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Cansel Malatyalı, İhbarcı, Emek Düşmanı
İMO Yönetimine Karşı İşine Geri Dönmek İçin

AÇLIK GREVİNDE!

 Erzurum’da Baraj
Göletinde Boğulan TEDAŞ
İşçileri Suçlu!
 Malatya’da Linç
Saldırısına Uğrayan Alevi
Aile Suçlu!

Hukuk ve Yasalar
Faşizmin Örtüsüdür!
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 Keçiören’de Cem
Aygün’ü Vuran Polisler
Serbest, Bunu Protesto
Eden Ablaları Gözaltına
Alındı!

ODALARIN, SENDİKALARIN, DKÖ’LERİN YÖNETİMLERİNE
ÇÖREKLENEN EMEK DÜŞMANLARINA KARŞI

Direnişi Büyütelim!

Ö ğretmenimiz

Ulucanlar Katliam 'n n 13.Y l nda Ankara'da ON'lar An ld

KANLA YAZILAN TARİH SİLİNMEZ!
26 Eylül 1999'da Ulucanlar Hapishanesi'nde katledilen
10 devrimci 23 Eylül’de Ulucanlar Hapishanesi önünde anıldı. Anmayı Halk Cephesi, BDSP, DHF, Alınteri örgütlerken Devrimci Proleterya ve Kaldıraç da destek verdi.
Ziraat Bankası Hamamönü şubesi önünde toplanmaya
başlayan devrimciler Ulucanlar Hapishanesi'ne doğru yürümeye başladılar. Yürüyüşte katledilen devrimcilerin resimlerin olduğu pankart ve resimli dövizler taşındı.
“Yaşasın Ulucanlar Direnişimiz, Katillerden Hesap Sorduk Soracağız, Katil Devlet Hesap Verecek, Kanla Yazılan
Tarih Silinmez, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!” sloganları ile
birlikte Ulucanlar şehitlerinin isimleri tek tek söylenerek “Yaşıyor” sloganı atıldı. Yine aynı şekilde Diyarbakır, Buca, Ümraniye, Ulucanlar ve 19 Aralık katliamlarının unutulmadığı
ve hesaplarının sorulacağı sloganlarla haykırıldı.
Yürüyüşün sonunda Ulucanlar Hapishanesi'nin önüne gelindi. Burada ortak bir açıklama metni okundu. Yapılan ortak açıklamada İsmet Kavaklıoğlu, Ahmet Savran, Aziz Dönmez, Habip Gül, Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz, Zafer Kırbıyık, Önder Gençaslan ve Halil Türker'in Ulucanlar'da “Öleceğiz Ama Teslim Olmayacağız” diyerek direnme geleneklerine bir yenisini daha ekledikleri söylendi.
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Yapılan ortak açıklama “Devletin yaptığı hiçbir katliam hesapsız kalmayacak. Kanla yazılan tarih silinmez,
bunu biliyoruz ve herkesi ON’ların haklı mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz. ON’ları selamlıyor, ON’ların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” sözleri ile sona erdi. Açıklamanın ardından Ulucanlar katliamı tanıklarından Fatime
Akalın ve Başak Otlu birer konuşma yaptı. Fatime Akalın,
Ulucanlar'da teslimiyeti bekleyenlere kurşun yağmurları altında halaylara durularak cevap verildiğini söyledi. Başak
Otlu ise Ulucanlar'ın biz olmanın, siper yoldaşlığının en güzel örneği olduğunu söyledi.
Konuşmalardan sonra hep birlikte “Bize Ölüm Yok” marşı söylenerek anma için Karşıyaka Mezarlığı’na gidildi. Karşıyaka Mezarlığı’na gelindiğinde pankartın ardında yeniden kortej oluşturuldu ve sloganlar ile İsmet Kavaklıoğlu,
Önder Gençaslan ve Mahir Emsalsiz'in mezarı başına gidildi. Ulucanlar şehitlerinin mezarlarında yapılan saygı duruşunun ardından mezarlar temizlenerek sulandı. Mücadelelerinin asla yarım kalmayacağı, devrim sözünün tutulacağı şehitlerin mezarları başında yinelendi. Grup Yorum'un “Eylül” parçasının hep birlikte söylenmesinin ardından anma bitirildi. Yeniden kortej oluşturarak sloganlar ile
otobüslere kadar yüründükten sonra eylem sona erdi.
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4 Cansel Malatyalı açlık grevinde
ihbarcı, emek düşmanı
İMO yönetimine karşı

24 Bir yoldaşı İbrahim (İrfan) 37 3. Tavır Kültür ve Sanat Festivali

Onurum için bu
direnişi sürdürüyorum!

6 Emek Köşe: Haklarımızı gasp
ettirmeyecek, emeğimize
sahip çıkacağız
7 AKP, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK,
TOBB ̇işbirliği ile: Toplu iş
ilişkileri kanunu
8 Üreten biziz, emeğimizi çalan ise
bir avuç asalaktır! Emeğimize,
geleceğimize sahip çıkmak için;
örgütlenmeliyiz
10 İstiyoruz Yapacağız:
Milyonları örgütlemek
halka umut olmaktan geçer!
13 Kimse faşizmden hukuk ve adalet
beklemesin! Hukuk ve yasalar
faşizmin örtüsüdür!
16 İbrahim Çuhadar, şehitliğiyle
yoldaşlarına ders vermeye
devam ediyor!
18 oOligarşi artık Suriye’de boğazına
kadar bataklıktadır!
20 ‘90’lar ülkemizden hiç eksik
olmadı! AKP iktidarı ile sürüyor!
21 Partime; “Bir Canım Var, Halkıma
ve Vatanıma Feda Olsun!..”
23 Hayatın Öğrettikleri: Devrimcilik
zaaflarını yenebilmektir!

25

Çuhadar’ı anlatıyor:
‘Parti Okulu’muzun
onurlu öğrencileri yol
göstermeye devam ediyor!
Ulucanlar sorulacak
hesabımızdır!

26 HHB: Tutuklama kararı

27

40

42

vermeden hapsedebi̇len
Özgürlük Haki̇mleri:
AKP’ni̇n şekere
bulanmış mermi̇leri̇
Dev-Genç'lilerin ‘Uzun
Hasan’ı Hasan Selim Gönen

30 Özgür Tutsaklar’dan:
Şehit haberi almak

31 Sınıf Kini: Burjuvazinin
lüks eğlenceleri için
açlıktan ölüyoruz!

32 Halk Gerçeğimiz: Anadolu
halklar mozaiği: Arap
halkının gelenekleri (2)

33 Cepheli: Cepheli sağlığına
dikkat eder!

34 Halk Düşmanı AKP: AKP

Ülkemizde Gençlik

44 Gençlik Federasyonu:
AKP’nin eğitim eşitliği!

46 Liseli Dev-Genç:
Gücümüz örgütlülüğümüzde,
gelecek ellerimizdedir
47 “Biz gerçeği siz yalanı
temsil ediyorsunuz!”
49 Avrupa’da Yürüyüş: Nevzat
Kalaycı'ya özgürlük istiyoruz!
İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür!

52 Yitirdiklerimiz
54 Devrimci Alevi Komitesi Olarak

baskı ve tehditle
habercilik yaptırıyor!

35 Devrimci Okul:
Yoldaş olmak

AKP'NİN;
GERİCİ EĞİTİM SİSTEMİNE
ASİMİLASYON
POLİTİKALARINA
KATLİAM PROVALARINA KARŞI
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN
7 EKİM'DE ANKARA'DAYIZ!
DEVRİMCİ ALEVİ KOMİTESİ

gerçekleşti! “Aydın ve sanatçılar
son sözü faşizme bırakmazlar!”
Haberler: Sokak sokak
adımlayacak, kapı kapı dolaşacak,
AKP'nin zulmüne karşı milyonları
örgütleyeceğiz!
Haklıyız Kazanacağız: Yıkımlar
5 Ekim’de 33 şehirde birden
dinamitlerle başlayacak!
Dinamitleriniz evlerimizi değil
düzeninizi yıkacaktır!
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Diyoruz ki: AKP saldırıyor,
PSAKD destek veri̇yor!
PSAKD, Çorum temsilciliği’nin
kapatılması kararını geri almalıdır!
Öğretmenimiz

Tüm halkımızı kayıplara karşı sürdürdüğümüz
mücadelemize katılmaya çağırıyoruz. Gelin
Ayhanlar’ımızı hep birlikte mücadelemizle bulalım. Tıpkı
toplu mezara gömülen Ali Yıldız’ı o kör çukurdan
aldığımız gibi... Her CUMA saat 19.00’da Taksim

Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Lisesi’ne
kadar yürüyoruz!
TAYAD’lı Aileler
Komplolarla Tutuklanan Devrimcilerin Serbest
Bırakılması İçin Yaptığımız Eylemlere Tüm
Halkımızı Çağırıyoruz! Her SALI saat 13.30’da
Ankara Adliyesi önünde oturma ve
Her Cumartesi, Saat 17.00, Kızılay-Yüksel
Caddesi’nde bildiri dağıtımı!
Ankara Halk Cephesi

CANSEL MALATYALI AÇLIK GREVİNDE
İhbarcı, Emek Düşmanı İMO Yönetimine Karşı

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM!
 İMO-polis işbirliği sürüyor: 13 Eylül’de
Cansel Malatyalı İMO yönetiminin ihbarı
sonucu polis tarafından yine gözaltına alındı!

 İhbarcı, İMO Genel Sekreter Yardımcısı
Gülsüm Sönmez!

 Cansel Malatyalı gözaltına alındıktan sonra
direniş çadırı AKP’nin polisleri tarafından
söküldü!

 İMO Yönetimi direnişi engellemek için polis
işbirliğiyle İMO binası önüne BETON
BLOKLARLA DUVAR ÖRDÜ!

 İhbarcı, emek düşmanı İMO Yönetimi
kendilerini beton duvarlarla koruyamaz!
Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
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 Gözaltından çıktıktan sonra tekrar direniş
çadırını kurmak isteyen Cansel Malatyalı ve
direnişi destekleyen 8 devrimci İMO
Yönetiminin ihbarıyla iki günde ikinci kez
gözaltına alındı!

 EY DÜZENİN HIRSIZ
MÜTEAHHİTLERİ! İHBARCI, EMEK
DÜŞMANI İMO YÖNETİMİ!
Baskılardan, gözaltılardan, işkencelerden, polis
teröründen sizin gibi DÖNEKLER korkar!

 İŞİ, EMEĞİ, ONURU için DİRENENLERİ
YILDIRAMAZSINIZ!

 DİRENİŞİ BİTİREMEZSİNİZ! Cansel
Malatyalı işi, emeği, ekmeği, onuru için
AÇLIK GREVİNDE!

 Beton duvarlarla, AKP’nin polisiyle, özel
güvenliklerle kime karşı kimi koruyorsunuz?

 İlerici, devrimci, demokrat tüm halkımız,
demokratik kitle örgütleri, sendikalar, İMO
üyeleri, İMO yönetiminin POLİS
İŞBİRLİKÇİLİĞİ ve EMEK
DÜŞMANLIĞINA karşı Cansel Malatyalı’nın
yanında olalım!

DİRENİŞİ BÜYÜTELİM!
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Eski dönek solcu müteahhitlerden oluşan İMO Yönetimi sınıf tavrıyla direniş düşmanlığına devam
ediyor. İMO Yönetimi sadece kendisi için değil,
“nerede görülmüş ayakların baş olduğu” düşüncesiyle
bütün emek düşmanları adına saldırıyor Cansel Malatyalı’nın direnişine.
Cansel Malatyalı’nın direnişi kazanırsa, işçiyi
“ayak takımı” gören müteahhitler, burjuvazi, emek düşmanları kaybedecektir.
Cansel Malatyalı’nın direnişi kazanırsa, sendikaların, odaların, DKÖ’lerin yönetimlerine çöreklenmiş
düzenin sivil toplumcu, uzlaşmacı, reformist anlayışları
yenilecektir.
Onun için Cansel Malatyalı’nın direnişine burjuvazinin sınıf tavrıyla saldırıyorlar.
Direniş işbirlikçi, emek düşmanlarının en büyükkorkusudur! Onun için yüzlerindeki tüm maskeleri düşürerek, pervasızca, hayasızca, düşmanca saldırıyorlar. AKP’nin polisleriyle her türlü işbirliğini yapmayı meşru görüyorlar.
DEVRİMCİ DEMOKRAT, EMEKTEN YANA
HERKES BU İŞBİRLİĞİNİ SORGULAMALIDIR!
İşçinin, memurun, gençliğin, köylülerin, en meşru,
en demokratik hak talebinde bulunan herkese gaz bombalarıyla azgınca saldıran, sokak ortasında insanlarımızı kurşunlayan AKP’nin polisi, İMO’yu Cansel Malatyalı’nın direnişi karşısında özel korumaya alıyor.
İMO Yönetimi ve AKP’nin polisi kolkola Cansel
Malatyalı’nın direnişine saldırıyor.
DEVRİMCİ DEMOKRAT, EMEKTEN YANA
HERKESE ÇAĞRIMIZDIR!
CANSEL MALATYALI’NIN DİRENİŞİ KAZANMAK ZORUNDADIR! Bu direniş artık hepimizin direnişidir!
CANSEL MALATYALI’NIN AÇLIK GREVİ
DİRENİŞİNİ EYLEMLERİMİZLE BÜYÜTELİM!
Anadolu’nun dört bir yanından direnişe destek
verelim. Direnişi ziyaret edelim. Destek Açlık
Grevleri yapalım!
Cansel Malatyalı’nın işe geri alınması için
imza kampanyaları düzenleyelim!
İşbirlikçi İMO yönetimine fakslar çekelim.
Bu direniş ihbarcı emek düşmanlarına karşı hepimizin direnişidir!

SON SÖZÜ BİZ SÖYLEYELİM!

DİRENME HAKKI MEŞRUDUR!

YAŞASIN CANSEL MALATYALI’NIN
HAKLI, ONURLU DİRENİŞİ!
4,5 yıl boyunca çalıştığı İnşaat
Mühendisleri Odası Genel Merkezi’ndeki işinden keyfi gerekçelerle çıkarılan Cansel Malatyalı’nın, işini geri
alabilmek için 20 Şubat 2012 tarihinden itibaren başlattığı direnişi
220'li günlerine geldi.
Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar, Malatyalı’nın direnişinin
geldiği boyutla ilgili olarak 24 Eylül
tarihli yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İMO’nun son süreçte yaptığı saldırılar tarihe not düşülmesi açısından, şu şekilde sıralandı:
“1- Cansel Malatyalı’yı performans yetersizliği sebebiyle işten atan,
AKP’nin TMMOB’ye son çıkan
KHK’larla(Kanun Hükmünde Kararname) saldırısı karşısında daralmaya giden İMO yönetimi; geçtiğimiz
haftalarda 10’dan fazla Özel Güvenlik Görevlisini işe aldı.
2- Polisle sürekli işbirliği içerisinde olan İMO yönetimi ve çalışanları, geçen hafta perşembe gecesi
Cansel Malatyalı’yı bir kez daha
gözaltına aldırdı. Avukatların tutanaklardan öğrendiği üzere, polise şikâyette bulunan kişi, İMO Genel

Sekreter Yardımcısı Gülsüm
Sönmez’di.
3- Cansel Malatyalı İMO’nun talebi üzerine gözaltına alınıp çadırı kaldırıldıktan 10 dakika sonra, gece
23.00 civarında bir kamyon getirilerek İMO önüne demir bloklar
yardımıyla bir utanç duvarı örüldü. Ertesi gün ise, örülen duvarın arkasında inşaat yapılacakmış (!) gibi
gösterilmek için bir iskele kuruldu.
Çalışan işçilere ne yaptıkları sorul-

duğunda, kendilerinin de bilmediği, sadece iskeleyi kurup
gitmelerinin istendiğini belirttiler. Buradan uyarıyoruz,
İMO yönetimi ve Gülsüm
Sönmez’in yaptığı işbirlikçiliktir. İşbirlikçilik de halkın
gözünde şerefsizliktir. Bu halk
düşmanı, işbirlikçi tavır devam
ettiği sürece her türlü direnme
hakkı meşrudur. Gece-gündüz çadırda yaşayan Cansel
Malatyalı hiçbir güvenlik önlemi alınmadan kurulan iskelenin altında hayati tehlike altındadır. Cansel
Malatyalı’nın başına gelecek her türlü olumsuz durumdan, İMO yönetimi ve Gülsüm Sönmez sorumludur.
4- Bu baskılardan yılmayan Cansel Malatyalı, gözaltından bırakıldığı 14 Eylül 2012 günü 18.00’da
çadırını tekrar açmak istemiştir.
Ancak saat 17.30 civarı yine
İMO’nun şikayeti üzerine, kendisine destek veren 8 devrimci ile birlikte işkence görerek Çankaya Emniyeti çevik kuvvet polisleri tarafından gözaltına alınmıştır. Cansel
Malatyalı gözaltındayken devrimci
dostları onun adına açıklama yapmış
ve çadırını tekrardan kurmuştur.
5- 7 aydır her türlü çözüm yolunu
deneyen, İMO’nun ‘çözeceğiz bekle’
sözlerine inanıp bir buçuk ay bekleyen Cansel Malatyalı bu ihbarcı,
polis işbirlikçisi tavır üzerine başka hiçbir çıkar yolu kalmadığını görerek işini geri alabilmek ve ona yapılan bu haksızlıklara karşı koyabilmek için SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTIR. Şu an hala
İMO önünde direnişine devam eden

Cansel Malatyalı, dün İMO’dan çıkan
resmi giyimli iki zabıta görmüş ve neden geldiklerini sorduğunda, ‘İMO
yönetiminin valilik ve belediyeye çadırı kaldırmaları için dilekçe verdiğini’ öğrenmiştir. Bu olay göstermektedir ki; İMO yönetimi ihbarcılık
ve işbirlikçilikte sınır tanımamaktadır. Kendini ‘soldan, emekten yana’
tanımlayan İMO yönetimi, son 7 aydır polise sığınmakta, Cansel Malatyalı’nın direnişine son vermek için her
türlü yolu denemektedir. Bugünlerde
Cansel Malatyalı’nın başına geleceklerden yine İMO sorumlu olacaktır.
6- Cansel Malatyalı bugün açlık
grevinin 10'lu günlerine gelmiş olup,
İMO önündeki onurlu direnişine devam etmektedir. İşini geri alabilmek
için her türlü saldırıya rağmen bedenini açlığa yatırmış olan bir emekçiye destek vermek insanlık görevidir.
Bizler de Devrimci Mücadelede
Mühendis Mimarlar olarak bu sorumluluğu taşımaktayız. İMO’nun
işbirlikçi tavrını kınıyoruz. Cansel
Malatyalı’nın onurlu direnişinde sonuna kadar yanındayız”
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CANSEL MALATYALI'YA DESTEK VERELİM
Süresiz Açlık Grevi Yapan Cansel Malatyalı'ya

Destek Vermek İçin,
0538 830 31 21 No’lu Telefonu Arayabilirsiniz...
5

EMEK
EMEĞİMİZ ONURUMUZDUR! ONURUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!
Haklarımızı Gasp
Ettirmeyecek, Emeğimize
Sahip Çıkacağız!
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Alacakları kıdem tazminatları ve kalan
maaşları için, işlerine geri dönmek için aylardır polis saldırılarına, biber gazlarına,
gözaltı ve barikatlarına karşı direnen işçiler, ortaklaştırdıkları eylemlerini sürdürüyorlar. Ortak eylemleri 5. haftasına giren
işçiler, 22 Eylül günü akşam saat 19.00'da
yine İstanbul Taksim Meydanı'nda bir
araya geldiler.
Eylemde “İşimizi, Ekmeğimizi, Haklarımızı İstiyoruz Alacağız! İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız'' pankartının arkasında “Hey
Tekstil İşçileri, Roseteks İşçileri, BEDAŞ
İşçileri, Cansel Malatyalı, Kiğılı İşçisi,
DARKMEN İşçileri” pankartlarını açarak
yürüyüş kortejini oluşturdular. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız”, “Direne Direne
Kazanacağız” sloganları eşliğinde Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüyüş başladı. Sık
sık megafonlardan çevreden geçen kalabalığa direnişler hakkında bilgiler verildi.
Kiğılı mağazasının önüne gelindiğinde, kitle burada durarak, Didem Sorhun'un neden
işten çıkartıldığı anlatıldı. Alkışlarla ve sloganlarla Kiğılı Mağazası protesto edildi.
Galatasaray Lisesi önüne gelindiğinde,
ortak açıklamayı DARKMEN işçilerinden
Bilal Doğan okudu.
“Açlığa, zorbalığa, baskılara karşı, çocuklarımız aç kalmasın, yarınlarımız yok olmasın diye işçilerin yürüdüğü yolda, önlerinde bir mum ışığı olabilmek için birleştik”
denilen açıklamada, birlik olarak bütün
saldırıların püskürtülebileceği ifade edildi.
Devamında, “Haksızlığa boyun eğmeyen, tüm baskılara, zorluklara rağmen, direnişin uzun ve sıkıntılı geçen günlerine fedakarca direnen Hey Tekstil işçileri var. Gücümüz onların sabrındandır. Baskılara boyun eğmeyerek yürüyen Roseteks işçileri
var. Gücümüz onların direnişlerindendir.
Tüm ayak oyunlarına, baskılarına rağmen
direnen BEDAŞ işçileri var. Gücümüz
onların bir arada olmasındandır. İnşaat
mühendisleri Odası’nın ihbarlarına, baskılarına ve polis işbirliğine karşı tek başına direnen Cansel Malatyalı var. Gücümüz
onun kararlılığındandır. Kendisi emeğiyle
başkalarını giyindirirken işinden atılan Didemlerimiz, Kiğılı işçimiz var. Mesai ücretlerini almak için baskıya şiddete karşı di-

renen DARKMEN işçileri var. Gücümüz
onun inancındandır. Teksim işçileri var, direnen Hava yolu işçileri var, havaalanında
günlerdir eylem yapan. Bilgi Üniversitesi
çalışanları var, işten atılmalarına karşı çıkan. Cebeci işçileri var direnmeye devam
eden. ‘Direnmekten başka yol yok’ diyerek
eylemi seçen tüm işçi arkadaşlarımıza,
işçi kardeşlerimize selam olsun.
Daha çok birleşmeli, daha çok güçlenmeli ve söküp almalıyız çocuklarımızın
geleceklerini” denildi.
Açıklamanın ardından hep birlikte Çav
Bella söylendi. Haftaya aynı saatte yine
burada olunacağının duyurusu yapılarak
sonlandırılan eyleme 120 kişi katıldı.

Hak Yiyenler, Ezilenlerin
Sınıf Kininden Korksun!
Roseteks işçileri, direnişlerinin 11. haftasında yine Levent Köşebaşı Restaurant’ı
önündeydi. Çevik Kuvvet ve sivil polisler,
yine restaurantı korumak için yolun her iki
tarafını ve halka açık olan parkı kapattılar.
Buna rağmen yoldan geçenler korna sesleri ile işçilerin direnişini selamladılar.
19 Eylül günü Bakırköy Köşebaşı Galleria önünde olan 20 Roseteks işçisi, “Köşebaşı Restaurant Patronları Nedim Aşkın,
Bülent Temuroğlu ve Yalçın Aytaç Temuroğlu Çaldığın Haklarımızı İstiyoruz Alacağız" ve “Köşebaşı Restaurant’tan Haklarımızı İstiyoruz Alacağız” yazılı pankartlarını açarak “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”
sloganlarıyla eylem yaptılar.
İşçilerin karşısında yine yüzlerce polis
barikat kurmuştu. “İşçilere Değil Hırsızlara
Barikat!” sloganlarıyla cevap verdi işçiler.
İşçilerin okuduğu açıklamada “Bizleri baskı ve saldırılarınızla yıldıramaz, korkutamazsınız. Bizim onurumuz var, haklarımızı
size yedirmeyeceğiz. Mücadelemize, haklılığımıza ve meşruluğumuza olan inancımızla devam edeceğiz" denildi. Yoldan geçen bazı insanlar işçilere destek verirken,
Köşebaşı Et Lokantası polis korumasında
müşterilerini ağırlamaya devam etti. Eylem
sırasında birkaç müşteri restauranttan ayrılırken, işçilerin çalınan emekleriyle açılmış olan restauranda kebaplarını yemeye
devam edenlerde vardı. Sloganların hiç susmadığı eylemde hep bir ağızdan “Çav
Bella”, “Avusturya İşçi Marşı”, “Cesaret”
ve “Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra” marşları okundu.

22 Eylül günü de, Taksim’de 5.’si düzenlenen Direnen İşçiler’in ortak eyleminden sonra Levent Köşebaşı Restaurant
önüne giden Roseteks işçileri eylemlerine
devam ettiler. 2 saat süren oturma eyleminde
susmayan sloganları ve söyledikleri marşlarla taleplerini haykırdılar. İşçileri rahatsız
edebilmek ve korkutabilmek için sürekli çekim yapan polis kamerasına müdahale
edildi, çekim yapması engellendi. Yol trafiğe kapatılarak yapılan yürüyüşle de eylem
sonlandırıldı.
23 Eylül günü ise Teşvikiye Camii
önünden yol keserek yürüyüşe geçen işçiler, bildiri dağıttılar. Köşebaşı restaurant’ın önüne geldiklerinde, sokağın yine
polis barikatıyla kapatıldığını gördüler. Barikatın biraz daha ileriye alındığını gören
işçiler, “Barikat geriye çekilmezse, biz de
yola oturarak trafiği durdururuz” dediler ve
barikatı geri çektirdiler. Atılan sloganlara
ve söylenen marşlara çevre binalarda yaşayan insanlar da alkışlarıyla eşlik etti. Levent Köşebaşı önüne gitmek üzere eylem
bitirildi.
İşçiler, önlükleri ve pankartlarıyla tek sıra
halinde yürüyerek, Köşebaşı Köfte ile Levent Köşebaşı arasında yürüyüş yaptılar. Yoldan geçen araçlara eylemlerini anlatan işçilere, Köşebaşı’nda rezervasyonları olan 20
kişilik bir grup rezervasyonlarını iptal ettirerek destek verdiler.
Roseteks işçileri direnen diğer işçileri de selamlamak için “Hey Tekstil, BEDAŞ, DARKMEN, Kiğılı, Cansel Malatyalı Direniyor Direnenler Kazanacak”
sloganlarını attılar ve tüm direnen işçileri yürekten selamladılar. Roseteks işçileri burada polis barikatının önünde yaptıkları kısa bir konuşmada, direnişlerinin 11
haftayı geride bıraktığını ve haklarını
alıncaya kadar direnmeye devam edeceklerini, aydınlar sanatçılar ve halkın desteklerinin onları çok mutlu ettiğini ve bu
desteklerinin devamını isteyerek eylemlerini bitirdiler.

İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!
Direnişlerinin 228. gününde Hey Tekstil işçileri yine alanlardaydı. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılan eylemde işçiler, arkadaşlarına patronlar tarafından yapılan saldırıyı kınadılar. Toplam 20 kişinin katıldığı eylem sloganlarla sona erdi.
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AKP, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK, TOBB İşbirliği İle

İŞÇİ SINIFINA SALDIRI YASASI:

‘TOPLU İŞ İLİŞKİLER KANUNU’
AKP’nin uzun süredir gündeminde olan saldırı yasası geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Amerikan işbirlikçisi AKP iktidarı saldırı yasasını
“alıştıra-alıştıra” gündeme getirip,
bir anlamda “tehdit aracı” olarak
kullandıktan sonra, şimdi Ekim ayında
meclisten geçirip yasalaştırmaya hazırlanıyor.
21 Eylül günü, Çalışma Bakanı
Faruk Çelik, Toplu İş İlişkileri Yasa
Tasarısı üzerinde konfederasyonlarla
mutabakata varıldığını açıkladı. Çelik’e göre tarafların büyük çoğunluğu
ile mutabakat sağlandığı için yasa 1
Ekim’den sonra meclis gündemine
getirilecek. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK
ve TOBB’un katılımıyla gerçekleşen
toplantıdan çıkan karar tüm işçilerin
talebiymiş gibi gösterilip harekete
geçiliyor.
Bu görüşmeler ve mutabakat içinde DİSK yoktur. Ancak burjuva basın
görüşmeleri sorun çözülmüş gibi
yazmaktan geri durmadı.

Toplu İş İlişkileri
Kanunu Neler Getiriyor?
Neler Götürüyor?
2821 sayılı Sendikalar Kanunu
ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunu'nda
(TİSGLK) değişiklik yapmak üzere,
"Toplu İş İlişkileri Kanunu" tasarısı
hazırlandı.
Öncelikle yeni tasarı oldukça kapsamlı olmasına karşın, kamuoyunda
esasta sadece bir yönüyle tartıştırıldı;
“Baraj sorunu” yanıyla. Ancak saldırı
daha kapsamlıdır.
Toplu İş İlişkileri Kanunu, pek
çok kanunda olduğu gibi AKP’nin
saldırı yasalarını, ilerleme yasaları
olarak gösterdiğinin örneklerinden
biridir. Güya AKP, 12 Eylül’den
kalan 2821, 2822 sayılı yasalardaki
kısıtlayıcı, yasakçı maddeleri kaldıracak ve azaltacaktı. Yasayı hep böyle
tartıştırmaya çalıştı AKP. Ancak yasa
tasarısının hiç de böyle olmadığı
açığa çıktı. Yeni tasarı 12 Eylül ürünü

2821, 2822 sayılı yasalardaki baskıcı,
yasakçı anlayışı korumakla kalmıyor
onu daha da pekiştiriyor.

Tasarının kapsamına bakıldığında bu çok açık görülmektedir:
- Eski yasadaki sendikaların sadece “iş kolu” esasına dayalı olarak
örgütlenebilecekleri maddesi yeni
yasada devam ettirilmektedir.
- Eski yasadaki TİS yetkisi için
iş yeri ve iş kolu barajları yeni yasada
da devam ettirilmektedir. İş kolu barajının % 10’dan % 3’e ve giderekte
kademeli olarak % 1’e düşürüleceği
söylenmektedir. Ancak bu düşüş, işkolları birleştirilip işçi sayısı arttırıldığından bir aldatmacaya dönüşmektedir.
- İş yerinde TİS yapma yetkisi
sadece bir sendikaya veriliyor. Böylece işçilerin büyük çoğunluğu TİS
kapsamı dışında tutulmaktadır.
- Yeni tasarıda yasal grev tanımı,
salt menfaat uyuşmazlıklarına göre
yapıldığından ve belirli bir prosedüre
bağlandığından genel, siyasi, dayanışma ve hak grevleri düzenlemeyle
olanaksız hale getirilerek yasaklanıyor.
- Yeni tasarıya göre, sendika üyesi
bir işçinin işsiz kalması halinde süre
uzar ve bir yılı geçerse, işsiz üyenin
sendika üyeliği düşüyor.
- Mevcut yasada 28 iş kolu belirlenmiştir. Yeni tasarıyla bazı iş kolları
birleştirilerek sayısı düşürülmektedir.
Bu durum iş kolu barajı ile düşünüldüğünde bugün yetkili olan pekçok
sendikanın yetkisini kaybetmesi anlamına gelmektedir.
- Sendikaya üyelik ve istifada
yeni tasarıya göre noter şartı kaldırılıp
“e-devlet” uygulaması getiriliyor.
Noter şartının kaldırılması olumlu
görünmekle birlikte bu uygulama
gerçekte örgütsüzleştirmeye hizmet
edecektir.
Sonuç olarak Toplu İş İlişkileri
Kanunu, 12 Eylül ürünü olan 2821
sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822

sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu’nu tek bir kanunda birleştiriyor.

Bu Yasayla AKP
Örgütlenme ve Grev
Hakkımızı Yok Etmek
İstiyor Tek Yol Direnmektir
Toplu İş İlişkileri Kanunu örgütlenmeyi daraltıyor, toplu sözleşme
yetkilerini ortadan kaldırıp çok büyük
işçi kesiminin toplu sözleşme hakkının dışında tutulmasını beraberinde
getiriyor. Grev yasaklarını koruduğu
gibi kapsamını da genişletiyor.
DİSK bu saldırıya karşı ne yapacak?
AKP bu yasayı sadece işveren
örgütleriyle birlikte yapmadı. Yanına
işçi örgütleri olan TÜRK-İŞ ve HAKİŞ’i de alarak hareket etti.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in işbirlikçi,
devletçi, sarı-sendikacı yüzleri aşikar
olsa da hemen pratik durumda kendi
gücüne güvenmeyen DİSK, bu sendikalarla birlikte hareket etmeyi esas
almıştır. Ancak bu son örnek birlikte
hareket etme olasılığını da ortadan
kaldırıyor.
Öncelikle yapılması gereken
DİSK’in kendi gücüne, politikalarına
ve işçi sınıfına güvenmesidir. Bu durum aynı zamanda TÜRK-İŞ ve
HAK-İŞ yönetimlerinin işçi emekçi
düşmanı yüzlerini açığa çıkartacak
ve bu konfederasyonların tabanındaki
işçileri DİSK’e yönlendirecektir.
“Toplu İş İlişkileri Kanunu” ile,
“Ulusal İstihdam Stratejisi” ile, kıdem
tazminatının kaldırılması ile, esnek
çalışma ile, bölgesel asgari ücret ile,
istihdam büroları ile artık sendikacılığın bitirilmeye çalışıldığı noktadayız. Sendikaların bu noktadan sonra
kaybedecekleri hiçbir şeyleri kalmamıştır. Devrimci, ilerici, emekten
yana sendikacılar tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyadırlar. Bu
süreci işçilerin önüne düşerek örgütlemekten başka yol yoktur.
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AKP İşçilerin
Kazanılmış Haklarını
da Gasp Etmek İstiyor!
taşır. Bu nedenle başta
nakliye ambarları olmak
üzere iş kolunun çeşitli
bölümlerinde yaralama,
öldürme vb. olaylara
sıkça rastlanır.
İş kolunda kamu
sektörü önemsizdir. Her
türlü nakliye faaliyetinin hemen hemen tümü özel sektör eliyle yerine
getirmektedir. Sektörün çarpık ve
dağınık yapısı yıllardır yasal düzenlemeyi gerektirdiği halde bu konu
da hiçbir çaba gösterilmemiştir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığından ve iş kolunda güçlü bir sendikal hareket mümkün olmadığından,
çalışma koşulları ağırdır. Nakliye
şirketlerinin çoğunda günlük çalışma
süresi, 12-15 saate ulaşır. Kol ve beden gücüne dayalı çalışmanın ağırlıkta
olduğu iş kolunda meslek hastalıkları
sık görülür. Özellikle kargo şirketlerinde ve çeşitli firmaların ürünlerinin
taşındığı nakliye hizmetlerin de, aşırı
ağırlık nedeniyle bel hastalıkları, organ bozuklukları ve sarkmalara rastlanır. İşçilerin büyük bölümü sigortasız çalıştığından herhangi bir "iş
kazası" ya da meslek hastalığı halinde
zamanında tıbbi müdahale yapılmamakta, tedavi olanakları bulunmamaktadır.
 Haberleşme İş Kolu: İş kolunun
kapsamı, "haberleşme, posta, telefon,
telgraf, telsiz, radyo, televizyon işleri
ve hizmetleri ve bu hizmetler için
kamu idaresince kurulan her türlü
yapım-bakım ve onarım işleri"dir.
Özel radyolar, Tv'ler arttıkça, haberleşme hizmetlerinde özel kesim
yaygınlaştıkça, Vodafone, Türkcell
gibi büyük GSM kuruluşları devreye
girdikçe iş kolunda çalışanların sayısı
artmakta, ancak bu artışta işsizlik
dışı statüler ağır basmaktadır.
Haberleşme tekniğindeki ilerlemeler Türkiye'de de devlet haberleşme tekelinde de yeni düzenlemeler
yapılmasını zorunlu hale getirdi.

3

Yazı dizimize geçen haftaki kaldığımız yerden devam edeceğiz. İş
kollarını anlatıyorduk. İş kollarından
sonra AKP iktidarının mücadele ve
bedellerle kazandığımız haklara yönelik saldırı politikalarıyla devam
edeceğiz.
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 Ulaştırma ve Haberleşme
Sektörü: Hizmetler sektörünün alt
sektörlerinden biridir. Bu sektör, diğer bütün sektörlerin gelişimini kolaylaştırmadaki işlevi açısından,
ekonomi de "anahtar kesim" durumundadır.
TÜİK'in 2008-Ocak ayı verilerine
göre bu sektörde en fazla istihdam
sırasıyla, Kara taşımacılığı, haberleşme, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk, demiryolu taşımacılığı iş kollarında
bulunmaktadır.
 Kara Taşımacılığı İş Kolu: Kara
taşımacılığı iş kolu, demiryolu dışında
motorlu ve motorsuz her türlü kara
taşıtlarıyla yük ve yolcu taşıma ve
bununla ilgili depolama ve sürücülük
işleri, kara taşıt araçları ile terminal,
garaj, bakım, ikmal ve onarım, park
yerlerinde yapılan işlerden deniz ve
demiryolu ambarlarında yapılan işler
dışında kalanları kapsar.
İş kolu tesis, makina ve büyük
sermaye birikimi gerektirmeyen bir
koldur. Bir nakliye firması, bir büro
mekanı, kantar ve kiralık kamyonla
kolayca kurulabilmekte, az yatırımla
ve kısa sürede büyük karlar elde
edebilmektedir. Sektörün bu özelliği
mafya tipi ilişkilere ortam sağlayabilmektedir. Uluslararası kara nakliyesi kaçakçılıkla iç içe gelişme riskini

Önce 1994'te PTT (Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon
İşletmesi), Türk Teleminikasyon A.Ş.
(Türk Tekekom) ve Posta İşletmesi
Genel Müdürlüğü isimleri adı altında
ikiye ayrıldı. Daha sonra 2000 yılındaki bir yasa değişikliği ile Posta
İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün adı
ve kapsamı değiştirildi. Böylece haberleşme de çoktan telgraf ve postanın
yerini almış olan telefon ve buna ek
olarak gelişen e-habercilik (internet
haberciliği), yasal olarak da tümüyle
Türk Telekom'un işi haline geldi.
 Kamu Hizmetleri: Türkiye'de
hizmet sektöründe gerek istihdam
açısından, gerekse GSYH’ye (Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla) katkı açısından
en büyük işveren durumunda olan
kamu kuruluşları en geniş hizmet
alanı kamu hizmetleri alanıdır.
Türkiye'de kamu kesimi yasal ve
yönetsel açıdan üç temel unsurdan
oluşmaktadır:
1) Merkezi Devlet
2) Yerel Yönetimler
3) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT)
Merkezi devlet genel ve katma
bütçeli kamu kurumlarından ve dairelerinden oluşur. Bütün "devlet daireleri", yargı, yasama, yürütme organları, bakanlıkların alt kuruluşları,
güvenlik teşkilatı (ordu-polis), kamu
sigortaları, sağlık, eğitim, devlet
kültür kurumları vb. merkezi devlete
dahildir.
Yerel yönetimler, il özel dairelerini, belediyeleri ve köyleri kapsar.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
ise pazar için üretim yapan, merkezi
bütçe dışı kamu kesimini içerir.
 Genel İşler İş Kolu: İş kolu kapsamı, kamu hizmetleri sektöründe
yerel yönetimler içerisinde yer almaktadır. Belediyeler'in sağlık iş koluna giren işleri dışındaki belediye
hizmetlerine ilişkin işlerle, bu tüzükte
yer almayan işlerde, Sendikalar Ka-
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nunu'na göre işçi niteliği taşıyanlarca
yapılan işlerdir.
Belediyeler'deki özelleştirme, taşeronlaştırma, geçici işçilik, birikmiş
işçi alacakları birikmiş sendika aidatları, işten çıkarmalar ve sendikasızlaştırma iş kolunun başlıca sorunlarıdır.
Bugün Türkiye'de çok sayıda belediye, kendi hizmetlerini kendi işçilerine gördürmek yerine, bir taşeron-müteahhit firma ile anlaşmakta
ve kamusal hizmetleri bu yolla yerine
getirme yolunu seçmektedir.
Belediyeler; şirketleşme, satış, imtiyaz,
ihale, yap-işlet-devret ya da kiralama
yoluyla özelleştirmeyi gerçekleştirmektedirler. Belediyelerde en çok temizlik, çöp toplama ve taşıma işleri
taşeronlara verilerek, özelleştirmelere
gidilmektedir. En son torba yasa ile
onbinlerce belediye işçisi yerlerinden,
yurtlarından edilmişti.
Bunların yanı sıra, su sayacı okuma, park-bahçe işleri, çevre düzenleme hizmetleri de taşeron firmalara
ihale edilmek suretiyle özelleştirilmektedir. Özelleştirme uygulamalarının önemli boyutlarından biri de
belediye yönetimini kazanan siyasal
partinin, belediye olanaklarını kendi
yandaşlarına, kendisine seçim kazandıran iş ve sermaye çevrelerine
sunmasıdır. Özelleştirme uygulamaları kentsel rantların paylaşılmasında

Hepimiz Birimiz,
Birimiz Hepimiz İçin
İstanbul Çayan Mahallesi’nde,
21 Eylül günü, Nurtepe Haklar
Derneği’nde, Güler Zere’nin hayatını anlatan “Damında Şahan
Güler Zere” belgeselinin gösterimi
yapıldı. 15 kişinin katıldığı film
gösterimi bir saat sürdü.
“Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin” şiarının sonuç aldığı
Güler Zere’nin özgürlüğünün kazanılması mücadelesi, film aracılığıyla, yeni kampanyalara örnek
oluyor…

işlev görmektedir. AKP hükümeti,
gelmiş geçmiş tüm iktidarlar içinde
en soyguncu iktidardır. İller Bankası'na başvuruda bulunan 622 belediyeden, Ekim 2010 itibariyle 53'üne
2 milyon 60 bin liralık kaynak aktarılırken bunlardan 49'unun AKP'li
olması tesadüf olmasa gerek! Hal
böyleyken, Van depremi sonrasında
BDP'li belediyelerin ödeneklerinin
kesilmesi, yerel yönetimlerdeki adaletsizliği ve rantın boyutunu göstermektedir.
Genel işler iş kolundaki önemli
sorunlardan biri de, işçi alacakları
ve sendika aidat alacakları sorunudur.
İşçisine altı ay, bir yıl maaş ödemeyen
belediyeler olduğu gibi, kapanma
noktasına gelen belediyeler de bulunmaktadır.
Yüksek istihdam kapasitesine sahip olan genel işler iş kolunda taşeronlaştırmaya, çeşitli yöntemlerle kayıt dışı çalıştırmaya rağmen işçi
sayısı sürekli artış göstermiştir.
İş kolunda personel alımı, çoğunlukla belediyelerin siyasal eğilimlerine
göre biçimlenmekte, seçim kazanarak
belediyelere gelen yönetim kadroları,
işçi alımında ve işçi çıkarmada siyasal
tercihlerini ön plana almaktadırlar.
Yazı dizimizin iş kollarıyla ilgili
bölümünden çıkaracağımız sonuçları
şöyle sıralayabliriz:

1- Kayıt dışı çalıştırma,
2- Taşeron, geçici işçi, mevsimlik
işçi vb, adlar altında iş güvencesiz
çalıştırma,
3- Günlük 14 saate varan çalışma süreleri,
4- "İş kazası" adı altında yaşanan işçi katliamları,
5- Çalışma koşullarına bağlı
meslek hastalıkları,
6- İşten atılma, sürülme tehdidi,
7- Özelleştirmeler, esnek çalışma, torba yasa, kıdem tazminatı,
özel istihdam büroları vb. gibi daha
pek çok yasal düzenleme, KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) ve
kölelik yasaları...
Yaşadığımız sorunlar elbette burada yazdıklarımızdan çok daha fazladır. Üstelik AKP iktidarı bu sorunları
daha da katmerlendirmenin, işçilerin
sendikalaşma, örgütlenme haklarını
engellemenin, var olan örgütlülüklerini ise dağıtmanın planlarını yapmaktadır.
Emperyalizmle sürdürülen yenisömürgecilik ilişkilerinin işçilere,
emekçilere yansıması daha fazla sömürü, daha fazla kölelik, işsizlik,
açlık, yoksulluk, hak gaspı ve daha
fazla baskı ve terör şeklinde olmaya
devam edecektir.

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
2012

Baskılarınız Bizleri Yıldıramaz!
Trakya Kültür Merkezi, İbrahim Çuhadar'ın cenazesini sahiplenen devrimcilerin
tutuklanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "AKP iktidarı artık
yalanlarıyla birlikte büyük bir çıkmazın içerisindedir. Yalanlar artık karın doyurmuyor, açlık, yoksulluk, işsizlik artıkça ülkemizdeki bağımsızlık, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinin yükselişinden daha da korkuyor AKP. Bu nedenle
de insanların yaşadığı ülkede en demokratik haklarını kullanmalarına
bile büyük bir tahammülsüzlükle saldırıyor" denildi.
Trakya Kültür Merkezi, "Hukuksuzluğun, adaletsizliğin kol gezdiği
bir ülkede devrimcileri sahiplenmek
onurdur. Baskılarınız bizleri yıldıramaz, bu zulüm biter gece güne evrilir
elbet" diyerek bitirdi açıklamasını...

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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Milyonları Örgütlemek Halka

Umut Olmaktan Geçer!

Faşist AKP iktidarı ÇÖZÜMSÜZLÜK, ÜRETİYOR. YOKSULLUK,
İŞSİZLİK, ENFLASYON ALTINDA
EZİLEN HALKIMIZ, AKP'nin halkı
yoksulluğa terk etmesine karşı boyun
eğmeyin.
AKP kendine yakın olanların gücüne güç katarken yoksul halkı her
geçen gün daha da yoksullaştırmaktadır. AKP iktidarında en zengin
yüzde yirmi ile en yoksul yüzde
yirmi arasındaki gelir uçurumu tam
sekiz kat oldu. AKP, tekellerin servetine servet katarak kendine tabi
kılarken halkı da açlığa mahkum
ederek sadakalarla kendine tabi kılmak istiyor.
İKTİDAR BÜYÜK BİR PERVASIZLIK İÇİNDE. AKP yağma,
talan ve sömürü için her türlü araç
ve yöntemi kullanarak halka saldırıyor.
HALKLA ADETA ALAY EDİYOR. Sokak ortasında köşe başlarında halk çocuklarını kurşuna diziyor.
Katil polisleri bırakın tutuklamayı,
soruşturma dahi açmıyor. Katilleri
ödüllendiriyor... Katil polislerin
ödülü daha üst bir rütbeye terfi ettirmek oluyor.

AKP Halkın Her Kesimini
Düşman Olarak Görüyor!
Açlığı, işsizliği istatistik oyunlarıyla gizlemeye çalışıyor. Emperyalist
ve işbirlikçi tekellerin istediği her
türlü yasal düzenlemeyi yaparken
işçi, memur, esnaf ve köylüyü daha
fazla köleleştirmek için emekçilerin
kazanılmış tüm haklarını gasp etmek
istiyor.
“Ulusal İstihdam Stratejisi” dedikleri işçileri köleleştirme saldırısıdır.
İşçilerin neredeyse tek iş güvencesi
olan kıdem tazminatları kaldırılmak
isteniyor. Esnek çalışma, taşeronluk
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sistemi çalışma hayatının tüm alanlarına yaygınlaştırılıyor. Çıkarılan
yeni yasalarla ne iş güvenliği ne de
işçi güvenliği kalıyor. Bölgesel asgari
ücret uygulaması, istihdam büroları
yasalarla işçileri köleleştiriyor. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması bir yana yeni yeni engellerle
örgütlenme imkansız hale getiriliyor.
Sonuç olarak AKP iktidarı işçilerin
onyıllardır bedeller ödeyerek kazandığı bütün hakları yasalarla gasp ediyor.
Kamu emekçilerinin onyıllardır
mücadele ettiği Grevli Sendikalı Toplu Sözleşme Hakkı mecliste gasp
edildi.
AKP kendi düzeninin devamını
sağlayacak şekilde eğitim sistemini
değiştirirken, eğitimi sağlığı daha da
fazla özelleştirerek tekellerin ticaret
malı haline getiriyor.
Kentsel Dönüşüm adı altında 7
milyon evin yıkılmasının hazırlıkları
bitti. Milyonlarca yoksul halkın yaşadığı evlerini başına yıkacaklar. 700
milyar dolarlık tarihin en büyük yağma ve talanı başladı.
Ülkemiz emperyalizmin Ortadoğu
halklarına karşı savaş karargahı haline
geldi.
Emperyalizmin ve işbirlikçi tekellerin istekleri doğrultusunda gündeme getirilen bu politikalar pervasızca bir terörle hayata geçirilmeye
çalışılıyor.

Devrimci Muhalefetin ve
Halk Örgütlülüklerinin
Güçsüzlüğü İktidarı Daha
Pervasız Hale Getiriyor!
Bugün AKP’nin pervasızlığı karşısında tepki gösteren çok daha geniş
bir muhalefet vardır. Fakat bu muhalefet örgütsüzdür. Dağınık ve güçsüzdür. AKP’nin saldırılarının tüm

pervasızlığına rağmen halk, en temel
sorunlarda bile ortak hareket etmekte
yetersiz kalmaktadır.
Devrimci muhalefetin ve halk örgütlülüklerinin güçsüzlüğü ortak harekete geçmenin yetersizliği düşman
karşısında zayıf ve kolay alt edilebilecek bir durum olarak karşımızda
duruyor.

Devrimci Mücadele
Bedel Ödemek ve
Bedel Ödetmektir!
Bunun için YAPACAĞIMIZ TEK
ŞEY her türlü devrimci araç ve yöntemlerle savaşmak ve halkı örgütlemektir.
Bir yapıp ikincisinde beklemeyeceğiz. Israr etmek sonuç almaktır.
Israrlı ve örgütlü olmak... Israrlı ve
örgütlü olunmadığında düşmanı
daha da saldırganlaşıyor.
O nedenle sokak ortasında herkesin gözü önünde istediği gibi halktan insanları kurşuna dizip, devrimcileri katledebiliyor.
AKP iktidarının hiç bir inandırıcılığı kalmasada emperyalistlerin
desteği, yalan, demagoji baskı ve
zulüm ile iktidarını sürdürüyor.

Statüleri Yıkacağız!
Statüler Kırılırken
Yeni Direniş Gelenekleri
Yaratacağız!
Emperyalizme ve oligarşiye karşı
savaşta, kazanacakları olan herkesi
birleştirmeliyiz..
Halkın büyük bir kesimi bu düzenden memnun değildir, her kesimin
ayrı ayrı sorunları vardır düzenin
adaletsizilği ve terörü karşısında.
Öğrenciler yıllardır sınav sistemi yüzünden baskı altındadır, yılların eme-

KİMSE FAŞİZMDEN HUKUK VE ADALET BEKLEMESİN!

ğini bir sınava yükleyen eğitim sistemine karşı öfkelidir.
İşçiler işsiz kalma korkusu ile
sessiz ve örgütsüz kalıyorlar ama
bu sorunu yaratan AKP iktidarına
karşı öfkelidirler.
Halkımız işçisi memuru gençliği
esnafı ile AKP'nin çözümsüzlüğüne
karşı öfkelidir ama örgütsüzdür.

Halkımızın Umudu
Olmak Ellerimizde!
Bugünün dünyasında devrimci
olmak; devrimci değer ve geleneklere
sıkı sıkıya sarılmaktır. Halktan öğrenip halka öğretmektir. Ancak bu
bütünlüğü yakalayabilenler gelişir
güçlenir. Halkı anlayanlar ve halkın
içinde olanlar ancak halkın sorunlarına çözüm üretebilir. Umut biziz,
umut bizim ellerimizde bizim yüreğimizde, bizim beynimizde. Halka
tüm benliğimizle gittiğimiz zaman
kazanırız. Halkla içiçe olmalı, onların
öğreticiliğinden yararlanmalıyız.
Ya statüleri cesaretle parçalayıp
ileri atılacağız yada günlük pratikte
boğulacak ve giderek sağcılaşan bürokratlaşan oportünistlerden, reformistlerden farkımız kalmayacak.

Üçüncü Bir Seçenek Yoktur!
Çakılıp kalmak istemiyorsak halkın düzen dışındaki tek umudu olmak
istiyorsak üçüncü bir seçenek yoktur.
Gelişmeler karşısında geri düşmek
istemiyorsak, gelişmelerin peşinden
sürüklenmek istemiyorsak başka seçenek yoktur. Aksi, yaşamın canlılığı
içinde ölümü seçmektir. Halktan öğreneceğiz ve halkla bütünleşerek mücadelemiz içinde zenginleşerek halka
öğreteceğimiz çok şey var... Mücadele
bizi beklemeyecek biz mücadeleyi
büyüteceğiz.

Her Türlü Olmazı, Yoku,
Olanaksızlığı Redderek
İhtilalci Bir Perspektif İle
Pratiği Yükseltmeliyiz!
Bu iş olmaz, bu insanlarla olmaz,
bu eylem yapılmaz diye düşünme-

yeceğiz. Her şeyi kendi gerçekliği
içinde ele alarak nasıl yapabileceğimize bakacağız.

Silahlı Mücadelede
Israr Etmeliyiz!
Faşizmle yönetilen ülkemizde militan bir kitle hareketi yaratmanın
koşulu silahlı mücadeleden geçer.
Silahlı mücadele yükseltilmeden faşizmin kitleler üzerindeki etkisi kırılamaz. Silahlı mücadeleyi yükseltmek, sonuç almak için yapılması gereken herşeyi yapmalıyız.
Demokratik ekonomik mücadeleyi
silahlı mücadeleyle birlikte yürütmenin olanaklarını yaratmalıyız. Silahlı mücadele devrimde ısrarımız,
iktidar hedefimizde netliğimiz demektir. Uzlaşmazlığımızın baş eğmeyeceğimizin bizi teslim alamayacaklarının bir anlamıdır silahlı mücadelede ısrar etmek.

Kayıplardan
Korkmamalıyız!
Mücadele ilerledikçe, mücadelenin
gereklilikleri arttıkça şehitler vermemiz, yeni zaferi yeni yeni şehitlerle
karşılamamız, ya da tutsaklıklar yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.
MÜCADELEYİ GELİŞTİRİP
YAYMALIYIZ. Bunun için hayatı
örgütleyeceğiz. Halkın hayatına her
anının bir mücadele olduğunu fakat
bunu örgütlü bir güce dönüştüğünde
bir sonuç yarattığını anlatmalıyız.
Faşizmin yenilmez bir güç olmadığını biliyoruz, ancak onun gücünü
parçaladığımız zaman halkı savaştırabiliriz. Feda kültürümüzle çok yüksek güvenlik önlemleri aldıkları sığınaklarına dahi girebildiğimizi korkularını büyüttüğümüzü gösteriyoruz.

Örgütlenmede Daha
İleri Adımlar Atmalıyız!
Örgütlü halk yenilmez bunu unutmayacağız. Halkı örgütlemenin temeli
halk komiteleridir. Halk meclisleridir.
Komiteler halkın her kesimini mücadeleye katar. Halkı mücadele içinde
eğitir. Hayatın ve mücadelenin so-

runlarını çözer. Halkın her kesimine
gitmeli, halkın her sorununa karşı
çözüm üretebilmeli alternatifler sunabilmeliyiz.
HALKIN DÜZENE KARŞI TEPKİSİNİ DEVRİMCİ BİR KANALA
AKITMALIYIZ! HALKI CEPHE
SAFLARINA ÇAĞIRMALIYIZ.
KİTLELERİ OLİGARŞİYE KARŞI
SAVAŞTIRABİLECEK ONLARI
HER DÜZEYDE KUCAKLAYABİLECEK ÖRGÜTLÜLÜKLER YARATMALIYIZ!
Tek tek kişilerin bireysel hak aramalarının yeterli olmayacağını, örgütlü gücün düşman karşısında daha
etkili olacağını ancak ve ancak Cephe'nin hesap soran olduğunu anlatmalıyız. Halkın sorunlarının çözümünün bu iktidarın yıkılmasıyla sağlanacağını ve bunun için bütün bir
halkın tek bir güç halinde hareket
etmesi ve savaşması gerektiğini anlatacağız.

Silahlı Savaşı Her
Koşulda Sürdürebilecek
Örgütlenmeler Yaratmalı
ve Onun Kitleler İçinde
Kök Salmasını Sağlayacak
Kitleleri Kucaklayacak
Kitle Örgütlenmeleri
Yaratmalıyız!

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
2012

Silahlı savaşı geliştirmeyen, halkı
örgütlemeyen ve silahlandırmayan
hiçbir hareketin gelişme şansı yoktur.
Daha çok silah, daha çok savaşçı
ve daha çok kitle temel şiarımız olmalıdır.
Silahlı mücadeleyi kitle örgütlenmesine dönüştüremeyen, kitleleri
birçok şekilde savaşa katamayan hiçbir silahlı mücadelenin başarı şansı
yoktur. Silahlı mücadele ve kitle örgütlenmesi konsunda kendi gerçeğimiz içerisinde çok daha kapsamlı
düşünmeliyiz.
MÜCADELEYİ GELİŞTİRİP
YAYMALIYIZ. Faşizmin güçlerini
parçalayıp zayıflatarak halkı oligarşiye karşı savaştırabilmek için...
A- Örgütlenmede ileri adımlar

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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karşı tepkisini devrimci bir kanala
akıtmalı Cephe saflarına çağırmalıyız. Kitleleri oligarşiye karşı savaştırabilecek onları her düzeyde
kucaklayabilecek örgütlülükler yaratmalıyız. Diğer yandan silahlı
savaşı her koşulda sürdürebilecek
örgütlenmeler yaratmalı ve onun
kitleler içinde kök salmasını sağlayacak kitleleri kucaklayacak kitle
örgütlenmeleri yaratmalıyız.
BİRİ DİĞERİNDEN BAĞIMSIZ
DEĞİLDİR. Ekonomik, demokratik,
siyasi talepli kitle mücadelelerinin
önünün açılabilmesi için kitleleri
kendilerinin karar alıp hayata geçirebileceklerine inandırabilmeliyiz.
KİTLELERLE OLAN BAĞIMIZI
CANLI VE DİNAMİK TUTMAK
İÇİN EDİLGEN DEĞİL AKTİF BİR
KİTLE DESTEĞİ SAĞLAMALIYIZ.
Olanak, güç, her şey kitlelerdedir.
Kitlelere gitmeyenler hiçbir şeye
Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
2012

Şehitlerimizi, Mücadeleyi Yükselterek Anacağız!
25 Eylül 1994'te silahının kaza
ile ateş alması sonucunda yaralanarak, yoldaşlarının güvenliği için doktora gitmeyerek kan kaybından şehit
düşen Bedii Cengiz, Mersin'in Kazanlı Beldesi'nde mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı.
25 Eylül günü yapılan anmada
mezarın yıkanıp temizlenmesinin ardından yoldaşları Bedii Cengiz'in
mezarı başında, bir kez daha zafere
dair sözlerini tekrarladılar. Bedii
Cengiz'in devrimci yaşamını andılar,
anlattılar.

Halk Sanatına ve
Sanatçısına Sahip
Çıkacaktır!
Grup Yorum solistleri Selma Altın
ve Dilan Balcı’nın da aralarında bulunduğu 35 kişinin Adli Tıp önünden
dövülerek gözaltına alınması ve işkence görmesi Köln Sanat Atölyesi’nde protesto edildi.
Almanya'nın Köln şehrinde bu-
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sahip olamazlar.
KİTLELERİN MÜCADELEYE
FİİLİ KATILIMINI SAĞLAYACAK
ÖRGÜTLENMELER YARATMALIYIZ. GENİŞ KİTLELERE ULAŞMALIYIZ... HER DÜZEYDE HER
BİÇİMDE HER ARAÇLA HALKI
ÖRGÜTLEMELİYİZ.
Kitleler öyle sanıldığı gibi çok
uzaklarda değil. Nerede peki? Çok
yakınımızda, yanıbaşımızdadır.
ÇELİŞKİLERİN HER GEÇENGÜN DERİNLEŞTİĞİ ÜLKEMİZDE TOPLUMUN PATLAMALARA
GEBE HALE GELDİĞİNİ SÖYLEMEK YANLIŞ OLMAZ.
Halk artık gerçeği görmektedir,
OLİGARŞİNİN CİDDİ AÇMAZLARINDAN BİRİSİ İSE KÜRT
HALKININ MÜCADELESİDİR...
HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN
HİÇ BİR ÖNLEM ÇARE OLMAMIŞTIR.

lunan Köln Sanat Atölyesi'nde 22
Eylül günü yapılan basın açıklamasında, Grup Yorum üyesi İhsan Cibelik konuştu. Cibelik, "Halkın bütün
hak taleplerine ve direnişlerine olduğu gibi Grup Yorum solistleri Selma Altın ve Dilan Balcı’nın sanatsal
yeteneklerine yönelik özel işkence
uygulayanları lanetliyoruz. Tarih tanıktır ki zulüm üzerine kurulan hiçbir
saltanatın ömrü sonsuz değildir.
Tarih bir şeye daha tanıktır ki tiyatrocusuna, karikatüristine, heykeltraşına, müzisyenlerine düşman olmuşsa o düzen bitmiştir. Çare yok
değişecektir” diye konuştu.
Açıklamanın ardından toplantıya
katılan kurum temsilcilerine söz verildi. Türkiye Avrupa İnsan Hakları
Derneği (TÜDAY) ve Akdeniz Kültür Sanat Dernekleri (AKSD) temsilcileri söz alarak Grup Yorum’a
yapılanı saldırıyı lanetlediklerini belirttiler.
Ardından Selma Altın ile canlı
bir telefon bağlantısı gerçekleştirilerek, toplantı hakkında kısa bir bil-

Kürt halkı tüm baskı ve asimilasyona
rağmen kimliğinden, taleplerinden, direnmekten vazgeçmemiştir.
KÜRT HALKININ MÜCADELESİNE DESTEK OLMANIN ÖTESİNDE ESAS OLAN ONU M-L
ROTAYA ÇEKMEK OLMALIDIR.
BU ÇABA TÜRKİYE OLİGARŞİSİNİ YIKMANIN VE KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEK
YOLUDUR.
Kürt halkının kurtuluşunun ancak
Türk ve Kürt halkının ortak mücadalesi ile mümkün olacağını göstermeliyiz.
Mücadele tek düze bir çizgide
ilerlemiyor, hiç bir zamanda ilerlemeyecek. Mücadelenin gerekliliklerini yerine getirirken, hesap sorarken
de önümüze eksiklerimiz çıkabiliyor.
Ama hiç bir zaman bu eksik ve aksaklıklara karşı pes etmemeli ders
çıkarıp savaşı büyütmeliyiz...

giden sonra sağlık durumları ve yaşananlar hakkında katılanların merak
ettikleri soruldu, kitleye dinletildi.
Konuşma sonunda Selma ile birlikte
Özgürlük Tutkusu adlı şarkı söylendi
ve “O duvar, duvarınız / Vız gelir
bize vız“ bölümü hep birlikte coşku
ile haykırıldı.
Toplantıya gelemeyenlerin gönderdikleri mesajlar okundu. Toplantıya 45 kişi katıldı.
Mersin

Almanya
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Kimse Faşizmden Hukuk ve Adalet Beklemesin!

Hukuk ve Yasalar Faşizmin
Örtüsüdür!

İşte AKP Faşizminin
Adaleti:
 Karadon’da göçük altında
kalan madenciler suçlu!
 Erzurum’da baraj
göletinde boğulan TEDAŞ
işçileri suçlu!
 Malatya’da linç saldırısına
uğrayan Alevi Aile suçlu!
 Keçiören’de kardeşi
vurulan ablalar suçlu!

Zonguldak'ta 2 yıl önce 30
maden işçisinin öldüğü grizu
patlamasında bilirkişi raporu
açıklandı. Rapora göre 30 kişinin ölümünden iki mühendis
ile ocakta görevli işçiler sorumlu tutuldu. Ne Türkiye
Taş Kömürü Kurumu
(TTK)nun, ne de TTK bünyesinde çalışan taşeron firmanın bir suçu yok. Tek
suçlu işçiler.
3 Nisan 2012'de Erzurum Karasu Baraj Gölü
içindeki elektrik direğindeki arızayı onarmak için
göle giren 5 TEDAŞ işçisi
teknenin alabora olması
sonucu baraj göletine düşerek donarak öldü.
Bilirkişi raporlarına göre
Erzurum’da da ölen 5 TEDAŞ
işçisi suçlu bulundu.
Malatya Sürgü'de ise ramazan davulcusu ile yaşadıkları
tartışmanın ardından linç edilmeye çalışılan, evleri kurşunlanan Alevi aileye Yargıtay
Başsavcılğı tarafından "var
olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden
yararlanarak zincirleme tehditte
bulunmak" suçlarından 14 yıla kadar hepis cezası istendi.
Yine yakın bir zamanda 30
Ağustos’ta Ankara Köçiören’de
Cem Aygün adındaki bir genç “dur
ihtarına uymadı” gerekçesiyle polisler tarafından katledildi. Cem
Aygün’ü vuran polisler tutuklanmadı bile, ifadesi alınıp bırakıldı.
Bu durumu protesto eden Cem Aygün’ün ablaları ise gözaltına alındı.
Oligarşi içi çatışmanın bir parçası olan “Balyoz” davası sonuçlandı. Davada ispat edilmiş sahte
belgeler var. Bilgisayar ortamında
hazırlanmış bir CD ile AKP’ye

darbe yapmaktan suçlanan TSK’nın
365 üst rütbeli komutanları yargılandı.
Eski 1. Ordu Komutanı Emekli
Org. Çetin Doğan'a, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral
Özden Örnek'e ve Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Org. İbrahim
Fırtına'ya "ağırlaştırılmış müebbet",
2124 kişiye 16 yıl, 28 kişiye de 13
yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Balyoz sanıklarının avukatları bas
bas bağırıyorlar “deliller sahte” diye.
Şu şu tanıkların dinlenmesini istiyoruz
diye. Ama mahkeme bunları hiç dikkate bile almadı.
Balyoz davası kararı üzerine birçok kesim “Türkiye’de hukuk bitmiştir”, “adalet yoktur”, “hukuka
darbe”,“adalete balyoz” türünden
açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları
yapanların içinde, yargı kurumlarının
en üst makamlarında görev almış
yargıçlar da var.
Peki yargı bugün mü böyle oldu.
Yargı adildi de, adalet dağıtıyordu
da bugün mü böyle oldu? Balyoz ve
Ergenekon davalarındaki yaşanan
hukuksuzluk onyıllardır devrimcilere,
yoksul halka karşı uygulanmaktadır.
Hiç bir delil olmadan, tamamen polisin işkencelerle aldığı ifadeler ve
polisin sahte belgeleriyle onlarca yıl
ceza verilmiştir devrimcilere. Sadece
devrimcilere mi, işte yukarıda aktardığımız örnekler var. Hukuk, halk
için hiç bir zaman adaletli olmamıştır.
Hukuk, her zaman düzeni aklamanın
aracı olmuştur.
‘Türkiye’de hukuk bitmiştir’
demek Faşizmin hukukunu aklamaktır! Hukuk bugün bitmiş değildir.
Hukuk halk için hiç bir zaman olmamıştır. Yukarıda aktardığımız dört
olaya bakın: Hukuk bunların neresinde? Bugünü de geçin, on yıl, yirmi
yıl, elli yıl geriye gidin. Bugün Karadon maden ocağında suçlu, işçiler
bulundu. Bugüne kadar yüzlerce pat-
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lama oldu madenlerde. Hiç birinde
suçlu, devlet olmamıştır. Hepsinde
de suçlu olan işçiler olmuştur.
On yıllardır devrimcilere ve halka
karşı kullanılan hukuk, bugün oligarşi
içi çatışmada tasfiye için de kullanılmaktadır.
Şimdi herkes durup düzenin
HUKUK ve ADALETİNİ sorgulamalıdır!
“Hukuk devleti”, “Adalete
gü veniyoruz”, “Herkes yasalar
karşısında eşittir”, “Hukukun
ü stü nlü ğü ne inanıyorum!” gibi
söylemler sadece egemenlerin kendi düzenlerini meşrulaştırmak için
halka söyledikleri yalan ve demagojiden ibarettir.
Bugün AKP iktidarından beslenenler, hala aynı yalan ve demagojilerin arkasına sığınarak faşist terörlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.
Hukuk devletiymiş... Ne hukuk
devleti, ne adaleti?
Bu devlet, tekellerin, faşizmin
devletidir. Hukuk da faşizmin hukukudur. Yasaları yapanlarla, yasalara
uymak zorunda olanların eşit olması
mümkün mü? Hayır.
Hukuk; bir toplumun yaşamında,
kişilerle devlet arasındaki, devletle
çeşitli örgü tlenmeler ve kurumlar
arasındaki, kişilerin kendi aralarındaki ilişkileri belirleyen kurallara bir bü tü n olarak hukuk denir.
Bu kurallar, devlet tarafından konulur
ve bu kuralların uygulanması da,
devletin “zor”uyla gü vence altına
alınır.
Bu tanımda, herhangi bir “sınıf”
vurgusu yoktur. Tü m devletler, toplumlar için geçerli bir hukuk yoktur.
Tü m toplumlar ve tü m insanlar için
geçerli olduğu söylenen “evrensel
hukuk” da aslında çarpıtılmış bir
kavramdır.
Marksist-Leninist literatü rde hukuk, “egemen sınıfın yasallaştırılmış
iradesi” olarak tanımlanır. Egemen
sınıfın örgü tlü gü cü olan devlet, o
egemen sınıfın iradesini geçerli hale
getirmek için hukuk kuralları koymak
gü cü ne ve tekeline sahiptir.

Her iktidar, elinde bulundurduğu
devleti kullanarak kanunlar çıkarıp
kendi hukukunu oluşturur. Her devletin niteliği kendi hukuk sistemine
de yansır. Çü nkü hukuk dediğimiz
şey, gerçekte, mevcut devletin ve o
devleti elinde bulunduran egemen
sınıfların varlığını gü vence altına almak için yapılmıştır. Başka bir deyişle; hukuk, mevcut ü retim ilişkilerini, mevcut ekonomik ve siyasi
sistemi sü rdü rmenin bir aracıdır.
Sınıflar ü stü bir hukuk yoktur;
Hukukun da “sınıfsal” bir içeriği
vardır. O sınıfsal içeriğine göre de,
aslında hukuk yani başka deyişle yasalar sistemi; adaleti sağlamanın
bir aracı olmaktan öte, bir sınıfın
çıkarlarını sağlama alma aracıdır.
En özet şekliyle; hukuk, belli
bir kesitteki sınıflar savaşının sonucunda iktidar savaşının galibi
olan egemen sınıflar tarafından
şekillendirilir, hukukun rolü de, o
egemen sınıfın iktidarını sürdürmesini sağlamaktır.
“Hukukun üstünlüğü” diyorlar:
Hangi hukukun üstünlüğü? Bugün
AKP iktidarı için geçerli olan bir
hukuk var mı? İktidardakiler, işlerine
gelmediği zaman yasa, hukuk tanımazlar. Kendi koydukları yasalara
uymazlar. “Hukukun üstünlüğü” yalanı, halkın sorgusuz sualsiz, egemenlerin sömürü düzenini kabul etmesi içindir.
Çünkü sömürü düzeni baştan adaletsizlik üzerine kurulmuş bir düzendir. Azınlığın iktidarıdır. Sömürü
dü zenlerini sü rdü rebilmek için kitleleri kendi dü zenlerininmeşruluğuna
ikna etmeleri gerektiği için, hukuku
da buna hizmet edecek bir şekilde
oluşturur ve kitlelere de öyle sunarlar.
Bunun için egemenler “Yasalar
önünde herkes eşittir” diyor. “Hukuk herkese lazımdır” diyorlar.
Konumuzun başında verdiğimiz
örnekleri tekrar hatırlayın. AKP’nin
etkili, yetkili ağızlarından hemen
“olayla ilgili soruşturma açılmıştır.
Olay yargıya intikal etmiştir” denilerek olayın sorgulanmasının önü de
kesilir. Maden kazasını hatırlayın:
Açıkça suçlu olan devletin sorgulan-

masının, suçlarının üstünün örtülmesinin aracı olarak kullanılmıştır yargı.
O anki tepkilerin önü kesilip üzeri
küllendikten sonra yargının verdiği
karar da ortadadır. Bunlar gibi onlarca
olayda yargının kararlarının adaletsizliğini görmek için hukukçu olmak
da gerekmiyordu. Bu durumda da
“yargı süreci devam ediyor. Yargıtay
aşaması var” denilerek adaletsizliğe
olan tepkinin önü kesilir.

“Hukuk Devleti”
Yalanı Faşist
Devletin Maskesidir!
Herhangi bir devletin “hukuk
devleti” olması da tek başına o devletin meşruluğunun, adaletli olduğunun göstergesi değildir.
Eğer mesele sadece yü rü rlü kteki
hukuka uymak ise, Hitler’in Nazi
devleti de kendi yasalarına uyduğu
sü rece bir “hukuk devleti” olarak
adlandırılabilir pekala.
Faşizm sık sık kendi hukukunu
da çiğneyen bir rejimdir. Ama faşizm,
kendi hukukuna uygun davrandığında
da, bizim onu “hukuk devleti” diye
meşrulaştırmamız söz konusu değildir.
Çü nkü , zaten o hukukun kendisi
meşru değildir. “Hukuk devleti” kavramının kendisi bir aldatmaca, bir
çarpıtmadır.
Sol kesimde de “eğer bu devlet
hukuk devletiyse” denerek devletin
“hukuk”a uyması istenir.
Bu hukuka ve devlete atfedilen
yanlış bir beklentidir. Biz “hukuk
devleti” savunucusu değiliz. Bu kavram, esasen burjuvazinin kendi dü zenini meşrulaştırmak için kullandığı
içi boş bir kavramdır. Reformistler
de burjuvaziden alıp kullanırlar bu
kavramı. Bu kavram faşist devlet
gerçeğini gizleyen bir kavramdır.
Kısacası, “hukuk devleti” veya
oligarşinin daha sevdiği deyimle “kanun devleti” olmak, sadece halkı
dü zenin meşruluğuna ikna etmek
için kullanılan bir söylemdir. Burjuvazi, hukuku kendi yaptığı için,
hukuka uygun olan her şey meşrudur
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Ulucanlar Şehitleri Yüksel Caddesi’nde
Yap lan Eylemle An ld !
Gündüz Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan anmadan
sonra aynı gün akşam saat 18.30'da da Yüksel Caddesi'nde
Halk Cephesi, BDSP, DHF, Alınteri örgütleyicisi oldukları
Devrimci Proletarya, ESP, Kaldıraç ve Partizan'ın ise
destekçi olarak katıldığı eylemle Ulucanlar Katliamı
şehitleri anmaya devam edildi.
Yüksel Caddesi'nde toplanmaya başlayan devrimciler,
kortejleri oluşturarak Sakarya Caddesi'ne doğru yürümeye
başladılar. Kortejin en önünde, üzerinde Ulucanlar Hapishanesi'nde katledilen ON'ların fotoğraflarının yer
aldığı ve katliamın asla unutulmadığının ve unutulmayacağının yazılı olduğu pankart yer aldı. Pankartın
ardında yine Ulucanlar Hapishanesi'nde katledilen tutsakların fotoğrafları ve meşaleler kortejin ön tarafında
yer aldı.
Atılan sloganlarla devam eden yürüyüşte Diyarbakır,
Buca, Ümraniye, Ulucanlar ve 19 Aralık'ın unutulmadığı
ve hesaplarının sorulacağı sloganları atıldı.
Yüksel Caddesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne inilerek
Ziya Gökalp Caddesi'nde yürüyüş ilerledi. Buradan Sakarya Caddesi'ne girildi. Yürüyüşün sonunda başta Ulucanlar şehitleri olmak üzere tüm devrim şehitleri için
bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Ardından ortak bir basın açıklaması metni okundu.
Yapılan ortak açıklamada, “Ulucanlar Hapishanesi’nden
F Tipi tecrit hücrelerine, devletin katliam saldırıları
devam ediyor. Devrimci tutsakların sohbet hakları engelleniyor, keyfi uygulamalar ile yıllarca iletişim ve
görüş yasakları veriliyor. Hücrelerde arama bahanesi
ile tutsaklara saldırılar devam ediyor. Hasta tutsakların
tedavileri engelleniyor, tutsaklar ölüme terk ediliyor…
” denildi.
Açıklamanın ardından Çağdaş Hukukçular Derneği
adına Avukat Evrim Deniz Karatana bir açıklama yaptı.
diye savunur. Oysa, hukuka uygun
olan her şey meşru değildir. Sömü rü ,
hukuka uygundur ama meşru değildir.
Hukuk, sömürü düzeninin, faşist iktidarların maskesidir.

AKP Hukuku; İktidarına
Muhalif Tüm Kesimleri
Sindirmek İçin Silah
Olarak Kullanıyor!
Bugün hukuk AKP iktidarı tarafından faşizmin maskesi olmanın da
ötesinde halkı sindirmek için kulla-

Karatana, 1999 yılında Ulucanlar Hapishanesi'nde
yaşanan katliam ve sorumlularının hala yargılanmadığını
belirtti.
Yapılan açıklamaların ardından Ümit İlter'in "Ulucanlar
Kanlı Bir Seher Türküsüdür..." şiiri okundu. Okunan
şiirin ardından hep birlikte Grup Yorum'un “Bize Ölüm
Yok” marşı söylenerek, Ulucanlar Katliamı için yapılan
eylem sonlandırıldı. 40'dan fazla Halk Cepheli'nin olduğu
eyleme yaklaşık 180 kişi katıldı.

nılan bir silahtır.
12 Eylül Anayasası zaten faşist
bir anayasadır. AKP iktidarı ise 2005
yılında çıkarttıkları yeni TCK,
CMUK, CİK, ACM’ler ile halk üzerinde doğrudan yasalarla terör estirmektedir.
AKP’nin 10 yıllık iktidarında hapishanelerdeki tutsak sayısı iki katını
aştı. Yıllarca hapishanede tutsak olan
hükümlüler, verilen hükmü doldurmasına rağmen faşizme teslim olmadığı için “iyi halli değil” denilerek
tahliye edilmiyor.
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Bugün her türlü terörü AKP, yasalara uydurarak yapıyor. Yasa ve
hukuk, halkı sindirmek, teslim almak
için bir silah olarak kullanılıyor.
Kimse oligarşinin hukukundan
halkın çıkarı için birşey beklemesin.
Oligarşinin kendi yasalarına bile uyması için yoğun bir mücadele vermek
zorunda kalıyoruz. İşkence yapmak,
düzenin yasalarında da suçtur. Ama
biz, işkenceciler hakkında soruşturma
açtırmak için bile büyük bedelleri
göze alarak mücadele etmek zorundayız.
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İbrahim Çuhadar, Şehitliğiyle Yoldaşlarına Ders Vermeye Devam Ediyor!
11 Eylül günü, 75. Yıl Sultangazi
Polis Karakolu’na yönelik feda eylemi
gerçekleştiren İbrahim Çuhadar, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen törenlerle anıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
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Gazi Polis Karakolu’na yönelik
feda eylemi yaparak şehit düşen İbrahim Çuhadar için Gazi Mahallesi’nde anma yapıldı. 22 Eylül günü
Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplanan
Halk Cepheliler, anma için hazırlıklarını yaptıktan sonra “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür” sloganlarının ardından tüm devrim şehitleri için 1
dakikalık saygı duruşuyla anmayı
başlattılar.
Yapılan eylemi ve İbrahim Çuhadar’ı anlatan yazı tüm halka okundu. Ardından “Kadife Tenli Zamanlar”
şiiri okundu. “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez”, “Yaşasın Halkın Adaleti”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar
Savaş”, “Kurtuluş Kavgada Zafer
Cephede” sloganları atılarak anma
bitirildi.

İstanbul-Bağcılar
Bağcılar, Yeni Mahalle'de Cepheliler feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın ismini duvarlara nakşettiler.
Cepheliler yoldaşlarını ve tüm şehitlerini halka anlatmaya ve onların
kahramanlıklarını milyonların beynine
kazımaya devam ediyorlar. 18 Eylül
2012 günü “Feda Savaşçımız İbrahim
Çuhadar Ölümsüzdür DHKC” ve
“Cephe” imzalı 10 ayrı yazılama
yaptılar.
20 Eylül günü de saat 20.30 civarında Bağcılar Yeni Mahalle'de
bulunan Ahmet Kavaklı Caddesi'nde
Cepheliler yolu trafiğe keserek korsan
eylem yaptılar. “İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür", "Umudun Adı DHKPC", "Katillerden Hesabı DHKC Soracak” sloganlarının atıldığı eylem
yaklaşık yarım saat sürdü. Halka yönelik ajitasyonda polisin katilliği,
feda savaşçımızın kim olduğu ve
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kahramanlığı
anlatıldı. Cepheliler “Feda
Savaşçısı İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür”
Cephe imzalı
ve bomba süsü
verilmiş pankartı asarak
eylemlerini
iradi olarak bitirdiler. Yol
yaklaşık iki
buçuk saat kapalı kaldı.
Eylem karşısında acze
d ü ş e n
AKP’nin katil
polisleri, mahallede bulunan Karanfiller
Kültür Merkezi'ne yönelik
tacizde bulundular. Ancak Halk Cepheliler’in akrep adı verilen zırhlı
aracı taşlayıp polisleri teşhir etmeleri
sonucu polisler mahalleden kaçtılar.
Tekrar gelip kamera çekimi yapmak
isteyen polisler, karşılarında yine
Halk Cephelileri buldular. Halk Cepheliler’in direnişi karşısında acizleşen
polis havaya ateş açarak ve gaz bombası sıkarak katilliklerini bir kez
daha gösterdi. Halk Cepheliler, "Katil
Polis Mahalleden Defol" sloganlarıyla
polisi mahalleden kovdu.

İstanbul-Yenibosna
İbrahim Çuhadar, Yenibosna’da
yapılan yazılamalarla selamlandı. 11
Eylül günü Yenibosna Zafer Mahallesi'nde 8 yere “Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür",
"DHKC-SPB Katillerin Peşinde” yazılamaları yapıldı.

İstanbul-İkitelli
Atatürk Mahallesi’nde 10 ayrı
yere ''Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Katillerden Hesabı DHKC Soracak”, “Polisler İstifa

İkitelli

Gazi Mah.

Edin Simit Satın Su Satın Hedefimiz
Olmayın”, “Yaşasın Feda Eylemimiz”, “DHKP-C”, “DHKC” yazılamaları yapıldı.

İstanbul-Çayan Mahallesi
Halk Cepheliler, 23 Eylül günü
Çayan Mahallesi’nde İbrahim Çuhadar için anma düzenledi. Nurtepe
Haklar Derneği’nde yapılan anmada
ilk önce İbrahim Çuhadar nezdinde
devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Daha sonra
İbrahim Çuhadar’ın hayatı anlatıldı
ve İbrahim Çuhadar’ın ailesine yazmış olduğu mektup okundu. “Bize
Ölüm Yok”, “Haklıyız Kazanacağız”
marşlarının söylendiği anmaya 35
kişi katıldı.

Devrimci İşçi Hareketi
İstanbul’da Devrimci İşçi Hareketi
üyeleri, İbrahim Çuhadar’ı anmak
için 18 Eylül günü bir araya geldiler.
Anma, kırmızı karanfillerin koyulduğu ve üstünde “İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür” yazılı fotoğrafın bu-
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lunduğu masanın karşısında, tüm
devrim şehitleri için yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Sonra
İbrahim Çuhadar için yazılan açıklama okundu. Salonda bulunanlar
İbrahim Çuhadar ile ilgili anılarını
paylaştılar. Armutlu’da çalıştığı dönemlerde ve Ankara’da bulunduğu
dönemlerde mütevazı ve sessiz bir
kişiliğe sahip olduğu, iş varsa ortada
görünen ve yapan biri olduğu anlatıldı. "Birçok alanda benzer sorunlar
yaşayan hatta sorunları çıkartan olmasına karşın, yoldaşlarıyla paylaşan,
onlara güvenen ve sorunlarının çözümü için kendini yenilemeye, geliştirmeye açık olan bir arkadaşımızdı"
denildi.
Anmada Karahisar Kalesi adlı
türkü hep birlikte söylendi. Cenaze
görüntülerinden hazırlanan slayt gösterinin sürekli duvara yansıtıldığı,
bir saat süren anmaya 15 kişi katıldı.

Çanakkale
İbrahim Çuhadar için Çanakkale
Gençlik Derneği'nde 20 Eylül günü
anma düzenlendi. Anma programı
İbrahim Çuhadar nezdinde tüm devrim şehitleri için 1 dakikalık saygı
duruşuyla başladı. Ardından Devrimci
Halk Kurtuluş Cephesi’nin açıklaması
okundu. Açıklamanın okunmasından
sonra Ümit İlter’in ‘Yoldaş ki’ ve
Sinan Kukul’un ‘Kadife Tenli Zamanlar’ şiirleri okundu. ‘Bize Ölüm
Yok’ marşı ve İbrahim Çuhadar’ın
sevdiği bir türkü olan ‘Karahisar Kalesi’nin hep bir ağızdan söylenmesiyle
anma sona erdi.

İzmir
İbrahim Çuhadar, 19 Eylül günü
İzmir’de Cepheliler tarafından anıldı.
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi’nin
yapmış olduğu açıklamanın okunduğu
anmada, kavgamızın şairlerinden Nazım Hikmet’in “Zafere Dair” şiiri

Zengi̇ne Tapu Yoksula Yıkım
Geti̇ren Yasaları Kabul
Etmeyeceği̇z!
AKP, yasal kılıfına
uydurduğu, süslü demagojilerle açıkladığı
ve günlerdir bas bas
ba-ğırdığı ‘yıkım projesini’ hayata geçirmek
için tüm kurumlarıyla
hazırlanıyor. Ancak bu
öyle kolay olmayacak,
son sözü direnenler
söyle-yecek!
26 Eylül günü İzmir’in Narlıdere semtinin 2. İnönü Mahallesi’nde, Halk
Cepheliler ‘Zengine Tapu Yoksula Yıkım Getiren Yasaları
Kabul Etmeyeceğiz’ başlıklı bildirilerini dağıttılar. Dört
saat süren çalışmada, ‘Kentsel Dönüşüm’ yasasının içerdiği
maddeler hakkında bilgi verildi. Halka, oturdukları mahallenin
şu an İzmir’in en güzel yerlerinden biri olduğu, birçok
müteahhidin, inşaat şirketinin gözünün buraya dikili olduğu
anlatıldı.
40 kapının çalındığı 100 bildirinin dağıtıldığı günün
sonunda, mahalle halkı “20 yıl önce buraya o, dağ başında
oturulur mu? diye bakanlar şimdi tepemize lüks konutlar
dikmeye çalışıyor” diyerek öfkelerini dile getirdi ve direneceklerini söyledi.

okundu. İbrahim Çuhadar’ın devrimci
yaşamından çıkarılacak dersimizin
olduğu vurgulandı. Ardından, İbrahim
Çuhadar’ın severek dinlediği türkülerden “Karahisar Kalesi” ile birlikte
“Bize Ölüm Yok” marşı söylendi.
22 kişinin katıldığı anma, onu tanıyanların anlatımları ile sona erdi.
20 Eylül günü de Dev-Genç'liler
tarafından Ege Üniversitesi'nde,
DHKC savaşçısı İbrahim Çuhadar'ı
selamlamak için bomba süslü pankart
asıldı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binasına asılan “Feda Savaşçımız İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür
- DHKC/Dev-Genç” yazılı pankart
öğrencilerin oldukça ilgisini çekti.
Bu eylemle Dev-Genç'liler İbrahim
Çuhadar'ın hesabının mutlaka sorulacağını; üniversitelerdeki polis ve
ÖGB terörünün Dev-Genç'lilerin cüretiyle boşa çıkarılacağını ve eylemlerini engelleyemeyeceğini göstermiş
oldu.

Komployla Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın!
25 Eylül günü, halk düşmanı AKP polisinin 24
Mart 2012 günü yaptığı baskınlar sonucunda, gözaltına alınarak tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için, Ankara Adliyesi önünde yapılan
eylemlere, 19. haftasında devam edildi.
Halk Cepheliler yaptıkları eylemde, halkı teslim
almak için devrimcilere yapılan saldırılara rağmen
halkın susmadığı ve hiçbir zamanda susmayacağı
söylediler. Devrimcilere kurulan bu komplo ile
halkın en küçük hak arama eyleminin dahi engellemeye çalışıldığı belirtilen eylemde, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Komploları Boşa
Çıkartacağız!”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız!”
sloganları atıldı.
Okunan açıklamanın ardından 30 dakikalık
oturma eylemi yapıldı.
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OLİGARŞİ ARTIK SURİYE’DE
BOĞAZINA KADAR BATAKTADIR!
 İşbirlikçi Özgür Suriye
Ordusu, Komuta
Merkezini Hatay’dan
Suriye’ye Taşıdığını İddia
Ediyor

 Akçakale’de olanlar
Burjuva Medyanın
Yalakalığı

 Akçakale’ye Canlı
Bağlanan Televizyon
Kanalları Kendi
Ülkelerindeki Gerçekleri
Sansürlüyorlar

 Suriye Ordusundan
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asker ve Generaller
silahlarıyla Özgür Suriye
Ordusuna Geçiyor Yalanı

 Sonuç, Suriye’de AKP
ve Emperyalizmin
Politikalarınının İflasıdır
İşbirlikçi "Özgür Suriye Ordusu" yaptığı bir açıklama ile komuta
merkezlerini Hatay’dan Suriye
içinde bir yere taşıdıklarını bu şekilde özellikle Suriye’deki diğer
muhaliflerle birleşmeyi hedeflediklerini iddia ettiler.
Bu açıklama aynı zamanda AKP
iktidarının İşbirlikçi Özgür Suriye
Ordusu’nun Hatay’ı ana üs olarak
kullandığı haberlerini yalanlayan
açıklamalarının da yalan olduğunun
ispatıdır.
Ancak bu çapulcuların söylediği
hiçbir şey inandırıcı değildir. Ve bu
açıklama da tamamen demagojik bir
açıklamadır. Bu açıklama efendileri
tarafından istenerek, teşhir olan
AKP iktidarını rahatlatmak için
yapılmıştır. Türkiye’de ve özellikle
Hatay’da bu asalakların bizim ülke-
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mizin topraklarında barındırılarak,
eğitilerek ve silahlandırılarak Suriye
halkının katledilmesine büyük bir
öfke vardır. Bu öfke çapulcuların
Hatay halkını sürekli rahatsız etmesi,
tehdit etmesi ve internet sitesinde
komuta merkezlerinin Hatay olduğunu açıklaması üzerine doruğa çıkmıştır.
Bunun üzerine Hatay halkı öfkesini eylemlerle dile getirdi. Suriye
halkıyla dayanışmak ve emperyalist
saldırganlığa karşı çıkmak için binlerce Hataylı sokaklara çıkıp emperyalizmin, AKP iktidarı ve işbirlikçilerin saldırgınlağını protesto etti.
Daha önce Hatayda her türlü eylemi
yasaklayan AKP’nin Valisi çaresizlik
içinde halka saldırdı.
Hatay halkı AKP’nin terörü karşısında saatlerce sokak sokak çatıştı.
AKP iktidarı, çareyi evlere baskınlar yaparak terör estirmekte bulmuştur. Özgür Suriye Ordusu’nun
yaptığı “komuta merkezimizi Suriye’ye taşıdık” açıklaması da AKP’nin
iflas eden politikalarının sonucudur.

Akçakale’de Olanlar ve
Burjuva Medyanın
Yalakalığı
Suriye’nin Rakka şehrine bağlı
Tel Ayad ilçesinde çıkan çatışmalar
ile birlikte burjuva medya gün boyu
naklen yayın yaptı. İşbirlikçi “Özgür
Suriye Ordusu”nun Akçakale sınır
kapısındeki “zaferlerini” anlattı. Saatlerce dönüp dönüp aynı görüntüleri
“canlı yayın” diye verdiler.
Oysa böyle bir şey söz konusu
bile değildir. Ama yalan ve demogoji
ile psikolojik üstünlük sağlamaya
çalışan işbirlikçiler en ufak bir şeyi
büyüterek lanse etmekte, bir grup
asalak çapulcuyu sanki büyük işler
başaran, büyük bir orduymuş gibi
göstermeye çalışmaktadır.
Bu çapulcuların yoğun propagandasını yapan işbirlikçi AKP yalakası

medya, diğer taraftan, onların yaptığı
katliamları ya hiç göstermiyor yada
da Esad ordusununmuş gibi gösteriyor.

Akçakale’ye Canlı
Bağlanan Televizyon
Kanalları Kendi
Ülkelerindeki Gerçekleri
Sansürlüyorlar
Akçakale’den naklen yayın yapan
burjuva medya ülkemizde olan bitenlere, halkın yoksulluğuna gözünü
kapıyor, üç maymunu oynuyor. Ülkemizde her gün asker cenazeleri
onar onar kaldırılıyor. Gerillaların cesetlerine işkence yapılarak hatıra fotoğrafları çektiriliyor. Genelkurmaylık,
Başbakan Erdoğan açıklama yapıyor:
Yüzlerce “terörist”in etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Doğru düzgün
tek bir görüntü yok, haber yok. Adeta
yaşanan savaşı, asker cenazelerinin
haberlerini gizlemek için kullanıyor,
gündemi dolduracak haber uyduruyorlar. Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın cenazesini bile bu amaçla kullandılar.
Cumhurbaşkanı Demirel’in “devlet sanatçısı unvanı” teklifini reddedip,
“ben halkın sanatçısı olarak kalmak
istiyorum” diyen Neşet Ertaş’ın cenazesini Dersim’deki asker cenazelerinin üstünü örtmek için devlet törenine çevirdiler. AKP, alçakça halka
malolmuş, yaşarken hiçbir kıymetini
bilmedikleri Ertaş’ın cenazesini bile
kullandı.

Suriye Ordusundan
Asker ve Genaraller
Silahlarıyla Özgür Suriye
Ordusuna Geçiyor Yalanı
Burjuva medyada sık sık geçen
haberlerden bir tanesi de falanca genaral Esad birliklerinden ayrılarak silahlarıyla birlikte muhaliflere geçti
vb. haberler. Bu haberler tamamen
psikolojik savaş olarak kullanılanı
yalan, kontrgerilla taktikli haberlerdir.
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Suriye’de savaş başından beri emperyalist medya tarafından yürütülüyor.

Sonuç Suriye’de AKP ve
Emperyalizmin
Politikalarınının İflasıdır
Bugün emperyalizmin Suriye’de
Esad iktidarını devirerek kendi işbirlikçi hükümetini kurma politikası
tutmamaktadır. Suriye’nin direnişi
emperyalizmin politikalarını boşa çıkartmaktadır.
Özellikle AKP bu konuda tam

anlamıyla çıkmaza girmiştir. Bir yandan efendilerinin daha fazla uşaklık
dayatması, diğer yanda bu uşaklığa
her geçen gün büyüyen halkın öfkesi.
AKP, Suriye politikasında yapayalnız
kalmıştır. Oligarşinin çıkarlarına ters
de olsa emperyalizmin politikalarını
uygulamak zorunda kalmaktadır. Tek
başına kalmışlığını BM’yi, NATO’yu
sürekli müdahaleye çağırmakta aramaktadır.
Ancak Ortadoğu’daki dengeler
ne BM’ye, ne de NATO’ya Suriye’ye
askeri bir müdahaleye izin vermemektedir.

Esad’a ömür biçen, Obama’nın
gölgesi altında “Esad gidecek” diye
çemkiren Davutoğlu da, Erdoğan da
her geçen gün tükürdüğünü yalayacaktır.
Suriye’de her şeyi belirleyecek
olan emperyalizmin politikaları değil,
Suriye halkının direnişi olacaktır.
Suriye halkı karşısındaki gerçek düşmanı görmelidir. Gerçek düşman emperyalizmdir. Suriye halkı birbiriyle
çatışmaktan vazgeçip ülkesini kangölüne çeviren emperyalizme karşı
birleşmelidir.

Emperyalizme Karşı Direnen
Suriye Halkının Yanındayız
Emperyalizmin Suriye Halkını
Katletmesine İzin Vermeyeceğiz
Suriye’de emperyalistlerin kışkırtmasıyla 2 yıldır çatışmaların yaşanması ve bir avuç işbirlikçi ve paralı askerlerle halkın katledilmesiyle ilgili 26 Eylül günü Halk
Cepheliler eylem yaptı. İstanbul İstinye’deki ABD Büyükelçiliği'nin önünde yapılan eylemde, “Suriye Halkının
Kanını döken Amerika’dır Emperyalizme Direnen Suriye
Halkının Yanındayız” pankartı açıldı.
“Katil ABD İşbirlikçi AKP", "Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarıyla Carrefour marketin kapısından
ABD Büyükelçiliği'nin kapısına kadar yüründü. Burada
bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan Av. Behiç Aşçı
yaklaşık iki yıldır saldırı altında bulunan Suriye'de 30
bine yakın Suriyeli'nin katledildiğini söyledi. Aşçı, ABD
ve Avrupa emperyalistlerinin yine “diktatörlük” ve “özgürleştirme” yalanlarına sarılarak Suriye’yi de işgal
etmek istediklerini belirtti. Eylem sloganlarla sonlandırıldı.

Yerimiz Emperyalizme Karşı Direnen
Suriye Halkının Yanıdır
Emperyalizm, Afganistan, Irak ve Libya’dan sonra
şimdi de Suriye’ye saldırıyor. Başta ve ABD olmak
üzere bütün ve emperyalistler Suriye’ye “özgürlük” götürme, “halkı diktatörün elinden kurtarma” peşine düştü!
Yine halkı katlederek, işkenceyle, tecavüzle, Suriye’nin
zenginliklerini yağmalayarak, topraklarına emperyalist
üsler kurarak Suriye’yi özgürleştirecekler!
Baştan beri “Emperyalizm halklara özgürlük götürmez”
diyerek, emperyalist saldırıya karşı Suriye halkının
yanında olduğunu vurgulayan Halk Cephesi Uluslararası
İlişkiler Komitesi, Suriye halkıyla dayanışmak için başlattıkları kampanya hakkında bilgi vermek üzere 21
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Eylül günü İstanbul Çağdaş Hukukçular Derneği’nde
bir basın toplantısı düzenledi.
“Emperyalist Saldırganlığa Direnen Suriye Halkının
Yanındayız” yazan bir pankartın açıldığı toplantıda, Halk
Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi adına Avukat
Behiç Aşçı bir açıklama yaptı.
“Suriye’de hak mücadelesi değil, emperyalizmin işbirlikçileri vardır. Suriye halkının direnişi haklı ve meşrudur” denilen toplantıda, Suriye’ye saldırmak için
Esad’ın diktatör ilan edilmesinin bayatlamış bir yalan
olduğu belirtildi ve “Bu yalana inanan var mı acaba?”
diye soruldu.
Basın toplantısı Suriye’ye yapılan saldırının üssünün
de Türkiye olduğu, adına “Özgür Suriye Ordusu” denen
işbirlikçilerin merkezinin Hatay-Reyhanlı olduğu söylendi.
“AKP adeta Hatay’ın yönetimini işbirlikçilere devretmiştir.”
denilerek, işbirlikçilerin ellerinde silahlarla şehirde rahatça
dolaştıkları, insanlarımızı tehdit ettikleri, çapulculuk
yaptıkları, kadınlarımıza sarkıntılık yaptıkları belirtildi.
Basın Toplantısı, “Biz bu saldırıda tarafsız kalmayacağız. Yerimiz emperyalizme direnen Suriye halkının
tarafıdır” denilerek sonlandırıldı.

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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‘90’lar Ülkemizden Hiç Eksik Olmadı!
Faşist Terör Bugün de AKP İktidarı İle Sürüyor!
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Katliamlar, saldırılar, işkenceler,
devlet terörü üst üste gelince gündemi
hemen "90’lara geri mi dönülüyor?"
tartışmaları alıyor.
Nedir “geri mi dönüyoruz?” denilen ‘90’lar?
İnfazlar, kayıplar, işkenceler, katliamlar, köy yakmalar, köy boşaltmalar, Olağanüstü Hal vb. olduğu
kontrgerilla devletinin gerçek yüzüdür. Yani faşist devlet gerçeğidir.
Peki “90’lara geri mi dönüyoruz?”
derken faşist, kontrgerilla devlet gerçeği
mi değişti? Olağanüstü Hal kalkmakla
ya da faili meçhuller, işkenceler, infazlar
90’lardaki ile aynı değil diye faşist
devlet gerçeği mi değişti?
Hayır; “90’lara geri mi dönüyoruz?” tartışması, faşist AKP iktidarını
aklamaya hizmet eden bir tartışmadır.
Faşist devlet gerçeği hiç değişmemiştir.
Faşist terör Kürt halkının, devrimci
mücadelenin, ilerici demokrat halk
muhalefetinin seyrine göre biçim almaktadır. Faşist devlet gerçeğinin
niteliğinde hiç bir değişiklik yoktur.
Halka karşı terör, işkence, katliamlar
faşist devletin temel yönetim biçimidir.
Dönem dönem faşist terörün azalıp
çoğalması, devletin niteliğindeki bir
değişimden kaynaklı değil, halkın
mücadelesinin ileri-geri olma durumundan kaynaklıdır.
Geçtiğimiz günlerde, basında, bir
karakolun önünde 50 civarında askerin
öldürdükleri 8 gerillanın başında poz
vererek çekilmiş resimleri vardı.
Kafa kesmek, kulak kesmek, gerillaların organlarından kesip koleksiyon yapmak, kesilmiş gerilla başlarıyla resim çektirmek, gerilla cesetlerine işkece yapmak, faşist ordunun askerlerinin sıkça yaptığı yöntemlerdir. Esasında gerilla cesetlerine
yönelik bu tür alçakça saldırılar hiç
eksik olmadı. Bu da yine savaşın
seyrine göre azalıp çoğaldı.
Bugün değişen, devletin niteliği
değil, savaşın yükselmesidir.
Oligarşinin Kürt halkına yönelik

imha politikası biçimsel olarak değişse de öz olarak hiç
değişmemiştir. AKP “açılım
politikaları” olduğu dönemde
bile açıkça amacının PKK’yi
tasfiye olduğunu gizlememiştir.
Özgür Gündem gazetesinde yine Şemdinli’de 12
Eylül’de katledilen 2 gerillanın ayağına ipler bağlanarak sürüklendiği ve ardından
“Sekiz gerilla cesedi önünde 40’ı aşkın
“Vatan bir bütündür, parasker silahlarıyla poz veriyor. Fotoğraftaki
çalanamaz” yazısı önünde teşcenazeler 14 Eylül 2012’de Haruna Karakohir edildiğini gösteren fotoğraf
lu’nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren
yayınlandı.
Bu resimler “90’lara geri mi 8 HPG’liye ait. Cesetler iki gün güneşin altında bekletildi. Güzelkonak İlköğretim Okulu
dönüldüğü”nü değil, AKP’yi Kürt
sorununda “çözümün adresi” olaöğrencilerine de izletilerek teşhir edildi.
rak görenlerin, AKP’den “de- Bu fotoğraf AKP faşizminin gerçek yüzüdür.
mokrasi” bekleyenlerin yanılgılarını görmesi için önemli veriyorsunuz? Polis terörü mü? Adaletlerdir.
sizlik mi? Ne arıyorsunuz?
“90’lara geri mi dönülüyor?”
Alın bakın o zaman bu tabloya;
tartışması gerçeklere gözünü kapaBütün karakollar işkencehaneye
yanların, gerçekleri görmek istemeçevrildi. Hergün bir karakoldan işyenlerin tartışmasıdır.
kence ya da katliam haberleri alıyo2000’lerden sonra AKP iktidarının
ruz. İnsanlar sokak ortasında kurilk döneminde eğer katliamlar ‘90’larşunlanıyor.
daki gibi olmadıysa, bunun nedeni
En son geçtiğimiz hafta İstanbul
PKK’nin uzun süre ateşkes ilan etBağcılar’da Hasan Latif Kaplan adınmesinden kaynaklıdır. PKK, uzun süda bir kişi “karakolda kemer ile
reli ateşkes ilan etmesine rağmen bu
intihar etti” diye açıklandı.
süreçte devlet 500’ün üzerinde gerillayı
Karakolda yine kameranın olmadığı
katletmiştir. Bu rakam PKK’nin kendi
söyleniyor. İşkenceli ölümlerin yaaçıklamasıdır. Yine tutuklama terörü,
şandığı karakolların hiç birinde olmadı
kimyasal silahlarla gerillaların katlezaten! Daha önce de, 24 kişinin işdilmesi ve şovenizm de ‘90’ları kat
kenceyle öldürüldüğü 24 karakolun
kat aşmıştır. Linç saldırıları bizzat
24'ünde de “kameralar bozuk” dendi.
AKP iktidarının politikasıdır.
AKP'nin iktidar olduğu 2002'den
Direnenler için de devletin katlibu yana, 129 faili meçhul cinayet
amları hiç durmadı. 19 Aralık ve 7
gerçekleşti. Aynı tarihlerde dur ihtayıl süren Büyük Direniş süreci buna
rına uymama veya rastgele ateş açılma
örnektir. “Hayata Dönüş” adı altında
sonucu 428 kişi katledildi.
hapishanelere yapılan katliamda, kim2002’den bu yana gözaltında veya
cezaevinde 322 kişi işkenceyle katyasal gazlarla, bombalarla, silahlarla
ledildi.
6 kadın diri diri yakıldı. 28 devrimci
‘90’lar, öz itibariyle hiç değişmedi.
katledildi. Direnme hakkının bile yaAKP ile sürüyor. Ve geçmişte kontrsaklandığı dönemleri yaşadık.
gerilla yöntemleriyle yapılan terör,
“90’lara geri mi dönülüyor?” dibugün AKP iktidarında pervasızca
yenlere biz de soruyoruz: Bugün
yasal kılıf uydurularak sürdürülüyor.
farklı olan nedir? Katliam mı arı-
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fan'ın (Ortakçı) fedalarını bugün gibi
hatırlıyorum. Sözler verdik, yeminler ettik onlara
bağlı kalacağımıza. Şehitlerimiz bizim geleceğimizdir. Ne zaman dü-

sini istemiyorum halkımın. Bunların
sorumlusu düzendir. Ve bunlar daha
fazla halkımızı sömürerek zenginleşirken, halkımız daha fazla açlığa
ve yoksulluğa mahkum oluyor. İşte,
bizi sömüren, ezen bir avuç asalaklardır. Bu asalakların bizlerden çaldığını alacak, halkımızın gelecek güzel günlerde yaşamasını sağlayacak

Partime;
BİR CANIM VAR, HALKIMA VE
VATANIMA FEDA OLSUN!..
Feda kuşağımı bağlayacak, düşmandan hesap soracak, Parti-Cephe'me layık olacağım!
Zafer, şehit bedenlerimizle gelecek, geleceği örgütleyecek, devrime
yürüyeceğiz!
Böylesine onurlu bir eylemi yapmanın inancıyla, sevinciyle, coşkusuyla, heyecanıyla, onuruyla, gururuyla... Partime sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.
Bu onurlu görevimi yerine getirecek, partime, şehitlerimize, önderimize, yoldaşlarımıza, halkıma, vatanıma layık olacağım. Kendimi çok
mutlu hissediyorum. Partime sonsuz
teşekkürlerimi gönderiyorum. Yıllardır içimde kalan bir düşünceyi
kısa süre sonra hayata geçirecek olmanın heyecanı ve coşkusuyla doluyum. Büyük direnişimizin başından
itibaren sürecin içindeydim. Belki
büyük direnişte şehit de olabilirdim.
Ve bugün o sürecin hesabını feda
eylemi ile soracağım düşmandan.
Böylesine güzellikler bir bizim partimizde, tarihimizde yaşanır.
Yıllardır mücadelenin içindeyim.
Mücadele düz bir hat izlemiyor, düşüyoruz, ayağa kalkıyor, yeniden
yürüyoruz. Bu yanıyla benim mücadele yaşamımda hep böyle olmuştur. Acıları, sevinçleri, bir çok güzelliği yaşadım. Hep diyordum ki,
bir yaşamadığım şehitliğim kaldı,
onu da yaşarsam tamam. İşte bugün
çok yakınım şehitliğe...
Gözlerimin önüne şehitlerimiz
geliyor. Hasan (Güngörmez)ve İr-

zen bizi geriletmeye çalışsa, önümüze şehitlerimiz gelir ve düzene
izin vermez, bizi kendimize getirir.
Şehitlerimize sımsıkı bağlı kalmalıyız, o zaman biz kazanırız. Kendi
adıma çok zorlu süreçler yaşadım.
Yeniden ayağa kalkmamda her zaman şehitlerimiz yol göstermiştir,
onlara karşı vefa duygularım devrimciliğimin nedenlerinden biri olmuş, mücadeleye kopmaz bağlarla
bağlanmamı sağlamıştır. Çünkü,
şehitlerimize söz verdim, onların hesabını soracağım diye.
Halkımızı kurtuluşa götürecek tek
güç partimin ideolojisidir. Bu ideolojiye inanıyorum ve bunun için savaşıyorum. Silahlı mücadeleyi yükselttikçe, halkımız gerçekten onları
kurtuluşa götürecek olan Partimize
daha fazla gelecek ve güvenecek,
emperyalizme ve oligarşiye karşı
saflarımızda savaşacaktır. Zafer kesindir.
Düşmana karşı sınıf kinim her
geçen gün büyüdü. Halkımı, vatanımı çok seviyorum. İnsanlarımızın
aç, yoksul, işsiz, evsiz, kalmasını
istemiyorum. Sokaklardan, çöplerden ekmek toplamasını istemiyorum. Çocuklarımızın geleceğinin
çalınmasını istemiyorum. Sokaklarda dilencilik yapmasını, arabaların vızır vızır geçtiği yollarda
mendil satmasını istemiyorum.
Hastane köşelerinde ölüme terk
edilmesini, çocuklarını doyuramadığı için intihar etmesini, ekmek
teknesi için kendisini ateşe verme-

tek güç Partimdir. Emperyalizmin
vatan topraklarımızda ellerini-kollarını
sallayarak dolaşmasını, ülkemizin
her karış toprağını emperyalist üstlere
çevrilmesini, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın peşkeş çekilmesini, bizi
iliklerimize kadar sömürmesini istemiyorum...emperyalistleri ülkemizden
kovacak tek güç partimdir.
Bu saflarda mücadele etmenin
güzelliğini yaşatan partime çok şey
borçluyum. Yıllardır sevgisini ve
emeğini hiç esirgemedi. Her zaman
adım atacağıma, ileriye yürüyeceğime
inandı. Bu Parti-Cephe'mizin insana
verdiği değerdir. Bu değere layık
olacağım. Herkes değişir, herkes
öğrenir... bunları daha somut yaşıyorum, kendimi her gün yenilemeye
çalışıyorum. Yaşam içerisinde şehitliğimi örgütlüyorum.
Geleceğimi Parti-Cephe saflarında
gördüm.
Beni Parti-Cephe'me kopmaz
bağlarla bağlayan inancımdır. Biliyorum ki, ülkemizde devrimi yapacak
tek güçtür. Bu güç, şehitlerimizdir,
tarihimizdir... Ne dediysek yaptık,
ne yaptıysak savunduk...
Güçlüyüm, Parti-Cephe silahımız
var...
Güçlüyüm, halkımı ve vatanımı
seviyorum...
Güçlüyüm, şehitlerimize bağlıyım...
Güçlüyüm, tarihimiz yol gösteriyor...
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Güçlüyüm, önderimizin, Dayı'mızın yol göstericiliğinde savaşıyorum...
Güçlüyüm, düşmana karşı sınıf
kinim var...
Devrimcilik dışında bir yaşam
düşünmedim. Düzen özlemlerim olmadı. Her şey bizimle olunca güzel.
Biz, insanlığın en yüce değer olduğuna inanıyor, insana değer veriyoruz.
Onuru, namusu, sevgiyi, bağlılığı,
güveni, inancı, vefa'yı, emeği, umudu... Biz temsil ediyoruz. Bundandır
ki Parti-Cephe'ye kopmaz bağlarla
bağlandım.
Örgütlenme olarak, halkımız olarak yaşadığımız tüm sorunları benimde sorunlarım olarak görüyorum.
Yaşadığımız eksikliklerde, hatalarda benim de payım var. Ben ne
kadar sorumluluk duyarsam, sorunların üstesinden gelirsem devrim de o kadar gelişecek, büyüyecektir. Eksik bıraktığımız her şey
düşmana hizmet ediyor. Düşmana
hizmet etmesini istemiyorum, onun
için mücadele ediyorum. Düzene
karşı mücadele ederken en büyük
gücüm ve silahım, ideolojimiz, tarihimizdir, şehitlerimizdir.
Taşıyabileceğimiz en üst boyutta
sorumluluk üstlenmenin, onun gereklerini yerine getirmenin, önemli
olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk
üstlenmek, kendine ve Parti'ye güvenmek, yapabileceğine inanmak,
inanç ve kararlılıkla, cesaretle sorunların üstesinden gelmektir. Yeter
ki, isteyelim, cüretle, öne atılalım...
bilmiyorsak, öğreniriz... Bunları
yapmaya çalıştım, feda eylemimle
de ete-kemiğe büründüreceğim...
İki sınıf var. Ezen ve ezilen. Düzen
ve devrim...
Militanca düşünmenin, doğru sorular sormanın, hatalarımızdan dersler
çıkarmanın öneminin bir kez daha
yakıcı olduğunu gördüm. Ara yollar
aramak, düzene açık kapılar bırakmaktır ve uzlaşmaktır. Düzenle
uzlaşmayacağız. Sinsi sinsi bünyemize girmeye çalıştığını beynimizden
çıkarmayacağız. Onun için her davranışımız da, her işimizde, şu soruyu
sormanın gerekliliğine inandım.

Bir sorusun artık
Hepimizin başka türlü soracağı
Öyle bir bilmeceki bu
Diyalektik
Cevabın sorunun içinde bulunacağı,
Anladım ibrahim,
Her şey değişir,
Işıldar işleyen demir
Direnmeyen çürür
Anladım ibrahim
Zıtlar her daim savaşır
Ezen ve ezilense yüzyıllardır.
O kavgadan öğrenmişizdir
Keskin kılıç, kınında paslanır.
Anladım ibrahim,
Birikir ufak ufak sayılar,
Ancak öyle öyle değişir insanlar,
Susamaz hep mazlumlar
Sabır da bir yere kadar.
O yer gelir taş çatlar
Zalimin başında patlar.
Sen yoksulluğusun halkımın.
Belirginleşen sınıf bilincimizsin.
Kahramanlık ile ihanet arasında
Kalınlaşan çizgisin.
Umudusun;
En zor anlarda tutunulan.
İnişli çıkışlı,
Düşe kalka,
Ve ancak bedeller ödenerek yürünen,
Sarp engebeli bir yolun,
Yolcususun.
Sen, omuzlarımızda bir cansın.
Yükte hafif pahada ağır.
Sen bizim her gün biraz daha artan
Hesabımızsın
Kendi kendimize sorulacak
Ve düşmandan alınacak.

Kime Hizmet Ediyor?
Ki, yaptığımız her şey ya düzene
ya da devrime hizmet edecek. Bunun
için militanca yaklaşmaya, bu soruyu
sormaya çalıştım yaşam içerisinde.
Nedeni ortada, yapmadığımız, eksik
bıraktığımız her şey düzene hizmet
ediyor. Onun için militanca düşüneceğiz, uzlaşmayacağız. Böyle olduğunda sonuç alındığına inanıyorum.
Yeteneklerimiz değil, tercihlerimizdir belirleyici olan. Karar almak

ve aldığımız kararı sonuna kadar sahiplenmenin, uygulamanın önemli
olduğuna inandım. Bu inançla, coşkuyla, heyecanla öğrenmeye çalıştım.
Öğrendiğim her şey de, kendime
güvenim geldi. Devrimin ve savaşın
sorunlarını daha yakından hissetmeye
başladım. Parti-Cephe'yle bütünleştiğimi gördüm. Ben yaparsam gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Yapmazsam
gelişmeyeceğiz. Böyle baktım. Bu
bütünleşmeyle birlikte benim bugüne
kadar daha hızlı adımlar atmamın
önündeki engelleri ortadan kaldırmaya
çalıştım. Bunda en büyük güç, Partimin emekleridir. Bu emekleri boşa
çıkarmayacağım.

Savaş Moralle Yürür...
Savaşın olmazsa olmazıdır moral
üstünlük. Bunu kaybettin mi, savaşı
da kaybetmişsin demektir. Hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım,
moralimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Savaşımız gün geçtikçe gelişecek, büyüyecek. Ki, bedeller üzerinden yürüyor. Yeni bir sürecin içine
girdik ve bu süreçten başarıyla çıkacağız. Ki, halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz gücümüzü. Haklı
ve meşru olan biziz. Şehitlerimizden,
tarihimizden, değer ve geleneklerimizden alıyoruz gücümüzü...
Moral gücümüz; inancımızdır,
bağlılığımızdır, sevgimizdir, umudumuzdur, emeğimizdir, vefamızdır, fedamızdır, onurumuzdur, namusumuzdur, adaletimizdir... bunu
unutmayacağım!..
Ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim!..
Zaferi görüyorum, devrimi görüyorum. Halkımın gelecek güzel
günlerini görüyorum.
Vatanımın özgürlüğünü görüyorum. Şehitlerimizin hesabını sorduğumu görüyorum, yoldaşlarımın düşmana öfkesini ve kinini görüyorum.
Analarımızın-babalarımızın sahiplenişini, vefasını görüyorum, düşmanın
içine düşeceği durumu görüyorum.
Morallerinin çökeceğini görüyorum...
Yapacağım feda eyleminin anlamı
budur benim için. Bir canım var
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Hayatın
Öğrettikleri Devrimcilik Zaaflarını Yenebilmektir
Bir gün dernekte oturuyoruz,
2 kişi geldi, acil kana ihtiyaçları
varmış. Sorup soruşturmuşlar, herkes derneğe yönlendirmiş.
Ben de onlara arkadaşlar gelsin, biz sizi arar haber
veririz dedim. Onlar gittikten sonra kendi kendime düşündüm. Çünkü ben iğne olmaktan çekiniyordum, bir
an kan grubumun tutmadığını söylememeyi düşündüm,
sonra kendime yakıştıramadım. Kendimi sorguladım,
neden devrimcilik yapıyorum diye. Devrimcilik her türlü
bedeli göze almaktır. Ama ben bir iğne’den korktum.
halkıma ve vatanıma feda olsun!..
Partimin bir sıra neferi, bir feda
savaşçısı olmanın sevincini, heyecanını doyasıya yaşıyorum.
Mutluyum, mutluluğum şehitlerimizin hesabını soracak olmamdır.
Mutluyum, ölüme gülerek gideceğim.
Mutluyum, halkım ve vatanım
benimle.
Mutluyum, yoldaşlarım benimle.
Mutluyum, şehitlerimiz benimle.
Mutluyum, önderimiz, başkomutanımız, Dayı'mız benimle
Mutluyum, Parti-Cephe saflarında
mücadele ettim.
Mutluyum, Parti-Cephe'nin bir
şehidi olacağım.
Mutluyum ki, düşmandan hesap
sorarken çok sevdiğim büyük ailemizin her sıra neferi yanımda olacak!
Mutluyum, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için mücadele bayrağını taşımaya çalıştım.
Bu süreç öyle ki, fedadır adı.
Şehit bedenlerimizle geleceği örgütleyecek, örgütlenmemizi büyüteceğiz.
Her zorlu süreç bedel ister, can ister.
Biz, hiçbir zaman fiziki olarak bitecek
dahi olsak Kızıldere'de Mahirler gibi
bedel ödemekten kaçmayız.
12-14 Temmuz, 16-17 Nisan direnişleri merkezi düzeyde operasyonlardır. Hep önderimizin, Dayı'mızın yol göstericiliğinde halkımıza
umut olmaya devam ettik. Zorlu süreçlerimizin yol açıcısı olmuştur, Dayı'mız rehberliğiyle. Önderimizin,
başkomutanımızın, Dayı'mızın bir
öğrencisi, savaşçısı olmanın onurunu

Hastaneye gittik, ben orada kan verirken hep devrimciliğimi ve halkımızı düşündüm. Kanı verip çıktığımızda kan verdiğimiz aile bize, "Sizi bırakalım ya da
taksiyle gönderelim." dediler. Biz de onlara gerek olmadığını söyleyerek, biz kendimiz gideriz dedik. Bir an
şaşırdılar bizim bu tavrımıza, çünkü karşılık beklemeden
birşeyler yapanlar bir tek devrimcilerdir. Bu olay bize
hem yeni bir aile kazandırdı, hem de o aile devrimcileri
tanıdı. O gün hep şunu söyledim kendime, bugün devrim
için kan verdim halkımıza.

yaşadım yaşamım boyunca. Dayı'mız
şehit düştüğünde, Dayı'mızı sonsuzluğa uğurlayanların içinde olmanın
onuru ve gururu ayrı bir duygudur.
Devrime onsuz ama onunla yürümenin
bilinciyle hareket etmeye çalıştım.
Dayı'mız büyük direnişimizde en çok
emeği geçendir. Her şehit düşen yoldaşımızda, savaşı daha da büyütmenin,
onların sorumluluğuyla hareket etmenin savaşımızın mimarıdır...
Dayı'mıza layık bir feda savaşçısı
olacağım. Düşmanın beyninde patlayacaksam, bunda en büyük güç senindir. Senin mezarına çok geldim.
Yanında çok sözler verdim. Biliyorum
ki, bu sözlerimi duydun ve bana
hesap sormaya, halkın adaletini yerine
getirmek için güç verdin. Senden aldığım güç ve inançla patlayacağım
düşmanın beyininde... Ki, yanımda
sen varsın. Öğrencin mutlu bir şekilde
senin huzuruna gelecek...
Bu süreç, 122'lerimizin hesabını
sorma, Dayı'mızın vasiyetini yerine
getirme sürecidir.
Korksun düşmanlarımız. Hesap
sormaya devam edeceğiz. Seyhanı'mızın kömürleşen bedeni savaş
çağrımız, düşmandan hesap sorma
bilincimizdir. 122 can yoldaşımızın
hesabını fedam ile soracağım. Dayı'mızın vasiyetini yerine getireceğim.
Ki, en çok düşmandan hesap sormamızı, silahlı savaşı büyütmemizi Dayı'mız istiyordu. Onun vasiyetini yerine getireceğim. Halkımızı, şehitlerimizi adaletsiz bırakmayacağım. Katillerden hesap soracağım. Korksun
halk düşmanları adaletimizden. Parti-Cephe silahımız var. Ben, bu sürecin feda savaşçısıyım. Ölümü

göze almış insan iradesinden güçlü
silah yoktur. Ben, yaşatmak için
ölümü göze alan Parti-Cephe'nin feda
savaşçısıyım. Ölüme gülerek gideceğim. Can verirken, can alacak olmanın sevinci olacak. Umudu büyütmenin, geleceği örgütlemenin bir
sıra neferi, bir feda savaşçısı olacağım.
Şehitlik çoğalmaktır, yeniden doğmaktır. Bunu başaracağım, kahraman
şehitlerimizin yanına, onların hesabını
sorarak gideceğim.
YA ŞEHİT OLACAĞIM,
YA ŞEHİT!..
Hoşçakalın yoldaşlarım!.. Sizleri
çok seviyorum.
122 şehidimizin hesabını soracak,
Dayı'mızın vasiyetini yerine getireceğim!
Yaşasın Feda Eylemimiz!
YA ŞEHİT OLACAĞIM,
YA ŞEHİT!..
Geleceği şehit bedenlerimizle büyüteceğiz!
Halkımızı ve şehitlerimizi adaletsiz bırakmayacağız!
Katillerden hesap soracak, yaşatmayacağız!
Önderimiz, Başkomutanımız,
Dayı'mız Dursun Karataş
Ölümsüzdür!
Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi!
Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Cephesi!
6 Ağustos 2012
Selam, sevgi ve saygılarımla
Feda Savaşçısı
İbrahim Çuhadar
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Bir Yoldaşı İbrahim (İrfan) Çuhadar’ı Anlatıyor:

‘Parti Okulu’muzun Onurlu Öğrencileri
Yol Göstermeye Devam Ediyor!
Can Yoldaşım, Sevgili İbo
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Senden 'korkulur' derdik hep, boşa
da değilmiş. Aramızdaki 'korku' espirisi 'el kadar' cüssenin altındaki
'cinfikirli'liğindi, kendine has özelliklerin, bitmez-tükenmez enerjin ve
yaratıcılıklarındı. Lakin korkunun
gerçek karşılığını bugün gördü görmesi gerekenler. Hem de altlarına
ederek, salya-sümük böğürerek. Biliyorum, sen şimdi görevini yapmanın
huzuru ve 'daha bu ne ki bugünleri
mumla arayacaklar' diyebilmenin
güveni içindesin. Doğru diyorsun,
bugünleri aratmak namus borcumuzdur. Tek gözle uyumayı öğreteceğiz
onlara.
Can İbom, Ulucanlar'ın 'ilginç'
adamı, yine yaptın ya yapacağını!
Bir bir geçiyor şimdi gözlerimin
önünden: Kütüphaneci İbo, yeni gelen
arkadaşlara kitap seçiyor. Oturmuş
bir masada dergi ciltlerini dikiyor...
Komüncü İbo, mutfakta yemek organize ediyor... Kırtasiyeci İbo, 'kağıt-kalemlerinize sahip çıkın, tasarruflu kullanın' diyerek birilerine birşeyler anlatıyor. Ranzaya uzanmış,
kitap okurken 'gözlerini dinlendiren'
ama uyuduğunu bir türlü kabul etmeyen inatçı İbo. Sabah sporlarımızın
'müzmin hastası' zaman zaman oynadığımız futbol maçlarının atom
karıncası, futbol otoritesi İbo.
Ha, birde 'tırnak makası sorumlusu
İbomuzdun! Evet, tırnak makasının
da sorumluluğu mu olurmuş demeyin
olmuştu; Tırnak makasıyla ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle İbo'ya has,
sırf onun gelişimi için bir görev icad
etmişti sorumlu yoldaşımız. O da
'görev görevdir' diyerek, büyük bir
ciddiyetle sarılmıştı işine. 'Meseleyi
basit bir tırnak makası sorumluluğu
diye düşünmeyin. Bu tırnak makası
da olsa Parti malıdır, sahip çıkmalı,
onu dikkatli kullanmalıyız' diyerek
nasıl da anlatıyordun sorumluluk
duygusunun ne demek olduğunu ve
parti malının nasıl sahiplenilmesi ge-

rektiğini. Derslerimizin vazgeçilmez
polemikçisi, akşam haberlerinin yorumcusu. Mahallenin delikanlısı, yakışıklı İbo'su, görüş kabinlerinin Siyasi Abi'si... Hangi birini anlatayım
can İbom hangi birini!
Ne zaman sorsak, Nasılsın İbo?
desek; iki cevabın olurdu hep: Canavar gibiyim! Bomba gibiyim!...
Meğer yıllardır bu anı beklermiş,
patlamak için düşmanın bağrında.
Evet, adeta ele-avuca sığmazdın.
Partimizin açıklamasında da belirttiği
gibi, ‘inişlerin-çıkışların’ da vardı.
Tartışırdın, inatçıydın ama hep Partimize bağlıydın. Sınırını bilir, durman
gerektiği yerde dururdun. Ne bir
adım gerisi, ne bir adım ilerisi... Sorsalar 'Bizim İbomuz'dun! 'Sen bizim
İbomuz'u aşalı çok zaman olmuş be
yoldaşım. Zoru, olmazı, imkansızı
lügatımızdan ebediyen çıkarmamız
gerekiyor, bunu gösterdin. Cepheliler’in aşamayacağı hiçbir engelin,
yenemeyeceği hiçbir gücün olmadığını bir kez daha kanıtladın...
Daha ne diyeyim Sevgili Yoldaşım, şimdi sen bir okul oldun.
Dar zamanlara sığdırdığımız ve
fakat uzunca denebilecek ömrümüzün
kesiştiği yerdi Ulucanlar. O Ulucanlar
ki direnişten kaleler ördüğümüz, en
yiğitlerimizi verdiğimiz, kurşun yağmurları altında halaya durduğumuz
yerdi. Sevgili Komutanımız, İsmet
yoldaşımız öğretmişti bize zindanda
ışık, kavgada yiğit olmayı, yarı yolda
bırakmamayı. Işık oldun, yiğit oldun
bu yolda hep varoldun. Tıpkı tığ
gibi delikanlı Aziz'im, Zeybeğim,
Hoca Ahmet'im gibi.
Hani ne demiştik Hasan Hüseyin
Onat Parti Okulu'muzun açılışında:
'Parti Okulumuzun Onurlu Öğrencileri
Olalım!' Bak, okulumuz nice onurlu
öğrenciler yetiştirdi. Gökçe’miz bir
Şahin gibi süzüldü dağlardan. Gazi’miz uzattı elini Gökçe'ye, dağlarda
türkü söylemeye, vatanı özgürleştir-

meye. İrfan çaktı çakmağı, Cengiz'im
Newroz'da yaktı ateşi. Ali'm açlığın
koynunda, düştü yollara, Kara elmas
diyarına... Pala Eyüp'ümüz, ömrünü
halkına adayan kavga adamı... Kimler
geçmedi ki daha bu Diyar-ı Ulucanlardan: Solmaz Karabulut'umuz açmıştı Cepheli kadınların yolunu. Hülya, Gülnihal, Özlem, Birsen, Sergül... alınlarındaki onur bantlarıyla
kızıllaştırdılar yolu.
Bu onurlu yolculuğun bir durağıydı tutsaklık. Ve Ulucanlar'da kesişmişti yollarımız. Kahramanlarımız
bu durakta durmadı, yolun doruğuna
ulaştı. Ne mutlu sana, şimdi sen de
onlarlasın.
Malum, Eylül karanlık yüzüyle
anılırdı hep bir de hüznüyle. Hüzün,
zamansız ayrılıkların, ölümsüzleşen
kahramanların hüznüdür, başımızgözümüz üstüne. Buca'dan Ulucanlar'a, Uğur Bülbül'den İbo'ya... Ve
bundandır ki Eylül'ün ak yüzü oldunuz hep.
Sevgili yoldaşım, okulumuzun
onurlu öğrencileri, sıra arkadaşlarımız
görevlerini layıkıyla yerine getirdi
getiriyor. Ne mutlu ki sen de bu okulun onurlu öğrencileri arasında yerini
aldın. And olsun ki, okulumuz onurlu
öğrenciler, sönmeyen meşaleler yetiştirmeye devam edecek.
Kahramanlığın önünde saygıyla
eğiliyorum. Ne mutlu ki senin gibi
kahramanlar yaratan, karanlıkta yol
gösteren bir partimiz var. Ne mutlu
ki, ömrünü halkına adayan, halk düşmanlarına korku salan Fedailerimiz
var!
Bir Yoldaşı
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Ulucanlar Sorulacak Hesabımızdır!

10 Devrimciyi, En Aşağılık Yöntemlerle
Katledenler Hesap Verecek!
TAYAD’lı Aileler
26 Eylül 1999’da Ankara Merkez
Kapalı Hapishanesi’nde (Ulucanlar
Hapishanesi) 10 evladımız hızarlarla kesilerek, en aşağılık yöntemlerle
katledilmişti. Tam 13 yıldır adalet özlemiyle çarpan yüreğimiz hala yangın
yeri. Yaşamımızdan 10 parça koparmıştı katiller sürüsü. 10 yıldır adalet
istiyoruz.

Peki Ne olmuştu
Ulucanlar’da?
Ülkemiz hapishanelerini tanıyanlar bilir ki devlet katletmek istediğinde
bir neden bulur, olmazsa kendisi yaratır. Bu sefer, evlatlarımızın insani
koşulları sağlayacak sayıda tutuklunun bir arada kalması isteğine katliamla karşılık verdi. Haftalardır tutsakların idare ile olan tartışmaları sürüyordu. Devrimci tutsakların kaldığı koğuşlar aşırı derecede kalabalıktı ve hapishanede boş koğuşlar olmasına rağmen hapishane idaresi evlatlarımıza ceza içinde ceza çektirmek
istercesine oyalama taktiği uyguluyordu. Bu oyalamanın yanında yalanlara da başvurmaya başlamıştı.
Basın da, sonu katliamla biten bu oyunun bir parçası oldu. “Tutuklular sayım vermiyor”, “Devletin denetimi
yok” gibi yalanlarla evlatlarımız hedef gösterildi.
Evlatlarımız bu işkenceli koğuş
uygulamasına tavırsız kalmadılar ve
yakınlarında bulunan boş bir koğuşu
fiili olarak kullanmaya başladılar.
Faşist hapishane idaresinin buna karşı yaptığı katliam oldu. Hem de en
aşağılık işkencelerle… Evlatlarımızı
hapishane hamamında hızarlarla keserek katlettiler. Yüzleri ve vücutları tanınmaz haldeydi. Milletvekilleri
mecliste katliamın görüntülerini izlemek istemişti. Çoğu milletvekili
bu görüntüleri izleyemedi bile, vahşet diyorlardı görüntüler için. Bu
vahşeti uygulayanlar ve siyasi sorumluları hala cezalandırılmadı.
F Tiplerini öve öve bitiremeyen ve
bireyi kutsayarak koğuşları halkın ka-

fasında kötü yerler
olarak göstermek
isteyen iktidar, o
zaman koğuşların
aşırı kalabalık olmasını bir işkenceye dönüştürüyordu. Devlet için
her yol mübahtı!
Yeter ki tutsaklar
“rahat etmesin”,
“düşünce
ve
inançlarında ısrar etmesin”!
O zaman, Başbakan Bülent Ecevit’ti ve halka “halkın adayı” olarak
gösteriliyordu. Birçok kesim de buna
inanıyordu. Israrla onun da diğer
partilerin başkan ve yöneticilerinden farklı olmadığını anlattık. Halkımız 17 Ağustos depreminin yaralarını daha sarmamıştı. On binlerce insanımız enkaz altında kurtarılmayı
bekliyordu. Devletin yardım eli bir
türlü uzanmıyordu. Çünkü yoksul
halkımıza uzanmayan o el, halkı ve
vatanı satmanın yasalarını çıkarmak
için havaya kalkıyordu. Depremde
halkın sorunları karşısında bir şey
yapmayan devlet, daha enkaz kaldırılmadan Tahkim yasasını meclisten
geçiriyordu. Ecevit de, tıpkı bugün Erdoğan’ın yaptığı gibi hiçbir “fırsat”ı
kaçırmıyordu. Tahkim Yasası, vatanın
satılmasıydı. Halkın gözlerinin içine
baka baka yalanlarla geçirdiler bu yasayı. Ve ardından Ecevit, efendileri
olan ABD’nin ziyaretine gidiyordu.
Hem yeni talimatlar alacaktı, hem de
ödevini gerçekleştirdiğini anlatacaktı. Giderken yanında evlatlarımızın
kanlı cesetlerini hediye olarak sunuyordu efendilerine. Çünkü biliyordu
ki devrimcileri bu topraklardan silmedikçe efendilerinden krediler alamayacaktı. Bunu şu sözlerle dile getiriyordu: “IMF programını uygulamak için, hapishaneler sorununu
çözmeliyiz”!

Hapishaneler sorunu dediği, devrimci tutsakların düşünce ve inançlarından vazgeçirilmesiydi. Bunun
için önce Ulucanlar’da yaptığı vahşi
katliamla devrimcilere ve halka gözdağı veriyordu. Nitekim bu saldırılar,
sonrasında F Tipi hapishanelerde tecrit işkencesi ile devam etti. F Tiplerinin açılması için 28 evladımız katledildi. 6 kadın diri diri yakıldı. İşte,
Ulucanlar katliamı bu politikanın ilk
adımıydı.
Ulucanlar’da sadece katliam değil,
ölümüne bir direniş destanıdır. “Teslim mi olacaksınız, yoksa ölecek misiniz” sorusuna can bedeli verilmiş bir
yanıttır. Evlatlarımız direndiler, hem
de ölümüne direndiler ama düşüncelerinden vazgeçmediler. Tüm vahşetlerine rağmen evlatlarımızın “ah”
diye aman dileyen seslerini duyamadılar. Düşüncelerini ve inançlarını
teslim alamadılar. Ulucanlar’daki direniş F Tipi hapishanelerin tecrit hücrelerine taşındı. Aynı kararlılıkla tüm
hapishanelerde direnildi.
Ulucanlar’da yaşanan katliam hala
gözlerimizin önünde. Evlatlarımızın,
işkencelerden dolayı tanınmaz haldeki
bedenlerini bize hiçbir şey unutturamaz. Öfkemiz dağ gibi… Ve katillerden hesap sorulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ulucanlar’ın
katillerini istiyoruz!
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Tutuklama Kararı Vermeden
Hapsedebi̇len Özgürlük Haki̇mleri̇:
AKP’ni̇n Şekere Bulanmış Mermi̇leri̇

Televizyonlardan gazetelerden
Özgürlük Hakimleri olarak duyuruldular. O çok tartışılan ve ipliği pazara çıkmış özel yetkili mahkemeleri kaldırıp yerine yeni mahkemeler
kurduklarını söyleyerek özgürlük hakimi dediler onlara. AKP iktidarı bugüne kadar süren zulme son vermiş ve
halka özgürlük getirmişti sözüm ona.
Kimse artık özel zulme uğramayacaktı.
Özgürlük bizler için çok değerli bir
kavramdır. Tarih boyunca uğruna
can alınan, can verilen, ömür tüketilen bu nedenle de kutsal bildiğimiz bir
kavramdır. AKP hükümeti kavramlarımızla oynama, değerlerimizle alay
etme konusunda da hamisi ABD emperyalizminden geri kalmadı. Onlar
nasıl ki Irak’a bombalarla özgürlük
getiriyorlarsa, Libya’yı nasıl özgürleştiriyorlarsa öyle bir muameleyi
reva görüyorlar halka. Ve bundan
sonra da en çok tutuklama kararı
verecek olan mahkemelerin adını
“özgürlük” koyuyorlar.
Bunun en açık örneğini yirmi
yedi kişinin gözaltına alındığı İbrahim
Çuhadar’ın cenazesine ilişkin soruşturmada gördük. Yapılan soruşturma
sonunda sekiz kişi tutuklanırken serbest bırakılanlar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar
verildi. Buna göre serbest bırakılan
dokuz kişi hakkında yurtdışına çıkış
yasağı ile birlikte konutu terk etmeme “cezası” verildi. Bu konuda meşhur üçüncü yargı paketinde Türkiye’de çok yüksek oranlarda seyreden
tutuklama tedbirinden vazgeçilmesi,
bunun yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanması öneriliyordu. Yeni
adıyla TMK 10 maddesiyle yetkili hakimler bu tedbiri nasıl uyguladılar dersiniz.
Tüm mahkemelerin hızla tahliye
kararı verdiği “örgüt üyesi olmadığı
halde örgüt adına suç işleme” şeklinde tanımlanan suçlama ile 8 kişi-

yi tutukladılar. Üstelik
bunu propaganda suçunun dahi oluşmadığı bir
dosyada yaptılar.
Kalanlara ise tutuklamadan beter bir ceza uyguladı mahkeme. Evinden çıkmayacaksın yoksa
seni tutuklarım dedi. Bu
tedbiri uygulamasının gerekçesini ise şöyle açıklıyordu. Tutuklama tedbiri
bu suçlama için ölçüsüz
İbrahim Çuhadar’ın
bir tedbirdir.
Cenazesine sahip çıkan 30’un
Tutuklama ceza yarüzerinde kişi işkenceyle
gılaması hukukunda bir tedbirdir ve ölçülü olması gerekir. Tugözaltına alındı. AKP’nin
tuklama şüphelinin delilleri kaÖzgürlük Hakimleri Cenazeye
rartmaması, gizlememesi, tasahip çıkan 8 kişiyi tutukladı.
nıkları yönlendirmemesi, kaçmaması için konulmuş bir tedmıştır tutanaklara. Musa KURT’un tubirdir. Bu tanımlamaya bakarak, potuklanma gerekçesi gazetecilik faalilis tutanağının dosyanın tek delili
yetinin temeli olan fotoğraf çekip, haolduğu bir dosyada delil nasıl kararber yapmaktır. AKP basın özgürlütılabilir? Diye düşünmeyin.
ğüne, halkın gerçekleri öğrenme ve
Kimse suçu kesinleşmeden suçlu
haber alma hakkına saldırmaktadır.
sayılamaz, bu yüzden ceza yerine geAKP Grup Yorum üyelerini saçecek bir tedbir uygulanamaz, diye
natlarını icra edemez duruma getirkonuşmayın.
mek istemektedir. Halkın mücadeleÖzgürlük hakimlerine sesleniyosini, acılarını ve umutlarını taşıyan,
ruz: Ey yasa uygulayıcısı özgürlük hadayanma gücü ve direnme sabrı vekimi! Öğrenciye nasıl okula gitme diren ezgileri susturmak için saldıryebiliyorsunuz. Ekmeğini kazanmak
maktadır. Grup Yorum’un keman
için işe gitmek zorunda olan işçiye naçalan ellerine saldırmaktadır. Kesıl işe gitme diyebiliyorsunuz. Yüz
manın o kalbimizin en ücra köşesine
binlerce kişiye seslenen bir sanatçıya
işleyen sesini boğmak istemektedir
nasıl konsere çıkma diyebiliyorsunuz.
AKP. Grup Yorum’a, devrimcilere
Bu nasıl bir tedbirdir, konsere gidisosyalist basına saldırarak halkı umutlemeyen, işe gidilemeyen, okula gisuz ve geleceksiz bırakmak istemektedir. AKP nin bunu özgürlük hakimi
dilemeyen bir tedbir nasıl ölçülü
eliyle yapıyor oluşu sadece görüntüolarak değerlendirilebilmektedir.
yü kurtarmak içindir. Mermileri şeÜçüncü yargı paketi olarak bilinen
kere batırarak tatlandırmaktadır yani.
yasal değişikliklerle birlikte basın
Bizim bu soruşturmayla görüp öğüzerindeki baskıların kaldırıldığı
rendiğimiz budur. Özgürlük hakimi
yönünde reklam yapan AKP hükümeti
tutuklama kararı vermeden hapsedeterör/terörist demagojisiyle açıklarek özgürlüklere rahmet okutmaktayacaktır Yürüyüş dergisi muhabiri
dır. Yaptıkları adaletsizlikler de bu düMusa Kurt’un tutuklanmasını. Mahzene rahmet okutacaktır.
keme pervasızca bu gerekçeyi yaz-
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Uzun boyu ve
adeta silah taşır
gibi kayışları
omuzundan
sarkan elindeki
megafonla, belirlenen başlıkları sayarak
dergimizin tanıtımını yapıyor. Hemen arkamızda ve yanımızda ise bizi
Hasan Selim GÖNEN
Erdal DALGIÇ
sürekli takip
eden motorlu
polisler var.
Müdahale etmek için fırsat
kolluyorlar.
Başlarındaki
2006 yazıydı… Toplu dergi dakomiser; "Bu önlüklerle dergi dağığıtımına çıkılacaktı. Dağıtıma katıtamazsınız " der demez, dergi dağıtımı
lacak 30-35 kişi ile toplantı yapıldı.
yapan arkadaşların çoğu anında polise
Ekip başları belirlendi. İş bölümübakmaya başladı. Bunu gören Hasan
paylaşımı gerçekleştirildi. Dağıtım
da megafonla sesini yükseltip;
için nereye gidileceği, dağıtımın ne
"Halkımız, AKP'nin polisi dergi
kadar süreceği, kimlerin ne yapacağı,
dağıtmamızı, size gerçekleri anlatetraftan sataşma vb. olduğunda somamızı, engellemeye çalışıyor. Derrumluya tabi olunacağı, fevri devragimiz, önlüklerimiz emeğimizdir. Ponıştan kaçınılacağı dahil her şey kolis, önlüklerimize karışma!" diyerek
nuşulup netleştirildi.
polisi uyardı. Bu uyarıya bozulan
Sorumlularımızdan biri de Devpolis bu defa da; "Megafon kullanaGenç'lilerin Uzun Hasan'ı, Hasan
mazsın, insanları rahatsız etmeye
Selim Gönen yoldaşımızdı. Hazırhakkınız yok. Hakkınızda şikayet var"
lıklara başlandı. Hasan, hazırlıkların
yalanına sarıldı. Ama; " Megafon
eksiksiz olması için sürekli koşturukullanıp kullanmayacağımızı size soyordu.
racak değiliz. Siz motor seslerini
Bir yoldaşımızla beraber megayükselterek, bağırarak halkı rahatsız
fonu da Hasan kullanacaktı. Megafon
ediyorsunuz. Megafon kullanmayı
gelince önce eline alıp temizledi.
yasaklayan yasa mı var?" diyen HaSes düzenini, mikrofonu kontrol etti,
san'dan cevabını anında aldı. Daha
denedi. "Megafon sağlam ama, genda bozulan polis komiseri, telsizle
çliğin megefonu daha sağlam" diye
merkezi arayıp, sonra da bize dönerek
bir espri yaptı. Ve hemen sorumluluğu
bu kez de "Bir daha karşımıza çıpaylaştığı yoldaşa dönüp "Abla benim
karsanız görüşürüz" diyerek tehdit
önlük hariç her şey hazır. Dergileri
etmeye kalktı. Hasan, böylesi tehalıp ekip başlarına dağıttıktan sonra
ditlere pabuç bırakmayacağımızı ve
eksik bir şeyimiz kalmıyor." diyerek
kararlılığımızı, "Bizi her yerde karson durumu da aktardı. Boyu uzun
şınızda göreceksiniz" diyerek bir kez
olduğu için kullandığımız önlükler
daha hatırlattı. Sonrasında planlanan
ona da, uzun boylu birçok yoldaşa
şekilde dergi dağıtımını sonlandırdık.
da kısa geliyordu. Ama öyle çok biDağıtım yapmıyor, sadece dergiler
çimsiz bir görüntüleri de yoktu.
elimizde yürüyorduk. Megafon kulBelirlediğimiz zamanda yola çıkıp,
lanılacak bir şey kalmamıştı. Ama
Beşiktaş-Çarşı'da dergi dağıtarak yü10-15 metre ilerde, dört yol ağzında
rümeye başladık. En önde Hasan var.
bekleyen ekip aracının içindeki bir

Dev-Genç'lilerin ‘Uzun Hasan’

Hasan Selim Gönen

polis, arkadaşlardan birinin elinden
"Ne dağıtıyorsunuz?" deyip, dergiyi
çekip alınca, Hasan hemen ekip otosundaki polise yöneldi... Ve megafonla
"Hırsız mısın, polis mi?" deyip
elindeki dergiyi çekip alması bir
oldu. Polisin "Parayla satmıyor
musunuz?" diye işi suçluluğa vermeye çalışmasına da "Hayır, size
satmıyoruz!" diyerek prim vermedi.
Bununla daha da bozulan polisler
sonunda çaresizce yanımızdan çekip
gitmek zorunda kaldılar.
Dağıtım planlandığı gibi eksiksiz
tamamlandı. Hasanımız hazırlık aşamasındaki harcadığı emekle, "Yapılacak iş varsa ve Dev-Genç'liler varsa
o iş bitmiş demektir." motivasyonuyla,
zaten sorumluluğu ile baştan bütünleşmişti. Dağıtım sırasında ortaya
koyduğu net, kararlı, cüretli ve yerinde
kullandığı inisiyatifle de bunu gösterdi. Öfkemiz, adalet özlemimizi,
hesap sorma kararlılığımızı ve cüretimizi büyüten Uzun Hasan'ımızın
anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
***
HASAN'A...
Hasan yoldaşla uzun süreli birlikte
çalışmam olmadı. Daha çok Federasyon’da olduğumuz dönemlerde
birlikteydik... Onda gördüğüm en
belirgin özellik, yaşamın bütününe
olan hakimiyetiydi. Bu konuda gerçekten örnekti.
Var olduğu yerde mutfaktaki yemekten kapının ziline, pulların fazla
basılmış ve elde kalacak olması dolayısıyla fazladan masraf olmasından
insanların kafalarındaki ve pratiklerindeki sorunlara kadar her şeyi düşünürdü, gözlerdi ve müdahale ederdi.
Yapılacak bir iş varsa veya yapılmasının gerektiğine inanıyorsa birilerinin
yapmasını beklemeden "Hadi gel şu
işi beraber yapalım" deyip, hem işe
el atardı hem de çalışırken yaptığı
sohbetlerle mutlaka bir şeyler vermeye çalışırdı.
Kalıp düşünenlerden değildi. İnsanların günlük yaşamda birçok sorun
ve ihtiyacının olduğunu, Dev-Genç’li
olmanın, devrimci olmanın tek koşulunun pratik, cesur, coşkulu, militanca iş yapmak olmadığını göstermeye çalışır, Dev-Genç’lilerin ya-
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şamın bütününe de yön vermesi gerektiği üzerine sohbetler yapardı.
Morali bozuk, telaş halinde, kara
kara düşünürken hiç görmedim onu.
Sorun ne kadar büyük olursa olsun yoğunlaşarak, sakin bir şekilde sorunları
çözmeye çalışıyordu. Bunu yaparken
anlaşılır olmaya ve yaşamdan örnekler
vermeye özel özen gösteriyordu. Mesela
bir sorunla ilgili sohbet edilirken arkadaşlar için daha açıklayıcı ve anlaşılır
olmak için "Şimdi... " diye başlayıp
canlı ve arkadaşların da içinde olduğu
örneklerden yola çıkardı. Böylece hem
sorunu çözüp hem de karşısındakinin
anlamasını sağlardı.
Bir de hafızası ve küçük gibi görünen
şeylere harcadığı emek dikkatimi çekmişti.
2006'da ben Biga Meslek Yüksek Okulu'nda okurken Hasan Federasyon'daydı.
O dönem, okunacak kitaplar için merkezi
bir liste vardı. Biga'da işimize yarar diye
almayı düşünmüştüm. Hasan'a listeyi
sordum. Hemen orada, o uzun kitap listesini ezberinde ve ilk yazıldığı sıraya
göre yazdırmaya başladı. Kitap listesini
hafızasına, üstelik sırasına göre kazımıştı.
Bunda Kur'an'ı iki kere hatim etmiş
olmanın getirdiği bir özellik ve ciddiye
alınarak verilmiş emek vardı. Listenin
sırası vb. çok önemli değilmiş gibi görünebilir. Zaten Federasyondakilerin
çoğu da listenin tamamını bilmiyordu.
Ama yapılan her işin en iyi şekilde yapılması gerektiğinden Hasan bu tür ayrıntılara bile özel dikkat ediyordu.
Sevdiği bir türküyü de tesadüfen öğrenmiştim. Erdal Erzincan'ın söylediği
"Kaç kuzulu ceylan kaç, avcı geldi /
Avcıların elinde kaç kuzu kaldı..." diye
bir türkü vardır. Bir gün onu söylüyordum, Hasan da duydu ve gelip eşlik
etti. Çok bilinen bir türkü olmadığından
ve özellikle bizim arkadaşların buna
benzer türküleri pek bilmemesinden dolayı, Hasan'ın türküye katılması hoşuma
gitmişti. Türkü bitince "En sevdiğim
türkülerden. En son 4-5 yıl önce dinleyebilmiştim, bir de şimdi sen söyledin."
dedi.
O, kavgamızın türküsünü söyleyerek
ölümsüzleşti. O türküyü Anadolu'nun
her yanında ve herkesle beraber söyleyeceğiz.
Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Erdal Bizi Yeniden Yaratandır!
Erdal Dalgıç yoldaşımız "Özgür
Tutsaklık beni yeniden yarattı" demiş
özgeçmişinde.
Beş kelimelik bu yalın cümle,
aslında tecrit-teslimiyet saldırısının
ifasına ayna tuttuğu gibi, Büyük
Direniş'imizin zaferini de bir kez
daha ilan eder.
Özgür Tutsaklık, 2000-2007 yılları boyunca Büyük Direniş olarak
kendisini somutlamıştır. Eral yoldaşımız ise, 2004-2008 yılları arasında özgür tutsaklığı içinde kendini
yeniden yaratır."
Nedir kendini yeniden yaratmak.
Öncelikle Büyük Direniş'in değerleriyle donanmaktır.
Bunun yolu ise, düzene dair herşeyi sorgulayıp geride bırakarak
arınmaktır. Düzenin isinden, pasından, bencilliğinden, yoz kültüründen
kurtulmaktır.
Dayı'nın ifadesiyle söylersek:
"Düzenden her yönüyle kopmalıyız.
Bizi düzene bağlayan hiçbir şey
kalmamalıdır. O zaman beynimiz,
yaşamımız, her şeyimiz özgürdür"
Kendini yeniden yaratarak yeni
insan olmanın formülü işte budur.
Düzenden her yönüyle kopmaktır.
Erdal'ın bunu başardığı açıktır.
Ki düzenden her yönüyle kopmak,
devrimle bütünleşmektir. Erdal, Büyük Direniş'ten öğrendikçe düzenden
kopuşunu ve devrimle bütünleşmesini gerçekleştirmiştir.

Şehitler Kavgayı
Öğretiyor!
Erdal, Büyük Direnişimiz'in şehitlerinden Halil Önder'in "Dünyanın en güzel, en soylu değerli,
en ahlaklı işini yapıyouz. Bundan
gurur duyuyorum" sözünü rehber
edinip değerlere daha sıkı sarılıp
düzene karşı daha güçlü bir kinle
donanmıştır. Bu soylu damardan
beslenmek yenilmez kılmıştır Erdal'ı...
Erdal, Selma Kubat'ın "Biz fedayı
kuşanan yüreklerle çıktıkça zulmün
karşısında hiçbir engel tanımayız..."

deyişini ve eylemini içselleştirdiği
için engel tanımamıştır.
Erdal, Büyük Direniş şehitlerinden Ümüş Şahingöz'ün de ifade
ettiği gibi: "Düşüncelerimin, hayellerimin, yoldaşlarımız tarafından
gerçekleştirileceğini biliyorum"
deme huzuruyla yürümüştür düşmanın üzerine.
Günümüz dünyasında emperyalizme ve oligarşiye karşı tek başına
kalmış olsan da direnebileceğini
gösteren Büyük Direniş, Erdallar'ı
da yeniden yaratmıştır.

Ateş Çemberinden
Geçerek Yürümek!
Ve Erdal, Dayı'nın "... Hiçbir
olanaksızlığı kabul etmeden çaresizliği aşağılama görerek büyük
bir direnç ve irade ile faşizmi sarsmaya devam etmeliyiz..." sözünün
gereğince davranmayı onur bildi.
Rahatsızlıkları vardı, yendi.
Unutkanlıkları vardı, unutmamayı
öğrendi.
Fazla kiloları vardı, verdi...
Bilmedikleri vardı, öğrenmesini
bildi...
Düzenle bağları vardı, koparıp
attı...
Erdal, iradeli ve inançlı olunca
kurtulması zor olmadı.
Ve bir kez daha Dayı'nın öğrencisi olduğunu kanıtladı.
Büyük Direniş feda ruhunu bu
toprakların görmediği boyutlarda
büyütmüştür. Ki, Erdallar’ı da yeniden yaratan, esas olarak Büyük
Direniş'in taşıdığı bu bilinçtir. Bu
inançla da ateş çemberinden geçerek
yürümüştür Erdallar...
Erdal'da her sınamada büyüttü
kendini... Bu sınamaları geçerken
Erdal'ı Erdal yapan halk sevgisi,
yoldaş sevgisi, vatan sevgisiyle birlikte düşmana duyduğu kindir. Öyle
bir kin duyuyordu ki Erdal, hiçbir
silahı kalmasa dahi "dişlerimle" diyebilecek kadar kin besliyordu hak
düşmanlarına.
Çünkü, "Benim yaşamım da
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Enginle kesişmeye başladı. İlk hesap
soracağım eylemde Engin olacak"
diyen de Erdal’dı. Bunu da yaptı.
Bu iradenin sahipleri ise dediğini
yapan, yaptığını savunanlardır...
Erdal, Büyük Direniş’ten öğrendi.
Öğrendiklerini de hayata geçirerek
kendini yeniden yarattı.

Erdal Mirası
Büyüten Oldu!
Erdal, işte bu mirasa sahip çıkan
feda ruhu ve cüretin ta kendisiydi.
Erdal'ın damarlarında dolaşan, 122'lerin kanı, elinde büyüyen Engin'in
hıncı oldu.
"Ölümün gölgesinde mutluluk
olmaz. Mutluluk ölümü alt ederken
yakalanır" diyen Hüseyin Çukurluöz'ün söylediği gibiydi. Erdal'ın o
sedyede boylu boyunca uzanmış
hali. Hüseyinler ateşler içindeydi.
Erdal al kanlar içinde. Kuşandıkları
aynı iradeydi ama.
Aynı tereddütsüzlük, aynı cüret,
aynı bağlılık ve yanı öğreticilikti.
Büyük Direniş öğretmeye devam
ediyor. Büyük Direniş'in şehitleri
öğretiyor. Erdal öğretiyor... Devrim
yürüyüşümüz sürüyor.
Hasanlar’dan, Erdal'dan bize kalan mirası bugün daha da büyütmektir. Mutluluğu, sevgiyi, açlığı,
yoksulluğu paylaşmak için bu adaletsiz dünyada adaleti sağlamak Adalet Savaşçısı olma hedefiyle donanmalıyız...
“Mutluluk ve Adalet” farklı kavramlar olsa da biri olmadan diğerinin
de olmayacağını Erdal bir kez daha
gösterdi. Ve geleneklerimize layık olmak için dünya halklarının mutluluğu
için, açlığa, yoksulluğa, yozlaşmaya,
yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı daha
fazla cüret ve emekle öne atılmalıyız.
Şehitlerimizin çağrısı budur.
"Yeni bir süreç açıyoruz" Evet,
her süreç kendi gerçekliği içinde
yerli yerine oturuyor. Büyük Direniş’e başlarken süreci "Bir canım
var feda olsun halkıma" diyen Ahmet İbililer'le aştık zaferi öyle armağan ettik halkımıza.
Her süreç kendi kahramanları ile

aşılır. Ki, günümüz dünyasında Adalet Savaşçısı olmaktır. Erdal olabilmektir. Vicdan sahibi olabilmektir.
Ve yine katledilen yoldaşların hesabını sormak için düşmana büyük bir
kinle beslenmek gerek Erdal gibi...
Bugün adalet savaşçısı olmak ise,
halkına yoldaşlarına büyük bir sevgi
ile beslenmeli. Yani Erdal'da vücuda
gelmiş gibi adalet savaşçısı olmaktır.
Bu sürecin kahramanları da Erdallar
olarak tarihe geçecektir.
Ve Berkan'a kulak vermeli: "Hala
dimdik ayaktayım ve yürüyorum.
Yürüyebileceğim yere kadar değil,
varmak istediğim yere kadar dimdik
yürüyeceğim"
Berkan haklı, devrimci hedefine
kadar dimdik yürümelidir. Yürüme
dermanı bulamayanlar ise, düzende
boğuldular. Ancak yüreği halk sevgisi
ile tutuşan düşmana karşı kinle beslenen adalet savaşçıları yürüyebilirler
böyle cüretle. Hem de çıkışı olmayacağını bilerek yürür hedefine kararlıca. Hiç durmadan.
Nasıl ki, Berkan 589 gün irade
savaşında dimdik yürüyerek düşmanın beyninde patladıysa, Erdal da
hesap sormak için aynı kararlılıkla
yürüdü işte...
"Söz ağzımızdan çıktı mı bir
kez, karşılığını bulur mutlaka"
diyen Serdar Karabulut haklıdır. Ve
Erdal'da öyle yaparak sözünü eylem
eyledi.
Bir adım öne çıktı. Nasıl ki, Cengiz Soydaş'ın Dehak'a ilk vuruş yaptıysa, Erdal da öyle yaptı. Sadece
bir vuruş değil, bir yanıyla da "ilk"
vuruşta oldu. Gerisi de geldi.
Yoldaşlarına, halkına vefa ile
bağlıydı Erdal. Vefa duygusunu da
hesap sormaya yöneltti. Bunun için
öğrendi. Öğrendikçe gelişti. Geliştikçe daha fazlasını istedi. Ve günü
gelince, vefasını, fedaya çevirip dayandı zulmün kapısına.
Erdal istedi, hep daha fazlasını istedi. Oysa, "engel" olabilecek pek
çok "engel" vardı. Ancak hiçbir şeyin
arkasına sığınmadan yürüdü. Hedefe
kilitlendi. Engin'i kuşanıp Engin'in
hesabını sormaya gitti. Öyle ya adaletin
olmadığı yerde, Halkın Adaletini uy-

gulamak meşrudur bu topraklarda.

İrade Savaşında
Adalet Olmak!
Cepheli iradelidir. Cepheli sınır
tanımaz. Bahaneler üretmez. Kim
olduğunu bilir. Dostunu, düşmanını
asla unutmaz.
Cepheli için feda ruhunun kaynağında haklılığa olan meşruluğuna
olan inancın yanısıra iktidar perspektifine sahip olması da vardır. Bu
anlayışla hareket eden Cepheliler hayatın her alanında kuşatılmışlığa karşı,
sadece çıplak bedenleri olsa da düşmanın üzerine yürürler. Bedenler
silah olur. Ve herkesin sustuğu anda
Gültekin Koç gibi düşmanın içine
dalıp pimi çekmektir. Erdal gibi...
Ya da kuşatmaları yarmak için
Muharrem Karademir gibi feda ateşini kuşanmaktır, Erdal gibi olabilmektir.
Hüseyin ve Bekir gibi ateşler
içine dalacak direnme hakkı için
halkımızın geleceği için alevlere
dalıp ölümü yenmektir, Erdal gibi...
Çünkü, "Ve her şehidimiz zaferin
somutluğudur. Dünya devrim tarihleri göstermiştir ki zafer ölme
ve öldürme kararlılığındadır." diyen
Günay Öğrener'in kararlılığına sahip
olmaktır. Hedefe yönelirken Erdal
gibi olabilmektir.
Bugün her Cepheli devrim yürüyüşünde 122'lerden öğrenerek.
"Ölme ve öldürme kararlılığındadır"
bu gerçeği hiç ama hiç unutmadan
emek ve cüretle öne çıkmaktır.
Bugün tüm Cepheliler, Erdal gibi
Adalet savaşçısı olmaktır. Halkımız,
yoldaşlarımız, vatanımız için Adalet
olacağız. İrade savaşında zafere
ancak böyle ulaşabiliriz.
Bundan dolayıdır ki bugün halkın
ADALETİ demek Erdal olmak demektir. Cepheli’nin hedefi Erdal olabilmektir.
Sonuç olarak: Kim kimi yeniden
yarattı? Erdal bizi yeniden yaratmaktadır.
Selam Olsun Erdal'a,
Erdallar'a!
BİN SELAM...
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Merhaba,
Bir süredir buraları yani hapishaneleri anlatmaya çalışıyoruz. Yaşanan
gelişmeler karşısında neler hissediyoruz, neler düşünüyoruz, günlük
yaşamda neler yapıyoruz, ne gibi
hak ihlalleri ile karşılaşıyoruz vb. pekçok konuyu yazmaya çalıştık. Buraları
bu biçimiyle sizlere aktarmaya devam
etmek istedim.
Burada kimimiz yeni tutsak düştük, kimimiz yıllardır buradayız ve
bundan sonrası için de uzun bir süre
burada kalacak olanlarımız var.
Bugüne kadar yaşayıp gördüklerimiz,
tecrübe ettiklerimiz yanında tecrübe
edineceklerimiz de bir hayli fazla.
Dışarıyı olabildiğince gazete ve
TV'lerden takip etmeye çalışıyoruz.
Halklarımızın yaşadığı zulmü, depremi vb. gördükçe düşmana öfke ve
kinimiz bir kat daha artıyor.
Halklarımızın o durumu yüreğimizi
sızlatır. "Ah şimdi şurada olacaktık
ki..." demeye başlarız. Hesap defterimize yazarız ve özgür tutsaklık

Hasan'a
...
Kim kimin
peşinde
ey ahmaklar
Kaçan sizsiniz
Kovalayan
Hasan'dır
Tepeden tırnağa
umut
Tepeden tırnağa bilinç
Ve öfke ve kin ve sevgidir Hasan
Peşinizdedir,
Döktüğünüz kanın

30

koşullarında düşmandan hesap sormanın ne demek olduğunu bilir ve ona
göre hareket etmeye çalışırız. Daha
fazla eğitim, donanım sağlamak görevimizdir. Kendimizi dışarıya bu biçimiyle hazırlarız.
Halklarımızın yaşadıklarıyla sızlayan yüreğimiz yoldaşlarımızın şehitliğini öğrendiğimiz zaman daha bir
hissettirir kendini, yüreğimiz kabarır,
kabarır... sığmaz olur hücrelere, koğuşa. Yüreğimizin sızısı gözlerimizdeki öfkeye-kine dönüşür. Zordur şehit
haberi almak. Son yolculuğunda
yanında olamamak, tabutunu omuzlayamamak, gelecek güzel günlere
olan inancını sıkılı yumruğunla birlikte mezarı başında haykırmamak,
mezar taşına dokunamamak. Yapmak
istediklerin, haberi aldığında sıralanır
birer birer kafanda.
Tüm bunları düşünürken asıl olarak onun yerine ben olmalıydım diye
geçirirsin içinden. Bilirsin aslında
mücadelenin can bedeli ilerlediğini ve
bir gün mutlaka sıranın sana da geleceğini ama ölümü yoldaşına konduramazsın. Yanında bulunup ona siper
olmayı istersin. Bu duyguyu en yakıcı biçimde Dayı'mızın şehitliğinde hissetmiştim. Erken bir veda oldu
Dayı'mızın vedası. Daha yapacak
çok işimiz, daha yürüyecek çok yolumuz vardı. Halklarımıza devrimi

armağan edişimizi görecek yaşayacaktı. Vatanımıza geldiğinde karşılayacaktık onu. Bu duygularla izlemiştim tüm gün televizyonu. Hiç
ağlamamıştık, göz yaşlarımızı içimize akıtmış sadece kendimize göstermiştik, kinimizi ise düşmana.
Şehitlikle birlikte yaşadığımız fiziki
bir ayrılıktır. Dayı'mızın ve tüm şehitlerimizin yol göstericiliği, inancı ve
kararlılığıyla adımlıyoruz yolumuzu.
Sloganlarımızı gönderiyoruz gökyüzüne, söz veriyoruz hiçbir koşulda
başımızı zalim karşısında eğmeyeceğimize dair. Her şehidimizin sorumluluğunu alıyoruz omuzlarımıza.
Faşizm koşullarında yaşıyoruz.
Halk iktidarını kurana dek nice acılar yaşayacak, nice saldırılara maruz
kalıp bedeller ödeyeceğiz. Özgür tutsaklıkta payımıza ne düşecekse ödemeye hazırız. Şehitlerimiz bu konuda güç veriyor bizlere. Yaşadığımız
her gün onları andığımız her an, yeni
insanı yaratma konusunda daha fazla çalışmamız gerektiğini görüyoruz
bir kez daha.
Şehit düşenlerimizin haberini
almak büyütüyor bizleri aynı zamanda. Sözümüzdür, onlara gelecek güzel
günleri armağan edeceğiz.
Bakırköy Kadın Hapishanesi
Aysun AKDAĞ

Aldığınız canın

Sağınıza solunuza

Kırdığınız fidanların
Hesabını sormak için...

Hasan her yerdedir
Ensenizde duyduğunuz
Hasan'ın soluğudur
Bundan böyle Hasan biziz
İşte eşgalimiz

Kim kimin peşinde ey katiller
Tutulan yollar
Kurulan pusular
Hasan sizi bulamasın diyedir
Nafiledir
Hasan sizi buldu
Hasan sizi bulacak
Hasan hesap soracak
Kim kimin peşinde
ey kan içiciler
Bakın ardınıza

Gözlerimiz kin renginde
Ellerimiz Hasan
Aklımız Selim
Ve yüreğimiz
Her daim Dev-Genç’lidir bizim
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KİMSE FAŞİZMDEN HUKUK VE ADALET BEKLEMESİN!

Halkların bütün acılarının
hesabını sormak için

160 dolarlık biftek ısmarlayan
emperyalizmin soytarılarına kadar onlarca haber çıkıyor...
Bunlar çok normal haberlermiş
gibi yazılıyor. Bunları normal görmemiz, hatta hayranlıkla, imrenerek izlememiz isteniyor. Yetmiyor, onların o zevk
ve sefayı sürebilmeleri için canımızı önlerine siper etmemiz
isteniyor bizden.
Oysa milyonlarcamız açlıktan ölüyoruz. Açların sayısı milyarlarla ifade ediliyor. Ve çok normalmiş gibi, sadece bir burjuvanın, sadece bir seferlik eğlencesi için 50 binimizin bir aylık ürettiği değere el konuyor. Böyle
bir tabloda, burjuvadan bahsederken
kafamızda bir insan canlandırmak
mümkün mü acaba? Bu duruma, "demokrasi" demek mümkün mü? Hatta
bu durumu, "liberalizm", "demokrasi",
"diktatörlük" gibi politik kavramlarla tanımlamak yeter mi? İnsanın aklına
dünyanın en ağır hareketleri geliyor.
Demek ki, "kapitalizm” demek, "bur-

juva" demek dünyanın en ağır hareketleriyle eşanlamlı şeyler demek.
"Sınıf kini" tanımı tam da burada anlam kazanıyor. Sırf bu lüks
yaşam için, açlıktan ölenlerin, işsiz
kalanların, tüm emekçilerin bu tablo karşısındaki düşünceleri, duyguları, başka ne olabilir ki? Bu tablonun bilincine az-çok varan her
emekçi kuşkusuz kapitalizme ve burjuvaziye büyük bir kin duyuyordur, duyacaktır. Aksi düşünülemez bile.
Ve dünyadaki bu tablonun yükünü
sırtımıza yüklerken, açlığımızı, yoksulluğumuzu "kriz var" diye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Krizlerin nedeni
de bu lüks tüketim, ama görünüyor ki,
lüks tüketimde değil, halkın tüketiminde düşüş oluyor.
Yetiyor mu? Hayır!
Ülkeler işgal ediliyor, yağmalanıyor. Emperyalist işgal ve paylaşım savaşlarında yüz binlerle, milyonlarla ölmemiz isteniyor.
Evet, açlıktan ve savaşlardan milyonlarcamız öleceğiz ki, burjuvalar
aya seyahat yapabilsinler, havuzları
viskiyle doldurup, lüks yatlarda sefa
sürebilsinler!
İnsan kin dışında ne hissedebilir ki?
Tepeden tırnağa, duyduğumuz sınıf kinidir…

Vay be Erdal Abi
Sen de mi kavuştun sevdiğine
***
Demedik mi, it sürüleri size
Bizi bitiremeyeceksiniz diye
Hücrelere atsanız ne olur ha
İşte yine yağıyoruz üstünüze
Yiğidi çoktur Çorum'un
Toprağı bereketlidir
Siz vurdukça da çoğalır
Satı olur
Zehra olur
Gülender olur
Perihan olur
Yine geliriz
Hepimizi atarsanız hücrelere
belki senelerce görmez
Çorum'un toprağı bizi
Ama yine geliriz
İrfan olur
Özlem olur
Hüseyin oluruz
Yine geliriz

Siz vurdukça biz çoğalırız
Ergani olur
Gazi olur
Selhan olur
Erdal oluruz
Yine geliriz...
Sorulacak çok hesabımız var
sizden
Engin için
Erdal için...
Bekleyin
Yine geleceğiz
Haziran 2012

Sınıf Kini

Burjuvazinin Lüks Eğlenceleri
İçin Açlıktan Ölüyoruz!
50 Bin İşçi Bir Ay Çalışacak,
Bir Burjuva, Aya, Geziye Gitsin
Diye…
21 Haziran 2012 tarihli Hürriyet
gazetesinin arka sayfasındaki haber:
"Ay biletleri satışa çıkıyor. Uçuşun
bedeli 100 milyon sterlin." şeklindeydi. Bir işçinin bir ayda 2 bin sterlin değer ürettiğini varsayarsak, bir
uçuş için 50 bin işçinin bir ay boyunca çalışması gerektiği ortaya çıkıyor.
Hürriyet'in arka sayfasında yer
alan başka bir haberde de; maliyeti 1,8
milyon dolar olan "tatil köyü gibi
lüks yat"ın tasarım haberi vardı.
Benzeri haberleri burjuvazinin tüm gazetelerinde sıklıkla görmek mümkün... Lüks bir restoranda köpeğine

ERDAL DALGIÇ'A
YİNE GELECEĞİZ
Bir haber geldi İstanbul'dan
Bir işkencehaneyi vurmuş
bizimkiler
Ne çok sevindim bir bilsen
Vurulan
Engin'imize de işkence yapılan
karakolmuş
Arayıp söylemişler de
Engin'in hesabını sorduk
Sormaya devam edeceğiz, diye
***
Vay be yiğitler
Yine saldınız korkuyu
katillerin içine
Ne zaman görülmüş zaten
yoldaşlarımızı unuttuğunuz
***
Ve bir haber daha geldi
bir şehidimiz var:
Erdal DALGIÇ

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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Bu Halk, Bu Vatan Bizim! Kahrolsun Faşizm Kahrolsun Emperyalizm!
Acısıyla, Sevi̇nci̇yle, Gelenekleriyle

Anadolu Halklar Mozaiği:

Arap Halkının Gelenekleri - 2

Dünden Bugüne

dikkati çeken bir nokta Araplar'ın genel olarak yaşamakta
olduğu yerlerin sınır bölgeleri
olduğudur. Bundan dolayı çeşitli dönemlerde tarihsel süreç
içinde değişik halklar birarada
yaşamıştır. Bu birliktelik doğal
olarak halklar arası kültürel birlikteliğe neden olmuştur.
Ayrıca yerleşilen bu şehirlerin
binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu
düşünürsek, bu tarihsel geçmiş aynı
zamanda Arapların köklü ve zengin
bir kültür birikimine sahip olduğunu
gösterir.

HALK
GERÇEĞİMİZ

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
2012
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Yürüyüş’ün 330. sayısında Arap
halkının tarihine ve özellikle direniş
geleneğine değinmiştik. Bu bölümümüzde Arap halkının kültürüne, geleneklerine değineceğiz.
Türkiye’deki Arapların nüfusuyla
ilgili çok değişik rakamlar veriliyor.
Ülkemizdeki azınlıkların varlığının
mümkünse hiç duyulmamasını isteyen burjuvazi bu sayımları da yapmıyor. Bu yüzden nüfus, bazı kurumların yaptıkları araştırmalara göre
söyleniyor. 500 binden 2 milyona
kadar değişik rakamlar söyleniyor.
1965 nüfus sayımında sayıları 365
bin olarak geçiyor.
2008 yılında Milli Güvenlik Kurulu 'Türkiye'deki Etnik Grupların
Dağılım Raporu' hazırlanması için
bir talimat vermiş; sonuçları basında
yayınlanmıştı. Erciyes, Elazığ, Fırat
ve Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki
öğretim görevlileri tarafından hazırlanan rapora göre başta Siirt, Şırnak,
Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve İstanbul'da yaşıyorlar.
Türkiye'deki nüfusları 870 bin olarak
gösteriliyor. Dünya genelinde etnik
köken, dil ve din araştırmaları yapan
Amerikan merkezli United States
Center For World Mission (USCWM)
adlı vakfın aralık 2008 verilerine
göre Arapların Türkiye’deki nüfusu
1 milyon 839 bin.
Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan
Arapların büyük bir kısmı Alevi'dir.
Özellikle Hatay Antakya’da Hıristiyan
Ortodokslar da yaşamaktadır. Doğu
ve Güneydoğu bölgelerindeki Araplar
ise Şafii mezhebine mensuptur.
Bir çok milliyete kucak açmış
olan Anadolu toprakları bir kültür
hazinesine sahiptir. Bunlardan biri
de Arapların kültürel zenginliğidir.
Yerleşim alanlarına bakıldığında

Evlenme Geleneği
Evlenmelerde, toplumsal konum,
geçim derdi ve kültürel ayrılıklar
belirleyici etkenler arasındadır. Antakya, İskenderun gibi merkezlerde
bu anlayış büyük ölçüde değişmekle
birlikte, diğer ilçelerde ve köylerde
etkisi devam ediyor. Genelde görücü
usulu yaygındır. Başlık, Antakya’da
“Hak”, Reyhanlı’da “Kan Parası”,
Samandağ’da “Besleme Hakkı” diye
adlandırılır. Nişan salonda değil ise,
kız evinde yapılır. Kadın-erkek birlikte eğlenilir.
Düğün genellikle Pazar ya da
Perşembe günü yapılır. Şehirlerde
nikah çağrısı, kasabalarda ise “okuntu” (davetiye) gönderilir. İskenderun’da “Maşta” denen kadın, kapı
kapı gezerek halkı düğüne davet
eder. Düğünden bir gece önce kına
gecesi yapılır. Düğünler genellikle
yemekli olur. Bir hafta öncesinden
ekmek açılır, etli yemekler daha fazla
ağırlıktadır. Misafirlere “Tini” denen
incir rakısı sunulur. Kına gecesi, kız
evine getirilen çeyiz, kız evininkiyle
birlikte oğlan evine gönderilir. Ertesi
gün düğün alayı gelini almaya gelir.
Alay, gelin arabasının arkasından
gelir. Gelinin kapısına, evine bağlı
olsun sadık olsun diye bir topak hamur yapıştırılır.
Ertesi gün, İskenderun ve Yayladağı'nda “Süpha Günü” diye ad-

landırılır. Kadınlar çeşitli armağanlarla
gelin görmeye gider. Birkaç gün
sonra kız evine gidilir, akrabalar yemeğe çağrılır.
Evlenen genç kızların, gelinlerin
kayınvalidesine ve kayınpederine
karşı çok saygılı olduğu görülür.

Arap Alevileri
ve Cem Törenleri
Arap kültürüne göre cem törenlerine sadece erkekler alınır. Cem
törenleri hakkında şu bilgi veriliyor:
"Herkes cem törenlerine alınmazdı.
Belirli bir eğitimden sonra gençler
ancak cemlere katılmaya hak kazanabilirler.”

Sır Tutma
Herkes cem törenlerine alınmaz.
13-14 yaşına basan erkeklere bir
amca seçilir, dini ve tarihi bilgiler
öğretilir. Bu eğitimden sonra ancak
gençler cem törenlerine katılmaya
hak kazanabilirler. Bu ise daha sonraki
yaşamında sır olarak saklanan ve
kimseye anlatılmayan bir konudur.

Bayramlar
Sünni ve Alevi Araplar'ın bir çok
bayramları ortaktır. Kurban bayramı,
birlikte olmaktan kaynaklanan ortak
yaşam nedeniyle kutlanır. Arap Alevileri arasında Ramazan Bayramı
da 'adettir' kutlanır. Mezhepler arasındaki farklılıktan dolayı müslümanların genel olarak anlaşamadığı
tarihler, Arap halkının değişik mezheplere inananların arasında da anlaşmazlık noktasıdır.
Alevi Araplar'ın kendilerine özgü
dini bayramları vardır. Ayrıca Alevilerde önemli olan ama daha küçük
bir çevre tarafından kutlanan geceler
-Leyle- vardır.
Alevilikte en önemli bayramlar;
Kurban Bayramı, Gadir Bayramı,
14 Şubat'ta kutlanan yılbaşı, 30
Mart'ta kutlanan Yumurta Bayramı
-İyd Essabataaş- ve 14 Temmuz'da

KİMSE FAŞİZMDEN HUKUK VE ADALET BEKLEMESİN!

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
Bülent Ülkü, "Halkıma ait bir
bedene zarar vermeye hakkım yok"
der. Halkı için ölümsüzleşmiş bir
Cepheli'dir Bülent Ülkü. Cepheli bilincini, yaşamını, bedenini, her şeyini
halkına feda edendir. Feda ettiği canı
da mücadeleye yararlı hale getirmek
Cepheli'nin elindedir. Kendisini verdiği
mücadeleden alıkoyacak programsızlığa veya hastalığa, hiçbir şeye müsade
etmez. Engellemek için önlemini alır.
Cepheli nasıl zamanını boşa geçirmemek ya da işleri aksatmamak için
gününü programlıyorsa, yine işlerin
mücadelenin aksamaması için, hasta
olmamak için önlemini alır.
Cepheli'nin sağlığına dikkat etmeyerek, bedenine zarar verme gibi
bir lüksü yoktur. Sağlığı yerinde olmayan Cepheli verimli olamaz. Bilir
ki, sağlığı savaşına engel olacaktır.
Cepheli sağlığı el verdiğince mücadelenin belli alanlarında faaliyet yürütür. Aksi durum faaliyetten geri
kutlanan Evvel Temmuz (Temmuz'un başlangıcı) bayramlarıdır.
Yumurta Bayramı, Evvel Temmuz
gibi bayramların Fransızlar'dan kaldığı düşüncesi genel olarak kabul
görür. Yumurta Bayramı'nın olduğu
gün halk meydanlara iner ve daha
önceden hazırladıkları yumurtaları
birbirine tokuştururlar. Evvel Temmuz
ise yazın başlangıcı, hasat mevsiminin
başlangıcının kutlanması gibi bir içerik de taşımaktadır. Yalnız 1789 Fransız İhtilali'nin yıldönümüne rastlanması ve Fransız işgali döneminde
kutlanmaya başladığı söylentilerinin
yaygın olması bu bayramın bir Fransız
bayramı olduğunu düşündürtmektedir.
Yaşlılar Antakya ve çevresindeki
ilçelerde Hristiyan Araplar'ın yaşadıklarını söyleyerek Hac Bayramı,
Arapça adıyla Gid Salip, Şemun Safa
ve Yortu Bayramı gibi bayramları
da birlikte kutladıklarını belirtiyorlar.
Ayrıca bundan 60 yıl öncesinde
Hristiyan olsun, Müslüman olsun
Araplar'ın yanısıra Kürtler'in, Türk-

Cepheli Sağlığına
Dikkat Eder

kalmasını sağlar.
Cepheli mücadelesinin içinde hiçbir boşluk bırakmaz. İşlerini aksatacak,
hastalıklara izin vermez. "Ben kendime bakarım", "Ben dikkat ederim" söylemleri doğru değildir. Bunun
aksine önlem olarak, mücadeleyi aksatmayarak, pratiğe geçirir.
Cepheli kendini dayatmaz. Cepheli'ye düşen görev, hastalanmışsa,
iyileşmek ve yeniden mücadeleye
yararlı hale gelmektir. Bunun yanı
sıra Cepheli hastalanana kadar kendine
bakmayan, hastaladıktan sonra iyileşmeye çalışan değildir. Cepheli mücadelenin her anını, her alanını düşünerek sağlığına dikkat eder. Sağlığı
yerinde olmayan Cepheli işleri omuzlayamayacak, mücadelenin belli bir
yerinde kalmak zorunda kalacaktır.
Mücadelenin zorlu koşullarında
dahi olsa Cepheli muhakkak önlemini
alır. Göz göre göre dikkatsizlik yapler'in vb. katılımıyla karavanaların
yapıldığını söyler yaşlılar.

Zanaatlar
Tahta, deri, maden, koza işleri,
ev, bıçakçılık, kalaycılık, kundura,
halı ve kumaş örme, mücevher, duvarcılık, hasırcılık, bez basmacılığı,
ipek dokuma, fes kalıpçılığı, nakış
işleme, semercilik, vb. (Tahta işleri
tezgah üretimi şeklindedir) vardır.

Müzik
Türkü, dağ havası ve halk oyunlarından örnek olarak tepki dansı.
Köylerde yaşayan halk, çobanalar
ve yüksek-dağlık bölgelerde yaşayanların arasında yaygınlık gösteren
halk müzikleri şunlardır: Dağ havaları
genelikle bir efsaneye dayanır. Halep
ve civarı Araplar'ın Dripki adıyla
bildikleri Hatay'daki tepki dansı. Kullandıkları müzik aletleri; kemençe,
keman, zurna, davul, kaval, darbuka
ve argıldır.

maz.
Cepheli sağlık sorunlarının, hastalıklarının savaşa katkısını engellemesine izin vermez. İzin vermediği
gibi, hastalığı engelleme yönünde
çaba sarfeder. Halkı için verdiği mücadeleyi aksatacak herhangi bir hastalık Cepheli için ayakbağıdır, engeldir. Dayı, mücadeleyi ileri taşımak
için "Daha hızlı koşmalıyız" der.
Cepheli mücadeleyi ileri taşımak
için, Dayı'mıza söz vermiştir. Bu
sözün yerine getirmesinde, devrim
mücadelesinde önündeki engeli sağlık
dahi olsa o engeli aşar, aşılabilecek
engelleri ise ortadan kaldırır.
Cepheli, sağlığına bireysel bir
korunma duygusuyla değil, halkına
ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk duygusuyla dikkat eder.
Aşırıya kaçmadan, abartmadan, burjuvazinin yarattığı “sağlık manyaklığı”na kapılmadan, halktan birisi
olduğunu unutmadan dikkat eder.
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Yemekler
Bulgur, ayran, et ve baharat, Arap
mutfağının temelini oluşturur. Anadolu’nun bir çok yerinde olduğu gibi
Arapların yaşadığı bölgelerde de halk
kendisi ne üretiyorsa onunla karnını
doyurur. Beslenme, büyük ölçüde
buğday ve buğdaydan elde edilen
ürünlere dayanır. Üretimi yaygın, sebze-meyve tüketimi de çoktur. Köylerde
ise bulgur ve süt ürünlerine dayanan,
sınırlı bir yemek kültürü vardır.
Patlıcan, biber, fasülye gibi yiyecekler kurutularak kışa saklanır,
özellikle Hatay bölgesinde. Tarhana,
bulgur, lor, çökelek de yazdan hazırlanan yiyeceklerdendir. Nar suyu,
biber, domates, şalgam turşusu çok
kullanılan katkılardır. Künefe, cezerye, güllaç ve lokma da tatlı türleridir. Hatay'da köylerde bazlamaya
benzer, tandırda yapılan ekmeğin hamuruna biber katılır. İlçelerde de
yufka ekmeği pişirilir.

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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Halk

Düşmanı

AKP
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AKP BASKI VE TEHDİTLE
HABERCİLİK YAPTIRIYOR!

AKP'yi eleştiren muhalif haber yapan bir çok
gazeteci bağlı bulundukları basın kuruluşlarından ya uzaklaştırıldılar ya da
başka yerlerde, başka işlerle, başka şekillerde boy göstermeye başladılar.
Medya patronları gazetecilere karşı açıktan uyarılarını yaparak; ayaklarını ne kadar uzatacaklarını, nereye
kadar uzatacaklarını belirledi. Eleştir
ama bir yere kadar, yaz ama ucundan
sadece iktidara dokundur. Yoksa ceremesini biz çekeriz... Açık açık "Bize
laf getirecek kadar ileriye gitme" diyorlar yazarlarına ve habercilerine.
Gerçekleri yazmaya çalışan gerçekleri söylemeye cesaret eden gazeteciler sindirilmeye çalışılıyor, gözdağı veriliyor. Bak böyle yaparsan, bir
daha hiçbir yerde iş bulamaz duruma
getiririm seni diyorlar.
Yapacakları haberi dahi emir altında yapıyorlar. Direktiflerle yapıyorlar. AKP'nin kulu kölesi olmuş gazetecileri görüyoruz televizyon ekranlarında. AKP'yi öven AKP'nin yalakalığını yapan basın ordusu. Güce
tapan, güç neredeyse orada kendini
gösteren bir basın halka ne anlatabilir? Hangi gerçeklerden bahsedebilir?
İktidara yakın değilseniz, iktidarı övmüyorsanız eğer, sınırlar çerçevesinde gazetecilik yapabilirsiniz sadece. Basın ahlakı basın özgürlüğü bu
mudur? Basının görevi nedir? Gerçekleri halka anlatmak gerçekleri
göstermektir. Peki basının gerçeğini
kim anlatacak?
Halk artık haber izlerken daha bilinçli izliyor. Haberlerin veriliş şekli, söylenen sözler... Artık birçok habere inanmıyor halk. Bir haberin, A
kanalında farklı, B kanalında farklı verilmesi bile haberciliğin ciddiyetinin
ne kadar zedelendiğini göstermektedir. Çoğu zaman polisin dikte ettirdiği
haberleri sunarken bile gerçek mi değil mi, doğruluk payı ne kadar var
diye araştırma yapma gereğini duymuyorsunuz. Araştırmak isteseniz
dahi araştırılmasını engelleyenleri

teşhir etmiyorsunuz, siniyorsunuz ve gittikçe
küçülüyorsunuz.
İşte AKP'ye muhalif
olan, aynı düşüncede
olmayan gazetecilerden Nuray Mert, Banu
Güven, Can Dündar,
Çiğdem Anad, Tufan
Türenç, Oktay Ekşi,
Yıldırım Türker, Ece
Temelkuran gibi gazeteciler medya patronları tarafından işten atıldılar. Cüneyt Özdemir
gibileri de ülkeyi terk etmekte buldu
çareyi. Sadece kendileri için korunaklı
bir dünya yaratmanın peşine düştüler.
Gerçekleri söylemek zor geldi…
Çünkü baskıya karşı direnmek ideolojik netlik ister, örgütlülük ister…
Ama onlar halktan uzak durmayı seçerek kendi bencil dünyalarında yaşadılar… Meslektaşları ile bir birlik
bile kuramadılar… Yalnız kaldılar…
Fikirlerini sattılar, ilkelerini sattılar,
değerlerini sattılar… Ama AKP kimseye acımadı. Düşüncelerini korumaya, hala yazmaya çizmeye çalışanlar ise moralsizleştiler, halka
inançlarını kaybettiler… Burjuvazinin gazetelerinde yazı yazmanın sonuçlarıdır bunlar…
Öte yandan Musa Kurt gibi örnekler var… Musa Kurt, dergimizin
bir muhabiri. Henüz iki ay oldu özgürlüğüne kavuşalı. Ama o F Tipi koşullarını yaşamış olmasına rağmen
gerçekleri savunmaktan, gerçekleri
halka anlatmaktan bir adım dahi geri
atmadı. Gazi Polis Karakolu’na feda
eylemi gerçekleştiren İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için beklerken gözaltına alındı ve tutuklandı.
Şimdi hangi gazeteci halk için gazetecilik yapıyor? Tüm baskı, baskın ve
gözdağına rağmen gerçekleri yazmaya devam ediyor Musa Kurtlar…
AKP'nin halka zulmünü anlatmaya
devam ediyorlar ve bunun için yıllarca
hapishanelerde yatmayı göze alıyorlar. Çünkü devrimci basın demek, bedeli ne olursa olsun gerçekleri halka

ulaştırmak demek.
Kaçmadı Musa polis saldırdığı
zaman. Daha yeni içerden çıktım, bir
daha girmem de demedi. Ben bedel
ödedim bu yeter demedi.
Halka iyimser bir görüntü çizmeye çalışan, hep iktidarı öven, halkı
kandıran bir basın ordusu yaratmak isteyen AKP bu çerçeveye uymayan gazetecileri de işten atmıştır.
Bu atılan gazetecilerin bir kısmı zaman zaman AKP'yi öven, AKP’nin yanında olan, özel uçaklarından inmeyenlerdendiler. Ne oldu peki, ne değişti? Artık AKP'nin gerçek yüzünü
gördüğünüz için mi atıldınız, o nedenle
mi artık AKP'yi eleştiriyorsunuz?
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir cümle kurulmuyor artık. Çünkü o yılan çıkarına denk düşmediği herkese dokunuyor. Atılan
gazeteciler nedense mevkilerinden
oldukları zaman AKP’yi eleştirmeye
başladılar.
Bu gazetecilere yarın AKP başka
bir kapı açsa hemen tersine dönecekleri de kesindir.
İktidar, dergimize gerçekleri yazdığı için kapatma cezaları veriyor, yapılan bir haber toplatma nedeni olarak gösteriliyor. Ama Yürüyüş gerçekleri yazmaktan vazgeçmiyor. Gerçekleri halka ulaştıran okurları sırtından kurşunlanıyor, felçli kalıyor
ama Yürüyüş dergisi yazmaya devam
ediyor. Teslim alınamıyor, düşüncelerinden vazgeçmiyor. "Düşüncelerimizi değiştiremezsiniz" demeye devam ediyor.
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Yoldaşımıza güven aynı zamanda
örgütüne ve halkına
güvendir. Hepsi birbirine bağlıdır. Biri
olmadan diğeri olmaz.
Yoldaşına güvenmeyen örgütüne
de güvenmez ve yavaş yavaş halkına
karşı da güvensizleşir. Böylece inançsızlaşır. Bu inançsızlaşma her yere yayılır. En başta devrime inançsızlaşılır.
Güven duyduğun için gözünü kırpmadan yoldaşın için canını feda edersin, güven duyduğun için yoldaşının
kılına zarar geldiğinde öfkelenirsin, hesap sorarsın güven duyduğun için
sırtını rahatlıkla yaslarsın.
1992'nin 16-17 Nisan'ı. Üç yoldaş
bir evde kuşatılmışlar... Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta'dır
bu Devrimci Solcular’ın adları…
Düşmanın teslim ol çağrılarını reddederler... Çatışma başlar... O durumda, kurabildikleri telefon bağlan-

Ders: Yoldaş Sevgisi
Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba,
Arkadaşlık, dostluk nedir bilirsiniz... Bundan hareketle tarif edersek,
yoldaşlık; arkadaşlığın, dostluğun
gelişmiş en üst halidir. İçi doldurulmuş, kalıcılık kazanmış, ortak bir
amaçla bütünleşmiş bir dostluk ve arkadaşlıktır. Yoldaşlık en yüce değerlerden biridir.
Yol arkadaşlığıdır, aynı yolu paylaşmak, aynı inancı, aynı idealleri
paylaşmak ve bu ideallere ulaşmak için
aynı yolu yürümekte hemfikir olmaktır. Mücadele içinde pekişir, zorlu kavgalardan, ateş çemberlerinden
birlikte geçilerek acıları yaşayarak
sınanır. Bu yol zorlu bir yoldur.
Gözaltılar, baskılar, işkenceler, tutsaklıklar, kayıplar, şehitlikler vardır. Aynı zamanda, sevinç,
heyacan, vefa, fedakarlık, bağlılık,
sadakat vardır. Yoldaşlık, acıyı da
sevinci de yüreğinde birlikte hissetmek, yaşamaktır.
Yoldaşlık paylaşmaktır, sahiplenmektir, acısını yüreğinde
hissetmektir, yoldaşının sorununu kendi sorunu olarak görmektir.
Bu anlamıyla yoldaşlık, en yüce değerlerden biridir.

daha fazla ölüme gönüllü yoldaşlarımız var ve burada bulunan yoldaşlarımızın yerimizi boş bırakmayacağına olan güvenimle ve mutlulukla son
görevimi yerine getirmeye gidiyorum. Vakit geldi. Başka ne söylenebilir, sözümüzün eri olduğumuzu herkes görecek. Sizi seviyorum zaferi
şehitlerimizle kazanacağız. Bir canım
var, halkıma ve siz yoldaşlarıma feda
olsun." (Canım Feda, Syf:257)
Şehit düşerken Ahmed İbili’nin
gözü arkada değildi. Geride bıraktığı
yoldaşlarının hesabını soracağını biliyordu.

 Yoldaşlık Acıyı da,
Sevinci de, Yüreğinde
Hissetmektir
Yoldaşlık, her an yanında olmaktır.
Sevincinde ağız dolusu gülebilmek, acısını yüreğinde hissetmektir. Her anına
vakıf olmaktır. Yoldaşımızı tanımaktır.
Beraber gülmek, beraber üzülmektir.
Düzen ile devrim arasındaki
tercihi yaparken özellikle insanlarımıza, halkımıza verdiğimiz değer,
tercihimizi netleştirir. Düzenin hiçbir zaman veremeyeceği değeri,
bizim saflarımızdaki insanlar her an
hisseder. Bu, sonsuz bir yoldaş
sevgisinin sonucunda ortaya çıkar.
Bu sevgiyi, yoldaşımıza verdiğimiz emekte, sabırda gösteririz. Yoldaşımıza emek harcarız. Çünkü bu saflarda tek bir insanımız bile çok değerlidir.
Mücadele içerisinde eksikliklerimiz, zaaflarımız olabiliyor. Böylesi bir
durumda bu eksik ve zaaflara karşı savaşmak tek yolumuzdur. İşte bu süreçte bize en büyük gücü yoldaşlarımız verir. Adeta bizimle birlikte savaşır. Eleştiri-özeleştiri yapmamızı
sağlar. Bu emek, moralli olmamızı sağlar, çünkü biliriz ki yanımızda yoldaşımız var.
Yoldaşımızın eli hep omuzumuzdadır. En zor zamanlarda ayağa kalkmamızı sağlar. Bazen bu el hedeflerimizi ve iddiamızı daha da büyütmemizi sağlar. Bu zorlu mücadelede
en büyük güç yoldaşlarımızla aramızdaki bağdır. Devrimcilik neden-

Yoldaş Olmak
Birbirinin
Her Şeyi Olmaktır

 Yoldaşlık İlişkilerinin
Harcı Güvendir
Hiç kimse güven duymadığı biriyle paylaşmaz, emek harcayamaz, dolayısıyla sevmez. Bu düzen, "babana
bile güvenme" anlayışını yayar. Her an
seni arkandan vurabilirler düşüncesini
aşılar. Bu yüzden insanlar, ilişki kurup
kurmamakta kararsız kalırlar. Gün gelir en yakın bildikleri arkadaşları için
bile kuşku duymaya başlarlar.
Yoldaşlık ise kuşku duymadan tereddütsüz güvenmek demektir.
Çünkü güven aynı zamanda sevgiyi, paylaşmayı ve her koşulda sahiplenmeyi beraberinde getirir.

tısında diğer yoldaşlarının durumunu
sorarlar... Kendinden çok yoldaşlarını düşünmek vardır burada hemde biraz sonra öleceğini bilerek.
Ahmet İbili, 19 Aralık katliamı olduğunda bedenini tutuşturmadan önce
yoldaşlarına şöyle sesleniyor;
"Yoldaşlar!
Ölüm orucu direnişine başlarken
halkımıza bir söz vermiştik. Düşmanın
bizi teslim almak için girişeceği hiçbir saldırıya fırsat vermeyeceğimizi
dosta düşmana açıkladık. Bugün içeride ve dışarıda başlattığımız direniş
düşmanın tüm politikalarını bozdu.
Bizi operasyon yapmakla tehdit ettiler. Böyle bir şeye girişilirse kendimizi
yakarız dedik. Yoldaşlar düşman geldi ve şimdi sözümüzü yerine getirme
zamanı. Biliyorum ki, Ümraniye Hapishanesi’nde tüm mevzilerimizden
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Yoldaşımızın eli hep omuzumuzdadır.
En zor zamanlarda ayağa kalkmamızı

ki her anı direnişlerle dolu olan
lerimizden biridir ve bu mücasağlar.
Bazen
bu
el
hedeflerimizi
ve
bir tarihe sahip bir hareketin
delede yoldaş sevgisinin olmaiddiamızı
daha
da
büyütmemizi
sağlar.
yoldaşları olmak ayrı bir mutsı zorunluluktur. Bu sevgi olBu zorlu mücadelede en büyük güç
luluk ve onurdur.
madan devrimciliğimiz büyüİşte bu mutluluğu, bu onuru
yemez.
yoldaşlarımızla aramızdaki bağdır.
ve gururu herkesin yaşamaya
Yoldaşlık ilişkilerinde geDevrimcilik nedenlerimizden biridir ve
hakkı vardır. Halkımız böylesi
rekeni yapmak, bizlerin "göbu mücadelede yoldaş sevgisinin
güzel duyguları yaşamayı en
rev"den de önce, devrimci terolması zorunluluktur. Bu sevgi
çok hak edendir.
cihimizin gereğidir.
olmadan devrimciliğimiz büyüyemez!
Yoldaşlık her lokmayı payBu sevgiyi, herkese taşımalaşan bir ahlak... Saldırı tehditlıyız. Daha da büyütmeliyiz.
lerine sloganlarla marşlarla, bazen ğerlerin özetlendiği sözlerdir bunlar. Daha fazla insan örgütleyerek, onları
Bizim sevgimiz böyledir. Ölür- devrimci saflara katıp, "Büyük aile"nin
de gülüp geçerek yanıt veren bir dirençtir...
ken bile bu sevgimizi yoldaşlarımız- birer parçası haline getirmeliyiz.
la paylaşırız. Bu sevgi, yarın yanaBir değil iki, üç değil binlerce yüğından gayri, her şeyi paylaşmaktır. rek, yoldaş sevgisiyle çarpmalıdır.
Yoldaşlık; Omuz Omuza
Ama sadece paylaşmak, pay etmek de- Bu kavgada, insanlarımız aynı yola baş
Olmaktır
ğildir. Her yerde, her zaman beraber koymanın, birlikte dövüşmenin, birYoldaşlık, yoldaşının omzunu omyükseltmektir kavgayı, omuz omuza likte hesap sormanın ve birlikte ölzunda hissetmektir. Birlikte mücadedövüşmektir.
menin mutluluğunu yaşamalıdır.
le etmek, birlikte savaşmak, birlikte ölBu zorlu mücadelede yürüyüşüEvet bu kavga bizi birleştiriyor,
mektir.
kavgamızdan uzaklaşırsak ortada sev- müze devam ederken yoldaşlarımızYoldaşlık örgütsel yaşamın en sodan güç almalıyız sevgimizi büyütüp,
gi de kalmaz.
mutlanmış ifadesidir. Tarihimiz yoldaş
kinimizi bileyerek savaşmalıyız.
sevgisinin en güzel örnekleriyle doluDayı'mızın dediği gibi, “yoldaş olYoldaşlık Emek Vermektir
dur. Tarihimizdeki her direnişle düşmana
Yoldaşının eksik ve hatasını ken- mak bir çift göz olmaktır. Biri ağladarbeler vurduk. Teslim olmamayı,
di eksik ve hatası; yanlışının kendi dığında diğeri gülmez.” Birlikte siölümü tilililerle karşılamayı, yoldaşlaperden sipere koşarak, birlikte kuşatyanlışı olarak bilmektir.
rımıza duyduğumuz sonsuz sevgimizYoldaşını "idare etmemektir" maları yaracak, birlikte günlerce yüle, düşmana olan öfkemizle başardık.
Yani eleştirmektir. "Aram bozulma- rüyecek, birlikte çalışacak, birlikte he7 yıl süren "büyük ölüm orucu" disın" diye düşünmemek; eksiklikleri- yecanlanacak, çoşku duyacak, birlikrenişinde yoldaşlığın en güzel örnekni görmezden gelmemek, üzerini ka- te şehit düşeceğiz...
lerini sergiledik. Direnişçilerimiz,
Tüm bu duyguları canımızdan çok
patmamaktır. Böyle bir tarz düzenin aryoldaşlarını ne kadar çok sevdiklerisevdiğimiz
yoldaşlarımızla beraber
kadaşlık ilişkisidir. Bu tarz en kaba hani dile getirmişlerdir. 19 Aralık'ta beliyle çıkar ilişkisidir. Belki kısa süre- yaşayacağız. Yoldaşlarımız omzudenini tutuşturan Berrin Bıçkılar'ın son
li bir ilişki yakalanır ama kalıcı olmaz. muzun üstünde şehit düşecek, silahıanında dahi yoldaşlarını düşünerek heÇünkü yoldaşının gelişmesi, değişmesi nı alıp biz yola devam edeceğiz. Beldiyeler vermesi bu sevginin en somut
için gereken emek gösterilmemiştir. ki yaralanacak, yarasına bakacağız.
göstergesidir. Selma Kubat, bedenini
Güler Zere yoldaşımızı birimiz heOysa eleştirmek; emeğin ve sevginin
tutuşturmadan önce yoldaşlarına döpimiz, hepimiz birimiz için diyerek zulen yoğun halidir.
nüp; "Yoldaşlar sizi çok seviyorum."
Devrimci bir tarzda ele alınan yol- mün elinden çekip aldık. Bu, sonsuz bir
diye seslenmiştir. Yine Ahmet İbili’nin
yoldaş sevgisinin sonucudur."Sevgidaşlık ilişkisinde eleştiri ve özeleştişu sözleri her okuduğumuzda bize yolmizle yaşatacağız seni." dedik.
ri temeldir. Bu anlamıyla emek ve sadaşlağın ne demek olduğunu gösterir:
Cepheli; yoldaşıyla gerektiğinde
bır süreklidir.
"Hepinizin benim yerimde olmak isdüşmana sıkılı bir yumruk olan; geDevrimci,
yoldaşının
yanlışını
götediğinizi biliyorum ama ben yerimden
rektiğinde yoldaşının eksiğini kendi
memnunum. Sizlerin yoldaşı olmaktan rüp düzelten, tekrar ortaya çıkma- eksiği sayacak kadar örgütü sahiplegurur duyuyorum. Bu ekipte sizlerle be- ması için yardımcı olan, güç veren an- nen; gerektiğindeyse yoldaşının canraber olmaktan mutluyum. Bir canım cak idare etmeyen bir tarzdır.
sız bedeni için bile tereddütsüz ölümü
var feda olsun halkımıza demiştik, butercih eden kişidir. Yoldaş olmak birYoldaşlık Bir Değil
nun gereğini sizin için de, tüm yoldaşbirinin her şeyi olmaktır. Yoldaşlık dılarım için de yapacağım. Hepinizi se- İki-Üç değil, Binlerce
şında başka yol yok.
viyorum." (Canım Feda syf: 255)
Yürek Olmaktır
Sevgili okurlar; Hepinizi yoldaş sıBu sözlerde sonsuz bir sevgi, sayYoldaş olmak en yüce değerlerden caklığıyla selamlayarak ayrılıyoruz.
gı vardır. Vefa, fedarkarlık vardır, biridir. Bu yüzden yoldaş olmak büyük Haftaya başka bir konuda görüşmek
yoldaşlarına güven vardır. En güzel de- bir mutluluk, gurur ve onurdur. Hele- üzere...
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3. Geleneksel Tavır Kültür ve Sanat Festivali Gerçekleştirildi

“AYDIN VE SANATÇILAR SON SÖZÜ
FAŞİZME BIRAKMAZLAR!”
Geleneksel Tavır Kültür ve Sanat
Festivali’nin üçüncüsü 21-23 Eylül
tarihlerinde İstanbul Okmeydanı’nda
yapıldı. “Aydın ve Sanatçılar Son
Sözü Faşizme Bırakmaz!” şiarıyla
yapılan festivalin ilk günü, yağmur
nedeniyle programlar Sibel Yalçın
Parkı’ndan İdil Kültür Merkezi’ne
alındı.
İdil Kültür Merkezi’nde kitap
stantları ve özgür tutsakların el ürünleri sergilendi. İlk gün Tavır Festivali’nin sahne konukları Tiyatro Simurg ve Samsun Sanat Tiyatrosu
Sanat Yönetmeni Yaşar Gündem’di.
Hazırladıkları gösterileri seyirci ile
paylaştılar.
İkinci gün olan 22 Eylül günü
ise yağış olmadığı için program Sibel
Yalçın Parkı’nda devam etti.
Festivalin ikinci günü “Politik Sinema” ve “Toplumcu Sanatta İz Bırakanlar Ruhi Su, Güngör Gençay
ve Rıfat Ilgaz” konulu söyleşilerle
Grup Yorum ve Hüseyin Turan konserleri oldu.
“Politik Si-

nema” konulu söyleşiye konuşmacı
olarak Grup Yorum üyesi İnan Altın,
İdil Kültür Merkezi’nden Veysel Şahin ve yönetmen Ezel Akay katıldı.
“Şu veya bu şekilde sinemanın
politikayla ilgisi her zaman var” diyerek söze başlayan Altın, söyleşide
bilinçli olarak çekilen politik filmleri
ele alacaklarını söyledi. Altın, ayrıca
ilk defa uzun metrajlı bir film çektiklerini ve bu film aracılığıyla tecriti
çok etkili bir şekilde tartıştırabilecekleri düşüncesiyle hareket ettiklerini
belirtti.
Yönetmen Ezel Akay ise politik
sinemanın, Nazi propagandası yapan
filmlere kadar geniş bir yelpazesi
olduğunu söyledi. Akay da farklı görünse bile pek çok filmin politik kaygılarla çekildiğini belirtti ve buna
örnek olarak Top Gun filmini gösterdi.
Akay, Top Gun filminin uçak pazarlamak için çekilen bir film olduğunu
söyledi.
Akay, ayrıca sinemanın tabiatı
gereği politik olduğunu belirterek,
“Toplumsal etkisinden söz etmeme
gibi bir durum yok. Ayrıca sinama
bir kitle sanatıdır. Kitle olmadan
belki bir tablodan bahsedilebilir.
Ama kitle olmadan sinemadan
bahsedilemez. Politika zaten sinamaya içkin bir özellik” dedi.
F Tipi konulu çekilen sinema
filmine de değinen Akay, yaygın
dağıtıldığında etkili olacağını
düşündüğünü ve çektikleri filmlerin herbirinin birer sanat eseri
olduğunu söyledi.
Veysel Şahin konuşmasına,

“Bu ülkede politik sinemadan bahsedeceksek Yılmaz Güney’den bahsetmek zorundayız” diyerek başladı.
Şahin, Yılmaz Güney’in kendisinin
politik olduğunu, dünyayı değiştirme
gibi bir hedefinin olduğunu ve bunu
sanatına yansıttığını söyledi. Yılmaz
Güney’in sosyalist gerçekçi olduğunu,
sinemalarının hep hayatın içinde olduğunu belirten Şahin, “Bazı çok
bilmişler ‘Yılmaz Güney’in sinemasını politikasından ayrı tutmak gerekli’
der. Böyle bir şey mümkün değildir.
Eşyanın tabiatına aykırıdır” dedi.
Yılmaz Güney’in de aşılması, ileriye taşınması gerektiğini belirten
Şahin, sinemada da tekellerin oluştuğunu, yönetmenlerin kendi kendilerine otosansür uyguladığını, bunun
aşılması gerektiğini vurguladı.
“Toplumcu Sanatta İz Bırakanlar
Ruhi Su, Güngör Gençay ve Rıfat
Ilgaz” konulu söyleşiyi Osman Bozkurt yönetti. Söyleşide konuşan İbrahim Karaca, Rıfat Ilgaz’ı; Çağlar
Mirik, Güngör Gençay’ı; Sönmez
Targan ise Ruhi Su’yu anlattılar.
İbrahim Karaca, Rıfat Ilgaz’ı anlatırken, Ilgaz’ın halkı anlattığını,
bu yüzden halkın onu bağrına bastığını, egemenlerin ise hapse attığını
söyledi.
Çağlar Mirik, festivalin sloganı
olan “Aydın ve Sanatçılar Son Sözü
Faşizme Bırakmazlar” sözünün Güngör Gençay’ı anlattığını söyledi. Mirik, Güngör Gençay’ın 12 Eylül koşullarında susmayarak, “Gerçek Sanat” dergisini çıkardığını söyledi.
Sönmez Tarhan ise herkesin Ruhi
Su’nun sanatından bahsettiğini ama
kendisinin aynı zamanda su katılmamış bir komünist olduğunu belirtti.
Festivalde TAYAD’lı Aileler, feda
savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın anısına
lokma dağıttılar.
İkinci gün programı, sırasıyla;
Grup Yorum ve Hüseyin Turan konserleriyle devam etti. Türkü ve marşlarını söyleyen Grup Yorum üyeleri,
emperyalizmin Suriye’ye saldırmasının sebebinin; Suriye’nin emperyalizme bağımlı olmayarak, ülkelerine
emperyalist üsler kurdurmayarak,
dünyaya emperyalistler açısından
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kötü örnek olması olduğunu söylediler. Yorum üyeleri, AKP iktidarının
saldırılarına da değinerek, halkın tek
eksiğinin örgütlülük olduğunu ve
milyonları örgütleyeceklerini söylediler.
Grup Yorum’un ardından sahneye
çıkan Hüseyin Turan, bu festivalde,
bu kitle karşısında olmaktan onur
duyduğunu söyledi. Festivalin 2.
günü, Hüseyin Turan’ın söylediği
türküler, semah ve halayların ardından
sona erdi.
Üçüncü ve son gün olan 23 Eylül
günü festival programı, şair Şükrü
Erbaş ve tiyatrocu Özgür Başkaya’nın
konuşmacı olarak katıldığı toplumcu
sanat söyleşisiyle başladı. Söyleşide
açılışı yapan Veysel Şahin, sosyalist
sanatın her alanında baskının olduğunu söyleyerek, son olarak Grup
Yorum elemanlarına yapılan işkenceyi
örnek gösterdi. Ardından sözü konuşmacılara bıraktı.
Şükrü Erbaş, yeni bir dünya kurabilmek için yaratılan hafıza kaybından kurtulmanın gerekli olduğuna
değindi. Hallacı Mansur’un “Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı
çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir” sözlerini hatırlatan Erbaş, “Grup
Yorum üyelerine yapılanları kimse
duymuyorsa işte o zaman cehennemi
yaşıyoruzdur” dedi. Erbaş, konuşmasının devamında, devrimci düşüncenin yaygınlaşmasının, devrimci
kültürü yaygınlaştırarak mümkün

olacağını vurguladı.
Özgür Başkaya da konuşmasında
toplumcu tiyatronun halkın sorunlarını
işleyen tiyatro olarak anıldığını, bunun
yeterli bir tanım olmadığını, toplumcu
tiyatronun sosyalist tiyatro olabileceğini, ezenler ile ezilenlerin savaşında
tiyatrocunun da yerini belirlemesi gerektiğini söyledi. Sanatın, politikadan
bağımsız olamayacağını özellikle vurgulayan Başkaya, “Bunu iddia eden
sanatçılar da politikadan bağımsız
falan değillerdir” diyerek, bu sanatçıların, ezenlerin tarafında olduklarını,
onlara hizmet ettiklerini belirtti.
Tekrar söz alan Şükrü Erbaş, sanatçının sorumluluklarına değinerek,
“Zulme karşı bir cümle kurmuyorsan
sen alçaksın. Çünkü zulme ortak oluyor, o zulmü üretiyorsun” dedi.
Özgür Başkaya ise, önce Marks’ın
“Para insanlığın yabancılaşmış erkidir” tanımını söyledi ve “Bankaların
sanatta ne işi var?” sorusunu yöneltti.
Başkaya, “Paranın, yani insanlığın
yabancılaşmış erkinin sanatı!” diyerek
kendi sorusunu cevapladı. Kapitalizmin paraya bakacağını, onlar için
rafta duran kitap ile tuvalet kağıdının
aynı olduğunu söyleyen Başkaya,
“Yani tekelci kapitalizm, insanlarla
oynamaya devam ediyor. Oyuncak
olmamamız lazım” dedi.
Diziler üzerinde de duran Başkaya,
“Dizi bir; uyutmak için, ‘isyan etmesin,
yarın da iş yerinde onu konuşsun’
diye, iki; para için çekilir. Peki, nasıl

olur da koca tiyatrocular, sanatçılar
çıkıyor bunlara. Bunları söylemeden
olmaz. Teşhir etmek lazım bunları.
İnsanlık onuruna topyekün bir saldırı
var. Bu saldırı herkese. Buna karşı
onurumuzu korumamız lazım” diyerek
sözlerini bitirdi.
Söyleşinin ardından sahne gösterileri başladı. Sahneye ilk olarak,
“Ruhi Su yüz yaşında. Türkülerin
devrimci sesi yüz yaşında!” denilerek
Ruhi Su Dostlar Korosu davet edildi.
Koro, Ruhi Su’nun düzenlediği türkü
ve marşları seslendirdi.
Daha sonra sahneye çıkan Özgür
Başkaya, Nazım Hikmet’in “Şeyh
Bedreddin Destanı” şiirini tek kişilik
oyun olarak sergiledi.
Başkaya’nın ardından, İdil Kültür
Merkezi Halkoyunları Ekibi sahneye
çıkarak Antep yöresi halkoyunu gösterisini sergilediler.
Ardından sahneye çıkan Grup
Abdal üyeleri, yaptıkları konuşmada
iki sebeple burada olmalarının önemli
olduğunu söylediler; Hakim ideolojiye
alternatif bir şeyler yapmak isteyen
Tavır Dergisi’nin festivali olması ve
son zamanlarda yoğun baskı yaşayan
Grup Yorum ile birlikte hareket ediyor
olmak...
Grup Abdal’ın türkülerinin ardından, festivalin son konserini Grup
Yorum Korosu elemanlarının oluşturduğu ve Kürtçe ezgiler seslendiren
İdil Kültür Merkezi Müzik Topluluğu
verdi. Festival konser ile sona erdi.

Bursa’nın Gemlik Yanıbaşımızda Şehitlerimizle, Sorunlarımıza Karşı vb. yiyeceklerin olduğu kermes hazırilçesine bağlı Karacaali
landı.
Köyü'nde Zeytin ÜreYürüyüş, Tavır dergileri ile kiticileri Şenliği yapıldı. Geçen yıl İzüzere Gemlik, Orhangazi ve Bursa’da
tapların, el emeği takıların yer aldığı
nik’e bağlı Müşküle köyünde yapılan
afişlerle ve el ilanlarıyla şenlik çağrısı
şenlik, bölgede zeytin üretiminden
stantlarla bir de zeytin standı açıldı.
yapıldı.
geçimini sağlayan ve gün geçtikçe
Stantları gezen insanlar, sandalyelere
16 Eylül günü köy sahilinde şenlik
derinleşen sorunlarıyla üreticilerin
oturup tatlı ve börek alarak çaylarını
hazırlıkları erkenden başladı. İlk önce
birliğini sağlama ve kültürüne, deyudumladılar. İlk kez böyle bir etsahne kuruldu. Diğer yandan da
ğerlerine ve emeklerine sahip çıkması
kinlik gören köylüler meraklı bir şe“Hoşgeldiniz Zeytin Üreticileri Koaçısından bir adımdı.
kilde çalışmaları izliyordu. Bu sırada
misyonu", "Zeytin Emeğimiz Alın“Düzenin yoz kültürüne karşı halk
jandarma araçları da sürekli geçip
terimizdir-Sahip Çıkalım!", "Yozlaşkültürünü sahiplenelim, zeytin emeinsanları tedirgin etmeye çalışsa da,
maya Karşı Halk Kültürümüzü Yağimiz alınterimizdir, sahip çıkalım!”
bunu başaramadı. Bir ara gelip ne
şatalım Zeytin Üreticileri Komisyonu”
çağrılarıyla bu yıl Karacaali köyünde
zaman başlanacağını sordular. Şenlik
pankartları alana asıldı. Masa ve sanşenlik yapıldı. Günler öncesinden
görevlileri neden soruyorsunuz dedalyeler köy kooperatifinden gelirken
başlayan şenliğin hazırlık çalışmadiler. Güvenlik alacaklarını söyleyince
diğer yandan da stantlar ve ailelerin
“bizim güvenliğe ihtiyacımız yok,
larında, çevre köyler başta olmak
evlerde hazırladığı pasta, börek, tatlı
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biz kendi güvenliğimizi alıyoruz, burası bizim köyümüz” diyerek jandarmayı uzaklaştırdılar.
Şenlik saati yaklaştıkça sandalyeler dolmaya başladı. Saat 19.00’da
açılış konuşması için Zeytin Üreticileri Komisyonu adına Cezmi Bayraktar sahneye çıktı. Ahmet Arif’ten
Anadolu şiirini okuyarak halkı selamladıktan sonra neden böyle bir
şenlik düzenlediklerini ve Karacaali
Köyü'nün geçmişini de anlatarak bugün yaşanan sorunların kaynağının
düzenin halka hiç bir şey vermeyen
ve sürekli durumunu kötüye götüren
politikaları olduğu ve adaletsizliğinden bahsederek birlik olmanın vurgusunu yaptı. 2B yasaları ile ormanların talana açıldığını, üreticilerin
üretimden koparılarak yoksul ve çaresizleştirildiğini anlatan Bayraktar,
mücadelelerinin haklı ve onurlu olduğunu anlattı.
Cezmi Bayraktar’dan sonra Bursa

Haklar Derneği çalışanlarının hazırlandığı, İdil Kültür Merkezi'nin yazdığı
“Meğersem Neymiş” tiyatro oyunu
sergilendi. İlgiyle izlenen oyun büyük
alkış aldı. Ardından Nazım Hikmet’in
“Yaşadım diyebilmek için” şiiri okundu. Şiir sonrası zeytin üreticileri ve
Anadolu’nun birçok bölgelerinde üreticilerin yaşadığı sorunları ve eylemleri
anlatan slayt izlendi.
Slayt sonrası Karacaali Köyü'nün
gençlerinin hazırlandığı yöresel folklor oyunları çalgıcılar eşliğinde oynandı. Folklorun canlı ritimleri halkın
alkışları ile karşılandı. Bu sıralarda
da hava kapanıp yavaş yavaş yağmur
çiselemeye başladı. Yine de halk dağılmadı. Sahneye bu kez Grup Yorum
Korosu çıktı. Halkı selamlayarak türkülerine başlayan koro, halay parçaları
ve son olarak Haklıyız Kazanacağız
marşını söylerken kitle sol yumruklar
havada sıkılı bir şekilde marşa eşlik
ettiler. Grup Yorum Korosu kısa bir

Bu sene ikincisi düzenlen
Doğançay Halk Festivali “Yozlaşmaya Karşı Halk Kültürümüzü Sahiplenelim” sloganıyla
yapıldı. 22 Eylül sabahı alan
hazırlığıyla başlayan çalışmalar,
öğlen saatlerinde köyde davullu
çağrıya çıkılmasıyla devam
etti.
Alana “Yozlaşmaya Karşı
Halk Kültürümüzü Sahiplenelim”, “Doğançay Halk Festivaline Hoşgeldiniz”, “Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
pankartları asıldı. Alanın girişine kurulan stantlarda köy
halkının hazırladığı yemekler, gözleme, çay ve en çok
ilgi çeken tutsak ürünleri yerlerini almıştı. Doğançay
halkının gelenek ve göreneklerini yansıtma amacıyla bir
kültür köşesi oluşturulmuştu. Köşede, köylülerin tarlada,
bahçede kullandığı aletler, yöresel kıyafet ve halk dili
sözlüğü vardı. Festivalde çocuklar da unutulmamış, onlar
için boyama köşesi oluşturulmuştu.
Program 16.30’da Aşık Turabi’nin deyişleriyle başladı
ve semah ekibiyle sürdü. Hemen ardından “Geçmişten
Bugüne Kültür ve Gelenekleriyle Alevilik” konulu panel
yapıldı. Paneli 100 kişi dinledi. Konuşmacı olarak Yazar
Esat Korkmaz, Doğan Dede ve Devrimci Alevi Komitesi’nden Gökhan Çoban yer aldı. Panelde, sisteme yedeklenmeye çalışılan Alevilerin bu duruma devrimci saflarda
yer alarak cevap vermesi gerektiği vurgulandı. Halat
çekme yarışı çekişmeli geçti.
Festivalin akşam programı saat 20.00’de Tiyatro Si-

konuşma yaparak İstanbul Adli Tıp
önündeki saldırıyı ve Grup Yorum
elemanlarının da arasında bulunduğu
devrimcilere işkence yapılmasını ve
gözaltını anlatırken, “İşkence Yapmak
Şerefsizliktir”, “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer” sloganları kitle tarafından atıldı.
Grup Yorum Korosu sonrası Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. Son
olarak kapanış konuşması yapıldı.
Konuşmada “Şenlik, zeytin üreticilerinin ve köylülerin sahiplenmesi
ile gelenekselleşerek bir sonraki yıl
daha güçlü olacaktır” dendi.
Karacaalili devrim şehidi Bülent
Ülkü’nün şenlik alanının hemen yanındaki mezarı gösterilerek Bülentler’in hiç bir zaman unutulmayacağı
söylendi. Ekim ayı başlarında yapılacak olan Zeytin Üreticileri Mitingi'ne
çağrıda bulunularak şenlik sona erdi.
250 kişinin katıldığı şenlik, halkın
desteği ve ilgisi ile umutları büyüttü.

murg’un “Yaz ki Bahar Olsun” adlı oyununun sergilenmesiyle başladı, Grup Yelin
ile devam etti. Grup Yelin,
zeybek havalarıyla köy halkını coşturdu.
Doğançay Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği adına
yapılan konuşmayla, yozlaşmanın halkı kültüründen
uzaklaştırdığı, buna karşı mücadele edilmesi ve halk kültürünü sahiplenme çağrısı yapıldı. Köy halkı, Grup Yorum’un sahne almasıyla büyük bir coşku yaşadı. Konser
boyunca Yorum sevenler, sloganlara ve şarkılara eşlik
etti. Halay parçalarında geniş halaylar kuruldu. Senelerden
beri kavgalı, iki ayrı parçaya bölünmüş gibi olan Doğançay
halkı, bu festivalde omuz omuza halay çekti. Böylece
halk geleneklerinde geçmişten gelen, fakat yok olmak
üzere olan düğünlerin, bayramların birleştirici özelliği
halk festivalinde yeniden canlandırılmış oldu. Konseri
500 kişi dinledi. Festival coşku ve sloganlarla son buldu.
Festival öncesinde yapılan çalışmalarla halka çağrı
yapıldı. 18 Eylül'de Doğançay'a 150 afiş yapıldı.
Bornova/Naldöken Mahallesi'nde ise 120 afiş yapılarak
70 bildiri dağıtıldı. Altındağ'a 50 afiş yapılarak 100
bildiri dağıtıldı. Yamanlar'a 220 afiş yapıldı, 100 bildiri
dağıtıldı.
21 Eylül günü de Doğançay Mahallesi'nde festival
duyurusu yapıldı. El ilanları dağıtılarak teker teker evler
dolaşıldı.
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Halk Cephesi’nin başlattığı
“AKP’nin Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz
Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının çalışmaları adım adım
başlatıldı. Kimi yerlerde kampanyanın başladığının duyurusu yapılırken; kimi yerlerde yürüyüş günleri
sabitlendi bile…
Sorun sadece işçinin, sadece memurun veya sadece öğrencinin sorunu
değildir. Asalaklar, tüm halkın birden
kanını emiyor. İliklerimizde kan kalmayıncaya, beynimiz çatlayıncaya
kadar sömürüyorlar bizi. Biz silkindikçe baskıyı artırıyorlar… Bu yüzden daha kesin çözümler bulmalıyız.
Yapıştıkları yerden söküp atmalıyız.
Evet bedel ödeyeceğiz koparıp atarken asalakları... Etimizen et, canımızdan can gidecek… Ama birlik
olduğumuzda, en dayanılmaz denilen
acılar dahi katlanılabilir olacak. Ve
biz, yeni bir dünya yaratacağız. Bu
inançla sarılıyoruz milyonları örgütleme kampanyasına. Zalime karşı
halkı örgütleyeceğiz. Biliyoruz, bu
güç bizim ellerimizdedir… Halk Cepheliler’in ellerindedir.
İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Halk Cephesi’nin AKP'nin faşist
zulmüne karşı başlatmış olduğu “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyası
1 Mayıs Mahallesi’nde ''AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik
Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz'' yazılı pankart asılarak duyuruldu.
21 Eylül günü sabah asılan pankart
bir süre sonra AKP’nin polisleri tarafından sökülerek çalındı. Pankartı
çalan işkenceciler, çelik yelek ve
uzun namlulu silahlarıyla katliama
gelir gibi gelerek halkı ve devrimcileri
korkutmaya çalıştılar. Polisin hırsızlığından sonra, Halk Cepheliler, polisin baskılarına boyun eğmeyeceklerini, polis ne yaparsa yapsın Cepheliler’in kararlılığını kıramayacağını,
kampanyalarının çalışmasına hız ve-
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Esenyurt
Gülsuyu

receklerini, mahallenin her tarafını
pankart ve afişleriyle donatacaklarını
ifade ettiler.
İstanbul-Sarıgazi
20 Eylül günü Demokrasi Caddesi’nin başına masa açıldı. 3 saat
açık kalan masada 500 bildiri dağıtıldı. Milyonları örgütleyeceğiz standına halkın ilgisi yoğundu.
25 Eylül günü de öğleye doğru
Demokrasi Caddesi’nde bulunan Kaymakamlık binasının karşısında bulunan binaya “Hesap Soralım Birlik
Olup Vuralım - Halk Cephesi” yazılaması yapıldı.
İstanbul-Esenyurt
Devrimci İşçi Hareketi, 19 Eylül
günü İstanbul Esenyurt’ta Kıraç’a
bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nde,
“Tüm Halk Birleşip, Milyonları Örgütleyeceğiz, AKP Zulmünü Yeneceğiz” başlıklı ve DİH imzalı bildirilerin dağıtımını yaptılar. Mahallede

kurulan halk pazarında, mahalle
içinde ve iş çıkış saatlerinde mahallenin başından fabrikaların olduğu
bölgeye kadar yürünerek bildiri dağıtıldı. Vardiya değişim saatleri olması nedeniyle Gezer Fabrikası
önünde kalabalık işçi kitlesine bildiriler ulaştırıldı. İşçilerle sohbetler
edildi. "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız" yazılı önlükler giyerek 3 kişinin
katıldığı ve bir buçuk saat süren
çalışmada 500 bildiri dağıtıldı.
26 Eylül günü de yine KıraçKuruçeşme’de bildiri dağıtıldı. Halk
Cepheliler, mahallede kapı kapı dolaşarak bildiri dağıtıp, sohbet ettiler.
1 saat süren bildiri dağıtımında yaklaşık 1000 bidiri dağıtıldı.
İstanbul-Gazi Mahallesi
Gazi Mahallesi’nde her Cuma
ve Cumartesi günleri Halk Cepheliler
saat 20.00’de “Yozlaşmaya İzin Vermeyeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz!” diyerek yürüyüş yapıyorlar.
21-22 Eylül günleri de saat 20.00’de
dernek önünden başlayan yürüyüş
21.00’de bitirildi. Sloganlarla başlanan
yürüyüşte bildiri dağıtımı ve megafonla
halka konuşmalar yapıldı. Bu hafta
Sondurak’ta ve Heykel Parkı’nın çevre
sokaklarında yapılan yürüyüşte halka
seslenen Halk Cepheliler, birlik çağrısı
yaptı. “Sokak sokak, ev ev örgütlenmeliyiz. Halk Komiteleri’nde örgütlenmeli, güç olmalı ve sorunlarımızı
çözmeliyiz” denildi.
Yozlaşmanın bir devlet politikası
olduğu, AKP iktidarının yozlaştırma
saldırısıyla Gazi gibi mahalleleri yok
etmeye çalıştığı anlatıldı.
24 Eylül günü de mahalledeki bir
konfeksiyon atölyesine giden Halk
Cepheliler, işçilere “Milyonları Örgütleyeceğiz” bildirisini okudular.
Bildiriden sonra da Pablo Neruda’nın
“HALK” şiiri işçilere okundu.
İstanbul-Gülsuyu
21-23 Eylül tarihlerinde Halk
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Hatay

1 Mayıs

Cepheliler, Gülsuyu-Gülensu mahallelerinde kampanya afişlerini astılar.
Gülensu son duraktan Mustafa Bakkal
Durağı’na kadar olan bölgede 200
adet afiş asıldı.
İstanbul-İkitelli
Halk Cepheliler, 23 Eylül günü
İkitelli Atatürk Mahallesi, Parseller
Caddesi ve Pazar Sokağı’nda 50
Adet ''AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz
Milyonları Örgütleyeceğiz'' kampanyasının afişlerini yaptılar.
İstanbul-Bağcılar
21 Eylül günü Bağcılar Çiftlik
Meydanı’na “AKP’nin Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk
Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz – Halk Cephesi” yazan pankart
asıldı. Sekiz buçuk saat asılı kalan
pankartı polis zırhlı araçla gelerek
indirdi.
24 Eylül günü de Bağcılar’ın Kirazlı Bölgesi’ne AKP’nin zülmünü
teşhir eden 10 ayrı yazılama yapıldı.
25 Eylül’de ise Bağcılar Yenimahalle'de ev ziyaretlerinde bulunuldu. Halk Cepheliler ziyaret edecekleri eve giderken aynı apartman
çevresinde bulunan ailelere de ziyarete gelmeleri çağrısında bulundular.
Kaldırım üzerinde fasulye kıran kadınlara da sohbetlerine katılmaları
için ricada bulundular. Halk Cepheliler’in isteklerini geri çevirmeyen
halkımızla ziyarete gidilen evde kalabalık bir şekilde sohbet edildi.
AKP'nin zulmünün uğramadığı ev
kalmadığı bu sohbette bir kez daha
görüldü. Ailelerin başlıca sorun olarak
gördükleri yozlaşma, çeteleşme, fuhuş
gibi konular konuşuldu. Halk Cep-

heliler mahalle halkının tek tek sorunlarını dinledikten sonra aileden
birinin "Bunca sorunu biliyoruz; iyi
ama peki biz ne yapacağız, bu sorunları nasıl çözeceğiz?" sorusu üzerine örgütlenmekten, birlik olmaktan
ve Halk Komiteleri oluşturmaktan
bahsettiler. Aileler mahallede kendilerine öncülük edecek birilerinin
olduğu müddetçe Halk Komitelerinin
içinde yer alacaklarını ifade ettiler.
Kampanyanın çalışmaları kapsamında Bağcılar Çiftlik'e de pankart
asıldı. Pankart 6 saat asılı kaldı.
İstanbul-Avcılar
20 Eylül'de Avcılar Merkez Mahallesi postane ve metrobüs yolunda
30 adet afiş asıldı. Afişleme sırasında
halkın ilgisi yoğundu.
Ayrıca aynı gün Firüzköy Mahallesi'nde ev ziyareti yapıldı. Ziyarete
gidilen aileyle kampanya üzerine ve
mahallede yaşanan sorunlar üzerine
sohbetler edildi. Halkların tüm sorunlarının kaynağında emperyalizmin,
işbirlikçisi düzeninin ve AKP’nin
iktidarının yattığı belirtilerek, çözümünün örgütlenmekten geçtiği bu
örgütlenmelerin de Halk Komiteleriyle büyüyeceği anlatıldı. 2 saat
süren sohbet sonucunda aile, komitelere katılmak istediklerini söyledi.
Hatay
Antakya /Ulus Alanı’nda 20 Eylül
günü eylem yapan Halk Cepheliler,
“AKP’nin Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz!
Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasını başlattıklarını ilan ettiler. Eylemde yapılan açıklamada, AKP’nin
Suriye politikaları, gerici eğitim sistemi ve Kentsel Dönüşüm adıyla

halkın evinin başına yıkılmaya çalışılmasından bahsedildi.
“AKP Zulmünü Yeneceğiz”,
“AKP Zulmüne Direneceğiz” dövizlerinin taşındığı eylemde, “Katil ABD
İşbirlikçi AKP”, “Halkız Haklıyız
Kazanacağız” sloganları atıldı.
Eylemin ardından Halk Cepheliler
hep birlikte bildiri dağıttılar. Bildiri
dağıtımı esnasında Hatay halkı,
AKP’nin ve AKP’nin yandaşı Vali’nin
baskılarından bıktıklarını belirttiler.
Dağıtımda 500 adet kampanya bildirisi halka ulaştı.
Sayı: 332

İzmir
19 Eylül günü Konak YKM önünde
toplanan Halk Cepheliler, Kemeraltı
girişine doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında, AKP zulmüne karşı
tepkili olan İzmir halkı alkışlarla destek
verdi; yine yürüyüş sırasında söylenen
“Gün Doğdu” ve “Çav Bella” marşlarına eşlik ettiler. “Zam, Zulüm, İşkence İşte AKP”, “Yoksulluğa Karşı
Umut Cephede”, “AKP Zulmüne Direneceğiz” sloganlarıyla Konak Meydanı'na gelindi. Burada bir süre bekleyen Halk Cepheliler, sloganlarla
AKP zulmünü teşhir ettiler.

Yürüyüş
30 Eylül
2012

Yürüyüşe devam eden Halk Cepheliler Kemeraltı girişinde basın açıklamasını yaptı. Açıklamada AKP’nin
bu kadar pervasızca saldırabilmesinin
nedeninin halkın örgütsüzlüğünden
kaynaklandığı ve ancak örgütlenildiğinde karşı koyulabileceği vurgulandı. Açıklamanın ardından Kemeraltı girişinde üç koldan bildiri dağıtıldı. Yapılan yüksek sesli konuşmalar
eşliğinde 400 bildiri dağıtıldı. 25 kişinin katıldığı açıklama çarşı içinde
bildiri dağıtımı ile sonlandırıldı.

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!

41

Yıkımlar 5 Ekim’de 33 Şehirde Birden
Dinamitlerle Başlayacak

Dinamitleriniz Evlerimizi
Değil Düzeninizi Yıkacaktır!

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
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“Kentsel Dönüşüm” saldırısı, 5
Ekim günü patlatılacak dinamitlerle,
törenlerle başlıyor. Töreni yapanlar
kim? Çürük binaları yaptıranlar…
Halkı evsiz bırakanlar… Halkı borçlandıranlar… “Tapu veriyoruz” diyerek, halka evini geri satmaya çalışan
düzenbazlar…
33 şehirde birden aynı gün başlayacaklar yıkıma. 150 bina, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla, törenle yıkılacak…
Halkla alay ediyorlar. Düğün yapar
gibi başlıyorlar yıkıma. Gözümüzü
boyamaya, bizi kandırmaya çalışıyorlar. Yapılan düğün değil, cenaze
törenidir.
Türkiye genelinde 7 milyon binayı
yıkacaklar. 20 yıl gibi geniş bir zamana yaydıkları yıkımlarda, halkın
can güvenliği değil, zenginlerin mal
edinme hırsı gözetiliyor. Vatanımız,
emperyalist tekellere peşkeş çekiliyor.
Dinamitle patlattıkları, deprem
riski taşıyan binalardan çok bizim
geleceğimizdir.
33 şehirde birden patlatılacak dinamitlerle evlerimiz toplu bir yıkım
saldırısına uğrayacak. Bu bir savaştır.
Konut hakkına sahip çıkan halkla,
evleri yıkan AKP arasında süren bir
savaş...
80'e yakın yıkım firması zengin
olacak bu yıkımlarla... Evlerimizin
yıkıntısını bile kar aracı olarak kullanacaklar. Biz borçlandırılırken,
yıkık evlerimizin molozlarından milyar dolarlar kazanacaklar. Bu örgütlü
ve büyük bir soygundur... Toplamda
700 milyar dolarlık kar getirmesi
beklenen bir soygun... Soyguna dur
diyelim...

Türkiye'de bugüne
kadar yapılmamış, ilki
AKP tarafından yapılan
bir saldırıdır KENTSEL
DÖNÜŞÜM!
Bayraktar, "Çok ses getirecek bir başlangıç yapacağız, kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm diyenler bana gelsin anlatsın,
kime rant sağlıyoruz" diyor...
Ses getirecek dedikleri,
dinamitin sesidir. Ancak bir tek bu
yok, öfkeli halkın sesi de var. Bayraktar bunu unutmamalıdır.
Başta AKP yöneticileri olmak
üzere, kendi adamlarına rant sağladıklarını biliyoruz.
AKP, madem halkın yararına bir
düzenleme yapıyor, yıkımların sorumluluğu neden valiliklerin elindedir?.. Çünkü, polis de valilerin yönetimindedir... Ve polisi halkın üzerine
rahatça, araya bürokrasiyi sokmadan
saldırtabilmek için denetimi valilere
vermişlerdir.
5 Ekim'de başlayan "TÖREN"lerde, AKP'lilerin yanı sıra, savaşa gider
gibi hazırlanacak olan polisler de
olacaktır...
İşkenceci polisler, zincirlerinden
boşanmış gibi sokak ortasında öldürüyor halkımızın çocuklarını... Devrimcileri işkencelerden geçiriyor, sakat bırakıyorlar... Polis, AKP'nin düzenini sağlamak için bekçilik yapıyor.
Şimdi de evlerimizi yıkmaya geliyorlar.
Yoksul halkımız bu saldırıya direnişle cevap vermelidir. Saldırı ancak
örgütlülükle durdurulabilir... Sağlam
bir duvar olmalı, Halk Komitelerinde örgütlenmeliyiz.
Sadece deprem riski olan binaları
yıkmayacaklar. Bu nedenle "Bana
dokunmayan yılan bin yaşasın"
anlayışından çıkmalıyız. Riskli ol-

duğunu iddia ettikleri evin yanındaki
evleri de yıkma yetkileri var. Yetkileri
olmasa bile, yıkacak keyfiyetleri vardır.
Bu keyfiyetlerin karşısına tüm
halk olarak dikilmeliyiz.
Sulukule'deki Çingeneler, “Kentsel
Dönüşüm” yapıyoruz denilerek, evlerinden 60 km. öteye sürgün edilmişlerdi. Çingenelerin evlerini 1550 bin TL'ye alan devlet, evlerin yerine inşa edilen 116 metrekare daireleri ise 950 bin TL'ye sattılar. Sulukule halkı, borç batağına itilirken;
kendi kültürlerine uymayan evlerde
yaşamaya mecbur edilirken; AKP
cebini dolduruyordu…
Şimdi aynısını bizim evlerimize
de yapmak istiyorlar.
30 yıl süresince borç ödememizi
istiyorlar. Neyle ödeyeceğiz? Bunu
dayatanlar ancak halk düşmanları olabilir… Asgari ücret alan, hatta asgari
ücreti dahi alamayan halkımız, boğazına mı verecek, çocuklarının eğitimine
mi harcayacak, sağlığına mı dikkat
edecek, sosyal ihtiyaçlarını mı karşılayacak, yoksa yemeyip içmeyip evinin
borcunu mu ödeyecek?
Bu düzen, halkın sırtına binmiş
zenginlerin düzenidir. Ve onların iktidarının getirdiği her uygulama halka
karşıdır…
Yalanlarına inanmayalım, evimizi
yıkanın villasını yıkalım!

KİMSE FAŞİZMDEN HUKUK VE ADALET BEKLEMESİN!

Kentsel Dönüşümde İlk Yıkılacak Binalar!
İstanbul’da Yıkılacak Yerler:
- Yenilevent'te 33 daireli Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) lojmanı
- Sancaktepe'de 8 bin 110 metrekare MSB er pavyonu
ve 90 metrekare su kulesi
- Sarıgazi'de MSB'ye ait 276 daireli 23 binadan
oluşan lojman
- Maltepe'de MSB'ye ait 4 bin 536 metrekare er pavyonu ile Şakir Gürkan Sağlık Ocağı
- Hadımköy'de MSB'ye ait 6 daireli lojman, 6 bin
480 metrekare er pavyonu, bin 810 metrekare karargah
binası
- Küçükyalı'da MSB'ye ait lojmanın 606 metrekarelik
su deposu, 3 bin 872 metrekare KBRN Eğitim Taburu
er pavyonu
- Tuzla'da 824 metrekare subay ve astsubay yatma
yeri, 50 metrekarelik su kulesi
- Çatalca'da Binkılıç Sağlık Ocağı
- Şişli'de Okmeydanı Hastanesi A ve P Blok lojmanları,
Mecidiyeköy Aile Sağlığı Merkezi
- Sultangazi'de Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
- Sarıyer'de İstinye Semt Polikliniği binası, Rumeli
Feneri Aile Sağlığı Merkezi
- Kadıköy'de Semt Polis Hizmet Binası

Evlerimizi Korumak
İçin Yıkımlara Karşı
Örgütlenmeliyiz!
Sultanbeyli Halk Komitesi, Halk
Komiteleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 10
Ekim’de yapılacak yıkımlara karşı
eylem için afişleme yaptı. Komite
üyeleri, 23 Eylül günü Sultanbeyli’de
cemevi çevresine ve kahvelere afişler
asarak, Sultanbeyli halkını yıkımlara
karşı Büyükşehir Belediyesi önüne
çağırdılar.

Ergene
Temizleninceye Kadar
Mücadelemiz
Sürecek!
Trakya Halk Komitesi, “Ergene

- Fatih'te Vilayetler Semt Polikliniği

Diğer Şehirlerde Yıkılacak Yerler
- Ankara’da MSB lojmanı
- Aydın’da Kadın Doğum Hastanesi ve Jandarma
Karakolu Hizmet binası
- Balıkesir’de 6. Ana Jet Üs Komutanlığı lojmanları
- Bitlis’te Emniyet Ana Hizmet Binası
- Bolu’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanı
- Bursa’da Çekirge Maliye lojmanları
- Denizli’de 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu
- Elazığ’da Jandarma Komando Bölük Komutanlığı
hizmet binası
- Hatay’da İl Tarım Müdürlüğü hizmet binası ve
MSB misafirhanesi
- İzmir’de Hava Teknik Okullar Kom. Lojmanları
- Kahramanmaraş’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
lojmanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
hizmet binası
- Kırıkkale’de Emniyet Müdürlüğü hizmet binası
- Kırşehir’de Kadın Doğum Hastanesi
- Sinop’da Atatürk Devlet Hastanesi
- Van’da İller Bankası Bölge Müdürlüğü hizmet binası

Trakyadır! Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacaktır” kampanyası çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu 39 gün,
900 km. süren Uzunköprü’den Ankara’ya Uzun Ergene Yürüyüşü’nü
belgesel haline getirdi. Belgeselin ilk
gösterimi 21 Eylül günü Uzunköprü
Refik Martin Salonu’nda yapıldı.
Trakya Halk Komitesi, belgesel
haline getirdiği Ergene yürüyüşünü,
13.676 imza topladığı tüm köy, il,
ilçe ve beldelerde gösterecek.
Gösterim öncesinde 20 Eylül
günü, Uzunköprü’ye giden Trakya
Halk Komitesi üyeleri, yerel gazete,
demokratik kişi ve kurumları dolaşarak, gösterime davet ettiler. Aynı
akşam, yerel bir internet radyosuyla
Ergene konulu bir söyleşi yapıldı.
21 Eylül’de sabahtan ilçede bulunan kahveler gezilerek, kahve konuşmalarıyla halk belgesel gösterimine çağrıldı; soruna sahip çıkma
çağrısı yapıldı, afişler asıldı, anons

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
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yaptırıldı. Önünde fotoğraf sergisi
açılan salonda, öncelikle “Ergene
Trakyadır Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacaktır Diyen Sesimizi Trakya
Bölgemizin Dört Bir Yanında Kuracağımız Halk Komiteleriyle Yükseltecek, Daha Örgütlü Hale Getireceğiz!” başlıklı yazı okundu. Yazının ardından 20 dakikalık “Ergene
Trakyadır Emperyalizmin Çöplüğü
Olmayacaktır” belgeseli izlendi.
Belgeseli izleyenlerle, Ergene
sorunundan yola çıkılarak ülkemiz
sorunları ve çözüm konusunda Trakya Halk Komitesi’nin komiteleşme
ve örgütlü mücadele çağrısı üzerine
sohbet edildi. İl, ilçe, köylerde komiteleşmenin önemine değinilerek,
bugün yoksul halkımız için temel
ihtiyaç haline geldiği anlatıldı. Belgeseli izlemeye gelenler, Trakya
Halk Komitesi gönüllülerini yaptıkları çalışma ve yürüyüş konusunda
tebrik ettiler.

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

AKP'NİN EĞİTİM EŞİTLİĞİ!

Sayı: 332
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Eğitim, bir toplumun gelişip ilerlemesinde önemli bir yere sahiptir.
Eğitimli bir toplum bilinçlenir, hakkını arar. Egemenler ise halkın bilinçlenmesini istemezler. Her zaman
halkın kendi istedikleri kadar eğitim
almasını, kendi istedikleri biçimde
eğitilmesini isterler. Bu, kapitalizmin
ilk ortaya çıktığı zamandan beri böyledir. Örneğin kapitalistler, makineleşmeye geçişle birlikte işçilerin
okuma-yazma öğrenmesine izin
vermiştir, ki bu izin de makineleri
kullanmalarına yetecek kadardır.
Bugünkü eğitim sistemi de yüzyıllar önceki egemenlerin bu amacının değişmesinin bir sonucu değildir.
Onların amacı yine benzerdir.
Sömürü düzenlerinin sahipleri
her zaman kendilerine köle olacak insanlar istemiştir. Ve eğitim sistemlerinden kültürel özelliklerine kadar
her şey, ihtiyaçları olan bu köleleri yaratmaya hizmet eder. Değişim sadece biçimdedir.
Sömürücü egemenler, halkın bilinçlenip eğitim almasını istemez.
Çünkü cahil bırakılan halk kolay
sindirilir, korkutulur ve yönlendirilir.
AKP'nin eğitim sistemi de geçmişten bugüne kadar gelen sistemin
bir devamıdır. Kendi düzenlerini korumayı amaçlar. Bunu Başbakan
Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinde de
açıkça görüyoruz. “Dindar nesil
yetiştireceğiz” sözlerinin arkasında
gizli olan budur. Yani AKP, kendi işbirlikçi, sömürücü sisteminin devamını sağlayacak bir kuşak yetiştirmek
istemektedir. Bu isteği doğrultusunda da eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirmiştir. Çünkü onlar için
çocuklarımızın geleceği değil, kendi düzenlerinin geleceğidir önemli
olan.
İşte eğitim sisteminde yaptıkları
değişikliklerin temel nedeni budur
AKP'nin. Gün olur “sınavları kaldıracağız” der, gün olur “eğitimi parasız
hale getireceğiz, dershaneleri kaldı-

racağız” der. Ama bunların hepsi
koca birer yalan ve aldatmadan ibarettir. Kendi emellerine ulaşmak için
her türlü iki yüzlülüğe, yalancılığa
başvurmaktan çekinmemektedirler.
AKP'nin bu yalanları okulların
açılmasıyla birlikte daha da gün yüzüne çıkmıştır.
Fatih Projesi diye reklamını yaptıkları, akıllı tahtaların, tablet bilgisayarların göstermelik olduğunu yaşayarak gördük. Onlar akıllı tahta reklamı yaparken sırası, tahtası olmayan sınıflarda, okullarda, inşaat halindeki binalarda başladı bizim
çocuklarımız derslere.

İşte bunun örnekleri;
Cumhuriyet gazetesinden Sinan
Tartanoğlu’nun haberine göre, okula kayıt olacak öğrenci sayısı artınca Tandoğan İlkokulu’nun öğrencileri, imam hatip ortaokulunun
(İHO) kullanımına bırakılan binanın
ilk katına yerleştirildi. İmam hatip sınıflarının tüm ihtiyaçları karşılanırken, ilkokul öğrencilerinin kullanacağı 5 sınıfta tahta bile olmadığı öğrenildi. Okul müdürü, isyan eden velilere, Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer’in açıklamalarından alıntı
yaparak “Zaten oyun oynayacaklar,
tahtaya gerek yok” karşılığını verdi.
Mamak’ın Derbent Mahallesi’nde
bulunan Derbent İlköğretim Okulu,
4+4+4 eğitim sisteminin yasalaşmasının ardından önce ortaokula
dönüştürüldü; ardından ortaokulun bir
bölümü imam hatip ortaokulu haline getirildi. Eğitim-öğretim yılının
başlamasına birkaç gün kala yarısı
düz, yarısı imam hatip olan Derbent
Ortaokulu’nun düz ortaokul bölümü
de imam hatip lisesine çevrildi.
Mahallelerindeki okullarda, “yer
kalmadığı” gerekçesiyle, 7-8 kilometre uzaklıktaki bir okula nakledilmek istenen öğrenciler, Derbent İmam Hatip Ortaokulu’nun
bahçesinde kendi okullarını kurdu.
Açık havada ders yapmaya başladı-

lar. Fakat bu koşullarda ne kadar eğitim olur o da ortadadır. İmam hatip
okullarına gitmeyenleri bu şekilde cezalandırmaktadırlar bir yanıyla.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı Etiler Mahallesi’ndeki Vali
Saim Çotur İlköğretim Okulu, temizlik ve düzen konusunda çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Öğrencilerin balık istifi
gibi yığıldığı okulda, pislik yuvası haline gelen ve hijyenden bihaber tuvaletlerin hali hastalığa davetiye çıkarıyor. Öğrenciler, atık suyun biriktiği, pet şişelerle dolu, çamur içinde kalmış musluklardan su ihtiyacını gideriyor. Onlarca öğrenci hastalık kapma pahasına eğitimine devam
ediyor.
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde
anaokulları ve birinci sınıf öğrencileri ‘Bomboş’ okulda okumaya mecbur ediliyor.
Çevresinde işyerlerinin çoğunlukta olduğu Fatih Vefa’daki Atatürk
İlköğretim Okulu’na , bu bölgede çalışan kişilerin çocukları da geliyor. Bu
yıl yaklaşık 80 birinci sınıf kaydı yapılmıştı. Birinci sınıfların eğitime başlayacağı 10 Eylül’e iki gün kala her
şey altüst oldu. 7 Eylül’de idareye
okulun imam hatibe dönüştürüldüğü söylendi. Birinci sınıflar yakındaki Mimar Sinan İlköğretim
Okulu’na gönderilecek, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler okullarında devam edecek, okul kademeli
olarak imam hatip ortaokuluna dönüşecekti.
Milli Eğitim Bakanı, her ne kadar
imam hatip ortaokullarının isteğe
bağlı olarak açılacağını söylemiş ise
de; AKP, tüm olanaklarını kullanarak imam hatip ortaokullarına
öğrenci kaydettirmeye çalışmaktadır. Valilikler, kaymakamlıklar,
milletvekilleri, il ve ilçe milli eğitim
müdürlükleri, müftülükler, cami
imamları, belediye başkanları aracılığıyla imam hatip kampanyası yü-
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Ülkemizde Gençlik
rütmektedir.
Başbakan Tayyip Erdoğan da
''Ne zarar gördünüz imam hatip
okullarından da bunları kapattınız? Ne yaptı imam hatipliler size de
bunları kapattınız? Terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız? Anarşistler yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız? Vatana hizmet aşkıyla yandıkları için mi imam hatip

okullarını kapattınız? Ben, evlatlarım, birçok bakan arkadaşlarım
imam hatip lisesi mezunları olarak
bugün imam hatip okullarına itibarını iade etmenin bahtiyarlığını,
bunun tarifsiz heyecanını yaşıyoruz''
sözleri ile bu kampanyaya tam desteğini sunmakta, imam hatip okullarına övgülerini dizmektedir. Aynı
zamanda bu sözlerle diğer okulları
''terörist'' yetiştirmekle de suçla-

maktadır.
Tüm bu yaşanan örneklerin de
gösterdiği gibi, AKP kendi istediği
gibi bir gençlik yetiştirmek için her
türlü olanağı kullanmaktadır. İmam
hatiplere tüm imkanlar sınırsız sunulurken diğer okullarda olanaksızlıklar içerisinde eğitim öğretime devam edilmeye çalışılmaktadır. İşte
AKP'nin eğitimdeki adalet, eşitlik,
özgürlük anlayışı da budur.

Dev-Genç’lileri Tutuklayarak
Bitiremezsiniz!

İstanbul’da Dev-Genç’liler, parasız eğitim, bağımsız Türkiye istedikleri için tutuklanarak F Tipi hücrelerine konulan arkadaşlarının serbest
bırakılması için 25 Eylül günü Beyazıt
Meydanı’nda eylem gerçekleştirdi.
“Gerici Faşist İşbirlikçi Eğitim
Sistemine Teslim Olmayacağız Milyonları Örgütleyeceğiz!” pankartı açılan eylemde, Dev-Genç tutsaklarının
resimlerinin olduğu bir pankart ile “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”,
“Devrimcilerin Cenazesine Katılmak
Suç Değildir”, “1 Mayıs’a Katılmak
Suç Değildir”, “Füze Kalkanına Hayır
Demek Suç Değildir”, “Grup Yorum
Konserine Katılmak Suç Değildir”
dövizleri taşındı.
Dev-Genç adına Güneş Seferoğlu’nun yaptığı açıklamada, DevGenç’lilerin tutuklanma gerekçeleri
şöyle sıralandı: 1 Mayıs’a katılmak,
pikniğe katılmak, Grup Yorum konseri
düzenlemek, ABD’nin Kürecik’teki
füze kalkanına karşı olmak, parasız eğitim, demokratik liseler istemek!
AKP’nin eğitim sistemine vurgu yapan Seferoğlu, “AKP’nin gençliğe yönelik bu saldırıları nedensiz değildir,
korkularının nedeni gençliğin dina-

mizmi ve direngenliğidir.
Korkuyorlar çünkü gençlik
adalete susamıştır” diyerek,
gençliğin, halkın adaletinin
uygulayıcısı olduğunu iktidarın da bildiğini vurguladı.
Seferoğlu’nun, “Dersten kalanlar ders başına
para ödeyecek, sınıf tekrarı yapanlar
ve 2. öğretimde okuyan öğrenciler için
harçlar daha da zamlanacak. Yine yabancı dilde öğrenim görenler de harç
ödemeye devam edecekler. Benzer bir
durum, açık öğretimde de uygulanmaya başlandı. Sadece 250 liralık öde-

nen harcın adı değiştirildi ve 205 liraya indirildi. Ayrıca ulaşıma da yüzde 50’ye varan zamlar yaparak öğrenciler üzerinden uyguladığı” sözleriyle açıklama son buldu.
Açıklamanın ardından 1 saat oturma eylemi yapan Dev-Genç’liler, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler!”, “Komploları Boşa Çıkaracağız!”,
“Komplolarla Tutuklanan Dev-Genç’liler Serbest Bırakılsın!”, “Gülşah ve Meral Serbest Bırakılsın” sloganlarını attılar. Dev-Genç’liler, ajitasyonlarla ve
dağıtıkları bildirilerle eylemlerinin
amacını anlattılar. Omuz omuza çekilen halaylarla eylem sonlandırıldı.

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
2012

Anadolu Halk Kültürünü
Dev-Genç’liler Yaşatıyor!
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki DevGenç'liler, 25 Eylül günü, yeni gelen öğrenciler için düzenlenen "Okulu Tanıtım (oryantasyon) Programı"
çerçevesinde masa açtılar. Masada
Grup Yorum 25. Yıl DVD'lerini gören ve okula öğrenci değişim programıyla gelen Japon bir öğrenci;
Grup Yorum hakkında uzun süredir
araştırma yaptığını, yakından takip
ettiğini söyledi. Bunun üzerine, kendisiyle uzun süre Grup Yorum'un
devrimci sanat anlayışı üzerine sohbet edildi.
Masada ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi'nde de kurulmaya çalışılan
ve popüler kültürün tüm yoz saldırılarına rağmen Anadolu Halk Kül-

türü’nün yaşatılmasını ve geleceğe
taşınmasını hedefleyen Halk Bilimi
Kulübü hakkında öğrencilere bilgiler verilerek üyelik kayıtları alındı.
Akşam saat 17.00'ye kadar açık
kalan masanın ziyaretçileri hiç eksik olmadı; Anadolu'nun ve dünyanın değişik yerlerinden gelen öğrencilerle sık sık Dev-Genç hakkında, "neler yaptığı", "nasıl kampanyalar örgütlediği" ve "komplolarla tutuklanan onlarca Dev-Genç'linin olduğu" üzerine sohbetler edildi. Masada 100 adet Dev-Genç'i
anlatan bildiri, 5 adet Yürüyüş dergisi ve 1 adet Grup Yorum 25. Yıl
DVD'si öğrencilere ulaştırıldı.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

GÜCÜMÜZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZDE, GELECEK ELLERİMİZDEDİR!
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Ülkemizde eğitim sistemi, tekellerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir. Halkın ihtiyaçlarına cevap
vermeyen ve giderek sadece parası
olanın yararlanabildiği bir ayrıcalık
haline getirilmiştir. Ülkemizdeki özel
okullar, bu eğitim sisteminin sonucudur. Özel üniversiteler, kendi ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirmekte; bunun yanında, kurtuluşu
okumakta gören ama parası olmayan
halk çocuklarının umutlarını çalmaktadır.
Özel Özyeğin Üniversitesi Rektörü Erhan Erkut, lise mezunları için
şöyle diyor: "Hedef koyma, planlama
eksik. Gerçek hayat deneyimi ve bilinci yok. Sosyal ve çevresel bilinç
çok (*) zayıf!" Aynı haberde ilk ve ortaöğretim öğrencileri yaşama hazırlamaktan çok uzak olduğu, liselerden
mezun olanların iki cümlelik dilekçeyi bile yazamadığı belirtiliyor.
Peki kimdir bunun sorumlusu,
halk mıdır, halk çocukları mıdır?
Hayır! Bunun sorumlusu düzenin
kendisidir. Üstelik tam da bu sonuçları almak için şekillendirir eğitimi.
Derslerde öğretilen bilgilerin yaşam
içinde, üretimde ne işe yarayacağı öğretilmez. Verilen bilgiler yaşamdan
kopuktur. İnsanlığın tarihi, bilgi ve deneyimleri bilimsel temelde aktarılmaz; gerici, baskıcı bir içerikle aktarılır. Genç beyinlerimiz, içi boşaltılmış, anti-bilimsel bilgilerle doldurulur.
Yoksul halk çocuklarına verilen
eğitimin niteliğidir bu. Bu nitelik, düzenin politikalarıyla özel olarak hazırlanmıştır. Egemenler, kendi düzenlerinin bekası için gençliği kendi
anlayışlarına göre şekillendirmektedir. Onların ihtiyaç duyduğu gençlik,
düşünmeyen, sorgulamayan, apolitik
ve yoz bir gençliktir. Böyle bir gençlik, içinde yaşadığı adaletsizliği, eşitsizliği sorgulamayacak, egemenler na-

sıl isterse öyle yaşayacaktır. Onların verdiği
işi yapacak, onların verdiği ekmeği yiyecek,
şükredecek, boyun eğecektir.
Eğitimin niteliksizliğinden bahseden
Erhan Erkut, gençliğe bu sonuçları değiştirmek için önerilerde de bulunuyor: "Kendinizi farklılaştırın, kimsenin yapmadığı bir
şey yapın" (*) demektedir. Kimsenin yapmadığı şey nedir? Kendimizi nasıl farklılaştırırız? Bunlar bizi tekellerin ucuz iş gücü
olmaktan kurtaracak mı? Açlığımıza ve yoksulluğumuza son verecek, gelecek kaygılarımızı yok edecek mi? Elbette hayır!
Bu sene 8. sınıfı bitiren yaklaşık 280 bin
öğrenci SBS'ye giremedi. Ya tekellerin
ucuz iş gücü olarak çalışmaya başladılar ya
da sınava girebilmek için para biriktirmeye... SBS'de tercih yapma hakkı kazanan 1
milyon 42 bin öğrenciden sadece 400 bini
yerleşebildi. Sınavlara girerken, eğitim
alırken her türlü eşitsizliği yaşıyoruz. Bu
sene sadece satranç şampiyonu olduğu
için bir öğrenciye fazladan puan verildi.
Yoksul halk çocuklarının okuduğu okullarda
hiçbir sosyal-kültürel imkan yaratmıyor
düzen. Sanki satranç bilip bilmemek bizim
tercihimizmiş gibi, satranç şampiyonu olan
öğrenciyi ödüllendirdi.
İşte gerçek olan budur. "Kimsenin yapmadığı bir şey" yapmak değildir çözüm.
Böyle belirsiz, soyut, anti-bilimsel değildir.
Bizi köleleştiren, geleceksizleştirenler, hiçbir sorunumuzu çözemez, bize bir şey veremezler.
Çözüm bizdedir. Doğru düşünmeyi öğretmeliyiz gençliğe. Düzenin tüm eşitsizliğini, adaletsizliğini teşhir edip gençliğe bilinç taşımalıyız. Tek başımıza hiçbir sorunun üstesinden gelemeyeceğimizi, ancak örgütlenerek düzenin karşısına dikileceğimizi
göstermeliyiz. Okullarda, mahallelerde ve
iş yerlerinde hür türlü yöntemi bularak örgütlenmeliyiz. Gücümüz örgütlülüğümüzde, gelecek ellerimizdedir!
(*) Cumhuriyet Gazetesi, "Lise Eğitimi
Dökülüyor" başlıklı haber.
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Ankara

Keyfi Tutuklamalar AKP’nin Halkı Teslim Alma
Politikasının Bir Parçasıdır, Başarılı Olamayacak!
AKP,
devrimci
mücadeleyi engellemek için
komplolar düzenleyerek devrimcileri tutukluyor. Sanıyor ki, devrimcileri tutuklarsam, dışarıda kimse
kalmaz, böylelikle de mücadeleyi
bitiririm. Devlet, pek çok konuda
olduğu gibi, bu konuda da yanılıyor.
Devrimciler, kompolarla tutuklanan
yoldaşlarını sahiplenmeye devam
ediyor…

şasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde yapılan yarım saatlik
oturma eylemi sırasında devrimcilere kurulan komplonun anlatıldığı bildiriler halka dağıtıldı.
22 Eylül günü ise Halk Cepheliler yine Yüksel Caddesi'nde eylem yaparak, halka devrimcilere kurulan
komploları anlatarak onların serbest
bırakılmaları için yürütülen kampanyaya destek olmaları çağrısını
yaptılar.

Ankara: Halk düşmanı AKP’nin

yıs’ta yapılan baskınlarda tutuklanan 6 devrimci ile ilgili olarak 21 Eylül günü Seyit Rıza Parkı’nda bir eylem gerçekleştirdiler. Eylemde,“AKP
Zulmüne Boyun Eğmeyeceğiz”,
“Gözaltılar Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz”, “Tutuklananlar Serbest Bırakılsın” pankartı açıldı. Yapılan açıklamada, televizyonlarda ‘büyük terör
operasyonu’ denilerek demokratik
kurumların ve evleri basıldığı, devrimci mücadele veren insanlara nasıl
işkence yapıldığı anlatıldı.
Açıklamanın devamında, “Arkadaşlarımız, tutuklu kaldıkları 5 ay, o
hapishaneden bir diğerine sürülerek
bir başka işkenceye maruz kaldılar.
Suçları mı? Suçları elbette büyük(!):
Toplu mezarda bulunan kardeşinin
mezarını almak için ölüm orucuna giren Hüsnü Yıldız’ı çadırda ziyaret etmek, 1 Mayıs’a katılmak, 8 Mart’a katılmak, Grup Yorum konserine katılmak ve Mahir Çayan’ı anmak” denildi.
Sloganlarla biten eylemde tutuklu devrimcilerin 25 Eylül günü Malatya’da görülecek olan mahkemesine katılım çağrısı yapıldı.

polisinin 24 Mart 2012 tarihinde
yaptığı baskınlar sonucunda komplo
ile tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için 15 Eylül günü Ankara
Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen
Halk Cepheliler yaptıkları eylemde;
devrim şehitlerinin cenazelerini sahiplenmeye, mezarlarına gitmeye,
Yürüyüş dergisini halka ulaştırmaya,
derneklerimize sahip çıkmaya devam edeceklerini, AKP'nin hiçbir
baskısının bunu engelleyemeyeceğini söylediler.
70 kişinin katıldığı eylemde,
“Komploları Boşa Çıkartacağız”,
“Komplolarla Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
Açıklamanın ardından oturma eylemi yapılarak, halaylar çekildi. Açılan masada tutuklanan devrimcilere
kartlar yazıldı. Özgür tutsaklara toplam 18 kart gönderildi. Ayrıca 40 tane
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.
15 Eylül'ün ardından, 18 Eylül
günü bu sefer Ankara Adliyesi önünde biraraya gelen Halk Cepheliler
yaptıkları açıklamada hukuksuzluğu bir kez daha dile getirerek, “Tek bir
kişi bile kalsak, burada, Adliye binanızın önünde komplo ile tutuklananların serbest bırakılması için mücadele
edeceğiz” dediler.
“Komploları Boşa Çıkartacağız”,
“Komplolarla Tutuklananlar Serbest
Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm Ya-

Dersim: Halk Cepheliler, 8 Ma-

Hatay: Halk Cephesi, tutuklanan
vatanseverler için 22 Eylül günü
Ulus Alanı'nda adalet istemeye devam
etti. Eylemde açıklamayı Orhan Çapar okudu. Çapar, “Bu ülkede devrimci olmak, ilerici demokrat olmak
Grup Yorum konserleri düzenlemek
suç. Hatta yakından nefes almayı
bile suç sayacak AKP hükümeti”
dedi. Açıklamanın devamında ise,

"AKP tutuklayınca, katledince, işkence edince herkes ona biat edecek
sanıyor ama bir kez daha görecek ki
devrimcileri teslim alamayacak, halkı baskılarla korkutup susturamayacak" denilerek, tutuklanan devrimcilerin bir an önce serbest bırakılmasını istediler.
Çarşı iznine çıkan askerlerin de eyleme Halk Cephesi önlüklerini giyerek katıldığını gören polis, tahammülsüzlüğünü gösterip askerleri uzaklaştırmaya çalıştı. Halkın yoğun ilgisini ve Halk Cephelilerle olan sohbetini gören polis yine halkı da uzaklaştırmaya çalıştı. Halkın alkışlarla
destek verdiği eylem Grup Yorum'dan
söylenen türkülerle ve sloganlarla
sona erdi.

Adana: Halk Cepheliler, her
Pazartesi günü İnönü Parkı’nda sürdürdükleri oturma eylemini 23 Eylül
günü de gerçekleştirdiler. Halk Cephesi imzalı “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz Tutuklananlar
Serbest Bırakılsın” pankartının açıldığı eylemde “1 Mayıs’a Katılmak
Suç Değildir", "Grup Yorum Konserine Katılmak Suç Değildir", "Kahvaltı Yapmak Suç Değildir” dövizleri
taşındı.
Eylemde açıklama yapan Hasan
Farsak, yıl dönümü nedeniyle 26 Eylül 1999 tarihinde yapılan Ulucanlar
Katliamı'na değinerek, iktidarlar değişse de devletin zihniyetinin değişmediğini, AKP hükümetinin şimdilerde
faşizmi polis terörüyle sürdürdüğünü
belirtti. Ulucanlar Katliamı'yla devrimcilerin susturulmaya çalışıldığını
söyleyen Farsak 8 Mayıs’ta yapılan
baskınlarda tutuklanan arkadaşlarının da aynı susturma mantığıyla tutuklandıklarını ifade etti.
Açıklamanın ardından on dakikalık oturma eylemine geçildi. Eylemde “Halkız Haklıyız Kazanacağız",
"Tutuklananlar Serbest Bırakılsın",
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur",
"Katil ABD İşbirlikçi AKP” sloganları atıldı.
Adana'da tutuklu olan devrimcilerin yargılandığı davanın ikinci duruşması 4 Ekim günü görülecek.
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Biz Gerçeği Siz Yalanı Temsil Ediyorsunuz! Polis Nafile Bir Çaba İçindedir
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18 Eylül tarihinde bir açıklama yaparak, Grup Yorum üyesi Selma Altın ve Ezgi Dilan Balcı’nın da aralarında bulunduğu 35 kişiye işkence yapıldığının doğru olmadığını
söyledi.
Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, işkencelerini, işkence görenlerin avukatlarını hedef alarak “Yalan söylemeyi, iftira atmayı,
çarpıtmayı alışkanlık haline getiren bir kısım avukatların suç uydurması" olarak gizlemeye çalıştı.
Halkın Hukuk Bürosu 20 Eylül tarihli yazılı bir açıklama yaparak, polisin çarpıtma ve yalanlarına şöyle cevap verdi:
"Bir takım avukatlar olarak bahsettiği kişiler biziz. Çünkü biz tanıklığımızı savcılarla ve basın mensuplarıyla, müvekillerimizin aileleriyle ve arkadaşları ile paylaştık. Üstelik 'bir takım' gibi olarak
yuvarlak kelimelerle bahsedilecek kişiler de değiliz. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü bizi çok iyi tanır. Biz kendimizi sicil numaralarının arkasına gizlemiyoruz, kaskların arkasına gizlemiyoruz, devlet korumamız da yoktur. Kimliğimiz, evimiz, çalıştığımız yer apaçıktır. Söylediğimiz her sözün arkasındayız. EVET, İSTANBUL EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI POLİSLER İŞKENCE YAPMIŞLARDIR…"
Açıklamada ayrıca şu sorular soruldu:
"Altmış iki yaşındaki Feridun OSMANAĞAOĞLU’nun gözünü
morartmak ne zaman orantı oldu? Wernicke Korsakoff hastası olup
ayakta bile zor duran Erkan ERDEM’in kolunu kademeli orantı ile
mi kırdınız? Yoksa Erkan ERDEM kolunu kırmak için kendini yere
mi attı?
Osman BEYAZKAYA’yı hastaneye götürürken Aksaray Metroya yakın bir yerde polis otosundan indirip öldüresiye dövdüklerinin
neresini çarpıttık?"
Açıklamanın devamında, Halk Cephelilere yapılan işkencelerden
söz edilerek, AKP'nin işkenceci polisinin son işkencesinin ters kelepçe olduğu belirtildi.
Halkın Hukuk Bürosu, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: "Bütün polislere sesleniyoruz, İşkence yapmaktan vazgeçin, sizi işkence yapmaya zorluyorlarsa istifa etin, simit satın, onurlu yaşayın."

Gerçekleri Her Koşulda
Halka Ulaştıracağız!
Gülsuyu

İstanbul: 24 Eylül günü

Gülsuyu Heykel Durağı’na Yürüyüş dergisinin 331. sayısının ilanı asılarak, derginin tanıtımı yapıldı.
25 Eylül günü sabahı Sarıgazi Demokrasi Caddesi girişine
90x60 ebadında Yürüyüş dergisinin ozaliti asıldı.
19 Eylül günü de Gazi Mahallesi Dörtyol’da başlatılan dergi dağıtımıyla halkın dergisi Yürüyüş yüzlerce
insana ulaştırıldı.
15 kişinin katıldığı dergi dağıtımı sırasında, ajitasyon
yapılarak, halka Gazi Polis Karakolu'na yönelik feda eylemi yapan İbrahim Çuhadar anlatıldı. Yürüyüş dergisi-
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İşkencelerinizle Devrimcileri
Teslim Alamazsınız
AKP’nin işkenceci polisi, İstanbul’da 2 devrimciye tehditler savurarak ve onları günlerce takip ederek, onlara silahlarını göstererek korkutmaya çalışıp, taciz etti. Halk Cephesi, bu durumu protesto etmek için Çağlayan’da bulunan
İstanbul Adliyesi önünde 26 Eylül günü bir eylem düzenledi.
60 kişinin katıldığı eylemde “Katil Polis Halka Hesap Verecek”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın
Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atılmasının ardından açıklama okundu.
Deniz Kabak’ın yaptığı açıklamada,
“AKP’nin işkenceci katil polisleri biz devrimcileri takip ve tehdit ederek bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Kaç gündür yeri, yurdu belli olan,
demokratik mücadele veren biz devrimcileri, gözümüzün içine baka baka takip ediyorlar. Taciz
edip, tehdit ediyorlar” denildi.
Ardından burjuva medya, gazetelerinin manşetlerinde “Berk Ercan’ı Örgüt Canlı Bomba Olarak Kullanacak” başlıklarına, Berk Ercan bir cevap verdi. Söylenenlerin polisin uydurması olduğunu söyleyen Ercan; “Örgütün kamplarında,
Kandıra’da silahlı eğitim görmüşüm... Tamamı
polisin uydurmacasıdır. Kandıra'da kampta silahlı
eğitim görüyordum da madem neden basmadınız? Beni örgüt bırakmıyorsa eğer, neden sürekli
böyle geziyorum?” dedi.
Eylem hem tehdit ve taciz edilen iki devrimci
için, hem de Berk Ercan’ın hedef gösterilmesinden dolayı suç duyurusundu bulunulmasının
ardından sona erdi.

nin tanıtımında 250 dergi halka ulaştırıldı.

Hatay: Yürüyüş okurları, 17-22 Eylül tarihleri arasında derginin 330. sayısının tanıtımını yaptılar. Samandağ'ın Mağaracık Köyü’nde 60; Değirmenbaşı Köyü’nde 82, merkezde 60, Serinyol'da 80, Sümerler Mahallesi’nde 40, ve Armutlu Mahallesi’nde de 40 dergiyi
esnaflara ve evlere ulaştıran Yürüyüş okurları; esnafla da
Amerika ve AKP'nin Suriye üzerindeki kirli oyunlarına
izin verilmemesi gerektiği üzerine sohbet ettiler.

İzmir: 23 Eylül günü İzmir’in Güzeltepe Mahallesi'nde Yürüyüş dergisinin tanıtım ve satışı yapıldı. Dört
Yürüyüş okurunun yapmış olduğu çalışmada, Yürüyüş
dergisinin gerçekleri yazdığı için, devrim şehidi; feda savaşçısı İbrahim Çuhadar’ı anlattığı için toplatmalarla, engellemelerle karşılaştığı da anlatıldı.
Güzeltepe’nin gecekondularında ve işçi mahallelerinde
57 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

KİMSE FAŞİZMDEN HUKUK VE ADALET BEKLEMESİN!

Avrupa’da
İBRAHİM ÇUHADAR ÖLÜMSÜZDÜR!
YAŞASIN HALKIN ADALETİ!
Çuhadar Ölümsüzdür-Cephe” yazılamaları yapıldı.

Almanya-Mannheim
Mannheim'da 14 Eylül günü, feda
savaşçı İbrahim Çuhadar anıldı.
Anma, feda savaşçısı İbrahim
Çuhadar nezdinde tüm dünya devrim
şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun
ardından, Devrimci Halk Kurtuluş
Cephesi’nin 12 Eylül’de yaptığı,
“Polisler; Siz De Halk Çocuklarısınız, AKP’nin İşkencecisi, Katili Olmayın! Halk Çocuklarını Katletmeyin! İstifa Edin! Simit Satın!” başlıklı
açıklama okundu. Okunan açıklamanın ardından yapılan sohbetlerden
sonra, hazırlanan helva dağıtılarak,

Hollanda
Hollanda'nın Bergen Op Zoom ve
Utrecht şehirlerinde, vatanı ve yoldaşlarının hesabını sormak için şehit
düşen feda savaşçısı İbrahim Çuhadar, 11 ve 15 Eylül’de yapılan yazılamalarla selamlandı. Yapılan yazılamalarda “İbrahim Çuhadar Ölümsüdür”, “DHKP-C” ve “DHKC” yazıldı.

Fransa-Paris
İbrahim Çuhadar, Paris'te Cepheliler tarafından asılan bir pankartla selamlandı.
Paris Strasbourg Saint-Denis semtindeki tarihi kemere 26 Eylül tarihinde asılan pankartta “Feda Adalettir

anma bitirildi.
İngiltere-Londra
İngiltere’nin başkenti Londra’da
Türkiyeliler’in yaşadığı Hackney
Bölgesi'nin mahallelerinde “İbrahim

Nevzat Kalaycı'ya
Özgürlük İstiyoruz
Yunanistan'ın Selanik şehrinde
tutsak olan Türkiyeli devrimci Nevzat Kalaycı’nın Türkiye’ye iadesinin
görüşüldüğü mahkeme, 20 Eylül
günü yapıldı.
Yunanistan’ın, Türkiyeli devrimci Nevzat Kalaycı’yı Türkiye’ye iade
etmesini engellemek için mahkeme
önüne gelenleri yoğun polis engeli

karşıladı. Polisin engelleme çabalarına karşı “Devrimci Nevzat Kalaycı Faşist Türkiye Devletine İade
Edilmesin! Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük! – Türkiyeli Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Komitesi” pankartı açılarak, kampanya önlükleriyle “Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük!” sloganları atıldı.
Destek için mahkemeye katılmaya gelen, ancak polisi görerek yaklaşmaya çekinen Yunan halkından insanlar, mahkeme salonuna yönlen-

Feda Savaşçısı İbrahim Çuhadar
Ölümsüzdür CEPHE” sloganı yer
aldı.
Ayrıca Bonne Nouvelle semtinde
“Feda Adalettir-Feda Savaşçısı İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür-CEPHE” yazılamaları yapıldı.

İbrahim Çuhadar
“İstemek” ve “Yapmak”
Kelimelerini Feda
Savaşçılığıyla Gösterdi!
Almanya'nın Stuttgart şehrinde 23
Eylül günü, Gazi Polis Karakolu’na
yönelik gerçekleştirdiği feda eyleminde şehit düşen İbrahim Çuhadar
anıldı.
İbrahim Çuhadar nezdinde tüm
devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından “Polisler; siz
de halk çocuklarısınız. AKP’nin işkencecisi, katili olmayın! Halk çocuklarını katletmeyin! İstifa edin! Simit satın!” başlıklı açıklama okundu.
İbrahim Çuhadar’ın yaşamında, herkesin örnek alacağı yanlar olduğu,
devrim mücadelesi içinde herkesin
yapabileceği bir iş olduğu, istemenin
ve bağlılığın önemi ve mücadelenin
kesintisizliğinden bahsedildi. Özgür
tutsak Ümit İlter’in şiirlerinin okunmasının ardından feda eylemi ve sürece ilişkin sohbet edildi, sorular
cevaplandı.
25 kişinin katıldığı anma, yemek
ve helva dağıtımı ile sona erdi.

Sayı: 332

Yürüyüş
30 Eylül
2012

dirildi ve duruşmaya katılmaları sağlandı.
45 kişinin katıldığı duruşma, 28
Eylül 2012 tarihine ertelendi. Mahkeme sonunda Halk Cepheliler tarafından, mahkemeye katılanlara ve Yunanlı demokratlara; bir sonraki duruşmaya daha güçlü katılmak için çalışma çağrısı yapılarak, “Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük!” kampanyasının
Nevzat Kalaycı özgür kalıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceği açıklandı.

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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Halkın Savaşçılarını Sahiplenmek
Suç Değildir!

Sayı: 332

Anadolu Gençlik çalışanı İlkay İşler, 14 Eylül günü
İbrahim Çuhadar'ın cenazesini sahiplendiği için gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Anadolu Gençlik
çalışanları, arkadaşları İlkay İşler'in serbest kalması ve
yapılan hukuksuzluğun anlatıldığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Anadolu Gençlik üyesi arkadaşımız İlkay İşler, 14 Eylül günü İbrahim Çuhadar'ın cenazesini
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun önünde sahiplendiği için
7 kişiyle birlikte hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı.
İlkay İşler, işkenceyle gözaltına alınmış ve 4 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.
Devrim şehitlerini sahiplenmek suç değildir. Anadolu geleneğinde cenaze sahiplenmek değerdir, ahlaktır, namustur. Arkadaşlarımız değerlerine, namuslarına ve ahlaklarına sahip çıktıkları için tutuklandı. Günlerce Adli
Tıp önünde bekleyen 7'den 70'e herkesi AKP'nin katil, işkenceci polisi gazlarla, coplarla, gözaltılarla, sindirmeye çalıştı. Ama başaramadı. Cenaze sahipsiz kalmadı. Son
olarak azgınlaşan AKP’nin polisleri, 28 devrimciyi işkenceyle, tekme tokat gözaltına aldı. İçlerinde Grup Yorum üyelerinin de olduğu 28, kişi günler boyu emniyet-

te işkence gördü. Grup
Yorum üyeleri Selma
Altın'ın kulak zarında
yırtılma, Dilan Balcı'nın ise parmaklarında kırık meydana
geldi. İlkay İşler’in tshirt polisler tarafından saldırıda paramparça edildiği için
günlerce üstünde giyecek bir şey olmadan göz altında kaldı. 28 kişinin hem yüzünde hem de bütün vücutlarında
gözle görülür işkence izleri var. Devrimcilerin cenazeleri
hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak Anadolu Gençlik
olarak İlkay İşler'in ve 7 arkadaşımızın derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.
Anadolu Gençlik olarak İlkay İşleri sahiplenme
amaçlı bir mektup kampanyası başlatıyoruz.
İlkay İşler ve diğer tutuklanan arkadaşlarımız onurumuzdur, mektuplarımızla onlara sahip çıkalım.
İlkay'ın tutuklu olduğu hapishane:
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi
Anadolu Gençlik

Yürüyüş
30 Eylül
2012

atılmalar, hak gaspları, maaş kesintileri, yeni vergilendirmeler, özelleştirme, sağlık ve eğitime ayrılan sosyal fonları ve bütçe ödeneklerini kaldırma, kısma gibi maddeleri içeriyordu. Yine bugünlerde hazırlanan
yeni pakette, daha da ağırlaştırılmış
bir şekilde aynı program uygulanacak.
Eylül ayı başında görüşmelerin başlamasıyla, protesto eylemleri, grevler,
mitingler yoğun bir şekilde hayata
geçmeye başladı. İşçi, memur, öğrenci, doktor, çiftçi, emekliler, polis,
itfaiyeciler, askerler... Her kesimden protesto sesleri yükselmeye başladı. Son olarak işçi ve memur konfederasyonları tepkiyi genel bir direnişe dönüştürerek 26 Eylül’de genel
grev kararı aldı. Bütün sendikalar,
DKÖ’ler, sol parti ve örgütlerin desteklediği eyleme Yunanistan Halk
Cephesi de destek veriyor. Yunanistan'daki Halk Cepheliler, 26 Eylül’de
yapılan genel grevde pankartlarıyla,
bildirileriyle yerlerini alacaklarını
duyurdular.

Emperyalizme Karşı Yunan Halkının Yanındayız
lere satışı konusunda pazarlıklar sürerken, aynı zamanda krizin faturasını
halka ödetmek için “kemer sıkma” ya
da “önlem” paketleri adı altında halkı daha da zor durumda
bırakan yasalar hayata geGerçeğin Sesi Yürüyüş Halka
çiriliyor.
Ulaşıyor!
Şu ana kadar uygulanan
Belçika'nın Liege şehrinde 23 Eylül günü Yü- kemer sıkma paketlerinin
rüyüş dergisinin son sayısının dağıtımı Türki- halka çıkarılan faturası 49
yeliler’in yoğun olarak geldiği Liege pazarın- milyar Euro. Her paket
daha fazla işsizlik, işten
da yapıldı. Toplam 12 dergi halka ulaştırıldı.

Açlığın, Yoksulluğun, İşsizliğin,
Mülteciliğin Sorumlusu
Emperyalizmdir!
Yunanistan’ın emperyalist tekel-
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Cenazelerimizi Vermiyorsunuz;

Çünkü Suçlusunuz, Çünkü Adaletsizsiniz,
Çünkü Haksızsınız, Çünkü Irkçısınız!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de,
19 Eylül günü Anadolu Federasyonu çalışanları, Aygün kardeşlerin
cenazelerini almak için Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptılar.
18 Eylül 2010 - 18 Eylül 2012…
Tam iki yılını doldurdu cenazelerin morgda bekletilişi. İki yıl önce Sü-

Anadolu Federasyonu, bu ırkçılığa karşı Aygün ailesinin yanında olmaya devam ediyor. Bir eylem yapan
Federasyon, "Savcı inançlarımızı,
değerlerimizi ve geleneklerimizi aşağılıyor, saygısızlık ediyor, alay ediyor.
Bizler mücadele etmeye devam edeceğiz. Aile cenazelerini geri alıncaya
kadar beklemeyeceğiz. Ve CENAZELERİMİZİ VERİN demeye devam
edeceğiz" dedi. Eylem, "Cenazelerimizi Verin" denilerek bitirildi. 400'e
yakın bildiri dağıtımının ardından
Fransızca yazılı bildiri Bakanlığa
okundu. 1 saat süren eyleme 27 kişi
katıldı.

Halil Top’un
serbest bırakılması için bir
kampanya
başlattı. Bu
kampanya
kapsamında
23 Eylül günü
İstanbul’da
Galatasaray
Lisesi önünde
bir eylem yapan DAK, açtığı masada da
imza topladı.
“Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği Çorum Temsilcisi Halil Top Serbest Bırakılsın”
yazan bir pankartın açıldığı eylemde,
“Komplolarla Tutuklanan Devrimciler Serbest Bırakılsın”, “Örgütleneceğiz Direneceğiz Kazanacağız” yazan dövizler taşındı.
Eylemde Naile Ateşkan tarafından
okunan açıklamada, Halil Top’un bu
saldırılarla ilk defa karşılaşmadığı,
daha önce de zorunlu din derslerinin

kaldırılması için yapacakları eylemin
bildirisini dağıtırken gözaltına alındığı
belirtildi. Ateşkan, tüm demokratik
kitle örgütlerini ve Alevi kurumlarını 9 Ekim günü Ankara Adliyesi’nde
olmaya çağırdı.
Ayrıca Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu da
bir açıklama yaparak, Türkiye’de
muhalif olmanın tutuklanmak için yeterli bir sebep olduğunu, uydurma gerekçelerle insanların tutuklandığını
söyledi. Çorum’da yaşananın da benzer bir durum olduğunu belirten Kenanoğlu, “Biz inanç özgürlüğü isterken, fiziki saldırılara karşı ne yapacağımızı düşünür hale geldik. Malatya
Sürgü’de yapılan neyse Çorum’da yapılan da odur. Arkadaşlarımız tutuklanarak susturulmak istenmiştir” dedi.
“İnanç Özgürlüğü İstiyoruz”, “Aleviyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Halil Top Serbest Bırakılsın” sloganlarının atıldığı eylemin ardından masa
açılarak bildiri dağıtıldı ve tutuklanan
devrimcilerin serbest bırakılması için
imza toplandı.

Halil Top Serbest Bırakılsın!
Çorum’da komplo sonucu tutuklanarak Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nin tecrit hücrelerine götürülen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum Temsilcisi Halil Top ve
beraber tutuklandığı devrimcilerin
ilk duruşmaları 9 Ekim günü yapılacak.
Devrimci Alevi Komitesi (DAK);
Maraş, Sivas katliamlarını protesto etmek, Grup Yorum konser bileti dağıtmak gibi gerekçelerle tutuklanan

tüm anketler, araştırmalar incelemeler vs. yapılmış. Neden sorusu artık
gereksizleşmiştir. Bunun tek bir sebebi
vardır: IRKÇILIK.

leyman ve Uğur
Aygün kardeşler
öldürüldü. Ve o
günden bu güne
cenazeler morgda
bekletiliyor. Hiçbir gerekçeleri olmaksızın iki yıldır
cenazeler alıkonuluyor. Aileye işkence çektiriliyor.
Neden diye soran hiç kimseye
bir cevap veremezler. Anadolu Federasyonu'nun yürüttüğü kampanya
boyunca insanların en çok sorduğu
soru; "Neden?" sorusuydu. Hukuki
olarak yapılmamış hiçbir şey kalmamış. Yani otopsi yapılmış, olay yeri incelenmiş, öldüren suçu üstlenmiş,
öldürme sebebini açıklamış, gerekli

HUKUK VE YASALAR FAŞİZMİN ÖRTÜSÜDÜR!
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Yürüyüş
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
6 Ekim - 12 Ekim

İsmet GÜVENÇ

1966 Dersim Pülümür doğumluydu. Kürt milliyetindendi. Daha önce demokratik alanda da
çalışmış ve birçok kez gözaltına alınmıştı. Her
gözaltına alındığında sürekli ölümle tehdit edilmişti. Ama o tüm bu tehditlere rağmen, ne Parti-Cephe'den ne de mücadeleden vazgeçmeyerek, devrim için daha çok çalışmanın heyecanı
ve coşkusuyla savaşmıştı.

3 Ekim 1991’de İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı.
İşkence yapıldıktan sonra başına kurşun sıkılarak katledildi ve
cesedi 6 Ekim 1996’da Esenler'deki bir inşaata bırakıldı. Bir Cephe savaşçısıydı.
Ali Rıza Akaslan, 21 Nisan 1976 Tokat doğumludur. Tokat Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümü mezunu olan Ali Rıza, genç
yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Üniversitede
okuduğu yıllarda, 1993 yılında Dev-Genç’liler
ile tanışmış, okulunda çeşitli demokratik akademik faaliyetler içinde yer almıştır. 1997’de KaAli Rıza AKASLAN radeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’nde savaşçı olarak istihdam edildi. 7 Ekim 1999’da, Çamdalı Köyü
yakınlarında Karadeniz Recai Dinçel Kır Gerilla Birliği’ne bağlı bir müfreze, düşman güçlerinin pususuna düştü, sabah
03:30’a kadar süren çatışmada Ali Rıza Akaslan şehit düştü.
Sultan Cenik, 1969 Sivas Hafik doğumludur. İlkokul mezunu bir ev kızıydı. Ama düşüncesi evinin sınırlarına hapsolmadı. 1988’de
aktif bir DEMKAD üyesi olarak devrimci mücadeleye katıldı. DEMKAD'ın gecekondu emekçileri arasında yürüttüğü çalışmalarda yer aldı.
Filistin'den Zonguldak'a ülkemizin ve dünyanın
Sultan CENİK her yanında sürdürülen direnişlere desteğin örgütlenmesinde onun da emeği vardı. Kendi deyişiyle varlığına anlam katan şey devrimciliğiydi. 10 Ekim’de Acıbadem’deki bir Devrimci Sol üssü kuşatıldı. Üste Devrimci Sol
üyesi Sultan Cenik vardı. Sultan burada polisle çatışarak şehit
oldu.

“Cihan, Metris’te 4 şehidimiz var ve bu dayatmaları kabul
etmedikleri için yarı çıplak mahkemelere çıkanları düşün.
Şimdi o bayrağı biz aldık. Gerekirse öleceğiz ama ayağa
kalkmayacağız. Eğer kalkarsak şehitlerimize saygısızlık
yapmış oluruz…”
Engin Çeber
5 Mayıs 1979 İstanbul Kadıköy doğumludur.
2001 yılında Küçükarmutlu’ya ölüm orucu direnişçilerini ziyarete gittiğinde tanıştı devrimcilerle. Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanlığı yaptı. Gebze'de ve çalıştığı alanlarda mücadeleyi geliştirmeye çalıştı. Tutsaklıklar yaşadı... 28 Eylül 2008’te Yürüyüş dergisi
dağıtımı sırasında gözaltına alındı. Karakolda
Engin Çeber
başlayan ve Metris Hapishanesi’nde süren işkenceler sonucu 10 Ekim 2008'de katledildi.
1957 Adıyaman doğumludur. Eski başbakan
Nihat Erim’in cezalandırılması eylemi ile ilgili
gözaltına alındı. İşkencede direndi ve 12 Ekim
1980’de gözaltında katledildi. Devrimci hareketin
12 Mart sonrasından itibaren mücadelede yer
alan önder kadrolarındandı.

Ahmet KARLANGAÇ

Barış BUDAK

(KAYIP)

Ayhan EFEOĞLU

Anıları Mirasımız
BİR YOLDAŞI HAYRİ KOÇ’U
ANLATIYOR:

“Her İş Benim de İşimdir”
Diyen Bir Görev Adamıydı
Hayri yoldaşı '88-'89 yıllarında çalışma yürüttüğüm alanda tanıdım. Adının Hayri Koç olduğunu ise şehit düştükten sonra öğrendim. O, bizim nerede çalıştığını, nerede oturduğunu,
ne iş yaptığını bilmediğimiz ama başımızın dertte olduğu, dernek kirasını nasıl ödeyeceğiz diye kara kara düşündüğümüz,
kısacası sıkıntı yaşadığımız her anda yanıbaşımızda olan A.
abimizdi. Derneğe her gelişinde yanında birkaç kişi getiren, "işte
size yeni üyeleriniz" diyendi.
Onu dernekte, dergide, kart standlarında... yani her yerde
görmek mümkündü. Bizim için bu kadar koşturan, bize bu kadar yardımcı olan biri olarak "sen neden derneğe üye olmuyorsun?" sorumuzu ustalıkla cevapsız bırakabilendi.

Dersim’de kır gerilla birliğindeydi.
Zaaflarını yenme konusunda umutsuzluğa
düştüğü bir anda, düzene dönmek ya da
düşmana teslim olup ihanet etmektense,
12 Ekim 1997’de nöbet sırasında intihar
ederek aramızdan ayrıldı.

Ayhan Efeoğlu, Yıldız Üniversitesi öğrencisiydi. Öğrenci gençliğin ve İYÖDER'in mücadelesinin en önünde yerini
aldı. Daha önce de defalarca gözaltına alınmış, Siyasi Şube polisleri tarafından tehdit edilmişti. 6 Ekim 1992'de İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınıp kaybedildi.

Nerede oturup, ne iş yaptığını bilmememizin yarattığı rahatsızlığı çoğu kez ona hissettirirdik. Fakat buna rağmen Hayri yoldaş, "Hayır, öyle değil..." anlamına gelen, konumunu belli edecek bir açıklama yapmadı hiç. Bunun çabası içerisine girmedi.
İllegalite üzerine tartışma ve konuşmaların sıkça yapıldığı bir dönemdi. Birden fazla işi omuzlamamız gerektiği üzerine vurgu yapılıyordu. Sorumlu yoldaş, "gözlemci olursanız çevrenizde bu konuda birçok örnek görebilirsiniz" demişti bir defasında.
Evet Hayri yoldaşı kastediyormuş bu sözlerle. Bunu Hayri yoldaş şehit düştükten sonra anladım. Bizim bir işi güçlükle başarmaya çalıştığımız, zor gelince kolay olanı, örgüte havale etme yolunu tercih edişimizi düşündüm sonra.
Hayri yoldaş, hareketin hangi alanının işi olursa olsun, her
işe dört elle sarılmasıyla, sorunların çözümünde sonuç alıcı davranış tarzıyla, doğal sorumluluğun ne demek olduğunu somutladı pratiğiyle.
Hayri yoldaşı böyle tanıdım. O, illegal yaşamın kuralları ve
ilkeleri nedir sorusunun cevabıydı sanırım. O, hareketi sahiplenen, her iş benim de işimdir diyen bir görev adamıydı. O, bunları öğretmeye çalıştı bize.

Halil İbrahim EKİCİBİL

Adalet YER

Yalçın ÇAKMAK

Ali ÇELİK

Murat ER

Adnan BERBER

Değişik görevlerden dönen
İbrahim Erdoğan
Kır Silahlı Propaganda birliklerine bağlı dört müfreze Ovacık’ın
Emirgan Deresi
Mevkii’nde biraraya geldi.

Burada Mazlum Güder Müfrezesi, İbrahim Yalçın Müfrezesi, Nazım Karaca Müfrezesi ve
Nurettin Güler Müfrezesi’ne
mensup 33’ü erkek, 13’ü kadın
Tuncay KARAMAN 46 gerilla vardı. Ovacık Emirgan
Köyü Mevkii’nde kuşatıldıklarında çıkan çatışmada 13 gerilla şehit düştü. 13 şehidin kahramanlıkları diğerlerinin kuşatmayı yarmasını sağladı.

Müfreze komutanı Halil İbrahim Ekicibil; Elazığ Tıp FaZeynel KIZILKAYA Aydın BULMAK Hatice YILDIZ kültesi’ndeyken mücadeleye katıldı. Komutan yardımcısı Yalçın
Çakmak; lise yıllarında devrimci oldu. ‘92’de gerillaya katıldı.
Murat Er; Ankara Liseli DevGenç’te ve sağlık emekçilerinin
mücadelesinde yer aldı. Adnan
Berber; Dev-Genç kadrolarınMehmet Ali AYDIN Necla ÇAVUMİRZA Pınar GÜNGÖR dandı. Adalet Yer; Pertek’in Orcan Köyü’nden, Ali Çelik; Ovacık Yaylagünün Köyü’nden, Tuncay Karaman; Amasya Gümüşhacıköy’den,
Zeynel Kızılkaya; Malatya’dan, Aydın Bulmak; Elazığ ve Malatya’da gençlik mücadelesinden, Hatice Yıldız; Çemişgezek Axtük Köyü’nden, Mehmet
Ali Aydın; Ankara’dan, Necla Çavumirza; Diyarbakır’dan hemşire, Pınar Güngör; Hozat’ın Kırnik Köyü’nden gerillaya katılmışlardı.

8 Ekim 1994 gecesi İstanbul Sultançiftliği’nde kaldıkları evde polis tarafından katledildiler. İşçi sınıfı içinde başladıkları mücadelelerini halk kurtuluş savaşçısı olarak sürdürerek
ölümsüzleştiler.
Güler Ceylan, 1974 Dersim doğumludur.
Dersimli yoksul bir ailenin kızıydı. Devrimci
hareketi tanır tanımaz örgütlü mücadele içinde
öne atıldı. Hayat dolu kişiliğiyle tekstil işçilerinin gönlünde yer etmişti. Devrimci hareketin verdiği her görevi yapmaya hazırdı ve savaşçı oldu. Kavgayı tanıdığında 7 yıllık tekstil işçisiydi.

Güler CEYLAN

İbiş DEMİR

İbiş Demir, 1971 Dersim Çemişgezek doğumludur. İlkokulu bitirdikten
sonra geldiği İstanbul’da tekstilde çalışmaya başladı. 1990 yılında mücadeleyle
tanıştı. Direnişlerde hep en öndeydi. Devrimci bir eylemden sonra kısa bir
süre tutsak kaldı. Halk kurtuluş savaşçısı olarak şehit düştüğünde 23 yaşındaydı.

Hayri Koç, 1956 doğumludur. Silahlı Devrimci Birlikler savaşçılarındandı. Hayri Koç, yoldaşlarına, hareketine her zaman güven vermiş bir devrimciydi. Bu nedenledir ki, nerede
ihtiyaç duyulduysa orada oldu. 1980’lerin sonunda çeşitli görevler üstlendi. 10 Ekim 1991’de İstanbul’da üç işkenceciye
yönelik eylemin ardından Merter’de çatışarak şehit düştü.

Hayri KOÇ

14 Haziran 1928'de
Arjantin'in Rossario kentinde doğdu. 1955’te
Küba devriminde yer almaya karar verdi. Küba’nın Sierra Maestra
dağlarında Batista diktaChe GUEVERA törlüğüne karşı devrim ve
sosyalizm için savaştı. Küba’da devrimden
sonra sosyalizmin inşasında görevler üstlendi. Che'nin yazdıkları ve yaptıkları bugün dünya halklarına halk kurtuluş savaşlarında bir kılavuzdur. Proletarya enternasyonalizmi savaşan halklar için sadece bir ödev değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluktur ona göre. Bu zorunluluğu yerine getirmek için Küba’daki
görevlerini terk ederek başka ülkelerin dağlarında emperyalizme darbeler vurmak
için savaştı. Che, 16 Nisan 1967'de Havana'da Kıta Konferansı'na gönderdiği
mektupta "İki üç daha fazla Vietnam" şiarıyla dünya halklarına savaş çağrısı yapıyordu. 9 Ekim 1967’de, Bolivya dağlarında gerilla savaşını sürdürürken ABD işbirlikçileri tarafından katledildi. Türkiye
devrimcileri onun enternasyonalist ruhunu,
devrim için savaş heyecanını ve kararlılığını en değerli mirasları olarak sürdürüyorlar.

1910’da Bursa'da doğdu. 1962'de Türkiye İşçi
Partisi'ne girdi. 1970’den
itibaren partinin genel
başkanlığını yaptı. TİP,
Türkiye solunda reformizmin ana kaynağı olsa
Behice BORAN
da; kapitalizme karşı sosyalizmi, faşizme karşı demokrasiyi savunmakta kendi anlayışı içinde ısrarlı oldu. Boran, 12 Eylül cuntasından sonra çıktığı yurtdışında 10 Ekim 1987’de öldü.

1902’de Makedonya’nın Priştine Kasabası’nda doğdu. Öğrenciyken sosyalizme sempati
duydu. Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 1925'te TKP
Merkez Komitesi’ne seHikmet KIVILCIMLI çildi. Sosyalist faaliyetleri
nedeniyle onlarca yılını hapishanelerde
geçirdi. 12 Mart darbesinden sonra yurtdışına çıktı. Arkasında sosyalizme adanmış
bir hayat bırakarak 11 Ekim 1971'de Belgrad'da öldü.

Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

AKP Saldırıyor, PSAKD Destek
Veriyor! PSAKD Çorum
Temsilciliği’nin Kapatılması
Kararını Geri Almalıdır!

Sayı: 332
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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) Çorum Temsilciliği Başkanı Halil Top, 27 Nisan 2012 tarihinde evine yapılan polis baskının
ardından “Yasadışı örgüt üyesi olmak,
örgüt adına örgüte elaman kazandırmak için çalışmalar yapmak” iddiasıyla tutuklandı. Bu iddiaya delil
olarak gösterilenler ise, “Tam Bağımsız Türkiye” talebiyle düzenlenen
Grup Yorum Konseri’nin çağrı afişleri
ve davetiyeleri, Malatya-Kürecik’te
füze kalkanına karşı yapılan kampanya afişleri, eyleme çağrı bildirileri,
Maraş Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı anma eylemlerine çağrı bildirileri, el ilanları, Devrimci Alevi
Komitesi’nin hazırladığı “İnanç Özgürlüğü İstiyoruz” kitapçığı…
Düzen, tamamen yasal olan bu
faaliyetlere karşı düşmanlığını Halil
Top’u tutuklayarak gösterdi.
Emperyalizme ve faşizme karşı
bağımsızlık ve demokrasiyi savunmak,
inanç özgürlüğü istemek, konser düzenlemek ve konsere katılmak AKP
tarafından gözaltı ve tutuklamalarla

baskı altına alınırken; PSAKD Genel
Merkezi de Çorum Temsilciliği’ni
kapatma kararı aldı. PSAKD Çorum
Temsilcisi Halil Top tutukluyken
alındı bu karar. Karara itiraz hakkı
dahi elinden alınarak, alelacele temsilcilik hakkı gasp edildi.
PSAKD Genel Merkezi, aldığı
bu kararla AKP’nin saldırılarına
destek vermiştir.
4 yeni şube açan PSAKD, Alevi
halkın yoğun olarak yaşadığı, Aleviler’e yönelik bir katliamı yaşamış
olan Çorum’daki temsilciliğini kapatmak için nasıl bir gerekçe öne
sürüyor? Gerekçe olabilecek herhangi
bir olay yokken, zaten halihazırda
öne sürülen bir gerekçe de yoktur.
Genel Merkez, tamamen keyfi olarak
almıştır bu kararı.
Her ne kadar gerekçe sunulmasa
da, PSAKD Genel Merkezi’nin gerçek rahatsızlığının sebebini biliyoruz.
Aleviler’in AKP’ye karşı mücadeleye
çağrılmasından rahatsızdırlar… “Bağımsız Türkiye” sloganınından rahatsızdırlar… Grup Yorum’un yüz
binlerce kişiyi buluşturmasından rahatsızdırlar… Cemevi hakkımıza sahip çıkmamızdan rahatsızdırlar…
AKP’nin zulmüne karşı direnmiş
olmak düzen tarafından hapislikle
cezalandırılırken; PSAKD tarafından
da temsilcilikten düşürmekle cezalandırılıyor. PSAKD Genel Merkezi,

Baskı Varsa Direniş de Var
Adana’da devrimcileri sahiplenen iki aile, farklı karakollardan aranarak, karakola ifade vermeleri için çağrıldı.
8 Mayıs’ta Adana’da yapılan polis baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan ve 5 aydır tutuklu olan Bahri
Erinç'in ailesi ile bir aileyi daha arayan polis, devrimcilere
sahip çıkılmasını tehditlerle engellemeye çalışıyor.
Adana Halk Cephesi, 26 Eylül'de yazılı bir açıklama
yaparak, polisin en çok korktuğu şeyin devrimcilerin
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aldığı kararla AKP’nin zulmüne destek vermiştir.
Yoksa Halil Top hala tutukluyken
böyle bir karar almazlardı. En azından
karara itiraz hakkı tanınırdı. Ama
yangından mal kaçırır gibi, “sizi
temsilicikten çıkarttık” denilerek
karar almışlardır. Zalime karşı mazlumun yanında yer almayan PSAKD
aksine fırsatçı düşünmüştür. Halil
Top’un hapiste olmasını, AKP’nin
polisinin baskılarını fırsat bilmiştir.
PSAKD Genel Merkezi’nin politikalarına yön veren fırsatçılık, elbet
kendilerini de vuracaktır. Aleviler’in
çıkarı değil de, kişisel çıkarlar söz
konusu olunca PSAKD 3-5 kişinin
tekkesine dönüştürülmek istenmektedir. Buna izin vermeyeceğiz.
Devrimci Alevi Komitesi olarak
bu kararı tanımıyoruz. PSAKD Genel
Merkezi, her canı istediğinde karar
alıp uygulayamaz. PSAKD Çorum
Temsilciliği kapatılamaz. PSAKD
Genel Merkezi, derhal bu kararını
geri almalıdır. Geri alıncaya kadar
PSAKD’nin kararını teşhir edecek,
Çorum Temsilciliği’ni tekrar açacağız…
Tüm Aleviler’i, Halil Top’un 9
Ekim’de Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmasına destek vererek, AKP’nin
saldırılarına ve PSAKD Genel Merkezi’nin kararına karşı sahiplenmeye çağırıyoruz.

halk tarafından sahiplenilmesi olduğunu, saldırılarının
sebebinin de bu korkuları olduğunu söyledi.
Polisin sadece aileleri aramakla yetinmediğini, derneklerinin etrafında bekleyerek taciz etmeye çalıştıklarını
belirten Halk Cephesi, "Biz meşru ve haklıyız. Ne takipleriniz, ne ailelerimizi aramalarınız bizi yıldırabilir. Çekin
ellerinizi ailelerimizin üzerinden. Sizin adım başı neler
yaptığınızın farkındayız. Ve Halk Cepheliler olarak şundan
eminiz; Baskı varsa direniş de var!" açıklamasında bulundu.

KİMSE FAŞİZMDEN HUKUK VE ADALET BEKLEMESİN!

