde
haber olan eylem, hemen bir-iki
gün içinde siteden kaldırıldı. Haber
adeta uçuruldu.
Ve eylemin 10. haftalarında
Milliyet’in magazin ekinde haber
olmayı başardı. O da şu şekilde:
“Sosyetik Kebapçıda Eylem Var!
Köşebaşı, bir süredir protestocuların
hedefinde. Peki eylemin asıl nedeni
ne? Nişantaşı Köşebaşı Restaurant’ın
önünde protesto yürüyüşleri düzenleniyor bir süredir. İşten çıkarılan bir
grup işçi, Köşebaşı’nın önünde eylem
yapıyor. İşçiler, bir tekstil firmasının
çalışanları. Meğer o tekstil firması
Köşebaşı’nın da ortaklarındanmış.
Firma iflas etmiş, çalışanlar da karşılarında muhatap bulamayınca, Köşebaşı önünde eylem yapmaya başlamışlar. Geçen pazar oturma eylemi
vardı. İlk kez bir restaurant’ın önünde oturma eylemine şahit oldum.
Yalnız eylem yapıp hakkını arayan arkadaşlar: Eylemleriniz devam ederse, bilin ki Köşebaşı’nda çalışan arkadaşlarınız da işsiz kalacak. Çünkü
kimse eylemin yapıldığı bir resrauranta yemek yemeye gitmez. Tekstil
firması battı. Köşebaşı da batmasın
ki, paranızı alabilin. Ayrıca bu duruma Köşebaşı’nın sahibi olarak bilinen Ali Akkaş’ın açıklık getirmesi lazım. Çok sessiz kalıyor.” (14 Eylül
Milliyet – Cadde, Ersin Süzer)
Milliyet yazarı sormuş, “PEKİ
EYLEMİN ASIL NEDENİ NE?”
diye. Sanki ortada bir muamma varmış gibi. Emekten, haktan, hak aramaktan bihaber olanlar sorabilir an-

“Sosyetik Kebapçıda Eylem Var”

ROSETEKS İŞÇİLERİ
HAKLARI İÇİN DİRENİŞTE
cak bu soruyu. Sorun açık değil midir? Hakyiyen bir patron “iflas ettim”
gerekçesiyle yüzlerce işçisini ortada
bırakıyor, dahası onca yıllık emeklerinin karşılığı olan kıdem tazminatı

haklarını vermiyor, birkaç aylık birikmiş maaşlarını ödemiyor. Roseteks
işçileri bunu istiyorlar işte.
Patronlara hakyemek, sömürmek,
gasbetmek, çalmak, işten atmak hak.
İşçiye ise emeği, hakkı, geleceği, işi
için direnmek yasak. Bu düzen başka nasıl ayakta kalacak ki?
Milliyet’in sosyetik yazarı emekten, haktan, hak aramaktan o kadar
uzak ki “işçi arkadaşlar tekstil firması
battı, şimdi Köşebaşı önünde eylem
yaparak burayı da batıracaksınız,
yapmayın, batırmayın ki paranızı
alabilesiniz” diyor.
Milliyet’in sosyetik yazarının kafası oldukça karışık. Haklarını almak
için “eylem yapan işçilere eylem
yapmayın ki hakkınızı alabilesiniz” diyor. Tüm bilmezliğine, kafa karışıklığına rağmen sosyetik yazar, hak
arayan işçiden değil patrondan yanadır. Ne de olsa o da orada yemek yiyor.
Milliyet gazetesinde daha önce de
Roseteks işçilerinin eylemi haber olmuştu:
“İşçiler garsonlarla karşı karşıya!
Bir tekstil firmasının işten çıkarılan
işçileri, patronlarının ortak olduğu
restaurantın önünde oturma eylemi
yapınca, çalışanlardan, tepki aldı.”

(16 Ağustos 2012, Milliyet)
Sosyetik yazarın rahatsızlığını
dile getirdiği şekilde 16 Ağustos tarihli haberde de özellikle restaurantta çalışan garsonların işçilerin eyleminden etkilendiği ve haklarının
tehlike altında olduğu belirtiliyor.
Hiçbir hak arama eylemi, bir
başka çalışanın, emekçinin haklarını tehlikeye sokmaz, onun
hakkını çalmaz. Bir emekçi,
emekten yana olduğunu söyleyen böyle düşünemez. Böyle
düşünenler emek düşmanlarıdır. Böyle düşünenler eylem kırıcılardır. Böyle düşünenler çıkarlarının nerede olduğunu bilmeyenlerdir.
Bugün Köşebaşı restaurantta çalışan garsonu, komisi, aşçısı ile işçiler, patronları yarın farklı bir gerekçeyle “iflas ettim” dediklerinde ve birikmiş haklarını vermediklerinde ne
yapacaktır? Bugün Roseteks işçilerinin yaptığını yapacaklardır.
Patronların ucuz demagojisidir:
“Hepimiz aynı gemideyiz!” Derler.
“Gemi batarsa hepimiz batarız!” Derler.
Onların uşakları, çıkarlarının nerede olduğunu bilmeyenler, patronları, emekçilere iş sağlayan, onların
geçimlerini sağlayanlar olarak ifade
ederler.
Yalan söylerler. İflas ederler, batan biz oluruz. Krizler olur işsiz, aşsız, haksız kalan biz emekçiler oluruz.
Onlar, patronlar ise en çok da kriz dönemlerinde sömürürler. Bize iş ve geçim sağlamaları babalarının hayrına
değildir, sömürülmemiz pahasınadır.
Fabrikaları, makinaları mülkiyetlerine almaları ve bize emeğimizi satmaktan başka çıkar bir yol bırakmamalarındandır.
Biz işçiler olmazsak patronlar da
olmazlar. Biz olmazsak hayat durur.
Hakkımızı aramaktan, direnmekten
vazgeçmeyeceğiz. Ta ki kendi iktidarımızı kurana kadar.
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EMEK
ce, mesai saatlerinde masa açarak
başlayıp bugünlere getirdiğim direnişimi sonuna kadar götüreceğim.
Açlık grevi dahil
her türlü fiili-meşru eylemden kaçınmayacağımı
duyuruyorum.”
dedi.
Eyleme Cansel

direnişimi, bugünden itibaren süresiz
açlık grevi olarak devam edeceğim."
açıklamasında bulundu.

Emek Düşmanlarına Karşı Direnmek Meşrudur

Cansel Malatyalı ile birlikte, İsmail Ozan Demirel, Sabahattin Gökoğlu, Meral Gökoğlu, Aziz Arslan,
Ufuk Çalımlı, Ezgi Antmen, Nazım
Yazırlı ve Alparslan Serdar Kaçman
gözaltına alındı.

Cansel Malatyalı
Açlık Grevine Başladı
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İnşaat Mühendisleri Odası’nda
(İMO) 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 yürünerek eylem
gerçekleştirildi.
6 Eylül günü Yüksel Caddesi’nde
toplanan kitle, TMMOB önüne yürüyerek burada yarım saatlik oturma
eylemi yaptı. Açıklamanın ardından
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”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı ve aynı içerikte dövizler taşındı. yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylem, İMO önüne yapılan
açıklamayla eylem sona erdi. Burada ki açıklamada Cansel Malatyalı,
“Ben 200 gündür onurumu ve işimi
geri kazanmak için direniyorum.
Performans yasasıyla çıkarıldım, direnişle döneceğim. İMO yönetimi tarafından işe geri alınmadığım ya da
benzer sosyal haklara sahip olacağım
bir iş teklifinde bulunulmadığı süre-

Malatyalı’nın ailesi, direnişinin başından beri hep yanında olan Halk
Cephesi, direnişe destek veren dostları ve BDSP, Alınteri, Devrimci
Proleterya, Partizan, DHF, İHD ÇHD,
Düşünceye Özgürlük Girişimi ve
EDP katıldı. Eylemden sonra halaylar çekilip, çadırda sohbet edildi.
AKP'nin performans yasası ile işten atıldığı İMO önünde 207 gündür
direnen Cansel Malatyalı ve direnişe destek veren Özkan Kayöz ile Cem
Dursun, 13 Eylül günü saat 23.00 sularında İMO tarafından planlı bir
şekilde ihbar edilerek, AKP'nin polisleri tarafından işkenceyle gözaltına alındı.
Direniş çadırına saldırının ardından, direnişi engellemek amacıyla,
İMO binasının önüne büyük demir
duvarlar, barikatlar örüldü.
Olay yerinde bulunan İMO yöneticileri ve çalışanlarından bazıları,
İMO önünde bekleyen devrimcilere
saldırdı; Metin isimli İMO çalışanı,
yumruk attı. Polis, zaman zaman işbirlikçi İMO yönetiminin yanına gelip, bir isteklerinin, sıkıntılarının
olup olmadığını sordu.
Bu saldırının ertesi günü açıklama yapan Malatyalı, "İMO yönetiminin emek düşmanlığına karşı her
türlü direnme hakkı meşrudur. Ben de

Ve Malatyalı, 14 Eylül günü açlık grevine başladı. Haksız yere işten
atıldığı İMO önünde 208 gündür direnen ve nihayetinde süresiz açlık
grevine başlayan Cansel Malatyalı,
basın açıklaması ve çadır kurma eylemini yapamadan, direnişe destek
veren 8 kişi ile birlikte, işbirlikçi İMO
yönetiminin ihbarıyla 14 Eylül günü
işkenceyle gözaltına alındı.

Saldırın ardından, “Yaşasın Haklı Onurlu Direnişim” pankartının arkasında toplanılarak eylem yapıldı.
Eylemde açıklamayı, Cansel Malatyalı gözaltında olduğu için, onun yerine direnişi desteklemek için orada
olan bir devrimci okudu.
Açıklamada, Cansel Malatyalı’nın,
“İMO yönetiminin emek düşmanlığına karşı her türlü direnme hakkı
meşrudur. Ben de direnişime, bugünden itibaren süresiz açlık grevi yaparak devam edeceğim.” sözlerine
yer verildi.
Ardından İHD Ankara Şube Yöneticisi Mahmut Konuk, gün içerisinde yapılan saldırıyı anlattı ve tüm
devrimci demokrat çevreleri Cansel
Malatyalı’nın direnişine destek olmaya çağırdı. 40 kişinin katıldığı ve
“Cansel Malatyalı Yalnız Değildir”,
“Direne Direne Kazanacağız”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemin ardından, direniş çadırı tekrar açıldı.
Yunanistan Halk Cephesi de, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Cansel Malatyalı’nın onurlu direnişine ve başlattığı süresiz açlık grevine destek veriyoruz. İMO yönetimini protesto ediyor, işbirlikçi tutumundan vazgeçip işçilere karşı saldırılarını durdurması konusunda uyarıyoruz" dedi.

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Son Sözü Direnenler Söyleyecek

Yıllarca çalıştıkları işyerlerinden,
hakları gasp edilerek, alacaklarını
alamadan haksız yere işten çıkartılan
ve aylardır direnen işçiler, 15 Eylül
günü ortaklaştırdıkları eylemlerinin
dördüncüsünü gerçekleştirmek için
Taksim Meydanı’nda bir araya geldiler. Saat 19.00’da “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız! İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pankartını açarak kortejlerini
oluşturdular.
İşçiler, “Gasp Edilen Haklarımızı
İstiyoruz! Direnen HEY Tekstil İşçileri", "Köşebaşı Restaurant Patronları
Nedim Aşkın, Bülent Temuroğlu ve
Yalçın Temuroğlu Çaldığın Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız! ROSETEKS İşçileri", "Taşerona Teslim
Olmayacağız! Direnen BEDAŞ İşçileri", "İşime Geri Dönmek İstiyorum!
Cansel Malatyalı", "Kiğılı'ya Boykot,
Direnişe Destek, Yaşasın Sınıf Dayanışması! Direnen Kiğılı İşçisi",
"Darkmen Fabrikasından Atıldık,
Haklarımızı İstiyoruz! Direnen
DARKMEN İşçileri" sıralamasıyla
pankartlarını açarak yürüyüşü başlattılar.
Sloganlar eşliğinde devam eden
yürüyüşte, ses cihazından belirli aralıklarla direnen işçilerin verdikleri mü-

cadele anlatıldı.
Kiğılı Mağazası'nın önüne gelindiğinde kitle
burada durarak,
Didem Sorgun'un
neden işten çıkartıldığı çevredekilere anlatıldı. Alkışlar ve atılan
sloganlarla Kiğılı protesto edildi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde ortak hazırlanan basın metnini
Roseteks işçilerinden Sezgi Kavrazlı okudu.
Açıklamada; “Direnen işçiler olarak sesimizi ortak ve daha güçlü bir
şekilde sokağa taşıdığımız eylemlerimizin dördüncü haftasındayız. Bir
aydır omuz omuza yürüyor, isteklerimizi, hakkımız olanı hep bir ağızdan
haykırıyoruz. Bu güç, bizim gücümüzdür. Bu güç, direnişleri birleştiren işçilerin gücüdür. Birlikte örgütlediğimiz ortak eylemimizin gücüdür.
Birbirimizi hiç tanımasak da, birbirimizin yüzünü ilk kez burada görsek
de aynı kadere mahkum edilen ve bu
kaderi değiştirmek için yola çıkanlarız. Aynı illerde bile değiliz kimimiz.
Ama amacımız aynı. Kaderimizi patronlar değil, yüzüne demokrat maskesi takanlar değil, onları koruyan hü-

kümetler değil, biz yazacağız. Direnişimizle yazacağız. Onun için 'İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız' diyoruz..."
denildi.
Açıklama şu sözlerle bitirildi: "Aylardır direniş çadırlarımızdayız, eylemlerimizle sokaklardayız. İşimizi, ekmeğimizi, haklarımızı istiyoruz ve
alacağız. Tüm halkı eylemlerimize
ses vermeye, direnişlerimizi birleştirmeye ve kazanmaya çağırıyoruz.”
Basın açıklamasının ardından Av.
Taylan Tanay'da kısa bir konuşma
yaptı. Tanay, “Dördüncü haftamızda
yine buradaydık. Bugün aramızda
Cansel Malatyalı‘da olacaktı fakat
sözde demokrat İMO yöneticilerininin işbirliğiyle polis saldırmış ve
destekleyenleri ile birlikte gözaltına
alınmıştır. İMO önü demir tabelalarla kapatılmıştır. Kendisi yine çadırını kurmuş ve açlık grevine başlamış
bulunmaktadır. Bu alçakça saldırıları kınıyor ve Cansel Malatyalı‘ya
selamlarımızı gönderiyoruz. Şu an
aramızda olmayan direnen tüm işçilere selamlarımızı yolluyoruz. Onları da aramızda görmek istiyoruz.
Bunu sağlamak için görüşmelerimiz
sürüyor” dedi. Haftaya aynı saatte
yine burada olunacağı duyurusu yapılarak sonlandırılan eyleme 100 kişi
katıldı.
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Direniş Direniş İçinde Öğrenilir
Roseteks/Köşebaşı İşçileri, direnişlerinin 10. haftasında Levent Köşebaşı
Restaurant önündeydi. Sloganlarla başlayan eylemde yoldan geçen halk, işçileri arabalarının içinden korna çalarak selamladılar.
Direnişteki işçiler, “Eylemimize, Pazar günü saat 17.00-18.30 Nişantaşı Köşebaşı Restaurant ve saat 19.00-21.30 arası Levent Köşebaşı Restaurant önünde devam edeceğiz” bilgisini verdiler.

Doğal Afetleri Katliamlara
Dönüştürenler Kahrolsun!
19 Eylül günü Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne bağlı köylerde yaşanan selde iki kişi kayboldu. Hiçbir önlem alınmayan dere yataklarının aldığı canlara 2 kişi
daha eklendi.
Yunanistan Halk Cephesi, selde hayatını kaybeden iki kişinin ailesine başsağlığı, selde zarar gören
halkımıza geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yazılı
bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Halkımızın acısı bizim acımızdır" denildi.

Bütün Sokaklar Bizimdir!
Halka Ulaşmamıza Engel
Olamayacaklar!
İzmir Yamanlar’da 17 Eylül günü, Gülhan Sağaltıcı ve
Alican isimli iki Halk Cepheli işkenceyle gözaltına alındı.
Yamanlar Mahallesi’nde karakolun yakınlarında bir direğe
22 Eylül günü yapılacak olan Doğançay Halk Festivali’nin
afişini asarken gözaltına alınan Halk Cephelilere mahalle
gençleri tarafından destek verildi. Gençler, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir” sloganlarıyla polisi protesto ettiler.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Devrimci Memur
Hareketi
Gazi Ayaklanması’nın, 95-96 1 Mayısları’nın ardından halk kitlelerini örgütlemek için önerdiğimiz halk meclisleri, Susurluk kazası sonrasında gelişen ışık karartma eylemleriyle birlikte,
maddi bir güce dönüştü. O dönem mahallelerde, üniversitelerde kimi örneklerin oluştuğu meclisleri kendi özgücümüzle örgütlerken, memurlar olarak
memur meclislerini kurmayı hedefleyen
bir sürecin içine girdik. Sol ise yaşanan
pratiğin dışında kaldı ve uzun uzadıya
meclislerin niye kurulamayacağını,
mevcut meclislerin kitle örgütlenmesi
değil de siyasi bir örgütlenmenin uzantısı olduğunu açıklamaya, sendika ve
dernekleri meclislere alternatif olarak
göstermeye girişti.
Bugün 96’lardan farklı olarak özellikle Halkevleri’nden ÖDP’sine Kürt
milliyetçilerinden çeşitli siyasal anlayışlara kadar kitlelere ulaşmak için
veya kendi siyasal örgütlenme araçları olarak meclislerden bahsediyorlar.
Sendikal mücadelenin yaşadığı açmazlar nedeniyle de KESK ve bağlı sendikalar bünyesinde meclis örgütlenmesini savunanlar var.

Meclislere Nasıl
Bakıyoruz?
Meclisler taban örgütlenmesidir. Şu
veya bu partiye oy vermesine, şu veya
bu sendikaya üye olmasına bakmadan, dil-din farkı gözetmeden, örgütlü
örgütsüz, sistemle çelişkisi olan tüm halkı örgütlemeyi hedeflemelidir. Bu yanıyla meclisler sendikalara alternatif değildir ama kurumlar üstüdür.
KESK bünyesinde kurulmak istenen
bir meclis ise taban örgütlenmesi olmayacaktır. Çünkü o meclis sadece o işyerindeki KESK üyelerinin meclisi olacaktır.
Tabana ulaşmalıyız derken daha baştan bu
yaklaşımla farklı sendikalara üye ya da
hiçbir sendikaya kaydı bulunmayan yüz
binlerce kamu emekçisi meclis örgütlenmesinin dışında tutulmaktadır. Elbette sendikalar kendi örgütlenmesini meclis şeklinde örgütleyebilir ve örgütlemelidir de ancak meclisler bu kadar dar bir
alana hapsedilmemelidir. Kamu emek-
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Kamu Emekçilerini Politikleştirmek
Mücadeleye Sevk Etmek İçin Memur
Meclislerini Örgütlemeliyiz
çisi olup da sendikalı olmayanlara, sendikalı olup da KESK’li olmayanlara,
KESK’li olup da sendikal mücadelenin
gündeminden haberdar olmayanlara
ulaşmalıyız.
Tüzük tartışmalarında veya başka
platformlarda kendi anlayışımız çerçevesinde meclisleri savunmalıyız. Kitleleri söz ve karar sürecine katmak, kitleyle politika yapmak büyük emek ister. Devrimci çalışma ister. Altı ayda bir
veya seçimlerden seçime delegeleri
belirlemek için işyerlerinin gezildiği,
üyelere eylemlerin mesaj yoluyla duyurulduğu, protestoculuğun hak kazanmanın yerine konulduğu sendika
tablosunun mimarları sendikalarda
buna gelmeyecek, emek harcamayacaktır. Devrimci memurlar olarak kitlelere güvenmeliyiz, yanlış düşüncelerin ancak doğru düşünceler kitlelere maledildiğinde önlendiğini hatırlayarak
kitleler yanlış kararlar aldıklarında da
vazgeçmemeliyiz. Sendika bünyesinde
gündeme gelen meclis tartışmaları ise
kitleye güvensizliğin itirafıdır. Örneğin
KESK’li olmayanların da işyerlerindeki
meclis toplantılarına katılması, bu haliyle meclisin kağıt üzerinde herkesin
meclisi olması, ancak KESK’li olmayanın oy kullanamaması, kararlara etki
edememesi kimi siyasal anlayışlar tarafından dile getirilebilmektedir.
Meclisler doğrudan söz hakkı, doğrudan kararlara katılım demektir. Sendikalı sendikasız tüm çalışanları kapsayan meclisler kurmalıyız. Meclisleri
örgütlemek bir işyerindeki devrimci memurların diğer memurlara öncülük yapmasıyla mümkündür. Bir tek insanımızın olduğu yerde bile arkadaşlarımız
meclis perspektifiyle çalışabilir. Bunu
işyerlerinde de, örgütlü olduğu sendikada da yapabilir, insanları birleştirebilir
ve mücadeleye sevk edebilir.
Yönetiminde olduğumuz sendika
şubelerini meclis tarzında işletmemizin
önünde bir engel yoktur. Çalıştığımız işyerlerinde ise devrimci memurlar olarak her sorunun çözümüne bütün kitleyi
katmayı hedeflemeli, bunun için çaba

sarfetmeliyiz.
Kitlelerin meclislerde aldığı kararlar
işyerinde örgütlü olan sendikalara da
öneri olarak yansıtılır. Sendikalar bu önerileri dikkate alır veya almaz, temelde
belirleyici olan bu değildir. Belirleyici
olan kitlelerin meclislerde aldığı karara
sendikanın yaklaşımıdır. Meclis kararlarına uymayan sendika zamanla
teşhir olur. Meclis kararlarına uyan
sendikalar ise kitlelerin önerilerini
dikkate aldığı ve onun için mücadele ettiği için kitleler nezdinde itibar kazanır. Böylelikle meclisler sendikaları
da besleyen bir rol oynar.
Bugün kitlelerin politika yapmak
için can attığını söyleyemeyiz. Kitlelerin iktidarın hışmına uğramaktan başının
belaya girmesinden korktuğu bir gerçek.
Bu gerçeğe teslim olmamalı, pratiğimizle, kişiliğimizle kitlelere güven vermeliyiz. Ancak o zaman kamu emekçilerinin de yılların birikiminin sonucu ortaya çıkan geri yanlarını mücadele içinde aşmalarını, örgütlü bir güce dönüşmelerini sağlayabiliriz.

Hedefimiz
* Kitleleri politikleştirmek, mücadeleye sevk etmek, kitlelerden beslenmek için,
* Çözümü devrime ertelemeden bugünden bir kısım sorunlarımızı yardımlaşma ve dayanışma ile çözmek için,
* İktidarı alabilecek bir mücadele ve
örgütlenme seviyesine ulaşmak, kendi
kendimizi yönetebileceğimiz göstermek için,
* Kreş, servis gibi işyerlerimize
özgü; hekime, öğretmene şiddet gibi
mesleğimize özgü; sağlığın, eğitimin
özelleştirmesine, hastane okul arazilerinin satışına karşı ortak sorunlarımızın
çözümü için,
* Örgütsüz hak alamayacağımız için,
* Kısır tartışmaların, delege pazarlıklarının arasında boğulmamak, kalıcı taban örgütleri oluşturmak için, işyerlerimizin asli unsurlarıyla MEMUR
MECLİSLERİNİ ÖRGÜTLEMEK
OLMALIDIR!

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

AKP’ni̇n Geri̇ci̇ Faşi̇st Eği̇ti̇mi̇ne Karşı Eği̇ti̇m
Emekçi̇leri̇ ve Halk Ankara’da Buluştu

Halk İçi̇n Parasız Bi̇li̇msel
Demokrati̇k Eği̇ti̇m İsti̇yoruz!

Ankara’da 15 Eylül günü, 4+4+4
eğitim sistemiyle ABD işbirlikçisi bir
gençlik yaratılmak istenmesine karşı miting yapıldı. Mitinge binlerce insan katıldı. Sabahın erken saatlerinde şehir dışından gelen emekçilerin
Ankara Hipodrom’da buluşarak Sıhhıye’ye doğru kortejlerini oluşturmasıyla miting başladı. Halk düşmanı
AKP polisinin Ankara Garı'nın üzerinden çekim yaptığı gözlendi.
4+4+4 eğitim sistemine karşı yapılan mitingde Halk Cepheliler, üç
ayrı pankart altında bir araya geldiler. Önde Halk Cephesi pankartı,
ardında üzerinde “AKP'nin GericiFaşist Eğitim Sistemine Teslim Olmayacağız! Halk İçin Parasız, Bilimsel, Demokratik Eğitim İstiyoruz!” yazılı Kamu Emekçileri Cephesi imzalı pankart vardı. Anadolu'nun her yerinden gelen Kamu
Emekçileri Cephesi pankartın ardında bir araya geldiler.

Gençlik Federasyonu üyeleri
de, ellerinde DevGenç flamaları,
üzerlerinde “Halk İçin Parasız, Bilimsel, Demokratik Eğitim İstiyoruz",
"AKP'nin Gerici ABD İşbirlikçisi
Gençliği Olmayacağız", "Halk İçin
Bilim Halk İçin Eğitim” yazılı dövizleri ile yer aldılar Halk Cephesi
kortejinde. Liseli Dev-Genç'liler de
“AKP'nin Gerici, Faşist, İşbirlikçi Gençliği Olmayacağız” pankartları ile alandaydılar. Ayrıca mitingte
Kamu Emekçileri Cephesin’den tutuklu Mehmet Ali Aslan ve Halil
Top’un serbest bırakılmasını isteyen
dövizler de taşındı.
Devrimci Alevi Komitesi ise
4+4+4 eğitimi sistemi ile zaten yıllardan beri asimile edilmeye çalışılan, katledilen Alevi halkının daha
çok baskı göreceğinin anlatıldığı,
üzerinde “AKP'nin Zorunlu Din
Dersi Dayatmasını Kabul Etmiyoruz! Zorunlu Din Dersi Aleviliğin Asimilasyonudur” yazılı pankartı taşıdılar.

Saat 12.00'ye doğru toplanan kitle Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçti.
Eğitim emekçileri, AKP'nin eğitimöğretim politikalarını protesto etmek için yurdun dört bir yanından
Ankara'ya gelmişti.
250 kişilik Halk Cephesi korteji
yürüyüş kolundaki yerini aldıktan
sonra “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”, “Kurtuluş
Kavgada Zafer Cephede” sloganlarıyla alana girdi. Miting alanında
köprüden Kamu Emekçileri Cephesi imzalı “Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendika Hakkı İstiyoruz, Alacağız!” pankartı asıldı. Halk Cephesi
korteji Sıhhiye köprüsünün altından
geçerken yürüyüş kolunun etrafında
kortejin geçişini izleyenler tarafından
alkışlarla, coşkuyla karşılandı. “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür” sloganları atılırken coşku doruğa çıktı.
“Parasız Eğitim İstiyoruz Alacağız,
Yaşasın DEV-GENÇ, Yaşasın
DEV-GENÇ'liler, Hasan Selim Gönen Ölümsüzdür, Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları da atıldı.
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SENDİKACILAR TUTUKLANDI
Mersin BES Şube Eski Başkanı Gürsel SIĞINIR, SES
Şube Eski Başkanı Yılmaz BOZKURT ve Eğitim Sen
Mersin Şube Eski Başkanı Orhan YILDIRIM hakkında
2005 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
yapmış oldukları basın açıklaması nedeniyle verilen 15
ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşti.
2005 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıkları yürüyüş ve basın açıklaması sonrasında Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten Mersin
3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan dava sonunda
sendikacılara, 2911 sayılı yasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 15'er ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay
kararının ardından SES Genel Merkez Yöneticisi ve Şube

eski Başkanı Yılmaz Bozkurt ile Eğitim Sen
Mersin Şube Eski Başkanı, halen Birleşik
Kamu-İş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yıldırım 23 Ağustos’ta polis tarafından evinden gözaltına alınarak Mersin Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na götürüldü. Cezası onanan sendikacılardan infaz savcılığına erteleme talebinde bulunan dönemin KESK Mersin Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Gürsel (Sığınır) Şenşafak ise 2 Eylül’de Eskişehir’deki evinden gözaltına alınıp tutuklanarak Eskişehir Cezaevi’ne konuldu.
BES Yönetim Kurulu tarafından 27 Ağustos 2012 tarihinde yapılan açıklamada yapılan eylemin KESK tarafından kararlaştırıldığı belirtilerek “aynı suçu bizler de
işledik, işlemeye devam edeceğiz” denildi. Tutuklamalar sendikalar ve demokratik kitle örgütleri tarafından da
protesto edildi.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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5 Ekim 2012 tarihinde 33 ilde
birden yıkım başlayacak. Eş zamanlı
yıkımlarla amaçlanan, direnişin önüne
geçmek. Direniş için fırsat yaratmamak amacıyla yaklaşık 100 noktada
aynı anda, topluca saldıracaklar.
İstanbul'da ilk olarak Beşiktaş,
Şişli, Sultangazi, Sarıgazi, Esenler,
Fatih, Beyoğlu, Çekmeköy, Tuzla,
Kadıköy, Çatalca, Maltepe, Sancaktepe ve Hadımköy semtlerinde yıkımlar başlayacak. 5 Ekim günü 150
bina, 2 bin konut ve işyeri yıkılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 19 Eylül'de Türkiye
Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen
toplantıda yaptığı konuşmada, "Kanunun önemli bir hususu, gönüllülük
esası. Önce isteyen vatandaşlarda
başlayacağız. 'Benim evim riskli, heyelan, deprem tehlikesi var' diyen
insanların elinden tutacağız. Devlet
olarak elimizden geleni yapacağız.
Önce rızaya ve gönüllülüğe dayalı
bir yapıyla yürüyeceğiz. Ancak ev
yüzde 100 afet riski altında bulunan
bir yapıysa, devlet olarak onu da
tespit etmek zorundayız. Netice itibariyle vatandaş yıkmıyorsa, biz yıkmak zorundayız. Kimse kusura bakmasın. Bizim vatandaşımızın canı,
malından daha önemli. Vatandaşımızın hayatı, sağlıklı yaşaması malından daha önemli. Mal hakkı,
mülkiyet hakkı kutsal. Ama yaşama
hakkı daha kutsal, daha önemli. Yasanın ruhunda bu var, yaptırım gücünde de bu var. Bu yasanın yanına
rant kelimesini getirmek, bu yasayla
birlikte rant ifadelerini kullanmak
çok büyük haksızlıktır" dedi.
Bayraktar'ın gönüllülük dediği,
varımız yoğumuz olan evlerimizi
tıpış tıpış onların eline teslim etmemizdir. Evlerimizi gasp etmeleri için
gönüllü olmamızı, direnmememizi

YIKIMLAR BAŞLIYOR!
Yıkımların Başında Midye
Kabuğundan Beton
Döken Bayraktar Var!
Bayraktar'dan Bunun
Hesabını Soralım...
istiyorlar.
Gönüllü olmak demek, yıkımlar
sonrası evsiz, borçlandırılmış olmak
demektir... Bu gönüllülüğü kabul etmiyoruz. Evlerimizi korumak için,
emeğimizi çöpe atmamak için direneceğiz...

Yıkımı İstenen 7 Milyon
Konutu Kim Yaptı? Madem
Binalar Sakat, Yapanlar
Neden Yargılanmıyor?
AKP, halka yalan söylüyor. “Deprem riski var, evlerinizi yıkalım, yerine
size sağlam evler yapalım” diyor ama
yalan söylüyor... Halkın canını bu
kadar düşünenler; 7 milyon riskli
binayı yapan müteahhitleri neden yargılamıyor madem öyle? 17 Ağustos
depreminden sonra sadece bir müteahhit ceza aldı... Devlet, depremde
ölenlerin hesabını sormadı, halkı adaletsiz bıraktı... Dün adaleti uygulamayanlar, bugün de adaletli değildir.
Dün depremde yıkılan binalarınölen insanların sorumluluğunu üstlenmemek için, kendi sorumluluklarını
gizlemek için katilleri yargılamayanlar;
bugün de evlerimize-arsalarımıza el
koymak için yalan söylüyor.
AKP, "Kentsel Dönüşüm" yalanıyla gözümüzü boyamaya çalışadursun, Erdoğan Bayraktar, kendisinin de inşaatta sahtekarlık yaptığını itiraf etti.
Van'da yapılan deprem konutlarını
ziyaret eden, kendisi de müteahhit
olan Bayraktar, gazetecilerin "Kaç
bina yaptınız? Sizin yaptığınız binalar arasında yıkılacak olanlar var
mı?" sorusu üzerine: “Araştırayım.
1999'dan evvel yapılan binalarda
genelde risk olduğunu varsaymak

lazım. Polima çakılıyla midye kabuğuyla kürekle karılan betonlarla
döküldü" dedi.
Yani açıkça, midye kabuğundan
beton yaptıklarını itiraf ediyor Bayraktar... Sanki sıradan bir olaymış
gibi... Sanki suç değilmiş gibi... Sanki
bunu söyleyenin şimdi deprem riskine
karşı halkın canını koruyacağını inanacakmışız gibi...
Bayraktar, halk düşmanıdır... Yıkılabileceğini bilerek bina yapan bir
katil, halkın canına düşman bir katil,
şimdi çevre ve şehirden sorumlu bir
bakandır... Böyle bir bakan, halkın
can güvenliğini düşünemez.
Cenaze törenine katıldığı için devrimcileri sakatlayan AKP'nin polisleri,
neden sahtekâr ve katil olduğunu
itiraf eden Bayraktar'ı gözaltına almıyor... Bu düzen başından kokmuştur...
Utanmaz, arlanmaz, yalancı, sahtekâr, alçak Bayraktar, "Evi ciddi
riskliyse yıkacağız kimse kusura
bakmasın" diyor.
Evlerimizi riskli hale getirenler,
depreme dayanıklı inşa etmeyenler,
yine halkı cezalandırıyor...
Müteahhitler, onları koruyan devlet
değil, halk sokağa atılıyor, cezalandırılıyor... Katillerimizin yakasına yapışalım... Hesabımızı soralım... Evlerimizden dışarı tek bir adım dahi
atmayalım... Bizi evlerimizden atmalarına izin vermeyelim... Emeğimizle,
hasta olmak pahasına, aç kalmak pahasına, çocuklarımızın rızkından sakınarak yaptığımız evlerimizi halk
düşmanlarının eline bırakmayalım...
Bayraktar, midye kabuğundan
yaptığı betonların altında kalıncaya
kadar direniş bayrağını yere düşürmeyelim...

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Devrimcilerin Cenazesine Sahip Çıkmak
Onurdur! Katillerini İsti̇yoruz!

Yıllardır halka acı çektiren bir
işkence merkezi olan Gazi Polis Merkezine yönelik feda eyleminde şehit
düşen İbrahim Çuhadar’ın cenazesini
sahiplenmek için 12 Eylül’den itibaren İstanbul Yenibosna’da bulunan
Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen
Halk Cepheliler’e, AKP’nin işkenceci
polisleri defalarca azgınca saldırmış,
üç gün boyunca 35 kişi gözaltına
alınmıştı. Katil polis katletmeye doymamış, feda eylemine ve sahiplenmeye tahammülsüzlüğünü 4 günlük
gözaltı süresi boyunca Halk Cepheliler’e yaptığı işkencelerle göstermişti.

Gaz bombalarını nişan alıp ayaklara,
kafalara atan, insanların kulak
zarını patlatan, kafa kıran, kol kıran… kısacası yaptığı psikolojik
ve fiziksel işkencelerle dolu gözaltı
süresi sonunda, 8 kişi tutuklanmış,
serbest bırakılanlara da ev hapsi
cezası verilmiştir.
21 Eylül günü İstanbul Adliyesi
önünde toplanan Halk Cepheliler İbrahim Çuhadar’ın cenazesini sahiplenenlere yönelik gözaltı, işkence ve
tutuklamalara karşı bir eylem gerçekleştirdiler.
“Devrimcilerin Cenazesini Sahiplenmek Onurdur Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın!” pankartının açıldığı eylemde, “İşkence Yapmak Şerefsizliktir”, “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Gözaltılar, Tutuklamalar,
Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları
atıldı.

Milyonları Örgütleyeceğiz!

Sloganların ardından Halk Cephesi
açıklaması okundu. Açıklamada, İbrahim Çuhadar’ın cenazesini halkın
gelenek ve kültürüne göre defnedilmesine AKP’nin işkenceci, katil polisinin tahammülsüzlüğünü işkence
gözaltı ve tutuklamalarla gösterdiğine
vurgu yapıldı.
Yapılan işkencelerin yanı sıra burjuva medyada yayınlanan kontra haberlerle de karşılaşıldığı ifade edilen
açıklamada, pervasızca halkı katleden
polislerin aynı zamanda pervasızca
yalan söylediği belirtildi.
Son olarak “Tarih tanıktır ki hiçbir
cenazemizi ortada bırakmadık. Senelerce hapis yatmamız gerekse bile
sokak ortasında, hapishanelerde, adalet arayışında canını veren hiçbir
devrimcinin cenazesini ortada bırakmayacağız” denilen açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Tarihi Ancak Yazanlar
Anlatabilir!

Halk Cephesi’nin başlattığı, “AKP Zulmüne Karşı İşçi,
Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz! Milyonları Örğütleyeceğiz!” kampanyası kapsamında, Devrimci İşçi Hareketi, 14 Eylül günü İstanbul’da Çağlayan Metrobüs
Durağı üstgeçidine “Halk Cephesi” imzalı kampanya pankartını astı.
18 Eylül günü de Bağcılar Yeni Mahalle’de ev ziyareti
yapıldı. Ziyarete gidilen aileyle kampanya üzerine ve mahallede yaşanan sorunlar üzerine sohbetler edildi. Mahalledeki
yozlaşmadan şikayetçi olan aileye, birlikte mücadele edildiğinde mahallenin yozlaşma batağından kurtarılabileceği,
sorunların çözümünün örgütlenmekten geçtiği, bu örgütlenmelerinde halk komiteleriyle sağlanabileceği anlatıldı.
AKP zulmüne karşı herkesin mutlaka bir şeyler yapabileceğinin vurgulandığı sohbet 1,5 saat sürdü.

Güler Zere’nin zulmün elinden alınışı ve süreci
anlatan "Damında Şahan Güler Zere" belgeseli, 16
Eylül günü Tekirdağ-Çerkezköy’de Halk Cepheliler
tarafından PSAKD Çerkezköy şubesinde gösterildi.
Güler Zere’nin mücadelesi ve içinde bulunduğu
tecrit koşullarını anlatan bir konuşmanın ardından,
Ümit İlter’den şiirler okundu. Sonrasında hep birlikte
belgesel izlendi. Belgesel sonrası ülke koşulları ve
demokrasi mücadelesi üzerine sohbet edildi. 40
kişinin katılımıyla gerçekleşen belgesel gösterimi,
her ay yapılacak film ve belgesel duyurusundan
sonra sona erdi.
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Halkı Yozlaştırmaya Çalışanlara Karşı
Bedenlerimizle Barikat Olacağız!
İstanbul Gazi Mahallesi’nde, düzenin dayattığı yoz
kültüre karşı alternatif olarak “Yozlaşmaya Karşı 9.
Geleneksel Gazi Halk Şenliği”, 16 Eylül günü Gazi Barajı’nda (Sarıtepe) yapıldı. Şenlik, İbrahim Çuhadar’ın
cenazesinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle, saat
12.00’den, 18.00’e ertelenmişti.
Şenlik, Gazi Mahallesi’nden Günay Özarslan’ın
açılış konuşmasıyla başladı. Özarsalan konuşmasında,
“Şenliğimizle, burada hep birlikte türkülerimizle, marşlarımızla Anadolu’nun bereketli topraklarında doğup
büyüyen kültürümüzü, değerlerimizi yaşatacağız.” dedi.

Özarslan’ın konuşmasının ardından sahneye Erdal
Bayrakoğlu çıktı. Gazi Halk Şenliği’ne daha önce
beş kez katılmış olan Bayrakoğlu, bir kez daha
Karadeniz’in coşkusunu Gazi’ye taşıdı.
Erdal Bayrakoğlu’dan hemen sonra ise bir DevGenç’li şiir okudu. Ardından Nurettin Güleç sahneye
çıkarak, kitleyle beraber şarkılarını seslendirdi.
Son olarak sahneye Grup Yorum çıktı. Türkü ve
marşlarını seslendirdikten sonra Grup Yorum üyesi İnan
Altın bir konuşma yaptı. İbrahim Çuhadar’ın cenazesini
beklerken Yorum’un iki üyesinin de gözaltına alındığını
söyleyen Altın, herkesi bir sonraki gün Çağlayan’da
bulunan İstanbul Adliyesi önünde yapılacak eyleme,
gözaltına alınan devrimcilere destek vermeye çağırdı.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Emperyalizmin Halkların İnançlarına Saygısı Olmaz!

Emperyalizme Karşı Direniş Meşrudur!
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Emperyalizm, halkların inançlarına saygısı olmadığını bu kez de
Müslüman halklara hakaret eden
filmle gösterdi. Emperyalizmin halklara saldırısını protesto etmek için
Halk Cepheliler, Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde eylem yaptılar.
Halk Cephesi üyeleri “Emperyalizm Halklara Düşmandır, Müslüman
Halklara Saygısı Yoktur!” pankartı
açarak bir açıklama yaptılar. Nagehan
Kurt’un yaptığı açıklamada, inançlarına hakaret edilmesi üzerine, halkların inançlarına sahip çıkarak, emperyalizme olan öfkelerini ortaya
koydukları vurgulandı. Kurt, açıklamanın devamında, “Yapılan, provokatif bir filmle Müslümanlığa saldırmak değildir. Bu, emperyalizmin
çok açık olarak halklara olan düşmanlığının, hor gören, aşağılayan
bakış açısının bir kez daha sergilenmesidir. Böylelikle, özellikle Ortadoğu üzerinde hakimiyetini artırmak,
çeşitli ülkelere yönelik işgal planlarını
hayata geçirmek ve içinde bulunduğu
krizi aşmak için Ortadoğu ülkelerinin
petrolünü gasp etmek için kendine
zemin hazırlıyordu” dedi.
Kurt ayrıca, “Gerçek düşmanımız
emperyalizmdir, Amerika'dır! İnançlarımıza saldıran onlardır! Amerika’ya
ve diğer emperyalistlere karşı verdiğiniz mücadele haklı ve meşrudur!
Ortadoğu’yu emperyalistlere zindan
edelim! Öfkemizle bu katilleri boğalım!” diyerek, Halk Cephesi olarak
inançlara yönelik saldırılara karşı
ezilen halkların meşru mücadelesinin
yanında olduklarını söyledi.
Eylemde; “Kahrolsun ABD Emperyalizmi", "Katil ABD Ortadoğu'dan Defol", "Halkız Haklıyız Kazanacağız", "Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları atıldı.

İşte Emperyalizmin
Beyni, Ahlakı; “Biz
Onları Özgürleştiriyoruz,
Onlar Büyükelçimizi
Öldürüyor!”
Amerika’da, Hz. Muhammed’i
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aşağılayan bir film
yapılmasını protesto eden ülkelerden
Libya’da, Amerikan Büyükelçisi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak
Halk
Cephesi
Uluslararası İlişkiler Komitesi yazılı
bir açıklama yaptı.
Amerika Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton’un, büyükelçilerinin öldürülmesi ardından yaptığı “Biz onları özgürleştiriyoruz,
onlar büyükelçimizi öldürüyorlar”
açıklamasına değinen Halk Cephesi
Uluslararası İlişkiler Komitesi, “Libya, zengin petrol kaynakları için işgal
edildi. Daha Libya’da işbirlikçilerin
saldırıları başlamadan önce, işbirlikçilerle Fransa’nın anlaşma yaptığı
ve Libya petrolünün % 30’unun Fransa’ya bırakıldığı ortaya çıktı. Yine
Irak zengin petrol kaynakları nedeniyle işgal edildi ve şimdi Irak petrolünü Amerikan tekelleri işletiyor
ve kendileri için satıyorlar.
Hani özgürleştirme; böyle mi oluyor özgürlük? Tüm bir ülke yağmalanıyor ve bunun adı da özgürlük

Obama'nın Gazcı Uşağı
Erdoğan bir kez daha uşaklık rolünü
oynadı.
Amerika'da Müslümanlar’a hakaret
içeren "Müslümanların Masumiyeti"
adlı film yüzünde Müslüman ülkelerin
hepsinde deyim yerindeyse yer yerinden oynuyor. Tüm ülkelerde halk,
inançlarına yönelen hakaretlere, aşağılamaya karşı sokaklara çıkıp öfkesini
gösteriyor. Amerikan ve emperyalist
devletlerin elçiliklerini basıyor.
Ülkemizdeki sözde Müslümanlar’dan ses seda yok.
Neden? Çünkü efendileri öyle istiyor. Çünkü, uşakları üzerlerine düşen
rolü oynuyor.
Libya'da, Amerikan Büyükelçiliği

oluyor. Aslında doğru, burada bir
özgürlük vardır, o da tekellerin sonsuz
sömürme özgürlükleridir.
Burada sormak gerekli; ülkeleri,
halkları özgürleştirme görevini Amerika’ya, Avrupa’ya kim verdi? Hangi
ülke halkları gidip emperyalistlere
yalvardı bizi özgürleştirin diye. Sormak gerekli; bu halklar kendileri özgürlüklerini kazanamıyorlar mı?
Bu vesileyle de emperyalizmin
ahlakı ve halkın inançlarına bakışı
da bir kez daha ortaya çıktı. Onların,
halkın inançlarına saygıları yoktur.
Sanki daha önce Afganistan’da
Kur’an yakanlar onlar değiller gibi
şimdi de Müslümanlara saldırı filmini
sahipleniyorlar. Bunun adına da özbasılıp 4 Amerikan ajanının cezalandırılması üzerine Obama, telefonla yaveri Erdoğan'ı arayarak "yatıştırıcı
açıklamalar yap"! diyor. Erdoğan da
ikiletmiyor: Yurtdışına çıkarken havaalanında yapıyor açıklamasını. Yetmiyor; uzaktan indikten sonra Yalta'da
ikinci açıklamasını yapıyor.

Toplumun Gazını Aldık
Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle
diyor. "Arap sokağı ayaklandı, Türkiye
sakin. Bizi diğerlerinden ayıran ne?
Bizim verdiğimiz mesajlar var. Toplum
bu mesajlara bakıyor. Sizin mesajınız
yoksa ne oluyor. O zaman halk sokağa
dökülüyor. Son 10 senede aşırılıklar
törpülendi. Bir anlamda paratöner gibi
olduk, gaz aldık. Bunlar olmasaydı...

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

gürlük diyorlar. Hayır, bu özgürlük
değildir, herkes bilir ki Amerika’da
CIA’nın onay vermediği filmleri çekmek mümkün değildir” dedi.
Açıklama, “Halkımız; Özgürlüğümüz ellerimizdedir. Bizim her şeyimizle alay eden, bizlere yukarıdan
bakan emperyalistlerden bize hiçbir
fayda dokunmaz.” denilerek bitirildi.

Yunanistan Halk Cephesi de, konuyla ilgili bir açıklama yaparak,
"Dünya, damarına basılan halkların
öfkesinin ortaya çıkarttığı güce yeniden tanık oluyor. Emperyalizm,
halkların inançlarına kolay kolay
saygısızlık yapamayacağını, bir katilinin canı bedeli tekrar gördü. Bugün
halkların ayaklamasının nedeni 'dini'

sebeplerdir. Fakat bu büyük güç,
yarın aynı emperyalizme karşı 'bağımsızlık ve demokrasi' içinde ayaklanacaktır. O günler çok yakındır.
Bizim mücadelemizle, devrimcilerle,
anti-emperyalist mücadeleyle tanıştıkça halkların öfkesi emperyalizmi
hedef alacaktır. Emperyalizmin asıl
korkusu da budur" dedi.

Devrimcileri Komplolarla Teslim Alamayacaksınız!
Hatay: Halk Cepheliler, hu-

HATAY

kuksuzca tutuklanan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması için yaptıkları oturma eylemine 15 Eylül günü
de devam ettiler.
Eylemde, on binlerin katıldığı bir eylemin, AKP’nin
yargısı tarafından suç sayıldığı
belirtilerek, “ Halkın en onurlu
evlatları olan devrimcileri baskıyla yola getiremeyeceksiniz”
denildi. Oturma eylemi boyunca halk, alkışlarıyla eyleme
destek verdi. Halktan iki kişi oturma eylemine katılıp,
diğer haftalarda da geleceğini söyledi.
13 kişinin katıldığı eylem, alkışlar ve sloganlarla
sona erdi.

Ankara: 24 Mart 2012 günü Ankara polisinin yaptığı
baskınlar sonucunda komplo ile tutuklanan devrimcilerin
serbest bırakılması için yapılan eylemlere, 11 Eylül
günü devam edildi. Ankara Adliyesi önünde bir araya
gelen Halk Cepheliler, yaptıkları eylemde “Bizler, komplolar ile tutuklananların serbest bırakılması için mücadele
etmeye, devrim şehitlerinin mezarlarını ziyaret etmeye,
Yürüyüş Dergisi'ni halka ulaştırmaya, derneklerimize
gidip-gelmeye devam edeceğiz. Hiçbir baskınız, gözdağınız bizi dergimiz Yürüyüş'ü ve derneklerimizi sahiplenmekten geri bırakamaz” dediler.
10 kişinin katıldığı eylemde “Komploları Boşa Çıkartacağız”, “Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Yapılan açıklamanın ardından yarım saatlik oturma
eylemi yapılarak, devrimcilere kurulan komplonun anlatıldığı bildiriler halka dağıtıldı.

Mersin: Halk düşmanı AKP polisinin, 8 Mayıs 2012
günü Mersin’de bulunan derneklere ve evlere yaptığı
baskınlar sonucunda tutuklanan dört devrimcinin serbest
bırakılması için her hafta Mersin Taş Bina önünde

yapılan eyleme 14 Eylül günü de
devam edildi.
“Yüzlerce yıl kanımızı dökerek, bedeller ödeyerek kazandığımız haklarımız ve özgürlüklerimiz için savaşmaya devam edeceğiz.” denilen eylemde, vatanseverlerin yok edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamanın ardından
yarım saatlik oturma eylemiyle
Mersin Emniyeti'nin yalanları halka anlatıldı. Halk düşmanı AKP
polisinin hazırladığı yalanlardan oluşan fezleke sonucunda
tutuklanan devrimcilerin niçin tutuklandıklarını beş
aydır hala bilmedikleri söylendi.
15 kişinin katıldığı, ESP’nin de destek verdiği
eylemde “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Gözaltılar
Tutuklamalar Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Komplolarla
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız”
sloganları atıldı. Marşların hep birlikte coşkuyla söylenmesinin ardından Halk Cepheliler eylemlerine her
hafta kesintisiz devam edeceklerini söyleyerek eylemi
sonlandırdılar.
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Adana: Halk Cepheliler, her hafta pazartesi günü saat
18.00’deki yaptıkları oturma eylemlerine devam ediyorlar.
17 Eylül günü yapılan eylemde “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz, Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”
pankartı açılarak, “1 Mayıs’a Katılmak Suç Değildir",
"Grup Yorum Konserine Katılmak Suç Değildir", "Kahvaltı Yapmak Suç Değildir” dövizleri taşındı.
On dakikalık oturma eylemine geçilmeden önce bir
açıklama yapan Hasan Farsak, AKP iktidarının yalanlarından ve işbirlikçiliğinden bahsetti.
Sloganların atıldığı oturma eylemi, gelecek pazartesi
yine aynı yer ve saatte yapılmak üzere sona erdi.
Ayrıca Adana'daki tutsaklardan Mehmet Bıldırcın'ın
yazdığı bir mektup aracılığıyla, kendisine gönderilen
Dünya ve Türkiye atlaslarının, "öğrenci olmadığı" ve
güvenlik gerekçesiyle kendisine verilmediği öğrenildi.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Halk

Düşmanı

Geçtiğimiz
hafta Birleşmiş
Milletler (BM)
Mülteciler Yüksek Komiserliği
(BMMYK) Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Kilis Öncüpınar’daki konteyner kenti ziyaret
etti. Basına kapalı olan ziyaretin ardından bir açıklama yapan Angelina
Jolie:
'' Çok minnettarız. Bugün çok sayıda aileyle ve çocukla görüştüm. Aileler ve çocuklar da Türk halkına ve
Türk hükümetine aynı şekilde minnettarlar. Çok duygusallar ve Suriye'de yaşananlardan dolayı büyük endişe duyuyorlar, Suriye'de kalan aileleri ve arkadaşlarını merak ediyorlar. Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü
kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Guterres'in söylediği gibi hepimiz ülkelerinden kaçmak zorunda
kalan ailelerin barındırılması için bu
şartlarda kamplar olmasını umut
ediyoruz. Hiçbir yerde bunun gibi bir
kamp görmedim'' dedi.
Bundan bir yıl önce de gelip Suriyeliler’in kaldığı kampı gezmişti Angelina Jolie. Her iki ziyaretinin de
amacı aynıdır aslında. Jolie, iyi niyet
elçiliği, BM yardımları vs. adı altında geri bıraktırılmış yoksul ülkeleri
gezip, oradaki halklara emperyalizmin
katliamlarını, saldırganlığını unutturmak istemektedir. Halkların kanını döken, ülkeleri işgal eden emperyalizm ve onun kurumlarıdır. Bu nedenle onlardan asla iyi niyet beklenemez. Adları iyi niyet elçisi olsa da
tek niyetleri vardır; ülkeleri işgal
edip kendi istedikleri gibi işbirlikçi bir
yönetim kurup, ülkelerin maddi manevi zenginliklerini yağmalamak.
İşte Angelina Jolie’nin ziyaretleri de emperyalizmin bu amacına hizmet etmektedir.
Antonia Guterres de Angelina Jolie de açıklamalarında, “çok memnun
kaldıklarını”, “böyle bir kampın insan
onuruna yakışan ve kaliteli olduğunu”

AKP
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Emperyalizmin fahişesi Angelina Jolie
emperyalizmin kanlı yüzünü gizleyemez!
söyleyip, AKP hükümetine
işbirlikçiliğinden dolayı teşekkürlerini bildirmişler,
övgülerini dizmişlerdir. Onlar herşeyi kendi görmek istedikleri gibi görmekte, kendi çıkarlarına göre biçimlendirmektedirler. Eğer azıcık objektif bakabilselerdi,
amaçları emperyalizm ve işbirlikçisi AKP iktidarını iyi
göstermek olmasaydı, o
kampta yaşananları da görürlerdi.
Ne olmuştu bu kamplarda biz hatırlatalım:
* Yakın zamana kadar su ve temel
gıda maddeleri kendilerine yeterince
verilmediği için kampta yaşayan Suriyeliler gösteri yaptı.
* Kadınlara, genç kızlara tecavüz
edildi.
Bunun gibi daha pekçok olay yaşanırken Angelina Jolie'nin bunlardan
bahsetmeyip, kampın ne kadar güzel,
konforlu olduğunu söylemesi yalandan, gözboyamadan başka bir şey değildir.
Angelina Jolie, Suriye'den Türkiye'ye sığınanlara yardım ettiği için
Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür etmek için önce İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve son
olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ile görüştü.
Neyin nesi bu teşekkür? Türkiye
bu yardımları Angelina Jolie için mi
yapıyor? Ülkemize gelen her Amerikalı, sınırları açtığımız için teşekkür
ediyor... Kimin için, neden açıldı bu
sınırlar?
Elbette Amerika istediği için. Türkiye’nin maşa olarak kullandırılmasınadır bu teşekkürler.
BM Özel Temsilcisi olarak yapılan bu ziyaret, esasında emperyalizmi temsilen yapılan bir ziyarettir.
Emperyalistlerin ve uşaklarının döktükleri kanın üzerini örtmek için yapılmıştır.
İşbirlikçi AKP tarafından, devlet
başkanlarından daha iyi ağırlandı Jo-

“Seni görmek de nasipmiş”
AKP’nin İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin; sözde muhafazakar. “BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel
Temsilcisi” sıfatıyla mülteci kamplarını görmeye gelen emperyalizmin
fahişesi Angelina Jolie ile görüşüyor.
Jolie’yi görünce vidaları gevşemiş
Şahin’in. Yamulmuş koltuğuna, ağzının suyu akıyor. "Çok ünlü birisi
olduğunuz için bu kadar ilgi var.
Seni görmek de nasipmiş" diyor.
Yuh size ahlaksızlar!
VE BU AHLAKSIZLAR, HALK
ÇOCUKLARINI ÖLÜME
GÖNDERİP ONA DA NASİP
DİYORLAR!
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, gittiği Iğdır’da şöyle diyor: “Bizim
Iğdır’a gelmemiz de bir nasip işidir.
Aniden karar verdik ve Iğdır’a geldik.
Şehitlik de, gazilik de, uzun yaşamak
da, genç yaşta şehit olmak da, nasip
işidir” diyerek Iğdır’a gitmesiyle halk
çocuklarının askerde ölümünü aynı
kefeye koyuyor. Nedense bu alçaklara
gezmek, Jolie’nin karşısında şebeklik
yapmak; halk çocuklarına da ölüm
nasip oluyor.
lie.
Şu uşaklığa bakın: TBMM’nin
milletvekillerinin sokulmadığı mülteci
kamplarına, emperyalizmin fahişesi
elini kolunu sallayarak giriyor.
Çünkü gelen bir TBMM milletvekili değil, Amerikan ajanıdır. Amerika’yı temsilen gelmiştir. Amerika’dan gelen her kim olursa olsun,
AKP hükümeti tarafından böyle karşılanır. Efendi-uşak ilişkisi gereği el
pençe divan durmak zorundadırlar.

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

Gazetecilerin, milletvekillerinin
sokulmadığı yere Jolie nasıl giriyor?.. Girer, çünkü o kamp onların.
AKP, onların hizmetkarı. “Teşekkürler” onun için.
"İnsanların kış günü sokakta
kalmasını istemiyorum" diyor ‘barış
elçisi.’ Geçin bu yalanları: Soğukta
kalanlar, açlıktan ölenler sizin umurunuzda mı?
O kamplarda işbirlikçi çapulcuların ne iş yaptıklarının üzerini örtmekle
meşgulsünüz orada. Çoluk, çocuk
sıradan halkın o kamplara gelmesinin
de sorumlusu sizsiniz.
Angelina Jolie, Türkiye'nin büyük
cömertlikle böyle bir kamp kurduğunu
söylüyor. Gerçekten çok cömerttir
AKP. Kendine yakın olanlara her
zaman çok cömerttir ama yoksul halkın düşmanıdır. Kürt halkını ve Aleviler’i yok saymakta daima cömert-

tir. Şimdi de emperyalizmin, Suriye
halkını birbirine düşman ederek ülkelerinden kaçmaya zorlayan bir ülkenin uşaklığını yapmaktadır. Yapmak
zorundadır. Efendi-uşak ilişkilerinde
uşağın değil, efendinin, yani Amerika’nın çıkarları sözkonusudur.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yaptığı şarlatanlık ise mide
bulandırıcı bir tarzdaydı. "Çok ünlü
birisi olduğunuz için bu kadar ilgi
var" diyor halk düşmanı Şahin. Emperyalizmin fahişesinin karşısına geçince vidaları gevşemiş. Oturduğu
yerde yamulmuş, ağzının suyu akıyor.
“Seni görmek de nasipmiş” diyor.
İşte AKP’lilerin ahlakı budur. Fırsatını bulduklarında her türlü ahlaksızlığı yapacak zihniyettedirler. Muhafazakarlık, din, iman, kitap hepsi bir
tarafta kalır.
Öyle ahlaksızdırlar ki, yaptıkları

ahlaksızlıklara da bir kılıf bulurlar.
İnançlarını da ahlaksızlıklarına uydururlar.
İşte Amerika, bunun için özellikle Jolie gibi fahişeleri gönderiyor. Onlarla katliamlarının üzerini örtüyor.
Döktükleri kanı Jolieler’le temizliyorlar. İdris Naim Şahin gibi ahlaksızları da Jolieler’den ‘nasip’lendirerek maşa olarak kullanıyorlar.
Suriye’de, Suriye halkları, ülkemizde Kürt halkı ve yoksul halk çocukları onar onar katlediliyor.
Ahlaksız İdris Naim Şahin ise
“Şehitlik de, gazilik de, uzun yaşamak da, genç yaşta şehit olmak da,
nasip işidir” diyor.
Nedense bu alçaklara gezmek,
Jolie’nin karşısında şebeklik yapmak, halk çocuklarına da ölüm nasip
oluyor.

Pankart Hırsızlığı İle
Polisin Komplolarını,
Yıkımlara Karşı Mücadeleyi Devrimcileri Sahiplenerek
Engelleyemezler!
Boşa Çıkartacağız!
Bursa’da, Yıkımlara Karşı Halk Komitesi’nin, Bursa Haklar Derneği binasına astığı pankartı zabıtaların
gece gizlice kaldırması üzerine aynı pankart yeniden asılmıştı. 10 Eylül günü “Kentsel Dönüşüm Rant, Sürgün,
Talandır! Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir!
Yıkımlara Karşı Halk Komitesi” pankartının tekrar asılmasının ardından zabıtanın yaptığı bu hırsızlık halka teşhir edilerek bildiri dağıtıldı.
18 Eylül günü sabah derneğe gelen dernek çalışanları, pankartın tekrar çalındığını gördüler. Aynı gün saat
12.00 civarında, “Kentsel Dönüşüm Rant, Sürgün, Talandır! Yıkımlara Karşı Birleşelim! Baskılar Bizi Yıldıramaz!”
pankartı tekrar asıldı.
Bursa Haklar Derneği tarafından yapılan
açıklamada, “Onlar
hırsız ve korkak. Kentsel dönüşüme karşı bir
pankart bile büyük
korkuları oluyor. Korkularını büyütceğiz.
Pankartlarımızı indirdikçe biz yenisini asacağız. Mahalleleri pankartlarla donatacağız.”
denildi.

Gençlik Federasyonu; Elif Sultan Kalsen ve Harran Aydın’ın, polisin servis ettiği haberlerle basın tarafından hedef
gösterilerek katledilmek istenmesini, 13 Eylül günü Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı eylemle protesto etti.
“Komploları Boşa Çıkaracağız, Arkadaşlarımızı Katlettirmeyeceğiz” pankartı açan Dev-Genç’liler adına yapılan açıklamada “Katliamlarına doymayan AKP’nin katil polisleri, yeni
bir katliamın planlarını kuruyor... Komplolar ve senaryolar üreterek katliamına zemin hazırlıyor. Basına sesleniyoruz, katil
polisin yalan haberlerine göre yapılan gazetecilik, ne basın ahlakına ne de tarafsız haberciliğe yakışır. Arkadaşlarımız,
günü gelince size de her türlü şiddeti uygulayan polis teşkilatı tarafından katledilmeye çalışılıyor. Onların başına gelebileceklerden katil polis kadar sizler de sorumlusunuz” denildi.
“Komploları Boşa Çıkaracağız”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,
“Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganlarını
atan Dev-Genç’liler polisi uyararak “Asıl terörist sizsiniz, terörü yapan, insanları katleden, işkencelerden geçiren, sokak ortasında infaz eden polis teşkilatından başkası değil” dediler.
Açıklamanın ardından Elif Sultan Kalsen ve Harran Aydın’ın avukatı Günay Dağ söz alarak İstanbul Siyasi Şube polisinin, aynı Hasan Selim Gönen’de olduğu gibi bir katliam
hazırlığında olduğunu ve basının da buna ortak olduğunu belirtti. Daha sonra Harran Aydın ve Elif Sultan Kalsen devrimci,
sosyalist kimliklerinden dolayı hedef gösterildiklerini, sürekli
göz önünde olduklarını ve demokratik mücadele yürüttüklerini
belirten konuşmalar yaptılar. Ardından polis hakkında suç duyurusunda bulundular.

VERMEZSENİZ, ZORLA ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Avrupa’da
Almanya'da, Avusturya'da
ve İsviçre'de İbrahim
Çuhadar Anıldı
İsviçre: İsviçre'nin Basel şeh-
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rinde 16 Eylül günü İsviçre Halk
Cephesi tarafından yapılan bir toplantıda DHKC feda savaşçısı İbrahim
Çuhadar selamlandı.
Basel şehrinde, Union dernekler binasında yapılan anmada “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür-Halk Cephesi” yazılı pankart yer aldı. Önce feda savaşçısı İbrahim Çuhadar şahsında tüm
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi Basın Bürosu
tarafından yapılan 393 nolu açıklama
okundu.
Açıklamanın ardından, salonda
bulunan iki kişi, İbrahim Çuhadar ile
ilgili anılarını paylaştılar. Anmaya katılan Partizan ve Halkın Günlüğü
okurları da ağır baskı koşullarının yaşandığı günümüzde, sürecin böylesine davasına adanmışlık perspektifi
ile aşılacağını söyleyerek şehidimizi selamladılar.
40 kişinin katıldığı anma, helva dağıtılmasıyla sona erdi.

Avusturya: Avusturya'nın Viyana şehrinde Halk Cepheliler tarafından anma düzenlendi. 16 Eylül
günü yapılan anmada, “Binlerce kilometre uzaklıkta da olsak bizler şehitlerimizi her zaman yanımızda hissediyoruz. İbrahim yoldaşımız halkın
adaletidir. Burada bulunmamız, yoksulluğun ve ülkemizde yaşanan katliamların sonucudur. Bunun içindir ki
biz hiç bir zaman zulme boyun eğmedik. Daha çok şehitler vereceğiz,
halkın özlem duyduğu bağımsız Tür-

Şehitlerimiz Bizden Birileridir,
Bizim İçimizden Çıkmışlardır
kiye olana dek. Açlığı, yoksulluğu biz
yaratmadık, ülkeleri biz işgal etmedik,
öfkemiz emperyalizme ve faşizme
karşıdır” denildi. Anmaya 46 kişi katıldı.

Almanya: Almanya’nın Hamburg şehrinde, 16 Eylül günü Ekin Kültür Merkezi'nde yapılan anmaya saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşundan sonra Nazım Hikmet'in "Sıra
Neferi" şiiri okundu. Ardından İbrahim
Çuhadar için Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi’nin yaptığı açıklama okundu.
Anmada ayrıca, feda eylemcisi İbrahim Çuhadar'ın cenazesini almak için
İstanbul Adli Tıp Kurumu önüne giden
ailesinin, avukatlarının, TAYAD’lı Aileler’in ve Halk Cepheliler’in 4 gün
boyunca polisin gazlı-coplu saldırılarına maruz kaldıkları anlatıldı. Anmaya
30 kişi katıldı.
Stuttgart Halk Cephesi de Çuhadar’ın şehitliğinin ardından yapılan polis saldırıları ve devrimcileri afişe etmesi hakkında yazılı bir açıklama
yaptı. 15 Eylül tarihli açıklamada,
basına seslenilerek, “AKP’nin ve polisinin komplolarına alet olmayın,
meslek onurunuza yakışır şekilde halkın safında olun” denildi.

Yaşamı Derslerle Dolu
İbrahim Çuhadar
Berlin'de Anıldı

Almanya'nın Berlin şehrinde 16
Eylül günü feda savaşçısı İbrahim
Çuhadar'ın anması yapıldı. Anmaya,
İbrahim Çuhadar nezdinde, tüm devrim şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlandı. Saygı duruşunun ardından Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi’nin açıklaması okundu. Feda eylemcisi İbrahim Çuhadar'ın dersAvusturya lerle dolu yaşamı anlatıldı.
AKP iktidarının halka yönelik
saldırılarına karşı devrimcilerin
can bedeli bir savaş yürüttükleri,
Avrupa'da yaşayan Cepheliler’in
de bu mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi. Anma, ailelerin
şehidimiz için yaptığı helvanın
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İsviçre

dağıtılmasıyla sona erdi.

Halkın Adaleti, Katilleri Er
Ya da Geç Bulacak!
İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür!
Yunanistan Halk Cephesi, 39 yaşındaki feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın eyleminin ardından, 14 Eylül’de şu açıklamayı yaptı: “Gazi Mahallesi’nde yaptığı feda ile, aradan 20
yıl bile geçse halkın adaletinin unutmayan hafızası, belleği olduğumuzu
göstermiştir. 20 Temmuz 2012’de yoldaşı Hasan Selim Gönen'in katillerine
karşı gerçekleştirdiği eylemle hem
dosta hem de düşmana, sorulmadık
hiçbir hesabımızın kalmayacağını hatırlatmıştır. O, bize şehitliğiyle, istenildiğinde her şeyi yapabileceğimizi
göstermiş, yolumuzu aydınlatmıştır. İbrahim Çuhadar, şehitliğiyle haykırmıştır. Hiç bir güç devrimci savaşımızı
büyütmemizin önünde engel olamayacak”

AKP, Köpeklerinin İpini
Eline Dolasın!
Uyarıyoruz: Bizde Daha Çok
İbrahim Var!
Yunanistan Halk Cephesi, İbra-

Atina
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him Çuhadar’ın cenazesini almak için
Adli Tıp önünde bekleyen Halk Cepheliler’e yönelik polis saldırısıyla ilgili
olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Adalet eylemimizi hazmedemeyen Türkiye’nin faşist polisi,
feda şehidimizin cenazesini almak
için Adli Tıp önünde bekleyen devrimcilere saldırdı… Başta AKP olmak
üzere, İstanbul Emniyeti’ni uyarıyoruz:
Saldığınız köpeklerinizin ipini dolayın
elinize… Yoldaşlarımızın daha fazla
kanını akıtmayın. Unutmayın, bizde
daha çok İbrahim var.” denildi.

İbrahim Çuhadar
Halk Kahramanıdır ve
Kahramanlarımızı Anmak
Görevimizdir

"Bize Ölüm Yok" marşı okundu. Ortaklaşa hazırlanan yemeğin yenmesinin ardından anma sona erdi.

Yunanistan'ın Atina şehrinde, feda
savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın şehitliğinin 5. gününde anma düzenlendi. Anmaya saygı duruşuyla başlandı, ardından Cephe açıklaması okundu.
Daha sonra hazırlanan şiirler okundu.
İbrahim Çuhadar’ı tanıyanların anlatımıyla anma programı devam etti. Son
olarakda tek yürek ve tek nefes olarak

Irkçılığa Karşı Eşit Haklar
İstiyoruz!
Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde 4 Kasım’da yapılacak olan Irkçılığa Karşı Eşit Haklar Grup Yorum Konseri’nin tanıtım çalışması Avusturya’nın bir çok şehrinde başladı.
15 Eylül’de Anadolu Federasyonu çalışanları bir düğüne giderek orada konser biletleri dağıttılar. Haberlerde Grup Yorum elemanlarına yapılan saldırı, gözaltına alınmalarını öfke ile anlatan birçok insan, Grup
Yorum Konser biletini aldı. Gelemeyecek olanlar da dayanışmak için
aldıklarını belirttiler. Toplam 77 tane bilet satıldı.

Irkçı Kafa Yapısı Halkın Acılarını Anlayamaz
Belçika'da 18 Eylül 2010'da öldürülen, Uğur ve Süleyman Aygün
kardeşlerin cenazelerinin verilmeyişinin İKİNCİ yılı da doldu.
Tam 2 yıldır, Aygün kardeşlerin cenazeleri morgda rehin olarak tutuluyor. Anadolu Federasyonu, uzun bir süredir cenazeleri almak için
mücadele ediyor. Anadolu Fedarasyonu'nun sürdürdüğü mücadeleden
rahatsız olanlar, ırkçı savcıyı konuşturdular. Irkçı Bölge Savcısı Mac
Allegeart, bir Belçika gazetesi ile yaptığı röportajda bir kez daha ırkçı, yabancı düşmanı yüzünü gösterdi. Allegeart, 2 yıldır rehin tuttukları cenazeleri vermeyeceklerini, hatta bunun için “2 yılın yetmediğini”,
“2 yılın az bile olduğunu” söyleyerek; “2 yıl daha” rehin tutacaklarını ilan etti. Irkçı savcı, cenazeleri “2013’ten
önce vermeyi düşünmediklerini” söyledi.
Belçika Anadolu Federasyonu, savcının açıklamalarıyla ilgili olarak 16 Eylül
günü şu değerlendirmede bulundu: “Irkçı savcı Mac Allegaert bilmelidir ki, bizler ölümüze de, dirimize de sahip çıkacağız.” Açıklamada bir de Allegeart'i protesto
etme çağrısı yapıldı: “Ona protestolarımızı,
göndereceğimiz mailler, fakslar, telefonlarla göstermeliyiz. Bu kararı tanımamalı, Anadolu Federasyonu’nun, cenazelerimizi almak için sürdürdüğü mücadeleyi desteklemeliyiz. Onlar yıllara yaysa da,
bizler cenazelerimizi almak için mücadele
etmeye devam edeceğiz.”

Almanya

Yaşasın Sosyalizm
Fransa Komünist Partisi (PCF) tarafından uzun yıllardan beridir düzenlenen La
Féte de l'Hümanıté (İnsanlık Bayramı), bu
yıl da 14- 16 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.
Paris La Courneuve park alanında düzenlenen festivale, Fransa Komünist Parti örgütlülükleri, Fransa'da faaliyet yürüten, aralarında çeşitli yabancı demokratik kitle örgütlerinin de bulunduğu kurumlar katıldı.
Fransa Halk Cephesi de, açtığı stantla festivale katıldı.
Fransa Halk Cephesi bu yıl, Yunanistan
devleti tarafından Türkiye faşizmine teslim
edilmek istenen devrimci tutsak Nevzat
Kalaycı ile ilgili bir pano oluşturarak Nevzat Kalaycı'nın sahiplenilmesi çağrısında bulundu ve Yunanistan devletini teşhir etti.
Almanya'da tecrit altında tutulan devrimci
tutsakların fotoğraf ve adreslerinin yer aldığı
ve yine devrimci tutsakların sahiplenilme
çağrısının yapıldığı bildiriler halka ulaştırıldı.
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin Suriye'ye yönelik emperyalist
politikalarının teşhir edildiği bildiri de halka ulaştırılanlar arasındaydı. Çeşitli paneller, tartışma platformları ve konserlerin yer
aldığı festivalde bu yıl da milyonlarca katılımcıyla birlikte sosyalizmin halkların tek
kurtuluş umudu olduğu ve
direnen halkların sahiplenilmesi ve desteklenmesi öne
çıkan mesajlar
arasında oldu.
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Dünya'nın Hiçbir Yerinde Hiçbir Baskı
Bizi Yıldıramaz!

Sayı: 331

Yürüyüş
23 Eylül
2012

Nevzat Kalaycı’nın serbest bırakılması için 26 gündür Atina’nın
Sintagma Meydanı ile Selanik’in Kamara Meydanında masa açılıyor. Başlatılan bu kampanya, gazimiz Nevzat
Kalaycı’nın Türkiye faşizmine teslim
edilmemesi, serbest bırakılması içindir.
Her gün zabıtaların, sivil faşistlerin, polisin tacizine maruz kalınıldığı Atina’nın Sintagma Meydanı’ndaki
masaya işbirlikçi Yunan polisi saldırdı.
Yunanistan’daki Halk Cepheliler,
saldırı karşısında, “Cesaretiniz varsa
yine saldırın” diyerek direndi.
Kampanya Günlüğünden:
19. Gün: Masa yine her zamanki
saatinde açıldı ve bildiriler dağıtılmaya başlandı. Gün içinde yeni insanlarla tanışıldı.
20. Gün: 600 bildiri dağıtıldı ve 68
imza toplandı.
21. Gün: Açılan masayı 2 Türkiyeli ziyaret etti. Sohbet edildi. Kampanyadan ve ülkemizden konuşuldu.
Başarı dileklerini iletip gittiler. Günün
sonunda 250 bildiri dağıtıldı ve 25
imza toplandı.
22. Gün: 1963'de Türkiye'den Yunanistan'a zorunlu göç eden bir Yunanlı ziyaret etti. Hiç tereddüt etmeden imza attı. 500 bildiri dağıtıldı ve
40 imza toplandı.
23. Gün: 700 bildiri dağıtıldı ve 33
imza toplandı.
24. Gün: Bugün toplam 900 bildiri
dağıtıldı ve 231 imza toplandı.
25. Gün: Akşam saatlerinde 2

kişi masayı ziyarete geliyor. Türkiye’den geldiklerini, bizleri uzaktan algılayıp, tereddüt etmeden geldiklerini söylüyorlar. Ziyaretçilerden biri
Amerika’da Marksistlerin çıkardığı
bir derginin Türkiye temsilciliğini
yaptığını söylüyor. Gün sonunda 650
bildiri ve 42 imza toplanıyor.
26. Gün: Hazımsız Yunan polisi,
açılan masaya saldırdı ama saldırılara rağmen kampanya çalışması devam
ediyor. Saat 16.00’da iki polis masaya geldi. Masanın etrafında duran 7
dövizin kaldırılmasını istediğini söyledi. Kaldırılmayınca, dört polis daha
geldi. Daha fazla saldırmaya cesaret
edemeyen polis; “Yarın masa açmayacaksınız” kuru tehdidinin ardından
gitmek zorunda kaldı. Saldırıyı duyan
Yunan solundan ziyaretler de oldu. 5
ayrı örgütten ziyarete gelenler oldu,
desteklerini sunup, imzalarını attılar.
Günün sonunda 600 bildiri dağıtıldı
ve 31 imza toplandı.
27. Gün “Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük Nevzat Kalaycı Türkiye Faşizmine Teslim Edilemez” şeklinde
yapılan çağrıya Yunan dostlarımızdan
gelenlerle beraber 15 kişi olundu. Megafonla dünkü saldırıyı teşhir etmekle başlandı. 950 bildiri dağıtıldı
ve 51 imza toplandı.
Yunanistan Halk Cephesi, kampanya çalışmasına imza ve bildiri dağıtımı dışında, Yunan soluyla ortak eylemler düzenleyerek de devam edecek. Yunanistan solundan Yeni Sol
Akım (NAR), Haklar Özgürlükler
Platformu (DİKTIO), Enternasyonal

İşçi Solu (DEA), Komünist Kurtuluş
Gençliği (NKA), Kontra, Sınırsız
Yunanlı Yeşilciler, Yunanistan Devrimci Komünist Partisi (EKKE) ve
Ortaöğretim Çalışanları Federasyonu
ile toplantı yapılarak, Kalaycı’nın
hukuki durumu ve yürütülen kampanya hakkında bilgi verildi. Asıl
olarak dayanışmanın farklı boyutlara taşınması için yapılabileceklerin
tartışıldığı toplantıda şu kararlar alındı:
- Adalet Bakanlığı’yla görüşme
(Randevu alındı)
- Sintagma Meydanı’nda açılan
masaya destek verilmesi
- Sintagma’da miting düzenleme...
Ayrıca, 13 Eylül günü Atina’nın
sol radyolarından olan Radyo Duble’de, Nevzat Kalaycı'ya Özgürlük
kampanyasının çalışması duyuruldu. Yayında; geniş olarak kampanya
hakkında bilgi verildi. Nevzat Kalaycı’nın devrimci mücadele geçmişi ve şu andaki hukuki durumu anlatıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi
verildi. Nevzat Kalaycı’nın ölüm
orucu gazisi olduğu ve ciddi sağlık sorunları olduğu belirtildi.
Kampanya çalışması sırasında yaşanan polis-zabıta ve faşistlerin saldırıları da anlatıldı. Radyo programında Türkiye’deki hapishane koşullarından kaynaklı ölen insanlar
hakkında bilgi verildi. Hasta tutsakların Türkiye hapishanelerinde nasıl
işkence çektikleri anlatıldı.

Yürüyüş Dergisi, Belçika'daki
Türkiyelilere Ulaştırılıyor
Geçtiğimiz hafta Belçika’nın Liege şehrinde kurulan
pazarda Yürüyüş dergisinin tanıtımı yapıldı. Bir buçuk
saatlik çalışma ile 12 dergi halka ulaştırıldı. Tanıtım çalışmalarının her hafta pazar yerlerinde devam edeceği bildirildi.
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Yoksulluğumuz Bir, Dayanışmamız Büyük…
İngiltere’nin başkenti Londra’da, İstanbul’un yoksul
mahallelerinden biri olan ve halk arasında Filistin Mahallesi
olarak bilinen, Güvercintepe-Altınşehir mahallesi çocuklarının yalnız olmadığını göstermek ve onları sahiplenmek için yapılan kampanya coşkuyla sürüyor.
9 Eylül Pazar günü, her Pazar yapılan kahvaltının ardından, toplantı yapılıp haftalık çalışma üzerine konuşulup değerlendirme yapıldı, kararlar alındı. Kahvaltıdan sonra Woodgreen Kütüphanesi önünde Türkçe ve İngilizce bildiri dağıtımı yapıldı. Kampanyayla ilgili bilgi verildi. İki
kişi kampanyaya katılma sözü verdi.
10 Eylül Pazartesi günü Tottenham bölgesinde esnaflar ziyaret edildi, destek çağrısında bulunuldu ve esnaf kampanyaya katılırken, esnaflar kendi çevrelerine de duyuracaklarını söylediler.
11 Eylül Salı günü Dolston’da yine toplu halde Türkçe ve İngilizce bildiri dağıtımı yapıldı. Aynı gün kadınlarla toplu yemek etkinliği düzenlendi. 25 kadının katıldığı yemekte, kampanyaya kermesler düzenleyerek katkıda bulunmaya devam etme kararı aldılar. Kermes tarihi kamuoyuna duyurulacağını belirttiler. Yemekten gelen
gelir kampanyaya aktarıldı.
12 Eylül Çarşamba günü Greenlanes bölgesinde toplu halde esnaf ziyaret edildi, kampanyaya katılma çağrı-

sı yapıldı. Kahvehanelerde konuşmalar yapıldı. Esnaflardan
bir kadın bir çocuğun okuduğu sürece tüm okul masraflarını karşılayacağını belirtti.
Kardeş Mahalle Filistin Mahallesi’yle Yardımlaşma
Kampanyası Komitesi, her hafta Pazar 12.00’de kahvaltı, her Cumartesi ve Pazar 15.00’de merkezi yerlerde bildiri dağıtımının, esnaf ziyaretleri, aile ziyaretleri ve yeni
çalışmalarla devam edeceğini duyurdu.

Sayı: 331

Yürüyüş

Baskılarınız Gerçekleri Yazmamıza Engel
Olamayacak!
İzmir
İzmir’de 16 Eylül günü Narlıdere semtinin İnönü Mahallesi’nde Yürüyüş Dergisi’nin tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. İki ayrı ekip şeklinde yapılan dergi dağıtımı sırasında resmi polis aracı mahallede dolaşmaya başladı.
Üç Yürüyüş okurunun bir evin önünde dinlendiği sırada, mahalle içinde dolaşan polisler kimlik kontrolü yapacaklarını söylediler. Yürüyüş okurları, neden kimlik sorulduğunu, evlerinin önünde oturan birçok insan varken
neden sadece kendilerine bunun dayatıldığını sordu. Tartışma üzerine polis takviye istedi ve 6 ekip polis daha geldi. Dergiyi gasp etmek isteyen polislere izin verilmedi.
Yapılan kimlik
kontrolünün ardından Yürüyüş
okurları çalışmalarına devam
ettiler.
Mahalle halkından birinin
ikram ettiği çayı
içtikleri sırada

23 Eylül
2012

bu sefer de başka bir polis ekibi, Yürüyüş okurlarını rahatsız etti. “Hakkınızda ihbar var” diyen polislere, “Bizi
kimse ihbar etmez” denilerek, polisler gönderildi.
Yürüyüş okurları, mahalle halkına, “Yıkımlara geldiklerinde sizi değil yıkım ekiplerini koruyacaklar” diyerek AKP’nin polisini anlattı. Polisin tacizlerine rağmen
günün sonunda 45 dergi halka ulaştırıldı

Hatay
12 Eylül günü Yeşil Pınar-Gümüşgöze beldelerinde
2 Yürüyüş okuru tarafından 60 Yürüyüş Dergisi halka ulaştırıldı. Yine aynı hafta Samandağ’a bağlı Sinanlı-Aknehir beldelerinde de 80 yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
Okuma-yazma bilmeyen bir nine “Ben okuyamam” demesi üzerine Yürüyüş okurları yazılanları bir bir nineye
anlattılar.
18 Eylül günü ise, Sümerler'de dergi dağıtıma çıkan
Yürüyüş okurları gözaltına alındı. Necmi Asfuroğlu Lisesi'nin yanına geldiklerinde, polis Yürüyüş okurlarını durdurdu. Derginin toplatması olduğu gerekçesiyle Yürüyüş
okurları Selin Durgun ve Başak Şah’ı gözaltına aldı. Durgun ve Şah aynı gün serbest bırakıldılar.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 Eylül - 5 Ekim

Mehmet BAŞBAĞ

1979 Dersim Pertek doğumludur. 84 Ölüm
Orucu şehidimiz Haydar Başbağ’ın yeğeniydi.
Devrimcilerin içinde, şehitlerimizin mirasıyla büyüdü. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Gemi Mühendisliği bölümünde kazandı. DevGenç’liydi. En son Karadeniz Bölge Komitesi içinde yer alıyordu. Aranır duruma düşmesi nedeniyle silahlı birliklerimizde istihdam edildi.

4 Ekim 2011'de Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunduğu
ortamdaki patlayıcının kaza ile patlaması sonucunda şehit düşmüştü.

Erdinç ARSLAN

Ömer Faruk
BAYRAKTAR

“Yaşarsam zafer gününde halaya duracak, şehit
olursam geleneklerimize yeni bir halka daha ben
ekleyip, yoldaşlarımızın zafer gününü, şehitler
kervanına katılarak selamlayacağım.”

1977, Hatay-Samandağ doğumludur.
1995'te harekete katıldı. Bölgesindeki demokratik faaliyet içerisinde görevler aldı. 1999'da
SPB üyesi oldu. 5 Ekim 1999'da ölüm mangaları tarafından Adana Yüreğir'de bulunduğu eve
düzelenen baskında katledildi. İnfazcılar, aynı
baskında Murat Bektaş adlı, devrimci hareketle hiç bir ilgisi olmayan bir işçiyi de katlettiler.

1960 doğumludur. İstanbul Serencebey'de 2
Ekim 1979'da
faşistler tarafından katledildi.

F. Yılmaz Güven

1959 doğumludur. 1
Ekim 1979'da
İstanbul Bahçelievler'de faşistlerle çıkan
bir çatışmada
bıçaklanarak
katledildi.

Anıları Mirasımız
Kayhan Tazeoğlu'nu
bir yoldaşı anlatıyor:
YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEMEYLE
KOŞAR ADIM GİTTİ SAVAŞA
Kayhan eski bir arkadaş ile gelmişti. Gördüğümüzde çok hoşumuza gitmişti. Baba-oğul görüntüsünü, savaşın ileriki yıllarını, böyle katılımların olacağını düşünerek gülmüştük. Çok genç bir arkadaşımızdı. Geldiği gün
akşam yemeği için lahana sarması yapıyorduk. Birçok arkadaş birlikte yaşıyorduk. Kayhan şaşkın şaşkın bizi süzüyor, devamlı gülümsüyordu. Akşam yemeğini yemedi. Ama bizler neden yemediğini anlayamadık, ilk günlerin heyecanına verdik. Haftalar sonra neden yemediğini
söylemiş bunun esprisini yapmıştık. O gün hepimiz birlikte yapıyorduk. Birçok kişinin elleri çatlamış ve kara,
çirkin görünüyor. O eller, şehirde gördüğü eller değildi.
Ve bu eller sarma sarıyordu. O gün, onun için yiyememişti, ama çok kısa sürede bütün bunlar onun için bir anlam ifade etmedi ve yaşama çok çabuk uyum sağladı.
Birlik olarak onu Che'ye benzetirdik. Yüzünden hiçbir zaman gülümseme eksilmezdi. Kışın çok kar yağmıştı.
Çadırların üstünü temizliyorduk. Aradan bir saat geçmeden

Songül KOÇYİĞİT
1956 Mardin Nusaybin doğumludur. Devrimci Sol'un yaratılmasına katılan kadrolardan
biriydi. Beyazıt Dev-Genç Komitesi’nde yer
almıştı. 12 Eylül Cuntası'na karşı direnişi örgütleyen Devrimci Sol kadrolarındandı.

Rıdvan SANCAR

2 Ekim 1980'de cuntaya karşı gerçekleştirilecek bir eylemin hazırlıkları sırasında, elindeki
bombanın patlaması sonucu şehit düştü.

Hüsamettin CİNER

1975, Artvin-Hopa doğumlu, Laz milliyetindendir. 1990'da İstanbul Liseli DevGenç saflarında mücadeleye katıldı. Bir dönem Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de faaliyet
yürüttü. İşkenceler, tutsaklıklar yaşadı. 1997
yılında Marmara Bölgesi içinde faaliyet yürütmeye başladı. Kısa zamanda Kocaeli'nin
emekçi mahallelerinde, Susurluk pisliğine karşı halkın tepkisini örgütlemeye çalıştı.

5 Ekim 2000'de Ulucanlar Katliamı'nın hesabını sormak
için bir eylem hazırlığındayken, taşıdığı bombanın patlaması sonucu İstanbul-Harbiye'de şehit düştü.

1977'den itibaren devrimci hareketin
Balat, Fener, Ayvansaray Bölgesi'ndeki
çalışmalarında yer aldı. 12 Eylül sonrası Kabakoz ve Metris Hapishaneleri'nde kaldı.
Tahliyesinden sonra da mücadelesini sürdürdü. 29 Eylül 1987'de hastalığı sonucu
Hasan Veli AŞIKÇI aramızdan ayrıldı.

tekrar doluyordu. Çadırların çökmemesi için sık sık temizlemek zorundaydık. Tabii bu arada elektrik telleri de
3-4 metre karın altında kalmıştı. Kayhan karın altında kalan ve kopan bu telleri bulmak ve tamir etmek için karda yuvarlana yuvarlana aşağı iner tekrar yukarı çıkardı.
Bizler de ona yardım ettik ve karın altında kalan kabloları çıkardık. O tamir etti. Bundan sonraki günlerde her
akşam üzeri Kayhan artık kabloları tamir etmek zorunda kaldı. Kablolar çok yüksekte değildi. Ve köpeklerimiz
bunlarla oynuyor, koparıyordu. Kayhan yuvarlana yuvarlana karda oynayarak neşeli bir şekilde bu işi her gün
tekrarlardı, ta ki karlar eriyene kadar. Silahları çok severdi.
Marksizm-Leninizmi ve hareketimizin ideolojisini o
ilk zamanlarda çok fazla bilmezdi. Ama düzene karşı savaşmak gerektiğini ve Devrimci Sol'un da bunu yaptığını
bilir ve harekete inanırdı. “Birçok konuda eksiğim ama
ben savaşacağım ve iyi bir savaşçı olacağım” derdi.
Ülkeye dönerken bizden şu sözleri söyleyerek ayrıldı: “Savaşa gidiyorum, burada öğrendiklerim bana çok
şey kazandırdı. Hareketimin benden beklediklerini biliyorum ve bu bilinçle gidiyorum. Kanımın son damlasına, silahımın son mermisine kadar savaşacağıma söz
veriyorum”.
Savaşa koşar adım, yüzünde gülümseme ile gitti. Yüzündeki o gülümseme hiç silinmedi. Ve seni hep böyle
anacağız.
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2004’te Tokat
İli Yağmurlu
Beldesi kırsal
alanında gerillalarla oligarDerya Devrim
Sebahattin YAVUZ Songül KOÇYİĞİT
şinin askeri
AĞIRMAN
güçleri arasında çıkan çatışmada şehit
düştüler. Bir görev nedeniyle bölgede bulunan Cephe üyesi, Çorap Emekçileri Derneği (ÇEM-DER)
Mustafa İŞERİ
Salih ÇINAR
başkanı Salih Çınar ise sağ
yakalandıktan sonra infaz edildi.
Uzun yıllar boyunca dağlarda tüm zorluklara göğüs
gererek
devrim ve sosyalizm bayrağını taşıdılar. Umudu büyüttüler Karadeniz’in yoksul köylerinde.
Dört gerilla, yılların tecrübesiyle, sınıf kinleriyle, devrimci coşkularıyla direndiler. Songül Koçyiğit 11 yıl, Sebahattin Yavuz 10 yıl, Mustafa İşeri 10 yıl, Derya Devrim Ağırman ise 6 yıldır dağlardaydılar.
Sebahattin Yavuz, 1973 doğumludur. Aslen Erzincan-Kemahlı olup, Tokat Almus İlçesi Mescit Köyü’nde doğup büyüdü. 1990 başlarında mücadeleye katıldı.
Songül Koçyiğit, 1973'te Sivas Ulaş İlçesi Kurtlukaya Köyü’nde doğdu. 1991’de örgütlü mücadeleye, Eylül 1993'te gerillaya katıldı.
Mustafa İşeri, 1971'de Tokat'a bağlı Almus İlçesi Durudere Köyü’nde doğdu. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'da başladı. 1994 Kasım’ında gerillaya katıldı.
Derya Devrim Ağırman, 1981 İstanbul doğumludur.
16 yaşındayken devrimci harekete sempati duymaya başladı. 17 yaşında dağlarda savaşçı oldu.
Salih Çınar, Tokat Almus Kınıklı Köyü doğumludur.
1998’den bu yana mücadele içindeydi. Çorap Emekçileri Derneği’nin (ÇEMDER) başkanıydı.
KAYIP
1960 Manisa doğumludur. 12 Eylül öncesinde mücadele içinde yer
aldı. İstanbul Üniversitesi Coğrafya
Bölümü öğrencisiydi. Bir dönem Niğde Öğrenci Yurdu'nda kaldı. Kadınların anti-faşist mücadelede militan bir
Lütfiye KAÇAR
biçimde yer almasının öncülerinden biriydi. 1980 sonlarında hareketin yeniden toparlanması sürecinde de yine mücadelenin, örgütlenmenin içindeydi. Devrimci İşçi Hareketi'nde yönetici olarak görev aldı. İşkenceciler en sonunda onu kaybetmekte buldular çareyi. 5 Ekim 1994'de İstanbul'da veya Gebze'de
gözaltına alındı, kaybedildi.

SOSYALİST
ENTERNASYONAL,
EZİLEN DÜNYA
HALKLARINI
TEMSİL ETMİYOR!
Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi, Sosyalist
Enternasyonal’in, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan
Genel Kurulu’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı seçilmesiyle ilgili
olarak 16 Eylül tarihli yazılı bir açıklama yaptı.
Sosyalist Enternasyonal’in, Marks ve Engels tarafından dünya işçi sınıfının örgütlenmesi, birlikte mücadele
etmesi ve devrime ulaşması için önerildiğini; tüm dünya işçi sınıfını, ezilenleri, sömürülenleri kapitalizme karşı örgütleyerek, işçi sınıfının dayanışmasını büyütmeyi hedeflediğini belirten Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi, “Bu amaçla kurulan Sosyalist Enternasyonal, ne yazık ki kuruluş amaçlarından çok
uzaklaşmıştır. Oportünist ve reformistlerin yönetimindeki Sosyalist Enternasyonal, artık işçi sınıfının değil,
emperyalizmin hizmetindedir” açıklamasında bulundu.
Düzen içi solculuk yapanların Enternasyonal’i halk
için umut olmaktan çıkarttığının, İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra tekrar kurulan Enternasyonal’in, artık
kesinkes emperyalizmin bir kurumu olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında şunlar ifade edildi: “Emperyalizmin saldırılarına bakın; Sosyalist Enternasyonal
ne yapmıştır? Balkanlar saldırısında ne tavır almıştır? Afganistan, Irak, Libya saldırılarında ne tavır almıştır? En
son Suriye saldırısında ne tavır almıştır? Açık olarak emperyalizmin saldırısı desteklenmiştir. Saddam’ın, Kaddafi’nin, Esad’ın diktatör olduğu korosuna bunlar da katılmışlardır. Yaptıkları tek şey halkı kandırmak, sosyalizmin prestiji üzerinden kitleleri yedeklemektir.
Çözüm, halkların anti-emperyalist mücadelesini büyütmektir. Çözüm anti-emperyalist örgütlenmeleri kurmak ve büyütmektir. Sosyalizm için mücadele etmek,
mücadeleyi büyütmek, ülkemiz ve dünya halklarının birliğini sağlamaktır. Örgütlenmelerimizi büyüttüğümüz
oranda kazanabiliriz. Bizim çözümümüz, halkın kendi
gücüne güvenmesi ve kendi örgütlenmeleriyle mücadeleyi büyütmesidir. Sosyalizm için mücadele etmektir.
Ne olursa olsun emperyalizme karşı direnmektir. Kazanan, direnen halklar olacaktır.”

AVRUPA’dakiBİZ
Öğrenci arkadaşım, gerçekten okullarda yabancılarla Almanlar eşit mi?
Irkçılık yok mu? Ayrımcılık yok mu?
Peki Alman öğrenciler
bizden daha mı akıllı? Daha
mı zeki?
Hayır! Ne biz onlardan daha zekiyiz! Ne de onlar bizden daha zeki!
Ya da biz onlardan daha mı az çalışıyoruz! Hayır! Tam tersi, bizim ailelerimiz çok daha ağır işlerde çalışıyorlar!
Peki biz, neden sadece kara kafalı olduğumuz için evlerimizde yakılıyoruz, tek kurşunla öldürülüyoruz?
Alman Devleti neden Naziler’i
destekleyen polisleri ve gizli servisi
görevinden almıyor, aksine terfi ettiriyor?
Alman Devleti ırkçılığı teşvik mi
ediyor? Neden katilleri yakalamıyor?
Biz ise en ufak bir kavga nedeniyle
dahi tutuklanabiliyoruz. Ceza alıyoruz.
Ama evlerimizi yakmaya kalkan
ırkçılar "sarhoştu" denilerek neden
serbest bırakılıyor?
Bizim ailelerimiz, Almanya’ya
alınterlerini akıttılar, en ağır işlerinde çalıştılar.
Biz bunu mu hak ediyoruz? Diri
diri yakılarak ölmeyi mi? Ya da çalışırken, sokakta yürürken tek bir kurşunla ya da dövülerek ölmeyi mi…
Neden okullarda bize yapılan ayrımcılığa karşı çıkmıyoruz? Zekamız
onlardan geri değil. Tamam, onlardan
zekiyiz de demiyoruz. Ama bu ayrımcılık neden? Neden Arbeitsamt’da,
Jobcenterlar’da en son bize iş veriliyor.
Bir Alman’ın notu bizden daha kötü
olabilir ama ilk önce o tercih ediliyor.
Biz bir suç işlediğimizde (suç da şu
arabanın camını kırdın, arabaya çarptın, birini darp ettin) polis hemen bizi
bulur, gözaltına alır. Ama onlar aynı
şeyi bize karşı yaptıklarında “psikolojisi bozuk” ya da “sarhoş” denilebiliyor. Mutlaka biz suçlu oluyoruz.
Eski kuşakları, yani ailelerimizi

ona sormadan ağzımıza
lokma atmayız. Biz,
onun parası yoksa bizim
elimizde varsa yardımcı
oluruz. Düğününde, cenazesinde yanında oluruz. Hastalığında yanında oluruz. Bayramlarımızda bir araya geliriz. Kendi halkoyunlarımızı oynarız. Horon teperiz, halay çekeriz,
çifte telli oynarız, roman havası oynarız.
Neden vazgeçelim, 7 bölgesinde
ayrı olan bir güzellik olan kültürümüzden? Neden vatanımızdan uzaklaşalım? Bizim kökenimiz AnadoluTürkiye. Evet, burda doğmuş büyümüş olabiliriz. Ama Alman değiliz,
neden asimile olalım? Bunu bizden
neden istiyorlar?
Aslında biraz başarılı da olmuşlar
bizi asimile etme politikalarında. Çoğumuz kendi anadilimizi doğru düzgün konuşamıyoruz. İki kültür arasında kalmışız. Çünkü bize hep şöyle anlatıldı: “Almanca konuş, sen
Almanya’da yaşıyorsun, yoksa dışlanırsın” denildi.
Almanya’nın, anaokullarında eskiden şöyle denilirdi; "Bir çocuk ne
kadar anadilini iyi konuşabilirse o kadar iyi Almanca konuşur"
Ama bu dediklerinden vazgeçtiler
5 yıldır. Artık tam tersi, anaokullarında
Almanca konuşma zorunluluğu getiriliyor. İlkokullarda iyi Almanca bilmeyenlerimizi 4. sınıftan sonra Sonderschule’ye gönderebiliyorlar.
Peki sana söylüyorum öğrenci arkadaşım; biz neden sesimizi çıkarmıyoruz? Biz neden hakkımızı aramıyoruz? Biz bu ayrımcılığı hak ediyor muyuz?
Hiç şöyle düşündün mü, ya bir gün
gelip benim evimi de yakarlarsa? Ya
da beni de sokak ortasında tek kurşunla öldürürlerse diye.
Bunun garantisi yok, hepimiz bununla karşı karşıya kalabiliriz.
Biz Anadolu gençleriyiz, genç insan, haksızlığın karşısında durur!
Oturup yerinde olanları izlemez! Biraz cesur olur, kanı deli olur. Biraz
kendimize gelelim! Birlik olalım.

ANADOLU GENÇLİĞİ,
KÜLTÜRÜNE DE, ÖZÜNE DE
SAHİP ÇIKMALIDIR
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“Almanca bilmiyorlar” diye suçladılar. Suçlu onlar mıydı gerçekten?
1963 yılında Almanya’ya işçi olarak
geldiklerinde hiç dil kursuna gönderdiler mi? 2. Paylaşım Savaşı’ndan
yenilgiyle çıkan Almanya'nın tek
amacı vardı: Bizi en ağır işlerde çalıştırmak ve ülkelerini kalkındırmak. Dile gerek duymuyorlardı bunun için.
Şimdi de 60 yaşındaki insanlarımızı dil kursuna gönderiyorlar.
Bir de Almanca bilmedikleri için
dairelerde aşağılanıyorlar. 60 yaşına
gelmiş bir insan nasıl öğrenecek o dili.
Bir de gitmezse yardımı kesiyorlar.
Biz gençler dil biliyoruz ama
yine de ayrımcılığa uğruyoruz. Ailelerimiz de bilmedikleri için uğramışlar. Mesele dil bilmek değil.
Amaçları bizim Almanlaşmamızdır,
yabancılaşmamızdır kendi kültürümüze.
Bizim, Alman öğrenci arkadaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Evet, biz
vatanseveriz, kültürümüzü seviyoruz,
ona sahip çıkıyoruz. Ama biz milliyetçi
değiliz. Yani biz, Almanlar’ı aşağılayıp kendimizi üstün görmüyoruz.
Bir çoğumuzun, anaokulundan
itibaren Alman arkadaşlarımız vardır.
Birbirimizden üstünlüğümüz yoktur
aslında. Ama Devlet, onların yanında, bizim değil. Alman arkadaşlarımız
da bu ayrımcılığa, ırkçılığa karşı çıkmalılar.
Bu tür baskıların, ayrımcılığın
tek bir nedeni var; bizim asimile olmamızı, kendi kültürümüzden uzaklaşmamızı istiyorlar.
Bizim kültürümüz, Anadolu kültürüdür. Çok onurlu bir halkın ve vatanın çocuklarıyız biz. Kültürümüz de
çok zengin, neden vazgeçelim ki bu
zenginlikten?
Bizim kültürümüzde paylaşım
vardır. Biz, arkadaşımızın karşısında,

HASAN SELİM GÖNEN’İN KATİLİNİ İSTİYORUZ!

