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AKP’nin Yönetememe Krizi Büyüyor!

Milyonları Örgütleyip
AKP Zulmünü Yeneceğiz!
3

0 Ekim’de AKP’nin 4. Olağan
Kongresi yapıldı. Kongre’de Başbakan Erdoğan’dan bir “manifesto”
bekleyenler, “balkon konuşması” yaparak 75 milyonu “kucaklayacağı”nı
bekleyen burjuvazi dahil AKP’ye
umut bağlayan herkes “hüsrana” uğradı. Erdoğan’ın tescilli yalakaları bile
“hayal kırıklıklarını” belirtmekte çekinmediler.
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onuşması bütün kanallardan canlı yayınlanan Erdoğan; ülkeyi
nasıl kalkındırdığını, halkın refah
düzeyini nasıl artırdığını, Kürt sorununun çözümünde, demokratik hak ve
özgürlüktlerin geliştirilmesinde nasıl
ileri adımlar attığını anlatırken televizyon ekranının alt yazılarından geçen zam haberleri adeta Erdoğan’ın
her kelimesini tekzip ediyordu.

E

rdoğan’ın hamaset dolu sözlerinde yeni olan tek bir kelime
yoktu. Bırakın 75 milyonu kucaklamayı, kendi tabanını tutmak için ırkçı, şoven, gerici söylemlerle halklar
arasında düşmanlık tohumları ekmeye devam etti.

K

ongrede açığa çıkan en çıplak
gerçek AKP’nin büyüyen yönetememe krizi ve kendi içlerindeki koltuk kavgası oldu.

A

ylardır söylüyoruz: Kimse boş
hayaller kurmasın. AKP’nin halka verebileceği hiçbir şey yoktur.
AKP’nin halkın lehine hiç bir politikası olamaz. Yalan ve çarpıtmalarla
artık hiç kimseyi aldatamaz.

K

ürt sorunu yoktur, “terör sorunu
vardır” diyen AKP gerilla savaşı karşısında çaresizlik içinde “akan
kanın durdurulması için gerekirse
Kandille’de İmralı’yla da görüşebiliriz” diyor. Ancak bu yalan da artık
işe yaramıyor. Her geçen gün düzen
içinde Kürt sorununun çözümünün olmadığı gerçeği de kendini dayatıyor.
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rtadoğu liderliği, ekonomik büyüme, işsizliğin düştüğü yalanları... Artık istatistik oyunlarıyla gizlenemeyecek şekilde gerçeklerle yüzyüze.

O

Suriye’ye sınır ötesi operasyon için
tezkere çıkarttı. Tam bir çıkmaz içinde olan AKP adım adım Türkiye’yi
savaşın içine sokuyor. Halkımız,
buna izin vermeyelim.

A

A

KP’nin dış politikası da, iç politikası da tamamen ABD’nin çıkarlarına bağlıdır. ABD’nin çıkarlarına olan mutlaka halkımızın zararınadır. Halkımız bugün bunu daha
iyi görüyor. AKP’nin “Suriye’ye demokrasi götürme”, “Ortadoğu’ya model ülke olma” yalanlarına kanmıyor.

A

BD’nin maşası olan AKP’nin ortadoğu politikaları iflas etti.
Obama’nın gölgesinde “Kendi halkına zulmeden Esed gidecek” diye
efelenerek Esad iktidarına ömür biçiyordu Erdoğan. Esad hala iktidarda. BM toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından “Suriye’de akan kanın tek
sorumlusunun Türkiye, Katar ve
Suudi Arabistan” olmakla sorumlu
tutuluyor. Artık sadece biz söylemiyoruz; İngiliz Independent gazetesi de
“AKP’nin Suriye'deki Amerikan politikalarının 'başlıca aracı' haline
geldiğini” yazdı.

S

uriye’de akan her damla kandan
emperyalizm ve işbirlikliçiler sorumludur. 3 Ekim’de Urfa’nın Akçakale’ye düşen top mermisinde ölen 5
kişinin sorumlusu da emperyalizm ve
AKP iktidarıdır. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in söylediği gibi
Suriye’de akan kanı durmak Esad iktidarının elinde değildir. Emperyalistler ve işbirlikçi AKP iktidarı topraklarımız içinde Suriyeli işbirlikçi katilleri eğitip, Suriye’ye halkı katletmek
için gönderdigi sürece “akan kan”
durmaz. AKP iktidarı Akçakale’ye düşen top mermesi sonucu 5 kişinin ölümüne misilileme olarak Suriye’ye
top atışlayıyla saldırdı ve Meclis’ten

KP’nin ekonomik çıkmazı halka zamlar ve yeni vergiler olarak yansımakta. Halkın gelir düzeyi,
Avrupa’nın en geri ülkelerinden birisi
olmasına rağmen, dünyanın en pahalı
benzini Türkiye’de satılıyor. Benzine yapılan bu zamlar iğneden ipliğe
her şeye otomatik olarak yansıyor. Her
gün halkın temel ihtiyaçlarına yeni bir
zam yapılıyor.

A

KP, halktan gelecek tepkileri
önlemek için de “gerekirse zenginlerden de ek vergi alırız” diyor.
Yalan söylüyor AKP, göstermelik
olarak belki zenginler için bazı vergiler getirebilir. Ancak asla krize katkı olsun diye zenginlerden kuruş alamaz. Çünkü iğneden ipliğe yapılan
tüm zamlar zaten tekellerin krizini
çözmek içindir. Zamlarla, vergilerle
halktan aldıklarını tekellere verecekler. Tekeller şimdiden “istihdam yaratılmasını istiyorsanız bize dokunmayın” demeye başladılar. Yarın da
“istihdam yaratmak için” diyerek
işçi ücretleri dondurulacak, hatta düşürülecek, fırsat bu fırsat denilerek kıdem tazminatsız işçiler atılmayla
başlayacak.

B

u saydığımız gerçeklikten
AKP’nin tablosuna bakarsak;
Başbakan Erdoğan’ın kongre konuşmasında yalakalarını bile neden “hayal kırıklığına” uğrattığını görürsünüz.

A

KP İKTİDARININ SÖYLEMDE DAHİ OLSA HALKIN HİÇ BİR KESİMİNE DAHA
FAZLA TERÖRDEN BAŞKA VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY YOKTUR! Onun için Erdoğan 2.5 saat
yaptığı konuşmada daha önce söyle-

diği yalanları tekrarlamak zorunda
kalmıştır.

H
K

ALKIMIZ! AKP’NİN TEK POLİTİKASI DAHA FAZLA TERÖR OLACAKTIR.

imse demokrasi, özgürlükler hayalleri kurmasın. AKP kongresinde faşizmi en çıplak haliyle gördünüz. İlk defa bir partinin kongresine
AKP’nin yalakası olmayı kabul etmeyen gazete ve televizyonlar alınmadı.

Y

ayda yapılan harcamaların toplamından daha fazla. İlk altı ayda 732.7 milyonlira harcanırken, son iki ayda 846
milyon lira harcandı. Yine son iki ayda
156.5 milyon lira ile örtülü ödeneğe
harcanan para tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

A

KP kontrgerilla dahil faşizmin
tüm kurumlarını halka karşı savaşta kendi ihtiyaçlarına göre yeniden
düzenliyor. Onun için kimse göstermelik de olsa, söylemde de olsa
AKP’den halkın lehine bir politika
beklemesin.
ALKIN TEK ÇÖZÜMÜ
VAR: ÖRGÜTLENMEK!

eni sömürge bir ülkede “demokrasi” faşizmin maskesidir.
Artık AKP faşizmi maskeyi dahi kabul etmiyor. Bu, Başbakan Erdoğan’ın niyetlerinden, kişiliğinden bağımsız olarak oligarşi içi ve oligarşi
ile halklar arasındaki çelişkilerin derinleşmesinden kaynaklıdır.

H
H
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A

Ekim’de “Kentsel Dönüşüm”
adında yapılan yağma ve talan
başladı. Yağma ve talanın faturası halkın 7 milyon evinin, iş yerinin yıkılmasıdır. Yoksul halkın sokaklara atılmasıdır. Yağma ve talanın boyutu ise
700 milyar dolar.

A

KP halkın evini, arsasını gasp
edip tekellere peşkeş çekecek.
Bütün bunlar daha fazla terör olmadan yapılamaz.

O

nun için son iki ayda "Güvenlik ve savunmaya yönelik mal,
malzeme ve hizmet alımları" ilk altı

alk Cephesi’nin ‘Milyonları
Örgütleyeceğiz Kampanyası’nın
önemi her geçen gün daha fazla öne
çıkmaktadır.

KP’nin zulmü ne kadar büyük
olursa olsun, ne kadar pervasızca
saldırırsa saldırsın, halkın örgütlü
gücü karşasında zayıftır. AKP’nin
yalan ve aldatma üzerine kurulu bütün politikaları iflas etmektedir.
KP, halka rağmen hiç bir politikasını hayata geçiremez. Kentsel Dönüşüm adı altında evlerimizin
yıkılıp ülkemizin yağmalanmasını
da başaramayacak. Halkın direnişiyle karşılaşmamak için yıkımlara önce
kamu binalarından başladılar. Halkı
yalanlarla aldatarak yıkıma razı et-

A

meye çalışıyorlar. Sürekli halkın nabzını yokluyorlar. Bir yerde başlayacak
direniş ve her yeri etkileyecektir.
Onun için birgün yıkılacak mahallelerin adlarını sayarken tepkiyle karşılaşınca, diğer gün “halkın rızası
olmadan yıkım olmayacak” diyerdek
tepkileri yatıştırmaya ve halkı belirsizlik içine sokmaya çalışıyorlar.

H

alkımız! AKP bize rağmen yıkımları başaramaz. AKP’nin
tüm vaatleri yalandır. Kentsel Dönüşümü hayata getirmek için eninde sonunda saldıracaktır. AKP’nin saldırılarını püskürtmenin tek yolu örgütlenmektir. Binlerle, on binlerle, yüz
binlerle AKP’nin karşısına çıkmaktan
başka şansımız yoktur. Yüzbinler değil, milyonlarca ev yıkılacak. Milyonlarca insana “başınızın çaresine
bakın” diyecekler. Evlerimiz başımıza
yıkılıp sokağa atıldıktan sonra çare
yoktur. Hiçbir mahallede yıkımlara
izin vermeyelim. Yıkım hangi mahallede başlarsa orada direnişi büyütelim.

A

KP’nin zulmünü ve pervasızlığını yenecek olan tek şey halkın
örgütlü gücü ve direnişi olacaktır.
Onun için milyonları örgütleme kampanyamızı her alanda ete kemiğe büründürelim. Her alanda AKP zulmü
altında ezilen milyonlarca halkımız
var...
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Halkın Sorununu Ancak Halk Çözer,
Halkın Yenilmez Gücünün Önünde Hiçbir Güç Duramaz!
Trakya Halk Komitesi, “Ergene Trakyadır Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” kampanya çalışmasına belgesel gösterimleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilki
yapılan belgesel gösteriminin ikincisi 26 Eylül’de Tekirdağ
merkezdeki Kephalos Cafe’de gerçekleştirildi.
Gösterim, Trakya Halk Komitesi’nin Uzunköprü’den
Ankara’ya adım adım, köy köy uzun Ergene yürüyüşünü ve kampanyasını anlatan bir yazının okunmasıyla başladı. Ve “Ergene Trakya’dır Emperyalizmin Çöplüğü Olmayacaktır” belgeseli izlendi.
Ardından, Trakya Halk Komitesi gönüllüleri, yapılan
39 günlük yürüyüşte karşılaştıklarını paylaşarak, Ergene sorununun ve ülkemizdeki bütün sorunların çözümü
konusunda görüşlerini ifade ettiler. Komiteleşmenin
öneminden bahsedilen konuşmalar sırasında, izleyenlerden
Ergene sorununa dair, ülkemizde örgütlenmeye dair so-

rular ve görüşler alındı. Ergene sorununun çözümü konusunda işin hukuki boyutuna dair sorulan sorular cevaplanarak; bölgede ve ülkede yaratılan duyarsızlaşmanın nedenleri anlatıldı, bunu aşmanın tek yolunun ısrarla örgütlenmenin üzerinde durulması ve halka bu netlikle
gidilmesi olduğu anlatıldı.
Duyarsızlığın
ilacının sabır,
ısrar ve cüret
olduğu vurgulandı. Yaklaşık
1,5 saat süren
belgesel gösterimine 21 kişi
katıldı.

5

Milyonların Öfkesini Örgütleyeceğiz!
Halk Cephesi’nin “AKP Zulmüne
Karşı İşçi, Memur, Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz”
kampanyası yapılan eylemlerle devam
ediyor.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi
Halk Cepheliler, 1 Mayıs Mahallesi’nde “AKP Zulmüne Karşı İşçi,
Memur, Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz” çağrılı bildiri
dağıttılar.
13 kişiyle yapılan bildiri dağıtımında, işçilerin yaşadıkları hak gaspları, öğrencilerin uğradığı saldırılar,
okulların ticarethaneye çevrilmesi,
yoksul gecekondu halkının evlerinin
başlarına yıkılmaya çalışılması... üzerine halkla sohbetler edildi.

İstanbul-Okmeydanı
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29 Eylül günü Halk Cepheliler
Okmeydanı’nda, “AKP Zulmüne
Karşı Milyonları Örgütleyeceğiz”
kampanyası çerçevesinde yazılama
yaptılar. Okmeydanı’nın duvarlarına
10 adet “Zam, Zulüm, İşkence, İşte
AKP”, “Hesap Soralım Birlik Olup
Vuralım” ve “Halk Cephesi Saflarında
Milyonları Örgütleyeceğiz!” yazılamaları yapıldı.
2 Ekim günü Okmeydanı Anadolu
Parkı’na Halk Cepheliler, “Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyasının pankartını astılar. Pankart asımı sırasında
halk, Cephelileri alkışlarla selamladı.

İstanbul-Bağcılar
İstanbul Bağcılar’da, “Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyası çerçevesinde 26-27 Eylül günlerinde yirminin üzerinde yazılama yapıldı.
Halk Cepheliler, 27 Eylül günü de
ev ziyareti gerçekleştirdiler. Ziyarete
gidilen aileyle, mahallenin yakıcı bir
sorunu olan yozlaşmayla ilgili sohbetler
edildi. Mahalledeki yozlaşma sorununun
nasıl çözüleceğine ilişkin fikir
alışverişinde
bulunuldu.

TAYAD Mecidiyeköy

6

Çözümün örgütlenmekten geçtiği,
mahallede çetelerin içinde bulunan
gençlerin mahallenin çocukları olduğu
ve onları yine mahalle halkının kendisinin örgütlenerek, örgütlülük içinde
eğitebileceği ve bu pisliklerden kurtarabileceği vurgulandı. Aile, mahallede
kurulacak olan her türlü örgütlenmenin
içinde yer alacağını belirtti.
2 Ekim günü de Bağcılar Yenimahalle’de bir ay kadar önce çocukları çeteler tarafından bıçaklanarak
katledilen aileye taziye ziyaretinde
bulunuldu. Aileyle, mahalledeki çeteleşme üzerine sohbet edildi. Çetelerden çok rahatsız olduklarını ve
bunlara bir an önce çözüm bulunması
gerektiğini söylediler. Polisin çeteleşmenin, uyuşturucunun, kumarın
önünü açtığını ancak devrimciler bildiri dağıttığında hemen geldiklerini
söylediler. Çözümün örgütlenmede
olduğunu söyleyen Halk Cepheliler’e,
aile, başka analar-babalar ağlamasın
diye ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ettiler.

İstanbul-Çayan Mahallesi
29 Eylül günü, Çayan’daki Halk
Cepheliler tarafından toplu bir şekilde,
“Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının bildirisi dağıtıldı. Halk
Cepheliler, megafonla yaptıkları konuşmada, “Bizler AKP zulmüne teslim olmayacağız, bağımsızlık mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz, milyonları örgütleyerek; Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçisi
AKP’nin yağma ve talanını boşa çıkartacağız. Gerçek vatanseverlik,
Amerikan emperyalizmine karşı mücadele etmektir. AKP zulmüne karşı
birlikte örgütlenerek mücadele edelim” çağrısı yaptılar.
Bildiri dağıtımı sırasında, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım”, “Zam
Zulüm İşkence İşte AKP”, “Mahir
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş”
ve “Kurtuluş Kavgada Zafer Cephede” sloganları atıldı.
30 kişinin katılımıyla Gündoğdu
ve Haklıyız Kazanacağız marşları
eşliğinde yapılan bildiri dağıtımında
2000 bildiri halka ulaştırıldı.

İstanbul-Gazi Mahallesi
27 Eylül günü Halk Cepheliler,
Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı’nda,
“AKP Zulmüne Boyun Eğmeyeceğiz
Milyonları Örgütleyeceğiz” bildirilerini dağıttılar. Yaklaşık 1000 bildiri
verilirken, halka yönelik olarak megafonla sesli konuşmalar ve çağrılar
da yapıldı. Yoksulluktan mahallelerimizde yaşadığımız yozlaşmaya ve
yıkımlardan halka yapılan baskılara
kadar, AKP’nin yaptığı zulmü anlatan
Halk Cepheliler, zalime karşı birlik
olma çağrısı yaptı.
Konuşmalar sırasında “AKP’nin
gücü bizim örgütsüzlüğümüzdür. Biz
örgütlü olursak bu zulmü yeneriz.
İşçiler, memurlar, öğrenciler, yoksul
halkımız birlik olalım. Biz milyonlarız. Evleri yıkılmak istenen, işsiz
kalan, emeğinin hakkı verilmeyen,
dilinden, inancından kaynaklı baskılara uğrayan, yok sayılan milyonlarız biz. Bu zulme biz son vereceğiz.
AKP zulmünü yeneceğiz” denildi.
Ayrıca 10 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yıkımlarla
ilgili yapılacak eylemin çağrı bildirileri de pazarda dağıtıldı.
Gazi Mahallesi’nde duvarlara “Yıkımlara İzin Vermeyeceğiz Milyonları
Örgütleyeceğiz/Halk Cephesi” yazılamaları yapıldı.
Gazi Mahallesi’nde Halk Cepheliler, her hafta “Yozlaşmaya Karşı
Milyonları Örgütleyeceğiz” diyerek
cuma ve cumartesi günleri yürüyüş
yapıyorlar. Bu kapsamda 28 Eylül
günü Halk Cepheliler gecekondu
bölgesini dolaştılar. Halk Cephesi
önlükleriyle “AKP Zulmünü Yeneceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz”
bildirileri dağıtılarak, sesli konuşmalar
yapıldı. Sokak sokak mahalleyi dolaşan Halk Cepheliler, her sokakta
halkı yozlaşmaya karşı birlik olmaya,
mücadele etmeye çağırdı.
M e zarlık civarında
bir arabada esrar
içen birini
yakalayan
H a l k
Cepheli-
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Gazi

Çayan
ler, etrafı aradıktan sonra adamı uyardılar. “Bu mahallede yozlaşmaya,
uyuşturucuya izin vermeyeceğiz. Bu
mahalleyi pisliklerden temizleyeceğiz” dediler. Bildiri dağıtımına 15
kişi katıldı.

İstanbul-Esenler
Halk Cepheliler, 29 Eylül’de Esenler Çiftehavuzlar’da afişleme yaparak,
kapı kapı dolaşıp bildiri dağıttılar.
Yürüyüş dergisinin de dağıtıldığı eylemde, insanlarla tek tek sohbet edilerek, AKP iktidarının halk düşmanı
politikaları anlatıldı. Halkın AKP’den
şikayetleri dinlendi. Tek kurtuluşun
birlik olmak olduğu anlatılarak, halkın
daha iyi yaşayabileceği AKP'ye muhtaç olunmadığı, üretenin halk olduğu,
halk olmadan onların bir hiç olduğu
anlatıldı. "Bu saldırıları püskürtmenin
tek bir yolu vardır; işçi memur öğrenci
tüm halk birleşirse AKP zulmünü
yeneriz. Halk Cephesi saflarında Birleşelim Savaşalım Kazanalım'' denildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmada
15 adet Yürüyüş dergisi, 900 adet
bildiri dağıtıldı ve 40 adet afiş yapıldı.
10 kişinin katıldığı çalışma Terazidere
Metro Durağı’nda bitirildi.

İstanbul-TAYAD
TAYAD’lı Aileler, 19 ve 26 Eylül
tarihlerinde açtıkları masalarla Halk
Cephesi’nin “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasını halka duyurdular. 19 Eylül’de Mecidiyeköy’de,
26 Eylül’de Taksim’de açılan masalarda AKP zulmüne karşı örgütlenme
çağrıları yapıldı.
19 Eylül’de açılan masada yüzlerce
bildiri dağıtılırken, 10 tane de Yürüyüş
dergisi halka ulaştırıldı. 26 Eylül’de
Taksim Galatasaray Lisesi önünde
açılan masada ise 300 el ilanı dağıtıldı.
2 saat açık kalan masada 6 tane Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı. Halkla

yapılan sohbetlerde, AKP’nin saldırıları anlatıldı ve bunun ancak örgütlenerek aşılabileceği belirtildi. Sohbet
edilen birçok kişi AKP’den rahatsızlığını dile getirdi. Masayı ziyaret
edenler arasında Almanya’dan gelen
bir grup da vardı. Bu gurupla ülke
gündemi ve gurbetçilerdeki yansımaları üzerine sohbet edildi.

Devrimci İşçi Hareketi
İstanbul’da Devrimci İşçi Hareketi, 26 Eylül günü, Esenyurt-Kıraç
Kuruçeşme Mahallesi’nde, Halk Cephesi’nin başlattığı "Milyonları Örgütleyeceğiz" kampanyasının afişlerini yaptı. "İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız" yazılı önlükler giyilerek mahallenin girişinden Cemevi’nin sonuna kadar olan bölgede, 60 afiş yapıldı. Çalışmaya 5 kişi katıldı.

Adana
Halk Cepheliler, “Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasını Adana’da
da başlattılar. Kampanyanın başlangıç
duyurusu, 29 Eylül günü İnönü Parkı’nda gerçekleştirilen bir eylemle
yapıldı.
Halk Cephesi imzalı, “AKP Zulmüne Karşı İşçi, Memur, Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz! Milyonları
Örgütleyeceğiz!” pankartı açılan eylemde, “Açlığa ve Zulme Karşı Birleşelim, Savaşalım Kazanalım”, “Katil
ABD İşbirlikçi AKP” dövizleri taşındı. Kampanya bildirisinin dağıtıldığı eylemde açıklamayı Tahsin
Sağaltıcı yaptı.
Sağaltıcı, AKP’nin iktidara geldiği
günden beri işçilere, öğrencilere, memurlara, gecekondululara kısaca halkın
tüm kesimlerine yaptığı zulmü anlattı.
Tüm mesleklerden, inançlardan ve
milliyetlerden halklara seslenen Sağaltıcı, “Zulmü yenmenin yolu, birincisi
örgütlenmektir. İkincisi örgütlü gücümüzü birleştirmektir. Üçüncüsü zulme karşı direnmektir” dedi.

Bursa
Bursa’da Halk Cephesi, 30 Eylül
günü Osmangazi Metro İstasyonu’ndan yürüyüşle Kent Meydanı’na
gelerek burada yapılan açıklamayla

Antalya
“AKP Zulmüne Karşı İşçi Memur
Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasını
başlattı.
Halka faşist AKP iktidarını teşhir
ederek önlüklerle bildiri dağıtan Halk
Cepheliler, kortej oluşturarak kızıl
flamalar, dövizlerle kent meydanına
yürüdüler. Çevreden liselilerin de katıldığı yürüyüş boyunca sloganlar
atıldı. Meydanda yapılan açıklamada,
AKP’nin politikaları halka teşhir edildi.
Daha sonra 15 dakikalık oturma eylemi
gerçekleştirildi. Oturma eylemi sırasında 6 Halk Cepheli önlüklerle bildiri
dağıttı. 26 kişinin katıldığı eylemde
yüzlerce bildiri halka ulaştırıldı.

İzmir
İzmir Halk Cephesi, 27 Eylül günü
yaptıkları ev ziyareti ile milyonları
örgütleyeceğiz kampanyasının çalışmalarına devam ettiler. Soğukkuyu
Semti’nde oturan aile, devrimcilere
kapısını açarak, halk kültürünün güzelliğini gösterdi. Ailenin en fazla
yakındığı sorun, halkın kültürel değerlerinin yok olması, eski birlik ve
beraberliğin olmaması idi. Halk Cepheliler, bunun bilinçli bir politika olduğunu halkımızın kültüründe, tarihinde var olan dayanışma ruhunu,
imece usulünü düzenin dayattığı yoz
kültür ile yok edip daha rahat ve daha
fazla sömürdüklerini anlattı.
Kültürümüze, değerlerimize, geleceğimize ve hatta çocuklarımıza sahip
çıkabilmemizin ancak örgütlü olmakla
sağlanabileceği söylendi. Doğançay’da
yapılan “Yozlaşmaya Karşı Halk Kültürünü Sahiplenelim Festivali’nden
örnekler verildi. Festivalden haberlerinin olduğunu ancak hasta ziyareti
nedeniyle gelemediklerini söyleyen
aile üzüntülerini belirtirken, devrimcilere kapılarının her zaman açık olduğunu, yine beklediklerini söylediler.

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
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TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ
EL KİTABI

Özgür Tutsaklardan

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Elimizde bir kitapçık var. "Tutuklu ve Hükümlü El Kitabı" adı.
"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve
yayınlanmasına Avrupa Birliği’nce
katkı sağlanmış..." Böyle yazıyor
içinde, yani bu kitapçık “demokrasi
aşığı, insan hakları savunucusu” Avrupa'nın tecrit zulmünün baş destekçisi ve hamisi olduğunun da bir kanıtı
aynı zamanda.
Yeni tutuklanıp hapishaneye getirilen herkese hapishane idaresi tarafından girişte bu kitapçık veriliyor.
Peki ne anlatıyor bu el kitabı? Açalım
bakalım. Kitabın hemen giriş kısmında bazı öğütler var. Ve oradaki
ilk "öğüt" şu: “Anlatılanları dikkatle
dinle kurallara uy.”
Böyle başlıyor Avrupa destekli
el kitabı. Ve devamında uymamızı
istediği kuralları sıralıyor. Mesela
bunlar arasında hemen ilk dikkat çekenlerden biri şudur: "Kuruma kabul sırasında üstün ve beraberinde
getirdiğin eşya öngörülen usule
göre aranır..."
Peki nedir "öngörülen usul?"
Onu yazmamışlar. Biz söyleyelim:
Soyarak, çıplak aramadır bu usul.
Yani daha ilk girişte, onursuzluk dayatılmaktadır.

Antalya
Antalya Halk Cephesi, 30 Eylül
günü AKP zulmüne karşı işçi, öğrenci,
memur, köylü, gecekondu halkına
seslenmek ve örgütlenmeye davet
etmek için bildiri dağıttı. Halk Bankası’nın önünde toplanan Halk Cepheliler buradaki yaptıkları açıklamada,
AKP zulmünü teşhir ederek Kışlahan
Caddesi boyunca bildiri dağıttılar.
Eylem sırasında çekim yapan 10-15
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Sayfaları çevirip devam edelim:
"Ceza İnfaz Kurumu’nun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle
yükümlüsün." Cümlenin içeriğinden de anlaşılacağı üzere devlet
tutsakları iyileştirilecek hastalar
olarak görür. "İyileştirme" dedikleri
ise, devrimciler açısından esasen kişiliksizleştirme, düşüncelerden vazgeçirmedir.
Diyor ki kitap: "Tüm zamanını,
kurum yönetimince belirlenen iyileştirme programına uyarak geçirmelisin." İyileştirme programı denilen
tretmandır. Tecrit ve tretman bir bütündür, kolkola gider ve birbirini tamamlar. Peki bu "iyileştirme programı"na uymazsan ne olur? İşte o da
aynı kitabın devamında "Disiplin cezaları ve disiplin tedbirleri" başlığı
altında uzun uzun anlatılmış. Orada
telefon hakkının, ziyaret hakkının gasbından "hücreye koyma"ya kadar
"disiplin cezası"nın her çeşidi var.
Tehdit olarak bir bir sıralanmış hepsi.
Ki oraya yazılmayanları, işkenceleri
sürgünleri de, biz kendi yaşamlarımızdan, deneyimlerimizden biliyoruz.
Kitapçıkta yazılanları burada tek
tek ele almak mümkün değil. Buna
gerek de yok zaten. Elbette tüm o
tehditleri, dayatmaları, hükümsüzdür
karşımızda. O "El Kitabı"na göre
yaşayacağımız, ıslah olacağımız ya
da iyileşeceğimiz hayallerini boşa
kurdular. Avrupa emperyalistlerinin
ve oligarşinin öngördüğü insan tipi
(ya da müsveddesi diyelim) olmayı
hiçbir zaman kabul etmedik. Her ko-

şulda dürüstlüğü, bağımsızlığı, sosyalizmi savunduk. Öyle yaşadık. Bunun bedelini de ödedik, ödüyoruz.
Biz de özgür tutsakların da her
hapishanede, o hapishanenin örgütlülüğü tarafından hazırlanan ve yeni
gelen tutsaklara yol göstermesi için
ulaştırılan "El kitapları" var. Bakın
orada ne yazmışız:
"(...) şimdi hapishanedeyiz. Hem
de hücrelerde. Aramıza duvarlar
ördüler, kucaklaşmaları yasakladılar.
Yine de ayıramadılar bizi. Tecritlerini
yere çaldık ve çalıyoruz. Ve işte
fiziki ayrılıklara inat hep bir aradayız.”
“Mesele esir düşmekte değil, mesele teslim olmamakta demiş Usta.
Ve öyle olduğunu bilerek, tutsaklık
koşullarında yüreklerimizi ve bilincimizi özgür kıldık daima. Özgür tutsaklık geleneğini yarattık. Bizi bir
arada tutan da herşeyden önce 'Özgür
Tutsak’ kimliğimiz. Bunun gücüyle
dimdik durabiliyoruz her türlü zulmün, keyfiliğin karşısında.
Özgür Tutsak geleneğimiz aynı
zamanda hapishanelerdeki onlarca
yıllık deneyimimizdir elbette. Metris'ten Bayrampaşa'ya, Ulucanlar'dan
F tiplerine uzanan bir deneyimdir
bu. Yaşamımıza, kültürümüze, ilişkilerimize ve düşüncelerimize bu deneyimler ışığında yön vererek Özgür
Tutsak kimliğini en iyi şekilde temsil
ettik, ediyoruz (...)”
Ve gerisi hayattır, pratiğimizdir. Bizim el kitabımızda direnmek, başeğmemek, üretmek, inancı ve umudu
büyütmek yazıyor. Ve öyle yapıyoruz.

tane sivil polis, Halk Cepheliler tarafından “Şu anda etrafımızda gördüğünüz kamera ve fotoğraf çekenlerin hepsi AKP’nin polisi. Burada
en demokratik hakkımızı bu şekilde
baskı altına almaya çalışıyorlar. İşte
AKP’nin demokrasisi, işte AKP’nin
asıl olarak faşizmi” denilerek teşhir
edildi. Teşhir olan polisler uzaklaşmak
zorunda kaldılar.

dağıtımın ardından burada bir açıklama yapıldı. “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Köle Değil
Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “AKP
Zulmüne Direneceğiz” sloganlarının
atıldığı eylemde “AKP Zulmüne
Karşı İşçi, Memur, Gençlik Tüm
Halk Birleşeceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartı açıldı. 700 bildirinin dağtımında örgütlenme çağrısı
yapıldı.

Attalos Meydanı’na kadar yapılan
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ENGİN'İN KATİLLERİ ASIL CEZAYI HALKIN ELLERİNDEN ALACAKTIR!

HALKIN ADALETİ ER YA DA GEÇ TECELLİ
EDECEKTİR!
Dört sene geçti Engin Çeber’in
işkenceyle katledilmesinin üzerinden.
Bu süre içerisinde özür dileme şovları
yapıldı, “işkenceye sıfır tolerans”
dendi. Bir yandan da işkencecilerin
nasıl kurtulacağının hesapları yapıldı.
Ne kadar “işkenceye sıfır tolerans”
şovları yapsalar da, devlet, katillerinin
elini soğutmak istemez. Ama devrimcilerin ısrarı ve kararlılığı işkencenin üzerini örtmelerini engelledi.
Mücadele, sonucunu verdi ve işkencecilere ceza verilmek zorunda
kalındı. Hepsi olmasa da işkencecilerin dördüne müebbet olmak üzere,
bir kısmına işkence yaptıkları gerekçesiyle cezalar verildi.
Fakat Osmanlı’nın torunlarında
oyun tükenmez. Yoğun teşhir sonucu
ceza verdikleri işkencecileri kurtarmak için bu kez de zamanı silah olarak kullanmaya çalıştılar. Yargıtay
tarafından dosya uydurma gerekçelerle bozuldu. Bu süre içinde de tutuklanan işkencecileri serbest bırakma
çalışmaları başladı. Dosya usulden
bozulmuş olmasına ve işkencecilerin
lehine yeni hiçbir delil olmamasına
rağmen savcı ilkinden çok daha farklı,
işkencecileri koruyan bir mütalaa
verdi.
İşkencecilerin ikinci defa yargılanmalarının son karar duruşması 1
Ekim günü İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde görüldü. Devletin unutturmaya çalıştığı davayı devrimciler

unutmadılar ve unutturmayacaklarını
gösterdiler. Her duruşmada olduğu
gibi Halk Cepheliler yine Adliye
önünde halkın adalet özlemini haykırdılar. Mahkeme başlamadan önce
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul
Şubesi bir eylem yaptı.
“Engin Çeber’in Katillerine Ceza,
Halk İçin Adalet İstiyoruz” yazan
bir pankartın açıldığı eylemde, Av.
Günay Dağ basına açıklama yaptı.
Devletin davayı zamana yayarak işkencecileri kurtarma peşinde olduğunu söyleyen Dağ, “İşkenceciler
cezalandırılana kadar mücadelemiz
sürecek” dedi.
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nin ardından Halk Cephesi bir eylem yaptı. “Adalet İstiyoruz”, “Engin Çeber Ölümsüzdür”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “İşkencecilerden Hesap Sorduk Soracağız” sloganları atılan eylemde, Halk
Cephesi adına Dilan Poyraz bir açıklama yaptı. Ferhat’ı vuranlardan, Engin’i katledenlerden mutlaka hesap
soracaklarını söyleyen Poyraz, “Halkın
ekmeği adalettir. Halkımızın Erdallar’ı,
İbrahimler’i var. Onlar hiçbir zaman
halkı adaletsiz bırakmadı. İşkenceciler
cezasız kalmayacaktır” diyerek, işkencecilerin er ya da geç hesap vereceklerini belirtti.
45 kişinin katıldığı açıklamanın
ardından mahkeme sonuçlanıncaya
kadar, “AKP Engin Çeber’in Katilini

Koruyor, Katillerden Hesap Soracağız!” pankartı açık tutularak Adliye
önünde beklenildi.
Yaklaşık sekiz saat süren karar
duruşması sonucunda, işkencecilerden
müebbet hapis cezası alan Selahattin
Apaydın, Sami Ergazi ve Fuat Karaosmanoğlu hakkında karar değişmedi ve fakat yine müebbet almış
olan Nihat Kızılkaya isimli gardiyanın
cezası 2 yıl 6 aya düşürüldü ve tahliye
edildi. Yine işkence yapmaktan 2 yıl
6 ay ceza alan polis Aliye Uçak’ın
cezası “kötü muamele”ye çevrilerek
5 aya düşürüldü ve ertelendi. İşkenceden ceza alan polisler Abdülmuttalip Bozyel ve Mehmet Pek’in işkence yapmaktan üçer defa 2 yıl 6
ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. Mahkeme ayrıca
ilk duruşmada beraat eden Uzman
Çavuş Murat İşler’e de işkenceden
2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Engin
Çeber hakkında sahte tutanak düzenleyen hapishane doktoru Yemliha
Söylemez'e de “Gerçeğe Aykırı Belge
Düzenlemek”ten 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme sonunda bir açıklama
yapan Çağdaş Hukukçular Derneği
İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Taylan Tanay, cezası indirilen ve beraat
eden işkenceciler için itiraz edeceklerini söyledi.
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Obama, Gazi’de Ölen İşkenceci Polisi
Anmış! İbrahim Çuhadar’a ‘terörist’ demiş...

Biz Bundan Onur Duyarız!
Korkun Bizden!
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Birleşmiş Milletler’in 67’inci Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Barack Obama Suriye ile ilgili
mesajlar yanında 11 Eylül'de Libya'nın Bingazi kentinde düzenlenen
ve aralarında ABD Büyükelçisi Chris
Stevens'ın da bulunduğu 4 Amerikan
ajanının öldürülmesine de değindi.
Obama yaptığı konuşmada Cephe
Savaşçısı İbrahim Çuhadar’ın Sultangazi Karakolu’na yönelik yaptığı
feda eylemi sonucu ölen işkenceci
polis Bülent Özkan için üzüntülerini
bildiriyordu.
''‘Hepimiz biliyoruz ki aşırılıktan
en çok Müslümanlar acı çekmiştir’
diyen Obama, konuşmasında, Sultangazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne
11 Eylül'de yapılan saldırıda şehit
olan polis memuru Bülent Özkan'ı
da anarak terörü lanetledi. Obama,
şöyle konuştu: ‘Bingazi'de Amerikan
diplomatların öldürüldüğü gün İstanbul'da bir Türk polis memuru da
öldürüldü. Düğününe sadece birkaç
gün vardı. Aynı gün Sana'da bir
araçta patlayan bomba, 10'dan fazla
Yemenlinin ölümüne neden oldu. Aynı
gün Kabil'de bir intihar eylemcisinin
düzenlediği saldırıda ölen çocukları
için anne babaları yas tutuyordu.’''
(AA)
Ülkemizde her gün onar onar asker
cenazeleri kalkarken Obama neden
Gazi Karakolu’ndaki bu olayı anmıştır?
Elbette bu nedensiz değildir. Devrimci
hareket hiç eylem yapmasa bile hep
emperyalizmin kara listesinde oldu.
Feda eylemiyle ise hemen emperyalizmin hedeflerinin başına yerleşti.
Bu devrimden, devrimcilerden
korkularıdır. Ülkemiz burjuva basını
emperyalist Obama’nın Gazi’de ölen
işkenceci polisten dünya kamuoyu
önünde bahsetmesini övünç, kıvanç
kaynağı olarak gördü. Öyle ya emperyalist efendilerinin iltifatlarına,
anmasına mazhar olmuşlardı.

Devrimciler, devrimci hareket ise emperyalistlerin hedefi
olmaktan gurur ve onur duyarlar. Emperyalist haydutların
hedefindeysek, demek ki onlar
için tehlikeyiz. Demek ki onların korkulu rüyasıyız. Demek
ki doğru yolda yürüyoruz.

Bu Onurun Karşılığı
“Kara Liste”lerdir,
Tecrittir
Amerikan emperyalizmi uzun yıllardır “Kara Liste”ler yayınlıyor. Avrupa emperyalizmi de Amerikan emperyalizmini örnek alarak özellikle
11 Eylül sonrası “Kara Liste”ler
yayınlamaya başladı.
“Kara Liste”ler demokrasinin beşiği denilen batılı emperyalist ülkelerin gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. Hukuksuzluk, çifte standart
açık biçimde görülmektedir. Kendi
yasasını dahi çiğnemekten çekinmemişlerdir. Öyle ki söz konusu olan
devrimciler, Marksist-Leninistler olduğunda yasalarının üzerinde yasalar
yapmaktan geri durmamışlardır.
“Kara Liste”ler emperyalistlerin
devrimcilerden duydukları korkunun
ürünüdür. Bu korku onları yasalarını
çiğnemek zorunda bırakmaktadır.
Burjuva demokrasisinin altındaki faşist yüz sırıtmaktadır.
Parti-Cephe ne Avrupa'nın ne de
ABD'nin 'terör listeleri'nden hiç eksik
olmadı. Avrupa emperyalizmi Cepheliler’i tecrit etmek için, insanlar
sınırdışı ve oturum iptalleri ile tehdit
edilmekte, muhbirleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunların yetmediği yerde,
komplolar düzenlenmiştir. Piknik,
gece, tatil kampı gibi en sıradan sosyal, kültürel faaliyetler yasaklanarak
devrimciler halktan tecrit edilmek
istenmiştir.
Avrupa ve ABD emperyalizmi

için en büyük tehlike silahlı mücadeleyi savunan örgütlerdir. Emperyalistler “terör” listelerini buna göre
değiştirmekte ve yenilemektedirler.
Silahı bırakan örgüt ya da kişiler
“listeden” çıkartılırken, emperyalizmi,
onun işbirlikçisi oligarşiyi tehdit
eden, silaha sarılan örgütler ise “listenin” en başına konulmaktadır.
Kuşkusuz onlar için asıl tehlike
Marksist-Leninist örgütlerdir. PartiCephe’nin en suskun olduğu dönemlerde dahi bu korku kendini göstermiştir. Amerikan emperyalizmi en
küçük bir kıpırtıda Türkiye’deki vatandaşlarına “kalabalık yerlerden
uzak durmaları, seyahat etmemeleri” uyarıları yapmaktadır. Bu uyarılardan biri burjuva basında şöyle
yeralmıştı:
"Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarının, sürmekte olan 'Amerika
Defol, Bu Vatan Bizim’ kampanyası
ve terör örgütü DHKP/C ile ilişkili
yaklaşan yıl dönümleri nedeniyle
özellikle ihtiyatlı olmaları gerektiği’
belirtilen açıklamada, ‘Türkiye'deki
Amerikan ve/veya Türk-Amerikan
kültürel ve ticari kuruluşlarına karşı
eylemlerin olasılık dahilinde olduğu’
kaydedildi. Açıklamada, ‘Amerikan
vatandaşlarına üst düzeyde ihtiyatlı
olmalarını ve güvenlik bilincini artıracak uygun adımlar atmalarını
hatırlatırız’ ifadesine yer verildi.”
(Habertürk, 20 Mart 2010)
Elbette emperyalistler bugünleri
mumla arayacaklardır. Korkularını
büyütmek boynumuz borcudur.
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EMPERYALİST AVRUPA’NIN
‘DEMOKRASİSİ’ BURAYA KADAR!
-'Avrupa Tutuklama ve İade Emri': Bu
yasa bir ülkenin, kendi vatandaşını bir başka AB üyesi
ülkesine iade etmesini öngörür. Bu yasa, suçlunun vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına değil, iade edileceği
ülkenin kanunlarının uygulanmasını öngörür.
-‘Kara Listeler'in Oluşturulması’: Oluşturulan ve sürekli olarak yenilenen listede “terörizm”le
suçlanan kişi, grup ve oluşumlar yeralmaktadır. İlk başta
olduğu gibi sadece Ortadoğu, İrlanda ve Bask Ülkesi'ndeki
sorunlarla kişi ve örgütler değil, DHKP-C (Devrimci
Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi), FHKC (Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi), FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı
Güçleri), NPA (Yeni Halk Ordusu) veya PKK (Kürdistan
İşçi Partisi) gibi örgütler de yer almaktadır.
Kendi ülkelerinde yasadışı olmayan örgütler dahi
listeye alınmıştır ve ülkelerinde kriminalize edilebilmeleri
için zemin yaratılmışır.
Kararın 9. maddesine göre bütün AB üyesi ülkeler

kararı çiğneyen (mesela kişiye
veya örgüte maddi yardımda
bulunarak veya hizmet ederek)
kendi vatandaşlarına yasaklar
uygulamasını öngörür. Listeye alınan kişiler peşin peşin
suçlu ilan edilmişlerdir.

- Caydırıcı (Önleyici) Karşı Devrim:
Böylece, yürütme organı yasama ve yargının önüne
geçmiştir. Polisin ve gizli servisin faaliyetleri mahkemeler
tarafından değil doğrudan polis tarafından görülmektedir.
- Avrupa Birliği Polis Teşkilat EUROPOL, AB'de
Terörizm Durumu ve Eğilimi 2009 başlığıyla bir rapor
yayınladı. Raporda, çeşitli örgütler, 'Etnik milliyetçi ve
ayrılıkçı terör', 'sol kanat terör örgütleri' gibi kategorilere
ayrılarak, bu örgütlerin Avrupa’nın güvenliği açısından
nasıl bir tehdit(!) oluşturdukları kanıtlanmaya çalışılarak
baskılar, yasaklamalar haklı ve mazur gösterilmeye çalışılıyor. Rapora göre, Avrupa Birliği çapında, 2008
yılında, 'terör örgütlerine üye oldukları şüphesiyle toplam
58 kişi tutuklanmış. Raporda, '58 kişiden yarısının
DHKP-C üyesi olduğu' belirtiliyor.

Sizin Gücünüz İbrahim Çuhadarlar’ın İradesini Yenemez
İstanbul-Bağcılar: Halk düşmanı
AKP'nin katil polisleri, 27 Eylül günü
ellerinde uzun namlulu silahları ve
akrep adı verilen zırhlı araçları ile
İstanbul Bağcılar Yenimahalle'de terör
estirdiler. Devrimcilerin yapmış olduğu yazılamaları, belediye ekiplerine
sildirdiler. Saatlerce mahallede dolaşıp
halkı tedirgin ettiler. Yazıları silerek
başarı elde ettiğini sanan katil polislere, aynı gün silinen tüm duvarlara
yazılar yazılarak cevap verildi.
Cepheliler, yazılamaları silen belediye görevlilerini seslenerek, “Devrimcilerin yazılarını silmek suçtur.
Suç işlemekten vazgeçin. Sizler emekçi halktan insanlarısınız. Devrimciler
sizlerin de emeğinizi savunuyor. Sizin
yeriniz devrimcilerin, halkın yanıdır,
halk düşmanlarının değil. Halk düşmanlarıyla birlik olup hedefimiz olmayın” dediler.

İzmir

Halk düşmanlarına yönelik de
açıklama yapan Cepheliler, “Sizin
gücünüz İbrahim Çuhadarlar’ın iradesini yenemez. O duvarları yazanlar
İbrahimler’in yoldaşlarıdır. İbrahimler
ise tarihi kanla yazmışlardır” diyerek
baskılarının, tehditlerinin kendilerini
yıldıramayacağını gösterdiler.

İzmir: Cepheliler, 11 Eylül’de Gazi
Karakolu’na feda eylemi düzenleyerek
şehit düşen Feda Savaşçısı İbrahim
Çuhadar’ın ismini İzmir’in duvarlarına nakşettiler. 29 Eylül’de Buca ve
Gültepe’nin değişik bölgelerine “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür - Cephe”,
“DHKC–SPB Katillerin Peşinde” ve
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür” yazan
Cepheliler, yoldaşları İbrahim Çuhadar’ı selamladılar.

okundu.
İbrahim Çuhadar’ı tanıyanlar onunla ilgili anılarını anlattılar. Daha sonra
“Yaşamaya Dair”, “Sıra Neferi”, “Kadife Tenli Zamanlar” adlı şiirler okundu
ve marşlar hep bir ağızdan söylendi.
Son olarak da İbrahim Çuhadar'ın
sevdiği sade kahve anmaya katılanlara
ikram edilerek anma sona erdirildi.
İbrahim Çuhadar, 2 Ekim günü
de Edirne’de Cepheliler tarafından
selamlandı. Gölet Mevkii'nde iki,
Şükrüpaşa Mahallesi’nde üç yere “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür!-CEPHE”, “DHKC/SPB Katillerin Peşinde”, “Umudun Adı DHKP/C” yazılamaları yapıldı.
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Edirne: Halk Kurtuluş Savaşçısı
İbrahim Çuhadar için Dev-Genç’liler
1 Ekim günü bir araya gelerek anma
yaptılar. Anma, İbrahim Çuhadar nezdinde tüm devrim şehitleri için bir
dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Ardından İbrahim Çuhadar’ın yoldaşlarına yazdığı mektup ile İbrahim
Çuhadar’ın feda eylemi anlatan metin

Edirne
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NEDEN EMPERYALİZMİN KARA
LİSTELERİNDE YER ALIYORUZ?
Çünkü Mahirler’den bugüne
emperyalizme karşı kesintisiz
bir savaş sürdürüyoruz!
Dünya haklarının baş
düşmanı
EMPERYALİZMDİR
diyoruz. Amerika’dır diyoruz!
Ve tüm dünyada
Marksist-Leninist devrimci
örgütler bir bir emperyalizmle
uzlaşırken biz asla
uzlaşmayacağız diyoruz!
Ülkemizdeki her türlü
Amerikan varlıkları
hedefimizdir diyoruz!
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- 17 Mayıs 1971 THKP-C Bültenin’den: A) Amerikan askeri malzeme deposu Tuslog Zincirlikuyu
merkezi. B) Tuslog’un şişli şubesi,
C) Amerikan Türk Ticaret bankasının
Elmadağ şubesi, D) ABD Başkonsolosluğu F) Emperyalist Amerikan teşekkülü İBM’in Gümüşsuyu’ndaki
merkezleri bombalanmıştır.
-Salı Pazarındaki Amerikan askeri
botu bombalanmış ve tahrip edilmiştir.
(...) Amerikalı Subay A. Doland’ın
arabası yakılarak imha edilmiştir.
- 26 Mart 1972: Ünye Radar
Üssü’nden THKP-C ve THKO savaşçıları 3 İngiliz ajanını kaçırdılar.
- Nisan 1474: İYÖKD NATO’nun
kuruluş yıldönümü nedeniyle NATO’yu teşhir eden anti-emperyalist
kampanya başlattı.
- 1977: Pinochet faşizminin işkence merkezlerinden “Esmeralda”
isimli geminin İstanbul’a gelişi protesto edildi...
- Mogadişu’da havaalanına baskın
yapıp iki Filistinli gerillayı katleden
Alman emperyalizmi protesto edildi...
- Molukalı gerillaları imha eden
Hollanda emperyalizmi, İstanbul’daki
konsolosluğu önünde protesto edildi...
- Fransız emperyalizminin uçakları
Batı Sahra’da Polisario gerillalarının
ve Batı Sahra halkının üzerine bombalar yağdırdı. DEV-GENÇ Taksim’deki Fransız Konsolosluğu önüne

katliamı kınayan bir pankart astı...
Belçika’nın Katanga’daki gerillalara saldırması protesto edildi...
DEV-GENÇ, CampDavid anlaşmasına karşı
İsrail, Mısır ve ABD konsoloslukları önünde kitlesel gösteriler düzenledi.
-1978 Aralık: ABD
üslerinin yeniden açılmasının gündeme
gelmesi üzerine ABD emperyalizmine
yönelik gösteriler düzenlendi. Amerikan Hava Yolları taşlanarak, bildiriler
dağıtıldı.
- 1980: 12 Eylül Faşist Cuntasına
karşı “Amerikancı Cunta 45 Milyon
Halkı Teslim Alamaz” diyerek Amerikancı cuntaya teslim olmayacaklarını
ilan etti. Cuntanın ilk 6-7 ayında cuntaya karşı silahlı, silahsız yüzlerce
eylem yaptı. İzmir’de Ayhan Pektaş
22 Kasım 1980’de emperyalist bir
kuruluşa karşı yapılan eylem sırasında
şehit düştü.
-1991 Körfez Savaşı:
-1991 Körfez Savaşı dönemi, halkımızın anti-emperyalist mücadelesinin en görkemli, en onurlu safyalarından birini oluşturur. Bu dönemde
emperyalist hedeflere yönelik çok sayıda eylem yapıldı.
-İstanbul’da ABD’ye ait MTMC
Ourport, Türk-Amerikan Board Heyeti
Bürosu, Amerikan Denizcilik şirketi
ABS, Avrasya Gözlemevi (CIA ile
bağlantılı), Commercial Union Sigorta
şirketi, İtalyan Konsolosluğu, Adana’da Amerikan Konsolosluğu ile
Türk-Amerikan Derneği...
-Ankara’da Fransız Hava Yolları
ile Suudi Arabistan, Japonya, Kanada,
Avusturya Hava Yolları’nın bulunduğu
bina,
-İzmir’de Amerikan Tuslog, Amerikan Kültür Merkezi, Fransız Kültür
Merkezi, Şirinyer ve Bayraklı’daki
NATO Tesisleri bombalanarak tahrip
edildi.
-Şubat 1991’de İncirlik Üssü’nde
görevli CIA ajanı Bobie Eugane Moozolle cezalandırıldı. İzmir’de ABD’li

Yarbay Alvin Macke’ye karşı bir eylem yapıldı, yarbay yaralandı.
-ABD Dışişleri Bakanı Baker’in
ülkemize gelişini protesto etmek için,
Ankara’da İnterbank ile Amerikan
IBM, Adana’da Türk-Amerikan Kültür
Merkezi ve Amerikan Life Sigorta
şirketi, İzmir’de Amerikan Araç Bakım
merkezi ile American General Motors,
İstanbul’da Bank of Boston, SKY
Courrier International-INT-BSS adlı
Amerikan şirketleri, Amerikan Neşriyat Merkezi, Pepsi-Cola İdare Merkezi, Amerikan Sabancı ortaklığı Cinge-SA sigorta şirketi ve Amerikan
General Motors şirketi basılıp tahrip
edildi.
-Anti-emperyalist silahlı eylemlerin
en önemlilerinden biri de Özal’ın
ABD ziyareti öncesinde gerçekleştirildi. Amerikan VINNELL-Brown
Rook Tuslog Genel Müdürü, NATO
Kuryesi, CIA ajanı John Gandy cezalandırıldı.
-12 Temmuz 1991: ABD Başkanı
Bush’un ülkemize gelmesine karşı
eylem hazırlığı içinde iken 12 Devrimci Sol Savaşçısı CIA ve oligarşinin
polisleri tarafından yapılan bir operasyonla katledildi.
- 4 Haziran 1999: ABD İstanbul
Başkonsolosluğu’na yönelik eylem
hazırlığında Sadık Mamati ve Selçuk Akgün şehit düştü
- Bunların dışında Başta Amerika
olmak üzere emperyalizm savaşımızın
baş hedefi oldu. 2001’de Afganistan’ın
işgaline, 2003’de Irak’ın işgaline,
2005’de İsrail’in Lübnan’a saldırısına,
İsrail’in Filistin’deki katliamlarına ve
işgaline her cepheden karşı çıktık.
Ülke çapında yüzlerce eylemin yapıldığı kampanyalar düzenledik.
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Libya Halkının Öfkesi
Emperyalistleri ve İşbirlikçilerini Affetmiyor!
Libya’da görev yapan ve Amerikan emperyalizminin Libya’yı işgalinde önemli rol oynayan büyükelçi
Christopher Stevens öldürülmesinden sonra Libya halkının direnişçi
güçleri, işgal güçlerinden ve onların
çapulcu işbirlikçilerinden intikam
almaya devam ediyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesi “Kaddafi’nin Laneti” başlığıyla öldürülen elçinin ardından direnişçi güçlerin bu kez de Kaddafi’yi
ilk esir eden kişilerden olan ve
Kaddafi’ye yapılan işkencelerin
ve her türlü aşağılık uygulamanın
da yaptırıcılarından birini daha
yakalayıp cezalandırdıklarının haberini veriyordu...
Emperyalizmin tescilli işbirlikçilerinden olan gazete her ne kadar
cezalandırılan işbirlikçi için bir çok
güzelleme yazmış olsa da Libya halkının lideri Kaddafi’yi alçakça katleden bir katili, Libya halkı daha senesi dolmadan ve emperyalistlerin
tüm desteğine rağmen bulup cezalandırmışlardır.

Evet tüm emperyalistler ve
işbirlikçileri!
Duyun ve görün ki halklar asla
ve asla adaletsiz kalmadılar ve kalmayacaklar. Daha yaptıklarınızın sevincini yaşayamadan “özgürleşirdik”
dediğiniz ve zincirlere bağladığınızı
sandığınız bir ülkenin halkı direnişine
yeni yeni halkalar ekleyerek yaptıklarınızın hesabını sormaktadır.

Sorulan Sadece Libyalıların
Hesabı Değildir!
Gerek cezalandırılan işbirlikçi ve
gerekse de Amerikan elçisi ve elçilik
görevlilerin işledikleri suçlar salt
Libya halkına karşı değildir. Onlar
Libya halkı nezdinde tüm ezilen
halklara karşı suç işlemişlerdir. Ve
bu nedenledir ki cezalandırılmaları
tüm ezilen halkların yüreğine su
serpmiştir. Alınan intikam tüm ezilen
halkların intikamıdır...
Bu halkların acılarının da sevinç-

Büyükelçi kılığına girmiş,
ölümü binlerce kez hak etmiş
bir Amerikan Ajanı:
Christopher Stevens'in 1991
yılından itibaren aldığı
görevleri:
 İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nde
siyasi seksiyon şefi,
 Suriye'nin başkenti Şam'da siyasi
görevli,
 Mısır'ın başkenti Kahire'de siyasi
görevli,
 Riyad'da siyasi ve ekonomik
işler görevlisi,
 Çok taraflı Nükleer ve Güvenlik
Direktörü,
 ABD Senatosu Dış ilişkiler Senato Komitesi araştırmacısı,
 ABD Dışişleri Müsteşarı Özel
Yardımcısı,
 ABD İran Masası yetkilisi,
 2007-2009 yılları arasında NED
(National Endowment for Democracy)
ile birlikte özel görevli olarak Libya'da
görev yaptıktan sonra, Mart 2011'de
Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nde ABD'yi
'Özel Temsilci' statüsüyle Kasım 2011'e
kadar temsil etti.
 2012 Mayıs'tan on bir Eylül'e
kadar da ABD Libya Büyükelçisi olarak
Bingazi'de görev yaptı.

lerin de emperyalizm karşısında ortaklığını ifade ederken öte yandan
öldürülen büyükelçinin suç listesine
bakıldığında bunun hiç de temelsiz
olmadığı çok açık görülür.
Halkların emperyalizme karşı
genel anlamdaki çıkar birliğinin ötesinde emperyalist elçinin işlediği
suçlar da halkları birleştirmektedir.
Aşağıda aktardığımız Amerika’nın Libya Büyükelçisinin yaptığı
görevleri ve görev yerlerine baktığımızda onun nasıl bir kişi olduğu
görülmektedir.
Büyükelçinin basına yansıyan
bu görev yerlerinin aynı dönemlerde
iç savaşa sürüklenmesi ve halklara
karşı bir çok suçun işlendiği yerler
olması tesadüf değildir.
C. Stevens; sıradan bir elçi değildir. Gerçi, hiç bir Amerikan elçisi
sıradan bir elçi değildir. Bütün Amerikan elçileri sömürdükleri ülkelerde
Amerika’nın temsilcisi olarak bulunmaktadır. Her türlü kontrgerilla
faaliyetlerini bilirler. İşkencecilikte,
kontra faaliyetlerde uzmanlaşmışlardır. Görev yaptıkları ülkelerde işkencecileri, istihbaratçıları, kontrgerilla elemanlarını onlar yetiştirir.
Kontrgerillaya eleman olacak kişileri
onlar seçer. Latin Amerika’da bizzat
darbelerin planlayıcılığını yapmışlardır. Onlarca, yüzlerce devrimciye
bizzat işkence yapmışlardır.
Yaptığı görevlere bakın; gerçek
kimliğini saklamak için kılıktan kılığa
girmiştir. C. Stevens ölümü bin-
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lerce kez hak etmiş tescilli bir
katildir.
C. Stevens’in ölümünden sonra
yine basında yer alan Suriye'ye yönelik yaptıklarıyla da çok açık olarak
ortaya çıkmaktadır...
"ABD Büyükelçisi Christopher
Stevens’ın, Suriye’de Esad rejimine
karşı savaşacak “cihadi militanlar”
bulduğu öne sürüldü. Buna göre,
bulunan savaşçılar, Türkiye üzerinden Suriye’ye giriyordu. Gazeteci
Aron Klein, Mısır güvenlik kaynak-
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larına dayanarak, Büyükelçi Stevens’ın, Suudi Arap yetkililerle koordineli çalıştığını ifade etti. Stevens,
Kuzey Afrika ve Libya’da bulunan
savaşçıların daha önce ABD karşıtı
eylemlerde bulunup bulunmadıklarının belirlenmesi için isimlerini Washington’a bildiriyordu. Klein, Beşar
Esad’a karşı savaşçı bulunmasında,
Stevens’ın Suudiler ile de "temasta"
olduğunu belirtti".
İşte Libya’yı işgal edenler ve halkın
cezalandırdığı kişiler böylesi alçaklardır... Biri Amerikan elçisi öteki onun
fino köpekliğini yaparak Kaddafi'yi
alçakça katleden bir işbirlikçi hain...

Amerikan elçisinin cezalandırılması
sonrasında Amerikan Başkanı Obama;
"Gerek diplomatik misyonlarımızda
güvenliği artırmak, gerekse güvenlik
sağlamakla yükümlü olan ev sahibi
ülkelerle birlikte çalışmak suretiyle
yurtdışındaki Amerikalıları korumak
için ve Amerikalılara zarar verenlerin
adaletin önüne çıkmasını sağlamak
için gücümüz dahilinde her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye bir açıklama yaptı. Korkularını ve açmazlarını
açığa çıkaran bir açıklama...
Evet, işbirlikçilerinizle birlikte
elçiliklerinizi ve misyonerlerinizi korumaya çalışacaksınız ve gün gelecek

tek işiniz kendinizi korumak olacaktır.
Daha önce de söylediğimiz gibi
korkun halkın öfkesinden! Ve asla
aklınızdan çıkarmayın; işlediğiniz
tüm suçların hesabını vereceksiniz...
Büyükelçiniz gibi, Kaddafi’nin katili
satılmış alçak gibi hepiniz işlediğiniz
suçlarınızın hesabını vereceksiniz...
"Avlayacağız" diyor Obama direnişçiler için... Bizim halkımız da
"Ava giden avlanır!" der... Sizler
çıktığınız halk avcılığında er veya geç
avlanmaya mahkumsunuz... Sadece
Kaddafi'nin değil tüm dünya emekçi
halklarının laneti üzerine yağacak!..

Mahallerimizi Kendi Ellerimizle Kurduk! Yıktırmayacağız!
İstanbul-Gazi Mahallesi
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27 Eylül günü, gecekonduların
olduğu bölgede “Yıkımlara İzin Vermeyeceğiz” afişleri yapıştırıldı. Halk
Komitesi, konuştukları insanlara, yıkımlara karşı 10 Ekim’de İstanbul
Büyükşehir Belediyesi önünde eylem
yapılacağını, mahalleden otobüs kaldırılacağını anlattılar.

İstanbul-Okmeydanı: 27 Eylül
günü Halk Cepheliler, Okmeydanı’nda 10 Ekim günü Halk Komiteleri’nin yapacağı yürüyüşün çalışmasını yaptılar. Halk Cepheliler mahallenin duvarlarına afişleme yaptıktan sonra, esnaflara ve Piyalepaşa
Mahallesi’nde kurulan pazarda eylemin bildirilerini dağıttılar. AKP’nin
“Kentsel Dönüşüm” adı altındaki
yağma ve talan politikasını halka
anlatan Halk Cepheliler, hem pazar
esnafını hem de Okmeydanı halkını,
Halk Komiteleri’nin yapacağı bu
yürüyüşe çağırdılar. Sürekli olarak
basında Okmeydanı’nın yıkımlarda
pilot bölge olarak gösterilmesinden
rahatsız olan halka, AKP’nin burayı
hedef göstermesindeki temel sebebin,
Okmeydanı’nın yıllardan beri devrimci bir mahalle olması ve halkının
örgütlü olmasından dolayı olduğu
ve çözümün birlikte mücadele etmek
ve direnmek olduğu anlatıldı.
İstanbul-Esenler: 10 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde
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yapılacak eylem için 28 Eylül günü
Çiftehavuzlar Mahallesi'nde 50 adet
afiş asıldı. Çalışmalar esnasında mahalleli ile sohbet edildi. Sohbetlerde
halkın, "Deprem olunca evlerimiz
yıkılacak, en iyisi yıkılması" düşüncesine sahip olduğu görüldü. Yapılan
konuşmalarda, bunun AKP iktidarının
aldatmacası olduğu, eğer amaç evimizin korunması olsaydı evlerimizi
yerinde ıslah yöntemiyle yapayapabileceği ama asıl amaçlarının rant
sağlamak, mahalleyi zenginlere peşkeş çekmek olduğu anlatıldı. Mahalle
halkı bunun üzerine “haklısınız” diyerek başarılar diledi. Afişleme esnasında, “Bizim evin duvarlarına da
afiş yapın mahallemizi yıktırmayacağız” diyenler de oldu.
Afişlemenin bitiminden sonra Terazidere Metro Durağı’nda masa açılıp 1.500 adet bildiri dağıtıldı, insanların sorularına cevap verildi.

İstanbul-Çayan Mahallesi:
Halk Cepheliler, yıkımlara karşı 10
Ekim günü İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi önünde yapılacak olan
eylemin bildirisini 2 Ekim günü
kapı kapı dolaşarak dağıttılar.
Bildiri dağıtımı sırasında yapılan
konuşmalarda, AKP’nin halk düşmanı
olduğu vurgulanarak, “emeğimizle
yaptığımız evlerimizi yıkmak istiyor,
her şeye zam yapıyor, eğitimi gericileştirdi, insanlarımızı sokak ortasında
katlediyor. AKP zulmüne karşı örgütlü

mücadele etmeliyiz. 10 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde
gücümüzü gösterelim” denildi.
Bildiri dağıtımı sırasında “Yıkımlara Karşı Gücümüz Birliğimizdir!”,
“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!”
ve “Mahir Hüseyin Ulaş Kurtuluşa
Kadar Savaş!” sloganları atıldı.

İzmir: 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; 2.
İnönü Mahallesi’nin İzmir’in en güzel
yerlerinden biri olduğu, birçok müteahhidin, inşaat şirketinin gözünün
buraya dikili olduğu anlatıldı.
40 kapının çalındığı 100 bildirinin
dağıtıldığı çalışmada, 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.

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

Müslümanların Masumiyeti Filmine Karşı, Bakan Binali Yıldırımdan Açıklama:

“Tepkimizi Yasalar İle Gösterdik!”

AKP’nin Misyonu Müslüman Halkların
Emperyalizme Öfkesinin Karşısında
Paratoner Olmaktır!
AKP’yi diğer düzen partilerinden
farklı kılan, emperyalizm için günümüzde öncelikli tercih edilmesinin
önemli bir nedeni de dini istismar
etmekteki başarısıdır.
Dine, halklarımızın Müslüman
kültürünü referans aldığına dair sık
sık göndermeler yapan AKP iktidarı,
“dini değerleri” korumadaki başarısıyla öğünür. Bu demagojilerinin mihenk taşı ise emperyalizmin Müslüman halklara, Ortadoğu halklarına
karşı saldırılarında yaptığı açıklamalar, aldığı tavırdır. Irak, Libya,
Afganistan, Somali, Suriye’ye yönelen emperyalist saldırılar karşısında
ABD’nin, emperyalizmin ileri karakolu gibi davranan AKP, Müslüman
halkların değerlerine yönelen saldırılar
karşısında da işbirlikçi, emperyalizmin uşaklığına denk düşen tutumunu
korumuştur. “Müslümanların Masumiyeti” filmi ile Müslüman halklara
hakaret eden, gerçek zihniyetini ortaya
koyan emperyalizme karşı yapılan
protesto gösterileri karşısında yine
emperyalist cepheden halklarımıza
saldırmaya devam etmiştir. Bu protestolar, tepkiler sırasında ABD’nin
Libya Büyükelçiliği’nin basılıp dört
Amerikan ajanının cezalandırılması
karşısında ABD Başkanı Obama,
Tayyip Erdoğan’ı arayarak “yatıştırıcı
açıklamalar yap” dedi. Bu telefon

görüşmesinin hemen ardından Erdoğan; “Arap sokağı ayaklandı, Türkiye sakin. Bizi diğerlerinden ayıran
ne?” sorusuna “Bizim verdiğimiz
mesajlar var. Toplum bu mesajlara
bakıyor. Sizin mesajınız yoksa ne
oluyor. O zaman halk sokağa dökülüyor. Son 10 senede aşırılıklar
törpülendi. Bir anlamda paratoner
gibi olduk, gaz aldık” diye cevap
veriyor. Erdoğan, efendisinin isteklerine göre açıklamalar yapıp, Türkiye
halklarının tepkisini “törpülemeyi”
görev edindiğini ilan ediyor.
Yine AKP’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali
Yıldırım, filmin gösteriminin Türkiye’de yasaklanması üzerine;
“… Bizden sonra Brezilya ve Amerika
da benzer mahkeme kararları alarak
yasaklama getirmişlerdir. Bu konuda
en önce adım atan ülkelerin başında
Türkiye gelmiştir. Türkiye tepkisini
sokağa çıkarak, kargaşa yaparak,
hatta işi ileri götürüp insanların ölümüne sebep verecek bir anlayışla
yapmayı hiç ama hiç düşünmemiştir.
Bunun yerine uluslararası diplomasi
ve yasalarımızın bize verdiği yetkileri
kullanarak bu ve buna benzer çirkin
faaliyetlerin önüne geçilmesini hep
önemsedik. Bu olayda da aynı şekilde
hareket ettik. Bir anlamda bu işin
önüne geçmenin yanı sıra Müslüman

camiasına, İslam dünyasına da önemli
bir mesaj verdik. Onlara, akılla hareket etmenin, duygularla hareket
etmekten daha önemli olduğu mesajını
da vermiş olduk" (Akşam, 27 Eylül
2012) diye açıklamada bulundu.
Evet, AKP iktidarı, efendilerinin
isteği doğrultusunda “Müslümanların
Masumiyeti” filmi ile yapılan hakaret
karşısında, “yatıştırıcı açıklamalar”da
bulundu, “tepkisini yasal yollarla gösterdi” Halkımızın taleplerini ortaya
koyan eylemlere, eleştirilere tahammülsüz olan, baskıyla, zorla, katliamlarla iktidarını sürdüren AKP, efendilerinden gelen hakaretlere karşı
yasal yollara başvuruyor, Müslümanların inançlarına yönelen hakaret karşısında kullandığı “şiddeti” mahkum
etmeye, karalamaya çalışıyor. Bu,
AKP’nin riyakarlığı, ikiyüzlülüğüdür.
Kürt halkının taleplerini dile getiren
eylemler karşısında “çocuk, kadın
demeden gereğini yapın” diyerek
katlettiren, çadır isteyen depremzedeleri coplatan, hakaret eden AKP,
emperyalizmden gelen hakaretleri
“yasal yollara” havale etmekle övünüyor. Halkın taleplerine karşı ağzından kan damlayanlar, efendilerinin
hakaretlerine karşı hukuğu, yasaları
hatırlıyorlar. Bu iki farklı tutum
AKP’nin misyonunun gereğidir. Halk
düşmanlığı yüzünün açık göstergesidir.
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Emperyalizme Karşı Direnen
Suriye Halkının Yanındayız
Hatay’da Halk Cepheliler, 26 Eylül günü Antakya/Ulus’ta “Emperyalist Saldırganlığa Karşı Suriye
Halkının Yanındayız” adıyla başlattıkları kampanyalarını duyurdular.
Eylemde bir açıklama yapan Başak
Şah, AKP iktidarının halkı birbirine
düşürdüğünü söyledi ve Alevi-Sünni
bütün halkın kampanyaya destek

vermesi gerektiğini belirtti.
Eylem “Suriye Halkı Yalnız Değildir”, “Katil ABD Ortadoğu’dan
Defol” sloganlarıyla sona erdi.
Halk Cepheliler, kampanyayı Samandağ’da da yaptıkları eylemle
duyurdular.
Eylemde, Suriye halkına destek
için yapılan eylemde polisin halka

azgınca saldırmasından bahsedilerek,
bu saldırılarla halkın tepkisinin önüne
geçilemeyeceği vurgulandı.

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!

15

Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan’a “HAİN” dedi!

Sadece Erdoğan mı?

Bütün Burjuva Politikacıları Haindir!
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Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a Barış
Pehlivan ve Banrış Terkoğlu’nun birlikte yazdığı “Sızıntı, Wikileaks’te
Ünlü Türkler” isimli kitapta geçen
bazı Wikileaks belgelerine dayanarak
“Kendi ülke çıkarlarını düşünmeyene
hain denir” demesi üzerine Erdoğan,
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Halkımız boşuna dememiş: “Yarası
olan gocunur” diye. Erdoğan “hain”
sözüne çok alınmış. Günlerce tartışıldı
bu konu.
Erdoğan’ı, bütün olarak AKP iktidarını “hain” kelimesi anlatmaya yetmez. Onlar hain oğlu haindirler. Boşuna
Menderes’in mirasçıları olduklarını
söylemiyorlar. İşbirlikçilikte, vatanhainliğinde oligarşinin tüm partilerini
katladılar.
AKP’nin vatan hainliğini ispatlamak için belgeye mi ihtiyaç var?
Bizzat kendileri değil mi “babalar
gibi satarım” diyen. “Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyen. Erdoğan’daki bu “hiddet”, bu “alınganlık” suçluluktan değilse nedir?
AKP iktidarının hainliğinin bel-

geleri saymakla bitmez. Kentsel Dönüşüm adı altında çıkarılan talan yasaları ile yoksul gecekondu halkı evlerinden sürülecek, dişiyle tırnağıyla
ördüğü evler yıkılacak ve boşalan
araziler işirlikçi ve emperyalist tekellere peşkeş çekilecek. İngiliz tekelleri ve Arap şehlerinin , İstanbul’un
en güzel yerlerini satın aldığını söyleniyor. Kim sattı ve kimin çıkarı
için? Erdoğan ve AKP iktidarı, tekeller
için sattı buraları. Halkın hiçbir çıkarı
yoktur. Aksine halkımız zulüm görecek, evsiz, aç, açıkta kalacaktır.
AKP’nin Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan “Babalar gibi satarım”
demişti. Ülkemizi parsel parsel sattılar
ve satmaya devam ediyorlar.
Bizzat Başbakan Erdoğan, “Türkiye'ye yatırımların gelmesi için gerekirse dünyadaki bütün yatırımcılarla
tek tek ve her yerde görüşebileceğini
söyleyerek, "Bakan arkadaşlarıma
da her yerde görüşmelerini tavsiye
ediyorum, 'görüşün' diyorum. Çünkü
ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim. Bunu her ülkenin başbakanı yapıyor, devlet bakanı yapıyor"

Armutlu Halkının Adaletine Teslim Olun!

Çetelerden Hesap Soracağız!
27 Eylül gecesi, 23.00 – 01.00
saatleri arasında polis destekli çeteler
Armutlu halkına saldırdı. İbrahim
Çuhadar’ın cenazesini sahiplendiği
gerekçesiyle bir ailenin evini basan
çeteler, aile üyelerini dövüp yerlerde
sürüklerken, aynı zamanda evin ve
evin altındaki dükkanların camlarını
kırdılar. Arsızlaşan çeteler bu olaydan
yaklaşık 1 saat sonra Küçükarmutlu
meydanına yüzleri maskeli, ellerinde
sopalar, satırlarla gelip halka saldırdılar. Çevredeki esnafa saldıran çeteler
2 kişiyi yaraladı.
“Cesareti olan, yüreği olan gelsin,
nerede bu devrimciler?” diye bağırıp
duran çeteler mahalle halkının ellerinde sopalarla meydana gelmesinin
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ardından kaçtılar. Mahalle halkı olayı
duyar duymaz cemevinde toplandı
ve sopalarla çetelerin barındığı, gidebileceği her yere gittiler. Ancak
hiç kimseye rastlamadılar.
Armutlu Halk Cephesi, çetelerin
saldırısıyla ilgili olarak yazılı bir
açıklama yaptı. “Armutlu’da çeteleşmeye, yozlaşmaya izin vermeyeceğiz. Halka saldıranlardan hesap
soracağız.” denilen açıklamada, Armutlu’nun devrimcilerin kanlarıyla
kurulan bir mahalle olduğu, örgütlü
bir yer olduğu belirtildi.
Polisin, topladığı 5-10 serseriyle
Armutlu halkını sindiremeyeceğini,
teslim alamayağını vurgulayan Halk
Cephesi, “Armutlu halkı çeteleşmeye,

demişti. (16.10.2005-Sabah)
Hainliğin en açık ifadesidir bu
söylenenler. Erdoğan kendi ağzı ile
itiraf ediyor suçunu. Dünyadaki ‘yatırımcılarla’ gerekirse tek tek görüşebileceğini söylüyor. Zaten her gün
farklı bir ülkede olması gizli görüşmeler yapması da ne kadar çok çalıştığını gösteriyor. Fakat, halkımızın
değil, tekellerin çıkarları için çalışıyor.
Yeni sömürge bir ülkenin emperyalizmden bağımsız, kendi çıkarlarını
düşünmesi söz konusu olamaz. İç ve
dış politikalarında öncelikli olan emperyalizmin, Amerika’nın çıkarları
önemlidir. Oligarşinin zararına da
olsa, sadece AKP de değil, bütün iktidarlar önce Amerika’nın çıkarlarını
gözetmek zorundadır. Onun için Erdoğan’ın ya da herhangi bir burjuva
politikacısının vatan haini olduğunu
söylemek için Wikileaks belgelerine
gerek yoktur. Örneğin, Amerika’nın
talimatları üzerine İran’dan petrol almayı durdurup, büyük zararlar etmeleri pahasına petrolü Libya’dan
alması, hainlik değil de nedir?
yozlaşmaya karşı mücadelede onlarca
tutsak verdi. Direnişlerde onlarca
şehit verdi. Biz gücümüzü biliyoruz.
Haklılığımıza inanıyoruz. Çeteleri,
uyuşturucu satıcılarını uyarıyoruz;
Halka saldırmak, insanlarımızın geleceğini karartmak suçtur! Bu suçtan
vazgeçin! Yol yakınken yaptığınız
işten vazgeçin! Sanmayın ki çok güvendiğiniz polis sizi sonsuza kadar
koruyacak! Polis sizinle işi bittikten
sonra bir kenara atacaktır. O zaman
ne yapacaksınız? Kime güveneceksiniz? Gelin Armutlu halkının adaletine teslim olun. Uyuşturucu satmak,
genç kızlarımızın, ailelerimizin namusuyla oynamak, devrimcilere saldırmak en büyük suçtur! İşlediğiniz
suçların hesabını vereceksiniz!” çağrısında bulundu.
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Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler,
Devrimci İşçi Hareketi, Kamu Emekçileri Cephesi
Cansel Malatyalı İçin İstanbul İMO Önünde

1 Günlük Destek Açlık Grevi Yaptı!
İŞÇİ DÜŞMANI İMO YÖMETİMİ İSTİFA!
CANSEL MALATYALI İŞİNE GERİ DÖNSÜN!
İşçinin, emeğin yanında olduğunu
söyleyen, performans yasası çıkarıldığı
sırada karşı olduğunu belirten İnşaat
Mühendisleri Odası’ndan (İMO) performans yetersizliği gerekçesiyle işten
çıkarılan Cansel Malatyalı, direnişini
açlık grevi eylemine dönüştürdü.
İstanbul’da Devrimci İşçi Hareketi
(DİH), Devrimci Memur Hareketi
(DMH) ve Devrimci Mücadelede
Mimar Mühendisler 29 Eylül günü
Cansel Malatyalı’nın direnişine destek vermek için eylem yaptılar. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen
kitle, kortej oluşturarak Harbiye’de
bulunan İMO İstanbul Şubesi’ne kadar yürüyüş yaptı. Eylemde, “Cansel
Malatyalı İşe Geri Alınsın” yazan
pankart ve “Cansel Malatyalı
‘Emeğin Yılmaz Savunucusu!’ TMMOB-İMO Tarafından İşten Atıldı”,
“Direnen İşçiler Onurumuzdur”,
“Cansel Malatyalı Emeği Onuru İçin
Direniyor” dövizleri taşındı.
Sloganlarla yapılan yürüyüşün
sonunda, İMO İstanbul Şubesi önünde Serdar Aslan tarafından yapılan
açıklamada, “İMO yönetimine çöreklenmiş müteahhitlerin işçi düşmanlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz! Emekten, mücadeleden,
halktan yana olmak, emeğin onuru
olan Cansel Malatyalı’nın direnişine

sahip çıkmaktır” denildi.
82 kişinin katıldığı eylemde, Cansel Malatyalı’nın direnişine destek
amacıyla 12 kişi İMO İstanbul Şubesi
önüne masa açarak, bir günlük açlık
grevi yaptı. Halk Cephesi de eyleme
destek verdi.
Açlık grevine destek vermek
amacıyla, Taksim'deki ortak eylemlerinin ardından Hey Tekstil ve Darkmen işçileri ziyaret ettiler. Geç saatlere kadar saat başı, toplu sloganlar
atıldı, bildiri dağıtıldı.
Destek açlık grevi, ertesi gün
yapılan açıklamayla sonlandırıldı.
Yapılan açıklamaya 34 kişi katıldı.
Bir buçuk gün süren eylem sırasında
3000 bildiri dağıtıldı.
Öte yandan Ankara’da, İMO
önündeki direnişinin 230'lu ve süresiz
açlık grevinin 20 'li günlerine gelen
Cansel Malatyalı'nın direniş çadırına
TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar 30 Eylül günü destek ziyaretine geldiler. "Cansel Malatyalı Yalnız
Değildir, Çözüm İstiyoruz" pankartının açıldığı ve "Cansel Malatyalı
Yalnız Değildir", "Direne Direne
Kazanacağız", "Artık Çözüm İstiyoruz", sloganlarının atıldığı eyleme
70 kişi katıldı.
“TMMOB emek düşmanlığına
alet edilemez!” denilen eylemde,

çözüme yönelik tüm çağrılara kulak
tıkayan İMO yönetiminin emek düşmanı tutumunu tüm pervasızlığıyla
sürdürdüğü ifade edildi. Bu durumun
karşısında TMMOB’nin de safını
seçmek zorunda olduğu vurgulandı.
Açıklamaya Devrimci Mücadelede
Mühendis Mimarlar ve Halk Cephesi
de destek verdi.

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Tarafımız
Direnenleri̇n Yanıdır
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası, Cansel Malatyalı'nın eylemiyle
ilgili olarak 30 Eylül tarihli yazılı
bir açıklama yaptı. "Bugün gelinen
durum konunun çözümlenmesini zorunlu kılan bir hal almıştır" denilen
açıklamada, Cansel Malatyalı‘nın
açlık grevine başlamış olduğu belirtilerek, "Yaşananları yok saymadan
çözüme taraf olmanın daha bir önemli
ve gerekli olduğunu düşünüyoruz."
denildi.

Bir, İki̇, Üç… Sayılar
Arttıkça Büyüyor
Direnişler! Direniş En
Büyük Okuldur, Orada
Tanıyacağız Dostu Düşmanı!
Altı hafta önce direnişlerini or-
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taklaştırarak, seslerinin daha güçlü
çıkması, kazanımların ortaklaştırılması, direnişler arası dayanışmanın
sağlanması için biraraya gelen işçiler
bu hafta 6. eylemlerini yaptılar.
29 Eylül günü biraraya gelen
Hey Tekstil, Roseteks, Darkmen,
Kiğılı, BEDAŞ işçileri ve direnişini
Ankara’da açlık grevine çeviren
Cansel Malatyalı, DİRENEN İŞÇİLER adıyla biraraya geldi. Ortak
açılan pankartın arkasında her direniş
grubu kendi pankartıyla ve talepleriyle yürüdü.
Taksim Meydanı’ndan Galatasa-

ray’a kadar yapılan yürüyüşte
atılan sloganlarla İstanbul’un
değişik yerlerinde yapılan eylemler ve direnişler selamlandı
ve ortak direnişe davet edildi.
Hey Tekstil işçisi tarafından
yapılan açıklamada, “İstanbul’un
dört bir yanında işçiler, emekçiler
hakları için, döktükleri alınteri
için direniyor. Direnen tüm işçileri birleşmeye, ortak direnişi
büyütmeye çağırıyoruz” denildi.
Açıklamanın ardından haftaya
aynı yerde ve saatte olunacağı vurgulanarak eylem bitirildi. Direnen

AKP'nin Mahkemeleri
Ancak Adaletsizliğin Teşhir Edildiği
Yerler Olabilir!
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124'ü tutuklu 205 kişinin yargılandığı KCK davasının
1 Ekim günü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda
görülen duruşmasında avukatları jandarma zoruyla
salondan attıran Mahkeme Başkanı Ali Alçık, 2
Ekim'deki duruşmada da söz isteyen avukatlara, "Açıklamayı başka yerde yapın" dedi. Bunun üzerine avukatlar, reddi hakim talebinde bulundu.
52 avukatın katıldığı duruşmada, Çağdaş Hukukçular
Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı, "Mahkemenin kendi kendini övdüğünü" belirterek karara
itiraz etti. Alçık, talep almayacağını belirterek, iddianameyi okutmaya devam etti. Kozağaçlı, hakimin bu
yok sayma tavrına karşı "Sayın Başkan, lütfen bana
doğru bakar mısınız?" dedi.
Kozağaçlı, Alçık'ın kendisine bakmamaya devam
etmesi nedeniyle, üye hakimlere seslenerek, "Bu
duruma engel olun lütfen. Heyet olarak karar almanızı
istiyorum. Bu duruma itiraz ediyorum" dedi. Bunun
üzerine Kozağaçlı ile birlikte diğer avukatların tümü
duruşma salonunu terk ederek, hakimi protesto ettiler.
Yaşananların ardından konuşan Av. Selçuk Kozağaçlı,
zorlamalara karşın mahkeme heyetinin kendilerini yıldıramayacağını ve müvekkillerini yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
Halk düşmanı AKP'nin yargısı da halka düşmandır.
Kendi hukuklarını dahi işletmeyen mahkemeler, halkın
yargılanma hakkını da gasp ediyor. Avukatlara savunma
hakkı verilmiyor, tutsaklara konuşma hakkı verilmiyor...
Avukatların yüzüne bile bakmayan hakimler, adaleti
temsil edemezler. Bu düzenin mahkemeleri ancak
adaletsizliğin teşhir edildiği yerler olabilir...

İşçiler, eylem boyunca, neden direndiklerini, direnişlerini neden ortaklaştırdıklarını Türkçe, İngilizce
ve Arapça dillerinde anlattıkları bildirileri dağıttılar.

Devletin, İnfaz Politikası İle
Evlatlarımızı Hapishanede
Tutmasına İzin Vermeyeceğiz!
TAYAD'lı Aileler, “Tecrite ve İnfaz Yakmalara Son”
demek İçin 3-4-5 Ekim tarihlerinde Çağlayan Adliyesi önünde
açlık grevi yapacaklarını açıkladı. TAYAD'lı Aileler, açlık
grevi eylemine 3 Ekim günü Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları eylemle başladılar. “Tecrite ve İnfaz Yakmalara Son”
pankartının açılan eylemde “Tecrite Son!”, “İnfaz Yakmalara
Son!”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.
TAYAD’lı Aileler adına Nagehan Kurt’un yaptığı açıklamada, "F Tipi hapishane yönetimleri neredeyse her şeye
ceza veriyor ve yapılan itirazlar ya işlem görmüyor ya da
hiçbir işe yaramıyor ve bu cezalardan sonra evlatlarımızın
infazları yakılıyor. Bu uygulama ile uzun yıllar keyfi gerekçelerle tutuklulukları sürüyor. Evlatlarımızın “şartlı salıverilme”
hakları gasp ediliyor" denildi.
Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi'nde hükümlü olarak
bulunan Cem Kılıç, Fırat Özçellik ve Kenan Günyel'in yatmaları
gereken süre tamamlandığı halde hapishanede tutulmaya devam
edildiklerinin belirtildiği açıklama, "Cem Kılıç 10 yıl, Kenan
Günyel ve Fırat Özçellik ise 26’şar ay fazladan hapis yatacak.
Halbuki ülkemizde hortumculara, işkencecilere nasıl da 'iyi hal'
uygulandığını biliyoruz. AKP hortumcuların, işkencecilerin, katillerin koruyucusu, devrimcilerin ve halkın ise düşmanıdır.
Bunu görmek için uygulamalarına bakmak yeterlidir. AKP’nin
devrimci tutsaklar için 'iyi
hal' politikası düşüncelerinden ve inançlarından
vazgeçmiş olmalarını istemesidir" denildi.
Açıklamanın ardından Adliye önüne çadır
kurularak, üç gün sürecek
açlık grevi eylemine başlandı.
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DİRENMEK ONURDUR! DİRENENLERE SAHİP ÇIKMAK

Emekten Yana Sendikaların,
Demokratik Kitle Örgütlerinin Temel Görevidir!
Cansel Malatyalı 4.5 yıl çalıştığı İMO’dan (İnşaat
Mühendisleri Odası), “performans yetersizliği” gerekçe
gösterilerek işinden atıldı. İMO yönetimi “Cansel Malatyalı’ya tüm haklarını verdik” diyerek işten atmayı savunarak onun talebini görmezden geldi. “Tüm hakları
verilmiş de olsa” işten atılarak her şeyden önce Cansel
Malatyalı’nın çalışma hakkını elinden almıştır. Cansel
Malatyalı da bu hakkına sahip çıkmak için İŞİME GERİ
DÖNMEK İSTİYORUM talebiyle direnişe başlamıştır.
Cansel Malatyalı yaklaşık 6 aydır İMO Ankara Merkez
binası önünde kurduğu çadırda direnişini sürdürüyor.
6 ay boyunca gerek İMO önündeki çadır ve oturma
eylemiyle gerekse de açıklamaları ve görüşmeleriyle talebini dile getirdi Cansel Malatyalı. Ancak bugüne kadar
talebine bir karşılık bulamadı.
En son Cansel Malatyalı ve ona destek veren bir
grup devrimci Ankara İMO Merkez binasına girerek taleplerini dile getiren bir pankart astılar.
Bu eylem neticesinde İMO yönetimi polisi çağırdı.
Kapıları kırarak içeri giren polis Cansel Malatyalı ve
ona destek veren 10 devrimciyi yerlerde sürükleyerek
gözaltına aldı.
TMMOB ve İMO yönetimleri ve bağlı odalar başta
olmak üzere, DİSK, KESK, TTB yönetimleri de yaptıkları
açıklamalarla Cansel Malatyalı’nın eylemini kınadıklarını
duyurdular. İMO ve TMMOB yönetimleri daha da ileri
giderek eylemi “alçakça bir saldırı” olarak nitelediler.
Biz aşağıda imzası olan sendika yöneticileri ilericiliği,
demokratlığı, devrimciliği; emekten yana sendikacılığı
ve oda yöneticiliğini tartışma konusu haline getiren bu
durum karşısında şu noktaları belirtmeyi zorunlu bir
görev olarak görüyoruz:
- Cansel Malatyalı işinden atılan bir emekçidir. İşinden
atılması onun çalışma hakkının gasp edilmesidir. Kabul
edilemez.
- Cansel Malatyalı’nın bu haksızlık karşısında direnmesi haklı ve meşrudur.
- Cansel Malatyalı’nın işimi geri istiyorum diyerek
İMO’ya pankart asması, İMO önünde kurduğu çadırda
direnmesi gibi meşru ve haklıdır.
- İMO demokratik bir kurumdur. Ancak İMO yönetiminin polisi çağırması ve direnen bir emekçiyi, ona
destek verenleri polise hedef göstermesi, gözaltına aldırması, davacı olması demokrat bir anlayış değildir,
savunulamaz.
- Bir emekçinin direnişini, eylemini “alçakça bir
saldırı” olarak nitelemek demokrat, emekten yana bir
kurumun dili ve anlayışı olamaz.
- İMO ve merkez kurumu TMMOB Cansel Malatya-

lı’nın talebini görmezden gelmeye son vermeli ve Cansel
Malatyalı’nın İŞİNE GERİ DÖNME talebini bir an
önce çözmelidir.

İMZALAR
EROL EKİCİ DİSK GENEL BAŞKANI, GENEL-İŞ
GENEL BAŞKANI
FAHRETTİN TECİMER, DİSK GENEL İŞ MALİ
İŞLER DAİRE BAŞKANI
MEHMET KARAGÖZ DİSK GENEL-İŞ İSTANBUL
AVRUPA YAKASI BÖLGE BAŞKANI
HİKMET AYGÜN DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI
1 NOLU ŞUBE BAŞKANI
HAKKI KARABULUT DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI
NEBİLE IRMAK ÇETİN DİSK GENEL-İŞ AVRUPA
YAKASI KONUT İŞÇİLERİ ŞUBE BAŞKANI
MEVSİM GÜRLEVİK DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI 3 NOLU ŞUBE BAŞKANI
NEVZAT KARATAŞ DİSK GENEL-İŞ ANADOLU YAKASI 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI
SAVAŞ DOĞAN DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI 3
NOLU ŞUBE SEKRETERİ
HÜMMET ŞAHİN DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI
3 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
GENCAY FADIR DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI
2 NOLU ŞUBE ŞEKRETERİ
MEHMET ODABAŞ DİSK GENEL-İŞ ANADOLU YAKASI 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
EKREM FIRAT DİSK GENEL-İŞ ANADOLU YAKASI
2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
AHMET GÜLCAN DİSK GENEL-İŞ ANADOLU YAKASI 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
AYHAN ÇOLAKOĞLU DİSK GENEL-İŞ ANADOLU
YAKASI 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
ÖZHAN KARABABA DİSK GENEL-İŞ ANADOLU
YAKASI 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
CAN DOĞAN DİSK GENEL-İŞ AVRUPA YAKASI 3
NOLU ŞUBE DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
H. İBRAHİM KILIÇKAYA DİSK GENEL-İŞ İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE İŞ YERİ TEMSİLCİSİ
VURAL KURT DİSK GENEL-İŞ AVRUPA 3 NOLU
ŞUBE İŞ YERİ BAŞ TEMSİLCİSİ
ARİF KUDAY: DİSK TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
SALİM ŞEN: DİSK GENEL-İŞ TRAKYA ŞUBE BAŞKANI
KENAN AKKAN: DİSK GENEL-İŞ TRAKYA ŞUBE

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

19

SEKRETERİ
ERDEM KATIRANCI: DİSK GENEL-İŞ TRAKYA ŞUBE YK ÜYESİ
EMİN YILANCI: DİSK GENELİŞ TRAKYA ŞUBE YK ÜYESİ
İRFAN AR: DİSK GENEL-İŞ
TRAKYA ŞUBE YK ÜYESİ
MEHMET ÇAKAL: DİSK TÜM
EMEKLİ SEN ŞUBE BAŞKANI
ŞÜKRET SEVGENER: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE BAŞKANI
AYDIN TEKİN: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE SEKRETERİ
HAKAN KARAYANIK: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE YK
ÜYESİ
SERKAN DURGUN: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE YK
ÜYESİ
İBRAHİM BORLA: DİSK GENELİŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
TÜRKER YILMAZ: DİSK GENEL-

İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
SERKAN KOÇ: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
İLHAMİ AKIN: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE MALİ SEKRETERİ
ŞÜKRÜ AKTAŞ: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
MUHİTTİN OK: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE DENETİM
KURULU ÜYESİ
MEHMET KAYA: DİSK GENEL
İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE DENETİM
KURULU ÜYESİ
ERDAL YAY: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 4 NOLU ŞUBE DENETİM KURULU ÜYESİ
ÖZCAN İŞCAN: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE DİSİPLİN
KURULU ÜYESİ
LEVENT NART: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 4 NOLU ŞUBE DİSİPLİN
KURULU ÜYESİ
TANER ŞANLI: DİSK GENEL-İŞ

İZMİR 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI
KEMAL KÖROĞLU: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE SEKRETERİ
İMAM RIZA GÜZEL: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE YK
ÜYESİ
BARIŞ ARAS: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE MALİ SEKRETERİ
CAFER ALP: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
FEYSEL EROL: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
ERCAN GÜL: DİSK GENEL-İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
BARIŞ AYDIN: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 2 NOLU ŞUBE YK ÜYESİ
BÜLENT KARADUMAN: DİSK
GENEL-İŞ İZMİR 2 NOLU ŞUBE
YK ÜYESİ
KADRİ KAVUT: DİSK GENEL-İŞ
İZMİR 2 NOLU ŞUBE DENETİM
KURULU ÜYESİ
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AKP’nin polisinin demokratik mücadele veren kurum ve derneklere
yaptığı baskınlarda komplolarla tutuklanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği 3.
sınıf öğrencisi İlhan Kaya ve ODTÜ
mezunu İnşaat Mühendisi Barış
Önal’ın serbest bırakılması için “Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın, İlhan Kaya ve Barış Önal’a
Özgürlük” isimli kampanya çalışmaları
Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar tarafından ODTÜ’de başlatıldı.
24-25 ve 27 Eylül 2012 tarihlerinde
kampanya afişleri okulun her yerine
asılırken; 25 ve 27 Eylül 2012 tarihlerinde ODTÜ’de Hazırlık ve Fizik
bölümü önünde masa açıldı. Hazırlık
bölümünde açılan masalarda yeni
gelen öğrencilerle sohbet edildi,
ODTÜ’yü tanıtan Rehberlik Bültenleri
dağıtıldı. Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar’ın mühendislik disiplinini halkın çıkarı için kullanmak
isteyen mühendis ve mimarlardan
oluştuğu anlatıldı. Emperyalizme
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bağımlı bizim gibi yeni
sömürge ülkerlerde bunun ancak bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesiyle birlikte yürütülebileceği söylendi.
Açılan masalarda, “Komplolarla
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın İlhan
Kaya ve Barış Önal’a Özgürlük” pankartı asıldı, kampanya bildirileri
dağıtıldı. Yapılan konuşmalarda, İlhan
Kaya ve Barış Önal’ın düzenin istediği
gibi bireyci ve kariyerist mühendis
olmayı reddettikleri, halkın mühendisi
oldukları için tutuklandıkları söylendi.
1 Mayıs’a katılmak, haksız yere İMO’daki işinden atılan Cansel Malatyalı’ya
destek vermek, 350 bin kişilik Grup
Yorum konserine katılmak, ülkenin
dört bir yanına kurulan NATO üslerine
karşı eylemlere katılmak, anma törenlerine katılmakla suçlanan Barış
Önal ve İlhan Kaya ile komplolarla
tutuklanan tüm devrimcilerin serbest
bırakılması için her Cumartesi günü
Yüksel Caddesi’nde 17.00-20.00 saatleri arasında yapılacak eylemlere
katılım çağrısında bulunuldu.
Açılan masalarda ayrıca +İvme ve
Yürüyüş dergisi tanıtımları yapıldı.

İlhan Kaya ve Barış Önal’a
Özgürlük İsti̇yoruz

İMO Direnişçisi'nin
Açlık Direnişi 15.
Gününde
Alınteri Gazetesinden Çağrı:
İMO direnişçisi "işe iade" direnişinin 7. ayını tamamlamak üzere.
Cansel Malatyalı gelinen günlere
kadar işe iadesi istemi ile başlattığı
çadır eylemi yaklaşık 15 gün öncesinden başlayarak bütün yapılan
girişimlerin sonuç vermemesi üzerine süresiz açlık direnişine dönüştürmüştür. Cansel Malatyalı'nın
açlık direnişi yarın itibari ile 16.
günü bulacaktır. Alınteri'nin de bulunduğu devrimci kurumlar açlık
direnişinin 16. gününde yani 28
Eylül günü akşam saat 17'den 19'a
kadar İMO önünde Cansel Malatyalı'nın yanında ve desteklediklerini
ifade etmek için yaklaşık iki saatlik
bir oturma eylemi gerçekleştirecekler. Başta alınteri okurları olmak
üzere tüm duyarlı ve emekten, emekçiden yana olanları destek vermeye
davet ediyoruz.

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

“YENİ YOL” DEDİKLERİ UZLAŞMACILIKTIR

Di̇renmek Dışında Bi̇r Yol Yoktur!
"TOGO işçileri direnişlerinin 145.
gününde fabrika önünde yaptıkları
direnişi sonlandırdıklarını açıkladı.
Deri-İş Genel Başkanı Musa Servi,
TOGO Ayakkabı Fabrikası’nın kapanması nedeniyle direnişe son verdiklerini, mücadelenin ise devam
edeceğini söyledi. (Evrensel,
19.9.2012)
"Direniş bitti, mücadele devam
edecek" deniyor. Sanki direnmek
ayrı bir şey mücadele etmek başka
bir şeymiş gibi. Çadır yok, slogan
yok, yürümek yok, eylem yok, açıklama, bildiri dağıtmak yok, işgal
yok... Ne var peki? “Hukuk yoluyla
mücadele” var. Yani açılan davanın
sonucu beklenecek.
Benzer bir örnek bundan kısa bir
süre önce yaşanmıştı. 240 günlük
direnişin ardından Billur Tuz direnişi
de aynı şekilde bitirildi. Direnişin
bitirilmesiyle ilgili yapılan açıklamada
söylenenler ibretliktir.
Yine yakın bir örnek de İzmir
Menemen'deki Savranoğlu direnişidir.
İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan
Savranoğlu Deri Fabrikası’nda çalışırken Deri-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 40’tan fazla
işçinin fabrika önünde sürdürdüğü
direniş de 347’inci gününde sonlandırıldı.
Bir başka örnek Hey Tekstil içilerinin eski direniş komitesi Avukatlarıyla birlikte “Hukuk mücadelemiz
sürecek” diyerek direnişi bitirdiler.
Ancak işçiler “sonuna kadar” direneceğiz diyerek direnişe devam etmektedir.
Örneklerde görüldüğü gibi "hukuk
mücadelesi" başlı başına bir mücadele yoluymuş gibi daha doğrusu
temel bir mücadele yoluymuş gibi
sunulmaktadır. Direnişte, fiili eylemlilik ikincil plana atılırken "hukuk
mücadelesi" temel alınan bir mücadele biçimi haline getirilmektedir.
Ve bu da çok büyük bir şeymiş gibi
anlatılmaktadır.
“Hukuk mücadelemiz sürecek...”

direnmemenin, direnişleri bitirmenin yeni yöntemi oldu. İşte bu
anlayışla hiç bir hak kazanılamaz.
Direnmemek yeni bir yol değildir.
“Hukuk mücadelemiz sürecek” denilerek direnmemek meşrulaştırılamaz.

Kimseyi Kandırmayın!
Direnişlerin neden bitirildiğine
dair açıklamaları tekrar okuyun.
“Direniş bitti ama mücadele sürecek” deniyor. "İşçi mücadelelerinin
ve eylemlerinin meşruiyet çizgisi
içinde kalarak yürütülmesine özen
gösterdik” deniyor. “Mücadelenin
hukuk zaferiyle sonuçlandırılmasının
önemli olduğu” söyleniyor. "Sendikalarının bugüne kadar aldığı kararlarda iki mücadele stratejisini
birlikte kullandıklarını ve netice alıncaya kadar mücadelelerini sürdürdüklerini” belirtiyorlar. “Sokakta ve
çadırlarda verilen mücadeleyi daha
fazla yıpratmamak için direnişe bir
süre ara verilmesine karar verdik”
deniyor. “Gelişmeler yakından izlenecek ve gerek görüldüğü takdirde
yeniden eylemlilik sürecine geçilecektir” deniyor.
Bu söylemlerin bırakalım devrimci
sendikacılıkla; normal, sıradan bir
sendikacılıkla dahi ilgisi yoktur. İşçiler işten atılmışlar, kazanılmış
hakları gasp edilmiş, o sendikacı
“gerek görüldüğü takdirde yeniden
eyleme geçeceğiz” diyor. Bundan
daha iyi gereklilik mi var? Başka
nasıl bir gereklilik bekleniyor?
“Sokaktaki ve çadırdaki mücadeleyi yıpratmamak için direnişe
ara veriyor”muş. Direnmeyin ki direniş fazla yıpranmasın. Öyle ya neden direniyorsunuz ki? Sanki gösteriş
olsun diye, iş olsun diye direniyor.
Hak almak için direnmiyor musunuz?
“Eylemlerin meşruiyet çizgisi
içinde kalarak yürütülmesine özen
gösterilmiş”.
Aferin size! Patronlara, iktidara
ne kadar olgun olduğunuzu, ne kadar

çağdaş olduğunuzu, ne kadar
diyalogdan
yana, barıştan
yana olduğunuADNAN
zu kanıtlıyorsuSERDAROĞLU
nuz. Patronlar
insafa gelir belki. Patronlar, sizden daha iyi sendikacı
bulamazlar.
Hiç kimseyi kandırmayın! Kendinizi yıpratmak, emek harcamak,
bedel ödemek, nefes tüketmek, dişe
diş kavgayla hakları koparıp almak
istemiyorsunuz. Kavgadan kaçıyorsunuz. İşin doğrusu budur.

Direniş Dışındaki Her
Yol Uzlaşmacı, İcazetçi
Yoldur!
Bürokrat, düzeniçi sendikacılık
böyledir; uzlaşmacılık bir maharet
gibi bir “yenilik” gibi sunulur. Ve
üstelik bu da pişkince “devrimci
sendikacılık” olarak pazarlanır.
İşte örneği.
Yaklaşık 120 bin işçiyi kapsayan
metal iş kolunda Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın 9 aydır yetki
vermemesi nedeniyle TİS yapılamıyor. Bu durum karşısında ne yapmayı
düşündükleri sorusuna karşılık DİSK
Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: “yetkisizlik durumunun belirsizlik yarattığını, emek cephesinin
karanlık bir dönemden geçtiğini, ancak sendika olarak yeni bir yol çizecekleri” cevabını veriyor.
Nasıl bir yol çizeceklerini merak
edip bakıyoruz:
“9 aydır bakanlık yetki vermiyor
ama sendikalar buna rağmen sessiz.
Neden?” Bu sorunun cevabını Adnan
Serdaroğlu vermesi gerekiyor elbette;
O da veriyor: Bakın verdiği cevaba:
“Türkiye’de emek cephesi tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Emek
cephesi, burnunun sürtülmesi ve elinden birçok hakkının alınması ile
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karşı karşıya. En fazla yaşadığımız
sorunlardan birisi neoliberal politikalar içerisinde hükümetin uygulamak
isteği birtakım hak kayıplarını içeren
konular. Bunların uygulanabilmesi
için de sendikaların biraz baskı altına
alınması gerekiyor. Birçok sendika,
konfederasyon hükümetin yandaşı
konumuna gelmiş durumda. Diğerlerini de sindirebilmek için olabildiğince baskı uygulanıyor. Bunların
başında aylardır verilmeyen yetki
tespitleri var. Bakanlığın sendikalara
göndermesi gereken yetkiler 8-9 aydır
gönderilmiyor. Dünyanın başka bir
ülkesinde böyle bir durum olsa oradaki işçiler bu haklarının elinden
alınmasına olağanüstü tepki gösterir.
Ne hikmetse Türkiye’de bakanlıktan
yetki alınması çok normalmiş gibi
bir de yetkinin gönderilmemesi karşısında da yeterli tepki gösterilmiyor.
Herkes gözlemliyor” (Evrensel, 13
Eylül 2012)
Burada soruya verilen bir cevap
yoktur. AKP iktidarının, emperyalizmin saldırılarından, baskılarından
söz ediyor uzun uzun. Daha ötesi
yok. Sömürücü, egemen sınıflardan
başka ne bekliyorsunuz? Elbette saldıracak, elbette baskı uygulayacak.
Sen bunun karşısında ne yapacaksın?
Soru da bu zaten.
Soru: Bu baskılar karşısında sendikalar neden sessiz? Cevap: “herkes
gözlemliyor”, “yeterli tepki gösterilmiyor”.
Peki gösterilmesi gereken bu tepkiyi kim gösterecek? İşbirlikçi, sarısendika TÜRK-İŞ mi? Devlet sendikası HAK-İŞ mi? Yoksa sıradan
işçiler mi gösterecek bu tepkiyi?
Serdaroğlu suçluyu bulmuş;
“Dünyanın başka bir ülkesinde böyle
bir durum olsa oradaki işçiler bu
haklarının elinden alınmasına olağanüstü tepki gösterir” diyor.
Serdaroğluna göre tek suçlu bizim
işçiler. “Kahrolsun bu işçiler...”
“Ne hikmetse onca saldırıya rağmen
kılları kıpırdamıyor...”
İşte anlayış bu! Bu anlayış nasıl
bir “yol çizer?”
DİSK nerede? Birleşik Metal-İş
nerede?

“Zaman zaman bununla ilgili çıkışlar yapılıyor. Özellikle DİSK ve
bağlı sendikalar, görüşme trafiğinden,
basın açıklamalarına, eylemliliklere
kadar birtakım çabalar içerisinde.
Ancak bunun biraz daha hükümeti
sarsacak veya yapılan yanlıştan dönmesini sağlayacak eylemlilikler olması gerekiyor ama bunu yapabilmiş
değiliz” (agg)
Evet bir şey yapmadığınız doğru
ancak sorun da bu zaten.
Neden yapmıyorsunuz?
“Bu açıdan da biz bunları iyi değerlendirip ona göre çözümler ortaya
koymaya çalışıyoruz” diyor ve devam
ediyor Adnan Serdaroğlu: “Bugünkü
gelişmelere göre sendikaların da kendine uygun bir pozisyon üstlenmesi
gerekiyor. Ya hükümeti sıkıntıya sokacak çok yoğun bir eylemlilik içerisine girecek ya da başka bir yol
bulacak. Bugün yoğun bir eylemlilik
içerisine girmek bir konfederasyon
veya bir sendika açısından hükümeti
sarsacak bir duruma getirmek çok
mümkün gözükmüyor” Serdaroğlu
baştan teslim olmuş; Hükümeti “sıkıntıya” sokmak mümkün değilmiş.
Çözüm:
“YAŞASIN PATRONLAR!”
Serdaroğlu’nun mantığı budur:
“O zaman yapılacak çıkış yolunu
bulacaksın. O da yetkiler gelmeden
işverenler ile görüşecek bir ortamın
yaratılması. Hükümeti sıkıntıya sokamıyorsan, o gücü biriktirememişsen
başka bir yol da işverenleri sıkıntıya
sokmaktır ve işveren örgütlerini zorlamak.” (agg)
Nasıl yaratılacak o ortam, nasıl
sıkıntıya sokacaksın işvereni?
DİRENEREK Mİ? HAYIR?
Serdaroğlu’nun sözleri arasında
Güç devrimci ideolojidir,
proletarya ideolojisidir. Güç
doğru devrimci politikadır.
Güç kazanacağına
inanmaktır. Güç kendine, işçi
sınıfına güvenmektir. Güç
meşruluktur. Güç bedel
ödemeyi göze almaktır. Güç
direnmektir.

"direnmek" adına tek bir kelime
yok. Ama direnmemek için çok gerekçe sayıyor.
"Birkaç iş yerinde toplu sözleşme
taslaklarımızı verdik. Hatta bir yerde
yetki gelmeden protokolle sözleşme
imzaladık"
Patronlar hangi koşullarda razı
oldu hazırladığınız protokollere imza
atmaya? Tarihten tek bir örnek gösterebilir misiniz: Patronların, direniş
olmadan, hiç bir pazarlık gücü olmayan işçilerin lehine olan bir protokole imza attığına...
Ne iyi patronlarmış sizin patronlarınız öyle?
İşte o büyük “çözümler ortaya
koymaya çalışıyoruz”, “yeni bir yol
çiziyoruz”, “hükümeti sıkıştıracağız”
lafları arkasında söylenenler bunlar.
Dedik ya bürokrat, icazetçi, düzeniçi
sendikacılık böyledir. Uzlaşmacılığı,
icazetçiliği büyük laflarla süsleyerek
büyük sendikacılık, hatta devrimci
sendikacılık olarak bize sunmaya
çalışır. Burada yapılan da budur.
Ancak tüm büyük lafların arkasında söylenen çaresizlik, güçsüzlük,
acizliktir. Diyor ki, “hükümeti zorlayacak bir gücümüz yoktur”. Bu
durumda çıkış yolu ne? Patronları
zorlamak!
Patronla hükümeti, devletle burjuvaziyi birbirinden ayıran bir anlayış daha baştan yolunu kaybetmiş, kazanma şansı olmayan bir
anlayıştır. AKP ve düzen partileri
patronlar için vardır. Onların yanındadır. Hükümete diz çöktüremeyen,
onu zorlayamayan patronları nasıl
sıkıştırabilir ki?
Ve tabi burada en önemli nokta
şudur; “zorlayacak bir gücümüz
yoktur” deniyor.

Güç nedir?
Güç nasıl kazanılır?
Güç devrimci ideolojidir, proletarya ideolojisidir. Güç doğru devrimci politikadır. Güç kazanacağına
inanmaktır. Güç kendine, işçi sınıfına
güvenmektir. Güç meşruluktur. Güç
bedel ödemeyi göze almaktır. Güç
direnmektir.

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

“Zorlayacak bir gücümüz yoktur”
söyleminde bunların hiçbirisi de yoktur. O kendisi dışında herkesten bekliyor.
O zaman sormak gerekmez mi?
Neden o koltuklardasınız?
Gücümüz yok demek için mi oturuyorsunuz o koltuklarda?
Hükümetle ve patronlarla uzlaşmak için mi oturuyorsunuz?
Adeta her şeyi işçiden bekliyor.
Ah nerede o işçiler? Dünyanın başka
yerinde o işçiler “olağanüstü tepkiler”
gösteriyorlar. Oysa bizde hak getire
diyor. Bunu söyleyen de DİSK’in
Genel Sekreteri ve aynı zamanda
DİSK’in ikinci büyük sendikası Birleşik Metal-İş’in Genel Başkanı.
İşçiler o olağanüstü tepkileri gösterdikten, sokaklara döküldükten sonra sana ne gerek var ki?
Ancak biz çok iyi tanıyoruz bu
sendikacılığı. İşçisine güvenmeyen,
çatışmaktan kaçan, uzlaşmacı ve icazet arayan bu sendikal anlayış, işçisi
ayağa kalktığında “SAĞDUYU”
çağrısı yapacak olan, devrimci öncü

işçileri, işçi önderlerini “PROVOKATÖR” olarak suçlayacak bir anlayıştır. Hatta ve hatta, devrimci
ilerici, öncü işçileri patronlarla kol
kola girip işten attıran bir sendikacılıktır.
İşçiler, baskı ve hak gaspları karşısında sesini çıkarmıyor diye şikayet
ediyor. Sendikalı olsun olmasın, direnen her işçinin yanında olması gerekmez mi? Bırakalım yanında olmayı
direnen işçileri görmezden gelen,
yok sayan, yalnız bırakan dahası
direnen işçiyi polise ihbar eden işbirlikçi, ihbarcı TMMOB-İMO yönetiminin yanında olan bir sendikacılıktır karşımızdaki.
Bursa Asil Çelik’te işten atılan
kendi sendika üyesi işçilere sahip
çıkmayan, bunu da “kazanma şansı
yok” diyerek, “o işçiler Türk-Metal’i örgütlemeye çalışıyorlar” diyerek meşrulaştırmaya çalışan bir
sendikacılıktır.
Hem sessiz, suskun diye işçinden
şikayet et, hem de direnen, hakkını
arayan işçiyi sahipsiz bırak, ihbarcı
yönetimler karşısında kına. Burada

değil devrimci sendikacılık, sıradan
bir sendikacılık dahi yoktur. Söylenen
sözler, yapılan politikalar günü kurtarmaktan, işçi sınıfını aldatmaktan
ibarettir.
Evet o inanarak söylemez. Bakın
DİSK’in 15-16 Haziran 2012’de ilan
ettiği “Zalimin Zulmünü Yeneceğiz”
kampanyası vardır. Zalim AKP’dir.
Bu kampanyayı yürütecek en büyük
güçlerden biri de Birleşik Metal-İş
Sendikası’dır. Ancak aynı sendikanın
genel başkanı Adnan Serdaroğlu “hükümeti sarsacak bir durum mümkün gözükmüyor” diyor.
O halde nasıl yeneceksin zalimin
zulmünü? Yoksa bunu laf olsun
diye mi söylediniz?
İçi boş, uzlaşmacı, icazetçi, işçiyi
oyalayan, aldatmaya çalışan, ona güvenmeyen sendikacılıkla savaşacağız.
İşçi sınıfı bu anlayışlardan kurtulmadığı sürece, bu anlayışları ideolojik
olarak mahkum etmediği sürece güç
kazanamayız. Patronların ve düzen
partilerinin baskılarını püskürtemeyiz.
Hak alamayız.

TOGO, BİLLUR TUZ, SAVRANOĞLU...
DİRENİŞİ BIRAKMAK MEŞRULAŞTIRILAMAZ!
Ankara-TOGO ayakkabı fabrikası: "TOGO işçileri direnişlerinin
145. gününde fabrika önünde yaptıkları
direnişi sonlandırdıklarını açıkladı.
Deri-İş Genel Başkanı Musa Servi,
TOGO Ayakkabı Fabrikası’nın kapanması nedeniyle direnişe son verdiklerini, mücadelenin ise devam edeceğini söyledi." (Evrensel, 19.9.2012)
...
İzmir-Billur Tuz: Tek Gıda-İş
sendikasına üye 47 işçinin gerekçesiz
ve haksız işten atılmaları sonucu 47
işçi 2 Ocak 2012 de fabrika önünde
direnişe başladılar. 240 gün süren
direnişin ardından Tek Gıda-İş Sendikası direnişe ara verildiğini duyurdu. Direnişe ara verilmesiyle
ilgili açıklama yapan Tek Gıda-İş
Sendikası Genel Başkan Danışmanı
Gürsel Köse "işçi mücadelelerinin
ve eylemlerinin meşruiyet çizgisi

içinde kalarak yürütülmesine özen
gösterdiklerini" söyleyerek "mücadelenin hukuk zaferiyle sonuçlandırılmasının önemli olduğunu" ifade
etti. "Sendikalarının bugüne kadar
aldığı kararlarda iki mücadele stratejisini birlikte kullandıklarını ve
netice alıncaya kadar mücadelelerini
sürdürdüklerini" vurguladı. Köse
açıklamasının devamında "süren davaların ne zaman biteceğinin bilinmemesi üzerine üyeleriyle birlikte
sokakta ve çadırlarda verilen mücadeleyi daha fazla yıpratmamak için
direnişe bir süre ara verilmesine
karar verdiklerini" söyledi. Açıklamanın devamında ise şunları söyledi:
“Gelişmeler yakından izlenecek ve
gerek görüldüğü takdirde yeniden
eylemlilik sürecine geçilecektir. Örgütlenmenin gücünü öğrendik. Çadırlarımızı, pankartlarımızı topluyoruz ama bu mücadeleyi bıraktığımız

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

anlamına gelmiyor.
Zaman zaman bu
fabrikanın kapısında
işçilerle birlikte olacağız. Direnişin
bittiği, yarıda kaldığı düşünülmesin.”
(Kızılbayrak)
...
İzmir-Savranoğlu Deri: 347.
gününde direniş sonlandırıldı. Direnişteki işçiler adına Deri-İş Sendikası direnişin bitirilmesine ilgili
şunları söylüyor: “Açıklamada Deri
işçilerinin haklı mücadelenin mahkemelerin vermiş olduğu kararlarla
bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.
Fabrika aleyhine açtıkları işe iade
davaları kapsamında ilk etapta 3 işçinin haklı bulunduğu ve iş akitlerinin
fesh edilmesinin geçersiz kılındığı
vurgulanarak, iş mahkemesinde görülen bu davanın temyiz aşamasında
olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Sendikamız
Savranoğlu Deri direnişini hukuki
açıdan sürdürmeye devam edecektir.'”
(Özgür Gündem, 14.07.2012)

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!
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İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
Direnişlerini ortaklaştıran, haklarını almak için mücadele eden
Hey Tekstil, BEDAŞ, Darkmen ve Roseteks işçileriyle yaptığımız
röportajları yayınlıyoruz
Sefer Araç, İsmail Baş, Güllü İlk
(HEY Tekstil) :

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?
Ne zaman ve neden işten atıldınız?
Ne zamandan beri direniyorsunuz?
Direnişinizin talebi nedir?
Sefer Araç-İsmail Baş: 9 Şubat
2012 tarihinde işten atıldım. 9 Şubat
2012 tarihinde ücretli izne ayrıldık.
13 Şubat 2012 tarihinde işten çıktığımız bildirildi. Neden işten çıkartıldığımıza ilişkin bize hiçbir açıklama
yapılmadı. Bize neden işten atıldığımızın evlere bildirileceğini söylediler. Bu güne kadar hiçbir açıklama
yapılmadı.
Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Yürüyüş: Altı haftadır farklı farklı
direnişlerden işçiler Cumartesi günleri Taksim'de ortak eylem yapıyorsunuz. Ortak eyleme katılma kararını
nasıl aldınız?
Güllü İlk: Direnişteki işçiler olarak
birbirimizi destekliyorduk. Biz BEDAŞ’ın direniş çadırını ziyaret ediyorduk. Hava İş, BEDAŞ bize desteğe
geliyordu. Biz Hava İş’e ve BEDAŞ’a
desteğe gittik. Yalnız olmadığımızı,
dayanışma içerisinde birbirimize destek verdiğimizde daha güçlendiğimizi
gördük. Ortak eylem kararı bu dayanışmalardan doğdu.

Yürüyüş: Ortak eylemden önce de
eylemleriniz sürüyordu. Kısaca bugüne kadar direnişinizin geçtiği aşamaları anlatır mısınız? Bugüne kadar neler yaptınız?
Sefer Araç: İşten atıldıktan sonra
yaklaşık 200-250 kişiyle beraber Hey
Tekstil fabrikasının önünde direnişi
başlattık. Sesimizi duyurmak için gazete ve çeşitli TV kuruluşlarına gittik.
Oralarda eylem yaptık. AKP Sütlüce
İl Binası’nın önünde eylem yaptık.
Onlar bize sorunlarımızla ilgilene-
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ceklerini söylediler.
Ama ilgilenmediler.
Bize “Bunlar özel
kuruluş olduğu için
mücadele edemiyoruz” dediler en son.
Direnişimizin ilerleyen günlerinde yanlış
yönlendirildik. Hey
Tekstil’le doğrudan
ilişkisi olmayan firmaların önünde eylem yaptık. Daha
sonra doğru eylem yerinin Hey Tekstil
fabrikası olduğunu anladık. Orada
çadırımızı kurduk. Çadır kurulduktan
sonra bir süre daha direnişimiz kitlesel
devam etti. Fakat arkadaşlarımız ekonomik nedenlerle işe girmek zorunda
kaldı. Kalan arkadaşlarımızla birlikte,
2 aydır her hafta sonu basın açıklaması
yapıyoruz. Zaman zaman işe girmek
zorunda kalan arkadaşlarımızla biraraya geliyoruz. Önceki hafta çadırın
önünde Pınar Aydınlar’ın katıldığı
bir kahvaltı verdik. Her hafta Taksim’deki ortak eyleme kitlesel katılmaya diğer direnişlerle birarada olmaya çalışıyoruz.

Yürüyüş: Taksim’deki eylemin dışında ayrıca ne tür eylemler yapıyorsunuz? Direnişle ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
İsmail Baş: Ortak eylem dışında
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda her
Cumartesi saat 16.00’da basın açıklaması yapıyoruz. Çadırımızda 24 saat
bekliyoruz. Çadırımız ikinci evimiz
oldu. Direnişimizi diğer işçi-emekçi
kardeşlerimize yaymaya çalışıyoruz.

Yürüyüş: Taksim'deki eylemin dışında ortak olarak başka eylemler
yapmayı düşünüyor musunuz? Bu
güç birliğiyle başka eylemler de
yapmak daha etkili olmaz mı?

Güllü İlk: Taksim’deki eylemin dı-

şında farklı ortak eylemler yapmak
direnişleri büyütür. Ama şu anda
öncelik hedefimiz direnişin dışına
düşmüş, çalışmak zorunda kalan
arkadaşlarımızı toparlamak. Ve
diğer direnişteki emekçi kardeşlerimizin katılmasıyla ortak eylem daha
büyüyecektir.

Yürüyüş: Şu anda sizin dışınızda
da THY, Teksim, Bilgi Üniversitesi,
DHL ve devam eden başka işçi direnişleri de var. Direnişleri daha
da büyütmek için onlarla da görüştünüz mü? Ne düşünüyorlar bu konuda? Tekrar görüşmeyi düşünüyor
musunuz?

Sefer Araç, İsmail Baş, Güllü
İlk: Devam eden direnişlerden THY
ve Teksim ile görüştük. Her iki direnişteki işçilere ve sendikaya ortak
eylem, ortak direnişin gerekliliğini
anlattık. İlk görüşmemizde olumlu
bir cevap alamadık. Hem direnişi
yönlendiren sendikalarla hem direnişteki işçi arkadaşlarımızla tekrar
görüşeceğiz. Ortak direnişin, ortak
eylemin önemini anlatacağız.
Mehmet Bilal Doğan
(Darkmen İşçisi)

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?
Ne zaman ve neden işten atıldınız?
Ne zamandan beri direniyorsunuz?
Direnişinizin talebi nedir?
Mehmet Bilal Doğan: 41 yaşında

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

Röportaj
tekstil işçisiyim. Diğer resmi
tatillerde zorla çalıştırılmamıza
rağmen hiçbir mesai ücreti almadığımızdan dolayı 30 Ağustos 2012'de tüm yurtta resmi
tatil olması sebebi ile işe gitmedik ve 31 Ağustos'ta ben ve
diğer 8 arkadaşım işe geldiğimizde Darkmen Tekstil sahibi,
idari bölüm elamanları ve bekçisi tarafından saldırıya uğradık,
darp edildik, işten atıldık.

Yürüyüş: Taksim'de ortak eylem
yapıyorsunuz. Ortak eyleme katılma
kararını nasıl aldınız?
Mehmet Bilal Doğan: Bizim gibi
işverenleri tarafından mağdur bırakılmış, şiddete maruz kalmış olan
ve haklarını isteyen ve almak için
direnen işçi arkadaşlarımızın her
hafta Taksim’de ortak eylem düzenlediklerini görsel ve yazılı basından
duymuştuk. Yaşadıklarımızdan sonra
haksız yere işten atılan şiddete maruz
kalan Darkmen işçileri olarak bu
ortak kararı aldık.

Yürüyüş: Kısaca bugüne kadar
direnişinizin geçtiği aşamaları anlatır
mısınız? Bugüne kadar neler yaptınız?
Mehmet Bilal Doğan: 4 Eylül 2012
tarihinde Güngören'de Darkmen Tekstil önünde işten atılan 9 Darkmen
işçisi olarak bizler avukatımızla birlikte ve bize destek veren aile bireylerimiz ve arkadaşlarımız, CHP Güngören teşkilat üyeleri ve basın mensubu arkadaşlarımızın katılımıyla basın açıklaması yaptık ve eylemimizi
sloganlar atarak yaşadıklarımızın diğer işçi arakadaşlarımızın da başına
gelebileceğini ve desteklerini istediğimizi bildirdik ve eylemimizi hep
birlikte söylediğimiz Çav Bella ile
bitirdik. Ayrıca basın açıklamasından
sonra slogan atmaya başladığımızda
Darkmen Tekstil patronlarından
Mehmet Dark aracını üzerimize
sürdü.

Yürüyüş: Taksim'deki eylemin dışında ortak olarak başka eylemler
yapmayı düşünüyor musunuz? Bu

mızın önerileriyle de bu eylemleri birleştirdik.

Yürüyüş: Ortak eylemden

güç birliğiyle başka eylemler de
yapmak daha etkili olmaz mı?
Mehmet Bilal Doğan: İlerleyen günlerde Darkmen Tekstil’in diğer tüm
mağazaları önlerinde de direnişlerimize devam edeceğiz.

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?
Ne zaman ve neden işten atıldınız?
Ne zamandan beri direniyorsunuz?
Direnişinizin talebi nedir?
Turgay Kopal: BEDAŞ işçisiyim.
21 Mayıs 2012’de işten atıldık. İşten
atılmadan birkaç gün önce BEDAŞ’a,
taşeron firma olan Marsaş’ın haklarımızı vermediği ve bunun denetlenmesi gerektiği konusunda toplu
dilekçe verdik. Bu uyarı niteliğindeydi. Bunun yapılmaması durumunda işi bırakacağımızı ve sayaçları
okumayacağımızı belirtmiştik. Üç
günlük süre dolmadan işe üç gün
mazeretsiz gelmediğimiz bahanesiyle
işten atıldık. İşten atıldığımız tarihten
bu yana direnişteyiz.
TALEPLERİMİZ
- İşe, atılan 116 işçinin koşulsuz
geri alınması,
- Maaşlarımızın zamanında ve kesintisiz bir şekilde verilmesi,
- Eksik eleman sayısının giderilerek
iş yükümüzün azaltılması.

Yürüyüş: Altı haftadır farklı farklı
direnişlerden işçiler Cumartesi günü
Taksim'de ortak eylem yapıyorsunuz.
Ortak eyleme katılma kararını nasıl
aldınız?
Turgay Kopal: Direnişlerin daha
güçlü olması ve seslerimizin daha
güçlü çıkması için diğer direnişteki
arkadaşlarla konuşuldu. Devrimci
İşçi Hareketi’nden işçi arkadaşları-

önce de eylemleriniz sürüyordu. Kısaca bugüne kadar direnişinizin geçtiği
aşamaları anlatır mısınız?
Bugüne kadar neler yaptınız?
Turgay Kopal: Direnişlerimiz ilk aşamada iş yerlerinin önünde 3 gün iş yapmayarak, iş yerleri önünde oturma
şeklinde oldu. Sonra Taksim’de BEDAŞ binası önünde açılan çadırda
direnerek sürdü ve halen devam ediyor. Aynı zamanda her Cuma saat
15.30’da Galatasaray’dan BEDAŞ
binası önüne yaptığımız yürüyüş eylemlerimiz sürüyor. Boğaz Köprüsü’nü trafiğe kapatma, BEDAŞ binasına girme girişimi şeklinde eylemler de oldu.

Yürüyüş: Taksim’deki eylemin dışında ortak olarak başka eylemler
yapmayı düşünüyor musunuz? Bu
güç birliğiyle başka eylemler de
yapmak daha etkili olmaz mı?
Turgay Kopal: Evet olur ama birleştirilen eyleme yoğunlaşıp, onun
üzerinden yeni eylemler yapmak ve
büyütmek gerekir.

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Yürüyüş: Şu anda sizin dışınızda
da THY, Taksim, Bilgi Üniversitesi,
DHL ve devam eden daha başka
işçi direnişleri de var. Direnişleri
daha da büyütmek için onlarla da
görüştünüz mü? Ne düşünüyorlar
bu konuda? Tekrar görüşmeyi düşünüyor musunuz?
Turgay Kopal: Evet direnişi büyütmek için diğer direnen işçi arkadaşlarımızla da görüştük. Kiğılı işçisi
arkadaşımız şu anda bizimle birlikte.
Havayolları işçi sendikasıyla da görüştük; ancak başka bir eylem örgütlediler ve bize katılmayacaklarını
söylediler. Teksim kendi programlarının yoğunluğundan bahsetti ve katılmadı. Bilgi Üniversitesi’nden işten
atılanlar, katılacaklarını söylediler
ancak henüz gelmediler. Yeniden görüşmek gerektiğini düşünüyorum.

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!
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Ne zaman ve neden işten atıldınız?
Ne zamandan beri direniyorsunuz?
Direnişinizin talebi nedir?
Sezgi Kavrazlı: Roseteks'de muhasebe departmanında çalışıyordum.
Bizler 382 işçi 08/03/2012 tarihinde
işyerinin faaliyetine son vermesi sebebiyle hiçbir açıklama yapılmadan
işten çıkarıldık. İş yerinin kapatılması
durumunun olduğunu toplu işten çıkarılma olayının yaşanmasıyla fark
ettik. O gün firmada yetkili hiç kimse
kalmamıştı. Bizler Roseteks işçileri
olarak tam on üç haftadır Köşebaşı
restaurantlarının çeşitli şubeleri önünde direniyoruz. Bu direnişlerden taleplerimiz, ödenmemiş geriye dönük
2 aylık maaşlarımız, kıdem ve
ihbar tazminatlarımızın tarafımıza
ödenmesidir.

Sezgi Kavrazlı: Taksim’de ortak eylem yaptığımız tüm işçiler bizimle
aynı talihsizliği yaşayan ve mağdur
olan işçilerdir. Her işçi zaten kendi
aralarında direnişlerine başlamış ve
sesini duyurmaya çalışıyordu. Bizlerin
amacı birleşerek sesimizin daha yüksek çıkmasını sağlamaktı. Bizim Roseteks işçilerinden oluşan komitemiz
bu konuda avukatlarımız desteğiyle
hem fikir olmuş ve bize ortak eylem
önerisini sundu. Tabii ki bizler de
direnişimizi güçlendirmek için Taksim'deki ortak eylemlere başladık.
Avukatlarımızdan aldığımız destekle
sesimiz her hafta farklı direniş gruplarının da bize katılmasıyla daha
yüksek çıkmaktadır. Taksim’in kalabalık olması sebebiyle de sesimiz
daha çok insana ulaşmakta, daha çok
vatandaş mağduriyetimize tanık olmakta ve bizi desteklemektedir.

Yürüyüş: Altı haftadır farklı farklı

Yürüyüş: Ortak eylemin dışında

Sezgi Kavrazlı (Roseteks işçisi)

Yürüyüş: Kendinizi tanıtır mısınız?

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

direnişlerden işçiler Cumartesi günü
Taksim'de ortak eylem yapıyorsunuz.
Ortak eylem yapma kararını nasıl
aldınız? Direnişleri nasıl ortaklaştırdınız?

ayrıca ne tür eylemler yapıyorsunuz?
Direnişle ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Sezgi Kavrazlı: Ortak eylem dışında
Cumartesi günleri 21.00-22.30 Le-

vent Köşebaşı Restaurant önünde,
Pazar 17.00-18.30 Nişantaşı Köşebaşı Restaurant önünde, akşam
19.30-21.30 Levent Köşebaşı Restaurant önünde ve hafta içi Çarşamba akşamları 20.00-21.30 Bakırköy Galeria Köşebaşı Restaurant önünde eylem yapıyoruz.

Yürüyüş: Taksim’deki eylemin dışında ortak olarak başka eylemler
yapmayı düşünüyor musunuz? Bu
güç birliğiyle başka eylemler de
yapmak daha etkili olmaz mı?
Sezgi Kavrazlı: Haftanın üç günü
eylem yapmaktayız. İşten atıldıktan
sonra yeni bir iş bulmamız uzun zaman aldı ve çok zor oldu. Bir çok
arkadaşımız da halen işsiz. Bu sebeple
çalışan arkadaşlarımız yeni işlerini
de kaybetmemek için ancak bu ölçüde
vakit ayırabiliyor. Yine de mutlaka
birlikte yapacağımız eylemleri hayata
geçirmemiz gerekecek. Çünkü kazanmak için birlikte mücadele etmek zorundayız.

Hakları Gasp Edi̇len İşçi̇leri̇n Tek Silahı Var:
Bi̇rli̇k, Mücadele, Di̇reni̇ş!.. Di̇reni̇ş!.. Di̇reni̇ş!..
İstanbul’da, Roseteks işçilerinin direnişi 12. haftasında
devam ediyor. İşçiler, Levent Köşebaşı Restaurant,
Levent Köşebaşı Köfte, Nişantaşı Köşebaşı Restaurantı
ve Galeria Köşebaşı Restaurantı önündeki eylemlerine,
Beylikdüzü Köşebaşı Restaurantı da ekledi. Direnişçilerin,
27 Eylül akşamı burada ilk kez gerçekleştirdikleri
eyleme bugüne kadar ki en yoğun destek verildi.
E5’e yakın olan restaurantın önünden geçen tüm
araçlar kornaları ile direnen işçilere destek verdiler.
Yoldan geçen Habertürk muhabirleri yakınlarda bulunan
kameramanlarını çağırarak çekim yaptılar. İşçiler ayrıca
her hafta olduğu gibi 28 Eylül akşamı saat 19.00’da
Taksim’deki ortak yürüyüşe katıldıktan sonra oradan
da 20.30-22.00’de Levent Köşebaşı Restaurantı önünde
eylemlerini sürdürdüler. Haklarını alana kadar eylemlerine
devam edeceklerini açıklayan işçiler, çözüme ulaşabilmek
için tüm halkın desteğini beklediklerini söylediler.
29 Eylül günü saat 21.00’de de Levent Köşebaşı
Restaurant önünde eylem yapıldı. Haklarını isteyen ve
artık tüm Köşebaşı Restaurant zincirlerinin patronlarının
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korkulu rüyası olan
direnen işçileri yine
polis barikatları karşıladı. Polis barikatı
yine birkaç metre yola
doğru kaydığı için,
işçiler yolu trafiğe
kesmek istedi, kararlı
olan işçiler karşısında
polis barikatı geriye
çekildi. Yoldan geçerken kornalarıyla direnen işçilere destek olmak isteyen araç sürücülerini,
ceza yazmakla korkutmaya çalışan hazımsız polise
rağmen destek olmak isteyen sürücülere alkışlarla karşılık
verildi. Saat 22.30’da yolu tekrar trafiğe keserek yürüyen
işçiler Levent Polis Merkezi önünde eylemlerini bitirdi.
İşçiler, 30 Eylül günü saat 17.00’de Nişantaşı Köşebaşı
önünde, saat 19.00’da Reina Köşebaşı Restaurant ve
aynı anda Levent Köşebaşı Restaurant önünde olacaklarını
duyurdular.

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

Devrimci Memur
Hareketi
Yeni eğitim öğretim yılı başladı.
4+4+4 olarak adlandırılan gerici faşist eğitim sistemi eğitim emekçilerinin tüm itirazlarına rağmen yasalaştı
ve hayata geçti.
Yeni sistem yasalaşmadan önce
Eğitim Sen bir dizi eylemlilik gerçekleştirse de gerçek anlamda yasaya karşı ciddi bir karşı duruş örgütleyememiştir. Önemli bir çıkış olan
28-29 Mart direnişinin devamında yaşanan suskunluk, süreci bugüne getirmiştir. Bugün okullar tam bir karmaşa içindedir. Bir yanda ana sınıfına gitmesi gerekirken 1. sınıfa başlayan çocuklar, diğer yanda imam hatiplere dönüştürülen okullar ve bir
nevi sürgün olan norm fazlası öğretmenler, bir yandan da zorunlu seçmeli
din dersleri…
Yasanın getireceği tüm bu olumsuzluklar bilinmesine rağmen toplumun tamamını kapsayan bir mücadele
programının hayata geçirilmemesi,
sistemden birinci dereceden etkilenecek olan öğrenci ve velilere yönelik kitle çalışmasının yapılmayarak sürece etkin katılmalarının sağlanamaması bugün sonuçlarını göstermiştir.
Eğitim sistemi fiilen uygulamaya
konulduktan sonra Eğitim Sen
4+4+4’e karşı 15 Eylül’de Ankara’da merkezi bir miting düzenledi.
Başlangıçta basın açıklaması olarak
planlanan eylem, daha sonra miting
olarak duyuruldu. Okulların açılmasına iki gün kala yapılan bir mitingin

4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE KARŞI

Halkı Kapsayan Bir Mücadele
Programı Hayata Geçirilemedi
günü kurtarmak dışında hiçbir anlam
ifade etmediği ortadadır. Tüm yaz boyunca Eğitim Sen yasaya karşı hiçbir
eylemlilik gerçekleştirmemiştir. Aslında okulların açılmasını bekleyerek
yasayı geri püskürtme iddiasında olmadığı da ortadadır. Zaten miting
günü kürsüden yapılan “yasayı erteleyin” çağrıları da yasayı iptal ettirmek gibi bir hedeflerinin olmadığının göstergesidir.
15 Eylül mitingi öncesi, miting
günü Ankara’da olmak üzere Türkiye’nin dört köşesinden yürüyüş kolları oluşturuldu ve 11 Eylül’de yürüyüş başladı. Çanakkale, Rize, Muğla ve Diyarbakır’dan başlayan yürüyüşlerde amaç bölge illerini dolaşarak yürüyüşler ve basın açıklamaları yapmak, 4+4+4 saldırı yasasını halka anlatmaktı. Yürüyüşün Diyarbakır
koluna polis saldırısı sonucu 14 eğitim emekçisi gözaltına alındı, serbest
bırakılmalarının ardından yürüyüş
kolu programına devam etti.
Yürüyüş kolları; halkla buluşması, gittiği yerlere hareket katması ve
oradaki çalışmaları destekleyen eylemlilikler gerçekleştirmesi, temsili de
olsa Ankara hedefli yürümesi açısından önemliydi. Her yürüyüş kolu
farklı deneyimler yaşadı. Kimi yerlerde gerçekten halkla buluşuldu, karanfillerle karşılanıp kitlesel yürüyüşler yaptı kimi yerlerde ise sadece
yürüyüş kolundakilerin katıldığı basın açıklamaları yapıldı. Genel olarak,

MEB’DEN EĞİTİM-SEN’E
SANSÜR!
4+4 +4 eğitim sistemiyle faşist gerici yüzü iyice ortaya çıkan, emperyalizmin işbirlikçisi AKP hükümeti, yalanlarının önüne set koyan ne varsa ya yasaklama kararlarını devreye sokuyor ya da para veya hapis cezalarını…
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul bilgisayarlarından Eğitim-Sen’in internet sitesine erişimi engelmesi bunun bir
örneğiydi. Eylül ayı sonunda okul bilgisayarlarından Eğitim-Sen sitesine girmek isteyenler “Bu siteye erişim

bazı yerler hariç, mitinge yönelik
ciddi çalışmaların, çağrıların yapılmadığı, geç kalındığı duygusunun insanlarda moral bozukluğuna ve inançsızlığa yol açtığı, bunun da yapılması gereken çalışmaları olumsuz etkilediği görülüyordu. Bu ruh hali mitinge de damgasını vurdu diyebiliriz.
Tüm bu olumsuzluklar eğitim
emekçilerinin 15 Eylül mitingine katılımını düşürmüştür. Genelde Ankara merkezli mitinglerde Eğitim Sen
kitleselliği ile öne çıkarken son mitingde bunun tersi olmuştur. Demokratik kitle örgütlerinin, siyasal yapılanmaların gösterdiği duyarlılığı eğitim emekçileri gösterememiştir. Eğitim Sen kendi içinde bunu değerlendirmeli ve bu uyuşukluktan, pasiflikten çıkışın yollarını bulmalıdır.
Fiili, meşru, militan mücadele çizgisine geri dönmeli ısrarcı, sonuç alıcı
eylemliliklerle eğitim emekçilerine
güven ve umut vermelidir.
15 Eylül’e Kamu Emekçileri Cephesi pankartıyla katılan tüm kamu
emekçileri, mitinge katılımın düşük
olmasının bizim de sorumluluğumuzdadır. 4+4+4 saldırı yasasını ve
eğitim sisteminin dönüşümünü halkın,
gençliğin gündemine daha çok sokmalıydık. Kamu emekçileri parasız,
bilimsel, nitelikli eğitim hakkını,
halk için eğitim talebini daha güçlü bir
sesle yükseltmeli ve bu bilinçle hareket ederek güçlü örgütlenmeler yaratmalıdır.
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sakıncalı içeriğinden dolayı MEB isteğiyle Türk Telekom A. Ş. Tarafından engellenmiştir” yazısıyla
karşılaştı. Bakanlığın bahsettiği sakıncalı içerik EğitimSen sitesinde yer alan aşağıdaki haberdi:
“Öğretmenler, ‘isterim ki öğretmenlerimi tek tek eğiteyim’ diyen Dinçer’e salonları boşaltarak yanıt veriyor, yalanlarına karnımızın tok olduğunu gösteriyor…”
Tekelleri ihale vermeme tehdidiyle, orduyu Ergenekon operasyonlarıyla hizaya çeken AKP, Eğitim-Sen’den
de yalanlarının teşhir edilmesinin intikamını böylelikle
almaya çalışıyor.
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Kazanılmış Haklarımızı
Gasp Ettirmeyeceğiz!

ÜRETEN BİZİZ, EMEĞİMİZİ
ÇALAN İSE BİR AVUÇ ASALAKTIR!

Tüm bu veriler, Türkiye'nin hangi konularda
"ilerlediğini" açıkça ortaya koymaktadır. İş kazalarının yaşandığı iş
yerlerinin ortak noktası,
iş güvenliğinin gözardı
EMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP edildiği, denetimin uyÇIKMAK İÇİN; ÖRGÜTLENMELİYİZ! gulanmadığı ve taşeronluğun yaygınlaştığı işYazı dizimizin buraya kadar olan
letmeler olmalarıdır. İşçiler yoğun
bölümlerinde Türkiye'de istihdamın
ve uzun iş saatlerinde, basit güvenlik
en yoğun olduğu iş kolları ve bunların
önlemlerinin alınmadığı koşullarda
çalışma koşullarından bahsetmiştik.
çalışmaktadırlar. Bunun nedeni ise
işin güvencesizlik temelinde örgütBu başlık altında da çalışma yalenmesi, yani işin parçalanarak yaşamında yaşadığımız sorunların bapılması ve işçinin örgütsüzleştirilşında gelen güvencesiz çalışma, esnek
mesidir.
çalışma-taşeronluk, kıdem tazminatı, özel istihdam büroları ve bunÜlkemizde işçi sağlığı ve işgüların işlevi hakkında bilgi vereceğiz.
venliği konusunda hazırlanmış, uygulanabilir, bütünlüklü, doğru dürüst
İş Güvencesiz Çalışma
bir yasal düzenleme yoktur. Çünkü
"İş kazaları" adı altında yaşanan
işçinin yararına olan düzenleme, serSayı: 333
işçi katliamları her geçen gün daha
mayenin zararına olacaktır. EmperYürüyüş
da artmaktadır. Ancak gündeme geyalistler, işçi sağlığını koruma, gü7 Ekim
lenler, yaşananların ve yaşanmakta
venliğini sağlayıp geleceğini garantiye
2012
olanların çeyreğini bile oluşturmaalma gibi uygulamaları maliyeti armaktadır.
tıran bir unsur olarak görmektedir.
Bu nedenle gelişebilecek muhalefeti
Verilere göre Türkiye'de her gün
engellemek adına kimi düzenlemeler
172 iş kazası meydana gelmektedir.
yapılıp, kurumlar oluşturulmuş olsa
Bu kazalarda ise her gün 4 işçi hada bunlar göstermelik olarak kalmıştır.
yatını kaybetmektedir. TÜİK'in
açıkladığı rakamlara göre 2010 yılında
AKP iktidarı, yıllar sonra hazırtoplam 1434 iş kazası meydana gellayıp, Meclis'te onaylanan İş Sağlığı
miştir.Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası
ve Güvenliği Yasa Tasarısı ile var
tarafından 2009 Ocak ayında yapılan
olan hakları da gasp etmiştir. Tasarıbir araştırmaya göre, Türkiye'de 2008daki değişiklikler şu şekilde;
2009 yılları arasında 79 bin iş kazası
- İş yeri hekimi ve iş güvenliği
meydana gelmiş, bu kazalarda 1601
uzmanı görevlendirme veya hizmet
işçi yaşamını yitirmiş, 2 bin 267
alımı yükümlüğünde aranan 50 işçi
işçi ise sakat kalmıştır.
çalıştırma şartı kaldırılıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu verile- Hayati tehlike durumunda, tehrine göre son 12 yılda ülkemizdeki
like giderilinceye kadar, tehlikeli
iş kazalarında 12 bini aşkın işçi habölgenin veya işin kısmen veya tehyatını kaybetti. AKP iktidarı boyunca
likenin büyüklüğüne göre tamamen
ise meydana gelen iş cinayetlerinde
durdurulması esası getirilerek kapat10 bin 723 işçi hayatını kaybetti.
ma istemi kaldırılıyor. Mevcut durumda
ise hayati tehlike durumunda
Hemen her konuda "ilerleme" detehlike giderilinceye kadar, işin tamagojileriyle halkı kandıran AKP
mamen
durdurulması veya iş yerinin
iktidarı sayesinde Türkiye iş kazaları
kapatılması hükümleri vardı.
ve meslek hastalıkları konusunda
Avrupa'da 1., dünyada ise 2. sıradadır.
- İş yerleri az tehlikeli, tehlikeli,
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çok tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa
ayrılıyor. Büro hizmetleri, kunduracılık, lokantalar, bankalar, eczaneler, berberler az tehlikeli; tekstil, çeltik fabrikaları, soba üretimi,
oto tamiri, tornacılık, ilaç üretimi
tehlikeli; maden işletmeleri, inşaat,
metal, tersaneler, mobilya üretimi,
kimya sektörü çok tehlikeli olarak
sınıflandırılıyor.
- 10 kişiden az çalışanın bulunduğu iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin ilgili
meslek kuruluşlarının da desteği ile
kamu eliyle verilmesi öngörülüyor.

Esnek Çalışma
"Çalışma yaşamında esneklik",
"gençlerin ve kadınların istihdamının
arttırılması", "işsizliğe yeni bir çözüm" demagojileriyle gündeme gelen
esnek çalışma asıl olarak sömürünün,
güvencesiz çalıştırmanın katmerlendirilmesi yolunda atılan bir adımdır.
Esnek çalışma, taşeronluk, geçici
iş ilişkisi, belirli süreli çalışma, kısmi
süreli (part-time) çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi çalışma biçimlerini
içermektedir. Bunlardan taşeronluk
ve kısmi süreli çalışma geçmişten bu
yana uygulanmaktadır.
Esnek çalışma ile amaçlanan; üretimin maliyetini düşürmek, daha
ucuz iş gücü sağlamak, iş güvencesiz
çalıştırmanın önünü açmak, işçilerin
sendikalaşması ve örgütlenmesinin
önüne geçmektedir.
Esnek çalışma ile üretim bir bütün
halinde değil, parçalar halinde gerçekleştirilmektedir. Böylece üretimin
tamamına vakıf vasıflı işçi yerine,
işi sadece vida takmak gibi basit bir
iş olan vasıfsız işçi çalıştırmakta,
patronun işçiye olan bağımlılığı ortadan kaldırılmaktadır. Bu uygulama
ile işsizliğe çare bulmak bir yana,
işten çıkarmaların önü daha fazla
açılmaktadır. Üretimin parçalar halinde yerine getirilmesinin yarattığı
bir başka olumsuzluk da işçiler arasındaki dayanışmanın, ortak hareket etme ve örgütlenme hakla-

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

Ülkemizde Gençlik

Gençliğin
Gündeminden

Okulda taciz "münferit olay" değil,
düzeninizin ahlaksızlığının kanıtıdır!

Yeni eğitim
yılı yeni taciz haberleriyle başladı. 5,5 yaşındakilere
daha büyük öğrencilerin yaptığı tacizden, öğretmen
tacizine çocuk istismarı son 10 yılda sürekli olarak artış
gösteriyor. Özellikle okullarda öğretmenler, müdürler tarafından cinsel taciz ve istismara uğrayan çocukların
gençlerin sayısı hızla artıyor.
Günlük kullanımın aksine yasal düzenlemelerde çocuk
tanımı 18 yaşını doldurmamış bireyler için kullanılır.
Yani çocuk dendiğinde aslında yeni doğanlardan liseli
gençliğe kadar ülke nüfusunun yarıdan fazlasını kapsayan
bir tanımdır çocuk. Yapılan araştırmalar Türkiye'de her
10 çocuktan 8'inin cinsel taciz ya da tecavüze uğradığını
gösteriyor. BÇ., NÇ. ÖC. gibi "vakalar" zaman zaman
gündem oluştursa da uzmanlara göre ortaya konulan rakamlar da aile içi sansür gibi sebeplerle yanıltıcı. Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise çocuklara "cinsel
taciz ve tecavüz" uygulayanların genellikle aile yakınları
ya da çocukların emanet edildiği eğitici kimselerin (öğretmen, müdür, çalışan...) olduğu yönünde.
4+4+4 kanunuyla okula başlama yaşının küçülmesi
varolan sorunun daha da derinleşip 66 aylık çocukları da
tehdit etmesini sağladı. İlk örneği de önceki haftalarda
gündeme gelen bir haberle ortaya çıktı. Okula yeni
başlayan bir çocuk yaşça büyük olan diğer öğrenciler tarının engellenmesidir. Bunun sonucunda kazanılmış hakları korumak
da zorlaşacaktır. Bu nedenle esnek
çalışma, örgütlenmeye yönelik en
ciddi saldırılardan biridir.

Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatı; iş kanununa
bağlı işçilerin, iş sözleşmelerinin kanunda yazılı hallerde sona ermesi
durumunda, işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tüm yıl için, işverence,
işçiye ya da mirasçılarına, kanunda
ya da sözleşmede gösterilen gün
sayısı kadar, son ücretin üzerinden
ödenen paradır. Kıdem tazminatı
işçinin yıpranmasının karşılığıdır.
Ücretinden kesilen ve kendisine
daha sonradan ödenen gecikmiş
bir ücrettir. İşçiler için bir çeşit iş
güvencesidir.
Ancak düşünülen yeni değişikliklerle, zaten yıllardır ödenmeyip
patronların elinde biriken kıdem tazminatları, oluşturulacak "hükümet

rafından okul tuvaletinde tacize uğradı. AKP iktidarının
orta okulla ilk okulu ayırmakta kullandığı temel gerekçe
tacizdi ve ilk örneğini de kendi düzenlemesinde yaşamış
olduk. AKP'nin yaptığı hiçbir düzenleme çocuk tacizi ve
istismarını engelleyemez. Pozantı Cezaevi müdürlerini
ve tecavüzcüleri kademe kademe yükselten bir iktidardan
bunu beklemek yalnızca saflık olur!
Taciz ve tecavüz AKP iktidarıyla da gözümüze sokulan
bir devlet politikasıdır. İşkencenin ve insanları onursuzlaştırmanın bir yoludur. Okullarda yapılan baskının bir
diğer yöntemi de çocuklara tacizdir. Pozantı'da yaşadıklarını
anlatan çocuklardan biri daha geçen haftalarda 3. kez
intihar girişiminde bulunarak evinin 4. katından atladı!
Taciz ve tecavüzler düzenin ahlaksız, yoz kültürünün
ortaya çıkardığı sonuçlardır. Düzenin yoz ahlaksız
kültürüne karşı mücadele etmeden tecavüzlerin, tacizlerin
önüne geçmek mümkün değildir.
Dev-Genç’lilerin örgütlü mücadelesi her türlü faşist
baskıya karşı olduğu gibi düzenin yoz ahlaksız kültürüne
karşıdır. Sınavlar, ekonomik sorunlar, düzenin ahlaksız
yoz kültürüyle umutsuzluğa düşen herkesi Dev-Genç
saflarında mücadeleye çağırmalıyız. Gençliğin dinamizmini
baskıyla durduramazlar, herkese ulaşmalı ve onlarda yaşama ve mücadeleye sarılma isteği uyandırmalıyız.

güvenceli" fona devredilecektir. Yani
başka bir deyişle hükümet güvencesiyle tekellerin kasalarına akacaktır.
Aynı işsizlik fonunda ya da deprem
fonunda olduğu gibi.
Kıdem tazminatının "yükü" patronların sırtından alınarak, işten çıkarmaların, sömürünün farklı şekilde
hayata geçirildiği özel emeklilik gibi
uygulamaların önü açılmış olacaktır.

Özel İstihdam Büroları
İstihdam bürolarının emek üzerinden komisyon olarak asalak olmak
dışında başka bir işlevi yoktur.
Yalnızca işçi ile işverenin buluşmasını sağlar, komisyonunu alır
ve kenara çekilir. Yeni yasa tasarısında
yer alan konulardan biri de özel istihdam büroları ve geçici istihdam
bürolarının yaygınlaştırılmasıdır. Bu
özellikle tekellerin de talep ettikleri
bir uygulamadır.
İstihdam büroları ile işçiler bir
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çok durumda kimin için çalıştıklarını
bilmemektedirler. Bu durum patronların işçi üzerindeki sorumluluklarının
belirsizleştirilmesine ya da tamamen
ortadan kaldırılmasına yol açmaktadır.
Yani; işe alma ve işten çıkarma sürelerinin kolaylaştırılması, işçi maliyetinin patronların sorumluluğundan
çıkarılması, kısacası işçinin emek
gücünün kısa vadede pazarlanması
demektir bu.

Sonuç: İş güvencesiz çalışma,
esnek çalışma, kıdem tazminatı, istihdam bürolarının kurulması gibi
uygulamaları içeren "Ulusal İstihdam Projesi" emekçilere yönelik
gerçekleştirilmesi planlanan kapsamlı
ve ciddi bir saldırıdır. Aynı zamanda
örgütlenmeye yönelik de büyük bir
engeldir. Yasanın geçip geçmemesi,
geçmesi halinde ise uygulanabilir
olması ya da engellenmesi vereceğimiz mücadeleye bağlıdır.

Sürecek
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Analar, Babalar! Çocuğunuzu Kim, Nasıl Kurtaracak?

Aileler Düzenden Yana Değil
Devrimden, Devrimcilerden Yana Olun!
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Burjuva basın geçtiğimiz günlerde kendi deyimleriyle “bir babanın
feryadını” manşetlerine taşıdı. TV
kanallarında öne çıkardı. Olayı devrimcilere saldırının malzemesi yapmaya çalıştı.
“İzmir'de yaşayan İsmail Ercan,
iki yıl önce DHKP-C tarafından bir
yaz kampında aklı çelinen oğlu Berk
Ercan'ın (18) canlı bomba olarak kullanabileceği korkusunu yaşıyor. SABAH'a konuşan baba Ercan, bütün
uyarılarına rağmen oğlunun örgüte
olan sempatisini bir türlü azaltamadığını anlattı. Tam tersine gün geçtikçe oğlunun örgüte olan ilgisinin
daha da arttığını kaydeden baba
Ercan'ı en çok endişelendiren ise son
dönemde saldırılarını arttıran ve
canlı bomba eylemleri de yapmaya
başlayan DHKP-C'nin oğlunu da
bu yolda kullanması. (...) baba Ercan,
‘Her bomba patladığında o mu kullanıldı diye yüreğim ağzıma geliyor.
Bu ıstıraptan beni kurtarın. Elim
kolum bağlı, oğlumun yok oluşunu
seyrediyorum’ dedi.” (26 Eylül 2012,
Sabah, Nazif Karaman)
Ne zaman ki mücadele kızışsa,
devrimci mücadele boyutlansa, oligarşi telaşa kapılıyor. Bu tür haberler çoğalır birden. Yoksa yaratılır. Her
öğrenim dönemi başında işkenceci
AKP polisi “Gençler Terör Örgütlerinin Ağına Düşmeyin” diyerek kendi ahlaksızlıklarını, yalan ve ikiyüzlülüklerini, vatan hainliklerini, emperyalizm uşaklıklarını devrimcilere mal ederler. Amaç gençliği devrimci mücadelenin dışında tutmak, faşist düzenlerine hizmet eder hale
getirmektir.
Oligarşi her şeyi kendisine malzeme yaparak devrimcilere, devrimci mücadeleye saldırır. Bir anlamda düşmanlığının gereğini yapıyor. Oysa onurlu, namuslu, emekçi,

halktan yana bir ailenin yeri oligarşinin düzeni, onun işkenceci
polisinin yanı olamaz.
Aileler! AKP’nin işkenceci
polisine inanmayın. İşkenceci
polisin bugünlerde çokça yaptığı şeydir; “çocuğun falanca
derneğe gidiyor, örgütün kampına katılıyor, şu şu eylemlere
katılıyor, teröristlerle geziyor, başına bir şey gelmesini istemiyorsanız çocuğunuzu kurtarın,
bize yardımcı olun birlikte kurtaralım” derler. Düşündünüz mü hiç, işkenceci polisin çocuklarınıza “sevgisi” nereden ileri gelmektedir. Oğullarınızın, kızlarınızın geleceği onları neden bu kadar ilgilendirmektedir?
Cevabı gayet basittir: Oğullarımız,
kızlarımız onların umurlarında değildir. Onların tek düşündükleri gençlerimizin sorunlarına sahip çıkmaları, bunun için örgütlenmeleri, haksızlığa boyun eğmeyişleridir. Daha da
açıkçası, bu baskı ve sömürü düzenine karşı olmalarıdır.
Yukarıdaki babanın çağrısını düşünün! “Çocuğumu kurtarın” diyor.
Kimden, neden kurtaracaklar? Kim
kurtaracak?
Bu çürümüş, yozlaşmış, her yanından adaletsizlik akan, sömürücü
düzen mi kurtaracak gençlerimizi?
“Dindar nesil yetiştireceğiz” diyen
gerici, Amerikan uşağı AKP mi kurtaracak? Karakollarda, sokak ortasında insanlarımızı kurşunlayan, işkence eden, burada “Allah biziz” diyen katil polis mi kurtaracak? Uyuşturucu kullanımını ilkokul-ortaokul
düzeyine kadar indiren, uyuşturucunun bizzat polis denetiminde pazarlandığı bu düzen mi kurtaracak?
Analar, babalar! Devrimcilik
dünyanın en onurlu işidir. Bu onura sahip çıkın, çocuklarınızın yanında düzene karşı mücadele edin.

Çocuklarınızın haksızlığa boyun eğmemesini, halktan yana olmasını isteyin. Devrimciler kimseye
cennet vaat etmiyor. En küçük bir
hakkın ancak bedellerle kazanılabileceğini söylüyor. Eşit, hakça, baskısız, sömürüsüz bir düzenin bedeller ödenerek kurulabileceğini söylüyor.
‘Her bomba patladığında o mu
kullanıldı diye yüreğim ağzıma geliyor’ diyen baba kendisini polis
kurşunlarıyla katledilen Şerzan
Kurt’un, Emrah Barlak’ın, Cem Aygün’ün, Engin Çeber’in, Hasan Selim Gönen’in babasının yerine koysun.
Engin Çeber’i işkenceyle katleden
işkencecilerden 40’ı beraat ettirildi.
Ceza alan üç işkenceciye de “iyi
hal”den indirim yapıldı. Bu nasıl
adalet? İşkenceyle katletmenin iyi
hali mi olur? İşkence yapmak dünyanın her tarafında şerefsizliktir. İnsanlık suçudur. İnsanlık suçunun
“iyi hali” mi olur? Oluyor; faşizmin
düzeninde oluyor.
Katil polisler yargılanmıyor, aksine ödüllendiriliyorlar. İşkencecilerin karargahında patlayan her bomba; işkenceye, adaletsizliğe, baskı ve
sömürüye indirilen bir darbedir. Ve bu
darbeler halktan yana olanların değil,
halk düşmanlarının yüreklerini ağızlarına getirmektedir.
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Liseliyiz Biz
Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen,
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

AKP’nin Soygun Düzenine Karşı, Liselileri
Liseli Dev-Genç Saflarında Örgütlenmeye Çağırıyoruz
İstanbul Sultangazi'de yeni açılan, Sultangazi Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi'ne kayıt yapan öğrencilere bir
dizi uygulama dayatıldı. Öğrenciler ve aileleri okul idaresi tarafından resmi olarak soyuldu.
Kayıt sırasında ailelerden istenenler listesine “3 adet arma,
kıyafetler için (30 TL) Okul Aile
Birliği’nden alınacak” maddesi
eklendi. Mağazalarda armalar 10
TL’ye satılırken, okul idaresi 30
TL’ye satarak 20 TL kar etti.
Okul idaresinin kararını bilmedikleri için armalarını mağazadan
alan öğrencilere, armaları mağazalara geri vererek, okul aile birliğinden almaları dayatıldı.
Dayatma bununla da kalmadı,
armalarını Okul Aile Birliği’nden
almayan öğrencilerin 60 kişilik
sınıflarda okutulacağı tehdidinde
bulunuldu. Bu açıklamanın bir
yanı, okul idaresinin öğrencileri sınıfsal konumlarına göre ayırdığının ortaya çıkmasıdır. Diğer yanı
ise tehdidin nasıl da açıkça, yazılı olarak yapıldığıdır…
Yoksul halk çocukları ayrı tutulmakta, “parası olmayana eğitim
yok” denilmektedir. Çocuklar arasında yaratılan sınıfsal ayrım ise çatışmalara sebep olmaktadır… AKP
döneminde eğitim paralı hale getirilmiş, Anayasadaki parasız eğitim
hakkı keyfi olarak kaldırılmıştır.
AKP’nin halk düşmanı politikaları,
okul idarelerine de güç vermiştir. Ne
kadar, “Kayıt parası alınmasını yasakladık, alanlar hakkında soruşturma açacağız” deseler de aslında uygulama tam tersidir.
AKP, öğrenciler ve aileleri üzerindeki soygunun yasallaşmasının sorumlusudur.
Sultangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yaşananlar
sadece bir örnektir. Geçtiğimiz eğitim döneminde, para ödeyemedikleri için okulun camını silmek

zorunda bırakılan
Konya’daki ilköğretim öğrencilerini

görmüştük. Okul halılarını yıkamak,
okulun badana-boyasını yapmak zorunda
bırakılan aileler var… AKP bunlardan habersiz değildir. Devlet göstermelik konuşmaların ötesine gitmemektedir, gidemez. Çünkü, eğitime bütçe ayırmamaktadır. Bu nedenle de okullar, aileleri soymaları için teşvik edilmektedir.
Zaten sorun da sadece kayıt parası
alınması değildir. Meslek Lisesi öğrencileri ücretsiz işçiler olarak kullanılmak
istenmektedir. 4+4+4 ile getirilen uygulamalarla öğrencilerin emeğinin sömürülmesi yasal hale getirilmiştir.
Liseli arkadaşlar;
AKP okullarda bir taraftan gerici
eğitim sistemini dayatıyor. Diğer taraftan kayıt parası, arma parası, A4 kağıdı
şu bu derken çeşitli adlar altında bizi soyuyor. Deli dumrul misali haraç alır
gibi 10 liralık bir armayı 30 liraya dayatıyor. Bunları kabul etmeyelim.
AKP’nin eğitim sisteminin hiç bir dayatmasına boyun eğmeyelim.
Biz Liseli Dev-Genç’liler olarak, halkımızı soyan eğitim sistemine, AKP’nin
düzenine karşı birlik olma çağrısı yapıyoruz. Meslek liselerindeki arkadaşlarımızı Liseli Dev-Genç saflarında mücadele etmeye çağırıyoruz.
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Engin Çeber Davası ve Bize Öğrettikleri

Dört yıldan beri devam
eden Engin Çeber ve arkadaşlarına yapılan ve Engin’in
katledilmesi ile neticelenen
işkence davasında ikinci kez karar verildi. Daha önce verilen karar usuli gerekçeler ile Yargıtay tarafından
bozulmuştu. Önceki kararda dört
gardiyan hakkında ölümle sonuçlanan işkence suçu sebebi ile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tekrarlandı. Daha önce beraat kararı verilen iki sanık hakkında ise yeniden işkence suçundan on iki yıla varan cezalar verildi.
Verilen bu karara rağmen işkencecilerden bir kısmı bir gün bile ceza
yatmayacak, diğerleri ise yeni yasal
imkanlar kullanılarak bir süre sonra
tahliye edileceklerdir. Bu gerçeği aklımızın bir köşesinde tutalım.
Bu dava ile ilgili iki önemli noktayı paylaşmak isteriz. İlk kez üst düzey bir memurun fiili bir saldırıda bulunmadığı halde, yalnızca emir veren
ve sorumlu amir olması sebebi ile
ceza aldığı bir dosyadır.
İlk kez işkence suçundan sanıklar
bu kadar ağır cezalara çarptırılmışlardır. İşkencenin yalnızca kişiye suçunu söyletmek için değil, aynı zamanda siyasi hasımlık ve benzeri sebeplerle insan onurunu kırmak veya
acı vermek için de yapılabildiğini
karar altına almış olması bakımından
da önemlidir. Önemlidir, ancak bu
mahkeme kararının ülkenin siyasi
yapısına ilişkin yapılacak değerlendirmeyi etkileyen bir yönü bulunmamaktadır. Nedir bu siyasi tespitin sonuçları? Türkiye’de mevcut siyasal sistem sıkıştığı her yerde işkenceye,
yani devlet görevlileri eli ile halka ve
siyasi muhaliflerine karşı yıldırma, yok
etme acı verme amaçlı şiddet kullanmaya, devam edecektir. Çünkü çok
küçük bir azınlığın menfaatlerini temsil eden iktidar halkı başka türlü yönetemez. Çünkü basın ve benzeri hegamonik iletişim araçları ile tüm
ideolojik propaganda, uyuşturma,
yöntemlerine rağmen, halk haklarını
istediğinde kullanacak başka bir yöntemleri yoktur. Önce önlerine yasa metinlerini çıkaracak, sonra o yasa me-

tinlerine bile uymayan bir pervasızlık
sergileyecek ve sonunda yumruklarını, coplarını, biber gazlarını ve en sonunda silahlarını, manyetolarını, askılarını devreye sokacaklardır. Çünkü
halk ilelebet uyutulamaz, korkutulamaz. Böyle büyük bir çoğunluğun egemen küçük azınlığa karşı bir iki adım
hareket etmesi halinde bile paniğe kapılacak ve mutlaka şiddet kullanacaklardır. Ve zaten burjuva devlet
zor kullanma tekelini elinde bulunduran, yasa koyma, vergi ve asker toplama yetkisine sahip aygıtın adıdır.
Yani Engin Çeber kararı bizler için
yetersiz olmasına rağmen Türkiye’de
bir ilktir. Verilen sabırlı ve iradi mücadele ile kazanılmış bir karardır.
Olayın hiçbir kaçacak tarafı olmaması sebebi ile “İşkenceye Sıfır Tolarans” söyleminin ülke içinde ve uluslararası boyutta propagandasını yapmak için kullanılmak istenmiş ancak
hiçbir muğlaklığa izin verilmemesi ve
iktidarın gerçek yüzünün bir an bile
gözden kaçırılmaması sebebi ile kullanılamamıştır. Yani kaçacak başka
yeri kalmadığından birkaç memuru cezalandırmak, bunu da işkenceye tolerans tanımamak olarak
tanımlamak mümkün olmamıştır.
Çünkü devlet sokakta, karakolda, hapishanede halka karşı şiddet kullanmaya devam etmiştir. Çünkü devrimciler terörün hiçbir yolla gizlenmesine izin vermemiştir. Çünkü yılmamış,
yola gelmemişlerdir.
Paylaşmak istediğimiz ikinci konu
polislerin nerede ise hiç ceza almamış
olmalarıdır. Engin’in işkencede katline
giden süreçte en büyük rol polislerin
ve onların yönlendirmesi ile tutuklamaya giden yolu açan savcı ve hakimindir. Çünkü aslında polisin müdahale edeceği hiçbir neden yokken
bahane yaratılmıştır. Şöyle ki basın
açıklaması yapılmış bitmiştir. Müdahale edecek bir eylem yoktur. Bunun üzerine sattıkları Yürüyüş dergisine bahane bulmaya çalışmış, ancak
derginin toplatma kararı olmadığını da
görmüşlerdir. Daha sonra kimliklerine bakmak istemiş ve tamamen keyfi bir şekilde araması olmayan kişileri karakola götürmüştür. Gerçekte

Engin Çeber hakkında bir yakalama
kararı da yoktur. Tek istekleri polise
“dil uzatan” kişilere haddini bildirmektir. Çünkü taşıdıkları dövizlerde
“Ferhat’ı Vuran Polis Hala Tutuklanmadı” yazılıdır. Engin ve arkadaşları kendilerine kimlik sormuş ve
hukuka uygun davranmadıklarını söylemişlerdir. Onlara polise kimlik sormanın ne demek olduğunu göstermek
için karakola götürmek istemektedirler. Çünkü trafik polisinden, motosikletli ekiplerine kadar polis adına
nerede olursa olsun hiçbir soruya ve
itiraza tahammülleri olmadığını bilirler. Çünkü mutlaka polisin sebep olduğu bir haksızlığa uğramışlardır. O
yüzden, “Allah karakola düşürmesin” derler, o yüzden çocuklarını “polis gelir uslu dur” diye korkuturlar.
Polis nereden almaktadırlar bu
gücü? İlk olarak şunu söyleyebiliriz;
polis ne yaparsa yapsın mutlaka meslektaşlarını çağırıp hemen olayı tersine döndürecek bir tutanak hazırlarlar. Polisler asla birbirlerini yalanlayan beyanda bulunmaz ve sürekli
birbirlerini korurlar. Savcısından hakimine valisine kadar tüm memurlar
polis söz konusu olduğunda bir suçun
işlendiğine bir türlü inanmak istemezler. Onların hatalarını görmezden
gelir, suçlarını duymazlar.
Düşünün ki Engin ve arkadaşları
savcılık önüne götürüldüklerinde işkence görmüşlerdir ve bu durum dışarıdan bakınca da belli olmaktadır.
Dahası şikayetçilerdir. Kendilerini
adliyeye getiren polislerden şikayetçidirler. Dahası doktor raporları vardır. Dahası haksız yere yakalanarak
gözaltına götürülmüşlerdir. Çünkü
polisin müdahale edeceği hiçbir yasal zemin bulunmamaktadır. Bütün
bunlara ve atılı suçun polis tutanağından başka delili olmamasına rağmen savcı polislerin isteğini yerine getirerek tutuklama talep etmiştir. Hakim ise çok ender görülen bir karara
imza atmış ve polise mukavemetten
ötürü tutuklama kararı vermiştir.
Böyle bir suçlama karşısında delil karartma ihtimali de yoktur. Çünkü tek
delil, polis tutanağıdır; o da tutulmuştur. Tutuklama için bir sebep de
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Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan

8 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye
genelinde yapılan baskınlarda toplam
14 ilde 96 Dev-Genç’li gözaltına alınmış, 36’sı komplolarla tutuklanmıştı. Arkadaşlarımızın hepsinin tutuklanma gerekçesi aynıydı: 1 Mayıs’a
katılmak, pikniğe katılmak, parasız eğitim istemek, füze kalkanına
karşı demokratik liseler istemek,
Grup Yorum konserine katılmak
gibi sebeplerdi. Peki, bunlar bir tutuklama gerekçesi nasıl oluyor?
Bu gerekçeler, gençliği yıldırmak amacıyla kullanılıyor. Fakat
sonuç vermiyor. Dev-Genç saflarında mücadele büyüdükçe, düzen
gençliğe karşı olan saldırılarını da artırıyor. Dev-Genç’liler de bu saldırıları bir kez daha boşa çıkarttıklarını göstermek için Beyazıt Meydanı’nda yaptıkları eylemle TUTSAK
DEV-GENÇ’LİLERE ÖZGÜR-

LÜK!
kampanyalarını
başlattıklarını
d u y u r d u l a r.
Faşist devlet
Dev-Genç’lileri hiçbir zaman yıldıramadı. Gençliğin tarihi direnişlerle, boykotlarla, işgallerle ve zaferlerle dolu bir tarihtir. Dev-Genç’i gözaltılarla, tutuklamalarla bitiremeyecekler. Düzenin istediği gibi sorgulamayan, düşünmeyen, ‘kindar’ ve şükürcü bir gençlik
olmayacağız. Demokratik haklarımızı
kullandığımız zaman karşımıza çıkan, uzun yıllar süren tutsaklıklardır.
Bu bedeli göze alıyoruz ve yeni tutsaklar vermeye devam ediyoruz.
Parasız eğitim isteyen DevGenç’lilere 8 yıl hapis cezası verildi. Füze kalkanına karşı demokratik
liseler isteyen öğrenciler hala tutuklu bulunmaktadırlar. Devrimcilerin cenazelerini sahiplenmeye giden iki Dev-Genç’li işkence ile gözaltına alınıp tutuklandı. Konser bileti
satan öğrencilere uzun yılları bulan
ağır hapis cezaları verildi. Bu cezalarla bizi bitiremezsiniz. Hepsi nafi-

le, çabalarınız boşuna.
“Harçlar kaldırıldı, parasız eğitim
geldi” diye TV’lerde yalan propagandalar yapan AKP’li vekiller; neden hala bu hakkını kullanan öğrenciler tutuklu? Cevap veremiyorsunuz,
söylediklerinize kendiniz bile inanmıyorsunuz. Söylediğiniz tüm yalanlar tekrar ortaya çıkıyor. Halk
artık sizlere inanmıyor. Yaptığımız
kampanyalarla sizleri teşhir etmeye
devam edeceğiz. İkiyüzlülüğünüzü,
yalancı olduğunuzu bilmeyen kalmayacak.
Başlattığımız bu kampanya, bu
halkın onurlu evlatları tutsak DevGenç’lileri sahiplenme çağrımızdır.
AKP ve onun uşaklığını yapan katil polis; sizin gücünüz bizi yok etmeye asla yetmeyecek!

yoktur. Haksızlığa bakın ki Engin ve
arkadaşlarını Metris Hapishanesi’ne
teslim edenler onlara en çok işkence
yapan polislerdir. Öyle ki Metris Hapishanesi’nde beklerken bile işkenceleri kameralara takılmıştır. Hangi
adalet bu adam bana işkence yaptı diyen bir kişiyi celladının eline verir.
Evet iki gün boyunca Engin’i ve arkadaşlarını döven, hakaret eden polisler, onların peşini hiç bırakmadılar.
Adeta “biz devletiz bize karşı çıkmak
neymiş gösterdik” demek istemişlerdir.
Düşünün ki aynı mahkeme, gardiyanların amirine, yani Fuat Karaosmanoğlu’na, olay sırasında nöbetçi müdür olduğu için en ağır cezayı
verirken işkencenin yapıldığı İstinye
Karakolu’nun amirinin adını bile bilmemektedir. Aynı fiil ile ilgili gardiyanlara iki yıl altı ay ceza veri-

lirken, polis memuru Aliye Uçak’a
lütfen beş ay ceza vermekte ve bu
cezayı da ertelemektedir. Ölüme
sebebiyet veren yaralanmanın polisler tarafından mı yoksa gardiyanlar tarafından mı yapıldığı belli olmamasına rağmen gardiyanlar tutuklanırken
polisler ellerini kollarını sallayarak
gezmişlerdir. Ne silahları alınmıştır ne
de görevlerine son verilmiştir. Düşünün ki bu polisler işkence suçundan
ceza almış olmalarına rağmen görevlerine devam etmişlerdir. Daha
bir tek gün bile hapis yatmamışlardır.
Muhtemel ki yatmayacaklardır.
Mesela yakın zamanda verilen bir
soru önergesine cevap olarak İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin, "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
sebebiyle 6 Temmuz 2011 ila 13 Temmuz 2012 tarihleri arasında 571 personel hakkında soruşturma açıldığını”

söylemiştir. Bu sayı emin olun ki gerçeğin kat be kat altındadır. Çünkü bu
sadece şikayet edebilecek cesarete
sahip mağdurlar, kasklar ve kıyafetler
altında teşhis edebilecek yetenek ve
dikkatte insanların arasından seçilebilenlerdir. Peki, kaçı hakkında dava
açılacak, kaçı cezalandırılacaktır? Hiçbiri! Evet hiçbiri cezalandırılmayacaktır. Peki nedendir bu koruma?
Cevap yine aynı yere çıkıyor.
Çünkü bu sistem o polislerin copları, kalkanları, silahları üzerinde durmaktadır. Bu sermayenin sadık bekçileri onlardır. Emniyet teşkilatında bir
“moral bozukluğu” ya da bir zafiyet
bu düzenin zafiyetidir.
Bu sebeple onların işkence ile
hesaplaşmaları mümkün değildir. İşkence denen aşağılık suçla ancak
halk hesaplaşacaktır. Çünkü bu hesabın alacaklısı halktır.

Tutsak Dev-Genç’liler Bu
Ülkedeki Açlığa, Yoksulluğa
Karşı Direniş Demektir!
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Mehmet Ali Aslan’a 10 Yıl 7 Ay Hapis
TUTSAKLARIMIZ ONURUMUZDUR!
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Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube
üyesi Mehmet Ali Aslan hakkında
yasadışı örgüt üyesi olmak, örgüt
propagandası yapmak suçlamasıyla
açılan davanın 24 Eylül’de üçüncü
duruşması yapıldı. Malatya 3. Ağır
Ceza Mahkemesi, öğretmen Mehmet
Ali Aslan’a örgüt üyeliğinden 10
yıl 7 ay hapis cezası verdi. Propaganda suçları yönünden yargılamayı
ise erteledi.
Mehmet Ali Aslan’a henüz tutukluluğunun birinci yılı dolmadan,
hiçbir konuda iddiaların doğruluğu
araştırılma gereği duyulmadan yıldırım hızıyla verilen ceza ve üç duruşmadan ibaret yargılama süreci,
ülkemizde adaletin mumla aranır,
yargının ise bağımsız değil düpedüz
taraf olduğunu bir kez daha gösterdi.
Geçtiğimiz hafta Engin Çeber’in
ölümüne sebep olan işkencecilerden
dönemin cezaevi 2. müdürü Fuat
Karaosmanoğlu ile infaz koruma memurları Sami Ergazi ve Selahattin
Apaydın’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bakırköy 14. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından işkencecilerin “iyi halleri” nedeniyle müebbete çevrildi. Bir başka işkenceci
Nihat Kızılkaya'ya, “işkence” suçundan verilen 3 yıl hapis cezası,
sanığın yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak önce 2
yıl 6 aya indirildi, sonra tutuklu
kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Bu nasıl bir adalet böyle? İşkence
yapmak gibi aşağılık bir suç işleyen
işkencecilere “iyi hal”den indirim
yapılıyor. İŞKENCENİN İYİ HALİ
OLUR MU? BU İŞKENCEYE ORTAK OLMAK, İŞKENCEYİ AKLAMAK DEĞİL Mİ? İŞKENCECİLERİ KORUMAK DEĞİL Mİ?
Mehmet Ali Aslan’ın örgüt üyeliğinin dayanağını ise çoğunluğu Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı sıfatıyla katıldığı demokratik yasal eylemlerdir. Mahkemede duruşmalar
boyunca “iyi halli” bulunmadığından

cezası üst sınırdan
verildi. Kimi üyeleri
kah bilgisayarla ilgilenen kah uyuklayan
ya da kitap okuyan,
salona ve Mehmet
Ali de dahil salondaki
insanlara başlarını
kaldırıp bakmayan
mahkeme heyeti, “sanığın” iyi halli olmadığına bu nedenle
cezasında herhangi bir indirime gidilmemesine hükmetti.
Çünkü Mehmet Ali, yargının mahkeme salonunda sergilediği tiyatronun
yaptığından bin pişman sanığı rolünü
reddetti. Bir “suçlu” gibi ezilip büzülmedi.
Yaptıklarım meşru demokratik
hakkımı kullanmaktan ibarettir…
Sosyalistim, sosyalizmin simgesi
kızıl bayrağı 1 Mayıs alanlarında
taşımaya devam edeceğim…
Kızıldere’ye, Mahir Çayanlar’ın
Türkiye devrimin manifestosunu
yazdıkları yere gitmedim ama gitmenin de bir suç olduğuna inanmıyorum…
Beni Ali Yıldız’ın kemiklerini
bulmak için yapılan eylemlere destek vermekle suçlamak yerine toplu
mezarlar yaratan düzeninizi yargılayın, toplu mezarlar insanlık
suçudur…
Eğitim Sen Tunceli Şubesi Başkanı olarak düzenlediğim toplantıları
boşuna “devrimci birlikteliği zinde
tutmak adına yapılan toplantılar”
olarak göstermeye çalışmayın, bir
sendikacı olarak 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde veya
zorunlu din dersinin kaldırılması
için yapılan eylemlere katılmam
da, tutuklu KESK’lilerin serbest
bırakılmasını istemem de görevimdir…
Mehmet Ali’nin yargılanması,
adaletin sağlanması, gerçeklerin or-

taya çıkarılması, lehte ve aleyhte delillerin toplanması süreci değildi. Verilecek cezalar önceden belirlenmişti,
adına yargılama denen süreç, belirlenen cezanın ne zaman verileceğini
belirliyordu. Polis fezlekeleri, önce
iddianameye, daha sonra mütalaaya
ve yargılama sürecinin sonunda da
karara dönüşmüştü.
Bu mahkemede Mehmet Ali nezdinde yargılanan onurlu, halktan yana
bir aydının demokratik hakları için
mücadele etmesidir, örgütlü mücadeledir. AKP iktidarı kamu emekçilerinin mücadelesini gözaltı ve tutuklama terörüyle, on yıllara varan
hapis cezası istemleriyle denetimi
altına almak istemektedir. Hapishaneleri dolduran sendikacılar, sendika
binalarına, sendika üyelerinin evlerine
yapılan baskınlar bunun bir göstergesidir.
İşte tam da burada sahiplenmenin
önemi ortaya çıkmaktadır. Tutsaklarını
sahiplenmeyen bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Mehmet
Ali ve diğer tutuklu arkadaşlarımızı
sahiplenmek mücadelemizi sahiplenmektir, tarihimizi sahiplenmektir.
Geleceğimize sahip çıkmaktır. Cezalarla bizleri yıldıramazsınız demektir. Tersinden yalnız bırakılan
her tutsak, müdahil olunmayan her
dava bize güç veren, bizi ayakta
tutan moral değerlerimizin aşınmasıdır. Bir mahkeme verilen hapis cezalarıyla bitebilir, ancak bizim cephemizden mücadele içeride ve dışarıda devam etmektedir. Tutsaklarımız
kamu emekçilerinin onuru, yüz akıdır.
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Sağlıklı ve
Güvenli̇
Bi̇r Yaşam
Hakkımızdır
Hemşireler, sağlık çalışanları içinde yoksul halka en yakın olan kesimdir. Halkın içinde yaşarlar, emekleri bir işçi gibi sömürülür, yok sayılırlar. Halkımızın deyimiyle “eşşek
gibi” çalıştırılırlar… Hastalara en
yakın olan, hastaların bakımıyla ilgilenen hemşireler olmasına rağmen,
düzenin meslek statüsü içinde doktorlar kadar değerleri yoktur. Aksine
ahlaki olarak bile düşük gösterilmeye
çalışılırlar.
Emek sömürüsünün yoğun olduğu
hemşirelikte, ciddi bir örgütlülük de
yoktur. Örgütlülük olmadığı için de,
hemşireler güçlerinin son damlasına
kadar sömürülürler.
Mesai ücretinin saati 3,5 TL’dir.
Çalışma saatleri sürekli değişir… Nöbet ve vardiya sistemi hemşirelerin
tüm zamanını ve gücünü alır… Bir
saatlik emekleri çalınır… Hemşire
yetersizliği nedeniyle 2 kat çalıştırılırlar… Çalışma-dinlenme ortamları
kötüdür… Hastaların haklı öfkesi ile
devlet yerine onlar karşılaşırlar… Çocuklarına gerekli ilgiyi ve bakımı gösteremezler… İzin hakları keyfi olarak
çalınır… Düzensiz çalışma saatleri

Hemşirelerin Emeğini Çalanlar
Üç-Beş Kişi Değil, Düzendir!

nedeniyle sağlıklarından olurlar… Üstlerinin baskısıyla karşılaşırlar… Onlar çalışır, doktor
kazanır, hastane kazanır… Yetersiz sağlık ekipmanı ile çalışmaları dayatılır… Keyfi yasaklarla her an yeni bir hakları daha
gasp edilebilir… Hastaların, tedavi haklarının çalınması sırasında
suç ortağı olmaları istenir…Ve daha
pek çok hak gaspları…
Peki bunca sömürünün karşısında
hemşireler ne yapmalı? Susup oturduğumuz yetmez mi? Biz sustukça
sırtımıza daha çok bineceklerini görmüyor muyuz? Neden korkuyoruz?
Tabii ki işsiz kalmaktan… İşsiz kalmak istemiyoruz. İşsizliğin açlık demek olduğunu biliyoruz çünkü…
Ama aç kalmamak uğruna kaybettiklerimizi düşünelim. En başta onurumuzu korumak için, emeğimize
sahip çıkmak için, insan olarak sağlıklı olabilmek için, yeniden üretebilmemiz için gerekli güce kavuşabilmek için, ekonomik-demokratiksiyasi tüm haklarımızı alabilmek için
örgütlü mücadele vermek zorundayız.
Örgüt, korkulacak-sakınılacak bir
güç değildir. Örgüt, yüzyıllardan bu
yana hak alma mücadelesinin ilk
adımıdır. 8 saat çalışma hakkı örgütlü
mücadele ile kazanılmıştır. Kadınların
seçme ve seçilme hakkını elde etmesi
kolay mı olmuştur? Şimdi bize doğal
gibi görünen tüm haklarımızı almak

için bizden önce nice insanlar direndi
ve kazandı… Biz onların direnişleri
üzerinden yaşıyoruz bugün… Ama
egemenler gittikçe daha fazla sömürmek istiyor… Doymuyorlar…
Onlar doymadıkça biz aç kalıyoruz,
biz yoksullaşıyoruz… Üzerimizdeki
yük gittikçe katlanılmaz hale geliyor.
Ya bu yükün altında kalacağız, posamız çıkacak; ya da birbirimize
omuz verip yükü hafifletecek, baskıyı
azaltacağız…
İşte örgüt bunun içindir… Örgütlenmek bu nedenle zorunlu bir ihtiyaçtır. Bir olursak kırarlar bizi, birlik
olursak kıramazlar… Evet kolay olmayacak, ama bir kere başarıldı mı
onurumuzu kazanacağız… Haklarımızı bir bir geri alacağız…
Türkan Albayrak örneğini hatırlayalım. Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan
Türkan Albayrak, işten atılmayı kabul
etmedi. Açlık grevi yapmaya kadar
giden bir direniş sergiledi. Bir tek
kişinin kararlılığı yeterlidir bazen
kazanmak için… İşte Türkan Albayrak’ın kararıyla başlayan ve büyüyen
direniş iş hakkının geri alınmasıyla,
kazanımla bitti…

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Hemşireler de bunu yapabilir...
Ya sisteme teslim olacak, susup oturacağız, ya da bize bu onursuzluğu
dayatanlara karşı birlik olup hakkımızı
arayacağız…

Elmas Yalçınlar’ın Açtığı Yolda Dimdik Yürüyeceğiz!
28 Eylül 1994 tarihinde Beşiktaş Arzum Kafe’de,
mücadele arkadaşları Av. Fuat Erdoğan ve mühendis
İsmet Erdoğan ile birlikte katledilen Devrimci Memur
Hareketi öncülerinden Elmas Yalçın, katledilişinin 18.
yılında mezarı başında anıldı.
“Elmas Yalçın Ölümsüzdür” pankartının açıldığı anmada Devrimci Memur Hareketi adına yapılan konuşmada, “O günden bu güne ülkemizde emekçiler için değişen bir şey olmadı. Saldırı yasaları, sürgünler açılan
cezai davalar, gasp edilen haklarımız, kötü çalışma koşulları ve yaşam koşulları daha da artarak devam etmektedir. Elbette tüm bunların karşısında dik durup
mücadele etmek gerekiyor. Elmaslar’ın açtığı aydınlık
yolda bizler de yürümeye devam edeceğiz ve bizlere

dayatılan bu yaşamı kabul etmeyeceğiz.” denildi.
Daha sonra Grup Yorum, Elmas Yalçın’ın mücadelesine ilişkin bir konuşma yaptı ve ardından, katılan
tüm kitleyle birlikte, Elmas ve tüm devrim şehitleri için
marşlar söylendi.
Elmas Yalçın’ın
ailesinin yaptığı
konuşmanın ardından 80’den fazla kişinin katıldığı
anma, helva dağıtımı ve sloganlar
eşliğinde sona
erdi.

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!
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Röportaj

‘HER GÜN BİR SAAT FAZLADAN
BEDAVAYA ÇALIŞIYORUZ!’
Hemşirelerin çalışma koşullarıyla
ilgili olarak Zehra Dinç’le yaptığımız
röportajı yayınlıyoruz:

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Yürüyüş: Çalışma koşullarınızı
anlatır mısınız? Çalışma alanı, malzeme, kreş vs. gibi ihtiyaçlarınız
karşılanıyor mu?
Zehra Dinç (İstanbul Bağcılar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
Yoğun Bakım Hemşiresi)
Çalışma koşullarımız oldukça
problemli. Fiziksel şartlar kötü. Havalandırma sistemi iyi değil; ya çok
soğuk ya da çok sıcak oluyor. Bir de
hastaların tepesine yapılmış havalandırma, hastaların tam başına üfleyerek çok sıkıntı yaratıyor ama düzelten yok. Post op dönemde çıplak
yatan hastalar soğuktan çok şikayetçi
ama bizden başka duyan yok. Hastabaşları ve aralıkları istenilen yoğun
bakım şartlarına uygun değil. Denetim
yapılıyor ama ne denetleniyor bilmiyorum, sadece kağıt üzerinden her
şey takip ediliyor. Az kişiyle çok iş
yapıyoruz. Görev tanımının dışında
işler yapıyoruz. Kreş var ama ücretli.
Sadece gündüzleri çalışıyor. Nöbetçi
olanlar için çocuk sorunu oluyor,
gece hizmet vermiyor. Sağlık hizmeti
kesintisiz ama sağlık personeline hizmet kesintili.
Yürüyüş: Hastane yönetiminin
hemşirelere yönelik tavrı nasıl?
Zehra Dinç: Yönetim hemşirelere
karşı sert ve baskılayıcı; bunun için
de sorumlularını çok iyi kullanıyor.
Haklarımıza sahip değiliz. Ben nöbetli
çalışıyorum, yıpranma payım yok.
Mesai saatim haftanın 5 günü düzenli
gündüz çalışanla bir tutularak hesaplanıyo. Ama benim altüst olan
fizyolojimi kimse hesaba katmıyor.
Bir de fazla mesai ile çalıştırılıyorum,
karşılığında ücretlendirmesi berbat.
Saati 3,5 TL gibi bir şey. Seni isterse
her zaman işe çağırırlar, ama sen istersen izin olmaz. İzinsiz günlerce
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çalışırsın, yıllık izin alırken bile baskı
yaşarsın. 9 saat çalışıyoruz, gündüzleri
8 saatten hesaplanıyor. Öğle arası
kullanılmıyor, her gün bir saat fazladan bedavaya çalışıyoruz.
Yürüyüş: Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Bir örnek verir misiniz?
Zehra Dinç: Eğer sen hakkını arıyorsan ve konuşuyorsan huzur bozan
oluyorsun ve yer değişikliği yaptırılıyor ceza olarak. Profesyonel yaklaşım yok, sorumlular torpile göre belirleniyor. Eğitim düzeyi ve beceri
değerlendirilmiyor. İyi bir torpilin
varsa hemşirelik kadrosuyla atandığın
hastanede hemşirelik yapmıyorsun,
müdür, başhekim özel kalemi olabiliyorsun, daha birçok yerde hemşirenin
çalışmaması gereken yerlere torpile
göre yer açılıp çalıştırılıyorsun. Emeğinden başka dayanağı olmayan kişiler
de yönetim nerede isterse, nasıl isterse
çalışıyor. Yasak ama nasıl oluyor ben
de anlamıyorum. Denetim sadece biz
çalışanlara var, yöneticilerin yaptıklarını denetleyen yok.
Yürüyüş: Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz nasıl? Hemşirelere
yönelik ne tür ayrımlar yapılıyor?
Zehra Dinç: Eskisi gibi iş barışı
kalmadı, insanlar farkında olmadan
birbiriyle yarıştırılıyor. Sen hasta olamazsın, rapor alamazsın, hep çok çalışmak zorundasın. İnsanlar hasta olduğunda rapor almıyor ki sorumlusu
onu kötü bilmesin. Nöbet listeleri insan
olduğun unutularak hazırlanıyor senin
hiç bir özel niteliğin olamaz. Hafta
sonları sana göre değil. Çünkü bizler
normal insan değiliz, ailemiz yok, biz
sadece hastane ve nöbet için varız.
Sınıfsal bir ayrım tabii ki var. Döner sermayedan ayrılan pay doktorlara
şeflere daha fazla ama doktorların
işini yapan bizlere gelince hakkımız
yok. Doktor bizim yaptığımız pansumandan, açtığımız damar yolundan,
taktığımız sondadan, NG'den… daha

yaptığımız doktora tanımlı birçok
görevlerden puan=para kazanır ama
bize yansıyan bir şey olmaz. 16 saatlik
nöbetlerde uyumak doktora serbest,
çünkü ertesi gün çalışır. Ama hemşirenin doğru düzgün dinlenme odası
olmaz, dinlenmeye hiç hakkı yoktur.
Doktor mu ben mi 36 saat çalıştırıyorum? Hastayı ben takip ediyorum.
Karşılığı eşit mi? Hayır! Hemşireler
arasında da torpiline göre de sınıflara
ayrılıyorsun tabii.
Yürüyüş: İş yerinizde düzeltilmesini istediğiniz ilk sorun ne olurdu
sizce, bu soruna karşı ne yapılabilir?
Zehra Dinç: Mesai saatlerinin
azaltılması nöbetli çalışanlar için.
Kreş’in gece de olması. Hemşire
kadrosunda olup da alanda çalıştırılmayan hemşirelerin alana çekilmesi
ya da ona göre kadro belirlenip açığın
tespitinin yapılması. Eğitime önem
verilmesi. Bunlar için ne yapılabilir,
tabiiki yönetim kendiliğinden vermez,
örgütlü güç oluşturmalıyız ve onun
için çalışmalıyız.
Yürüyüş: Mesleğinizin gelişmesi
için herhangi bir derneğe üye misiniz? Derneklerin yararlılığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Zehra Dinç: Hayır. Hemşirelik
Derneği’nin mesleki anlamda örgütlenmeye faydalı bulmuyorum daha
çok bilimsel çalışmalarla ilgileniliyor,
çalışma koşullarına yönelik çalışmalarını göremiyorum.
Yürüyüş: Mesleki örğütlenme
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Zehra Dinç: Mesleki anlamda
örgütlenme gerekiyor, bu da dernek
aracılığı ile olacaktır.
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AKP’nin ‘Yargı Reformları”
Adaletsizliğini Gizleme Çabasıdır!
AKP iktidarı kendinden olmayan
herkese saldırıyor. Yargının bağımsızlığından, adaletten bahseden AKP
halkın tüm kesimlerini ve kendisi
gibi düşünmeyen herkesi hapishanelere dolduruyor. Bugün ülkemiz
F Tipi hapishane haline getirilmiş,
halk potansiyel suçlu olarak görülür
durumdadır.
AKP nin iktidarda olduğu on yıl
boyunca hapishanelerdeki doluluk
oranı yüzde yüzü geçmiştir. Örneğin,
2012 Mart ayı itibarıyla tutuklu ve
hükümlü sayısı 132 bini geçmiştir.
2011 Mayısı’nda bu sayı 125 bindi.
Yani yaklaşık 1 yılda tutuklananların
sayısı 7 bin artmıştır. 2005’te 56 bin
olan tutuklu ve hükümlü sayısı 2012
ortasında 132 bini aşmıştır. Hapishanelerde sayının bu kadar arttığı,
adaletsizliğin alıp başını gittiği halkın
her kesiminin içeri atıldığı bir zamanda, AKP iktidarının hapishaneler
sorununa bulduğu çözümler de gerçek
yüzünü gösterir niteliktedir.

İşte AKP’nin
Bulduğu Çözümleri!
Adalet Bakanlığı’nın çocuk tutuklular için olan bir projesine göre
Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum
ve Elazığ'da Çocuk Eğitim Evleri
inşa edilecek. Yeni yapılan eğitim
evlerinde çocuklar banyo ve tuvaleti
olan tek kişilik odada kalacak. Eğitim evleri, eğitim ve iyileştirme evi
ve spor salonundan oluşacak. Çocuk
tutuklu ve hükümlüler, geceyi kendi
evinde gibi ebeveyn veya kardeşleri
ile geçirebilecek.
30 Eylül’deki AKP kongresinden
bir kaç gün önce Tayyip Erdoğan
TV lerden yaptığı açıklamada; “İçerideki mahkumlarla ilgili olarak,
belki buna tutukluyu da katacağız;
görüşmelerde belli sürelerde eşler
birbirleriyle, diyelim ki 24 saat cezaevi dışında belli yerlerde hazırlanmış odalarda görüşebilecekler.
Türkiye'de böyle bir uygulama yok,

ilk defa bu uygulamayı biz başlatacağız. Yani eşiyle bir araya gelme
imkanını vereceğiz ki aile görüşmesi
olarak böyle bir adımı atacağız”,
Bu uygulamanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanlar için de
geçerli olacağını söyleyen Erdoğan,
''Yeter ki o süre içinde onlar, oradaki
şartlara uygun hareket etmiş olsun''
dedi.
İşte AKP’nin çözümleri bunlar.
Bu çözümlerden de anlaşılıyor ki
AKP iktidarının adaleti sağlamak
gibi bir derdi yoktur. Aksine haksız
yere sorgusuz sualsiz tutuklayıp ceza
verdiği insanları ana babaları ile kalabilecek, eşleri ile birlikte olabilecekler diyerek kandırmaktadır. Bu
yaptıkları ile adaletsizliğini gizleyip
yaptıklarını iyileştirme olarak göstermektedir. Hapishanelerdeki sorunları yeme içme gibi basit sorunlara
indirgeyip asıl yaptıklarını unutturup
ne kadar halkını düşünen bir iktidar
olduğunu kabul ettirme çabasındadır
AKP. Diğer yandan eşlere yönelik
yaptıkları düzenleme ile nasıl bir
ahlak anlayışına sahip olduklarını da
ilan etmişlerdir. Ahlaksız, beyni cinsellikte olan bir başbakan ve onun
partisi iktidardadır bu ülkede. Tutukluları cinselliği kullanarak teslim
almaya çalışmaktadır.

Yargının Hızlanması
Adaletin Gelmesi
Anlamına Gelmez
Adaletin olmadığı bir ülkeye adalet yargı sistemindeki düzenlemelerle
gelmez. Fakat AKP düzenleme, yenilik adı altında yaptıklarıyla göz
boyamaya çalışmaktadır. Adalet Bakanı Yargı alanındaki sorunların
giderilmesi amacıyla da yargı paketleri çıkarıldığını ve önemli mesafe katedildiğini söyleyip, yüksek
yargıda yapılan düzenlemeler sonrasında, özellikle Yargıtay'da karar
verme sürecinde hızlanma yaşandığını anlatmaktadır. Makul sürede

yargılama yapılabilmesi için hayata
geçirilen düzenlemeler sayesinde
yüksek yargıda ürettiği hizmetin 2,53 katını üretmeye başladığını ve ''tünelin ucunda ışığın göründüğünü''
söyleyen Ergin; ''Yüksek yargımızın
performansının artması, temyiz mahkemesine gelen dosyaların daha kısa
sürede karara bağlanıyor olması sevindirici olmakla birlikte ceza infaz
kurumlarımıza geliş aşamasında da
etkilidir. Yüksek mahkemeler daha
çok ölçüde kararın kesinleşmesini
sağlamış oluyor’’ dedi.
Evet Yargıtay’da verilen kararların
hızlanması, elindeki dosyaların eritilmesi adil yargılama olduğu anlamına gelmez. Bunun halk için anlamı
şudur; daha kısa sürelerde haklarındaki dosyalar karara bağlanıp, yıllara
varan hapis cezaları uygulanacaktır.
Yargıtay onay mercii olarak görevini
yapacaktır yine.
AKP iktidarı düzenini kurtarmak
için yaptığı bu manevraları bir gelişme
iyileşme gibi göstererek bizleri aldatmaya çalışıyor. Yüksek yargı
hızlanıyor demelerinin de, “Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru”
hakkını getirmelerinin de mantığı
aynıdır. Bireysel başvuru ile amaçlanan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davalarını
azaltmak ve kendilerince iç çözüm
yolları ile sorunların çözülebileceğini
göstermektir.
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Ama tüm bunların asıl amacı adalaletsizliklerinin üzerini kapatıp sorunları çözülemez durumda bırakarak
halkı yıldırmaktır.
Adaletin olmadığı bu düzende
halk adalete; yakınlarıyla aynı hücrelerde kalarak, Yargıtay’dan dosyaları
hızlı onaylanarak, itiraz dilekçeleri
ile ulaşamayacaktır. Adaleti getirecek
olan yine halkın kendisidir. Bu pis,
ahlaksız düzene karşı verdiğimiz mücadele sonucunda gerçek adalete kavuşacağız.
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C enaze Kaldırmak Bir Halk Geleneğidir!
Halkın En Doğal, En Kutsal Hakkıdır!
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Her şey savaşa dair, her şey bu
savaşta varlık-yokluk nedeni...
Bir cenaze deyip geçmeyin. Cenazelerimizi almak, defnetmek bile
faşizm koşullarında irade savaşına
dönüşüyor.
Faşizmin elinden cenazelerimizi
almak meydan savaşlarındaki kadar
acımasız, iki sınıfın çıkarları için
varlık-yokluğun ifadesi oluyor. En
aşağılık işkencelerden geçiriliyor,
gözaltına alınıyor, tutuklanıyoruz.
İbrahim Çuhadar'ın cenazesini almak; iki sınıf çıkarlarının çarpıştığı
meydan savaşına döndü. AKP’nin
katil, işkenceci polisleri cenazemizi
vermemek için elinden geleni yaptı.
Adli Tıp Kurumu önüne barikatlar
kurarak, cenazeyi almak isteyenlere
azgınca saldırarak, gözaltına alarak
ve en aşağılık işkenceler yaparak şehidimizin cenazesine kimsenin sahip
çıkmadığı havasını yaratmaya çalıştı.
Ama başaramadı. Onlarca gözaltına
ve aşağılık işkencelere ve tutuklamalara rağmen bu meydan savaşını
da biz kazandık.
İbrahim Çuhadar'ın feda eylemi
kendi başına tartışma yaratırken,
dostu da düşmanı da yerinden sarsarken, İbrahim Çuhadar'ı sahiplenmek, cenazesini alabilmek de irade
savaşının başka bir boyutu haline
geldi.
Feda eylemi kadar, Feda savaşçısı
İbrahim Çuhadar’ı açıktan sahiplenmemiz de AKP’nin işkenceci polislerini çıldırttı. AKP’nin işkenceci
polislerinin gerçek yüzlerini ortaya
çıkarttı.
Düzen her dönem, tüm devrimci
eylemleri olduğu gibi, feda eylemlerimizi de terörize etmeye çalışmış,
yalan-yanlış haberler üzerinden karalamaya çalışmıştır.
Filistin'deki fedanın meşruluğu
bir noktadan sonra tartışılamazken,
ülkemizdeki feda eylemi "terör eylemi" olarak halka gösterilmeye, vatan ve halk sevgisinin büyüklüğü
yok sayılmaya çalışılmıştır. Faşizme
karşı direnmenin en soylu hali, dev-

rimcilikte özel bir
gönüllük olan feda
küçültülmeye,
meşruluğu gölgelenmeye çalışılmıştır.
Bunu başaramayan faşizm, çareyi saldırıları daha
da boyutlandırmakta, bir cenazeye katılmayı bırakalım cenaze için
Adli Tıp'a gitmeyi
bile TUTUKLAMA sebebi saymıştır.
Adli Tıp'ın önüne gidip cenazenin
sahiplenilmesinin bedeli; 28 kişinin
gözaltına alınıp işkencelerden geçirilmesi, TOMA'larla, tazyikli sularla,
coplarla, gazlarla saldırı, avukatlara
çekilen silah, "yanlış kaldırımda duruyorsun", "resim taşıyorsun", "slogan
attın" diyerek yaşlı-genç-çocuk demeden dövülmesi, işkenceden geçirilmesi olmuştur.
- Selma Altın'ın kulak zarının yırtılması,
- Dilan Balcı'nin her iki elinin de
ezilerek parmaklarının kırılmaya çalışılması,
- 15-16 yaşlarındaki genç kızlarımızı soyarak alçakça işkenceler
den geçirilmesi,
- 15-16 yaşlarındaki delikanlılarımızı hayalarının sıkarak işkence
yapması,
- Bilinçli olarak vurulan yerlerden
kaynaklı kanamaları süren genç kızlarımız,
- Ormanlık alanlara götürülüp
tehdit etme,
- 70 yaşında yediği dayaktan gözleri kapanan babalalarımız...
Ve sonuç bu işkencenin yetmeyeceğini düşünen AKP iktidarının
yargısı, "YETMEZ" deyip cenazemizi
sahiplenmeyi dahi "tutuklama gerekçesi" saydı.
Gölgesinden bile korkar hale gelen
iktidar ve onun kolluk güçleri artan
açlık, yoksukluk, sokak ortası infaz-

lara karşı büyüyen halk muhalefetinin
varacağı noktayı çok iyi bildiğinden
korkuyu büyütmeye çalışıyor.
Evet soruyoruz buradan; yasal
bir kurum olan TAYAD'ın çağrısıyla
bir basın açıklamasına gidenlere işkence eden, gözaltına alıp tutuklayanlar, TÜSİAD'ın çağrısıyla gidenlere neden aynı şeyi yapmıyorlar...
Niye TÜSİAD üst perdeden kafa
tutuyor, elbette biz bu memlekette
olan her şeye karışırız diyor.
Niye TAYAD demokratik bir kitle
örgütü değil mi?
Elbetteki mesele demokratik kitle
örgütü olması değil TÜSİAD'ın...
TÜSİAD konuşuyor...
TÜSİAD basın açıklamaları yapıyor, işbirlikçilerin hepsi orada, faşizmin bekçileri orada...
Faşizm kendini besleyen eli keser
mi?
Faşizm zaten TÜSİAD'ın bekçisi
değil mi?
AKP zaten işbirlikçi para babalarının iktidarı değil mi?
Tabii saldırmazlar.
Açlıktan-yoksulluktan ölsünler,
sokak ortasında polis kurşunuyla ölsünler, karakollarda, emniyet müdürlüklerinde işkenceyle ölsünler, işyerlerinde "iş kazaları" adı altında
sermayenin altında ölsünler, selle,
depremle "doğal felaket" diyerek,
evlerin altında kalıp ölsünler...
Ses çıkartmasınlar, sussunlar, bize
karşı çıkmasınlar istiyor.
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Bunun için de KORKU'yu büyütmeye, KORKU'yu yaymaya çalışıyorlar.
Bunu başaramayacaklar.
Dostu, düşmanı bilerek; haklılığımız, meşruluğumuz, kazanacağımıza olan inancımızla duracağız.
İnancımız; bilgi ve gerçekle bütünleşmiş bir ruh halidir eğilmezbükülmez..
Dostu-düşmanı bilecek, haklılığımızın sebeplerini görecek, düşmanın halk düşmanı politikaları için
her türlü yöntemi uygulayabileceğini
bileceğiz.
Buna karşı uyanık, buna karşı
dik, bu bilinçle politikalarını boşa

çıkartacağız.
Düşmana karşı kin-öfke, halkavatana karşı sevgimizi büyüterek
BAŞEĞMEYECEK, DÜŞMANA
İNANCIMIZLA NASIL BAŞEĞDİRDİYSEK FİZİKİ OLARAK DA
BAŞEĞDİRECEĞİZ!
Yataklarında uyumaz hale getirdiğimiz halk düşmanlarının uykularını
kaçırmaya devam edeceğiz.
Hasanlarımız, İbrahimlerimiz, Erdallarımızla olduğumuz kadar...
Gencimiz, yaşlımız... Öğrencimiz,
memurumuz, ailemiz...
Eli kalem, eli kamera, eli saz tutanımız... düşmanın bizden nasıl
korktuğunu bilecek, düşmanın sal-

dırısının boyutunu korkusunun büyüklüğünden kaynaklı olduğunu bileceğiz.
Bizden korkuyorlar;
Bizden Erdallarımızdan, Hasanlarımızdan, İbrahimlerimizden korkuyorlar.
Çünkü onlar halktılar, halkın içinden çıktılar.
Çünkü onlar sizden korkuyorlar.
ONLAR sizsiniz...
Siz ise onlar...
Onlar, onları yaratan umuttan korkuyorlar.
Düşmanın korkularını; vatanı,
halkımızı, sevdamızı kavganın her
anında büyüteceğiz.

Çelik, Alibeyköy Müzik Topluluğu,
“Armutlu Bizimdir! Yıktırmayacağız,
Gülfidan Aksoy, Tolga Sağ, GülciYozlaştırmayacağız! Çeteleri Barındırmayacağız!” han Koç ve Niyazi Koyuncu genel
İstanbul’da adı direnişlerle bütünleşmiş gecekondu
mahallesi Küçükarmutlu’nun halkı sadece fiziki saldırılara,
yıkıma değil, çürümeye, yozlaşmaya karşı da direniyor.
Mahalle bir yandan çetelerden arındırılmaya çalışılırken,
bir yandan da halka ve özellikle gençlere düzenin
dayattığı yoz yaşam biçiminin alternatifleri de gösterilmeye çalışılıyor. Bu çalışmalar sonucu gelenekselleşen
güz şenliklerinin dokuzuncusu 29-30 Eylül günlerinde
Armutlu Cemevi bahçesinde yapıldı.
Yıllardır yıkım saldırılarına karşı direnen Küçükarmutlu Mahallesi’nde şenliğin ana gündemlerinden birisini
“Kentsel Dönüşüm” adı altında, tüm halka yönelik
yıkım saldırısı oluşturdu. 29 Eylül günü “Armutlu Bizimdir! Yıktırmayacağız, Yozlaştırmayacağız! Çeteleri
Barındırmayacağız!” konulu panelle yıkım ve yozlaşma
saldırısı konuşuldu. İlk gün ayrıca “İnat Hikayeleri” filminin gösterimi yapıldı.
Şenliğin ikinci günü olan 30 Eylül günü ise stantlar
kuruldu, sanatçılar sahne aldı ve Almus Kültür Derneği
Semah Ekibi bir semah gösterisi sundu.
Sahne alan Ulaş Özdemir ve Mustafa Kılçık, Cihan

olarak yıkımlara karşı, inançlarının,
kültürlerinin korunmasına karşı birlikte olma çağrısı yaptılar.
Armutlu’ya ilk defa gelmelerine rağmen burayı takip
ettiklerini söyleyen Ulaş Özdemir ve Mustafa Kılçık;
Pazarcık, Elbistan ve Nurhak dağlarının semahlarını
birliklerini, diriliklerini göstermek için söylemeye geldiklerini belirttiler. İkili “Bir olursak ne mahallelerimizi
ne de gönlümüzü yıkabilirler” diyerek, her türlü saldırıya
karşı birlikte cevap verilmesi gerektiğini ve bu birliklerin
büyütülmesi gerektiğini vurguladılar. Aynı düşünceleri
Gülcihan Koç’da “Bizim birliğe, beraberliğe, örgütlü
bir toplum olmaya ihtiyacımız var” sözleriyle ifade etti.
Programda Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler’den İnşaat Mühendisi Hakan Gülseven de sahneye
çıkarak, yapılması planlanan yeni cemevi projesini çizimleri üzerinden anlattı.
Şenlikte son olarak Grup Yorum sahneye çıktı. Yıkımların kapıda olduğunu, iş makinaları, polisleri, zabıtalarıyla yıkıma geleceklerini söyleyen Yorum üyeleri,
“Onları aynı bu şenlikte olduğu gibi omuz omuza,
direniş türküleriyle, marşlarımızla karşılayacağız” dediler.
Şenlik Grup Yorum konseriyle sona erdi.
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Kendi Sinemalarımızı Kuralım
Ankara’da, Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar,
her hafta cumartesi günü film gösterimi düzenlemeye
devam ediyor.
29 Eylül günü gerçekleştirilen gösterimde “Z-Ölümsüz”
filmi vardı. Yunanistan'da 1963 yılında solcu milletvekili
Gregoris Lambrakis'in öldürülmesi sonrasında yaşananların
kurgulanarak anlatıldığı film +İvme dergisi bürosunda
gösterildi. Film gösterimine 12 kişi katıldı.
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lasını istememektir.
Yetinmecilik yapılan işlerde "Benden
bu kadar" demektir.
Hangi devrimci böyle
bir düşünceyi ve tavrı
kabul edebilir. Ancak
emek harcamak istemeyen, statükoları olan,
gelişime ayak direyen bir bakış açısı kabul edebilir bunu. Bu tavır zorluklar karşısında yılmaktır.
Var olanla yetinmek kendine sınırlar koymaktır. Elimden bu kadar
geliyor demek, yetersizliği dayatmaktır. Oysa devrimciler sınırları

Ders: Yetinmecilik
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Merhaba Devrimci Okul okurları;
Bu haftaki dersimizde “Yetinmecilik”
konusunu işleyeceğiz.
Halklarımıza, devrimcilere pervasızca saldıran, kendi iktidarını ve
sömürü politikalarını sürekli kılmak
için yapmayacakları düşmanlık olmayan bir düzen içerisinde, devrimci olmayı seçmek bir erdemliliktir. Fakat devrimciliği tercih etmek, devrimci olmak için sadece
bir adımdır. Önemli olan bu adımı adımlara çevirmek ve adımlarımızı da hızlandırmaktır. Yani,
devrimciliğimizi büyütmektir. Ve
bu tercih hiçbir zaman, hiçbir
devrimci için yeterli olmamalıdır.
Devrimcilik sürekli bir gelişimi-değişimi zorunlu kılar. Yetinmek, var olduğu durumdan memnun olmak ve adım atmamak demektir. Bildiklerimizle yetinmemeliyiz, yetinmek öğrenmenin önündeki
en büyük engeldir.
Devrimciliğimizin her anı üretimle ve eğitimle dolu olmalıdır. Bizim bıraktığımız her boşluğu düzen
mutlaka dolduracaktır. Sadece dış
görünüş ile yetinmeyeceğiz, gördüğümüz her şey üzerine düşüneceğiz.
Başka açılardan bakmaya çalışacağız.
Değişik zamanlarda tekrar tekrar bakacağız. Kaba ve yüzeysel düşünmeyeceğiz. Bir daha, bir daha bakacağız.
Devrimci faaliyetlerimizin en temel taşlarından biri olan eğitimimiz
bizi güçlü kılacaktır. Eğitimimizi
tüm devrimci yaşamamıza yaymak
zorundayız. Aksi halde güçlenemeyiz.
Ve her şeyden öte yaptığımız her işte,
aldığımız her sonuçta hep daha fazlasını istemeli ve daha iyi sonuçlar alabilmek için emek harcamalıyız.
Devrimciliğimizin gelişmesi, güçlenmesi, özünde engel teşkil eden yetinmeciliğin tanımı, var olan durumumuzun bize yetmesi ve daha faz-

‘Elimden bu kadar
geliyor’ demek,
yetersizliği
dayatmaktır
aşmak, imkansızı gerçekleştirmek
iddiasında olmalıdır.
“Hiç yoktan iyidir” anlayışı çürümenin başlangıcıdır. Daha iyisinin yapılması gerektiğini bilmesine,
yaptığının yetersiz olduğunu görmesine rağmen yapılandan memnuniyet
duymak; daha doğrusu yetersizliği kabullenmek devrimciliğimizi kirletir.
Biz en iyisi neyse onu yapma isteğinde olmalıyız.
Yetinmecilik önümüzü tıkar, kendi kendimizle savaşmamızın önünü
keser... Kendi çevrene ördüğün duvarları aşmamayı, daralmayı getirir.
Gelişmenin önündeki engeldir. Ve
daha fazlasının yapılmadığı yerde
gerileme başlamış demektir. Bu gerilemeyi farketmeli, adını koymalı ve
hızla uzaklaşma ataklığını göstermeliyiz.
Yetinmeciler ya yerinde sayan
gelişmeyen bir kişilik olacaktır, ya da
düzene dönecektir. Zorluklar karşısında yılmak demektir yetinmecilik.
Sürecin ihtiyaçlarını görmemek ve bu
ihtiyaçları karşılamak için kendisini
sunamamaktır.

 Süreci Yakalamalıyız
Sürecin değişen - dönüşen kişilere ihtiyacı vardır. Politika ve taktiklerimiz süreci yakalamalıdır. Kendi
gelişimimizde bu bakış açısından bağımsız değildir.
Yanlış yapmaktan korkmadan cesaretle insiyatif koyan, kendine söylenenle yetinmeyip gereken her yerde gerekli tavrı koyabilen, kendine
mücadeleye güvenen olunmalıdır.
Var olduğu durumla yetinmeyen
devrimci zorluklarıyla çatışır. Ve bu
çatışmayı devrimci yaşamı boyunca
sürekli tutar, aksi yetinmeciliktir.
Yetinmemek cüretle, kararlılıkla
savaşmaktır. Aksi yerinde saymaktır. Savaşmayan, cüretli adımlar atmayanlar gelişmezler. Cüretli
adım atmak demek aldığı görevleri
eksiksiz yerine getirerek yeni görevlere adayım demektir. Daha
fazlasını yapabilirim demektir.
Devrimin yükünü omuzlayabirim
demektir.

 Yetinmemek Yaratıcı
Olmaktır
Hangi konuda ihtiyaç varsa o konuda kendimizi yetkinleştirmeliyiz. Ve
hemen her konuda bilgi sahibi olmalıyız. Herhangi bir konuda ya da bir
çok konuda yetkin ve başarılı olabiliriz. Bu durumun bizi rehavete sürüklemesine izin vermemeliyiz. "Nasıl olsa yaparım…" demek bizi geriletir. "Daha iyisini yapmalıyım, nasıl yaparım?" demek, bu bakış açısıyla hareket etmek bizi yetinmecilikten kurtarır.
Pratik, devrimci faaliyetimizin
içerisinde kuşkusuz ki bizi geliştirendir. Fakat pratik demek her şey demek değildir. Teoriyle pratiği bir bütün olarak düşünmeliyiz. Sadece pratiğin içerisinde olmak asla bize yetmemelidir. Aksi halde teoriden kaçarız, bu da bizi geliştirmez. Elbetteki
aynı durum teorik bilgi birikimimiz
için de geçerlidir. Teori pratiğimizi
güçlendirmelidir. Herhangi biri daha
ağır basar ve bu da bize yetiyor dersek yanılırız. Her ikisini de aynı hızda adımlamalıyız. Ömür boyu öğrenci
olmak için yılmadan yetinmeden öğ-
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renmeliyiz. BİLGİ-EĞİTİM
hava gibi, su gibi bir ihtiyaçtır bizim için; yoksa nefessiz
kalır boğuluruz.

 Tarihimiz
ve Şehitlerimiz Bize
"Yetinmeyin!"
Diyor. Bu Gerçekliği
Görmeliyiz
Tüm tarihimiz boyunca
hep daha ileri adımlar atmışızdır. Dünden öğrenmiş fakat
yetinmemişizdir. Bu bakış
açısı tarih bilincimizi oluşturmuş ve
güçlendirmiştir. Devrimci kişiliğimizin gelişimi de bundan bağımsız
değildir. "Yoldaşlar bizi aşın" diyen
Niyazi Aydın, "Hep ileri" diyen ölüm
orucu şehidi Fatma Hülya Tümgan'ın
verdiği mesaj tam da bu gerçekliği ortaya koyar.
Evet yaşadıklarımızdan öğrenmek bize çok şey katar, katmalı da.
Fakat hiçbir zaman bunlar bize yetmemeli. Adımlarımızı daha büyük ve
daha hızlı atmak için gerekli olanı sap-

Yetinmecilik önümüzü tıkar,
kendi kendimizle savaşmamızın

nüşümün önce kendimizden
başlaması gerektiğini öğretir.
önünü keser... Kendi çevrene
Kendini değiştiremeyen başördüğün duvarları aşmamayı,
kasını da değiştiremez. Bir
çıkmaza girdiğinde değiş, yedaralmayı getirir. Gelişmenin
nilen. Zorunlu olan değişimönündeki engeldir. Ve daha
dir. Bu nedenle bizler yeni süfazlasının yapılmadığı yerde
reç, yeni ihtiyaçlara göre kengerileme başlamış demektir. Bu
dimizi değiştirmeliyiz. Farklı görevlere aday olmalıyız.
gerilemeyi farketmeli, adını
Bir yerde durup kalmamalıkoymalı ve hızla uzaklaşma
yız. Cepten yememeliyiz, geataklığını göstermeliyiz.
lişim için çabamızı süreklileştirmeliyiz.
Erdal Dalgıç ve İbrahim
tamalı ve ihtiyacı tamamlamalıyız.
Çuhadar hep daha ileri baktıkları ve
Eksiklerimizi tamamlamaktan başbakmayı öğrendikleri için kendilerilamalıyız önce. Eğitimse önce onu tani geliştirmiş ve adımlarını hızlanmamlamalıyız. Herkesten, her şeyden
dırmışlar ve kahramanlaşmışlardır.
öğrenerek. Ve aslolarak bu durumu
Sürecin yenilenmek olduğuna inandeğiştirmek isteyerek. Yetinmeciliğin
mışlardır.
"Ben bu işi bu kadar yaparım" deAdımlarımız hep daha hızlı olmalı.
mek olduğunun yakıcılığını hissetHer zaman yaptığımız işin daha iyi olmeliyiz ve bunu hissettiğimiz oranda
ması için emek harcamalıyız.
hedeflerimizi büyütür ve kendimizi
Sevgili Devrimci Okul okurları, bu
geliştiririz.
haftaki dersimizi de burada bitiriyoMarksist-Leninist bakış açısıyla
ruz. Haftaya yeni bir konuda buluşyaklaşmalıyız gelişimimize. Devmak üzere hoşçakalın.
rimci düşünce bize değişimin ve dö-
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“Fuatlar’dan Aldığımız Güçle Zalimin Karşısında
Dimdik Duracağız!”
28 Eylül 1994 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta bulunan
Arzum Kafe’de Av. Fuat Erdoğan, makine mühendisi İsmet Erdoğan ve memur Elmas Yalçın polisler tarafından
katledildi. Onlar kendilerini kariyerlerine değil, halka, halkın devrimci mücadelesine adamışlardı. Bunun bedelleri olduğunu bile bile aldılar mücadeledeki yerlerini. Ve
halkları için ödeyebilecekleri bedelin en büyüğünü ödediler.
Onları katledenler her zamanki yanılgılarına düşerek
katlederek bitirebileceklerini sandılar. Ama onlar yaşamları
pahasına da olsa biat etmeyerek, halkın içinde hep yaşamaya, yeni devrimci memurlara, avukatlara ve mühendislere yol göstermeye devam ettiler.
Oligarşinin polisleri unuttururum sandı ama unutturamadı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ölümünün yıldönümünde Fuat Erdoğan’ı katledildiği yerde
anarak hafızalardan silemeyeceklerini gösterdi.
28 Eylül günü, şu anda bir fotokopi merkezi olan eski
Arzum Kafe önünde bir araya gelen avukatlar, “Av. Fuat
Erdoğan Adalet Mücadelemizde Yaşıyor!” yazan pankart
açtılar. Burada açıklama yapan Av. Ebru Timtik, Fuat Er-

doğan’ın yaşamını anlattı ve “Böyle güzel bir insanın, halkın avukatının adliye koridorlarında, emniyet binalarında, devlet kurumlarında gezmesini tehlike olarak görüyorlardı” diyerek, katledilmesinin nedenini gösterdi.
Polisin her zaman yaptığı “silahlı çatışma” yalanına başvurduğunu belirten Timtik, “Silahlı çatışma olarak gösterilmeye çalışılan olay, dava dosyasında, otopsi raporlarında şüpheye yer bırakmayacak ölçüde açıktır. Fuat Erdoğan’ın vücudundan çıkarılan iki adet mermi çekirdeğinden öldürücü olanı 4. Sınıf Emniyet Müdürü olan Şefik Kul’un silahından çıkmıştır. Otopsi raporu bize göstermektedir ki Fuat, yerde yatar vaziyette iken ensesine
sıkılan kurşunla katledilmiştir” sözleriyle polisin katliamını anlattı.
“Fuat Erdoğan Ölümsüzdür!” sloganları atılan
anma, üç devrimcinin
katledildiği yere karanfiller bırakılmasının ardından sona erdi.

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!

41

Ülkemizde Gençlik
Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
Hakkımız İstiyoruz, Alacağız!
Liseli Dev-Genç’liler, 26 Eylül günü Taksim Galatasaray Lisesi önünde “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek
İstiyoruz, Alacağız!” kampanyasının ilk eylemini yaptılar. Okulların açıldığı ilk günden itibaren kayıt parası, spor parası, defter-kitap parası, bağış parası adı altında
öğrencilerin sürekli sömürüldüğü belirtilen eylemde, iktidarın “paralı eğitimi kaldırdık” sözlerinin yalan olduğu söylendi. Eylem sloganlarla sona erdi.

AKP'ye Karşı Taleplerimizi
Savunacak, Mücadele
Edeceğiz!
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Liseli Dev-Genç'liler, "Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız, İstiyoruz Alacağız" kampanyası kapsamında TBMM BAŞKANLIĞI'na
gönderilmek üzere imza toplama kararı aldılar. Öğrencilerden ve ailelerden dilekçe göndermelerini
istediler.
Liseli Dev-Genç’lilerin TBMM Başkanlığı'na
gönderilmek üzere hazırladıkların imza föyünde;
“PARASIZ EĞİTİM SINAVSIZ GELECEK
HAKKIMIZDIR!
LİSELERİN PARASIZ, BİLİMSEL, DEMOKRATİK OLMASINI İSTİYORUZ!
PARASIZ EĞİTİM SINAVSIZ GELECEK
İSTİYORUZ!” denilerek talepleri sıralanıyor.

Dev-Genç’liler, Bulundukları
Her Yerde Devrimci
Düşüncelerin Taşıyıcısıdırlar!
Edirne’de Dev-Genç’liler, 1 Ekim günü Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde bildiri dağıttılar. 4
Ekim’de Ayşekadın Yerleşkesi Kosova Kampüsü önünde yapılacak olan eylemin duyurusunu da yapan DevGenç’liler, sırasıyla Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Menza (yemekhane), BESYO (Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni dolaştılar.
Yemekhanede konuşma yapılırken, ÖGB ve yemekhane sorumluları yüksek sesli müzik açtılar. Dev-Genç’liler bu sansüre ve provokasyona karşı çıkarak sorumlularla
tartıştılar ve çalışmalarına devam ettiler.
BESYO’da da ÖGB ve Müdür Yardımcısı DevGenç’lilere bildiri dağıtamayacaklarını söylediler. DevGenç’liler bunun demokratik hakları olduğunu söyleyerek bunu da boşa çıkardılar. Yapılan konuşmalarda parasız eğitim istediği için tutuklu bulunan öğrencilerden bahsedildi.
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Dev-Genç’lileri Zulmün
Elinden Çekip Alacağız!
Dev-Genç’liler, tutsak bulunan Dev-Genç’lilerin derhal
serbest bırakılması talebiyle düzenli olarak eylem yapma
kararı aldılar ve her Salı 12.30’da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nün önünde eylem yapacaklarını duyurdular.
İlki 30 Eylül günü yapılan eylemlerden ikincisi 2 Ekim
günü yapıldı.
“Gerici Faşist İşbirlikçi Eğitim Sistemine Teslim Olmayacağız Milyonları Örgütleyeceğiz” pankartının açıldığı eylemde “Parasız Eğitim İstemek Suç Değildir”, “Gülşah ve Meral Serbest Bırakılsın!”, “Yaşasın Dev-Genç Yaşasın Dev-Genç’liler” sloganları atıldı.
AKP’nin gençliğe saldırmasının nedeninin, gençlikten duyduğu korku olduğunu söyleyen Dev-Genç'liler adına Mehmet
Ali Yılmaz’ın yaptığı açıklama, “Tutsaklarımız serbest bırakılana kadar, sorulmadık hesabımız kalmayana kadar, AKP
zulmüne karşı direnelim” denildi. 3 saat boyunca halaylar çekilerek, bildiri dağıtılarak oturma eylemi yapıldı.

AKP Düzeninin Faşist Zihniyeti
Gaziantephaberler.com'un haberine göre, Nilgünİsmet Akınalan okulunda kapıcı çocukları bir sınıfa, varlıklı çocuklar ve öğretmen çocukları da ayrı bir sınıfa toplatıldı. Varlıklı, okula bağış yapan çocukların ve öğretmen çocuklarının bulunduğu bu sınıfa en iyi öğretmenler verildi. (28/09/2012, Radikal)
Tam da AKP’ye yakışan bir uygulama olmuş. Eğitim
düzenini allak bullak et. Yoksul halk çocuklarının eğitim hakkını gasp et. Gerici faşist bir eğitim sistemiyle düzene biat eden, işbirlikçi bir gençlik yarat. Yoksul halk
çocuklarını tekellerin ucuz iş gücü olması için köleleştir. Parasız eğitim isteyenleri tutukla.
AKP hiçbir zaman halk için eğitimi savunmadı, savunmayacak da. Kimse AKP’nin harç paralarını kaldıracağı yalanına inanmasın. AKP, çıkarı yoksa yaralı parmağa bile işemez. Sonuç olarak, AKP her yerde yaptığı gibi, eğitimde de sınıf ayrımı yapmaya devam edecek.
“Paran yoksa okuma” diyen AKP, harç parası ödeyemeyen
öğrencileri de okulda atar, kapıcı çocuklarını da.
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TAPU HAKKIMIZDIR, KİMSE
HALKA BAHŞEDEMEZ!

Okmeydanı'nı Yıkmak
İsteyenlere Karşı Gücümüz
Birliğimizdir, Direnelim!
Erdoğan Bayraktar, "Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor"
konulu toplantıda diyor ki: "Biz şerefli
bir dinin mensuplarıyız. Bu işte 'rant'
kelimesini getirmek çok yanlış bir
şey. Cenaze evinde bayram olmaz.
Allah'tan korkmamız lazım."
AKP, dini kullanıyor. Oysa AKP
en başta gelen din bezirganıdır... Halkın evini başına yıkanların, kendileri
zenginleşirken halkı yoksullaştıranların dini imanı olur mu?
10 yıl süresince halktan alınan deprem vergilerini otoyol yapımına harcayan AKP'nin, Kentsel Dönüşüm Projesi ile halkın iyiliğini istediğine inanılır
mı? Dini alet ederek duygularımızı
kullanmalarına izin vermeyelim.

Bir süredir, Beyoğlu Belediyesi
tarafından 5 mahalleyi kapsayan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi
ile ilgili yalanları izliyor, okuyoruz.
Proje, 21 Eylül'de Beyoğlu Belediye
Meclisi'nde yapılan oylamada oy
çokluğuyla kabul edildi. Proje şimdi
Anıtlar Kurulu'na gönderilecek. Formalite olarak işletilen bu sürecin sonucu belli... Anıtlar Kurulu'nun onayının ardından yıkımlar resmi olarak
başlayacak.
Okmeydanı Kentsel Dönüşüm
Projesi 1 milyon 650 bin metrekarelik
bir alanı kapsıyor. Piripaşa, Piyalepaşa, Fetihtepe, Kaptanpaşa ve
Keçecipiri mahallelerinde 7 binin
üzerinde bina yıkılacak.
Yalanlarına
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet
İnanmayalım!
Misbah Demircan ise yıkım olacağını
İstanbul'u finans ve emlak merkezi
yalanladı... Okmeydanı halkına dahaline getirmek isteyen AKP'nin gernışılmadan alınan kararla, sanki yılçek yüzü, tekellere peşkeş çekilen
lardır kendi evlerinde oturan ailelere
evlerimizdir...
büyük bir lütufta bulunulmuş gibi
Halk şehir dışına sürülüyor, zengösteriliyor. Demircan, kararın resginler ise merkezlere çekiliyor...
mileşmesiyle birlikte Okmeydanı
Mesela, Nurol GYO isimli şirket
halkına tapularını dağıtacakları yaÇağlayan'da 6 bin 842 metrekarelik
lanını söyledi.
arazi üzerine Nural Tower'ı inşa
Gerçek olan şu ki, halkın zaten
edecek... 142 metre yüksekliğinde
kendilerinin olan evlerinin tapuları
ve 30 katlı kulede iş adamlarına ev
parayla satılacak... Kimse halka lüve ofis yapılacak.
tufta bulunmuyor. Tapular zaten hakAKP'nin Osmanlı Saltanatına
kımızdır. Bizim olanı bize parayla
özentisi şirketleri de etkilemiş olacak
satan AKP ve tüm yöneticileri sahtekardırlar, yalancıdırlar.
AKP, rant peşindedir. Yani Tacmahal
oturdukları yerden, emek
harcamadan, halkın varlıklarına el koyarak zengin olmak istiyorlar. Sıfırdan zengin olan müteahhitlerden,
köşeyi dönen bakanlara kadar
soygun düzeninin başındaki
halk düşmanlarıdır hepsi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı

ki; Uluhan Grup isimli şirket de
Esenyurt'ta Tac Mahal rezidansı yapıyor... Tac Mahal, Moğol İmparatoru
Şah Cihan tarafından, 1600'lü yıllarda,
14. çocuklarını dünyaya getirirken
ölen karısı Mümtaz Mahal anısına
yapılmış, gösterişli bir türbedir...
Zenginler için ev ve iş yerlerinin
bulunacağı rezidans, zenginlerin nelere özlem duyduklarının da bir göstergesidir... Halk için yapılan TOKİ
binalarında, masraftan kaçınmak adına düz beton duvarlar dikiliyor...
Zenginlere ise Tac Mahal rezidansları
yapılıyor. Sultanlığa özeniyorlar...
Mimari her dönem iktidarın halka
bakış açısının ürünü olmuştur. Osmanlı mimarisi diye anlatılan şey,
padişahların halktan aldıkları vergileri
harcayacak yer bulamayıp, gösterişe
harcamalarından başka bir şey değildir. Balıkları inciyle besleyen Osmanlı'nın torunları AKP'liler de gösterişte onlardan aşağı kalmıyor.
135 bağımsız bölümden oluşan
Tac Mahal rezidansı metrobüse yürüme mesafesinde, TEM ve E-5 Karayolu'nun tam kesişme noktasında,
Atatürk Havalimanı'na 10 dakika, Tüyap Fuar Merkezi'ne 5 dakika, Avcılar
Deniz Otobüsü'ne 5 dakika, Esenyurt
Devlet Hastanesi'ne 5 dakika mesafede
yer alıyor. Merkezi yerleri ele geçirmek
istiyorlar. Ulaşımın kolay olmasını
istiyorlar ki, yaptıkları binalar tercih
edilsin, turist gelsin...
Okmeydanı da bu nedenle
zenginlerin ağzının suyunu akıtmaktadır. Tapu yalanına inandığımız anda, tüm haklarımızı
gasp edecekler. Tapular bizim
hakkımızdır zaten. Kimse bize
bunu bahşedemez... Belediyenin yalanlarına inanmayalım;
evlerimizi imara açıp, yıkarak,
yerine istedikleri gibi inşa etmelerine izin vermeyelim.
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Ankara

Hatay

Mersin

AKP'nin Polisinin Komplosuyla Tutuklanan Devrimciler
Serbest Bırakılsın! Devrimcileri Zulmün Elinde
Bırakmayacak, Çekip Alacağız!
Halk Cepheliler, komplolarla tutsak
edilen arkadaşlarının serbest bırakılması için eylemlerine devam ediyorlar…

Ankara
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24 Mart'tan bu güne kadar, işbirlikçi,
halk düşmanı polisin kurduğu komplo
sonucunda tutuklanan devrimcilerin
serbest bırakılması için yapılan eylemlere Ankara’da devam edildi.
29 Eylül günü Yüksel Caddesi'nde
açılan masada halka, polisin ne kadar
yalancı, devrimcilere ve halka nasıl
düşman olduğu anlatıldı. Bir saat açık
kalan masanın ardından saat 18.00'de
yapılan açıklamada, Türkiye'de adaletin
olmadığı belirtilerek, kurulan komployla
tutuklanan devrimciler serbest bırakılana kadar mücadelenin ve adaletsizliğin
teşhirine devam edileceği söylendi.
Açıklamanın ardından saat 19.00'a
kadar bildiri dağıtımı, Yürüyüş dergisi
tanıtımı ve oturma eylemi devam
etti. “Komployla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eyleme 22 kişi katıldı.

Hatay
Halk Cepheliler, her cumartesi
saat 16.00’da yaptıkları oturma eylemine bu hafta da devam ettiler.
Basın açıklamasını okuyan Onur Cebiroğlu, “Arkadaşlarımız 1 Mayıs’a
katılmak, Grup Yorum konserine katılmak ve düzenlemek, piknik yapmak
gibi demokratik eylemlerden dolayı
aylarca hukuksuz bir şekilde tutsaklar”
diyerek, 4 Ekim’de Adana’da görülecek duruşmaya katılım çağrısında
bulundu.
Açıklamadan sonra çevredeki halk-
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tan bir kadın, “Yeter artık uyanın,
korkmayın AKP’den. Gelin destek
olun, yeter artık bu AKP’nin yaptığı
zulümler” diye bağırarak tepkisini gösterdi.
Oturma eylemi esnasında sık sık
sloganlar atıldı ve konuşmalar yapıldı.
Özgür Tutsak, Çav Bella, Haklıyız
Kazanacağız, Dev-Genç marşlarının
da söylendiği eylem, çekilen halaylarla son buldu…

Mersin
Her hafta olduğu gibi 28 Eylül
günü saat 17.30'da Mersin Taş Bina
önünde bir araya gelen Halk Cepheliler, 8 Mayıs 2012 tarihinde AKP
polisinin yalanları ile tutuklanan devrimcilerin serbest bırakılması için
eylem yaptı. Yapılan konuşmanın ardından türküler ve marşlar söylenerek,
yarım saatlik oturma eylemi yapıldı.
Ardından, 3 Ekim’de Adana’da görülecek tutuklu devrimcilerin mahkemelerine çağrı yapıldı.
10 kişinin katıldığı eylemde,
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,
“Gözaltılar Tutuklamalar Baskılar
Bizi Yıldıramaz”, “Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz”, “Halkız Haklıyız Kazanacağız” sloganları atıldı.

Adana
Halk Cepheliler, her Pazartesi
günü İnönü Parkı’nda sürdürdükleri
oturma eylemine 1 Ekim günü devam
ettiler. “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 metnini kendisi

de daha birkaç hafta öncesine kadar
tutsak olan Halime Keçeli okudu. Keçeli açıklamayı okumadan önce kısa
bir açıklama yaparak, 8 Mayıs’ta yapılan baskınlarda kendisinin de gözaltına alınıp nasıl hukuksuzca tutuklandığını anlattı. Bu tutuklama terörüyle kendilerini teslim alamayacaklarını belirterek, açıklama metnini
okumaya başladı. Keçeli, 4 Ekim’de
görülecek mahkemede tutuklu olan
diğer devrimcilerin yapılan keyfi ve
hukuksuz tutuklamalara son verilerek
serbest bırakılmalarını istediklerini
söyledi.
Eylem “Halkız Haklıyız Kazanacağız”, “Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”, “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”, “Katil ABD İşbirlikçi
AKP” sloganları atılarak bitirildi.
Dersim
Dersim’de, 8 Mayıs 2012’de düzenlenen baskınlarda gözaltına alınarak
tutuklanan 6 devrimcinin ilk duruşması
25 Eylül günü Malatya Adliyesi’nde
görüldü. Cem Aslan, Atilla Ögeyik,
Rıza Şahin, Derya Taşkıran, Murat
Çeçen ve Gönül Bozkurt “DHKP-C
üyesi” oldukları ve “DHKP-C propagandası yaptıkları” iddiasıyla 5 aydır
tutuklu bulunuyorlardı.
Mahkeme, 6 devrimcinin suçlarını
şöyle sıraladı:
“1- Hozat’ta bulunan Güler Zere
Halk Kitaplığı’nın tanıtım afişlerini
asmak,
2- 10 Temmuz’da Dersim’de yapılan ve 10 bin kişinin katıldığı Grup
Yorum konserinin afişlerini asmak,
el ilanlarını dağıtmak, stant açmak.
3- Yürüyüş dergisi okumak, Yürüyüş dergisi dağıtmak, Yürüyüş der-
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gisini havaya kaldırmak,
4- Ailelerle birlikte mezar ziyareti
yapmak,
5- Hüseyin Cevahir’in mezarını
ziyaret etmek,
6- Kardeşi Ali Yıldız’ın toplu mezarlarda olan cenazesini almak için
ölüm orucuna başlayan Hüsnü Yıldız’ın ölüm orucu çadırını ziyaret etmek, imza atmak,
7- Çemişgezek’te Malatya savcılığının izni ve savcı eşliğinde açılan
toplu mezarların açılışına katılmak,
8- “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”
sloganını atmak,
9- Kırmızı renkli flama taşımak,
10- Güler Zere’nin mezarını ziyaret

etmek,
11- Dernekte 12 Mart Gazi ve 16
Mart Beyazıt katliamlarıyla ilgili
anma yapmak,
12- Aşure dağıtmak,
13- Halk Cephesi ve TAYAD’lı
Aileler yazan pankartları taşımak ve
arkasında bulunmak,
14- Mahir Çayan’ın resminin de
bulunduğu kitap standı açmak,
15- Mehmet Başbağ’ın cenazesine
katılmak,
16- 19 Aralık ile ilgili resim sergisi
açmak
17- 19 Aralık ile ilgili basın açıklaması yapmak,
18- Hasta tutuklu Yasemin Karadağ

ile ilgili yapılan eylemlere katılmak
ve 2 günlük açlık grevi yapmak,
19- Füze kalkanıyla ilgili yapılan
eylemlere katılmak,
20- 2011 Haziran ayında Dersim,
Elazığ, Malatya’da yapılan baskınlarda
tutuklananların mahkemesine katılmak,
21- 8 Mart’a katılmak,
22- Eylemde megafon taşımak…
Bu suçlamaların sıralandığı mahkemede, tutuklu devrimciler konuşma
yaparak, bunların hiçbirinin suç olmadığını, aynı eylemlere katılmaya
devam edeceklerini söylediler. 7 saat
süren duruşma, 30 Ekim tarihinde
devam etmek üzere bitirildi.

Yürüyüş’ün Sesi Kar Topu Misali Büyüyecek
ve Çığ Olup Halk Düşmanlarının Tepesine Düşecek!
332. sayısının tanıtım afişi asıldı.

İstanbul
Gülsuyu Mahallesi’nde 26
Eylül günü, Yürüyüş dergisinin
331. sayısının toplu olarak tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.
Saat 18.00’de başlanan çalışmada öncelikle mahallede kurulan pazara girildi. Megafon eşliğinde duyurularla, pazar esnafına ve halka
derginin tanıtımı yapılarak 65 dergi 1 saatte pazar
alanında halka ulaştırıldı. Mahalle pazarının ardından
Heykel Meydanı’ndan minibüsle Gülensu tepeye çıkıldı.
Mahallenin yukarısındaki sokaklarda yine megafon eşliğinde duyurularla 1,5 saat süren dergi çalışmasında da
85 dergi halka ulaştırırdı.
Duyurularda ayrıca 10 Ekim’de İstanbul Büyükşehir
Belediyesi önünde yıkımlarla ilgili yapılacak eylemin çağrısı
da yapıldı. 16 Yürüyüş okurunun 2,5 saatlik çalışmasıyla
Gülsuyu'nda 150 adet Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
2 Ekim'de ise Gülensu Heykel Meydanı’na Yürüyüş'ün
Sivas Katliamı Davası’nda yargılanan gericifaşist katillerden, dosyası
ayrılan üçünün davasına 28 Eylül
günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Mahkeme sırasında, katillerden
Murat Karataş’ın, yirmi yıldır hakkında
‘kırmızı bülten’ çıkartılmadığı ve
ayrıca diğer katiller Murat Sonkur ve
Eren Ceylan’ın Alman makamlarından
iade taleplerinin ise "iade evrakının
usulüne uygun olmadığı" gerekçesiyle
reddedildiği ortaya çıktı.

Adana
Yürüyüş’ün ulaşmadığı el, Halk Cepheliler’in çalmadığı
kapı kalmayacak. Dağıttıkları dergilerle aynı zamanda
işine geri dönmek için açlık grevi direnişinde olan Cansel
Malatyalı’nın sesini halka ulaştırma bilincinde olan Halk
Cepheliler, 2 Ekim günü Akkapı’daydılar. Yapılan 3,5
saatlik dağıtımda 21 dergi halka ulaştırıldı.

Sayı: 333
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İzmir
27 Eylül günü Yamanlar’da, 30 Eylül günü de Onur
Mahallesi'nde yapılan Yürüyüş dergisi dağıtımında toplamda 70 dergi halka ulaştırıldı.
Yine 30 Eylül günü iki ayrı ekip şeklinde, Bademler
Köyü'ne ve Menemen’in Zeytinlik Mahallesi'ne giden
Yürüyüş okurları, Bademler’de 40, Zeytinlik’te 10 dergiyi
okurlarına ulaştırdılar.
1 Ekim günü de Gültepe Mahallesi’ne giden 3 yürüyüş
okuru 3 saatte 35 Yürüyüş dergisini halka ulaştırdı.
çek ise bunu
bir kez daha
kanıtlamıştır.
Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
konuyla ilgili olarak 3 Ekim günü
yazılı bir açıklama yaptı. Alevi açılımlarıyla halkı kandırmaya çalışan,
Sivas Katliamı'nın sorumlularını koruyan AKP iktidarının devam eden
katliam girişimlerine de sessiz kaldığının belirtildiği açıklamada, "Mevcut düzen partileri, katilleri cezalandırmaz... Katillerden hesabı, sadece
halkın adaleti sorabilir" denildi.

Katillerimizi Koruyanlar da Katilimizdir
Yani AKP, katillerin yargılanması
için gerekli işlemleri dahi yapmadı.
Haklarında arama kararı bile çıkartmadı. Bu açık olarak katillerin korunması anlamına gelmektedir. Daha
önce de katillerden Cafer Erçakmak,
yıllarca ‘aranıp bulunamamış' ve evinin
önünde güvenlik kamerası olmasına
rağmen, oğlunun evinde ölmüştü.
Devlet, Sivas katillerini koruyup
kollamıştır. Son olarak açığa çıkan ger-
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Neşet Ertaş Yaşamını Yitirdi: Yaşarken Değer Vermeyen Devlet, Ölünce Devlet
Töreni Düzenleyerek Cenazesine Bile Saygısının Olmadığını Gösterdi!

Neşet Ertaş Halk Aşığı, Halkın Aşığıdır!

DEVLETLEŞTİREMEZSİNİZ!
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Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci
ve söz yazarı, Yaşar Kemal’in deyimiyle Bozkırın Tezenesi halk ozanımız
Neşat Ertaş 25 Eylül 2012’de, İzmir'de
tedavi gördüğü hastanede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
74 yaşında yaşamını yitiren Neşet
Ertaş Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi’ne
bağlı Kırtıllar Köyü’nde doğdu. "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız”
diyen Ertaş, etkilendiği tek kişinin
babası olduğunu söylüyordu.
Babası da Anadolu’da halkımızın
çok iyi tanınan saz ustası Aşık Muharrem Ertaş’tır.
Abdal müzik geleneğinin en büyük
temsilcilerinden olan Neşat Ertaş, Ankara’da 1978’de parmak felci geçirir
ve saz çalıp, türkü söyleyemez. Başka
mesleği olmamasından dolayı da büyük maddi sıkıntılar yaşayan Ertaş,
tedavisini yaptırabilmek için çok zorlanır. Ve en son 1979 yılında, Almanya’daki kardeşinin yanına giderek
orada tedavi görerek uzun yıllar Almanya’da yoksulluk içinde yaşar.
O Almanya’da iken Türkiye’de
müzik şirketleri onun kasetlerini korsan
olarak bastırarak piyasaya sürer. Ve
Neşat Ertaş’ın hiç haberi olmadan
ardı arkasına kasetlerini piyasaya sürerek Ertaş’ın eserleri üzerinden servetler kazanırlar.
23 yıl Almanya’da yaşayan Ertaş,
2000 yılında İstanbul’da verdiği bir
konser ile tekrar Türkiye’ye döner ve
İzmir’e yerleşerek sanat faaliyetlerine
başlar.
O dönem Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel tarafından sunulan
devlet sanatçısı ünvanını “Ben halkın
sanatçısı olursam bana yeter” diyerek
reddeden sanatçıya, 2006 yılında
TBMM tarafından Üstün Hizmet
Ödülü verildi. Yine Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO da 2010 yılında Ertaş'ı ''Yaşayan
İnsan Hazinesi'' olarak ilan etti.
Evet o bir yaşayan insan hazinesiydi

ama emperyalistlerin kurumu olan
UNESCO’nun onun üzerinden faydalanmak için onu böyle ilan etti
diye değil. O gerçekten bu halkın
bağrından çıkmış, halkın gelenek
ve göreneklerinden kopmamış, halkına yabancılaşmamış, şöhrete takılıp savrulmamış, sürekli üretmiş
bir sanatçı olmasından dolayı, bütün
halklar için bir hazinedir.
Neşat Ertaş, halkın duygularının tercümanı olan bir sanatçıdır.
O, hep mütevazı ve kendi halinde
yüreğinin acılarını ve kendi iç
gurbetlerini seslendiren; hiçbir
medyatik tutumu olmayan, şöhretten
adeta köşe bucak kaçarak pek ortalıklarda görünmeyen; hayatının büyük
kısmı yoksulluk içinde geçen, buna
rağmen para kazanma hırsına kapılmayan, Anadolu halkının tüm olumlu
özelliklerini taşıyan bir Anadolu ozanıdır. O da tüm halk sanatçıları gibi
emperyalist sömürüyü iliklerine kadar
yaşayan, sömürülen bir sanatçıydı.
Kendi yoksulluk içinde yaşarken onun
sırtından müzik tekelleri milyonlar
kazandı.
Bir müzik yapımcısı yardımıyla
kasetlerini korsan olarak basıp satan
müzik şirketleri hakkında şikayetçi
olarak telif hakkı istemiştir. Ancak
sanatçısına hiçbir değer vermeyen bir
devletin sanatçısını değil hırsız şirketleri koruyan yasaları ile karşılaşmış,
çok küçük miktar para alabilmiş, o
parayla da kendine bir gecekondu alabilmiştir.
Para kazanmak için müzik yapan
bir sanatçı değildir Neşat Ertaş, içinde
bulunduğu halkın acılarını, özlemlerini
sevdalarını dile getirmiştir. Halkını
tanıyan Ertaş, devletin de, kim olduğunu iyi bilen aydın bir sanatçıdır.
Bu yüzden oligaşinin her zaman yedeklemeye, kullanmaya çalıştığı bir
halk sanatçısı olmuştur. Bu yüzden
devlet sanatçısı yapılmak istenmiş
ama Ertaş, bunu kesin olarak redde-

 İlk albümünü “Neden garip garip
ötersin bülbül?” adıyla 14 yaşında çıkardı.

 1978’de parmak felci geçirir, tedavi
için 1979’da Almanya’ya gitti ve 2000
yılına kadar orada yaşadı.

 Dönemin Cumhurbaşkanı

Süleyman Demirel tarafından sunulan devlet
sanatçısı ünvanını “Ben halkın sanatçısı olursam bana yeter” diyerek
reddetti.



2006 yılında TBMM tarafından
Üstün Hizmet Ödülü verildi.

 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü UNESCO da 2010
yılında Ertaş'ı ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' olarak ilan etti.

 Bilinen 30’u aşkın albümü vardır.
 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir’de
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
derek ölene kadar halkın sanatçısı olmaktan vazgeçmemiştir.
Ancak ne oligarşide ne onun
AKP’sinde ahlak, onur diye bir şey
yoktur. Ertaş hayatını kaybedince, adeta
yıllardır bunu beklercesine akbabalar
gibi başına üşüştüler. O yaşarken ya-
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pamadıklarını, alçaklığın bu kadarı da
fazla dedirten bir şekilde, o ölünce
cansız bedeni üzerinden yaptılar.
O “ben halkın sanatçısı olarak
kalmak istiyorum” demişti. Ne ona,
ne vasiyetine zerre kadar saygı göstermediler.
Başbakanından bakanına, leş kargaları gibi cenazenin başına üşüştüler
çapulcular. Reklam yaparak şov yaparak kameralara göstere göstere lütfeder gibi devlet töreni yaptılar. Oysa
o yaşarken tüm bunları reddetmiş,
bu ikiyüzlülüğe başından tavır almıştı.
Ne aydınına, ne yazarına zerre kadar
değer vermeyen, ‘ya benim gibi düşünecek ya gazabım üzerinizde olacak’ diyen, tüm yazarları, tiyatrocuları,
sanatçıları tehdit, şantaj yoluyla yola
getirmeye çalışan Tayyip Erdoğan,
Ertaş’ın cenazesine katılıyor, açıklama
yapıyor, cenazeyi omzunda taşıyor.
Riyakarlık, takiyecilik vb. tüm sıfatlar
bu yapılanları tanımlamaya yetmiyor.
Ertaş parmak felci geçirdiğinde
neredeydiniz? O yoksulluk içindeyken

onun sırtından milyonlar kazanan tekellere karşı emeğinin mücadelesini
verirken neden yanında değildiniz?
Elinden, dilinden kan damlayan katil
sürüleri, halkın sanatçısının cenazesini
de halktan uzaklaştırmak için elinizden
geleni yaptınız. Şehirde adeta sıkıyönetim ilan ettiniz. Her köşebaşını,
sokakları işgal ettiniz. Halkı cenazenin
yanına yaklaştırmadınız. Halktan bu
denli korkuyorsanız ne işiniz var Ertaş’ın cenazesinde?
Saygısızlık, ikiyüzlülük sadece bunlarla sınırlı değil. Oligarşinin olduğu
gibi AKP’nin olduğu yerde zaten namussuzluğun bu kadar az olması düşünülemez. Yapılanlar sadece Ertaş’ın
sanatçı kimliğine değil, inancına ve
tüm Alevi halkına karşı da yapılmış
saygısızlıktır. Neşat Ertaş Alevi inancına
sahiptir. Alevi halkımızın geleneği,
inancı gereği cenazeleri camiden değil
cemevlerinden kaldırılır. Ancak, Cemevlerine “ucube” diyen Alevi düşmanı
Erdoğan, Ertaş’ın cenazesinde de Alevi
düşmanlığını gösterdi. Cenaze Kırşe-

hir’de Ahi Evran Camii’nden kaldırıldı.
Erdoğan Cenazenin başında yaptığı
konuşmada kendi propagandasını yaptı.
Cenazeyi faşist politikalarına alet etmeye kalktı.
Neşat Ertaş’ın vefatı, her gün onar
onar gelen asker cenazelerini sansürlemek
için adeta imdatlarına yetişti. Erdoğan
burjuva medyaya asker cenazelerini, çatışmaları haber yapmayın diyordu. Onlar
da yapmadı. Ertaş’ın vefat ettiği gün
Dersim’de de PKK gerillaları tarafından
bir askeri konvoya yapılan bombalı eylemde 6 asker, bir sivil yaşamını yitirmişti.
Neşet Ertaş’ın vefat haberi adeta bu eylemi sansürlemek için can simitleri oldu.
Bütün kanallar gün boyu Ertaş’ın vefatını
canlı yayın yaptılar.
İki yüzlüler; bu kadar çok değer
veriyordunuz da Ertaş yaşarken nerdeydiniz?
Ancak çabalarınız boşunadır; yaşarken devletleştiremediğiniz Neşet
Ertaş’ı öldükten sonra da devletleştiremezsiniz. Ertaş halk aşığıdır, halkın
aşığı olarak da kalacaktır.

Dev-Genç’lileri Hedef
Göstermekten Vazgeçin!

Dev-Genç’li Olmak
Bir Ruh Halidir

26 Eylül 2012 tarihinde, başta Sabah gazetesi olmak üzere,
birçok burjuva basın-yayın organında “Oğlum canlı bomba olacak”
başlığıyla Gençlik Federasyonu üyesi Berk Ercan’ı hedef gösteren
haberler yayınlandı.
Bir yılı aşkın bir süredir katil polisin işbirlikçiliğini yapan ve
polisin isteği doğrultusunda Dev-Genç’lilerin demokratik eylemlerine
ve kurumlarına gelerek provokasyon yaratmaya çalışan ajan baba
İsmail Ercan, aylar sonra yeniden polis tarafından kullanılıyor.
Gençlik Federasyonu, İsmail Ercan’ın söylediği her şeyin polis
tarafından ona öğretildiğini belirterek, “Bunu anlamak için uzman
olmaya gerek yok. ‘Polise yönelik eylemler arttı, oğlum da eylem
yapacak, korkuyorum’ sözlerinin arkasında yatan şey asıl polisin
eylemlerden korkmasıdır. Çünkü bu eylemlerden korkması gereken
halktan insanlar değil; katiller, işkenceciler, tecavüzcüler ve işbirlikçilerdir” açıklamasında bulundu.
28 Eylül 2012 tarihli Sabah gazetesinde Berk Ercan’la ilgili
yayınlanan yalan haberi yapan Nazif Karaman’ın polisin servis
ettiği haberleri yayınladığının belirtildiği açıklama, “Hala öğrenemediyseniz tekrar hatırlatalım: Birimizin canını yaktığınızda hep
birlikte ayağa kalkacağız. Yoldaşlarımızın kılına zarar geldiğinde
hesabını misliyle soracağız. Halk çocukları, devrimciler sahipsiz
değildir. Yalan haber yapmaktan, yasal derneklere girip-çıkan, demokratik faaliyet yürüten insanları hedef göstermekten vazgeçin!”
denilerek bitirildi.

Mersin Üniversitesi’nde Dev-Genç’liler, 27
Eylül günü, yeni gelen öğrencilerle tanışmak
için masa açtılar. Mersin Üniversitesi çarşısında
11.00-14.00 saatleri arasında açılan masaya
öğrencilerin ilgisi yoğundu. Öğrencilerle sık
sık Dev-Genç hakkında, “neler yaptığı”, “nasıl
kampanyalar örgütlediği” ve “komplolarla tutuklanan onlarca Dev-Genç’linin olduğu” üzerine sohbetler
edildi. Komplolarla tutuklanan
Sevgi Şah ve
Volkan Baran’ın
3 Ekim 2012’de
Adana’da görülecek olan ilk
mahkemesine
çağrı yapıldı.
Masada ayrıca
Yürüyüş dergileri ve Grup Yorum fularları
öğrencilere
ulaştırıldı.
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Devrimci Alevi Komitesi Olarak Diyoruz ki

AKP, Alevi Halkımıza
Saldırılarını Sürdürüyor!
Teslim Olmayacağız!
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Geçtiğimiz günlerde basında çıkan
haberlere baktığımızda AKP iktidarının
Alevi düşmanlığının her geçen gün
daha da arttırıldığını görüyoruz. AKP
iktidarı, bir yandan kongrede birlik,
beraberlikten bahsederken, diğer yandan Alevi halkımızın gördüğü baskılar
da her geçen gün artıyor. AKP iktidarının birlik beraberlik söylemleri şovdan, demagojiden ibarettir. Aşağıda
aktardığımız olaylar sadece bir hafta
içerisinde yaşanan olaylardır.
Burak Kul adındaki öğrenci, beş
yıl önce Esenyurt Ali Kul Çok
Programlı Lisesi 1. sınıfa giderken,
edebiyat öğretmeni tarafından ‘Alevi
olduğu için’ dövülmüştü. Konu ile
ilgili devam eden mahkemede, Burak
Kul’un öğrenci arkadaşının verdiği
ifade basına yansıdı. İfadede,
‘Ramazan ayı olduğunu ve teneffüste
yemek yerken edebiyat öğretmeninin
yanlarına geldiğini ve Alevi olup
olmadıklarını sorduklarını, Burak
Kul’un Alevi olduğunu söylemesi
üzerine karnına ve başına vurduğunu,
ayrıca arka sıraya attığı ve giderken
de çelme taktığını’ söyledi.
***
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde
öğrenciler, kendi istekleri dışında ve
'başka okullarda yer olmadığı'
gerekçesiyle İmam Hatip Lisesi'ne
kaydedilmek istendi. Öğrencilerin,
velileri ile birlikte eylem yapması ve
konunun basında yer alması üzerine
teşhir olan AKP iktidarı, yapılan yerleştirmeleri değiştirdi ve öğrenciler,
daha önce yer olmadığı söylenen
okullara yerleştirildi. İlçe Milli Eğitim
Müdürü ise görevinden alındı ve

sorunun kaynağı olarak da 'yerleştirme yapan sistemdeki bir arıza'
olarak gösterildi. AKP iktidarı, gerici
eğitim sistemi olan 4+4+4 eğitim sistemi ile çocuklarımızı İmam Hatip
okullarına kaydetmeye zorlayarak asimile etmeye, gerici bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Yoksul halk çocuklarının beyinlerini teslim almaya çalışıyor. Bunun ortaya çıktığı noktada
ise göstermelik olarak memurunu
görevden alıyor, sorunu 'sistem hatası'
olarak açıklayarak üzerini örtmeye
çalışıyor. Sorun ne memurdan ne de
bilgisayar sisteminden kaynaklıdır.
Sorunun asıl kaynağı AKP iktidarının
kendi gibi düşünmeyen, inanmayanlara
karşı uyguladığı baskı ve zor uygulamalarıdır.
***
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
Ankara 11 Ağır Ceza Mahkemesi’nin,
Sivas katliamı davasında 19 yıldır
mahkemeleri süren 7 sanık yönünden
verilen davanın düşme kararlarının
onanmasını istedi. Tebliğnamede
‘insanlık suçu yok, terör suçu var’
denilerek davanın zamanaşımından
düşmesi talep edildi. 33 canımızın
yakılarak, dumandan boğularak katledilmesi insanlık suçu olarak kabul
edilmedi. AKP iktidarı döneminde,
Sivas Davası’nın sanıkları bin bir
çabayla kurtarılmaya devam ediyor.
Polonya’da yakalanan firari sanık
için iade talebinin zamanında gön-

derilmemesi, sanıkların davalarının
zamanaşımı ile düşürülmesi, Murat
Karataş adlı katil için yıllardır kırmızı
bülten çıkartılmamış olması...
Başta da dediğimiz gibi, tüm bu
örnekler, sadece son bir haftada
yaşandı. Sadece bu örnekler bile,
AKP iktidarı döneminde Alevi düşmanlığının ne denli arttığının göstergesidir. AKP’nin sözde ‘Alevi
Açılımı’nın geldiği durum budur.
Yani daha fazla baskı, daha fazla
asimilasyondur. Başbakan Erdoğan
ağzını her açtığında bir yandan inançlara saygıdan, hoşgörüden bahsederken diğer yandan da Aleviler’e saldırıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad’a bile mezhep yönüyle vurgu
yaparak saldırıyor. Bu da ne kadar
ikiyüzlü olduğunun bir göstergesidir.
Devrimci Alevi Komitesi olarak
diyoruz ki; AKP’nin baskılarına, asimilasyon politikalarına, bizi yok saymasına karşı sesimizi yükseltelim.
Sesimizi yükseltmediğimiz noktada,
her geçen gün yeni bir hak gasbı ile,
yok sayılma ile karşılaşacağız. Buna
izin vermemek için, örgütlenmeliyiz.
Örgütlenir, güç olursak eğer, bu kadar
rahat davranamazlar. Haklarımızı
ancak birleşerek, mücadele ederek
alabiliriz. Bölük pörçük bir mücadele,
mücadele değildir. AKP de bunu
istiyor zaten. Aleviler’i kendi içinde
parçalara ayırmak ve bu şekilde yönetmek. Buna karşı uyanık olmalıyız.

Alevilerin Hakları İçin 7 Ekim'de Ankara'dayız
Devrimci Alevi Komitesi (DAK),
7 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan
"Eşit Yurttaşlık Yürüyüşü"ne katılacağını duyurdu.
Duyuruda, "Cemevi hakkımız için,
inanç özgürlüğü için, gerici 4+4+4
eğitim sistemine karşı ve komplo ile
tutuklanan Halil Top’un serbest bırakılması için; 7 Ekim’de Ankara’da
Devrimci Alevi Komitesi kortejinde

olalım!" denildi.
Alevi Halkımız; AKP iktidarı her
geçen gün daha da pervasızlaşarak
saldırıyor. İnançlarımıza hakaret ediyor. Bunda AKP’nin Alevi düşmanlığının yanı sıra bizlerin de yeterli
tepkiyi göstermemiş olmamızınpayı
vardır. 7 Ekim’deki mitingde Devrimci
Alevi Komitesi Kortejinde AKP’ye
boyun eğmeyeceğimizi gösterelim.

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

‘Başbakan, tutukluların eşleri ile 24 saat görüşebileceğini açıkladı!’

HAPİSHANLERDEKİ TEMEL SORUN
TECRİTTİR, TECRİTİ KALDIRIN!

TAYAD’lı Aileler

Başbakan Erdoğan geçtiğimiz hafta verdiği bir demeçte, tutukluların eşleri ile 24 saat görüşebileceğini açıkladı. Konuyla ilgili çalışmanın Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceği ve ondan sonra hapishanelerde “iyi hal”li, yani disiplin cezası almamış ve resmi nikahlı tutukluları
kapsayacağı belirtildi. Bu açıklamayla, tutukluların haklar ve özgürlüklerini ne kadar “düşündüğünü”
yansıtmaya çalıştı.
Hapishanelerin o kadar sorunu
arasında yapılan bu uygulama, hapishanelerdeki sorunları çözmeme
politikasının bir parçasıdır. AKP iktidarı, her zaman yaptığı gibi asıl sorun dışındaki konular üzerinden kendine bir taban yaratmaya ve halkı kandırmaya çalışmaktadır.
Açıklamaya göre, “Aile görüşmesi” diye nitelendirilen bu uygulama
ile tutuklular eşleri ile hapishane dışında görüşebilecek. Ülkemiz hapishanelerindeki tutukluların temel sorunu
“eşleri ile görüşememe” değildir,
tecrit nedeniyle bir bütün olarak insanlardan yalıtılmış olmalarıdır.
Asıl sorunu gizleyerek belirtilen
bu uygulamayla halkı kandırmalarına izin vermeyeceğiz.
Bakalım ülkemiz hapishanelerine;
en başta göreceğimiz ağır tecrit koşulları, işkenceye dönüşen idari yaptırımlar, keyfi disiplin cezaları, hasta tutsaklar sorunu, infaz yakmalar… Bunlar herkesin ilk aklına gelebilenler ve daha ayrıntılı anlatılabilecek onlarca sorun var.
Tutukluların bekleyen onlarca sorununu çözmeyen devlet bu yaptığıyla
sadece kendine olumlu bir imaj çizmeye çalışmaktadır.
Tecrit kaldırılmadıkça, hapishanelerde temel insani yaşam koşulları oluşturulmadıkça yapılan diğer tüm değişikliklerin amacı, asıl
sorunları halktan gizlemeye dönük olmaktadır. Ülkemiz hapisha-

nelerinde 12 yıldır tecrit işkencesi sistemli olarak uygulanmaktadır. Tecrit yüzlerce evladımızı katletti. Tecrit hala sürüyor.

Tecrit Kaldırılsın!
Başbakan, 2007 yılında tecriti kabul etmiş ve tecrit koşullarının çözümüne dair bir genelge yayınlamıştı. 7 yıl süren ölüm orucu direnişinin bir kazanımı olarak yayınlanan bu genelge ile tecritte bir gedik
açılmıştı. Bu genelgeye göre haftada
en az 10 saat olacak şekilde, herhangi bir yaptırıma bağlı olmadan ve tredmana uyma şartı koyulmadan 10 tutuklunun bir araya gelmesi sağlanıyordu. Başbakan 10 saatin bir başlangıç olduğunu ve arttırılacağı sözünü veriyordu. Aradan 5 yıl geçti,
başbakan verdiği sözü tutmadığı gibi,
hapishanelerde yaşam koşulları gün
geçtikçe ağırlaştırıldı.

Başbakan Halkı
Kandıracağına, Verdiği
Sözleri Tutsun!
2008 yılında, Engin Çeber Metris
Hapishanesi’nde işkenceyle katledildi. Katilleri zamanaşımı ile kurtarılmak istendi. Asıl katiller ise hiç yargılanmadı. Hapishanelerde işkence
hala sürüyor. Engin’in katilleri hala
yargılanıyorken, bu sefer de Sivas hapishanesi’nde adli bir tutuklu işkence ile katledildi. Ali Cem Gündoğan
isimli 24 yaşındaki tutuklu gardiyanların işkenceleri sonucunda 27
Temmuz 2012 tarihinde katledildi.

Hapishanelerde
İşkencelere
Son Verilsin!
AKP, hapishaneler politikasının bir
devamı olarak işkencecileri korudu.
Ya göstermelik cezalar verdi, ya beraat ettirdi ya da hiç yargılamadı.

İşkenceciler
Cezalandırılsın!
Hapishanelerde bulunan ağır hasta tutsaklar hala sağlıklı tedavi hakkını
kullanamıyor. Göstermelik bir tedavi
ile sağlık sorunlarının ilerlemesi sağlanıyor. Uzun bir süreden sonra hastaneye sevk edilebilen tutsaklara kelepçeli tedavi dayatılıyor, tutsaklar tedavi edilmeden geri getiriliyor. Hasta tutsaklar ölüme mahkum ediliyor.

Hasta Tutsaklar
Serbest Bırakılsın!
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Tecritin bir parçası olarak, özellikle devrimci tutsakların infazları yakılıyor. Sık sık verilen disiplin cezaları ile tecrit içinde tecrit uygulanıyor
ve bu cezaların bir sonucu olarak evlatlarımızın infazı yakılıyor. İnfaz
yakmalar nedeniyle evlatlarımız, tutukluluk süreleri bitmesine rağmen
serbest bırakılmamaktadırlar.

İnfaz Yakmalara
Son Verilsin!
“Tecritin kaldırılması ve hapishanelerdeki koşulların düzeltilmesi” taleplerimizi dikkate almayan Başbakan’ın bu çıkışlarla manevra yapmasına izin vermeyeceğiz. Tecritin kaldırılması için, 122 canımız pahasına
kazandığımız 10 saatlik sohbet hakkının uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızı hapishanelerde insanca yaşam koşulları
için evlatlarımızın yanında olmaya
çağırıyoruz.

10 EKİM’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE BULUŞALIM!
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Federal İçişleri Bakanlılirtiyorlar.
"Kayıp"
ğı ile onun sözde “güvenlik
Devam ediyorlar; "Burapartnerleri” İslami örgüt
da ortaya konulan sebeplerKampanyasından
ve kurumların da ilk başta
den dolayı söz konusu ‘kayıp
verdiği destekle "KayıpDitib, Igmd vd. Geri
(aranıyor) kampanyası’nın
Vermisst" kampanyası başdesteklenmesi mümkün deÇekildi!
latılmıştı. Afişler, gazetelerğildir. Bu kampanyanın topde ve internet ortamında yalumsal zararı, varsayılan fayAABF Kampanyayı
yılmaya başladı.
dasından daha fazladır." DİDestekleyen Tek
İki sayı önce bu konuda
TİB'in bu birliğe girme sebeayrıntılı bir yazı yazmıştık.
bi de çıkma sebebi de net deÖrgüttür! Alevilik
Bu kampanya tam anlamıyğil. Aşırılar kim? Kime göre
Mazlumun Yanında
la Müslümanları fişlemek
aşırı? İslamcı örgütler aşırı,
ve Almanya'da yaşayan 4
devrimciler aşırı. Hakkını isOlmaktır, Zalimin
milyon Müslümanı potonsiteyen herkes aşırı. Yani halk
yel suçlu ve terörist olarak
Değil!
"aşırı" onlara göre. İşte Digöstermek için başlamıştı.
yanet’in görmesi gereken buNasıl Hitler faşizmi dönemızda Diyanet’e ve diğer kurumlara
dur. Birlikten çıkarken dahi bu kamminde Yahudi sicili tutuluyorduysa
çağrı yapmıştık, bu yanlıştan hemen
panyanın nedenini açıkça dile getiaynı uygulama şimdi bu kampanya ile
geri dönmeleri gerektiğini söylemişremiyorlar. "Toplumsal zararı, varbaşlatılmıştır.
tik. Alman Devleti, Müslüman halkın
sayılan faydasından daha fazladır" difişlenmesinde bu kurumları da arkaAlman Devleti’nin amacı çok
yor. Hangi yararı vardır bu kampansına alarak kampanyayı meşrulaştıraçık, o bütün müslümanları mücadeyanın? Tek bir olumlu yanını söylemak istemiştir.
le edilmesi gerekenler olarak görüyor.
sinler. Hala iyi niyetten bahsediyorBunun için de Bakanlık "Güvenlik
lar.
Gerçekte hiç olmaması gereken,
İşbirliği İnsiyatifi"ni kurmuştu. Bu
Müslümanları terörize eden bu çaAyrıca DİTİB açıklamasında, bu
insiyatif sözde terörle mücadele adı
lışma grubu 2011 yılında kuruldu. Ve
"insiyatif"le İLİŞKİLERİNİ DONaltında kuruldu. Böyle bir insiyatifin
o günden bugüne toplam 4 toplantı
DURDUKLARINI açıkladılar. Yani
içinde bazı İslami örgütler de yer aldı.
yaptı. Sonuçta 21 Ağustos 2012'de bu
çıktıklarını söylemiyor. Yani çıkarları
kampanya konusunda ortak karar alAlman Devleti’nin müslümanlagereği tekrar biraraya gelebilecekledılar.
ra ve diğer halklara bakış açısı açık;
rini söylüyorlar. DİTİB bu insiyatifbiz onlar için “güvenlik" alınması geBirlikten çekilen IGBD (Milli
ten tamamıyla çekilmelidir. BU İNrekenleriz. Biz sorunlarımızı dile geGörüş), "Güvenlik İşbirliği İnsiyatiSİYATİFİN TEK AMACI VARDIR:
tirdiğimizde de bu temelde bakılmafi hiç olmamalıydı” açıklamasını
ALMAN EMPERYALİZMİNE HİZlı. İşte bu temelde Bakanlık birçok öryaptı ve geri çekildi. Geriye iki MüsMET ETMEK. ALMAN EMPERgütü kullanmaya çalıştı. Çoğunluğulüman kuruluş kaldı. Bunlardan AlYALİZMİNİN POLİTİKALARINA
nu İslami örgütler olmak üzere, bir
manya Türk Toplumu (TGD) kam“UYUM” SAĞLAMAYAN İSLAMİ
çok örgüt bu çatının içinde yer aldı.
panyaya karşı başından itibaren karÖRGÜTLER ÜZERİNDEN TÜM
Bu örgütler aslında Bakanlığın bütün
şı olduklarını anlatan açıklamalar
MÜSLÜMAN HALKLARI BASKI
müslümanları potansiyel suçlu olarak
yapıyorlar ama birlikten tamamıyla
ALTINA ALMAK. HALKLARI
çekilmediler. Ve diğeri de Almanya
görme politikasının bir parçası olBİRBİRİNE DÜŞMANLAŞTIRAlevi Birlikleri Federasyonu (AABF).
muşlardır. Kayıp kampanyası adı alMAK!
AABF, afiş kampanyasına destek
tında da insanlarımızın fişlenmesini
"Radikal İslama karşı" bir kamveren tek Türkiyeli örgüt olarak kalafişe, edilmesini birlikte karara bağpanya olduğu açıklanmıştı. Bunun nadı.
lamışlardır.
sıl bir tehlike olduğu kendi açıklaYine bu kampanyadan çekilen
Yapılan toplantılarda işbirliği sözmalarında mevcut.
DİTİB (Diyanet) "Söz konusu inisileri vermişlerdir. Baştan itibaren yanBakın rakamlara; radikal sempayatiften beklentimiz, Federal İçişlelış bir birlikteliğin içinde yer almıştizanı olan yaklaşık 1000 kişilik,
ri Bakanlığı’nın uhdesinde bulunan,
gevşek bir örgütlenme yapısına dahil
lardır.
her türlü aşırılığa karşı uygun tedSon olarak Müslüman ve diğer
olan grupların olduğunu ve bu grupbirlerin geliştirilmesi ve uygulanhalklardan ve Alman anti-faşistlerden
ların içinden ise, yaklaşık 100 kişilik
masında güç birliği yapmaktı" diyor.
gelen tepkiler nedeniyle DİTİB,
bir kesimin tehlikeli kapsamında
ZMD, IGMD (Milli Görüş) ve diğer
Burada NSU gibi faşist örgütlere
olup takip edilmesi gerektiği söyleislami örgütlenmeler kampanyadan
karşı da mücadele edileceği beklenniyor. Almanya'da yaklaşık 2500
çekildiler… Biz de bir önceki sayıcami kuruluşu ve 4 milyona yakın
tisiyle bu birlikte yer aldıklarını be-
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Müslüman vardır. Yani 4 milyonun
içinde tehlike kapsamında 100 insan
var. Suçlu dahi değil. Bu rakamlar Alman Devleti’nin gerçek amacının ne
olduğunu ortaya daha açık çıkarıyor.
100 kişi için bütün Müslümanları
potansiyel suçlu gösteren bir kampanya başlatıyor.
Bir de şu rakama bakın; Almanya'da her an evlerimizi yakabilecek,
katliam yapabilecek 900 Nazi var. Bu
bizzat Anayasayı Koruma Örgütü’nün açıklamasıdır. Kim tehlikeli
çok açık. Peki bu katillere karşı neden bir birlik oluşturmuyorlar? Neden
bir kayıp ilanı basmıyorlar?
DİTİB, VIKZ, ZMD ve IGBD neden bakanlığa bunu sormadı? Tehlikeli olan kim gerçekte çok açık. Bakanlığa bunun hesabını sormalıydılar.
Bu birlikte yer alarak kendi halklarının fişlenmesine ortak oluyorlardı.
Avrupa’daki İslami kuruluşlar
AKP iktidarı ile birlikte ilk kez bir iktidarın bu kadar etkisinde kalmıştır.
AKP, Amerika ve Avrupa ile işbirliğinin zirvesindedir, sınır tanımıyor. O
yüzden halkımızın yaşadıklarının
onun için hiç bir önemi yoktur. Diri
diri yakılsak dahi “sağduyulu olun”
demişti Tayyip Erdoğan. O yüzden
Avrupa’daki Diyanet dahil bütün İslami kuruluşlar bu etkiden kurtulmalı
ve halkımızın demokratik taleplerine
sahip çıkmalı. Onların haklarının yanında olmalı. Korkarak, geri çekilerek değil, tam tersine bu baskılara karşı mücadele ederek ayakta kalınabilir bunun bilincinde olmalı.

Mazlumun Yanında Olan
Hiçbir Alevi Örgütlenmesi,
Böyle Irkçı Bir
Kampanyayı
Desteklememeli!
AABF (Avrupa Alevi Dernekleri
Federasyonu) bu kampanyaya desteğinde ısrar eden tek Türkiyeli örgütlenmedir. AABF Genel Sekreteri Ali
Doğan, “İslami kesimde dini aşırılık,
toplumumuz içinde ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Sadece yeşil masanın etrafında oturmak ve basın bildirileri yoluyla hiç bir genç İs-

lami insan avcılarından korunamaz” dedi.
Özellikle bir Alevi kurumu böyle
bir kampanyayı destekleyemez. Aleviler yıllarca kendileri bu şekilde bir yok
sayılmayı, fişlenmeyi yaşamışlardır.
Sadece Alevi oldukları için evleri işaretlenmiş ve katledilmişler, en kötü işkencelere maruz kalmışlardır. Aynen Alman Nazilerin yaptıkları gibi
diri diri yakılmışlardır.
ALEVİLER EGEMENLERİN
YANINDA YER ALAMAZLAR!
Bu Aleviliğin felsefesine terstir. Hz.
Ali diyor ki: “Mazluma yardımcı ol,
zalime düşman kesil” AABF diyor
ki: MAZLUMU İHBAR ET!
AABF bunu yobazlara karşı mücadele ile açıklayacaktır.
Evet Aleviler kendilerine "Müslümanım" diyenler tarafından, "tekbir Allahu Ekber" denilerek birçok
yerde katliama uğramıştır. Sivas Katliamı’nda da yine bu şekilde yakılmıştır. Onlara göre Aleviler “katli vacip kafirler”dir. Ancak burada Alevi
halkın görmesi gereken Sünni halkı
Aleviler’e karşı bu denli düşmanca
kışkırtan devletten başkası değildir.
Devletin kışkırtmasının olmadığı her
yerde Alevi, Sünni, Kürt, Laz, Çerkez,
Rum, Ermeni, Hristiyan, Süryani
yüz yıllardır kardeşçe yaşamasını
bilmiştir. Devletten bağımsız hiçbir
katliam olmamıştır.
AABF bu kampanyanın bütün
Müslümanları baskı altına almak olduğunu göremiyor mu? Sokaklarda
koca koca afişler asılacak "KAYIP"
ihbar edin diye. Bunun, Almanları
Müslümanlara karşı kışkırtmak, düşmanlaştırmak politikası olduğunu
anlayamıyor mu? Alman halkını ırkçılığa, ihbarcılığa iten, insanların birbirine kuşkuyla bakmasını sağlayacak,
bu kampanya Alevi halkına da dönmeyecek mi?
Bunun sonu Alman halkının daha
fazla milliyetçileşmesi ve ırkçılaşmasıdır. Bu sonuca doğru gidiliyor zaten. Bu duruma geldiğinde ise ırkçılık Alevi, Sünni dinlemeyecektir .
Diğer bir yönü de şudur: AABF ilk
önce Alman Devleti’nden Madı-

mak’ta insanlarımızı yakanların katillerini NEDEN BESLEDİKLERİNİ,
KOLLADIKLARININ HESABINI
SORMUYOR.
AABF, Avrupa’nın demokrasi
oyunlarının bir parçası olmaktan vazgeçmelidir. Demokrasi olan bir ülkede, evi yakılmak istenen insanlarımız polis tarafından bir kova su bulundur denilerek eve gönderiliyor.
Evi yakmaya çalışan ırkçılar ise “sarhoşlardı” diye serbest bırakılıyor.
Peki, bir farkı var mı Madımak’ın katillerinden bunların?
Alevilik ezilenin, mazlumun yanında olmayı gerektirir. VE ŞU AN
AVRUPA'DA EN FAZLA BASKIYA
MARUZ KALAN HALKLAR
MÜSLÜMANLARDIR! Sadece
inançları ve renklerinden kaynaklı ve
inançlarından, kültürlerinden taviz
vermedikleri için. Tabii aynı zamanda, örgütlü bir güç oldukları için de.
AABF bu birlikten çıkmalıdır, aksi
onların ırkçı politikalarının bir parçası
olmak demektir. Bu da ağır bir sorumluluktur bir Alevi örgütlülüğü
için.
´Kayıp´ kampanyasında, 21 Eylül´den itibaren Berlin, Bonn ve
Hamburg gibi şehirlerde sokaklarda
büyük afişlere yer verileceği belirtilmişti. Ama başlanılacağı denildiği gün
BKA´nın ( Federal Kriminal Dairesi) yeni bir tehlike değerlendirmesi sonucunda afiş kampanyasının ertelendiği duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında, kampanyanın tamamen
kaldırılmadığına vurgu yapılarak, sadece ileri bir tarihe ertelendiği söylendi.

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Şu an kaldıramayacakları çünkü
Müslümanları aşağılayan ahlaksızların filmi nedeniyle bir tepki var halkta. Şu an için bunu kaldıracak bir güvenlikleri yoktur. Ama ileri bir tarihte hayata geçireceklerdir.
Bizim çağrımız bütün halklaradır.
Alevi, Sünni, Hıristiyan bütün inançlardan halklaradır. Bu afişleri bulunduğumuz hiç bir yere astırmayalım. Buna izin vermeyelim. Bugün
Müslümanlara! Yarın sıra bütün yabancılara gelecektir. Bizi birbirimize
düşürmelerine izin vermeyelim!
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Avrupa’da

Dünyanın Her Yerinde Emperyalizme
Karşı Tek Yol Mücadele Etmektir!

26 Eylül günü Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nu (ADEDY) ve PAME (Militan İşçi Cephesi) genel grev çağrısı yaptı. Genel greve Esnaf ve Tüccarlar Federasyonu da katılım çağırısında bulundu. Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan heyetin isteğiyle hükümet tarafından
2013-2014 yılı için kamu harcamalarında yapılacak
11,5 milyar Euro'luk kesinti paketi ve sert kemer sıkma
politikalarını protesto için yapılan genel greve Yunan halkının katılımı yüksek oldu.
Greve, yerel yönetim ve kamu çalışanları, vergi memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları, avukatlar, mühendisler, banka memurları ve liman çalışanları başta ol-

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

İrademiz ve Kararlılığımızla Devrimci Tutsak
Nevzat Kalaycı’yı
Özgürlüğüne Kavuşturduk!
Yaklaşık iki aydır Yunanistan tarafından, Türkiye’ye
iade edilmek üzere tutsak edilen Türkiyeli Devrimci Nevzat Kalaycı’nın son karar duruşması, 2 Ekim günü yapıldı.
Selanik’te görülen mahkeme saat 12.00’da başladı.
İki aydır Nevzat Kalaycı’nın faşist Türkiye devletine
iade edilmesi amacıyla tutsak edilmesi sonrasında Yunanistan Halk Cephesi, “NEVZAT KALAYCI’YA ÖZGÜRLÜK!” talebiyle bir kampanya başlatmıştı. Birçok
federasyon, sendika, DKÖ, sol parti ve örgütlerinin de desteklediği kampanya süresince, Selanik ve Atina’da her gün
imza masaları açıldı, destek çağrıları içeren bildiriler dağıtıldı. Kurumlardan toplanan destek mesajları ile birlikte 3000’in üzerindeki imza, Nevzat Kalaycı’nın yargılandığı
mahkemeye verildi.
100 kişinin destek amaçlı katıldığı 28 Eylül’de görülen duruşmaya SYRIZA milletvekilleri de destek vermişti,
ancak karar 2 Ekim tarihine bırakılmıştı.
Son karar mahkemesi için 2 Ekim tarihinde, saat
11.00’da mahkeme önünde toplanıldı. Başından beri
desteklerini sunan işçi-memur federasyonları, DKÖ’ler,
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mak üzere her
kesimden işçi
ve memur sendikaları katıldı.
Başkent
Atina’da genel
grev nedeniyle
yapılan yürüyüşe ise yüz
bine yakın Yunanlı katıldı.
Grev öncesi ve çatışmalar esnasından 110 kişi gözaltına alındı, bunlardan 19 kişi tutuklandı. Gözaltıların serbest bırakılması için Atina Genel Polis Müdürlüğü
önünde ayrıca protesto gösterileri yapıldı.
Yunanistan Halk Cepheliler, Omonia’dan başlayarak
greve katılan bütün miting alanlarındaki kitleyi dolaşarak Türkiye’ye iade edilmek istenen devrimci Nevzat Kalaycı ile ilgili bildiri dağıtımı yaptı ve imza topladılar. Ardından fotoğraflı ve üzerinde “Devrimci Nevzat Kalaycı Faşist Türkiye Devletine İade Edilemesin! Nevzat Kalaycı’ya Özgürlük!” yazılı pankartla yürüyüşteki yerini
aldı.

sendika ve sol örgütlerden temsilciler ve duyarlı kişiler
Nevzat Kalaycı’nın desteklemek için mahkemeye katıldı. Kısa süren karar mahkemesinde Nevzat Kalaycı’nın
serbest bırakıldığı ve Türkiye’ye iade edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, dışarıda bekleyen kitle kararı coşkuyla karşıladı.
Halk Cepheliler kampanyalarına desteklerini sunan Yunan soluna yaptıkları açıklamada zaferi birlikte kazandıklarını belirttiler. Duruşmaya katılanlar da içeride yaşananları dışarıda bekleyenlere anlattı.
Yaklaşık
40 kişinin katıldığı mahkemenin ardından, Nevzat Kalaycı’yı almak
için hapishaneye hareket
edildi.

AKP’NİN KENTSEL YIKIMINA KARŞI

Irkçılığa Karşı
Eşit Haklarımız İçin
Örgütlenelim!
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 28 Eylül günü Lunapark
Prater’in önünde “Irkçılığa Karşı Şerit” adıyla eylem düzenlendi.
Mültecilere sosyal ve hukuki danışmanlık yapan Ute Bock ve
Yeşiller Partisi’nden Türkiyeli milletvekillerinin de katıldığı programda, Anadolu Federasyonu da yer aldı. Federasyon çalışanlarının çocuklarının oluşturtuğu koro iki türkü söyledi.
Sahneye davet edilen çocuk korosu gitar eşliğinde Grup Yorum’dan önce “Omuzdan Tutun Beni” arkasından “Çav Bella”
marşını söyledi. Marşın bitmesiyle birlikte çocuklar ayrı kelimeler şeklinde yazılan sloganların yer aldığı dövizlerini sırayla kaldırarak izleyicilere sürpriz yaptılar. Çocukların ellerindeki “Irkçılığa Son, Herkese Eşit Haklar” sloganıyla bütün izleyicilere bir kez daha mücadeleye çağrıda bulunuldu.
Aileleriyle birlikte gelen
çocuklar önce Anadolu Federasyonu’nun “Irkçılığa
Karşı Eşit Haklarımız İçin
Örgütlenelim” başlıklı Almanca bildirisini ve 4 Kasım
tarihinde Avusturya’nın İnnsbruck şehrinde düzenlenecek Grup Yorum konserinin
ilanlarını dağıttılar.

Umut
Anadolu Gençlikle Büyüyecek!
Hollanda Anadolu Gençlik, 28 Eylül günü, tanışma çayı düzenledi. Kısa bir “hoşgeldiniz” konuşmasının ardından, çay eşliğinde sohbetler edildi. Yeni aile ve gençler ile tanışıp kaynaşıldıktan sonra hep beraber yemek yenildi. Sonrasında saz ve gitar eşliğinde türküler söylendi.
Daha sonra Anadolu Gençlik üyesi bir kişi,
Anadolu Gençlik hakkında bilgi verdi. Ne tür faaliyetler yaptıklarını, hangi konular ile yakından ilgilendiklerini ve bütün bu örgütlülüğün önemini ve
o bu yemekte bir arada olmanın önemini anlattı.
Yapılan sohbetler ve 5
Ekim'de gerçekleştirilecek olan Anadolu Gençlik ile 'Bowling' gününe
davet duyurusu yapıldıktan sonra 37 kişinin
katıldığı etkinlik söylenen türkülerle sona erdi.

Yoksulluğumuz
Kader Değil Dedik
Dayanışmayı Büyüttük
Hep Birlikte
İngiltere’nin başkenti Londra’da, İstanbul’un
yoksul mahallerinden biri olan ve halk arasında
Filistin Mahallesi olarak bilinen, GüvercintepeAltınşehir Mahallesi çocuklarını sahiplenmek
için başlatılan kampanya çalışması çerçevesinde
29 Eylül günü kermes düzenlendi.
Kermes öncesi 25 kadınla yapılan kampanya
toplantısında kermes kararı alınmıştı. Kampanya
çalışmasının ilki 22 Eylül günü Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kadınlarımızın el emeği ile hazırladıkları penguen, şirin baba ve şirinelerin, Uzun Kulak ve Flamenko Dansçısı gibi
çocukların sevdiği çizgi film kahramanlarının maketleriyle kermes çalışması devam ettirildi.
Kadınların çalışma yaparken sahiplenme duygusunu her ilmeğe şefkatle yansıttılar. Halkımızın dayanışma duygusunun yaşandığı yaşatıldığı
kermes çalışması 29 Eylül günü de devam etti.
Kermesin üçüncüsü de Anadolu Halk Kültür
Merkezi’nde yapılacak. Dördüncü hafta sonunda
el emeği ürünlerin sergileneceği duyuruldu.

Sayı: 333

Yürüyüş
7 Ekim
2012

Kayıp
Kampanyasına
Sessiz Kalmayacağız
Alman Federal İçişleri Bakanlığı,
27 Ağustos’ta 'Kayıp' (Vermisst) başlıklı bir kampanya başlattı. Müslümanlara yönelik ihbarcılığı geliştiren bu kampanya Anadolu Gençlik tarafından protesto ediliyor.
Anadolu Gençliği, 24 Eylül 2012 günü, Türkiyelilerin yoğun yaşadığı ve Naziler tarafından daha önce bomba yerleştirildiği bilinen Almanya'nın Köln şehrindeki Keupstrasse’de “kayıp” kampanyasına karşı hazırladıkları el ilanlarını dağıttı. Bu
kampanya İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış, her Müslüman’ı terörist olarak göstermeye çalışan bir kampanyadır. Esnaflar ilk önce bu “kayıp” ilanlarının ne anlama geldiğini anlamamışlar. Anladıklarında ise ilanları çöpe attıklarını söylediler.
Anadolu Gençliği: “Alman devletinin bu ırkçı saldırılarına
karşı sessiz kalmayacağız!” diyerek içişleri bakanlığının kampanyasını teşhir etme çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
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Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
13 Ekim - 19 Ekim
1961 Adana Seyhan Kayışlı Köyü doğumlu olan Hasan, lise yıllarında mücadele ile tanıştı. 12 Eylül sonrasında
gençliğin mücadelesinde yer aldı. 2000
Ölüm Orucu Direnişi’ne, Adana Dayanışma-Der’de çalışmalarıyla destek olHasan BALIKÇI
du. 18 Ekim 2002’de, Urfa’da TEDAŞ’ta
mühendis olarak çalışırken, rüşvet çarkına engel olduğu için vurularak öldürüldü.

Anıları Mirasımız
Devrimci Mühendisler
Hasan Balıkçı’yı
Anlatıyor:
Balıkçı’nın örnek davranışları ve ikna yeteneği
sayesinde düşmanları bile ona saygı gösterirdi. Halkını anlayan ve bıkmadan bilinçlendirmeye çalışan
Hasan Balıkçı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm
mücadelesinde hep ön saflarda yer almış, ülkemizdeki faşist baskı ve katliamlara sessiz kalmamış,
onurlu bir devrimci olarak sürekli halkının ve haklının yanında yer almıştır. Özellikle hapishanelerdeki
siyasi tutsaklara karşı yapılan hak gasplarına karşı onlarla dayanışmayı bir görev olarak algılamış,
bu nedenle defalarca soruşturmaya ve disiplin cezalarına uğramıştır.
Adana TEDAŞ’ta görev yaptığı son yılda büyük
ölçekli sanayi kuruluşlarının denetim mühendisi olmuştur. Büyük sanayi kuruluşlarına kaçak elektrik
kullanmalarından dolayı büyük cezalar kesmiş,
fabrikaların elektrik sayaçlarını fabrika dışına aldırmış
ve bunun neticesinde TEDAŞ zarar eden bir kuruluş olmaktan kurtulmuştu. Fabrika sahiplerinin eski
işleyişe dönebilmek için teklif ettikleri büyük miktarlarda rüşvetler, her onurlu devrimcinin yapacağı gibi Balıkçı tarafından da reddedilmişti. Tehdit edilmiş, aldırmamış, doğru bildiği yolda devam etmiştir. Durumdan rahatsız olan fabrika patronları hem
siyasal güçlerini kullanarak hem de rüşvet çarkından nemalanmak isteyen TEDAŞ üst yönetimindeki
kimi yöneticilerle işbirliğine girerek, Hasan Balıkçı’yı
Urfa’ya sürgün ettirdiler. Sürgünden 45 gün sonra
da Bölgesel Susurlukçular tarafından Balıkçı, 18
Ekim 2002 tarihinde katledildi.
Hasan’ın bu onurlu duruşu çoğu zaman insan-

"Gözyaşımızı içeriye kinimizi dışarıya
vurmalıyız"

Aslan Bilgin
1968, Tokat Zile doğumludur. Veteriner hekimdi. Devrimci Halk Güçleri'nin bölge koordinasyonunda çeşitli görevler üstlenmişti. Tokat Turhal'da devrimci demokratik çalışmalarıyla biliniyordu. 15 Ekim 1996'da kontrgerillanın
Arslan BİLGİN evlerine düzenlediği baskında annesi
Sakine Bilgin ve babası Mehmet Bilgin ile birlikte katledildi.
larda kafa karışıklığı yaratmıştır. Nasıl oluyor da sisteme, düzene karşı mücadele eden bir insan, devletin kurumu olan TEDAŞ elektriğinin yağmalanmasına hayatı pahasına göz yummamıştır. Hayatta iken sorulduğunda Hasan “Bakın... Şu gördüğünüz
fabrikalardan sadece biri, şu yoksul beş mahalleden
fazla elektrik harcar, fakir, yoksul halk elektrik parasını ödüyor da patronlar neden ödemesin, fatura yoksul halka kesiliyor” derdi. Devrimci olmanın
ölçütü de bu ve benzeri her türlü haksızlığa her koşulda karşı çıkmaktı Hasan için. Onurla gururla söyleyebiliriz ki sadece devrimci insanlar ülkesi ve halkı için karşılıksız mücadele eder.
Hasan’ın cenazesi binlerce seveni tarafından kaldırıldı ve denilebilir ki 12 Eylül’den sonra Adana’da
ilk defa bir cenaze bu kadar insan tarafından sahiplenildi. Kiralık katiller tesadüf olarak Urfa’da yakalandı cinayeti azmettiren patronun ismini itiraf ettiler ve duruşma süreçleri başladı. Başta Hasan’ın
sevenleri, EMO, devrimci dostları ve ailesinin kamuoyu yaratması neticesinde altı ay sonra bir patron tutuklandı ve diğer çete üyelerine dokunulmadı. TEDAŞ müdürünün bu organizasyonda olduğu
avukatlar, tanıklar ve belgelerle ispatlamasına rağmen TEDAŞ ve bağlı olduğu bakanlık duruşmalara müdahil olmadı. Dört yıl sonra dava sonuçlandı.
Yargıtay davayı iki defa bozdu. Altıncı yılda dava hala
devam ediyor. EMO, devrimci arkadaşları, ailesi ve
eşi zor koşullarda her ay Urfa’ya bu duruşmalara gidiyor. Mahkeme ise bırakın bölgesel Susurluk'u ortaya çıkartmayı suçu sabit görülmüş ve hüküm verilmiş davayı sonuçlandıramıyor.
Bizler bir kez daha Hasan Balıkçı nezdinde halka dönük tüm katliamlar için adalet istemeye devam
ediyoruz. Balıkçı’nın bizlere bıraktığı onurlu, yurtsever, devrimci mücadeleyi devam ettireceğimize
söz veriyoruz. Devrimci mühendis Hasan Balıkçı yolumuzu aydınlatıyor.

