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İşkence Yapmak Şerefsizliktir!

Engin Çeber’in  İşkencecilerine 
‘İyi Hal’ İndirimi Yapıldı!

40 İşkenceci Beraat Ettirildi!

Duydunuz Mu?
Engin Çeber ‘İyi Halle’ İşkencede Öldürülmüş!

Direnen Tüm İşçiler Birleşelim 
Direnişleri Büyütelim!

İMO’dan İşten Atılan Cansel Malatyalı 
Direnişinin 238. Açlık Grevinin 32. Gününde İşini Geri İstiyor!

Cansel’in Direnişiyle Dayanışma Büyüyor!

 5 Ekim: DİSK Genel Başkanı
Erol Ekici ve KESK Yönetim
Kurulu Üyesi Akman Şimşek’ten
Cansel Malatyalı’ya Destek
Ziyareti

 5 Ekim: DİSK Genel-İş
Sendikası Avrupa Bölge’den
Cansel İçin Basın Toplantısı

 5 Ekim: Ankara İMO Önünde
DMMM Tarafından Oturma
Eylemi, 6 Ekim: TMMOB
Danışma Kurulu’nun Yapıldığı
Milli Kütüphane Önünde Kitlesel
Açıklama

 6-7 Ekim: Halk Cephesi’nden
2 Günlük Destek Açlık Grevi

 7 Ekim: Devrimci İşçi
Hareketi, Direnişteki Hey Tekstil
ve Roseteks İşçilerinden Destek
Ziyareti

 6 Ekim: İzmir Konak
Meydanı’nda Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) ve Kamu
Emekçileri Cephesi Tarafından 2
Günlük Destek Açlık Grevi

 6-7 Ekim: Antalya Halk
Cephesi’nden 2 Günlük Destek
Açlık Grevi

Ankara

Antalya

İzmir
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İİ ç i n d e k i l e r
43 AKP zamlarla yoksul halktan

alıp tekellere veriyor! Bu

zamları kabul etmeyelim!

44 Çocuklarımızın geleceği

sosyalizmdedir, AKP

iktidarında değil! 

45 Emperyalizmle işbirliği

yaparak Suriye halkına

saldıran Suudi Arabistan,

işbirlikçiliğinin hesabını

verecektir

47 Suriye tezkeresi AKP’nin

emperyalizme uşaklık

belgesidir 

49 Avrupa’da Yürüyüş: Yoksul

halkımızla dayanışmayı

büyütmeye devam

ediyoruz

51 AKP’nin polisi, savcısı ve

hakimiyle devrimcilere

yönelik düzenlenen

komplolar boşa çıkacaktır

52 Yitirdiklerimiz...

54 Haberler: Polisin Acizliği

Cephelileri Korkutamaz!

55 Öğretmenimiz

6 HHB: İşkence yapmak şerefsizliktir
işkencenin ‘İyi Hali’ olmaz!

8 “Topraklarımız vatandır, vatan
namustur!” Evimizi yıkanın
villasını yıkarız!

10 Haklıyız Kazanacağız: Evlerimizi
tırnaklarımızla yaptık,
tırnaklarımızla koruyacağız!

12 İMO’dan işten atılan Cansel
Malatyalı direnişinin 238.
Açlık Grevinin 32. gününde
işini geri istiyor!

16 Emek Haberleri: Hey Tekstil,
Roseteks, BEDAŞ, DARKMEN,
Kiğılı, Elit Çikolata...
direniş, işçileri birleştiriyor!

19 AKP’nin zulmüne uğrayan tüm
halkı kendi sorunları etrafında
örgütleyeceğiz!

21 İş kazaları, kader değil, cinayettir

24 Emeğimize Geleceğimize Sahip
Çıkacağız: Türkiye’de çalışan
işçilerin örgütlülük durumları

25 Hayatın Öğrettikleri:
“Bu çocuklar gerçekten ekmek ve
adalet dağıtıyorlar”

26 “1000 Operasyonu devlet için yaptık!”  

İşkenceci AKP İşkencelerinin
Hesabını verecek!

34 Gençlik Federasyonu’dan:
AKP'nin “F Tipi”
üniversitelerinde “Prof.”

ünvanlı gardiyanlar!

35 “Bir devrimci hareket,
gençliği kazanmadan

zafere ulaşamaz”

37 Gençlikten Haberler:
Geçmişten bugüne
Dev-Genç şenliklerimiz

38 Liseliyiz Biz: Milyonları
örgütleyeceğiz! Peki bunu
liselerde nasıl yapacağız?

40 Devrimci Okul: Moral
umudumuzdur moral
inancımızdır

29 Sağlıklı ve Güvenlikli
Yaşam: Doktorun çalışma,
hastanın tedavi olma
hakkı gasp edilemez!

30 TAYAD’lı Aileler: 10
Saatlik sohbet hakkı
uygulansın! Tecrite Son!

31 Savaşan Kelimeler:
“AİHM’e gideceğiz!..”

32 Sanatçıyız Biz: Sanatçı
halkına karşı sorumludur!

33 Cepheli: Yenilmezliğin
şifresi: 589

Ülkemizde Gençlik

4 Duydunuz mu? Engin Çeber ‘iyi

halle’ işkencede öldürülmüş

3. Geleneksel
DevGenç Şenliğine Tüm

Halkımız Davetlidir

Program
Grup Yorum

Vedat Yıldırım (Bajar)
Apolas Lermi
İbrahim Karaca

Tiyatro Gösterisi
Halk Oyunları

Anadolu’dan gelen  Müzik
Grupları

Tarih: 14 Ekim Pazar
Yer: Sibel Yalçın Parkı

(Okmeydanı  Şişli)

Saat: 15.00  22.00

Duyuru!
Ankara’da, Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarların yapacağı halk oyunları atölyesi
ve müzik grubu çalışmaları başlıyor. Her
Cumartesi yapılan film gösterimlerine de

devam ediliyor. 

Program
Her cumartesi (Tüm atölyeler İvme Dergisi

Bürosu'nda yapılacaktır)
Saat 12.00-14.00: Halk Oyunları Atölyesi

Saat: 14.00-17.00: Müzik Grubu Çalışması

Saat: 19.00-21.00: Film Gösterimi



Engin Çeber'in işkenceyle katle-
dilmesinin üzerinden dört yıl geç-

ti... Mahkeme sonucunda katillerden
bir kısmına cezalar verilmişti. Bu ce-
zaların verilmesi oligarşinin çok ağrı-
na gittiği için olsa gerek yargıtay eliy-
le davayı bozdurup yeniden görülme-
sini istediler. Tüm işkencecileri koru-
ma niyetindeydiler. Ancak daha önce
ceza alanlardan birinin cezası hafifle-
tilirken üçü eski cezalarını korudular...
Bunlara da “iyi hal” uygulayarak ce-
zalarını hafifletmeyi ihmal etmediler. 

Ancak sonuç olarak devrimcilerin,
Halk Cephesi'nin bir kez bile da-

vayı sahiplenmekten geri durmama-
sı, avukatların ısrarlı ve kararlı ta-
vırları ve kanıtları adeta söke söke
elde ederek getirip mahkemenin önü-
ne sürmeleri nedeniyle bir kısmına da
olsa ceza vermekten kaçamadılar... 

Kaçamadılar fakat bir kısmına
ceza verirken işkencecilerin bü-

yük bir kısmını ise yine faşizmin ya-
salarının koruyucu zırhlarının ardına
almayı başardılar... Bir kısım işkenceci
katili adeta yem olarak ortaya sürüp di-
ğer işkencecileri koruyan adalete adil
demek, güzel bir yargılama oldu ve
adalet yerini buldu demek kendini al-
datmaktan başka bir şey olmaz... 

Evet, sonunda birkaç tanesine ceza
verildi... Ki bu da ısrarlı çabalar ve

dört yıl süren bir irade savaşının sa-
yesinde oldu... Ama yine de işkence-
cilerin büyük bir kısmı ise beraat etti.
İşkence yapan sadece üç kişi değildir;
beraat ettirilen 40 gardiyanın bunda hiç
suçu yok mudur? Elbette vardır ama
onları korumaları gerekiyordu... İş-
kenceye ilk alan ve tutuklanma süre-
cini başlatan polislere de keza verilen
doğru dürüst bir ceza yoktur... İki üç
tanesine göstermelik, birkaç yıllık ce-
zalar verilmekle yetinilmiştir... 

İşte oligarşinin faşist adaleti budur!..
AKP eliyle süren yargılama siste-

mi oligarşinin gerçek karekterini or-
taya koyar niteliktedir. İşkenceciliği,
katilliği tescilli olan faşizmin adalet
ve hukuk sisteminin başına geçen
AKP'nin, her şeyiyle teşhir olmuş po-
lis karakollarının ve hapishanelerinin
işkence merkezleri olması karşısın-
daki ilk vaadlerinden biri, "işkence-
ye sıfır tolerans" olmuştu. Bunun
üzerine, AKP yalakalığında başı çe-
ken burjuva kalemşörleri başta olmak
üzere dört bir yandan "demokratik-
leşme" nutukları birbiri ardına sıra-
lanmaya başlamıştı. 

Ancak AKP'nin vaatlerinin içinin
ne kadar boş olduğunu anla-

mak için de çok beklemek gerekme-
di... AKP’nin tekellerin çıkarlarına ters
olan hiçbir kararı olmadığı gibi te-
kellerin çıkarlarını koruyup kolla-
yan her türlü yasa ve kararı alma ko-
nusunda ise tereddü de yoktur. Ve
AKP’nin bu tavrı halkın aç mezarla-
rının yaratılmasına varan yoksullu-
ğunu yaratırken, tekellerin ve em-
peryalistlerin ise kasalarının daha
fazla dolmasını sağlamıştır. 

AKP'nin "Kürt açılımı" adı altın-
daki sözlerinin hepsi boş çıkmış,

Kürdistan’da daha fazla katliamdan
başka bir açılım yapılmamıştır. Fakat
bunları yaparken de yalan ve dema-
goji en büyük silahı olmuştur. 

Kontrgerilla elemanlarını sözde
tasfiye eder, haklarında davalar

açarken yeni yetiştirdikleri kontralar
katliamlarına devam etmekte, halka
karşı her türlü saldırıyı tüm perva-
sızlıklarıyla sürdürmektedirler. 

Kürdistan’da Kürt halkının mü-
cadelesi karşısında geçmişte

devreye sokulan kontrgerillanın ka-
tiller sürüsü yine devreye sokulmuş,

çoluk çocuk demeden halkı katlet-
meye devam etmektedir. 

Topraklarımızın pervasızca em-
peryalist tekellerin yağmasına

açılması ve ormanlık alanlar dahil ol-
mak üzere topraklarımızın parsel
parsel satışa sunulmasının önündeki
tüm engelleri kaldıran da yine AKP
iktidarı olmuştur. 

Halkın açlığı ve yoksulluğuna ne-
den olacak her türlü ekonomik

kararın altına imza atan AKP, bunla-
ra karşı oluşan tepkileri bastırma ko-
nusunda ise öncekilerden bile daha
pervasız bir faşist saldırganlık içinde
olmuştur. 

Ve işkenceye ilişkin vaadi de kısa
süre içinde boş çıkmıştır

AKP'nin... Emperyalizmin ve işbir-
likçi tekellerin çıkarlarını koruma, kol-
lama adına hiçbir şeyden geri dur-
mayan AKP'nin, halkın tepkilerini,
devrimcilerin mücadelesini engelle-
mek için her türlü araç ve yöntemi
kullanacağı, kullandığı su götürmez
bir gerçektir. İşkence de bu yöntem-
lerden biridir. 

AKP'nin yöneticileri hala her ağız-
larını açtıklarında "işkenceye

sıfır tolerans" lafını dillerine dolarlar
ancak gerçek hiç de öyle değildir. 

Gerçek, Engin Çeber’in katledil-
dilmesine ilişkin davada ortaya

çıkmıştır... Gerçek, geçen haftaki
dergimizde yazdığımız gibi işkence-
ci polislerin dışında 40 gardiyan be-
raat ettirilmiştir... Bunlara “işkence-
ye devam edebilirsiniz, yeni Engin-
leri katledebilirsiniz” denilmiştir. 

Evet, işte çıplak gerçek budur...
AKP’nin yargıçlarının yarattığı

çıplak gerçeği bu şekilde koyma-
mak, “eh niyahet sonunda bir işken-
ce davasında ceza verdirdik” de-

Duydunuz Mu? Engin Çeber
‘İyi Halle’ İşkencede Öldürülmüş!
Engin Çeber’in  İşkencecilerine

‘İyi Hal’ İndirimi Yapıldı!
40 İşkenceci Beraat Ettirildi!
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mekle AKP’nin bu davada yapmak is-
tediğine düşmektir. 

Engin Çeber’e işkence davasını
takip edenler AKP’nin işkenceci-

leri nasıl aklamaya çalıştığını çok iyi
bilir. Bu son ana kadar sürmüş ve ni-
hayetinde verilen kararla da yine iş-
kenceci AKP iktidarı aklanmaya çalı-
şıldığı gibi işkenceciler de korun-
muştur. 

Burjuva basında da “ilk kez bir iş-
kence davasına müebbet ceza”

diye  haber öne çıkartıldı. 

Mahkemenin bu kararı ile birincisi;
AKP iktidarı önceki iktidarlardan

farklı olarak işkence yapanları “affet-
miyor” propagandası yapıldı. 

İkincisi; Bu davada toplam 60 iş-
kenceci yargılanıyordu. Bunlar-

dan sadece üçü kurban olarak seçilip
ağırlaştırılmış müebbet cezası veril-
di. Böylece AKP, işkence yapanları
“en ağır” şekilde cezalandırıyor pro-
pagandası yapıldı. 

Üçünçüsü; Bütün haberlerde sa-
dece bu üç işkenceci öne çıkar-

tılarak beraat ettirilen 40 işkenceci
gizlendi. Yani AKP’nin mahkemele-
ri üç işkenceciyi kurban vererek 40 iş-
kenceciyi ‘kurtardı.’

Dördüncüsü; AKP kurban verdiği
üç işkecenceciye de esas olarak

sahip çıktı. İşkence gibi en aşağılık bir
suça “iyi hal” indirimi yaptı. 

Her mahkemede, her hareketine bir
ceza yağdıran mahkeme işkenceci

katillere “iyi hal” uyguladı. Daha bun-
dan büyük koruma olur mu? Açıkça iş-
kencecilerine “sen hiç merak etme, bir
yolunu buluruz” denmiştir. 

40 Gardiyan yine elini kolunu sal-
laya sallaya hapishane koridorla-

rında dolaşacak ve onlar gibi olan di-
ğer işkencecilere de cesaret vererek
hep birlikte devrimci tutsaklara yine
saldırmaya devam edeceklerdir. 

Zaman gazetesinde yazan AB’ci Jo-
ost Lagendijk AKP’ye olumlu bir

paye çıkarmak için şunları söylüyor: 

“...Binlerce polis ve gardiyanın
eski zihniyet ve tavırlarını tümüy-

le değiştirdiğini düşünecek kadar naif
olmamalıyız. Ama onlar artık biliyor
ki, yanlış davrandıklarında, yaka-

lanmaları ve ağır biçimde cezalan-
dırılmaları makul bir ihtimal. Ceza-
sız bırakılmaya ağır darbe indirildi”

Bugüne kadar ve halen sokak or-
tasında yaşananlar ortadayken iş-

kence hiç olmaz diyemiyorlar ama
sanki sistemden bağımsız bir sorun-
muş gibi yansıtmaya ve “Cezasız bı-
rakılmaya ağır darbe indirildi”
denilerek mahkeme sonucuna büyük
önem biçiliyor... 

Oysa, işkence sistemin en temel ve
en doğal parçası haline gelmiş-

tir. Bu nedenle üç görevlinin ceza al-
masıyla bitmeyecek, caydırıcı bir
etki görülmeyecektir. Ama 40 gardi-
yan ile polislerin ceza almaması sa-
yesinde işkencecilerin daha cüretli ol-
maları devam edecektir. Sistem onlara
karşı değil, onların yanında olduğu-
nu her biçimiyle ve her olanağı de-
ğerlendirerek göstermiştir. En son
anda mahkeme başkanının hala daha
işkencecilerin başı olan ikinci müdürü
koruma gayretinin kendisi bile bu ce-
sareti vermek içindir. 

Çünkü, oligarşinin tüm yönetimleri
gibi AKP iktidarı da işkencecilere

yaslanmadan varlığını sürdüreme-
mektedir. 

İşte daha çok kısa süre önce yaşa-
nanlara bakmak bile yeterlidir... İb-

rahim Çuhadar’ın cenazesini almak
için bekleyen kitleye vahşice saldırıp
sokak ortasında ve sonrasında mah-
keme aşamasına kadar her aşamada
işkence yapanlar AKP’nin polisleri-
dir. Grup Yorum elemanı Selma Al-
tın’ın kulak zarını patlatan, Dilan
Balcı’nın parmaklarını ezen aynı iş-
kencecilerdir. 

AKP iktidarında bütün karakollar
işkencehaneye çevrilmiştir. Sa-

dece devrimcilere değil, artık halkın
tüm kesimlerine işkence yapılmak-
tadır. Hele halk örgütsüz olduğu için
sıradan halka yapılan işkenceler ölüm
olayı olmadıkça gündeme bile gel-
miyor. Her hafta karakollarda işken-
ce ile ölüm olayları oluyor. Bunlardan
çok az kısmı büyük bir çaba sonucu
ancak burjuva basında yer alıyor. 

22 Ağustos’ta İzmir’de bir karakol-
da yaşanan işkence ile öldürme ola-

yı ancak bu hafta basında yer alabildi. 

Bu iktidarın İçişleri Bakanı “va-
tandaşa daha iyi hizmet olsun

diye metal cop aldık” diye açıklama
yapıyor. Metal copla halka nasıl hiz-
met yapılacağına ayrıca bir açıklamaya
gerek var mı? Bütün karakollar iş-
kencehane olduğu gibi AKP bütün pol-
isleri de işkenceci yapmıştır. 

Hiç kimse AKP’nin polisini sıra-
dan bir polis olarak görmesin.

Kurum olarak tüm polis teşkilatı hal-
ka karşı AKP zulmünün baş uygula-
yıcısıdır. 

Kimse kendini kandırmasın; gös-
terilmeye çalışıldığı gibi işken-

ce “münferit” bir olay değildir. Dev-
let politikasıdır. 

Sokaklara taşan, karakollarda ölüm-
lerle sonuçlanan, sokak ortasında

işkencenin yetmediği yerde çekip
insanları vurarak katleden anlayışın
fevriliği de münferitliği de yoktur. Bu
bir sistem sorunudur ve bunu besle-
yen iktidarın kendisidir. İktidardan
güç almayan hiçbir polis veya gardi-
yan... Kısacası işkenceci katil kendi
başına bir şey yapamaz. 

Bu psikolojik bir sorun da değil-
dir. Psikolojisi bozuksa bile olan-

ları halkın üzerine saldırtanlar da
yine iktidarın, devletin kendisidir. 

Sonuç olarak halkın tüm adalet
arayışlarına ve bu konuda ödenen

tüm bedellere ve ortaya konan eme-
ğe rağmen, işkencecileri hala aklama
ve korumakla uğraşan bir mekaniz-
madan adalet beklenemez. 

Onlar burjuva hukuku çerçevesin-
de bir adaleti bile gerçekleştir-

mekten uzaktırlar. Faşist sistemin ada-
leti de faşizme uygundur. Bu sistemi
burjuva anlamda dahi demokrat olarak
görmek kendini aldatmaktır. Ve şu da
bir gerçektir ki, tarihin hiçbir döne-
minde, hiçbir halk sonuna kadar ada-
letsiz kalmamıştır, kalmayacaktır. Bi-
zim ülkemizde de halk asla adaletsiz
kalmamıştır ve kalmayacaktır. Oli-
garşinin yargısının beraat ettirdiği
gardiyanları ve polisleri halk beraat et-
tirmeyecektir. Koruyup kolladığı iş-
kencececileri halk affetmeyecektir.
Ve er veya geç halkın adaleti mutlaka
ama mutlaka yakalarına yapışacaktır... 
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Engin Çeber’in işkenceyle katle-
dilmesi olayı, faşizm mahkemeleri-
ni tanımlamanın en somut ve ayrın-
tılı halidir. Ayrıca işkencenin birey-
sel ve münferit (tekil) bir olay ol-
madığını, sistematik ve kurumsallı-
ğını, devlet adına eline silahı, jopu
alan polisin de, jandarmanın da, gar-
diyanın da yıldırma, sindirme, teslim
alma politikası olduğunu göstermiş-
tir. İşkenceciler, amirleri tarafından
korunur, terfi ettirilir, sırtları sıvaz-
lanır, mahkemeler ise işkence yapa-
nı iyi halli kabul eder. Faşist bir ül-
kede işkence karşısında devlet ku-
rumları birbiri ile uyumlu çalışırlar.
Kendilerini tarafsız ve bağımsız diye
tanıtan mahkemeler de işkenceden ta-
raftırlar. Hepsi, hep birlikte işkence-
cilere güç, mesaj verirler. 

Engin Çeber’in katillerini yargı-
layan mahkeme de faşizm koşulla-
rında iktidardan bağımsız olamaya-
cağını gösterdi. 

AKP iktidarı, önce işkencecileri
yargılamamak için elinden geleni yap-
tı. Ancak Engin Çeber örgütlü bir şe-
kilde sahiplenildiği ve buna izin ve-
rilmediği için birkaç işkenceciyi tu-
tuklayarak ve devlet olarak “özür” di-
leyerek işkencenin üzerini örtmeye ça-
lıştı. 

Ancak dava sahiplenildiği için
bunu da başaramadı. Bu sefer dava
boyunca tutuklu işkencecilerini en az
cezayla kurtarmaya çalıştı. 

Bu konuda AKP iktidarının, mah-
kemenin başından beri yaptıkları iş-
kencecileri aklama çabalarından bazı
örnekleri aktaralım. 

1) Başlangıçta sahte belgeler
düzenleyerek işkencecilerin mahke-
me önüne çıkmasını bile engellemek
istediler. 

2) Bi rin ci ve ikin ci mü dür le rin
de ara la rın da bu lun du ğu 30’a ya kın
per so nel, açı ğa alın mak ye ri ne Ada -
let Ba kan lı ğı ta ra fın dan baş ka ha pis -
ha ne le re atan dı lar. Böy le lik le, iş -
ken ce ci le rin gö rev yer le ri de ğiş ti ri -
le rek, yar gı la ma yı sü rün ce me de bı -
ra ka cak bir adım atıl mış ol du. Da ğı -

tı mı ya pı lan per so -
ne lin gön de ril dik le -
ri yer ler de giz li tu -
tu lu yor du.

3) Da va, so ruş -
tur ma aşa ma sın da
iken Met ris Ha pis -
ha ne si’nde ki ka me -
ra sis te mi ne el le mü -
da ha le edil di. Ki mi
kamera ka yıt la rı si -
lin di. 

4) 22 Tem muz
2009’da ki du ruş ma -
da ise Muh sin Bo dur Po lis Mer ke -
zi’ne ait gö rün tü ka yıt la rı  or ji nal
ha liy le de ğil, si li ne rek gön de ril di.

5) 22 Tem muz 2009 ta ri hin de ki
du ruş ma da ta nık lar din len miş ve
En gin Çe ber’in iş ken ce ile kat le dil -
me si ne da ir ta nık la rın so mut an la tım -
la rı ol muş tu. Yi ne o du ruş ma da teş -
his ler ya pıl mış tı. Bu du ruş ma nın
üze rin den bir sü re geç tik ten son ra, ses
ka yıt la rının “bi lin me yen bir ne -
den le” silindiği açıklandı. 

6) Sahte bilirkişi raporları dü-
zenlendi, tanıklar tehdit edildi.

7) Türlü gerekçeler uydurularak
işkenceciler zaman aşımı ile cezasız
bırakılmak istendi. 

Ancak AKP’nin tüm çabalarına
rağmen dava baştan sona titizlikle ta-
kip edilip kitlesel olarak sahiplenil-
di. AKP’nin yargısına kaçacak hiç bir
yer bırakılmadı. İşkencecilerin ce-
zalandırılması yönünde ısrarlı bir
mücadele sürdürüldü. 

Davayı daha fazla uzatamayan
mahkeme, bazı işkencecilere cezalar
vererek 40 işkenceciyi beraat ettirdi.
Ceza verilen işkencecilerin cezala-
rında da indirim hükümlerini uy-
guladı. 

Buna göre 2. Müdür Fuat Ka-
raosmanoğlu, gardiyanlar Sela-
hattin Apaydın ve Sami Ergazi
hakkında verilen ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezası müebbet hapis ce-
zasına indirildi. 

Polislerin ve jandarmanın cezası
ise 1/6 oranında indirildi. Açıkça

delilleri karartan, duruşma esna-
sında Engin’in yakınlarına hakaret
eden katilleri “iyi halli” kabul etti.
Mahkemeye göre, durmadan yalan
söyleyen, sokaklarda ölüm makine-
sine dönüşen polisler de, gardiyanlar
da “iyi halli”ymiş. 

Birincisi; işkence, bütün dünya-
da en adi, en aşağılık insanlık suçu-
dur. İşkence yaparak bir kişiyi öldü-
ren, dünyanın en aşağılık insanlık su-
çunu işleyen işkencecilerin iyi hali
olur mu?

İkincisi; işkence yapmak şeref-
sizliktir. Bunlar en aşağılık suçları iş-
lemişlerdir. AKP’nin yargısının tüm
karartma çabalarına rağmen işken-
ceciler hakkında çok somut deliller
vardır. Suçları sabittir. Mahkeme
boyunca mahkemedeki tavırları da
ortadadır. İşkencecilerin “iyi hali” ol-
maz. 

Üçüncüsü; işkencecilere “iyi
hal” uygulayan bir mahkeme, iş-
kencenin ortağıdır! 

İşkencecilere “iyi hal” indirimi
uygulanması için ne yapmışlardır?
Pişmanlık mı göstermişlerdir? Suç-
larını mı itiraf etmişlerdir? İşkence-
ye katılan diğer kişilerin isimlerini mi
söylemişlerdir?

Hayır! Düzenin yasalarına göre de
“iyi hal” uygulanacak bir durumları
yoktur. 

Aksine mahkemeyi oyalamış, de-
lilleri yok etmek için, tanıkların ifa-
delerini değiştirmeleri için ellerinden
geleni yapmışlardır.

İşkence Yapmak Şerefsizliktir
İşkenceni̇n ‘İyi̇ hali̇’ Olmaz!

Halkın 
Hukuk

Bürosu
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İŞKENCE SUÇUNUN İYİ
HALİ OLMAZ! İşkence insan onu-
runa karşı işlenmiş bir suçtur. Ka-
tilleri iyi halli kabul etmek, işkence-
yi hoş görmek, işkence yapılmasına
göz yummaktır, işkencecilere “size
ceza vermek zorunda kaldığım için
özür diliyorum” demektir. İşkenceyi
iyi hal kabul eden mahkeme, adalet-
li olabilir mi? Halka karşı suç işle-
yenlerden hesap sorabilir mi? 

Oligarşinin Mahkemeleri 
Hep İkiyüzlüdür

Halka karşı suç işleyenler söz ko-
nusu olunca, deliller toplanmaz ya da
var olan deliller yok edilmek istenir,
yargılama sürüncemede bırakılır, halk
düşmanları, Engin Çeber dosyasında
olduğu gibi kısmen de olsa cezalan-
dırılmışlarsa, bu, davayı sahiplendi-
ğimiz, katillerden hesap sorulmasını
istediğimiz içindir.  

Aynı mahkemeler, devrimcileri
yargılarken mevcut yasayı da aşarak
keyfi ve ağır cezalar verirler. Anaya-
saya göre hak olarak tarif edilen ey-
lemler, devrimciler için suç olur. Dev-
lete göre faşistler, dinciler, hatta uyuş-
turucu ve fuhuş çeteleri örgütlenebilir
ama devrimciler örgütlenemez. Dev-
rimcilerin, düşüncelerini ifade etme
hakkı yoktur. Yasada “herkes düşün-
cesini ifade edebilir, herkes örgütle-
nebilir” denilse de, bu hak devrimci-

ler için fiili olarak geçerli değil-
dir. Bu haklarını kullanmak is-
tediklerinde ise haklarında da-
valar açılır. Suçlamalardan bi-
haber, aylarca tutuklu olarak
yargılanırlar, aynı davadan yargılan-
dıkları arkadaşları ile görüştürülmez-
ler, bir hapishaneden diğerine sürgün
edilirler, aileleriyle görüştürülmezler,
mektuplarına elkonulur, devrimcilerin
işledikleri iddia edilen suçlarının so-
mut bir delili yoktur, gizli tanıklar ya
da sahte evraklarla yargılanırlar. 

Engin Çeber’in katilleri hakkındaki
kararın verildiği hafta içerisinde Ma-
latya’da yargılanan Mehmet Ali As-
lan hakkındaki dava da mahkeme-
lerin devrimciler karşısındaki tavrını
gösteren örneklerden bir tanesidir.
Mahkeme Mehmet Ali Aslan hak-
kında, demokratik eylemlere katılması
nedeniyle iyi hal maddesini uygula-
mayarak 10 yıl 7 ay hapis cezası ile
cezalandırmıştır, Mehmet Ali Aslan,
yüreğini ve bilincini halkın hizmeti-
ne sunan öğretmendir, 1 Mayıs ey-
lemlerine, 8 Mart eylemlerine katıl-
mıştır. Devletin eğitim sistemini sor-
gulamış ve değişmesi için mücadele
etmiştir. Toplu mezarların açılması için
yapılan eylemlere katılmıştır. 

Bu mahkemeler, devrimcilere iş-
kence yapanları iyi halli kabul ederken,
insan erdemlerini yücelten, zulme,
keyfiliğe, haksızlığa karşı duran dev-

rim-
cilere iyi hal indirimi
yapmayıp en ağır şekilde cezalandı-
rırlar. Mehmet Ali ASLAN neden iyi
halli değildir, çünkü suç işlediğini ka-
bul etmemiş ve katıldığı her eylemi
ve söylediği her sözü savunmuştur,
serbest bırakıldığında da aynı şekil-
de davranacağını anlatmıştır. Islah ol-
mamış, biat etmemiştir. 

Mahkemeler de, karakol ve hapis-
haneler gibi devletin baskı araçlarıdır.
Hele AKP’nin “ustalaşma” olarak ifa-
de ettiği son döneminde, polis tuta-
naklarını onaylayan noterlerine dö-
nüşmüşlerdir. Gerçeği sorgulamak bir
yana, göstermelik bile olsa yargılama
yapmayı bırakmış durumdalar. Mah-
kemenin yapması gereken usulü iş-
lemleri yaparak polis tutanaklarında yer
alan cezaları aynen onaylıyorlar. 

Mahkemelerin adil karar vermesi
faşist bir ülkede mücadelemizin ve ör-
gütlenmemizin güçlü olmasına bağ-
lıdır. Mahkemelerin keyfi kararlarına
son verecek tek güç, örgütlü gücü-
müzdür. Zulme, örgütlü gücümüz
son verecektir. Adalet, örgütlü gücü-
müzün eseri olacaktır. 

Komployla Tutuklanan İlhan Kaya
ve Barış Önal'a Özgürlük!

AKP’nin polisinin, demokratik mücadele veren kurum
ve derneklere yaptığı baskınlarda komplolarla tutuklanan
ODTÜ İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İlhan Kaya
ve ODTÜ mezunu İnşaat Mühendisi Barış Önal için Dev-
rimci Mücadelede Mühendis Mimarlar tarafından baş-
latılan “Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bırakılsın, İl-
han Kaya ve Barış Önal’a Özgürlük” isimli kampanya da-
hilinde 2-3 Ekim tarihlerinde ODTÜ'de afişleme yapıl-
dı. Aynı zamanda Halk Cephesi’nin başlatmış olduğu
“AKP Zulmüne Karşı İşçi Memur Gençlik Tüm Halk Bir-
leşeceğiz, Milyonları Örgütleyeceğiz” kampanyasının af-
işleri de asıldı.

9 Ekim günü de ODTÜ’de, yemekhane önünde eylem
yapılarak, halkın mühendisleri İlhan Kaya ve Barış
Önal'ın, Sincan F Tipi Hapishanesi'nde aylardır tutuklu
oldukları ifade edilerek “Meslektaşlarımız, arkadaşları-

mız, Devrimci İnşaat Mühendisleri İlhan Kaya, Barış Önal
ve diğer arkadaşlarımızı zulmün zindanlarından çekip ala-
cağız.” denildi.

“İlhan Kaya Serbest Bırakılsın!”, "Barış Önal Serbest
Bırakılsın!”, “Komplolarla Tutuklananlar Serbest Bıra-
kılsın!”, “Komploları Boşa Çıkartacağız!”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!”, “Mühendisiz Mimarız
Haklıyız Kazanacağız!” sloganları atılmasıyla eylem sona
erdi. Eyleme 100 kişi katıldı.
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Halkın Evlerini Yıkmaya
Gücünüz Yetmeyecek!
Yıkımlara Karşı Sesimizi
Her Yerde Duyuracağız!
Direnişin Gücünü Halk
Komiteleriyle Gösterelim!

Evleri yıkılarak, arazileri zengin-
lere peşkeş çekilmek istenen, yerle-
rinden-yurtlarından edilerek şehir
merkezinden uzak yerlere sürülmeye
çalışılan halk, “Yıkımlara İzin Ver-
meyeceğiz” demek için İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi önündeydi. 10
Ekim günü İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi önüne toplanan Halk Ko-
miteleri, yaptıkları eylemle “İçinde
bizim olmadığımız kararları tanımı-
yoruz!” dediler.

Halk Komiteleri imzalı, “AKP
Zulmüne Karşı Milyonları Örgütle-
yeceğiz, Evlerimizi Yıktırmayacağız”,
“Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız”,
“AKP Milyonlarca Evi Yıkmak İsti-
yor” yazan pankartların açıldığı ey-
lemde, “Zengine Tapulu Villa, Yok-

sula Polis-Zabıta-Mafya”, “Yıkım
Değil Yerinde Islah İstiyoruz”, “Hal-
kız Haklıyız Kazanacağız”, “Tapu-
larımızı İstiyoruz” yazan dövizler
taşındı. Eylemde ayrıca, üzerinde
“Yuva Yıkanın Yuvası Olmaz” yazan
bir ev maketi de pankartların önünde
konuldu.

Eylemde öncelikle, “Yıkımlara
Karşı Gücümüz Birliğimizdir” diye-
rek, evlerini korumak için gelen halka
yönelik, “Korku imparatorluklarına,
‘biz halkız, korkmuyoruz’ diyenler,
daha altı yaşındayken pankartla ta-
nışan çocuklar, emperyalist işgale
karşı bu vatanı savunurken şehit
düşen fidanların torunları... Şimdi
buraya İŞGALCİ olarak geldiniz!
Hoş Geldiniz!” denildi.

Halk Komiteleri adına hazırlanan
açıklamayı Günay Özarslan okudu.
Gecekondulardan, işçilerin, emekçi-
lerin yaşadığı mahallelerden topla-
narak belediyenin önüne geldiklerini
söyleyerek açıklamaya başlayan
Özarslan, AKP’nin çıkarttığı yasalarla

yıkmaya çalıştığı evlere nasıl sahip
olduklarını da en iyi kendilerinin
bildiğini ifade etti. 

Özarslan, orada bulunma sebep-
lerini, “İşte biz bugün burada topla-
narak nice emeklerle yaptığımız ev-
lerimizi Albayraklar’a, Ağaoğulla-
rı’na, Nurollara peşkeş çektirmeye-
ceğimizi söylüyoruz” diyerek ifade
etti. 

Gecekondu halkı otururken, “ko-
nut yapılamaz yer” ilan edilen yer-
lerin, zenginler için konut yapılabilir
alana dönüştürüldüğünü belirten
Özarslan, “Bizler ‘vur ensesine al
elinden ekmeğini’ denilen çaresiz
kimseler değiliz” diyerek, yıkılacak
tek tuğlada, çakılacak tek çivide hal-
kın da sözünün olması gerektiğini
vurguladı. Özarslan açıklamayı, “Ge-
rekirse kepçelerin karşısına canımızı
siper eder yine de evlerimizi yıktır-
mayız” sözleriyle sonlandırdı

Alibeyköy, Gazi, 1 Mayıs, Ok-
meydanı, Esenler, Güzeltepe Halk
Komiteleri temsilcileri, yetkililerle

““TOPRAKLARIMIZ VATANDIR, VATAN NAMUSTUR!”

Evimizi Yıkanın Villasını Yıkarız!
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görüşmek için belediyeye girdi. Dı-
şarıda bekleme sırasında evleri yıkım
tehdidiyle karşı karşıya olan halktan
konuşmak isteyenler de düşüncelerini
açıkladılar.

“Bir anne çocuğunu nasıl sevdiyse,
bizler de Alibeyköy’ümüzü öyle sev-
dik, emek verdik” diyen Alibey-
köy’den Badegül Gönül, yine bir
anne çocuklarını nasıl korursa ma-
hallelerini de öyle koruyacaklarını
ifade etti.

Esenler’den Hasan Boyoğlu ise
yaptığı konuşmada, daha önce Esenler
Çiftehavuzlar’da yıkıma karşı ne
yapmaları gerektiği yönünde tartış-
tıklarını ve ortaya cevap olarak, “Bir-
lik ve beraberliğimizi sağlamalıyız”ın
çıktığını söyleyerek örgütlülüğün
önemine değindi.

Gazi Mahallesi’nden gelen Veli
Geçkil, kendilerini sürerek, geldikleri
köylerine geri göndermeye çalıştık-
larını ifade etti ve “Peki, köylerimiz
bize yetiyor muydu da geldik bura-
ya?” diye sordu.

Küçükarmutlu’dan Songül Çimen
ise yaşadıkları Küçükarmutlu toprak-
larında evlatlarının kanı olduğunu,
hiçbir annenin evladının cenazesini
bırakıp gitmeyeceğini vurguladı. Çimen,
“Topraklarımız vatandır, vatan namus-
tur! Eğer evlerimizi bırakıp gidersek
bizden namussuz yoktur. Evlerimizi
hele hele zenginlere peşkeş çekmeleri
için hiç terk etmeyeceğiz” dedi.

Okmeydanı’dan Turabi Aydemir,
“Dairene karşılık daire vereceğim”
dediklerini, fakat verdikleri dairenin
Kayabaşı Köyü’nde olduğunu, onu
da TOKİ’ye borçlandırarak verdik-
lerini söyledi. Aydemir “Kentsel Dö-
nüşüm”ün bir rant projesi olduğunu,
bunu da IMF’nin dayattığını söyle-
di.

Yenidoğan’dan gelen bir mahalleli
ise kendilerine evlerinin Tayyip Er-
doğan’ın belediye başkanlığı döne-
minde Recep Cebir ve Muzaffer

Cebir kardeşler tarafından satıldığını,
onların da şimdi AKP’den Belediye
Meclisi üyesi olduğunu ve kendilerine
sattıkları yerleri yıkmaya çalıştıklarını
söyledi.

Grup Yorum da evlerini yıkıma
karşı koruyan halkın yanında, ey-
lemde yerini aldı. Bekleme sırasında
Grup Yorum’un türküleri ve marşları
eşliğinde halaylar çekildi. Grup Yo-
rum üyesi Cihan Keşkek yaptığı ko-
nuşmada, AKP’nin vatanda ne var
ne yoksa sattığını, bunu da zenginlere
peşkeş çekmek için yaptığını söyledi.
Keşkek, halkın sorunlarını ancak hal-
kın çözebileceğini, bunun için de
acılarımızı, dertlerimizi, kederlerimizi
birleştirmemiz gerektiğini, halkın
birlik olarak çok büyük bir güç ol-
duğunu ifade etti.

Eylem boyunca sürekli, “Yıkım-
lara İzin Vermeyeceğiz”, “Halkız
Haklıyız Kazanacağız”, “İşgalci Değil
Halkız Bu Vatan Bizim”, “Yıkımlara
Karşı Gücümüz Birliğimizdir” slo-
ganları atıldı.

Belediyeye görüşmeye giden Halk
Komiteleri temsilcileri döndükten
sonra, Komiteler adına Şevket Avcı
içeride yaşanılanları anlattı. Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’ın sekreteri
ile görüştüklerini belirten Avcı, Kadir
Topbaş ve parti gruplarından kendileri
için randevu alacağını söylediğini
belirtti. Komite temsilcilerinin gel-
mesinin ardından 680 kişinin katıldığı
eylem sona erdi.

Halk Düşmanı Ahmet
Misbah Demircan’ın
Yalanlarına Karnımız Tok!
Mahallelerimize Elini
Kolunu Sallayarak
Giremeyecek!

4 Ekim günü Cepheliler, Kentsel
Dönüşüm adlı yağma ve talan poli-
tikasıyla halkımızı evsiz bırakanlardan
biri olan ve sürekli olarak basına

Okmeydanı’ndaki mahallelerimiz ile
ilgili talan ve yağma projeleri sunan
halk düşmanı Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Misbah Demircan’ı ve
onun özel güvenlikli araçlarını “Evi-
mizi Yıkanın Villasını Yıkarız” slo-
ganlarıyla taşlayıp mahalleden kov-
dular.  

Cepheliler’in, halk düşmanı bir
işgalci olan Ahmet Misbah Demir-
can’ı taşlayarak cezalandırıp kafasını
yarmasının ardından, arabadan inen
özel güvenlikler Cepheliler’e silah
çektiler. Cepheliler’in sloganlarla ve
taşlarla karşılık vermesi üzerine gü-
venlikler acele bir şekilde Ahmet
Misbah Demircan’ı mahalleden ka-
çırdılar. Ayrıca olay sırasında araçtan
inen bir sivil polis de Cepheliler’in
cüreti karşısında panikledi ve yaya
olarak kaçtı. Halk düşmanlarının ma-
halleden kovulmasıyla birlikte iradi
olarak eylem sonlandırıldı.

Halkın Evlerini Yıkmaya
Gücünüz Yetmeyecek!
Yıkımlara Karşı Sesimizi
Her Yerde Duyuracağız!

AKP’nin "Kentsel Dönüşüm" adlı
yağma ve talan saldırısını başlattığı
5 Ekim günü Halk Cepheliler, Galata
Kulesi'ne "Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız – Halk Cephesi" yazılı pan-
kart astılar. Galata Kulesi'ndeki ça-
lışanlar, Halk Cephelilere saldırarak,
pankartı aşağıya attılar. Aşağıya inen
görevliler pankartı çaldılar. Halkın
alkışlarla, Halk Cepheliler’e destek
verdiği eylem iradi olarak sona erdi.
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Galata Kulesi

Gazi 1 Mayıs Avcılar
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Evlerimize, köyümüze, bağımıza,
bahçemize göz koyan AKP’nin Kent-
sel Dönüşüm Projesi 5 Ekim'de uy-
gulanmaya başlandı. 35 ilde, 75 farklı
noktada 3169 binanın yıkımıyla baş-
layan kentsel dönüşüm saldırısı, İs-
tanbul Esenler'de de Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın gösterisiyle başlatıldı. Yı-
kımların yapılacağı yerlerle canlı bağ-
lantılar kurularak, uzaktan kumandalı
dinamitlerle yıkıldı ilk binalar.

Saldırının başlangıcını yapan Er-
doğan, yıkımları herkesle işbirliği
halinde yapmak istediklerini belir-
terek, "Tabii ki en başta da hak sa-
hiplerinin rızasını almak mecburi-
yetindeyiz" dedi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise,
Fikirtepe halkının yıkımlara diren-
mesiyle ilgili olarak, "Fikirtepe'ye
Afet Yasası çıkmadan önce ciddi bir
imar artışı ile destek verdik, toleranslı
davrandık. Maalesef bazı adalardaki
parsellerde uyuşmazlıklar çıktığı söy-
leniyor. Durumu Çevre ve Şehircilik
Bakanı Bayraktar da biliyor. Ancak
birkaç kişinin karşı çıkması engel
teşkil etmeyecek şekilde yasal düzen-
leme yapıldı. Ada içinde 1-2 ufak
parsel bu işe olumlu bakmıyorsa, ba-
kanlık devreye girerek, o parselde
bulunan yapıyı istimlak edecek." dedi. 

Yani evini vermeyerek, direnen-
lerin evlerine devlet tarafından el
konulacak. Topbaş, yasaları zaten bu
tür durumlara karşı uygun olarak ha-
zırladıklarını da söylüyor. 

AKP, son ana kadar "ikna" yönte-
mini kullanmak istiyor. Yalanlarla sal-
dırıyor. Çünkü halkın direnişinden kor-
kuyor. Direnişi kırmanın birinci yolu
ise kafa karışıklığı yaratarak, durumu
tam tersi gibi göstermek... Bu nedenle

gözümüz açık
olmalıdır. Ev-
lerimizi rant
alanı olarak
görmelerine
izin vermeye-
lim. 

Önce hal-
kın rızasını almak
istediklerini söyle-
yen Erdoğan, aynı
konuşmasında iş-
leyişi şöyle anlattı:
"İsteyen vatanda-
şımız, riskli evini kendisi yıkacak ve
yenisini de yine kendisi yapacak.
Parası yoksa kredi vereceğiz. Evinin
yıkıldığı sürede oturacak yeri yoksa
kira yardımı yapacağız"

Tüm bu yalanlarıyla halkı teslim
alabilmek için "Kentsel Yenileme
Danışmanlığı" adı altında ikna mer-
kezleri de kurdular.

Erdoğan, konuşmasının devamın-
da "Yuva yıkmayı değil tam tersine
güvenli, huzurlu yuvalar inşa etmeyi
hedefliyoruz" diyerek, yalanlarına
devam etti.

Söylenen bu yalanlar, yapılan oy
avcılığı, Kentsel Dönüşüm'le birlikte
ortada dönecek olan 700 milyar do-
larlık rant içindir. 

Evimizi yıktırırken para, yaparken
para, tapusunu alırken para...  Ama
yoksulluğumuzun sorumlusu AKP,
istenen bu paraları ödeyemeyeceği-
mizi çok iyi biliyor. Bizi bankaların
borç batağına atarak, tekellerin cep-
lerinin dolmasına aracı oluyor.

Yıllardır oturduğumuz, alınteri-
mizle kurduğumuz evlerimiz için ne-
den tekrar para ödemek zorunda ka-
lıyoruz? Bu yöntem hangi ticari an-
laşmada var? Ev sahibi iken borçlu
duruma neden geliyoruz? AKP, açıkça
yuvalarımızı yıkmaktadır. Erdoğan'ın
yalanlarına karnımız toktur. 

Mesela, Esenler'de yıkılan evlerin
bedeli Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu tarafından 70 bin TL olarak
açıklandı. Yıkılanların yerine yapılacak

evlerin değerinin ise 300 bin TL
olduğu söylendi. Aradaki bu 230 bin
TL'lik farkın nereden karşılanacağı
sorulduğunda ise bir cevap veremi-
yorlar. Yalanlarla evlerimizi yıkarak,
bedelini ödeyemeyince de sokağa ata-
caklar. Aradaki farkıda bize ödete-
cekler. Hemen ödeyemeyeceğimize
göre de, ölene kadar borç ödemek
zorunda bırakacaklar. Halkı, ücretli
köleler haline getiren düzen, yıkımlarla
bu köleliğin zincirlerini artırmakta-
dır.

Kentsel Dönüşüm halk için ya-
pılmamaktadır. Gerçekten halk dü-
şünülseydi, Esenyurt gibi heyelan
bölgelerindeki inşaatlar durdurulurdu. 

Gerçekten halk düşünülseydi,
Kentsel Dönüşüm Projesi dışındaki
imarlaşma durdurulur ve yeni kanun
düzenlemesi yapılarak, binaların dep-
reme dayanıklı yapılmasının kanuni
şartları oluşturulurdu.

Gerçekten halk düşünülseydi, fay
hattı üzerindeki ya da yakınındaki
fabrikalar, rafineri tesisleri vb. yerler
de proje kapsamına alınır ve yıkılırdı.

Gerçekten halk düşünülseydi, dep-
reme karşı bir yönetim merkezi ku-
rularak, tüm ülkedeki yapılar merkezi
yönetimin denetimine açılırdı.

Gerçekten halk düşünülseydi, di-
namitli yıkımlar sonrasında oluşan
çevre kirliliğine önlem alınırdı.

Başta İstanbul olmak üzere, proje
kapsamındaki her yer inşaat alanına
dönüşecek. Adım başı inşaat, makine,

Yıkımların Sebebi 
Halk Korkusudur

HALKIZHALKIZ HAHAKLIYIZ KLIYIZ 
KAZANACAĞIZKAZANACAĞIZ

"Gecekondulardan Gelip
Gırtlağımızı Kesecekler"

KORKUSUDURKORKUSUDUR

Evlerimizi Tırnaklarımızla
Yaptık, Tırnaklarımızla

Koruyacağız!
İstanbul Büyük Şehir Beleriyesi Önü
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çamur, gürültü, yıkık bina... Bir ülke
böyle dönüştürülemez. Ama amaçları
evlerimize konup rant elde etmek
isteyenler için bunların hiçbir önemi
yoktur.

Onlar ki vatan hainleridir;

Değil evlerimiz, mahallelerimiz,
tüm Anadolu, tüm topraklarımız sa-
tılacak bir maldır AKP'nin gözünde.
Orman vasfını yitirmiş denilerek kö-
yümüzdeki toprağımızı gasp edenler
şimdi de doğaya el atıyorlar.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından hazırlanarak, 17 Mayıs
2012'de Meclis'e sunulan Tabiatı ve
Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun
Tasarısı yasalaşmak üzere. Meclis'te
görüşülmekte olan tasarı, vatanı karış
karış satan AKP için yeni bir rant
alanı açıyor. 

Doğayı korumak için hazırlandığı
söylenen bu tasarı doğa koruma alan-
larını kullanıma açmanın yollarını
gösteriyor. Tasarının 6. maddesi tüm
korunan alanların sınırlarının değiş-
tirilebilmesine, hatta tümüyle kaldı-
rılmasına izin veriyor. Üstelik bu ka-
rarlar alınırken, söz konusu alanların
çevresinde yaşayanlar karar sürecine
dahil edilmiyor. 

Büyük bir soygun planlanıyor,
vatanımızı satıyorlar. Her türlü yetki
AKP’nin elinde toplanıyor. Halkın
hakları gasp ediliyor, yok sayılıyor.
Devletin, bu “yasal” saldırısına karşı
tüm meşruluğumuzla halk komite-
lerinde örgütlenmeliyiz. Yasadışı olan
Devlet’tir… Gayrimeşru olan Dev-
let’tir…Yalan söyleyen, zenginleşmek
için halkın tepesine binen Devlet’tir.

Baskının, zulmün olduğu yerde di-
renme meşruluğuna sahip olan ise
70 milyonun üzerindeki halktır… 

Bugün sizin kapınıza gelmemiş
olabilirler ama yarın gelmeyecekleri
anlamına gelmiyor. Bugün komşu-
nuzun evini yıkanlar, yarın sizin evi-
nizi yıkma yetkisine de sahip. Bu
nedenle tüm halk, milyonlar örgüt-
lenmelidir. Milyonların örgütlü gücü
karşısında bir avuç asalağın hiçbir
kudreti yoktur. Tüm saltanatlarının
yıkılması, milyonların öfkesinin ör-
gütlenmesine bağlıdır. Hiçbir yasa-
kanun, onu uygulayanlar yoksa bir
anlam taşımaz. Biz de evlerimizi
yıkmak için hazırlanan hiçbir yasayı
tanımıyoruz. Hakkımızı kimseye ye-
dirmeyeceğiz… Tırnaklarımızla yap-
tık, tırnaklarımızla direneceğiz!..

Direnişin Gücünü
Halk Komiteleriyle
Gösterelim

İstanbul-Gazi Mahallesi: Gazi
Halk Komiteleri yıkımlara karşı kapı
çalışmalarına devam ediyor. Gazi Ma-
hallesi’nin gecekondu bölgelerinde
yürütülen kapı çalışmalarıyla, 10
Ekim’de Büyükşehir Belediyesi önün-
deki eyleme çağrı yapıldı. Gazi so-
kaklarında açılan fotoğraf sergisi ile
halk, bir yandan birlikte değerleriyle
yaşadığı güzel günleri bir yandan da
yıkım saldırısını direnişi fotoğraflarla
görüyor. 

İzmir-Narlıdere: 3 Ekim günü İz-
mir’in Narlıdere semtinin 2. İnönü ve
Atatürk mahallelerinde Halk Cepheliler,
yağma ve talan yasası “kentsel dönü-
şüme” karşı bildiri dağıtmaya ve birlik
çağrısı yapmaya devam ettiler. Seçim
zamanları oy avcılığı yapanlar dışında
kimsenin gelip de kapılarını çalmadı-
ğını, bir günden bir güne ne derdiniz
var diyenin olmadığını söyleyen ma-
hallelilerle sohbet edildi, yüzü aşkın
bildiri dağıtıldı. Halkı yerinden yur-
dundan edecek yıkımlara karşı ancak
örgütlenerek, direnerek karşı konula-
bileceği ifade edildi.

6 Ekim günü yine aynı mahalleye

giden Halk Cepheliler Yürüyüş der-
gisinin tanıtımını yaptılar ve kentsel
dönüşümün neleri hedeflediğini an-
latmaya devam ettiler. Birçok kişiyle
yıkımlar üzerine konuşuldu ve 31
Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

İstanbul-Avcılar: Halk Cepheliler,
7 Ekim günü Avcılar’da afişleme ça-
lışması yaptılar. Halk Komiteleri’nin
10 Ekim günü İstanbul Büyükşehir
Belediyesi önünde yapacağı eyleme
çağrı afişlerinden, Avcılar merkez pos-
tane önünde, Marmara Caddesi’nde,
metrobüs yolu güzergahlarında ve dol-
muş duraklarında olmak üzere 65 adet
asıldı. Çalışma sırasında Halk Cep-
heliler, yıkımlarla ilgili yaptıkları ko-
nuşmalarda halkın kandırıldığını, hak-
larının gasp edildiğini ve ranta yönelik
dönüşüm olduğunu söylediler.

İstanbul-Çayan Mahallesi: Halk
Cepheliler, 2 Ekim günü kapı kapı
dolaşarak, 10 Ekim’deki İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi önünde ya-
pılacak olan eylemin bildirisini da-
ğıttılar. Bildiri dağıtımı sırasında ya-
pılan konuşmalarda “AKP, kendi
emeğimizle yaptığımız evlerimizi
yıkmak istiyor, her şeye zam yapıyor,
gerici eğitim sistemini getirdi, in-
sanlarımızı sokak ortasında katledi-
yor… Bizler AKP zulmüne karşı ör-

gütlü mücadele etmeliyiz.” denildi. 

“Yıkımlara Karşı Gücümüz Bir-
liğimizdir”, “Evimizi Yıkanın Villasını
Yıkarız” ve “Mahir Hüseyin Ulaş
Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganlarının
atıldığı çalışma 1,5 saat sürdü.

İstanbul-1 Mayıs Mahallesi:
Halk Cepheliler, yıkımlara izin
vermeyeceklerini söyleyerek, tüm
halkı 10 Ekim günü İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi önünde “Birle-
şelim, Direnelim, Evlerimizi Yık-
tırmayalım!” demeye çağırdılar.
Gün içinde öğle ve akşam saatleri-
ne dek evlerin kapıları tek tek çalı-
nıp bildiriler dağıtıldı. Yaklaşık
1700 bildiri halka ulaştırıldı. Bildi-
ri dağıtımında AKP hükümetinin
mahallelerimizi TOKİ’ye, Ağaoğ-
lu’na, zenginlere peşkeş çektiği ve
yoksul halkımıza şehir merkezle-
rinden sürmek istedikleri anlatıldı.
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“Performans düşüklüğü” bahane
edilerek İMO’dan (İnşaat Mühen-
disleri Odası) işten atılan Cansel
Malatyalı, İMO önünde çadır açmış,
bunu hazmedemeyen İMO yöneti-
cileri ise polisle işbirliği yaparak,
direnen Cansel Malatyalı’nın ça-
dırına saldırılarda bulunmuş, Cansel
Malatyalı ile beraber onun direnişine
destek verenleri de gözaltına al-
dırmışlardı. Direnmeyi sürdüren
Malatyalı pes etmeyip tekrar çadır
açmak istemiş ama İMO yönetici-
leri, İMO binasının bulunduğu yer
çadır açılmasın diye iskelelerle sar-
mıştı. Buna rağmen direnmeye de-
vam eden Cansel Malatyalı ve ar-
kadaşlarını polise ihbar eden İMO,
onları yine gözaltına aldırmıştı.
Cansel Malatyalı tüm bunlara karşın
eylemini süresiz açlık grevine dön-
üştürerek devam ediyor…

* İMO'dan atıldığı işini geri
alabilmek için 6 Ekim günü dire-
nişinin 229'uncu, açlık grevinin ise
23'üncü gününü tamamlayan Cansel
Malatyalı'ya destek açlık grevi ya-
pan Halk Cepheliler İstanbul’un
yoksul gecekondu mahallelerinden,
Tayad’tan, İdil Kültür Merke-
zi’nden, Kamu Emekçileri Cephe-
si’nden ve Devrimci Mücadelede
Mimar ve Mühendisler’den bir oto-
büs Ankara’ya hareket etti. 

Ankara’da 56 kişinin katıldığı
yürüyüşle Cansel Malatyalı’nın ça-
dırına gidildi. Orada 90 kişinin ka-
tıldığı bir basın açıklaması yapılarak

Cansel Malatyalı’ya destek açlık
grevine başlandı. “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak”, “İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız”, “Direne Direne
Kazanacağız” sloganları atılan ey-
lemde emekten, mücadeleden, halk-
tan yana olan herkesin Malatyalı’nın
direnişine sahip çıkması gerektiği
vurgulandı.

Açıklamanın ardından halaylar
çekildi, sohbet edildi. Gün içerisinde
Ankara'da yapılan TMMOB Da-
nışma Kurulu’ndan çıkan mühendis
mimarlar da çadırı ziyarete geldiler.
EMO yönetiminden ve TMMOB
Kadın Komisyonu’ndan çadırı zi-
yarete gelenlerle sohbet edildi.
Süreç anlatıldı. 

Akşama doğru havanın karar-
masıyla Ankara FOSEM grubunun
hazırlamış olduğu Cansel Malat-
yalı'nın direniş sürecini kendi sesiyle
ve fotoğraf ve kamera görüntüleriyle
anlatan 12 dakikalık bir belgesel
izlendi.

* Direnen Cansel Malatyalı’nın
çadırında destek için açlık grevi
yapan Halk Cepheliler, 7 Ekim
günü yaptıkları eylemle açlık grevini
sona erdirdiler. 7 Ekim günü sabah
saatlerinde önce Cansel Malatyalı
gibi direnen HEY TEKSTİL, BE-
DAŞ, KİĞILI, ROSETEKS,
DARKMEN işçileri sloganlarla zi-
yarete gelip eylem yaptılar. Öğlene
doğru ise BDSP kitlesel bir şekilde
ziyarete gelerek eylem yaptı. Gün
boyu, saat başı atılan sloganlara

İMO’da İşten Atılan Cansel Malatyalı 
Direnişinin 238. Açlık Grevinin 32. Gününde İşini Geri İstiyor!

Cansel’in Direnişiyle Dayanışma Büyüyor!

 5 Ekim: DİSK Genel Başkanı
Erol Ekici ve KESK Yönetim
Kurulu Üyesi Akman Şimşek’ten
Cansel Malatyalı’ya Destek
Ziyareti

 5 Ekim: DİSK Genel-İş
Sendikası Avrupa Bölge’den
Cansel için basın toplantısı

 5 Ekim: Ankara İMO önünde
DMMM tarafından oturma eylemi 

 6 Ekim: TMMOB Danışma
Kurulu’nun yapıldığı Milli
Kütüphane önünde açıklama

 7 Ekim: Devrimci İşi
Hereketi, Direnişteki Hey Tekstil
ve Roseteks İşçilerinden Cansel
Malatyalı'ya Destek Ziyareti

 6 Ekim: İzmir Konak
Meydanında Devrimci İşçi
Hareketi (DİH) ve Kamu
Emekçileri Cephesi Tarafından 2
günlük Destek Açlık Grevi

 6-7 Ekim: Halk Cephesi’nde
2 günlük destek açlık grevi

 6-7  Ekim: Antalya Halk
Cephesi tarafından 2 günlük
Destek Açlık Grevi
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devam edildi. Çadıra sürekli ziya-
retçi geldi ve ziyaretçilerle direnişe
dair sohbet edildi. Halaylar çekildi. 

2 günlük açlık grevi saat
17.00’de yapılan eylemle sona er-
dirildi. Gün boyu Cansel Malat-
yalı’nın yanında olan Çağdaş Hu-
kukçular Derneği Ankara Şubesi
ve 2 günlük destek açlık grevine
giren KESK MYK üyesi Akman
Şimşek de eyleme katıldı. 110 ki-
şinin katıldığı eylemde “Cansel
Malatyalı Yalnız Değildir”, “Cansel
Malatyalı İşe Geri Alınsın”, “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak”, “İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Di-
rene Direne Kazanacağız”, “Ya-
şasın Açlık Grevi Direnişimiz”
sloganları atıldı, “Cansel Malatyalı
İşe Geri Alınsın – Halk Cephesi”
yazılı pankart taşındı.

Eylemde yapılan açıklamada,
tüm devrimci-demokratların bu
direnişe sahip çıkmasının görevleri
olduğu belirtilerek, “Ve bizler bu
görevi sonuna kadar sürdürecek,
İMO müteahhitlerine karşı Cansel
Malatyalı’nın yanında olacağız”
denildi.

* İstanbul'da direnişlerini or-
taklaştıran işçiler, 230 gündür
direnen ve 24 gündür açlık gre-
vinde olan Cansel Malatyalı'yı
7 Ekim günü ziyaret ettiler: An-
kara Necatibey Caddesi girişinde
toplanan işçiler, “İşimizi, Ekme-
ğimizi, Haklarımızı İstiyoruz Ala-
cağız, İşçiyiz Haklıyız Kazanaca-
ğız” pankartını açarak yürüyüş
kortejini oluşturdular. Hey Tekstil
ve Roseteks işçileri de kendi pan-
kartlarını açarak pankartın arka-
sında dövizleriyle birlikte yerlerini
aldılar. 

Sloganlar eşliğinde yürüyüşe
başlayan işçiler, çadırın önüne gel-
diklerinde, Cansel Malatyalı ve
ona destek olmak için 2 günlük
açlık grevinde olan Halk Cepheliler
işçileri sloganlarla ve alkışlarla
karşıladılar.

İşçiler, İMO önünde “Halk
Düşmanı İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Hesap Verecek, Direnen İşçiler”

imzalı pankartı açarak bir açıklama
yaptılar. Açıklamayı Roseteks iş-
çilerinden Meral Cin okudu.

“Müteahhitlerin yönetiminde
olan İMO, bu müteahhitlerden kur-
tulmalı, halktan emekten yana mü-
cadelesini sürdürmelidir” diyen Cin,
İMO üyelerinin de emekten, haktan
yana olan herkesin yapması gerekeni
yaparak Malatyalı’nın yanında ol-
maları gerektiğini vurguladı.

Açıklamadan sonra sohbetler
edilip, çaylar içildi. Türküler ve
marşlar söylenip, halaylar çekildi.
Roseteks işçilerinin Ankara Kö-
şebaşı Restaurant önündeki eyle-
mine gidilmek üzere Cansel Ma-
latyalı'ya mücadelesinde başarılar
dilenerek vedalaşıldı.

* DİSK Genel-İş Sendikası
Avrupa Bölge Başkanı Mehmet
Karagöz: 5 Ekim Cuma günü
sendika binasında bir basın top-
lantısı düzenleyen Karagöz;
“Cansel Malatyalı, işinden atılan
bir emekçidir. İşinden atılması
onun çalışma hakkının gasbedil-
mesidir, kabul edilemez. Ve ayrı-
ca Cansel Malatyalı’nın bu hak-
sızlık karşısında direnmesi haklı
ve meşrudur” dedi. Basın toplan-
tısı sırasında orada bulunan Avu-
kat Taylan Tanay ise söz alarak
Genel-İş olarak orada direnen
emekçilerle beraber eylemlerin
örgütlenmesi, onlarla beraber di-
renilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya DİSK Genel-İş Sen-
dikası Avrupa 1 Nolu Şube Başkanı
Hikmet Aygün, 2 Nolu Şube Baş-
kanı Hakkı Karabulut, 3 Nolu
Şube Başkanı Mevsim Gürlevik
ile şube sekreterleri, yönetim ku-
rulu üyeleri ve çok sayıda işyeri
temsil katıldı.

* DİSK Genel Başkanı Erol
Ekici, KESK MYK Üyesi Akman
Şimşek ve Genel-İş Yöneticileri
Cansel Malatyalı'yı ziyaret etti:
5 Ekim günü itibariyle 228 gündür
İMO önünde direnen ve 22 gündür
açlık grevinde olan Cansel Ma-
latyalı, 5 Ekim günü DİSK Genel
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Başkanı Erol Ekici ve KESK MYK
üyesi Akman Şimşek, Genel-İş Genel
Sekreteri Kani Beko, Genel-İş Ör-
gütlenme Daire Başkanı Remzi Ça-
lışkan, Genel-İş Eğitim Daire Başkanı
Hüseyin Yaman ve Genel-İş Mali
İşler Daire Başkanı Fahrettin Tecimer
tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette KESK MYK üyesi Ak-
man Şimşek direnişin nasıl geliştiğini
anlattı. Ardından söz alan DİSK
Genel Başkanı Erol Ekici, bedel öde-
meyi göze alarak mücadele eden
emekçilere saygı duymak gerektiğini
belirterek, “İMO, artık bu direnişi
görmeli, sorunu kendi içinde çöz-
melidir. Performans uygulamasının
bunca tartışıldığı bir dönemde per-
formans gerekçesiyle arkadaşımızın
işten atılması, kararın yeniden gözden
geçirilmesini gerektirmektedir” dedi.
Ekici, DİSK olarak Cansel Malat-
yalı’ya destek olacaklarını söyledi.

Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası

7 Ekim’de yazılı açıklama yapan
Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı İstanbul Şubesi 22. Dönem Şube
Yönetim Kurulu, “Sürecin
TMMOB’un emekten yana duruşunu
zedelediği ve örgütümüzü içinden çı-
kılmaz bir noktaya götürdüğü açıktır.
Sorunun çözümü poliste, savcılıkta
değildir. Cansel Malatyalı’nın gü-
venceli iş talebi karşılanmalı ve kendisi
hakkında yapılan suç duyuruları geri
çekilmelidir. İşini geri alabilmek için
her türlü saldırıya rağmen bedenini
açlığa yatırmış olan bir emekçiye
destek vermek insanlık görevidir. So-
runun daha fazla büyümesine ve geri
dönülmesi mümkün olmayan sonuçlar
doğurmasına izin verilmemelidir.
TMMOB‘nin çalışma anlayışı, ilkeleri,
emekten ve insandan yana duruşu ile
soruna sağduyulu yaklaşıldığında çö-
züm olanakları bulunacaktır. Sorunun
çözümü için tarafları derhal göreve
çağırıyoruz” dedi.

Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB’a bağlı Fizik Mühend-

isleri Odası İstanbul Şubesi 10. Dönem
Şube Yönetim Kurulu da 8 Ekim’de

yaptığı yazılı açıklamada, “Gelinen
aşamada olayın karakol ve adliye
kıskacında kriminalize edilmesi, çö-
zümsüzlüğü derinleştirmektedir. Buna
karşılık sorun TMMOB’un emekten
yana ve demokratik kimliğine yakışır
bir olgunlukla çözüme kavuşturul-
malıdır. Konu İnşaat Mühendisleri
Odası’nın iç sorunu olmaktan çıkmış
ve TMMOB yönetici organlarının
devreye girmesini ve sorumluluk al-
masını gerekli kılacak bir noktaya
gelmiştir.

Dolayısıyla başta İnşaat Mühend-
isleri Odası olmak üzere TMMOB
üst kurullarının ve bağlı tüm odaların
gerekli duyarlılığı göstererek Cansel
Malatyalı’nın taleplerinin dikkate
alınması ve mağduriyetin ortadan
kaldırılması için üstlerine düşen so-
rumluluğu yerine getirmelerini bek-
liyoruz” denildi.

Maden Mühendisleri Odası
Cansel Malatyalı’nın eylemine

destek veren TMMOB üyesi odalar-
dan birisi de Maden Mühendisleri
Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu
oldu.

10 Ekim tarihli yazılı açıklamala-
rında, “TMMOB örgütlülüğü yöneti-
cilerinin olayın çözüm sürecine dahil
olmasını bekledik ancak sonuç alıcı
bir çalışma görmedik. Bu konu bir
odanın iç işleri noktasını çoktan aşmış
ve TMMOB organlarının müdahale
etmesi gerekli duruma gelmiştir.
TMMOB ve bağlı tüm odaların yö-
neticilerini göreve ve sorumluluk
almaya çağırıyoruz” denildi.

Elektrik Mühendisleri
Odası

“TMMOB Örgütlülüğüne ve Ka-
muoyuna” başlığıyla Elektrik Mü-
hendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yö-
netim Kurulu tarafından yapılan 10
Ekim tarihli açıklamada ise, “Sorunun
çözümünün polis, savcılık değil ta-
rihsel misyonuyla her daim hak arama
mücadelesinde emekten yana taraf
olmuş TMMOB çatısı altında oldu-
ğunu düşünüyoruz. (...) İşini geri is-
teyen Cansel Malatyalı muhatap alın-

malı, güvenceli iş talebi karşılanmalı,
eylemi hakkında yapılan suç duyurusu
geri çekilmelidir” denildi.

Antalya
Antalya Halk Cephesi, Cansel

Malatyalı’ya destek vermek için 6
Ekim günü iki günlük açlık grevine
başladı. Kışlahan Meydanı’nda ya-
pılan eylemde, “Cansel Malatyalı
Yalnız Değildir!”, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız!” sloganları atıldı. 

Cansel Malatyalı’nın direniş sü-
recinin anlatıldığı eylemde kendine
“emeğin yılmaz savunucusu” diyen
İMO’nun, bir emekçinin direnişini
görmezden gelebilmek için binasının
önüne bariyerler kuracak kadar aciz-
leştiği vurgulandı. “Hiçbir bariyer,
hiç bir baskı direnmekte kararlı olanın
önünde engel olamaz, olamadı da”
denilen eylemde destek açlık grevi
için pankart ve dövizler yerleştirildi.
Eylemde okunan açıklama, Cansel
Malatyalı’nın direnişini anlatmak
için halka dağıtıldı. 5 kişinin yaptığı
açlık grevi eylemi, 7 Ekim günü ya-
pılan basın açıklaması ile sona erdi. 

İzmir
Cansel Malatyalı’nın direnişini

desteklemek için İzmir Konak’ta bu-
lunan Eski Sümerbank önünde 1
günlük açlık grevi yapıldı. Devrimci
İşçi Hareketi ve Kamu Emekçileri
Cephesi’nin beraber yaptığı eylemde,
“Cansel Malatyalı İşe Geri Alınsın!”
pankartı açıldı. “Direnen İşçiler Onu-
rumuzdur”, “Cansel Malatyalı İşi,
Emeği, Onuru İçin Direniyor”, “Can-
sel Malatyalı Direnişinin 229. Açlık
Grevinin 23. Gününde” dövizleri ile
bir açıklama yapılmasının ardından
açlık grevi başladı. 

Cansel Malatyalı’nın direniş süreci
ve İMO’nun polisle yaptığı işbirli-
ğinin anlatıldığı açıklamada,
“İMO’nun işbirlikçi tavrını kınıyoruz.
Cansel Malatyalı’nın onurlu direni-
şinde sonuna kadar yanındayız” de-
nildi. Açıklamanın ardından iki kişi
açlık grevine başladı. Halk Cephe-
si’nin de destek verdiği eyleme 24
kişi katıldı.

6 Ekim Cumartesi günü başlayan
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1 günlük destek açlık grevi, 7 Ekim
Pazar günü saat 14.00’de yapılan
basın açıklamasının ardından bitirildi.
Yapılan eylemde 250 adet bildiri da-
ğıtıldı, 400 adet imza toplandı.

Cansel Malatyalı Süresiz
Açlık Grevinde! Direnenlere
Sahip Çıkmak Emekten
Yana Sendikaların,
Demokratik Kitle
Örgütlerinin Temel
Görevidir!

Kamu Emekçileri Cephesi,
KESK’e bağlı sendika şube yöneti-
cileri ile aşağıdaki taleplerle Cansel
Malatyalı’nın direnişini destekleyerek
işine geri dönmesi için bir imza kam-
panyası başlattı. 

KESK’e bağlı 52 sendika Şube
ve yöneticisinin imza attı. metinde
şöyle deniyor: “Biz aşağıda imzası
olan sendika yöneticileri ilericiliği,
demokratlığı, devrimciliği; emekten
yana sendikacılığı ve oda yöneticiliğini
tartışma konusu haline getiren bu du-
rum karşısında şu noktaları belirtmeyi

zorunlu bir görev olarak görüyoruz:

-Cansel Malatyalı (PERFOR-
MANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİY-
LE) işinden atılan bir emekçidir. İşin-
den atılması onun çalışma hakkının
gasp edilmesidir. Kabul edilemez.

-Cansel Malatyalı’nın bu haksızlık
karşısında direnmesi haklı ve meş-
rudur.

-Cansel Malatyalı’nın işimi geri
istiyorum diyerek İMO’ya pankart
asması, İMO önünde kurduğu çadırda
direnmesi gibi meşru ve haklıdır.

-Demokratik bir kurum olduğu
iddiasındaki İMO yönetiminin polis
çağırması ve direnen bir emekçiyi,
ona destek verenleri polise hedef
göstermesi, gözaltına aldırması, da-
vacı olması savunulamaz.

-Bir emekçinin direnişini, eylemini
“alçakça bir saldırı” olarak nitelemek
demokrat, emekten yana bir kurumun
dili ve anlayışı olamaz.

-İMO ve TMMOB Yönetim Ku-
rulları Cansel Malatyalı’nın talebini
görmezden gelmeye son vermeli ve
bu sorunu bir an önce çözmelidir.
Çözüm Cansel Malatyalı’nın işe geri
alınmasıdır.

-KESK Yürütme Kurulu yaptığı
kınama açıklamasını geri almalı,
KESK ve KESK’e bağlı sendikalar
Cansel Malatyalı'nın işine geri dön-
mek için sürdürdüğü direnişe destek
olmalı, sorunun çözümü için harekete
geçmelidir” 

Bu çağrıya ülke çapında KESK’e
bağlı 52 sendika Şube ve yöneticisi
imza attı. Yer nedeniyle imzaları bu-
rada yayınlayamıyoruz. 

Cansel Malatyalı'nın işe
geri alınması için İMO Ge-

nel Merkezi ile İMO Ankara
Şubeye faks çekelim ve mail

gönderelim
İletişim bilgileri aşağıdadır:

İMO GENEL MERKEZİ

Faks: 0 312 294 30 88 

e-mail: imo@imo.org.tr

İMO ANKARA ŞUBESİ

Faks: 0 312 294 30 66 

e-mail: imoankara@imo.org.tr

Gerçekleri bir
tek biz yazacağız.
Gerçekleri söyle-
mek cesaret ister. Çünkü bunun bir
bedeli var. Bu bedeli ödeyecek olan-
larsa bir tek devrimcilerdir. Bu so-
rumlulukla kapıları çalacak, sesimizi
duyurmadık kimse bırakmayacağız.

İstanbul: İstanbul Küçükarmut-
lu'da 3 Ekim günü Yürüyüş dergi-
sinin toplu şekilde dağıtımı yapıl-
dı. Akşam saat 17.30'da başlayan
dergi dağıtımın 19.00'a kadar sür-
dürüldü. Toplam 140 dergi halka
ulaştırıldı.

Mersin: Dev-Genç’liler, 7 Ekim
günü Demirtaş ve Yumuktepe ma-

hallelerinde Yürüyüş dergisinin da-
ğıtımını yaptı. Dergi dağıtımı bo-
yunca mahallelerdeki kahvelere, es-
naflara ve evlere giren Dev-Genç’li-
ler, 50 dergiyi halka ulaştırdılar.
Halkla sohbet edilerek, AKP iktida-
rının zulmünden ve bu zulme karşı
milyonları örgütleyeceklerinden bah-
settiler. 

Adana: 9 Ekim günü Halk Cephe-
liler, Adana-Akkapı’daydılar. Yürüyüş
dergisinin tanıtımını ve dağıtımını
yapan devrimciler halka, “Milyonları
Örgütleyeceğiz” kampanyasını, Can-
sel Malatyalı’nın direnişini ve genel

olarak AKP
zulmünü an-
lattılar. Dev-

rimcileri sahiplenen Akkapı halkı
Halk Cephelilere kahve pişirip, po-
ğaça ve simit ısmarlayarak “Biz de
sizinleyiz” dedi. Yapılan dağıtımda
17 Yürüyüş dergisi halka ulaştırıldı.

Gerçekleri Anlatmaya Devam Edeceğiz!
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“Bizim işçimiz ayaklanmıyor”, “Es-
kiden işçiler böyle değildi” söylemle-
rinin arkasına sığınarak statükolarını
korumaya çalışan düzen sendikacıla-
rına, sendikasız, tamamen kendi imkan
ve iradeleriyle direnen işçiler ders ve-
riyor. İşten atılmalarına, kıdem tazmi-
natlarının ödenmemesine karşı direnen
işçilerin ortaklaştırdıkları eylemleri
yedinci haftasına girdi. Sendikaların ör-
gütleyemedikleri işçiler, direnişin et-
rafında örgütlenmeye, direnişe yeni bir
halka olarak eklenmeye devam ediyor.
Bu hafta işçilerin ortak eylemine Elit
Çikolata işçileri de katıldı.

İşçilerin İstanbul Taksim’de ortak-
laştırdıkları eylemlerinin yedincisi 6
Ekim günü yapıldı. “İşimizi, Ekmeği-
mizi, Haklarımızı İstiyoruz, Alacağız
- İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız” pan-
kartı arkasında toplanan işçiler, kendi
direnişlerini anlatan pankartlarını da
açarak Taksim Meydanı’nda kortejle-
rini oluşturdular. İşçiler, “HEY Tekstil,
Roseteks, BEDAŞ, Darkmen İşçileri,
Cansel Malatyalı ve Kiğılı Direnişçi-
si Didem Sorhun Yalnız Değildir”,
“Direnen İşçiler Yalnız Değildir”, “İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız!” slogan-
larıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe
geçtiler.

Yürüyüş boyunca yapılan konuş-
malarda, onurunu korumak için dire-
nen, mücadele eden işçiler olarak yine
yürüyüşte olduklarını söyleyen işçiler,
“Bu çağrı, tüm emek ve onur müca-
delesi verenleredir. Bu çağrı, emek ve
ekmek mücadelesidir. Bu çağrı, onur
mücadelesidir. Bu çağrı, adalet müca-

delesidir” diyerek, herkesi bu müca-
deleye destek vermeye çağırdılar.

Galatasaray Lisesi önüne kadar ya-
pılan yürüyüşün ardından, burada bir
açıklama yapıldı. Direnişteki Kiğılı
işçisi Didem Sorhun yaptığı açıkla-
mada, kendilerini sömüren, bununla da
yetinmeyip haklarını vermeden kapının
önüne koyan patronlara karşı yedi haf-
tadır yürüdüklerini belirterek, onuruna
sahip çıkan tüm işçileri her cumartesi
günü yapılan bu ortak eyleme katıl-
maya, birleşerek direnişin gücünü bü-
yütmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından hep beraber
Çav Bella marşı söylendi.

Eylemde son olarak bir konuşma
yapan Avukat Taylan Tanay, bu eylemin
İstanbul başta olmak üzere, Türki-
ye’nin her yerindeki direnişleri birleş-
tirmeyi hedeflediğini söyledi. Tanay,
İMO’ya karşı direnişini süresiz açlık
grevine dönüştüren Cansel Malatyalı’ya
destek için direnen işçiler olarak An-
kara’ya gideceklerini açıkladı.

Eyleme bu hafta dahil olan Elit Çi-
kolata işçileri “Elit İşçisi Yalnız De-
ğildir” sloganıyla selamlandıktan son-
ra eylem sona erdi.

Darkmen İşçileri: Darkmen, ihra-
cat yapan bir tekstil firması. Firmanın
Güngören’de kurulu bulunan fabrikasında
işçilere kölece çalışma koşulları dayatı-
lıyor. İşçiler, yasal olarak tatil olmasına
karşın dini-resmi bayramlarda zorla ça-
lıştırılıyorlar. Zorla çalıştırılan işçilere me-
sai ücretleri de ödenmiyor. Darkmen fab-
rikasında çalışan 9 işçi, bu kölece çalış-
ma koşullarını kabul etmeyip, resmi

bayram olan 30 Ağustos’ta tatil hakları-
nı kullandıkları için, hiçbir hakları öden-
meden 31 Ağustos 2012 tarihinde işten
çıkartıldılar.

Darkmen işçileri, ödenmeyen hakla-
rı için 6 Ekim’de Güngören’deki fabri-
kanın önündeydiler. Güngören Stadı
önünde toplanan işçiler, yolu trafiğe ka-
patarak “Mehmet Dark- Mustafa Dark-
Sibgetullah Dark Çaldığın Haklarımızı İs-
tiyoruz Alacağız” pankartını açıp, “İşçi-
yiz Haklıyız Kazanacağız”, “İşçi Uyuma
Emeğine Sahip Çık”, “Susma Sustukça
Sıra Sana Gelecek”, “Direne Direne
Kazanacağız” sloganlarıyla fabrika önü-
ne kadar yürüdüler. 

Fabrika önünde yaptıkları açıkla-
mada, haklarını alıncaya kadar dire-
neceklerini belirten Darkmen İşçile-
ri’nin eylemi 1 saat boyunca devam etti.
Fabrikada çalışan diğer işçilerin eyle-
mi görmemesi için patron tarafından 1
saat erken paydos ettirildikleri öğre-
nildi. 17 kişinin katıldığı eylem slo-
ganlarla sona erdi.

Roseteks İşçileri: 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde işten çı-
kartılan çoğu kadın Roseteks işçileri 12
haftadır yürüttükleri mücadelelerine
kararlılıkla devam ediyor.

Roseteks patronlarının, hukukun
karanlık sokaklarında işçilerin hakla-
rını gasp etmesine izin vermeyen işçi-
ler, patronun büyük ortağı olduğu Kö-
şebaşı önünde eylemlerini sürdürü-
yorlar. Daha önce her hafta cumartesi
ve pazar günleri Köşebaşı Restau-
rant’ın Levent ve Nişantaşı şubelerin-
de eylem yapan işçiler, 5 Ekim tarihinde

EMEK

HEY TEKSTİL, ROSETEKS, BEDAŞ, DARKMEN, KİĞILI, ELİT ÇİKOLATA...

Direniş, İşçileri Birleştiriyor!
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EMEK

saat 20.00’da aynı anda Levent, Ni-
şantaşı, Bakırköy (Galeria), Beylikdü-
zü ve Caddebostan şubeleri önünde ey-
lemdeydiler. İşçiler aynı gün eylemle-
rini saat 22.00’da bu kez de Orta-
köy’de bulunan Reina Köşebaşı Res-
tauran önüne taşıdılar.

İstanbul polisinin büyük önlemler al-
dığı, neredeyse olağanüstü hal ilan etti-
ği açıklamalar sırasında ağır silahlar ve
toma adı verilen müdahale araçları res-
taurantların önünde hazır tutuldu. Poli-
sin tüm baskı ve tehditlerine karşın işçiler
haklı ve meşru eylemlerini sürdürdüler.

Bakırköy Köşebaşı: Galeria isim-
li alışveriş merkezinde bulunan res-
taurant önünde saat 20.00’da başlayan
eylemde işçiler “Köşebaşı Patronları-
nın Çaldıkları Haklarımızı İstiyoruz,
Direnen Roseteks/Köşebaşı İşçileri”
imzalı pankartlarını açtılar. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Hakkımızı Kö-
şebaşı’na Yedirmeyiz, Direne Direne
Kazanacağız, Kurtuluş Yok Tek Başı-
na” sloganlarının atıldığı eylem saat
22.00’a kadar devam etti.

Beylikdüzü Köşebaşı: Saat
20.00’da başlayan eylemde işçiler
“Köşebaşı Patronlarının Çaldıkları
Haklarımızı İstiyoruz,  Direnen Rose-
teks/Köşebaşı  İşçileri” imzalı pan-
kartlarını açtılar. Restaurant çevresin-
de yoğun güvenlik önlemi alan polis iş-
çileri restauranta yaklaştırmamak için
baskı yaptı. Geri adım atmayan işçiler,
restorant önüne kadar geldiler. “İşçiyiz
Haklıyız Kazanacağız, Hakkımızı Kö-
şebaşı’na Yedirmeyiz, Direne Direne
Kazanacağız, Kurtuluş Yok Tek Başı-
na” sloganlarının atıldığı, yoldan geçen
araçların kornalarıyla destek verdiği ey-
lem saat 22.00’a kadar devam etti.

Levent Köşebaşı: İşçiler saat
20.00’da Köşebaşı’nın merkezinin bu-
lunduğu Levent’te restoranta 100 met-
re mesafede yolu trafiğe kapatarak yü-

rümeye başladılar. “Köşebaşı Patronla-
rının Çaldıkları Haklarımızı İstiyoruz,
Direnen Roseteks/Köşebaşı İşçileri” im-
zalı pankartlarını taşıyan işçiler tam 12
haftadır eylem alanına dönüştürdükleri
restaurant önüne geldiklerinde yine po-
lis barikatıyla karşılaştılar. Restaurantın
bulunduğu Çamlık Sokak bir kez daha
polis tarafından kapatılmıştı. İşçiler,
“İşçilere Değil Hırsızlara Barikat, İşkence
Yapmak Şerefsizliktir” sloganlarını ata-
rak barikatın önünde oturmaya başladı-
lar. “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız, Hak-
kımızı Köşebaşı’na Yedirmeyiz, Direne
Direne Kazanacağız, Kurtuluş Yok Tek
Başına” sloganlarının atıldığı eylem
saat 22.00’a kadar devam etti. Eyleme
Devrimci Mücadelede Emekliler ile
Halk Cephesi destek verdi.

Nişantaşı Köşebaşı: Saat 20.00’da
Teşvikiye Camii’nin önünde toplanan
işçiler yolu trafiğe kapatarak restaurantın
olduğu sokağa kadar yürüdüler. İşçile-
re, Halk Cephesi, Grup Yorum ve sen-
dikalardan kadınlar da destek verdi. Res-
taurantın bulunduğu sokak bir kez daha
polis barikatıyla giriş ve çıkışlara bari-
kat kurularak kapatıldı. İşçiler barika-
tın önünde bir açıklama yaptılar. İşçi-
ler adına açıklamayı okuyan Meral
Özyürek, tüm baskılara rağmen diren-
meye ve mücadele etmeye devam ede-
ceklerini belirtti. Grup Yorum’un marş-
larıyla destek verdiği eylem, işçilerin
restoranttan Teşvikiye Camii’ne doğru
tekrar yürüyüşe geçmesiyle saat
22.00’da  tamamlandı.

Caddebostan Köşebaşı: Bağdat
Caddesi’nde bulunan Köşebaşı Res-
taurant önünde işçiler “Köşebaşı Pat-
ronlarının Çaldıkları Haklarımızı İsti-
yoruz, Direnen Roseteks/Köşebaşı İş-
çileri” imzalı pankartlarını açtılar. Res-
taurant çevresinde yoğun güvenlik
önemli alan polisin, işçilerin Restaurant
önünde açıklama yapamayacağı, aksi
takdirde gözaltı yapacakları tehdidine

Roseteks İşçileri Hakları İçin Direnmeye ve
Mücadeleye Devam Ediyor!

5 Ekim’de 5’i Aynı Anda Olmak Üzere 6 Köşebaşı
Restaurant Önünde Taleplerini Haykırdılar: 

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
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karşın işçiler sloganlarla eylemlerini sür-
dürdüler. Açıklama yapan işçilerin en
sık attığı slogan “İşçilere Değil Hır-
sızlara Barikat” ile “İşçiyiz Haklıyız Ka-
zanacağız” sloganı oldu.

Rei̇na Köşebaşı: İşçiler, tazminat-
larını çalan patronlarının peşinde bu kez
İstanbul’un lüks semti Ortaköy’deydi-
ler. İşçiler, burjuvaların, onların alın-
terinden çaldıklarıyla eğlendikleri Rei-
na önüne geldiklerinde onları bir kez
daha polis karşıladı. Polisin Reina
önünde basın açıklaması yapamaya-
caklarına ilişkin tehditlere boyun eğ-
meyen işçiler tam Reina’nın önünde

pankartlarını açıp ardından  açıklama
yaptılar. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdü-
rünün bizzat yönettiği yüzlerce çevik
Kuvvet ve sivil polisin Reina için aldığı
tüm önlemler işçilerin kararlılığı sonucu
boşa çıktı. “İşçilere Değil Patronlara Ba-
rikat, İşkence Yapmak Şerefsizliktir, İş-
çiyiz Haklıyız Kazanacağız, Direne
Direne Kazanacağız” sloganlarının atıl-
dığı eylem, saat 24.00’da son buldu.

“Haklarımızı Alana Kadar
Direnmeye Devam Edeceğiz”

Kendilerini sömürerek yurtiçinde
ve yurtdışında toplam 18 taneden olu-
şan restoranlar zinciri kuran, ardından

da hiç bir haklarını vermeden işten atan
Köşebaşı Restaurant patronlarına kar-
şı Roseteks işçilerinin eylemleri 13. haf-
tasında. Bir gün önce beş ayrı Köşebaşı
Restaurant önünde eylem yapan Rose-
teks işçileri, 6 Ekim günü, Taksim’de-
ki ortak eylemin ardından Levent’te bu-
lunan Köşebaşı Restaurant önüne gi-
derek her cumartesi yaptıkları eylem-
lerine devam ettiler.

Yolu trafiğe kapatarak yürüyüş ya-
pan işçiler Köşebaşı önünde yine polis
barikatıyla karşılaştılar. Barikatıkın
önünde açıklama yapan işçiler, slo-
ganları, şiirleri ve marşlarıyla iki saat
oturma eylemi yaptılar.

Tecrite Karşı Mücadele Platformu
(TKMP), son süreçte hapishane içinde
devrimci tutsaklara yönelik işkence
politikalarıyla gündeme gelen Tekirdağ
1 No’lu F Tipi Hapishanesi 2. Müdür-
lerinden Haydar Ali Ak’ı hapishane
önünde teşhir etti.

3 Ekim günü, bir otobüsle sabah Ok-
meydanı’dan hareket eden TKMP bi-
leşenlerine üye 32 kişi, 12.30’da Te-
kirdağ F Tipi Hapishanesi önüne geldi.

“İşkenceci Haydar Ali Ak’tan Hesap
Soracağız!” ve “Tecrite Son!” yazılı ve
TKMP imzalı iki pankart açan bileşen-
ler, “İşkencecilerden Hesap Soraca-
ğız!”, “İnsanlık Onuru İşkenceyi Yene-
cek!”, “Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mü-
cadelemiz!”, “Tecrite Son!”, “Devrim-
ci Tutsaklar Onurumuzdur!” sloganlarını
attı.

Daha sonra TKMP adına Pınar Ka-
laycı tarafından bir açıklama yapıldı.
Kalaycı, “Tecrit sistemine dayalı F tipi
hapishaneleri hep hak ihlalleri ile anıl-
dı ve anılmaya devam ediyor” diyerek
başladığı açıklamada, Haydar Ali Ak’ın
yaptığı işkenceleri aktardı:

“* Sabah sayımında Haydar Ali
Ak’ın gözetiminde bir grup gardiyan, üç
hücredeki tutukluları darp etti. Sayım ye-
rine arama işlemi yapıldı. Bir tutsak ya-
ralandı ve tutsaklara hücre cezası veril-
di. 

* Kağıttan yapılan el ürünü kalem-
liğe Ak el koydu. Buna itiraz eden tut-
sağa ‘memura karşı gelmek’ten beş gün
tek kişilik hücre cezası verildi. 

* Televizyon masasını yükseltmek
için kullanılan çekpas sopalarına el
konuldu, itiraz edenlere ceza verildi. 

* Aynı hücredeki ‘mühürsüz’ kitap-
lara el konuldu. İtiraz edenlere disiplin
cezası... İki battaniyeye ‘fazla’ denile-
rek alındı. Tutsaklar, ‘Battaniye idare-
ce verildi’ diye itirazda bulununca, beş
gün tek kişilik hücreye konuldu. Su pet-
lerine ‘fazla’ diye el kondu. 

* Sayımda Ak, tutsak Muzaffer Öz-
türk’e ‘Günaydın’ dedi. Öztürk ise,
‘Arkadaşlarımıza saldıran, işkence ya-
pana günaydın demem’ deyince Ak,
‘Sen teröristsin’ diye karşılık verdi.
Öztürk’e disiplin cezası... 

* Hücreler arasında kullanılan ile-
tişim topları gerekçe gösterilerek ara-
ma yapılacağı söylendi. İtiraz eden iki
tutsak zorla havalandırmaya çıkarılarak
dövüldü. Ak, ‘Gece 3’te basarım, kim-
se bana bir şey diyemez, istediğimi ya-
parım, sizi gebertirim’ dedi. 

* Üç tutsak, ani aramaya itiraz edin-
ce darp edildi ve hücreleri talan edildi.
Aynı gün ‘kapılara vurduğu’ gerekçe-
siyle Hüseyin Uzundağ süngerli hücreye
atıldı, Murat Aktaş dövüldü. 

* Kapılara vuruluyor diye bir tutsak

darp edildi ve süngerli hücreye atıldı. İş-
kenceler sonucu tutsak, kan işedi ve
daha sonra kendisine disiplin cezası ve-
rildi. 

* Sayım sonrası radyo, meyve bı-
çağı, radyo kulaklığı ve radyo antenle-
ri alındı ve disiplin cezası verildi. Aynı
gün bir tutsağın kolu kırıldı. 

* Sayımda bir tutsak darp edildi, rad-
yo ve kulaklık kablosuna el konuldu ve
iki gün hücre cezası verildi. Aynı gün Ali-
gül Alkaya, Müdür Ak tarafından darp
edildi, bir gün de hücre cezası verildi. 

* Kaan Nakay’ın panosundaki re-
simlere el konuldu. 

* Müdür Ak, sloganlarla protesto
edilince bütün tutsaklara birer gün tek
kişilik hücre cezası verildi. 

* Disiplin soruşturması için ifadeye gi-
den Özcan Bayram, tokatlandı. Bir gün
hücre ve 1 ay ziyaret yasağı verildi. 

* Hakan Karabey, Ak’ın emri üze-
rine altı saat süngerli hücrede kaldı ve
bizzat Ak tarafından yumruklandı. Ka-
rabey, açılan soruşturma sonucunda, se-
kiz gün hücre, bir ay da iletişim yasa-
ğı aldı.”

Anlatılan bu işkenceler, Haydar Ali
Ak’ın halk düşmanlığını çok açık ola-
rak gözler önüne serdi. Açıklama oku-
nurken sivil birinin hapishane içerisin-
den kamera çekimi yapmasına müda-
hale edilerek, çekim yapması engellendi.

Devrimci Tutsaklara Saldırılar Cevapsız Kalmayacak

İşkenceci Müdür Haydar Ali Ak İşkencelerinin
Hesabını Verecek
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Halk Cephesi’nin başlatmış ol-
duğu “AKP Zulmüne Karşı İşçi Me-
mur Gençlik Tüm Halk Birleşeceğiz,
Milyonları Örgütleyeceğiz” kampan-
yasının çalışmaları, bildiri dağıtımı,
aile ziyaretleri ve afişlemeyle devam
ediyor.

İstanbul-Gazi Mahallesi
3 Ekim günü Halk Cepheliler,

“Milyonları Örgütleyeceğiz” kam-
panyası kapsamında çalışmalarına
konfeksiyon atölyesi gezisiyle devam
ettiler. AKP zulmünün anlatıldığı atöl-
yede, yaklaşık 15 işçi anlatılanları il-
giyle dinledi. Saat 17.00’de verilen
çay molasında, yapılan konuşma sı-
rasında, Pablo Neruda’nın “Halk”
şiiri de okunarak, çalışanlara halk
gerçekliğimiz bir de şiirle anlatıldı.
Ardından Halk Cepheliler bir daha
alanlarda AKP zulmüne karşı omuz
omuza olma dileklerini ileterek ayrıldı.
Halk Cepheliler zulmün, sömürünün
olduğu her yerde her alanda ezilenlere
umut olmaya devam edecek.

İstanbul-İkitelli
28 Eylül günü Atatürk Mahalle-

si’nde 10 adet “AKP Zulmüne Karşı
Direneceğiz”, “İşçi, Memur, Gençlik
El Ele Bağımsız Türkiye İçin Mü-
cadeleye”, “Açlığa ve Zulme Karşı
Birleşelim Savaşalım Kazanalım.
Hesap Soralım Birlik Olup Vuralım”
yazılamaları yapıldı.

İstanbul-Bağcılar
6 Ekim günü Bağcılar Yenima-

halle'de bildiri dağıtıldı. Dağıtım bo-
yunca AKP'nin katil polisi Halk Cep-
helileri, akrep diye tabir edilen zırhlı
araçla taciz etti. Polisin tacizleri,
Halk Cepheliler tarafından halka ya-
pılan konuşmalarla ve atılan slogan-
larla teşhir edildi. Halkın devrimcileri
sahiplenmesi işkenceci katilleri iyice
tahammülsüzleştirdi. Öyle ki, bildiri
dağıtan Halk Cephelileri akreple ez-
meye çalıştılar. Bunun üzerine Halk

Cepheliler ve mahalle halkı tara-
fından ''Katil Polis Mahalleden
Defol”, “AKP Zulmüne Direne-
ceğiz '' sloganları atıldı. 

Bildiri dağıtımı bitirilirken,
Karanfiller Kültür Merkezi önünde
bulunan kitleye polis akrep ile
saldırdı. Akrebi kitlenin üzerine
süren katil polis sloganlarla ma-
halleden kovuldu. Sonrasında hal-
ka yapılan konuşmalarda, ''Hal-
kımız , halk düşmanı katil polisler
bugün burada devrimcilere saldı-
rıyor; buna izin verirsek yarın so-
kakta yürümemize de karışacaklar,
bugün en demokratik haklarımızı
kullanmamıza tahammül edeme-
yen ve pervasızca devrimcilere
saldıran işkenceci katillere karşı
birlik olup, mücadele etmeliyiz.''
denildi. Halkın sokağa inerek dev-
rimcileri sahiplenmesiyle beraber
katiller çok sayıda akrep, panzer
ve toma adı verilen zırhlı araçlarla
mahalleyi abluka altına aldı ve
kültür merkezi önünde bulunan
kitleye saldırdı. 

Ezmek için kitlenin üzerine
akrep süren katiller, bununla da
yetinmeyip, kitleye ateş ettiler.
Halk Cepheli 9 kişi işkenceyle
gözaltına alındı. 

Bağcılar Halk Cephesi tara-
fından polisin saldırısıyla ilgili
yapılan açıklamada, “Devrimcilere
saldırarak halkı sindirmeyi amaç-
layan AKP ve onun işkenceci katil
polisleri amaçlarına ulaşamaya-
caklar, baskının olduğu her yerde
direnişte olacak!” denildi.

Bu saldırı ve gözaltıları protesto
etmek için 8 Ekim'de mahallede yü-
rüyüş yapıldı. Karanfiller Kültür
Merkezi önünden, “Mahallemizi Sa-
vunacağız Baskılar Bizi Yıldıramaz
Gözaltılar Serbest Bırakılsın - Ka-
ranfiller Kültür Merkezi" pankartının
arkasından yürüyüşe başlayan kitle,
sokaklardan “Gözaltılar, Tutuklama-
lar, Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Göz-

altılar Serbest Bırakılsın”, “Katil
Polis Mahalleden Defol”, “Katil Polis
Hesap Verecek”, “İşkencecilerden
Hesap Sorduk Soracağız”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz”, “Bağ-
cılar Faşizme Mezar Olacak” slo-
ganlarıyla geçerek Ahmet Kabaklı
Caddesi’ne çıktılar. 

Cadde boyunca devam eden yü-
rüyüş sonunda Barbaros Fırını önünde
bir açıklama yapıldı. Polisin saldırı-

AKP’nin Zulmüne Uğrayan
Tüm Halkı Kendi Sorunları
Etrafında Örgütleyeceğiz!

İSTANBUL-KÜÇÜKARMUTLU

İSTANBUL-SARIGAZİ

ANKARA

İSTANBUL 
DEVRİMCİ İŞÇİ HAREKETİ 



sının anlatıldığı açıklamada, saldırı
sonucunda birçok kişinin yaralandığı
belirtilerek, “Yoldaşlarımıza yapılan
her şeyin hesabını soracağız. Öfkemiz
ve kinimiz her geçen gün artıyor.
Mahallemize AKP’nin katil polisini
sokmayacağız” denildi. 

Açıklama okunduktan sonra kitle
tekrar aynı şekilde Karanfiller Kültür
Merkezi önüne doğru yürüyüşe geçti.
Eylem 60 kişinin katılımıyla sona
erdi. Ardından AKP'nin katil polisi,
akrep diye bilinen zırhlı araçlarıyla
sokağın sonundan Halk Cepheliler’i
taciz etmeye çalıştı. Halk Cepheliler
katil polisin üzerine yürüyüp mahal-
leden kovdular.

İstanbul-Sarıgazi
4 Ekim’de Sarıgazi merkezinde

pankart asıldı ve yazılama yapıldı.

6 Ekim’de ise Sarıgazi Demokrasi
Caddesi girişinde “Milyonları Ör-
gütlüyeceğiz” masası açıldı. Masada
800 yüz bildiri dağıtıldı. 10 Ekim’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önün-
de yapılacak olan eylemin çağrıya-
pıldı. Masaya halkın ilgisi büyüktü.
3 saat süren kampanya çalışmasında
10 adet Yürüyüş dergisi dağıtıldı.
Ayrıca gün içerisinde 50 adet afiş
asıldı.

İstanbul-Armutlu 
Armutlu'da “Milyonları Örgütle-

yeceğiz” kampanyası çerçevesinde
mahallenin çeşitli yerlerine yazılama
yapıldı. Ayrıca mahalledeki minibüs
yolu üzerine de “AKP Zulmüne Di-
reneceğiz Milyonları Örgütleyeceğiz”

yazılı pankart asıldı. 

İstanbul-Avcılar
5 Ekim günü Avcılar’da afişleme

ve bildiri dağıtımı yapıldı. Merkez
Marmara Caddesi, postane önü ve
metrobüs yolu güzergahında yapılan
çalışmada halkın ilgisiyle, 20 afiş
asıldı ve 200 bildiri dağıtıldı.

Ayrıca her hafta olduğu gibi ev
ziyaretlerine devam edildi. 4 Ekim
akşamı Cihangir Mahallesi’nde zi-
yaret edilen aileyle yapılan sohbette;
sermayenin çıkarları için emperya-
lizmin ve yerli işbirlikçilerinin ülkeleri
işgal ettiğinden ve halkları sömür-
düğünden bahsedildi. Onurlu bağım-
sız bir ülkenin ve halkların özgürlü-
ğünün yine halkların örgütlü gücüyle
geleceğine değinildi. Aile, AKP ik-
tidarına karşı milyonların örgütlen-
mesi kampanyasına katılacaklarını
ifade ederek, ziyarete gidildiği için
memnuniyetlerini bildirdi.

İstanbul-
Devrimci İşçi Hareketi

Devrimci İşçi Hareketi, 3 Ekim
günü Çağlayan'da, “İşçiyiz Haklıyız
Kazanacağız” yazılı önlükleri giyerek,
bildiri dağıtımı yaptılar. İş çıkış sa-
atleri olması sebebiyle cadde kala-
balıktı. “Eskiden Çağlayan'da haftada
bir kez yürüyüş olurdu. Nerede bu
insanlar?” diyerek sitem eden lokanta
çalışanıyla, AKP iktidarının halkı
nasıl korkutup, sindirmeye çalıştığı
üzerine sohbet edildi. Dört kişinin
katıldığı ve 1 saat süren çalışmada
600 bildiri dağıtıldı. Birçok kişiyle

sohbet edildi.

İstanbul-TAYAD
TAYAD’lılar, Şişli’de afişleme

ve kuşlama yaptılar. 7 Ekim günü
yapılan çalışmada Şişli ve Çağlayan
yolu üzerinde 60 afiş asıldı. Ayrıca,
Darülaceze yolu, Perpa yolu, Bomonti
ve Şişli’de 10 bin kuşlama yapıldı.

Adana
Adana’da 6-7 Ekim tarihlerinde

bildiri dağıtımı yapılarak, kampanya
afişleri asıldı. 6 Ekim’de Akkapı’da
iki yüze yakın bildiri dağıtılırken,
45 adet afiş yapıştırıldı. 7 Ekim’de
Şakirpaşa’da, AKP’nin faşist polisleri
afiş asan iki Halk Cepheli’yi engel-
lemek istediler. Önce akrep diye bi-
linen polis aracı Halk Cephelilerin
yanına yanaştı. Akrepten inen, biri
silahlı iki polis kendi kimliklerini
göstererek kimlik istedi. Para cezası
kesen polis, Cephelilerin çalışmalarına
devam etmelerine engel olamadı.

Ankara
5 Eylül günü Tuzluçayır Meyda-

nı’nda bir araya gelen Halk Cephe-
liler, yaptıkları eylemde, AKP’nin
halka nasıl zulmettiğini ve bu zu-
lümden kurtulmanın tek yolunun ör-
gütlü mücadeleden geçtiğini anlattılar.
Atılan sloganların ardından, Tuzlu-
çayır’daki esnafa ve halka bildiriler
dağıtıldı.

10 Ekim günü de Mamak Nato-
yolu ve Şirintepe Mahallesi'nde 300
afiş asıldı.

İzmir’de Dev-Genç'liler, 3. Hamiyet
Yıldız Dev-Genç Kültür Şenliği ve
"Milyonları Örgütleyeceğiz" kampan-
yasının tanıtımı amacıyla, 4 Ekim günü
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 100
bildiri dağıtıp, kampüsün çeşitli yerle-
rine 20 adet kampanya afişi astılar.

5 Ekim günü ise Dokuzçeşmeler
Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu
önünde Dev-Genç şenliğine çağrı için
masa açıldı. Yeni gelen öğrencilerden
masaya gelip Dev-Genç'i bildiklerini

söyleyerek tanışmak isteyenler oldu.
Özellikle son süreçte Grup Yorum
elemanlarının gördüğü işkence üzerine
tepkilerini dile getirdiler. Çalışma sü-
resince 100 adet şenlik el ilanı, 100
tane de "AKP Zulmünü Yeneceğiz"
başlıklı kampanya bildirisi dağıtıldı.
Ayrıca Dokuzçeşmeler Kampüsü'nün
çeşitli yerlerine kampanya afişleri
asıldı. Masada ayrıca Yürüyüş ve
Tavır dergileri de öğrencilere ulaştı-
rıldı.

Dev-Genç
Onurumuzdur!

Dev-Genç’in 43. kuruluş yıl-
dönümü, 10 Ekim günü Balıkesir
merkezdeki Bahçelievler Mahal-
lesi’nin 10 ayrı yerine yazılama
yapılarak selamlandı. Yazılamaların
yanında, öğrencilerin okul yolu gü-
zergahına ve kampüse giden dolmuş
yolu üzerine “Hasan Selim Gönen
Yaşıyor 43. Yılında Dev-Genç Sa-
vaşıyor” yazılı pankart astı.

Umut Dev-Genç’lilerin Elinde Büyüyecek
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Kapitalizmin, gözü dönmüş kar
hırsı işçilerin hayatlarını söndürüyor.
Fabrikalarda, atölyelerde, inşaatlarda,

madenlerde, tarlalarda… kısacası ha-
yatın her alanında, dünyanın ve ül-
kemizin dört bir yanında işçi cina-
yetleri artarak sürüyor. Tekeller zen-
ginliklerine zenginlik katarak refah
ve lüks içinde yaşarken işçilerin pa-
yına ölüm düşüyor. 

Milliyet, cinsiyet ve yaş farkı gö-
zetmeden, kadın, erkek, çocuk de-
meden, yangınlarla, patlamalarla, gö-
çüklerle, servis kazalarıyla, düşme-
lerle, zehirlenmelerle dünyada her
15 saniyede bir işçi olmak üzere
her gün 6 bin 300 işçi ölüyor. İşçi-
lerin katili kanla beslenen kapitalist
düzendir.  Kapitalist sistem, en az
masrafla en fazla karı elde etmek
üzerine kurulmuştur. Bunun için her
yol mübahtır. Kapitalizm için yarın
yoktur bu gün vardır. Üç kuruşluk
çıkarları için bile insanı ve doğayı
gözünü kırpmadan katleder. 

Bir İngiliz sendikacısı, sermaye-
nin, artı-emeğe karşı doymak bilmez
bir susuzluğu olduğunu yazmıştır:
"Nasıl ki doğa, boşluktan nefret eder-
se, sermaye de karsızlıktan ya da az
kardan nefret eder. Kar elverişli oldu
mu, sermaye yürekli olur: %10 ga-
rantili karla her yerde kullanılabilir;
%20'de kızışır; %50'de delice bir
cesarete gelir; %100'de bütün insani
yasaları ayaklar altına alır; %300'de
işlemeyeceği cinayet yoktur, darağacı
pahasına da olsa." (Kapitalist Top-
lum-Zubritski, Mitropolski, Kerov.
Sayfa 19)

İşçileri Kapitalizmin
Kar Hırsı ve Örgütsüzlük 
Öldürüyor!

Kapitalizm için en ucuz üretim
aracı sömürgelerinde saati 1 dolara,
2 dolara çalıştırdığı genci, yaşlısı,
erkeği, kadını ve çocuğu ile milyon-
larca yoksul halktır. Tekelci sermaye,
en yüksek kar için, emperyalizmin
soygun ve yağma politikasıyla feodal
sömürü biçimi birleştirir buralarda.

Yeter ki, maliyet düşsün, gerekirse
en geri, en ilkel teknolojiyle üretim
yapmaya devam eder. Feodalizmin
ve köleci rejimin kalıntılarını sürdürür.
Geçen ay Pakistan’da iki ayrı tekstil
fabrikasında çıkan yanğınlar sonu-
cunda 314 işçinin hayatını kaybetmesi
tamda böylesi koşullarda yaşanmıştır. 

Emperyalistler en fazla karı elde
etmek için Türkiye, Pakistan, Hin-
distan, Çin gibi ülkelere boşuna git-
miyor. İşbirlikçilerinin kendilerine
her türlü kolaylığı sağlayacaklarını
biliyorlar. Sebil gibi ucuz emek gücü
olduğu için, yeraltı yerüstü kaynak-
larını yağmalamak için gidiyorlar.
Üretimin maliyeti kendi ülkelerinden
yüzlerce kez daha ucuz olduğu için
gidiyorlar. İnsan hayatının bu ülke-
lerde sudan ucuz olduğunu bildikleri
için gidiyorlar. ILO kaynaklarına
göre; “Pakistan’daki bir fabrika iş-
çisinin işyerinde herhangi bir nedenle
ölme olasılığı Fransa’daki bir fabrika
işçisine göre 8 kat daha fazla.” Bu
Pakistan’daki işçilerin dikkatsiz ça-
lışmasında değil tabiki. Emperyaliz-
min ve işbirlikçi tekellerin Pakis-
tan’daki azgın sömürüsündendir.  

Dünyada Her Yıl
22 Bin Çocuk İşçi
İş Kazalarında Hayatını 
Kaybetmektedir!

Sömürge ülkelerin sadece genç
iş gücünü değil ucuz çocuk işgücünü
de vahşice sömürüyor emperyalizm.
Çocuk işçiliği tüm kapitalist ülkelerde
vardır ancak en yaygın olarak sö-
mürge ve yeni-sömürgelerdedir. 

2000 yılı verilerine göre; çalışan
çocukların % '95'i sömürge ve yeni-
sömürge ülkelerde, geriye kalan
% 5'i ise emperyalist-kapitalist ül-
kelerde. Kıtasal olarak düşünüldü-
ğünde ise çocuk işçilerin % 61'ini
barındıran Asya'nın sömürge ülkeleri
ilk sırada yer alırken, ardından % 32
ile Afrika geliyor. Büyük emperyalist

İş Kazaları, Kader Değil, Cinayettir

 Dünyada her 15 saniyede bir
işçi hayatını kaybederken, her 15
saniyede 160 işçi de iş kazası
geçiriyor. 

 İşçiler yılda yaklaşık 337 milyon
kazaya maruz kalıyor. 

 Dünya genelinde, her gün 6 bin
300 işçi, yılda tam 2 milyon 300
bin işçi hayatını kaybediyor. İşçiler
yılda 160 milyon kere çalışma
nedenli hastalıklara yakalanıyor. 

 İşyerinde kullanılan zehirli
maddeler her yıl 440 bin işçiyi
öldürüyor.

 Asbest kullanımına bağlı olarak
her yıl 100 bin işçi hayatını
kaybediyor.

 Dünyada her yıl 22 bin çocuk
işçi iş kazalarında hayatını
kaybetmektedir.

 Türkiye’deki İşçi Ölümleri: İşçi
Ölümlerinde Avrupa’da Birinci,
Dünyada Üçüncüyüz.

 Son 10 yılda 10 bin 723 işçi. 

 2011 yılında ölen işçi sayısı 1563.

 Türkiye’de resmi rakamlara göre
günde 3 işçi hayatını kaybederken,
kayıt dışı rakamlarda hesaba
katıldığında bu rakamların en az
iki kat olduğu belirtiliyor.

 ILO’nun hazırladığı “Güvenlik
Kültürü Raporu”na göre, meslek
hastalıklarının tümü, iş kazalarının
yüzde 98’i önlenebilir kazalardır. 

Çalışırken Ölen Sayısı
Savaşlarda Ölenlerden

Daha Çok!

Emperyalizmin Kar Hırsının, Sömürü ve
Yağma Politikalarının Bir Sonucudur!
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tekeller, kendi ülkelerindeki yasalar,
kamuoyu baskısı gibi etkenler nede-
niyle çocuk işçi kullanımında daha
temkinliyken, sömürgelere taşıdıkları
fabrikalarda pervasız şekilde çocuk
işçileri kullanmaktadır. 

Örneğin; Nike, Adidas, Reebok
gibi spor malzemesi tekelleri çocuk
işçi çalıştırırken, Nike’nin Endonez-
ya'daki fabrikasında 6 yaşın altındaki
çocukları çalıştırdığı bilinmektedir.

Yeni sömürgelerde hiçbir güvenlik
önleminin alınmadığı ortamlarda ça-
lışan ucuz işgücü, son 10 yıl içinde
Avrupa genelinde yaygın bir şekilde
uygulanan işten çıkarmalar, hak gasp-
ları karşısında işçileri susturmak,
korkutmak için kullanılan tehdittir
aynı zamanda. Tekeller fabrikalarını
Balkanlar'a, Çin'e taşımakla tehdit
ederler kendi ülkelerindeki işçileri.
Emperyalist tekeller böylece hem
yeni sömürgelerdeki sömürü paylarını
hem kendi ülkelerinin işçilerindeki
sömürü paylarını katlarlar. İşçiler,
sömürü ve yoksulluk altında ezilirken
onlar her açıdan karlıdırlar.

Tekeller İçin “İşçi 
Sağlığı” Maliyeti 
Artıran 
Bir Metadır!

İşçi sağlığı ve iş güven-
liğinde temel amaç; çalış-

ma yaşamında çalışanların sağ-
lığına zarar verebilecek hususların
önceden belirlenerek gereken ön-
lemlerin alınması, rahat ve güvenli
bir ortamda çalışmalarının sağ-
lanması, iş kazaları ve meslek has-
talıklarına karşı çalışanların psi-
kolojik ve bedensel sağlıklarının
korunmasıdır.

Fakat tekeller için “İşçi sağlığı”
maliyeti artıran bir metadır. Bu ne-
denle önemli olan 'işçi sağlığı' değil
'iş sağlığı'dır. Maliyeti düşürmek
için yapılacak ilk şeyde işçi sağlığı
ve iş güvenliğine yapılan harcamaları
kısmaktır. Kapitalizmde işçiler ma-
kinalardan daha değersiz olduğu
için makinalara yatırım yapılır ama
insana yapılmaz. Can değil maldır
kıymetli olan. Fabrikada makinalar
sigortalıdır ama işçiler sigortasız-

dır.

Dolayısıyla iş ve işçi güvenliğinin
olmadığı ağır çalışma koşulları,
düşük ücretler, 13-14 saate varan
uzun çalışma koşulları, sosyal gü-
venlikten yoksunluk, sağlıksız ve
güvenli olmayan çalışma ortamları
iş cinayetlerini her geçen gün ar-
tarak büyütüyor. İşverenlere her
türlü özgürlüğün tanındığı, söz-
leşmeli işçi çalıştırma, taşeronlaş-
ma, özelleştirme, sendikalara yö-
nelen baskılar,  işçilerin örgütlen-
mesinin önündeki engeller, sendi-
kasızlaştırma, kayıt dışı işçilik, ço-
cuk işçi çalıştırma, iş cinayetlerini
arttıran sebeplerdir. Örgütsüzlük
bu sayıyı arttıran etkenlerin başında
geliyor. Türkiye’de 10 milyon işçinin
durumu tamda yukarıda anlatılan
tablodur. Türkiye iş kazalarında Av-
rupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü
iş kazalarında ise Avrupa’da birinci,
dünyada üçüncü sırada yer almak-
tadır.

AKP,  iktidarı da işçilerin can
güvenliğini sağlayacak düzenleme

ve denetimleri yapmak yerine rekabeti
ve işletmelerin karlılığını gerekçe
göstererek çalışanları koruyan mevcut
kırıntı hakları dahi gasp ediyor. Ar-
dından da yüzsüzce işçi ölümlerini
'kader' diye değerlendiriyor. AKP’nin
yeni çıkartmak istediği yasaların
amacı kölelik koşullarını getirmektir.
İş kazalarının yoğun yaşandığı alanlar
AKP iktidarının teşvik kapsamına
aldığı yandaşı olan sanayi sektörle-
ridir.

Çifte Standartlı, 
Bukelemun AKP 
İktidarının Pakistan 
Örneği!

AKP’li bakanlar, milletvekilleri
“gelişme ve demokratikleşme” ya-
lanını söylerken “Avrupa seviyesin-
de”diye başlarlar söze. İş cinayeti,
deprem, kaza ve bir ihmal olduğunda
da hep Pakistan’ı örnek verirler. Af-
yon'da askeri kışlada mühimmat de-
posundaki patlamada 25 askerin ölü-
mü üzerine İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin bu geleneği sürdürerek “Hin-
distan, Pakistan'da sıkça yaşanan
olaylar gibi bir olaydır” dedi. Örnek
aldıkları Pakistan ile çok ortak nok-
taları var tabii ki. İkisi de yeni sö-
mürge, ikisinde de işbirlikçi iktidarlar
var, ikisi de faşizme yönetiliyor. İki-
sinde de cuntalar halkları katletti.
Dostlukları oldukça eskidir. Emper-
yalizme uşaklık konusunda birbirin-
den aşağı kalmayan iki ülkedir Tür-
kiye ve Pakistan. 1955 yılında,
ABD'nin inisiyatifiyle, "Sovyetler'i
güneyden çevirmek" üzere Irak, Tür-
kiye, İran ve Pakistan'ın faşist yöne-
timlerinin katılımıyla Bağdat Paktı’nı
kuran iki ortaktırlar. 12 Eylül faşist
Cuntanın Cumhurbaşkanı katil Kenan
EVREN ile katil Pakistan'ın eski
Devlet Başkanı Ziya-ül Hak birbir-
lerini kardeş ilan ettiler.   

AKP, ülkemizi ölümlü iş kazala-
rında Avrupa’da birinci, dünyada
üçüncüsü yaptı.  2011 yılında en az
1543 işçi hayatını kaybetti.

İş kazalarının en çok yaşandığı
sektörler inşaat, maden, enerji ve
hizmet sektörleridir.

Ocak ayında 62 işçi öldü

 Şubat ayında 42 işçi öldü

 Mart ayında 59 işçi öldü

 Nisan ayında 75 işçi öldü

 Mayıs ayında 69 işçi öldü 

 Haziran ayında 59 işçi öldü

 Temmuz ayında 110 işçi öldü

 Ağustosta ayında 71 işçi öldü

 Eylül ayında 83 işçi öldü

 Ekim ayının başında ise Siirt,
Rize ve Ankara olmak üzere
bir günde 5 işçi öldü.

2012
yılının ilk 8 

ayının iş cinayetleri 
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Yaralanmaların en çok yaşandığı
sektörler de yine inşaat, tekstil, hiz-
met, gıda, metal, maden, gemi inşa
ve enerji sektörleridir. Aslında iş ka-
zalarının görülmediği bir sektör yok
gibidir. Çünkü bütün sektörlerin pat-
ronlarının kar hırsı aynıdır. Yeterli
güvenlik tedbirlerinin alınmaması
sonucu bugüne kadar on binlerce
emekçi öldü. Sırf kar için, göz göre
göre, bile bile öldürdüler insanları-
mızı. Birde adına iş kazası diyorlar.
Kaza değil katliamdır. Cinayettir.
Katliamdır,  çünkü bu ölümlerin çok
büyük bir bölümü önlenebilir olma-
sına rağmen hiçbir önlem alınma-
mıştır. İşte bundan dolayı "kaza"  ve
"kader" değildir ve bu "kaza"ları ön-
lemeyenler, işverenden bakanlara,
başbakana, sendikalara kadar herkes
sorumludur. Süper Dolar Milyarderler
Kulübüne 30 Türkiyeli AKP iktidarı
döneminde girdi. Bu milyonların her
kuruşunda işçilerin kanı, canı vardır.
Hırsızlık yaparak, işçileri katlederek
kazandılar milyar dolarları.

Balıkesir Dursunbey’de, Bursa
Devecikonağı Beldesinde, Giresun
Şebinkarahisar’da, İstanbul Tuzla’da,
Davutpaşa’da, Bursa Kemalpaşa’da,
Ankara Ostim’de, İstanbul’da Zon-

guldak’ta, Maraş Elbistan’da, Ada-
na’da, İstanbul Esenyurt’ta, Erzurum
Karasu ve Eskişehir’deki toplu işçi
ölümleri yaşananların “iş kazası”
değil “iş cinayetleri” olduğunu gös-
termektedir. 

Türkiye’de AKP 
İktidarıyla 10 Yılda
10 Bin 723 İşçi Öldü!

2009 yılında 1171, 2010 yılında
ise 1434 işçinin hayatını kaybettiği
Türkiye'de 2011’de de işçi ölümleri
artışını sürdürmeye devam etti. Ça-
lışma Bakanlığı’nın verilerine göre,
2011 yılında, toplam 1543 işçi ha-
yatını kaybetti. 

Ölen işçilerin, 

11’i 14 yaşının altında, 17’si 15-
17 yaş aralığında olmak üzere 28’i
çocuk işçi. 102 kişi 18-27 yaş aralı-
ğında, 235 kişi 28-50 yaş aralığında
ve 66’sı 51 yaş üstünde işçiler.

Rapora göre, 167 işçi ölümü ile
en fazla ölüm inşaat ve yol işkolunda
yaşanırken, tespit edilen işçi ölüm-
lerinin ise 550'si erkek, 44’ü ise
kadın işçilerden oluşuyor. 

11 yıllık AKP iktidarının “Büyü-
yen Türkiye!”sindeki büyüyen bu

rakamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı açısından da, AKP iktidarı
açısından aynı zamanda bir "suç iti-
rafı" niteliğindedir. Kapitalizmin vah-
şetini gösteren bu bilanço, aynı za-
manda AKP iktidarının patronların
vahşetine nasıl göz yumduğunu da
gösteriyor. İktidar, patronlara istedi-
ğiniz hukuksuzluğu yapabilirsiniz,
güvenlik ve sigorta açısından yasa-
ların gereklerini yerine getirmeye-
bilirsiniz, ben göz yumacağım diyor.
Ve yumuyor da. Devlet göz yumuyor,
patronlar kazanıyor, işçiler ölüyor.
Bu sömürü çarkı böyle dönüyor.

Emperyalizm ve işbirlikçi tekeller,
yüzlerce milyon dolarlık AVM’lerin
inşaatlarının arka bahçelerinde çamur
içinde yaşayıp, yanarak ölen yoksul
işçilerinin kanıyla besleniyor. Her
yıl ortalama 1072 işçinin hayatını
kaybettiği Türkiye’de son 10 yılda
10 bin 723 işçi öldü. Sadece 2012
yılının son eylül ayı içinde 83 işçi
son sekiz ay içinde de toplam 583
işçi öldü. Bunların tek sorumlusu
karları için işlemeyecekleri cinayet
olmayan tekeller ve onlar adına ülkeyi
yöneten halk düşmanı iktidarlardır.

Pakistan'da, 11 Eylül 2012 günü,
kayıt dışı işletilen Shahdadkot tekstil
fabrikalarında çıkan yangınlarda kö-
lelik ücretine ve kötü koşullarında
çalıştırılan 314 işçi yaşamını yitirdi.
Ne acil çıkış kapısı ve alarm sistemi
vardı. Hiçbir güvenlik önlemi yoktu.
Bu yetmezmiş gibi, bütün kapılar
kilitli olduğu için işçiler dışarı çıka-
madılar. Yanarak, dumandan boğularak
can verdiler. Sağ kurtulan tekstil
işçileri, pis canlarını kurtarmak
için kaçan patronların işçileri değil,
malları kurtarma peşinde olduk-
larını söylüyorlar.  Burjuvazinin
ahlakı budur işte. Yüzlerce işçinin
canhıraş çığlıkları arasında mallarını

kurtarmaya çalışacak kadar gözü dön-
müş hırsız ve kan emicidirler. Onların
paradan başka ne bir inanç ne bir de-
ğerleri vardır.

Yakan ve Öldüren 
Yağmacı, Talancı 
Zihniyettir

Shahdadkot Tekstil Fabrikaları ça-
lıştırdığı 6000 kadar işçisiyle Pakis-
tan’ın Yukarı Sindh bölgesinin en bü-
yük sanayi tesisleridir. 1974 yılında,
dönemin Başbakan ve Pakistan Halk
Partisi’nin (PHP) lideri olan Zülfikar
Ali Butto’nun emriyle kurulmuş ve
1981 yılında faaliyete geçmiştir. Mü-
şerref yönetimi ise yüz milyonlarca
rupiye değerindeki fabrikaları Kara-
çi’de hammadde ve hurda ticareti ya-

pan Nisar Memon’a 80 bin rupiye
satarak tamamen özelleştirilmiştir.
Özelleştirme sonrası binlerce işçi atıl-
mış, ücretler düşürülmüş, geçmiş yıl-
larda kazanılan haklar gasp edilmiştir. 

Müşerref’in Yüksek Mahkemesi
aracılığıyla bu yağmayı yasallaştırması
girişimleri karşısında Fabrikada çalışan
işçiler eyleme ve direnişe geçince
Nisar Memon işçileri tehdit etmeye
başlar ve hatta bazılarını öldürtmeye
çalıştı. 2007 yılında tesislerin birçok
bölümü kapatıldı.  İşçi sayısı 6000’den
550’ye indi. İşçiler aylarca maaşlarını,
teşvik ve mesailerini alamadılar. Kö-
lelik ücretiyle, iş güvencesiz ve sağ-
lıksız koşullarda çalışan 314 işçinin
katili Emperyalizmin özelleştirme
ve azgınca sömürü politikalarıdır. 

Pakistan’da da, Türkiye’de de İşçileri Katleden
Emperyalizmin Özelleştirme ve Azgınca Sömürü

Politikalarıdır!
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Bir önceki yazımızda iş yaşamında
karşı karşıya bırakıldığımız zorluklar
ve AKP iktidarının işçi sınıfının ka-
zanılmış haklarına yönelik saldırıları
anlatmıştık. 

Yazı dizimizin bu bölümünde ise
ülkemizde çalışan işçilerin örgütlülük
durumlarından ve örgütsüzlüğü ya-
ratan nedenlerden bahsedeceğiz.

Bugün ülkemizde işçi sınıfının
mücadelesi, asgari direnme çizgisinin
de gerisindedir.
İktadarların örgütlenmeye yönelik

saldırıları artarak devam ederken, bu-
nun  karşısında sendikaların tutumu
da gerilemekte, neredeyse hiçbir sal-
dırı püskürtülememektedir. Bunun
sonucu olarak sendikalı işçilerin mev-
cut haklarını dahi koruyamayan sen-
dikalar hızla güç kaybetmektedirler.
İktidarlar ve tekel patronları sendi-
kaların bu durumunu gözeterek sen-
dikasızlaştırma, örgütsüzleştirme sal-
dırılarını ard arda çıkardıkları yasal
düzenlemelerle hızlandırdılar; böylece
sendikalaşma oranını çok büyük öl-
çüde düşürmeyi de başardılar.

12 Eylül'den bugüne sürdürülen
sendikasızlaştırma saldırıları sonucu
son 30 yılda sendikalı işçi sayısı 3,5
milyondan 500 bin civarına düşü-
rülmüştür.

30 yıl önce 45 milyon nüfuslu ül-
kemizde sendikalı işçi sayısı 3,5 mil-
yon iken, bugün 75 milyon nüfuslu
ülkemizde 10 milyonu kayıt dışı ol-
mak üzere çalışan 24 milyon işçiden
ancak 500 bin kadarı sendikalıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik'in bir toplantı da yaptı-
ğı konuşma, bu konudaki verileri
ortaya koyuyor. 

"Sendikalı olabilecek
çalışan işçi sayısı SGK
verilerine göre 10 mil-
yon 400 bin civarında.

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ve-
rilerinde görülen ise 5
milyon 400 bin işçi. Bu

5 milyon 400 binin de 3 milyon
200'ünün sendikalı olduğu görülüyor.
Orantılandığında Türkiye'de çalışan-
ların yüzde 60'ının sendikalı olduğunu
görüyoruz. Bunu bakan olarak ko-
misyonlarda, Meclis kürsüsünde, ulus-
lararası toplantılarda bu konular
açıldığında kullanıyoruz. Doğru mu?
Külliyen yalan. Ne 10 milyon 400
bin sendikalı olacak işçimiz var, ne 3
milyon 200 bin sendikalımız var. Top-
lam 880 bin sendikalımız var. Bunların
567 bini toplu sözleşme hakkını elde
ediyor. Bunlardan belediyeler ve ka-
muyu çıkarırsanız 180-200 bin işçinin
özel sektörde sendikalı olduğu bir
tabloyla karşı karşıyayız." (Özgür
Gündem, 11 Mart 2012)

Rakamlar saldırıların büyüklüğünü
ve iktidarın bu konudaki pervasızlığını
göstermektedir.

Ayrıca tartışılan "toplu iş ilişkileri"
yasa taslağında yer alan yüzde 3
barajı ile 5 milyon 70 işçi, yani tüm
kayıtlı işçilerin yüzde 46'sı Toplu İş
Sözleşmesi hakkını kaybetmekle karşı
karşıyadır. DİSK-AR tarafından ya-
pılan çalışmaya göre, mevcutta %10
olan, yeni taslağa göre ise %3 olarak
sunulan baraj istatistik oyunları ile
%24'e yükselecek, mevcutta yetkili
sendikalar bile bu nedenle yetkisiz
kalacaktır.

Mevcut yasaya ve istatistiklere
göre yetkili olan kimi sendikalar, 5
yıl içinde üye sayısını 10 kattan fazla
arttırarak 90 bin üyeye ulaşmak zo-
runda. Aksi taktirde, "Ağaç ve Kağıt
İş kolu", "Ticaret, Büro, Eğitim
ve Güzel Sanatlar İş kolu", "Taşı-
macılık", "Konaklama ve Eğlence
Yerleri", "Sağlık" ve "Basın-Yayın"

sektörlerinde çalışan işçilerin üye ol-
duğu sendikalar Toplu İş Sözleşme-
leri'nde yetkisiz kalma tehlikesiyle
karşı karşıya kalacaklardır.

AKP'nin bu konudaki saldırıla-
rından biri de "bölgesel eşitsizlikleri
gidermek" için yapıldığı yalanıyla
gündeme getirilen teşvik paketidir.
Konuya ilişkin DİSK tarafından ya-
pılan açıklamada; "Diğer paketler
gibi amaç bölgesel eşitsizliği gidermek
değil, kamu kaynaklarını sermaye
kesimlerine aktarmaktır. Bölgesel
eşitsizliğe yönelik tek çözüm, kar
amacı gütmeyen kamunun yatırım-
cılığıdır. Bununla birlikte hükümet
sermayeyi kollamak adına işçilerin
sendikalaşma hakkını ortadan kal-
dırmayı amaçlayan başka bir düzen-
lemeyi de gündeme getirmektedir.
Hükümet hem kamu kaynaklarını
sermayeye sonuna kadar açmakta,
hem de işçilerin pastadan  pay alma-
sının yegane unsuru olan sendikalaşma
hakkını engellemeye çalışmakta" de-
nilmektedir.

AKP tarafından tekellerin çıkarları
için hazırlanan "teşvik paketi" emek-
çiler açısından tam bir yağma ve
talan paketidir. Asıl amaçlanan kamu
kaynaklarının tekellerin kasalarına
akıtılması iken bu saldırının bir boyutu
da işçilerin örgütlenmesinin önüne
çıkarılan yeni bir engel olmasıdır.

Bu örnekler dahi işçi sınıfının,
AKP iktidarı döneminde tarihteki en
yoğun saldırıları yaşamakta olduğunu
göstermeye yeterlidir. Ancak önemli
olan, daha doğrusu asıl tartışılması
gereken bu saldırılar karşısında sen-
dikaların nasıl bir tutum sergilediği-
dir.

Yazımızın başında da belirttiğimiz
gibi sendikaların mevcut tavrı asgari
direnme çizgisinin dahi altındadır.
Bu yanıyla asıl güç kaybını üye sayısı
anlamında değil, siyasal olarak ya-
şamaktadırlar. Öyle ki, sendikaların
mücadele ciddiyetine artık ne işçiler,
ne patronlar inanmaz hale gelmiştir.

ÜRETEN BİZİZ, EMEĞİMİZİ 
ÇALAN İSE BİR AVUÇ ASALAKTIR!

EMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP 
ÇIKMAK İÇİN; ÖRGÜTLENMELİYİZ!

5

Türkiye’de Çalışan
İşçilerin Örgütlülük

Durumları
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"Kısacası iktidarlar tarafından
kaale alınmayan, sınıfın ekonomik-
demokratik haklarını militanca sa-
vunan bir örgütlenme olmak bir yana,
bir 'baskı unsuru' bile olamayan, söy-
lediğini yapamayan ve bütün bunların
sonucunda emekçilerin gözünde gü-
ven ve itibar kaybına uğramış bir
sendikacılık vardır." (Kurtuluş-Ör-
gütlenme, syf:20)

Bunun başlıca nedeni sendikalarda
sınıf anlayışının terkedilerek yerine
AB'ciliğin, sivil toplumculuğun sa-
vunulduğu düzen sendikacılığının
yerleşmiş olmasıdır.

"Sivil toplumcu" anlayış kitle ha-
reketini örgütsüz bireylerin kitle
hareketi olarak düşünür. Ülkemizdeki
sendikaların sivil toplumculuk anla-
yışları ise temsili ve diyalogcu bir
anlayıştan ibarettir. Bu anlayış sen-
dikaların işçi kitlesinden kopmasını
da beraberinde getirmiştir. Tabi, bu
kopuş bir yanıyla bilinçli bir kopuştur.
Bu bilinçli tercihi doğuran, sendika-
ların militan, bedel ödeme kararlılı-
ğıyla yürütülen bir mücadeleden kaç-
malarıdır. Bu nedenle çoğu eylem
yalnızca temsilcilerin eylemlerine
indirgenmiş, kitlelere "bir şey yaptık"
diyebilmek için yapılan eylemler ha-
line gelmiştir. İş cinayetlerinin sıkça
yaşandığı ve tartışıldığı şu süreçte
sendikaların eylemlerinin sadece pro-

testo ile sınırlı kalmış olması da bu
anlayışın bir sonucudur.

Sivil toplumculuk beraberinde
sendikalarda devrimcilerin tasfiye
edilmesi sürecini de getirmiştir. Sen-
dikalar devrimcilerden "arındıkları"
oranda uzlaşmacı, icazetçi mücadele
anlayışını hayata geçirebileceklerdir
çünkü.

AB'cilik ise sendikaların anti-em-
peryalist tutumdan uzaklaşmalarına
neden olmuş, TÜSİAD'çıların, tekel
patronlarının sıkça kullandığı, "aynı
gemideyiz" yalanı üzerinden siyaset
yapmaya götürmüştür. Oysa, burju-
vazi ile emekçilerin çıkarları taban
tabana zıttır. Bu yanıyla AB'ye uyum
adı ile çıkarılan yasaların tümü em-
peryalist tekellerin ve yerli işbirlik-
çilerin ihtiyacını karşılamaya dönük-
tür. Bunu gizlemek amacıyla yasalara
iliştirilen, olumlu gibi gösterilen bir
kaç madde üzerinden siyaset  yapmak
tam da burjuvaziye yedeklenmektir.

Bu anlayışlarla beraber sendikalar
halkın mücadelesinden de kopmuştur.
Bugün parasız eğitimden yıkımlara
karşı başlatılan mücadeleye, tecrite
karşı yürütülen mücadeleden yoz-
laşmaya karşı yürütülen mücadeleye
kadar halkın talep ve mücadelesini
sahiplenmeyen bir tutum içerisinde-
dirler.

Tüm bunların sonucunda sendikal

mücadele sınıfsal temelden koparı-
larak sadece ekonomik taleplerle sı-
nırlı bir mücadele anlayışına indir-
genmiştir. Ancak mevcut direniş çiz-
gisi ekonomik talepler doğrultusunda
verilen mücadelenin dahi hakkını
veremeyecek durumdadır.
İşçi sınıfının örgütlülüğünü sadece

sendikal mücadele ile sınırlamak
doğru değildir elbette. Bu nedenle
işçilerin örgütsüzlüğünün tek nedeni
sendikaların bu durumu değildir. An-
cak sendikalar işçilere sınıf bilincinin
kazandırılması ve işçilerin örgütlen-
mesi noktasında önemli bir mevzi-
dir.

Örgütsüzlük daha çok aşağılanma,
kölece koşullarda çalışmaya zorlanma
demektir. Örgütsüzlük daha çok işçi
katliamı, sakatlıklar, kalıcı hastalıklar
demektir. Örgütsüzlük kanımız, ca-
nımız, emeğimiz üzerinde yükselen
dev gökdelenler, holdingler, daha
çok sömürü demektir. Örgütsüzlük
insanca yaşama hakkından mahrum
kalmaktır. Güvencesizliktir, gelecek-
sizlik ve umutsuzluktur. Bunları dur-
durmanın tek yolu işçi sınıfının ör-
gütlenmesidir.

Bir sonraki konu: İşçileri Nasıl
Örgütleyeceğiz?

Sürecek

2000 yılının kışıydı, her taraf
metrelerce karla kaplı ve yollar

kapalıydı. Bizler kar kış demeden dergimiz ve çalışma-
larımızla halkın arasındaydık. Her kapıyı sadece dergi
satmak için değil, halka mücadeleyi anlatmak, halkın
sorunlarını dinlemek, onlara çözüm üretmek ve örgütlemek
için çalıyorduk. 

Dergi dağıttığımız bir sokaktaki evlerde halkımızdan,
o günlere dair ortak bir sorunlarını öğrendik. Ekmek ve
Adalet Dergisi dağıtıyorduk. Halkımız da ekmek
sorununu dile getirdi bizlere. Sorun şuydu ki, yollar
kapalı olduğu için araçlar mahalleye çıkmıyor ve bak-
kallarda ekmek bulamıyordu. O sokaktaki mahalle
bakkalı, kendi imkanlarıyla bakkalına ekmek getirmiş
ve ekmeği kat kat fazla fiyata (kara borsa usulü) satıyordu.

Ekmeği bu şekilde alan da oluyordu, alamayanlar karda
kışda daha uzaktaki bakkallara gidip, elleri boş dönüyordu.
Bakkalcı çetevari tezgahını kurduğu için halk olanlara
karşı çok tepkiliydi ama tepkilerini dile getiremiyorlardı.
Sığınacakları tek yer devrimcilerdi ve onlara sığındılar. 

Bizler de mahalleden bir arkadaşımızı ekmek almaya
bakkala yolladık. Aynı şeyi arkadaşımız da yaşadı ve
akabinde bakkalcıyı ve çetesini oradan alıp sokağa çı-
kardık; halkı da çağırıp onları teşhir ettik. Halkın da
onayıyla bakkaldaki ekmekleri kamulaştırıp, oradaki
halka dağıttık. Ve o insanların gönlünü bir kez daha fet-
hettik. Kapısını çalıpta bu sorunu dile getiren bir anamız
yanımıza gelip, komşularının da duyacağı şekilde sevinçle
seslendi: "Bu çocuklar gerçekten ekmekle adalet da-
ğıtıyor."

Hayatın 
Öğrettikleri

“Bu Çocuklar Gerçekten 
Ekmek ve Adalet Dağıtıyorlar”
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AKP iktidarı “Her şeyi devlet için
yaptım“ diyen Ağar’ı, hem verdiği 2
yıllık komik bir ceza ile hem ona
özel hapishane tahsis ederek ödül-
lendirdi. Elinde binlerce devrimci,
demokratın kanını taşıyan, 1000 ope-
rasyonun sahibi katil Mehmet Ağar,
Aydın Yenipazar Hapishanesi’nde
sanki kendi malikhanesinde gibi lüks
içinde yaşıyor. Devletin olanakları
Ağar’ın hizmetinde. Bir tatil kampına
dönüştürülen hapishaneyi özel ofisi
gibi kullanıyor. 

Ağar’ı ziyaret etmek isteyen pat-
ronlar, sanatçılar ve siyasetçiler için
helikopter pisti yapıldı. Hapishane
baştan başa yenilendi. Özel yemek-
haneler, tuvaletler yapıldı. Ziyaret-
çileri için özel bekleme salonları ya-
pıldı. Hapishanenin, K1 Tipi İlçe
Kapalı Cezaevi olarak bilinen statüsü
de değiştirilerek müdür atandı.
Ağar’ın güvenliği için infaz memur-
ları değiştirildi, içindeki mahkumlar
boşaltıldı. Çevre duvarları, tel örgüler
ve kameralar ile yenilendi. 

Yenipazar Hapishanesi, Ağar’ın
teslim olduğu 25 Nisan 2012’den
beri her gün helikopterlerle gelen
ziyaretçilerin girip çıktığı devlet
binası gibi işliyor.

Peki, Ağar’a Yapılan Bu 
Özel Muamele Nedendir? 

Çünkü; Ağar, 1000 operasyonu
bu faşist devletin bekası için yap-
mıştır. Tekellerin faşist düzenini ko-
rumak için Hayrettin Erenler’i, Tahsin
Elvanlar’ı, Yusuf Eriştiler’i ve yüz-
lerce devrimci-demokratı gözaltında,
işkencelerde kaybetmiştir. Yüzlerce
yargısız infazın baş mimarıdır Ağar.
Yüzlerce Kürt yurtseverinin kanı
vardır ellerinde. 

Çünkü Ağar, kontrgerilla devle-
tinin en kanlı operasyonlarını yapan,
en pis, en gizli işlerinin başında olan
has çocuğudur. Ağar, misyon olarak
devletin kendisidir. Devletin diğer

tescilli katillerini en iyi bilen ve
tanıyandır Ağar.  Bu nedenle de-
miştir “Biz öne çıkmış gibi gö-
rünüyoruz. Oysa çok üstümüzde
büyük görevler yapmış insanlar
var... Halen hizmet vermeye de-
vam eden (...) deşifre olmayan
kahramanlar var...” diye.

Faşist devlet katillerini onunla
işi bitinceye kadar korur. İşi bi-
tince, posasını çıkarıp fırlatır bir
kenara. Sınıflı toplumlarda dev-
letin karakteri hep böyle olmuştur.
Ağar’a yapılan özel muamele
bundan dolayıdır. Susurluk dev-
letinin katiline vefa borcudur. Ve
aynı zamanda “Gördüklerini,
duyduklarını, bildiklerini konuşma!
Sus!” ödülüdür. Şimdi kontrgerilla
devletinin temsilcisi AKP’dir. Su-
surluk devleti AKP ile sürmektedir. 

Katil Ağar, tutuklanıp Yenipazar
hapishanesine konulduğu gün “Bunu
da bir kamu görevi olarak görüyo-
rum” demişti. Ağar Yenipazar Hapis-
hanesinden de faşist devlet adına
“kamu görevi”ni yürütmeye devam
ediyor. Eski bakanlardan milletvekil-
lerine, modacılardan kulüp başkanla-
rına-sporculara, belediye başkanların-
dan spor yazarlarına, parti başkanla-
rından eski MİT’çilere, savcılardan iş
adamlarına, tekellerin yönetim kurulu
başkanlarına kadar çok geniş yelpazede
üst düzey ziyaretçileri var Ağar’ın. 

Kontrgerilla Devletinin 
Sahibi Koçların, 
Şahenklerin, 
Demirörenlerin 
Kontrgerilla Şefi 
Mehmet Ağar’ı 
Ziyaretleri Vefa 
Borçlarını Ödemek 
İçindir!

Mehmet Ağar’ın kim olduğunu
herkes bilir. Ünü sınırlar aşmış kontr-

gerilla şeflerindendir. 1000 operas-
yonun sorumlusudur. Devrimci ve
ulusal mücadelenin gelişmesiyle bir-
likte 1980’lerin sonunda, oligarşik
devletin eliyle kurulan ve sayısız in-
fazlar yapan ölüm mangalarının başıdır
Mehmet Ağar. Kürdistan’da ve Tür-
kiye’nin hemen her yerinde, ev ve iş
yeri baskınları, sokak ortasında infazlar,
katliamlar, Mehmet Ağar kurmaylı-
ğında kurulan bu ölüm mangaları ta-
rafından gerçekleştirilmiştir. Katilliği
ve kontrgerillacılığı tescillenmiş Ağar’ı
hapishanede de yalnız bırakmayan
kadim dostları kimlerdir? Halk ara-
sında hayatın kanıtladığı anlamlı bir
söz vardır. “Bana dostunu söyle
sana kim olduğunu söyleyeyim!”
der. Halk düşmanı Ağar’ın dostları
da kendisi gibi halk düşmanlarıdır.

Altı aydır, ard arda, çok sayıda ünlü
futbolcu, kulüp yöneticisi, iş adamı ve
siyasetçi ziyaret etti Mehmet Ağar’ı. Son
olarak, Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç, moda tasarımcısı
Serdar Candar ile Türk Hava Sporları
Federasyonu Asbaşkanı  ve iş adamı
Abidin Serdar Cümbüş özel helikopterle
geldiler Ağar’ın ziyaretine. 1 saat 20 da-
kika açık görüş yaptılar. Mustafa Koç’u
ve iş adamlarını “saygın iş adamları”
olarak tanıtırlar halka. Peki eli kanlı bir

“1000 Operasyonu Devlet İçin Yaptık”  Diyen Ağar’a 
Devlet Hizmette Kusur Etmiyor, 
Tekelci Burjuvazi Vefa Ziyaretleri Yapıyor!
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katil ile ne işi olabilir “saygın iş adam-
ları”nın?!  Ölüm mangalarının ve kontr-
gerillanın şefi ile ne tür bir ortaklıkları
ve ilişkileri olabilir? Ağar’a bu yüksek!
mevkinin sevgisi nereden geliyor?

Çünkü; Ağar gibi kontrgerillacılar
kanla beslenen tekellerin bekçi kö-
pekleridir. Onların can ve mallarının
koruyucularıdırlar. Onların düzenleri
ayakta kalsın diye katliamlar yaptı
Ağar’lar. Bunun için oluk oluk kan
döktüler. Onlar için işlendi faili meç-
huller. Onlar için halklara zindan
edildi yaşam. Çünkü kontrgerilla dev-
letinin gerçek sahibi bu tekellerdir.

Hemen hepsi Türkiye’nin en zen-
ginler listesinin başını çeken holding
sahiplerinin Ağar ziyareti boşuna de-
ğildir. Vefa borçlarını ödemek içindir.
Birlikte paylaştıkları bütün kanlı ve
kirli işlerin açığa çıkmasını engelle-
mek içindir. Ve aynı zamanda diğer,
dışarıda halen görev başında olan
Ağarlar’a güven vermek içindir. 

Ağar’ın Ziyaretçileri:
Halkı sömüren, onları kölelik üc-

retine çalıştırıp servetlerini büyüten
tekellerin temsilcileri Ferit Şahenk,
Mustafa Koç, Yıldırım Demirören…
Her türlü gayrımeşru işin başını çeken
mafya babaları Yüksel Çağlar, Necdet
Ulucanlar...  Halkın yoksulluğunun
ve ezilmişliğinin baş sorumlusu ve
Ağar’ın suç ortakları bakanlar; İsmet
Sezgin, Nahit Menteşe, Hikmet Çe-
tin…  Eski-yeni Teknik direktörler,
federasyon başkanları; Fatih Terim,
Aziz Yıldırım, Mustafa Denizli, Ad-
nan Polat…  Futbolcular; Arda Turan,
Hakan Şükür… Spor yazarları, eski
savcılar, Esnaf Odaları Başkanları…
Kontrgerillacı Korkut Eken… daha
da uzatabiliriz listeyi. Belli ki tekel-
lere, devlete olduğu kadar futbola
da önemli hizmetleri dokunmuş
Ağar’ın. Yoksa niye arayıp sorsunlar. 

Ağar’ı Ziyaret Eden 
Dostları Eline Halkın 
Kanı Bulaşmış Suç 
Ortaklarıdır

Mehmet Ağar’ın kadim dostlarının
hepsi suç ortaklarıdır. Ülkemizin

dağlarında, şehirlerinde, Kürdistan’da
yaşanan sokak infazlarının, gözaltında
kayıpların, işkencelerde ölümlerin,
katliamların, kayıpların baş sorum-
luları olan katillerdir. Ağar ile dost-
luklarının nedenini anlamak için sa-
dece birkaçının kısa geçmişlerine
bakmak yeter.

Nahit Menteşe: Adalet Partisi
Aydın İl Başkanı ve 1965’ten itibaren
çok defa Aydın milletvekili olarak
mecliste halka karşı politikaların
altına imza atan halk düşmanların-
dandır. 24 Ekim 1993-31 Ekim 1995
tarihleri arasında Tansu Çiller’in kur-
duğu hükümetlerde faili meçhullerin
doruğa çıktığı dönemin İçişleri Ba-
kanıdır Nahit Menteşe.  Onun İçişleri
Bakanlığı döneminde Kürdistan şe-
hirleri bombalandı. Bir yıl içinde
60’ın üzerinde DEP yöneticisi ve
üyesi katledildi. Diyarbakır, Batman,
Silvan ve Kızıltepe’de faili meçhuller
yoğunlaştı. Vahşi zulüm uygulandı.
Çukurca boşaldı. Lice’ye kimyasal
silahlarla saldırıldı. Lice’de 60 kişi
katledildi, saldırı ertesinde Lice’nin
nüfusu 6 binden üç yüze indi.  

1994 yılı boyunca binden fazla
köy yakılıp boşaltıldı. Kontrgerilla
DEP Genel Merkezini bombaladı.
Dönemin İçişleri Bakanı Nahit Men-
teşe “DEP kendi binalarını bomba-
ladı” diye açıklama yaptı. 

Kürdistan dağlarında orman yan-
gını dumanları eksik olmadı. Köylere
gıda ambargosu konularak, köylüler
açlıkla yüz yüze bırakıldı. Okullar
boşaltılıp asker ve özel timler için
kışla haline getirildi. 

Nahit Menteşe, Gazi katliamının
birinci derece sorumlularındandır. O
zaman İçişleri Bakanıdır. Dönemin
Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Ağar ile katliam ortağıdırlar.

İsmet Sezgin; 1991’den 11 Ocak
1999’da kurulan IV. Bülent Ecevit
Hükümetine kadar çeşitli bakanlık-
larda halka karşı politikaların uygu-
layıcısıdır. 1991-1995 yılları arasında
Demirel Hükümetinde İçişleri Ba-
kanlığı yaptı.1992 yılında İçişleri Ba-
kanı iken “Olaylar insan hakları bo-
yutunu çoktan aşmıştır. Yani artık
insan haklarından söz ederek ope-

rasyonların hızını kesmeye çalışma-
nın gereği yoktur” diyen katildir.

İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, An-
kara’da, Küçükesat’da Aslan Arı,
Nurhayat Beyhan, Eyüphan Polat ve
Maltepe’de Vehbi Melek ile Nurten
Acar’ın katledildiği çatışmaları ba-
şından sonuna kadar izleyip sonra
da katliamı yapanlara kol saati hediye
eden, infaz mangalarına “Gazanız
mübarek olsun!” diyen katildir. Sa-
dık dostu Mehmet Ağar’da, 12 Tem-
muz’da 10 devrimciyi katleden ka-
tilleri aynı sözlerle, “Gazanız mü-
barek olsun” diyerek kutlamıştı.
Mehmet Ağar, İsmet Sezgin: Onlar,
bu ülkede kontrgerillaya ilişkin pek
çok şeyi bilenlerin başında gelenler-
dendir.

Hikmet Çetin: 20 Kasım 1991
tarihinde Süleyman Demirel’in baş-
kanlığında kurulan DYP-SHP koa-
lisyon hükümetinde Dışişleri Baka-
nı’ydı. Tansu Çiller’in Haziran
1993’te kurulan 2. DYP-SHP koa-
lisyon hükümetinde 27 Temmuz 1994
tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı
yaptı. Çiller hükümetinin halk düş-
manı politikalarının uygulayıcıların-
dandır. 

Oligarşi ölüm mangalarının kat-
liamlarının, infazlarının eleştirilmesi
karşısında “polisin elini soğutmayın”
diyen, Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel’e dış politika alanında başda-
nışmanlık yaptı. 2004 ocak ayında
NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli
Sivil Temsilcisi görevini üstlenerek
halkların katliamına ortak oldu. Em-
peryalizmin kirli ve kanlı işlerinin
maşası oldu.

Gazi katliamının sorumluların-
dandır Hikmet Çetin. O dönem CHP
Genel Başkanı ve Başbakan Yardım-
cısıydı. Dönemin Emniyet Genel
Müdürü Mehmet Ağar ile katliam
ortağıdırlar.

Korkut Eken: Korkut Eken,
Mehmet Ağar ile birlikte Özel Harekat
adı verilen ölüm mangalarının şef-
lerindendir. Her ikisi de devletin ma-
aşlı katilidir. Korkut Eken, Ağar’ı,
tutukluluğunun 9’uncu gününde ilk
ziyaret edenlerdendir.

Susurluk’un ölüm timlerini eğiten,
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bin operasyonun planlarını yapanların
başında gelenlerden biri de Korkut
Eken’dir. “Bin operasyon”da Meh-
met Ağar’ın ortaklarındandır. Tıpkı
Mehmet Ağar gibi “Susurluk Dava-
sı”ndan göstermelik ceza almıştır O
da. Bunun bilincinde olan Ağar’ın
birlikte yargılandıkları davada; “Kor-
kut Eken kahraman bir subaydır”
diye savunduğu katildir.

Korkut Eken’i “kahraman va-
tansever” ilan eden, sadece generaller,
adı Susurluk’la özdeşleşmiş Çiller,
Ağar değil, şimdi ki TBMM Başkanı
olan Cemil Çiçek’tir aynı zamanda. 

Korkut Eken, yaptığı katliamlar-
dan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin
TSK Üstün Cesaret ve Feragat Ma-
dalyası ve birçok takdirname ile ödül-
lendirildi. Milli İstihbarat Teşkila-
tı’nda (MİT) görevli olduğu dönem-
lerde Kürt halkına kan kusturan kontr-
gerilla şefidir. 1978 tarihinde Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin Özel Harp
Dairesinde, Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı görevinde ve 1981-1986’da
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı
dönemde Polis Özel Harekât Timleri
adındaki ölüm timlerini oluşturan,
eğiten Korkut Eken’dir.

Ağar’ın Dostları 
Kontrgerilla Devletinin 
Gerçek Sahibi, Halkın 
Kanını EmenTekelci 
Burjuvazidir!

Mustafa Koç: Kontrgerillayı ve
faşist örgütlenmeleri finanse eden
tekellerin başında gelen Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanıdır. Koç
Holding, Forbes dergisine göre 2012
yılının Türkiye’nin en zenginleri lis-
tesinin 26. sırasında. 2011 serveti
1.000 milyon dolardır. 2010 yılında
Koç Ailesi, 4,4 milyar dolarlık ser-
vetiyle dünyada 113. sırada yer aldı...
Bu servetin her kuruşunda halkın
canı, kanı, alınteri vardır. 

Yıldırım Demirören; Halkı iliğine
kadar sömüren, tekelci burjuvalardan
Demirören Şirketler Grubu Başkan
Vekilidir. Aynı zamanda rant kaynağı
Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır.
Demirören Şirketler Grubu da Forbes
dergisine göre 2012 yılının Türkiye’nin
en zenginleri listesinde 60. sıradadır.
2012 serveti 635 milyon dolardır. 

Ferit Şahenk: Forbes dergisine
göre 2012 yılının Türkiye’nin en
zenginleri listesinin 4. sırasında yer

alan Doğuş Holding’in patronu. Ga-
ranti Bankası’nın ortağıdır. 2012 ser-
veti 2.600 milyon dolardır. Şahenk
ailesi 2010 yılında 3,6 milyar dolarlık
servetiyle dünyada 162. sıradaydı...

Her Türlü Gayrimeşru 
İşleri Yapan Mafya 
Babalarıdır Ağar’ın 
Dostları!

Yüksel Çağlar: Faşist mafyacı
Alaattin Çakıcı’ya villa hediye edecek
kadar yakın dostlarından olup, Ça-
kıcı’nın kasası olarak da bilinen
sözde müteahhit, iş adamı gerçekte
ise faşist arazi mafyasıdır.  Rakiplerini
bacağından yaralamak ve öldürmek
suçlarından hakkında açılan dava-
lardan dostu Ağar sayesinde kurtul-
muştur. Yine Ağar ve emniyet içindeki
dostları sayesinde Bodrum’un yarısına
yakınını baskı ve zorla elde eden
mafya babasıdır. 

Necdet Ulucanlar: 1980’ler Tür-
kiyesi’nin ünlü kaçakçı ve mafya
babalarından biridir. Elazığlı Necdet
Ulucanlar Ağar’ın sıkı dostlarındandır. 

- Ferit Şahenk ve beraberindeki
işadamları Azeri asıllı Türk vatandaşı
Mübariz Mansimov, Hüsnü Akhan,
Şadan Gürtaş ve Rıza Akça,

- İş adamı-mafya babası Yüksel
Çağlar,

- Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç, moda tasa-
rımcısı Serdar Candar ile işadamı
Abidin Serdar Cümbüş,

- Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören,

- İçişleri eski Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Nahit Menteşe, 

- İçişleri eski Bakanı İsmet Sezgin, 
-MİT Özel Harp Dairesi eski Baş-

kanı Korkut Eken,
-Eski bakanlardan Cengiz Altın-

kaya,
-Eski CHP Genel Başkanı ve Baş-

bakan Yardımcısı Hikmet Çetin,  
- Eski Milli Takım Teknik Direk-

törü Mustafa Denizli, 
- Eski Türkiye Futbol Federasyonu

Başkanı Haluk Ulusoy,
- Fenerbahçe Spor Kulübü’nün

başkanı Aziz Yıldırım, 
- Galatasaray Teknik Direktörü

Fatih Terim, 
- Galatasaray Spor Kulübü As-

başkanı Abdürrahim Albayrak, ikinci
başkan Ali Dürüst. Yönetim Kurulu
Üyeleri; Celal Gürsan ve Sinan Uya-
nık, 

- TFF Profesyonel Kurul Başkanı
Arif Koşar ve Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Kargın,

- Galatasaray eski Başkanı Adnan
Polat, 

-Galatarasay Spor Kulübü Asbaş-

kanı Abdürrahim Albayrak,
- Sanica Boru Elazığspor Başkanı

Selçuk Cengiz Öztürk, 
- Futbolcu Arda Turan, Eski fut-

bolcu şimdi AKP Milletvekili Hakan
Şükür, 

- Spor yazarları Şansal Büyüka,
Ömer Güvenç, 

- İzmir Konak Belediye Başkanı
Hakan Tartan, 

-MHP Kayseri Milletvekili Mus-
tafa Eraslan, 

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) eski Genel
Başkanı Derviş Günday,

- MHP Aydın Milletvekili Ali Uzu-
nırmak ve Elazığ Belediye Başkanı
Süleyman Selmanoğlu,

-Yargıtay 6. Daire Başkanı Mustafa
Aydın,

- Hıncal Uluç, 
… liste uzayıp gidiyor…

AĞAR’I ZİYARET EDENLER
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AKP, Kamu Hastaneler Birliği
uygulamasını başlatıyor. 2012’nin
Mart ayında hazırlıkları başlayan
Kamu Hastaneler Birliği ile tüm
Türkiye’deki 842 hastane birer ti-
carethane haline getiriliyor. 81 şe-
hirdeki 842 hastane, bölgelere ayrı-
larak Kamu Hastaneler Birliği oluş-
turuldu. Ve bu birliklerin başına ge-
çecek 100 Kamu Hastaneler Birliği
İl Genel Sekreteri tespit edildi. Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanan liste
Başbakanlık tarafından kabul edildi-
ğinde, tek yönetim altında birleştirilen
hastaneler bu genel sekreterler tara-
fından yönetilecek.

Sadece İstanbul’da 54 ayrı kamu
hastanesi var. Bu hastaneler, “Anadolu
Kuzey, Anadolu Güney, Fatih, Be-
yoğlu, Bakırköy” olarak 5 bölgeye
ayrıldı. Bu 5 bölgedeki tüm kamu
hastaneleri tek yönetimde birleştiriliyor.
Yani 54 hastane birer işletme gibi
yönetilecek artık. Yönetime gelecek
olanlarsa bir işletme işletir gibi, her
biri 1 milyar liralık bütçeyi yönete-
cek… Anadolu’daki Kamu Hastaneler
Birlikleri’nde ise ortalama 500 milyon
TL yönetilecek… Hastaların müşteri
yerine konulacağı bu sistemde, has-
taneyi yönetenler de doktor ya da
herhangi bir sağlık görevlisi olmak
zorunda değil. AKP, istediği, çıkarına

uygun gördüğü herhangi
bir kişiyi hastane yöneti-
mine verebilecek. 

4 yıllık sözleşmeli ola-
rak çalışacak olan Genel

Sekreterlerde sağlık gibi bir konuda
uzmanlık aranmadığı halde tıbbi, mali
ve idari konularda yetkili olacaklar. 

Alım-satım, ihale işleri, personelin
il içinde hastaneler arasında keyfi
olarak görevlendirilmesi, hastanelerde
var olan olanakların başka hastanelere
kaydırılmsı gibi birçok yetkisi olan
bu genel sekreterin altında tıbbi, idari
ve mali konulardan sorumlu sözleş-
meli yardımcıları olacak. AKP’nin
doğrudan görevlendirdiği yöneticiler
başhekimlerin üzerinde olacaklar.

Yönetime gelen her yeni Genel
Sekreter, hastanelerde kendi kadro-
larını oluşturabilecek. Dışarıdan, söz-
leşmeyle istediği kişiyi yönetici olarak
atayabilecek. Genel sekreterlerin mev-
cut düzenlemeyi değiştirme yetkisi
de var. AKP gibi düşünenler yönetime
gelirken, düzeni eleştirenlerin yetkileri
ellerinden alınacak. 

KHB'ler İl Sağlık Müdürlüğü’ne
değil, doğrudan Ankara'daki Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağ-
lanacak... Sağlık Bakanlığı dışında
tek elde toplanacak olan yetki
AKP’nin çıkarına göre kullanılacak.
Halk ise yok sayılacak.

Hastaneler, "kar eden" kurumlara
dönüştürülürken; "kar oranı düşük"
olanlar tasfiye edilecek. 

Böylelikle hastaneler AKP’nin
kendi kadrolarıyla dolacak. Özelleş-
tirmeye direnenler tasfiye edilecek.
Hastanelerde kullanılan tüm malze-
melerin ihalesi AKP’lilere verilecek.
Sistemin dışarıdan denetimi almaya-
cağı için her hastane AKP’nin bir
çiftliğine dönüşecek.

Devlet, hastaneleri birer işletmeye
dönüştürürken, sınıflandırıyor da.
Herkes parası kadar sağlık hizmeti
alabilecek. Zaten öyleydi ama şimdi
bu durum resmileşiyor. A, B, C, D…
diye sınıflandırılan hastanelerin verdiği
hizmetler de farklı farklı olacak. Hal-
kımız, ödediği sigorta primine göre
bu hastanelerden birisine gidebilecek. 

Kamu Hastaneler Birliği sistemiyle
birlikte sağlık çalışanları performans-
larına göre para kazanacaklar. Bu da
sağlık çalışanları arasındaki rekabeti
artırarak, örgütlülüğü azaltacak. “Ye-
terli performans” gösteremediği zaman
işinden olan “sınırsız yetkili” yöne-
ticilerin baskısı altında kalacaklar.
Bunun hastalara yansıması ise, daha
fazla para kazanmak için gereksiz,
yetersiz tedavi olacak.

Genel Sekreter’in kararlarına itiraz
hakkı olmayan sağlıkçılar ya her de-
nileni yapacaklar ya da işlerinden
olacaklar.

Sağlık emekçileri, AKP’nin halk
düşmanlığına ortak olmamalıdır. Hal-
kın canına kast eden bu sisteme karşı
mücadele etmeliyiz. Bizi suçlarına
ortak etmelerine izin vermeyelim…

Doktorun Çalışma,
Hastanın Tedavi Olma
Hakkı Gasp Edilemez!

Sağlıklı ve
Güvenli

Bi̇r Yaşam
Hakkımızdır

Cepheliler tarafından, 29 Eylül günü
Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nin du-
varlarına “İbrahim Çuhadar Ölümsüzdür-
DHKC/Dev-Genç”, “DHKC/SPB Katillerin
Peşinde”, “Hasan Selim Gönen Ölümsüz-
dür”, “Umudun Adı DHKP-C” ve “Dev-
Genç” yazılamaları yapılarak feda savaş-
çıları selamlandı.

7 Ekim günü ise Hatay’da Halk Cep-

heliler, feda savaşçısı İbrahim Çu-
hadar için bir anma yaptılar. Anmada
ilk olarak Kahraman Altun’dan bir
şiir okundu daha sonra İbrahim Çu-
hadar’ın Parti’ye yazmış olduğu
mektup okundu. Bir Halk Cepheli’nin
Erdal Dalgıç’a yazmış olduğu şiiri
okuması ve marşların söylenmesiyle
anma bitirildi.

Şehi̇tleri̇mi̇zi̇n Ki̇ni̇ni̇ de Ekledi̇k Ki̇ni̇mi̇ze,
Onların Yeri̇ni̇ Dolduracağız!
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20 Ekim 2000’de yüzlerce devrimci
tutsak, daha sonra Ölüm Orucu’na
dönüşecek olan açlık grevi direnişine
başlamıştı. Ülkemizin dört bir yanın-
da F tipi hapishaneleri inşa ediliyordu.
F tipleri hücre hapishaneleri demekti,
tecrit ve işkence demekti. İnsanın in-
sandan koparılması ve inançlarından
soyundurulması demekti. Bu bilinçle
evlatlarımız içeride biz dışarıda hücre
uygulamasına karşı direnişi örgütledik. 

Bizler TAYAD’lılar olarak, daha F
tipleri açılmadan ve Ölüm Orucu di-
renişi başlamadan, evlatlarımızın tec-
rit hücrelerine atılmaması için “Hüc-
re İşkenceli Ölümdür” diyerek bir
kampanya başlatmıştık. Bu kampan-
ya ile istiyorduk ki, evlatlarımız be-
deller ödemeden tecrit uygulamasın-
dan vazgeçilsin, hücrelere karşı de-
mokrat ilerici kesimlerin ortak direnişi
ile F tipi hücreleri kapatılsın. İmzalar
topladık, Ankara yollarına düştük.
Saldırılara uğradık, işkenceler gördük.
Ama evlatlarımızı sahiplenmekten
vazgeçmedik. Sağır kulaklara varana
kadar herkese anlattık hücre gerçeği-
ni. Görmek istemeyenler oldu, gör-
düğü halde bedellerini göze almaya-
rak geri duranlar oldu. Biz, yılmadık.
En önde yer alarak tecriti anlattık. Dı-
şarıdaki bu sahiplenmemize rağmen,
harekete geçmeyenler de vardı. F tip-
leri adım adım bitirilmeye doğru gi-
diyordu. Devlet bir yandan çiçekli va-
zolar eşliğinde F tipi reklamları ya-
parken diğer yandan haberlere verilen
“hapishanelere operasyon” tatbikatları
ile halkı kandırma ve korkutma ça-
lışmalarına başlamıştı. Devlet, bir
yandan hücreleri şirin göstermeye
çalışırken, diğer yandan olası karşı çı-
kacaklara “sopayı” gösteriyordu. Ya-
lanlara kananlar oldu… “Sopa”yı gö-
rünce söylediklerinden vazgeçenler
oldu… Biz yolumuza devam ettik.
“Yalnız bırakıldık” demeden hücreleri
anlatmaya ve tecrite karşı mücadele et-
meye devam ettik… 

İşte bu koşullar altında 20 Ekim

2000’e geldik. Evlatlarımız, ül-
kemizin bu koşulları altında di-
renişe başladılar. 20 Ekim
2000’de Türkiye’nin dört bir
yanında bulunan devrimci tut-
saklar aynı taleplerle direnişe
başladılar. 19 Kasım’da Ölüm
Orucu’na dönüşen Açlık Grevi
direnişiyle hücrelere teslim ol-
mayacaklarını ilan ettiler. 

Direniş tam 7 yıl sürdü. Di-
renişin üçüncü ayında 19-22 Ara-
lık katliam operasyonuyla evlat-
larımız işkencelerle F tipi hücre
hapishanelerine götürüldü. Gün-
lerce çıplak bırakıldılar. Her tür-
lü işkenceyi yaşadılar. Ama tes-
lim olmadılar. Bu katliam ope-
rasyonunda 28 evladımız katle-
dildi. Bayrampaşa Hapishane-
si’nde 6 kadın diri diri yakıldı. Bize,
evlatlarımızın kömürleşmiş bedenle-
ri teslim edildi. 

Bu direniş, dünyanın en uzun di-
renişi olarak geçti tarihimize. Birçok
ilkler yaşadık bu direnişte. Dışarıda
bizler de devrimci tutsakların ailele-
ri olarak hücrelere sessiz kalmadık.
Evlatlarımızla omuz omuza Ölüm
Orucu’na başladık. Analarımız, ev-
latlarının yerine kendi bedenlerini
koydu ortaya. TAYAD’lı analarımız
evlatlarıyla beraber şehit düştü. Tah-
liye olan evlatlarımız dışarıda TA-
YAD’lıların yanında direnişe devam
etti. Küçükarmutlu Mahallesi bir di-
reniş mahallesine dönüştü. İzmir’de,
Ankara’da ve Mersin’de de direniş dı-
şarıda sürdü. İçeride ve dışarıda şe-
hitler verildi. Direnme hakkına bile
saygısı olmayan devlet, dışarıda da bir
katliam operasyonu ile Küçükarmut-
lu’ya saldırdı. Yine şehitler verdik. Di-
renmeye devam ettik. Aylar, mev-
simler, yıllar derken tam 7 yılı sürdü.
Direniş mevsimleri aştığında artık
direnişin sloganı “Sonuna sonsuza
sonuncumuza kadar direneceğiz! Ya
yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir
yol yapacağız!” olmuştu. Yeni yollar

arandı, yeni yollar yapıldı ama dire-
nişten vazgeçilmedi. Yorulanlar oldu,
ama yorulan biz değildik, evlatlarımız
değildi. Yorulanlar bir bir çekilirken
bizler şehit düşen evlatlarımızın ce-
nazelerini taşımaya devam ettik. 

Tecrit, bir devlet politikasıydı ve
devlet pervasızdı. Zorla müdahale iş-
kencesi ile yüzlerce evladımızı yaşa-
yan ölülere dönüştürdü. Direniş yeni
yöntemler buldu kendine. Ama dev-
letin hiçbir saldırısına karşı çözümsüz
kalınmadı. 

Bu direnişte tam 122 evladımızı yi-
tirdik. Tecrit saldırısına karşı 122 ev-
ladımızla dünyanın en güçlü duvarı-
nı ördük. Evlatlarımız 13 Ölüm Oru-
cu ekibiyle direnişi sürdürdü. Her
ekipte bir kez daha direnişin kararlı-
lığı ortaya konuldu. Tecrit evlatlarımızı
teslim alamadı. DİRENİŞ TÜM HAL-
KIN DİRENİŞİNE DÖNÜŞTÜ,
HALKLAŞTI. ANALAR, BABA-
LAR EVLATLARIYLA YARIŞIR-
CASINA DİRENİŞİN GÖNÜLLÜ-
LERİ OLDULAR. HER YAŞTAN,
HER MİLLİYETTEN, HER MEZ-
HEPTEN 122 ŞEHİTLE TECRİTİ
KABUL ETMEDİK. 

Bizler TAYAD’lılar olarak evlat-

122 Şehit Tecritin Önündeki En Güçlü
Barikatımızdır! 10 Saatlik

Sohbet Hakkı Uygulansın! Tecrite Son! 
TAYAD’lı Aileler
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larımızla beraber başından sonuna ka-
dar bu direnişin içindeydik. Ölüm
Orucu direnişinde bizler de yer aldık.
Onlarca kez Ankara yürüyüşleri dü-
zenledik. Kampanyalarla tecrite kar-
şı mücadeleyi büyüttük. Ankara Abdi
İpekçi Parkı’nda 3 yılı aşkın bir süre
oturma eylemi yaptık. Abdi İpekçi
Parkı’nı direnişin mevzisine dönüş-
türdük. Bunun için de ayrıca bedel
ödedik. Mevzilerimizi terk etmedik.
Direnmekten vazgeçmedik. 

19 Ocak 2007’de, Adalet Bakan-
lığı bir genelge yayınlayarak tecriti ka-
bul etti ve ilk adım olarak haftada en
az 10 saat 10 tutsağın koşulsuz bir şe-
kilde görüşmesini kabul etti. Evlat-
larımız, bu genelgenin takipçisi ola-

caklarını söyleyerek direnişe ara ver-
diler. Bu genelge ile tecritte bir gedik
açılmıştı.

Genelgenin yayınlanmasının ar-
dından 5 yıl geçti. Genelge hala tam
olarak uygulanmıyor. F tipi hapisha-
nelerde tecrit ve işkence sürüyor. 5 yıl
boyunca tecriti anlatmaya ve tecrite
kaşı mücadele etmeye devam ettik.
Tecrit kaldırılana kadar susmayacağız. 

Direniş başladığında DSP-ANAP-
MHP partileri iktidardaydı. Daha
sonra AKP iktidarı geçti ama tecrit sal-
dırısı sürdü. Tecrit; işkencelerle, di-
siplin cezalarıyla, infaz yakmalar-
la sürüyor… 

Başta “10 saatlik sohbet hakkı”nın
uygulanması olmak üzere, evlatları-

mızın direnişlerle kazandığı hakları
gaspettirmeyeceğiz. Hapishanelerde
insanca yaşam koşulları oluşana ka-
dar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

TÜM HALKIMIZI TECRİTE
KARŞI MÜCADELE ETMEYE VE
122’LERİMİZİN DİRENİŞ BAYRA-
ĞINI TAŞIMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

BİZLER, 20 EKİM 2012 TARİ-
HİNDE SAAT 14.00’TE CEVA-
HİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ÖNÜNDE TOPLANARAK ME-
CİDİYEKÖY AKP BİNASI ÖNÜ-
NE KADAR YÜRÜYEREK TEC-
RİTİN KALDIRILMASINI İS-
TEYECEĞİZ. O GÜN HEP BİR-
LİKTE TECRİTE KARŞI AKP
ÖNÜNDE OLALIM! 

Sıkça duyarız bu sözü: "AİHM'e gideceğiz!" AİHM
(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) neredeyse bir "kur-
tarıcı" görevi görür kimileri için. Bu noktada AİHM, kit-
leleri düzen saflarında tutmaya yarayan bir misyon da oy-
nar.

AİHM'e iç hukuk yolları tükenince başvurulur. Dev-
letin uluslararası hukuk anlaşmaları gereği kabul ettiği Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Türkiye'de iç hukuk
yolları tükenince, AİHM'e başvuru hakkı vardır. Oligar-
şi ülkeyi faşizimle yönetiyor. Göstermelik imzaladığı ulus-
lararası anlaşmalara da uygun davranmaması faşizme uy-
gundur.

Bu nedenle AİHM'e en çok başvurunun olduğu ülke,
Türkiye'dir. Ülkemizde burjuva anlamda da olsa demokrasi
yoktur. Bu yüzden adaletin zerresi bile yoktur!..

AİHM, Avrupa emperyalistlerinin kurduğu bir mah-
kemedir ve AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ku-
rallarına uyulup-uyulmadığı ile mahkeme kararları veya
fiili uygulamalar nedeniyle zarar gören insanlar tarafın-
dan başvurulan davalara bakar. Türkiye de bu sözleşmeleri
imzalamış taraf ülkelerden biridir...

AİHM, emperyalist bir kurumdur. Dünyaya yoksul-
luk, açlık yaşatan, halkları kan ve gözyaşına boğan, tüm
adaletsizliklerin sorumlusu olan emperyalistler ve onla-
rın kurumlarından adalet çıkabilir mi? Elbette hayır!

Burada anlatmak istediğimiz, AİHM'e gidilip gidil-
meyeceği ya da hukuksal bir gereklilik olup olmadığı de-
ğildir. Koşullara göre emperyalist kurumları da kendi ya-
salarına uymaları, yeni-sömürgelerine imzalattıkları söz-

leşme hükümlerine uymaları için zorlamak veya
emperyalizmin adaletsizliğini teşhiri için gi-
dilebilir de... 

Fakat, bunu mücadelenin bir amacı haline
getirmek tek çözüm olarak görmek-göstermek doğ-
ru değildir. 

Örneğin; bunu sendikalarda sıkça görürüz. İktidar hal-
ka, işçiye düşman olan bir yasa çıkarır. Ve bunu da ay-
lar öncesinden duyurur. Sendikalar, işçilerin haklarını ge-
riletecek bu yasaya karşı mücadele etmek yerine "yar-
gıya" ya da Cumhurbaşkanı’na sığınırlar. (Tabii bu ara-
da işçileri-emekçileri ilgilendiren bu yasa meclisten ge-
çip yasallaşır.) Sığındıkları yargıdan da, Cumhurbaşka-
nı'ndanda bir sonuç çıkmayınca "AİHM'e gideceğiz!"
denir hemen. Bu neredeyse kronikleşmiştir. İktidar
"AİHM" ile korkutulmak istenir!

Yüz binlerce üyesi bulunan bir sendikanın, fiili mili-
tan mücadeleden kaçıp, emperyalist bir kurum olan
AİHM'den "çözüm" beklemesi düzene teslimiyettir.
(Emperyalistler, sömürülerini katmerleştirmek için çı-
karttıkları bir yasayı, kendi mahkemeleriyle kaldırır
mı? Kendi ayağına kurşun sıkar mı? Çözümü düzenden,
emperyalist kurumlardan beklemektir. Faşizme karşı
dişe diş mücadeleden kaçmak demektir.

AİHM'den çözüm bekleyen ve başka hiç bir faaliyette
bulunmayan anlayıştan ne çıkar? Kaldı ki, AİHM de ka-
rarlarını çoğunlukla siyasi olarak verir. Şikayetçiden çok,
emperyalist ya da yeni- sömürge ülkenin çıkarını düşü-
nür. Bu da onlar için normal olandır. Çünkü, AİHM em-
peryalistlerin, sömürücülerin bir kurumudur.

Sonuç olarak; AİHM'den çözüm beklemek, faşizme
ve her türlü saldırısına karşı mücadeleden kaçmak de-
mektir.

Çözüm; emperyalist kurumlarda değil, haklarımızı ka-
zanmak için; birlikte, örgütlü ve kararlı mücadelededir!

Savaşan
Kelimeler 

“AİHM'e Gi̇deceği̇z!..”
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"Sanat halk için mi yapılır, yoksa
sanat için mi yapılır" sözleri sıkca
tartışılan konudur. Bunun kadar saç-
ma bir tartışma yoktur aslında. Halk
için yapılmayan bir sanat, zaten bir
sanat değeri taşır mı? 

Eğer ki halk için yapılmıyorsa
ona zaten SANAT diyemezsiniz. 

Eğer ki halk için yapmıyorlarsa,
gitsinler filmlerini bir sinema salo-
nunda kendi başlarına izlesinler.
Halk kendini ilgilendirmeyen bir
filmi veya herhangi bir sanat çalış-
masını niye izlesin, takip etsin. 

Sanat halk için yapılır diyen sa-
natçılardan biri de Fatih Akın'dır.
Fatih Akın Almanya'da doğmuş, bü-
yümüş ve Avrupa’daki Türkiyelileri
ve diğer halkları iyi gözlemleyebilen
bir yönetmendir. Filmlerinde bizim
halkımıza eleştirel bakış açısı da
vardır; güzel yanlarını, değerli yar-
gılarını göstermeye çalışan bir yanı
da. Özellikle halkımızın temiz yan-
larını, saflıklarını, zekiliklerini ve
iki kültür arasında kalmış olmalarını
anlatmaya çalışmıştır. 

En önemli yanı ise Almanya’da
azınlık olan diğer halkların birlikte-
liğini vermesidir. Bütün filmlerinde
bir Türk, Yunan, Yugoslav ya da
Arap bulunur. Bunların çok iyi dost
olduklarını anlatır. Bunlar hayal ürü-
nü değildir, gerçek yaşamda da ger-
çekten böyle bir arkadaşlık vardır. 

Akın, “Yaşamın Kıyısı” filmi dı-
şında bütün filmlerinde bizim hal-
kımızı genel olarak iyi gözlemlemiş
ve bunu filmlerine yansıtmıştır.  Ama
devrimci bir sanatçı olmadığı için
sorunların gerçek çözümleri yoktur
filmlerinde. Çözüm günübirlik çö-
zümlerde değildir, devrimdedir. Ya-
şamın Kıyısında filminde ise dev-
rimcileri halktan kopuk, yoldaşlık
nedir bilmeyen, sapkın insanlar ola-
rak göstermiştir. Bunda da devrim-
cileri tanımamasının, devrimci diye
12 Eylül darbesi sonrası kaçıp Av-

rupa’ya giden, devrimciliği yoz-
laştıran ama gerçekte devrimci-
lerle bir alakası olmayan insanları
tanımış olmasının etkisi vardır.
Alman anarşistlerinin kültürü ile
de harmanlayıp böyle bir film
yapmıştır. Oysa devrimciler değil
100 Euro’nun hesabını yapmak,
yoldaşı için canını verirler. Halkın
sorunları için yıllarca hapislikleri
göze alanlardır. Eksik ve yanlış
bilgisinden kaynaklanarak böyle
bir film yaptığını düşünüyoruz.
Ama bir sanatçı insanların uğ-
runda öldüğü değerler üzerine film
yaparken çok iyi araştırma sorum-
luluğu taşımalıdır. 

Asıl konumuz ise Fatih Akın'ın
sanatçı sorumluluğuna örnek bir fil-
mi. Film Adana Altın Koza Film
Festivali’nde gösterildi. Filmin Adı
"Cennetteki Çöplük" Filmin başlı-
ğında şöyle geçiyor. "Türkiye'de bir
çöp deposu, halkın rızası olmaksızın
kurulmuş ve yoğun tepkilere rağmen
işletiliyor" 

Film Trabzon’un Çamburnu İl-
çesi’nde geçiyor. Konusu bu cennete
benzeyen yerin bir çöp deposuna
çevrilmesi. 

Şunu hep söylemeye devam ede-
ceğiz! AKP halka düşman, halkın
ekmeğine, alınterine göz dikmiş du-
rumda. Doğayı kirletiyor, halkı yok-
sulluğa mahkum ediyor. HES ile yap-
tığı da budur, çöp depolarına çevirdiği
köylerlde yaptığı da budur. Bir iktidar
ancak bu kadar halka düşman olabilir.
Azılı bir halk düşmanı. 

Fatih Akın'ın babası Zonguldak'ta
büyümüş ama asıl memleketleri Trab-
zon. Yani dedesi orada doğmuş, orada
büyümüş. Yani Akın'ın memleketi. 5
yıl önce bir film çekimi için babasına
kendisini bu köye götürmesini istemiş.
Ve gittiğinde bir cennet ile karşılaşmış,
ancak bu cennetin bir çöp deposuna
çevrilmek istendiğini görmüş. Halk
çöplüğü istemiyor ve buna karşı ey-

lemler örgütlüyormuş, işte bunun için
gidip dönemin Orman Bakanı Osman
Pepe ile görüşmüş. Pepe, Akın'ı "Sen
yönetmensin, bu işlere karışma. Git
filmini çek" diyerek terslemiş. Bunun
üzerine Akın bu filmi çekmeye ve
memleketine sahip çıkmaya karar
vermiş. Tüm dünyaya, bu cenneti
çöplüğe çevirenleri göstermek istemiş. 

5 yıl sürmüş çekimler. Her zaman
sık sık gidemediği için, köyde dü-
ğünlerde çekim yapan Bünyamin
isimli birisiyle anlaşmış. Bünyamin,
gösterileri, eylemleri, halkın gündelik
yaşantısını, çöplüğün günden güne
nasıl çöp deposuna dönüştüğünü
gösteren çekimleri yapmış. 200 sa-
atlik bir çekim olmuş. Sonunda bu
çekimlerden eledikleri ile bir belgesel
yapmışlar. 

Şuna da vurgu yapmak gerekir:
Film yapmak çok masraflıdır. Çekim
yapacak adam bulmak, oyuncu bul-
mak zor diye bakarlar. İşte Fatih
Akın o köyde kameramanlık yapan
biri ile yapmış bunu. Ondan daha
iyi kim çekebilirdi ki? Çünkü onun
sorunuydu, memleketinin çöplüğe
çevrilmesini o köyün kamerama-
nından daha iyi kim yansıtabilirdi?
Oyuncu olarak geçenler ise köyün
yaşlı bir teyzesi. Sanat halkı anlatı-
yorsa, halkla yapılıyorsa asıl amacına
ulaşır. Aksi durumda dar bir çevreye
hapsolurlar.

SANATÇI HALKINA KARŞI SORUMLUDUR! 
İŞTE BUNA ÖRNEK BİR FATİH AKIN FİLMİ 

CENNETTEKİ ÇÖPLÜK
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"TÜM DÜNYADA SİYASET-
ÇİLERİN TEK DERDİ DAHA FAZ-
LA PARA KAZANMAK”

Fatih Akın, Cannes Film Festi-
vali’nde yaptığı basın toplantısında
konuyu şöyle değerlendirmiş;

“Siyasetçiler tüm dünyada do-
landırıcı, sadece Türkiye'de değil,
tamam mı? Bunu daha Almanya'da
da yeni gördük, kim kiminle... Neyse
mevzumuz bu değil. Her yerde do-
landırıcılık var. 

Tüm dünyada şöyle bir gelişme
ortaya çıkıyor: Halk iktidarlara
karşı. Halk yönetenlerin yönetimin-
den memnun değil. Siyasetçilerin
tek derdi daha fazla para kazanmak
ve güçlerini geliştirmek. Ama halkın
çıkarı için çalışmak değil. Arap Ba-
harı’nda da bu böyle, Occupy'da

böyle ve Türkiye'de de böyle. Filmin
mevzusu da böyle ve film belli bir
nostaljide uyandırıyor, Kunta Kinte
veya Roots gibi. 

Ben dışardan gelip bir durumu
eleştirmiyorum. Bu benim dedemin
köyü, anlıyor musunuz? BU BENİM
KUTSAL TOPRAĞIM. Bu herhangi
bir toprak parçası değil. Benim ge-
netik köklerim buradan geliyor, be-
nim atalarım burada toprağa veril-
miş ve ben bunların üstü örtülsün
istemiyorum. KİMSE GELİP BANA
NİYE KARIŞIYORSUN DİYEMEZ!..
300 metre ötedeki HES santrali beni
etkiliyor. Ancak ben film yaptığımda,
sipariş üzerine film yapan bir yö-
netmene, film yapımcısına nazaran
kendi çevresinden beslenen biriyim.
Yönetmenler, film yapımcıları kendi
kişisel çevresinden beslenmeli. Bu

anlamda yaptığım film bugüne kadar
izlediğim çizgiyi sürdürüyor. Çev-
remde olan veya ruhumdan gelen,
ayağıma kadar gelen fırsat konularda
ben ne hakkında film yapacağıma,
duygularımı dinleyerek karar veri-
yorum. Gösterilmeyi hak eden, dün-
yada olan benzeri haksızlıklar için
sembol değeri taşıyabilmeyi hak
edenleri seçiyorum. 

İnsanlar filme bakıyor ve bunun
Fokushima içinde bir sembol değeri
olabileceğini veya onlara Fokushi-
ma'yı (Japonya) hatırlattığını söy-
lüyorlar. Ya da Gorleben (Almanya)
için. Çünkü yalanlar ve işlenen me-
kanizmalar hep aynı."

Evet bir sanatçı halkından bes-
lenmeli. Yine bir sanatçı burnunun
dibinde yaşananlara duyarsız kala-
maz, kalmamalı! 

Cepheli, karşısına çıkan sorunları,
zorlukları ve zorbalıkları aşmak için
öncelikle (adeta pin kodu misali)
aklına 589 rakamını getirmelidir.

589 rakamı, Büyük Direniş’imizin
şehidlerinden Berkan Abatay'ın ölüm
orucunda geçirdiği günlerin sayısıdır.
Berkan Abatay 589 gün, Feride Har-
man 512 gün boyunca kuşandıkları
açlıkta hücre hücre eriyerek ölümün
de, zulmün de üzerine yürüdüler.

Şu sözler, Berkan Abatay'ın ölüm
orucu içinde yazdığı bir mektuptan
alınmıştır: “Hala dimdik ayaktayım
ve yürüyorum. Yürüyebileceğim
yere kadar değil, varmak istediğim
yere kadar dimdik yürüyeceğim.”

Cepheli, karşısına çıkan bütün
sorunları çözerken, zorlukları aşar-
ken, zorbalıkların üzerine yürürken
Berkan'ın vurguladığı işte bu iradenin
gereğini somutlar.

Sadece "gidebileceğim yere ka-
dar" yürümek, bir başka deyişle
“elinden geleni yapmak”la yetin-
mek, sıradan olandır. Elden gelenle
yetinmek, hedeflere ulaştırmaz. Oysa,
Cepheli için esas olan hedefine ulaş-
maktır.

Cepheli, devrim
yürüyüşünde sınır ta-

nımaz. Kendisine de
sınırlar koymaz. Elden

gelenle yetinme kolaycılığını red-
deder. Statükoları parçalar. Ufkunu
büyütür, hedeflerini yükseltir.

Cepheli, yetinmeciliğe düşmandır.
"Elimden gelen budur" kolaycılığını
kendisine ve yoldaşlarına yakıştır-
maz. Devrim için gerekli olanın, el-
den gelmeyenlerin de yapılması ol-
duğunu bilir. Devrimcilik, zaten bu-
dur. Gelişim böyle olur. Elden ge-
lenle yetinmek ise, gerilemektir.
Yetinmeciler için sorunları çözmek,
zorlukları aşmak, sonuç almak, gi-
derek imkansız olur. Çünkü, zaten
o sınırların içine hapsolmaktır soru-
nun kendisi.

589 rakamı, devrimci iradenin
tarihe kanlı yazılan sembollerindendir
artık.

Devrimci irade, emek ve cüretin
eseridir. Hedeflere ulaştıracak, elden
gelmeyenleri bile getirtecek olan
devrimci iradedir.

Sorunların, zorlukların ve zor-
balığın üzerine cüret ve emekle yü-
rüyen Cepheli, gelişen ve halkın
cephesini de geliştirendir. Gelişim,
sorunları çözmektir. Zorlukları aş-

maktır, zulmün üstüne üs-
tüne yürümektir. Cep-
heli, işte bu yürü-
yüşün sıra neferi-
dir.

Berkan Aba-
tay, cüsse ola-
rak ufak tefek
olduğu gibi, iş-
kence yüzün-
den kalıcı rahat-
sızlıkları da olan
bir yoldaşımızdır.
Ama bir Cepheli
olarak yüreği büyük,
iradesi de sağlamdır. İşte,
Cepheli'nin yenilmezliğinin sırrı da
budur.

Küba Devrimi'nin muzaffer ko-
mutanı Fidel Castro, devrimcinin
yenilmezliğine dair şöyle der: "Fi-
kirlerine ve gerçeğine inanan birinin
inatçılığından daha büyük bir şey
olamaz. O yenilmezdir ve yeryüzü-
nün bütün güçleri bile gelse onu
yenemez."

Mahirler'den bu yana, Cephelileri
de asla yenemediler. Çünkü, devrimci
irade yenilmezdir. Cepheli de dev-
rimci iradenin vücuda gelmiş halidir.
589 rakamı, işte bu gerçekliğin sem-
bollerinden birisidir...

Kendini Geliştirmeyen Düzeni Geliştirir
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Ülkemizde Gençlik

Üniversitelerde yeni dönem yine
"yüksek güvenlikli" önlemlerle baş-
ladı. Bu yıl da üniversitelerde faşist
yöneticiler açılış konuşmalarını ya-
parken, "özgür üniversite" savunu-
cusu akademisyenler onları alkışladı.  

Üniversitelerde en ufak politik
söyleme dahi katlanamayan AKP
iktidarı kampüslerimizi birer F Tipi
hücreye çevirmenin yollarını arıyor.
Başbakan kapı kapı gezip üniversi-
telerden, kendi seçtiği rektörlerin
elinden "fahri doktorluk" ünvanları
aldı. Her sene olduğu gibi yine öğ-
renciler okula alınmazken, AKP’nin
Başbakanı ve bürokratları kurşun
geçirmez mercedesleri ve yanlarında
korumalarla üniversiteleri işgal etti.

Kürsülerde söylenen yine bildi-
ğimiz laflar. Ne söyleyenler ne de on-
ları alkışlayanlar değişiyor. Koltuk pe-
şinde akademisyenler, yüksek okul
hocaları faşizmin karşısında durmak
bir yana faşizme yaranmanın türlü
yollarını arıyorlar. Üniversitelerde fa-

şizmin bekçiliğini saygın profesörler
üstleniyor. AKP karşısına dikileni hap-
setmek için türlü yalanlar uyduruyor,
en basit muhalif söylemlerde aka-
demisyenleri de okullardan sürdü-
rüyor. Başbakan okul girişinde poli-
sin işkencesini görmezden gelerek
"özgür üniversite", fikirlerin tartışıl-
ması gibi laflar etmekten utanmıyor.
Toplantıdakilerin biri bile çıkıp  "kral
çıplak" diyemiyor. 

Oysa üniversiteler düşünmenin
sorgulamanın yeridir ve bunu en iyi
bilen de akademisyenlerdir. Ama bu-
ralarda düzenin tüm pisliğini barın-
dıran birer asimilasyon merkezi ha-
line geldi. Devrimci öğrencilere her
türlü zulmü uygulayanlara inat biz yo-
lumuzdan dönmeyeceğiz. Ezberci
eğitim sistemi ve insanı aptallaştıran
merkezi sınavlarıyla, baskıyla, iş-
kenceyle, bizi korkutamazlar. Onla-
rın istediği gibi ezberci ve kariyerist
insanlar haline dönmeyecek, her şey-
den önce halkımız için çalışacağız. 

Gençliğin en önemli mevzilerin-
den biridir üniversiteler. Sadece öğ-
renciler için değil bilimsel gelişim
için de buralardaki mücadeleyi bü-
yütmeliyiz. Koltuk sevdalısı akade-
misyenler karşımızda tüm disiplin yö-
netmelikleriyle dikilse de biz özgür
ve bilimsel üniversite için mücadele
edeceğiz. Kan bedeliyle faşist işgal-
leri kırdığımız okulları tekrar faşist-
lere bırakmayacağız. Halktan kop-
muş, "bu halktan bir şey olmaz" di-
yen, bunun teorisini üreten akade-
misyenlere de aksini göstermeliyiz.
Demokrat öğretim görevlileri kor-
kuyla bastırılırken onlara da umut ve
cesaret vermeliyiz. 

AKP her yana saldığı korkuyla
üniversiteleri ele geçirmek için uğ-
raşıyor. Ama çabası nafile, bu ülke-
de herkes sussa da susmayacak, ey-
lemlerini sonuna kadar sürdürecek
Dev-Genç’liler var. 

AKP'nin “F Tipi” Üniversitelerinde 
“Prof.” Ünvanlı Gardiyanlar!

Gençlik Federasyonu’ndan

Edirne’de, Trakya Üniversitesi öğrencileri 4 Ekim günü,
parasız eğitim, sınavsız gelecek talebiyle bir eylem yaptı.
Eylem, Kosova Yerleşkesi önünden Ayşekadın girişine ka-
dar yapılan yürüyüşle başladı. Öğrenciler hareket etmek
üzereyken, Dev-Genç’liler fakülte içinde çekim yapan si-
vil polisi fark ettiler ve çekim yapmasına izin vermediler. 

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapılarak, AKP’nin
yasalarının dinci, faşist bir gençlik yaratmak; devrimci, ile-
rici gençliği ise hapse atmak için olduğu vurgulandı.

AKP’nin “harçları kaldırdık” demesinin parasız eği-
tim demek olamayacağı söylenerek, kaldırılanın sadece
birinci öğretim gören öğrencilerin harçları olduğu, bunun
da on yıllardır verilen mücadelenin sonucu olduğu ifade
edildi.

“Parasız eğitim; okumak isteyen herkesin okuyabilmesi
için gerekli tüm olanakların devlet tarafından sağlan-
masıdır” denilen açıklamada, bu hakkı kimseden bahşet-

mesinin beklenilmeyeceği, gençliğin haklarını söke söke
alacağı vurgulandı.

60 kişinin katıldığı eylemde “Öğrenciyiz Haklıyız Ka-
zanacağız”, “Parasız Eğitim Sınavsız Gelecek Hakkımız
İstiyoruz Alacağız”, “Halk İçin Bilim Halk İçin Eğitim”,
“Harçlara Hayır”, “Eğitim Haktır Satılamaz” sloganları
atıldı.

Eyleme Dev-Genç, DGH, TÜM-İGD ve TÜÖD
katıldılar. 

PARASIZ-SINAVSIZ EĞİTİM 
HAKKIMIZ İÇİN 

MÜCADELE EDELİM
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“Bizde, devrimin partisinde, genç-
liğin ağır basması doğal değil midir?
Biz geleceğin partisiyiz ve gelecek
gençliğindir. Yenilikçilerin partisiyiz,
gençlik ise yenilikçilere her zaman
severek taraftarlık eder. Biz eskiye,
çürümüşlüğe karşı amansız bir sa-
vaşın partisiyiz; amansız savaşa ise
her zaman ilk olarak gençlik hazır
olacaktır” (Lenin)  

Dünyada ve ülkemizde sınıf mü-
cadelelerinde gençliğin daima özel
bir yeri ve önemi vardır. Dünyanın
her yerinde devrimci ideolojiyi en
hızla özümseyen, en hızla örgütlenen,
en hızlı kadrolaşan, devrim müca-
delesine ve örgütsel çalışmaya kendini
en fedakarca adayan, işçisi, köylüsü,
öğrencisiyle halkın her kesiminden
gençlik olmuştur. Bu durum bugün
de geçerliliğini korumaktadır.

Öğrenmeye açıklık, sorgulama ve
keşfetme merakı, paylaşımcı ve fe-
dakar olmak, adaletsizliklere, hak-
sızlıklara karşı ilk tepki veren kesim
olmak gibi özellikler, gençliği halkın
diğer kesiminden ayıran yönleridir.
Bunun dışında, ülkemizde kapitaliz-
min kendi iç dinamiği ile gelişememiş
olması, işçi sınıfının zayıf oluşu ve
sınıf bilincine ulaşamamış olması
gibi nedenlerle, gençlik devrim ideo-
lojisinin taşıyıcısı olarak daha da ön
plana çıkmıştır. Tüm bu özellikleriyle
birlikte gençlik, her zaman halkın
en dinamik ve en canlı kesimi ol-
muştur.

Mahir Çayan bu durumu; "Genç-
lik devrimci yığınların politik bilince
ulaşamadıkları yarı sömürge bir ül-
kede, bağımsızlık mücadelesinde
toplumun devrimci sınıf ve tabaka-
larını harekete geçiren bir dinamit
fitilidir" sözleriyle ifade etmekte-
dir.

Çin Devrimi'nin önderi MAO ise
gençliği şöyle tanımlar: "Gençler
toplumdaki en aktif en canlı güçtür.
Öğrenmeye en fazla istek gösteren
ve düşüncelerinde en az tutucu olan
gene onlardır"

Burjuvazi de bu gerçeği iyi bil-
mekte ve gençliği, sömürü politika-
larının hayata geçirilmesi önündeki
en büyük tehdit olarak görmektedir.
Bu nedenle devrim mücadelelerine
yönelik saldırıların bir aracı olan
yozlaştırma politikasının ilk hedefi
gençlik olmuştur. Ülkemizde, özel-
likle 12 Eylül faşist cuntası ile birlikte,
yozlaştırma politikaları daha yoğun
ve devletin tüm kurumlarının kulla-
nılmasıyla daha sistemli bir şekilde
uygulanmıştır.

Bugün de azgınca devam eden
bu politikalarla, düşünmeyen, sor-
gulamayan, dünya ve ülke sorunlarına
karşı duyarsız, kültürel ve ahlaki de-
ğerleri olmayan, umursamaz, bencil
bir gençlik yaratmaya çalışmışlardır.
Bu konuda kısmi başarılar elde etseler
de tam bir sonuç alamamışlardır.
Dev-Genç'in varlığı ve örgütlülüğü
bunun ispatıdır.

1969'da kurulmasından bu yana,
Dev-Genç, ülke gençliğinin örgüt-
lenmesinde ve devrim mücadelesine
katılmasında öncü olmuştur. Özellikle
60'lı, 70'li yıllarda sosyalist düşün-
cenin Anadolu'nun dört bir yanına
taşınmasında, devrimci örgütlenme-
lerin yaygınlaşmasında gençliğin özel
bir rolü olmuştur.

“Yoldaşlar, gençlik geleceğimiz
umudumuzdur. Gençlik, biz yaşlılar-
dan nöbeti devralmalıdır. (...) Lenin'
in vasiyetini en kolay benimseyen
odur. İşte bu nedenle gençlik, (...)
geride kalanları ve yalpalayanları
ileriye götürmekle görevlidir”

12 Eylül cuntasının devrim kaç-
kınlığını dayattığı, 90'lı yılların ikinci
yarısında devletin devrimcilere yö-
nelik "kaybetme" ve infaz politikasını
artırdığı yıllarda, 2000'li yılların tecrit
saldırıları ve işkencesi altındadaki
Dev-Genç'in örgütlülüğü kesintiye
uğramamıştır. Sayıları bazen onlarla,
bazen de binlerle ifade edilmiş ancak
en zorlu süreçlerde bile Dev-Genç'liler
örgütlenmesini sürdürmüş, devrimci
hareketin kadro kaynağı olmuştur. 

K o m u t a n
Rıza (Hasan Se-
lim Gönen), bu-
nun en son ör-
neklerinden bi-
ridir. Komutan Rıza nezdinde, 43
yıllık mücadele geçmişi içinde Dev-
Genç içinde örgütlenmiş, kadrolaşmış
ve kahramanlaşmış tüm şehitlerimiz
düşmanın yozlaştırma, kimliksizleş-
tirme politikalarının iflasının ispatı
niteliğindedirler. Onlar Anadolu halk-
larının yüzakı, onuru, namusudur,
direngen damarıdır. Burjuvazi ne ya-
parsa yapsın, Anadolu'nun bu diren-
gen damarını koparamayacak, ülke-
miz gençliğinin saf, temiz özelliklerini
yok edemeyecektir.

“Gençlik, burjuvazinin ahlaki
ve kültürel yozluğuna boğazına ka-
dar battığı noktada bile, temizliğin,
saflığın, güzelliğin arayışı içinde
olmuştur” demiştir Dayımız. 

Kuşkusuz ki Dev-Genç, 43 yıllık
kesintisizlik geleneğine, anti-emper-
yalist, anti-faşist mücadele çizgisine
sahipse, bunu Cephe çizgisine ve
önderliğine borçludur. Mahirler’den
Dayı'ya, Dayı’dan bugüne uzanan
Cephe Önderliği olmadan gençliğin
politik bilinçlenmesi, kendi öz ör-
gütlenmesi ile birlikte devrim mü-
cadelesi içerisinde tarihsel yerini al-
ması mümkün olamazdı. Devrim mü-
cadelesinde temel çalışma alanların-
dan biri olan gençliğe, parti daima
özel bir önem vermiş, her alanda,
her birimde, her süreçte gençliğe bü-
yük sorumluluklar vermiş, güven-
miştir. 

Dünyanın her yerinde de bu böyle
olmuştur. Çünkü gençlik demek ge-
lecek demektir. Gençliği örgütleme-
yen bir devrimci hareketin geleceği
kazanma, kurma şansı yoktur. Dünya
devrim deneyimleri gençliğin mü-
cadeledeki önemi üzerine sayısız ör-
neklerle doludur.

9 Eylül 1944'te gerçekleşen Bul-
garistan Devrimi, Üniversite, lise,
işçi, köylü gençliğin büyük fedakar-

‘Bir Devrimci Hareket, 
Gençliği Kazanmadan Zafere Ulaşamaz’*

Ülkemizde Gençlik
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lıklarının, gücünün, sınırsızlığının
bir göstergesi olmuştur. Gençlik Bul-
garistan'ın Naziler tarafından işgal
edildiği yıllarda, kuryelikten cephede
en ön safta savaşmaya, örgütlenme
çalışmasından yöneticiliğe, boykot-
lardan yozlaşmaya karşı mücadeleye
kadar savaşın her yerinde, her aşa-
masında yer almıştır.

Çalışma disiplinleri ve kurdukları
dostluk bağı ile faşizmin denetimin-
deki derneklerde dahi, 150 bin üye
kazanmışlardır. Faşizmin idam seh-
palarında, infazlarda, cephede asla
boyun eğmemişlerdir. 

Çin'de ise "gençlik fabrikalarda,
tarlalarda, ordu birliklerinde ve okul-
larda çalışarak devrimin zafere ulaş-
masında büyük bir rol oynamış, dev-
rimden sonra 1949 kurulan Çin Genç-
lik Fedarasyonu da yeni toplumun
inşasında belirliyici görevler üstlen-
miş, sosyalizme gençliğin dinamizmini
katmıştır." ( MAO-Seçme Eserler -
Cilt, syf 251 )

"Gençliğimiz-Komsomol, bu hal-
kın mutluluğu için, Lenin ve Stalin
partisi uğrunda kanını damla damla
akıtmaktadır. Düşmanın hak ettiği
cezaya uğrayacağından ve bizim za-
feri elde edeceğimizden artık kim
kuşku duyabilir?" ( Devrimci Eğitim
Devrimci Ahlak, syf 182 )

Kalinin bu sözleri söylediğinde
yıl 1944'tü ve Sovyet Rusya Alman
Faşist Nazileri tarafından işgal edil-
mişti. Ancak Sovyetler sadece va-
tanlarını işgal altından kurtarmakla

kalmadı, Nazileri geldikleri yere
kadar gerileterek, Ukrayna, Polonya,
Bulgaristan gibi ülkelerin de Nazi
işgalinden kurtararak bağımsızlıklarını
kazanmasına yardımcı oldu. Sosya-
lizmin ideolojisi Sovyetler'den Av-
rupa'ya, Asya kıtasına uzandı. Bu
kazanım tüm dünya halklarının mü-
cadele tarihine yazılan büyük bir za-
ferdi.

Rusya'da gençliğin ilk kitle ör-
gütleri 1917'de doğmuştu. Henüz
genç bir örgüttü ve deneyimsizdi.
Ancak Bolşevik Partisi'nin de etkisi
ve desteğiyle, gençliğin ilk kadroları
Sovyet iktidarının savunulmasız uğ-
rundaki savaşta çelikleştiler.

"Ekim Devrimi günlerinde işçi
gençlik birlikleri toplu halde kızıl
muhafız birliklerine katıldılar. İşçi
gençlik en tehlikeli yerlerde Sovyet
iktidarı için savaştı ve savaşırken
inanılmaz bir yiğitlik, özveri ve diz-
ginlenemez bir gençlik cesareti ser-
giledi.

Büyük Ekim Devrimi'nin zaferin-
den sonra gençlik birlikleri, yeni
proleter devlet organlarının inşasında,
üretimin denetimi ve Leninist toprak
kararnamelerinin uygulanmasında,
Ekim Devrimi'nin Fikirlerinin pro-
pagandası ve gerçekleştirilmesinde
olduğu gibi Sovyet iktidarını elde
silah savunulmasında Komünist Par-
ti'nin enerjik ve güvenilir yardımcıları
oldular" ( Yönetmeyi Nasıl Öğrendik,
syf 83-84 )

Örneklerini verdiğimiz dünya dev-

rim deneyimlerine bir örnek de Ana-
dolu'dan katmak en temel görevi-
mizdir. Bir gün Anadolu halkları da
devrim mücadelesini kazanma ve
sosyalizmi inşa etme mutluluğuna
sahip olacak. Bu savaş içerisinde
Dev-Genç'in görevi ve misyonu, dün-
yadaki sosyalist gençlik örgütlen-
meleri ile aynıdır.

"İstediğimiz tüm hammadde
gençliktir. Umudumuzu gençliğe
bağlıyor ve onu elimizden bayrağı
almaya hazırlıyoruz" ( CHE )

Bugün Partimiz, tüm ülke genç-
liğini Dev-Genç’lilere emanet etmiştir.
Ülke gençliğinin eğitimini, namusunu,
geleceğini, umutlarını Dev-Genç’li-
lere emanet etmiştir. Bu büyük bir
sorumluluktur. Aynı zamanda çok
büyük bir güvendir. Bu güvene layık
olmanın yolu, sorumluluklarımızı
büyütmek, milyonları hedeflemek,
cüretle, inançla, millitanlıkla Par-
ti’nin politikalarını hayata geçir-
mektir. Unutmamalıyız ki, bizim ör-
gütlemediğimiz gençlik, düzenin gen-
çliğidir. Dev-Genç’liler olarak 43.
yılımızı selamlıyor, bizi yaratan Par-
timize ve halkımıza bir kez daha söz
veriyoruz: Tüm ülke gençliği bizim
olacak!

"Gençlik, sınıfsal konumu ve
gençliğe özgü özellikleriyle, saftır,
temizdir. Halktan ve adaletten ya-
nadır. Özgürlük düşünceleri onun
karakteridir." ( Dayı )

* (Haklıyız Kazanacağız’dan alın-
mıştır.)

AKP, gerici bir gençlik yetiştirmek ve Amerikan iş-
birlikçisi yaratmak için hazırladığı yeni 4+4+4 eğitim
sisteminin seçmeli ders kitaplarını hazırlatmış. Halk
çocuklarının mahallelerinde veya semtlerinde tek olduğu
için veya yalanlarla kandırmacalarla zorla yazdırıldıkları
imam hatip liseleri yetmezmiş gibi, şimdi de seçmeli
ders adı altında din derslerini daha da arttırıyor.  4+4+4
eğitim sisteminin amacı ve neye hizmet ettiğini öğrenciler
yaşayarak görüyor. İmam hatiplere çeviremedikleri li-
selerde de seçmeli ders yalanlarıyla öğrencilere zorla
din dersleri, Hz. Muhammed’in hayatı dersi seçtiril-
mektedir. Ve bununda kitaplarını özenle hazırlayan faşist

AKP iktidarı halkı ge-
ricileştirmenin her yo-
lunu deniyor.

Hiçbir bilimselliği
kalmayan eğitim sis-
teminde seçmeli ders
olarak gösterilen Ma-
tematik ve Bilim uy-
gulamaları derslerinin
kitabının olması gerekmiyor denilerek kitap hazırlatılmadı.
Bizler Liseli Dev-Genç’liler olarak, bize dayatılan
seçmeli ders yalanlarına karşı sürdürdüğümüz parasız,
bilimsel ve demokratik eğitim mücadelemizi şimdi daha
fazla sahiplenmeliyiz. AKP’nin faşist-gerici eğitim sis-
temini ve dayatmalarına karşı liseli gençlik olarak
birleşip gücümüzü gösterelim.

Liseli Gençlik; AKP’nin Gerici
Eğitim Sistemine Karşı Birleşelim
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Gençliğin bağımsızlık, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinde Dev-Genç
43 yaşına girdi bu yıl. Daha bir an-
lamlı, daha bir coşkulu büyüyor kav-
gamız. Bu yıl Hasan Selim Gönen'in
şehitliğiyle selamlıyoruz, yeni kavga
yılımızı...

Tam Kırk üç yıl önce Fikir Ku-
lüpleri Fedarasyonu'nun ( FKF ) 4.
Kurultayı 9-10 Ekim 1969'da top-
landı. Bu kurultayda militan devrim-
ciliği ve sosyalizm iddiasıyla şekil-
lenen gençlik, Dev-Genç adını aldı.

Kuruluş yıl dönümünde her yıl
yapılan şenliklerle gençliğin müca-
delesi ve örgütlenmesi büyük bir coş-
kuyla kutlandı. Bu şenlikler gele-
nekselleştirildi. Bu yıl da bir yenisini
yapacağımız şenliğin coşkusu ve he-
yecanını yaşıyoruz. Kavgayı büyüt-
menin, gençliği örgütlemenin yeni
bir dönemini açıyoruz.

Bizim için şenlikler, düzenin oluş-
turmak istediği yoz, bireyci gençliğini
eğlence anlayışını, gösterişli dönemsel
kutlamalarını ifade etmiyor. Tam ak-
sine; kendi kültürüne sahip çıkan,
ülke ve dünya gündemine duyarlı,
mütevazı, öğretici, örgütleyici şen-
likler yapıyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yılda he-
defimiz gençlik içerisindeki örgüt-
lenmeleri büyütmektir. Dev-Genç kül-
türünü, militan çizgisini gençlik içe-
risinde yaygınlaştırmak da hedefleri-
miz arasındadır. Dev-Genç'in kuruluş
yıldönümünde yaptığımız şenlikler
birkaç saatlik etkinlikten öte çok şey
ifade ediyor. Türkiye devrim tarihinin
dinamiklerini oluşturan Dev-Genç’liler
kuruluşlarını her yıl önlerine koy-
dukları hedefleri büyüterek kutluyorlar.
Ülkemizdeki gençliğin en geniş ke-
simine ulaşma sorumluluğu şenliğin
her aşamasında hissediliyor. Şenliğin
örgütlenmesinden tutalım da şenlik
bitimine kadar militan bir tarzda ya-
pılan her çalışma Dev-Genç’liler için
geliştirici oluyor.

İşçi, köylü, öğrenci gençlik
Dev-Genç'in kuruluşunun 20.
yılında, düşmanın tüm engel-
lemelerine ve saldırılarına karşı,
7 bin kişiyi Harbiye Açık Hava
Tiyatrosu’nda buluşturdu. 

Şenlik örgütlerken her şey büyük
bir gizlilik halinde yürütülüyordu.
Çünkü böyle bir şenlik düşmanı kor-
kuttuğu için tüm yasaklamaları ile
engelleriyle çıktı gençliğin karşısına...
Fakat Dev-Genç’liler konser çalışma-
larını büyük bir kampanyaya dö-nüş-
türdü. İllegalite sınırlarına hapsedilmek
istenen Dev-Genç’liler yaptıkları top-
lantılar, paneller, etkinliklerle şenliğin
çalışmasını büyük bir coşku, kararlılık
ve inançla yürütüyorlardı.

Şenlik günü Açık Hava Tiyatro-
su’nu dolduran binler ülkenin umudu
olmanın onuruna sahiptiler. Şenlikte
tüm yaratıcılıklarıyla Anadolu kültü-
rünü, halkların acılarını en güzel
şekilde ifade edecek oyunlar, türküler
vb. sergilediler, söylediler. Dayı'nın
ülkemiz gençliğine yönelik "Bir Dev-
Genç'imiz var!" açıklaması okunurken
binler gençliğin mücadelesinin önemini
daha bir kavrıyor, kavganın tam orta-
sında olmanın heyecanını taşıyordu.

Tam 20 yıl sonra Dev-Genç'liler
yeni bir şiarla çıktılar yola... Bu sefer
hedef sadece ülke gençliğini değil,
dünya devrimci, sosyalist gençliğini
de bir araya getirmekti. Bunun için
40. yılda Dev-Genç Kültür Şenliği
örgütleyicisi oldu. Şenliğin hazırlık
çalışmaları sırasında bildiriler dağı-
tıldı, üniversitelere, liselere afişler
asıldı. Dünya gençliği ile iletişime
geçilip şenliğe davet edildi. Şenlik
günü şenliliğin yapılacağı Okmeydanı
mahallesi tıpkı 20. yılda olduğu gibi
bayraklarla donatıldı.

Düşman tüm bu yapılanlara ta-
hammülsüzlüğünü göstererek iki Dev-
Genç’liyi gözaltına almak istedi. Dev-
Genç'liler yoldaşlarını sahiplenince

AKP'nin polisi gaz bombalarıyla şen-
liğe gelen kitleye saldırdı. Dev-Genç
geleneğinin, sahiplenmenin adıdır.
Bu şenlikte birçok kişi gözaltına alındı,
işkencelerden geçirildi, tutuklandı.
Fakat direnmekten gençliğin sesi ol-
maktan asla vazgeçmediler.

Dayı 20. yılda gönderdiği "Bir
Dev-Genç'imiz var!" başlıklı me-
sajında vurgaladığı şiar bugün bizim
yol haritamız olmaya devam ediyor.

Bu yıl yapılacak olan şenlik ça-
lışmalarında, devletin yıllardır "te-
rörist" diye karalamaya çalıştığı, mü-
cadelenin meşruluğunu ve Dev-
Genç'in onurlu tarihini insanlara an-
latmalıyız. 

Duymayan bilmeyen kimse kal-
mamalı. Her yörenin kendine özgü
oyunlarını, gösterilerini vb. tanıtmasını
sağlamalıyız. Hasan Selim Gönen'in
ve tüm Dev-Genç şehitlerinin müca-
delesini anlatmalı temel, vurguyu si-
lahlı mücadeleyi büyütmek üzerine
oluşturmalıyız. Bu da istek, iş yapma
iradesi, cüretle mümkün olacaktır.

Binleri, milyonları hedeflemeliyiz.
Ülke nüfusunun genel ortalamasına
bakıldığınıda %20'si gençlik. Mil-
yonlarca genç var. Halkın her kesi-
minde örgütlenmemiz gerekiyor.

43. yılımızda hedeflerimize sağlam
adımlarla koşmalıyız. Çünkü tarihte
olduğu gibi bugün de kitleleri örgüt-
lemek en acil en temel görevimizdir.
Çünkü bugün de Dev-Genç mirasını
daha fazla sahiplenmenin, mücade-
lemizin meşruluğunu daha geniş kit-
lelere anlatmanın yükü omuzlarımız-
dadır. Bugün de "Bir Dev-Genç'imiz
var”, en gür sesimizle haykırmanın
zamanıdır. 

Geçmişten Bugüne 
Dev-Genç Şenliklerimiz

Ülkemizde Gençlik
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Açlığın, yoksulluğun, sömürü-
nün olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Gözaltılarla, tutuklamalarla, işken-
celerle, katliamlarla karşı karşıyayız.
Sıradan bir insanımız yolda yürürken
hiçbir açıklama yapılmadan polis
saldırısına uğrayabiliyor. Küçücük kız
çocuklarının tecavüzcüleri mahke-
meler tarafından aklanabiliyor. Eli
kanlı katiller serbest bırakılıyor, pa-
rasız eğitim isteyen arkadaşlarımız
yıllarca hapse mahkum ediliyor. Peki
bizler bunlar karşısında ne yapacağız?

Ezilen, sömürülen, açlığa yok-
sulluğa terk edilen halkımızı; mil-
yonları örgütleyeceğiz!

Liseli Dev-Genç'liler olarak en ya-
kınımızdaki, yani okullarımızdaki
liselileri örgütleyeceğiz!

Bunu yaparken liselileri sahip-
lenmeli, onlara yaşadıkları zorluklar
karşısında destek olmalıyız. Yaşa-
dıkları sorunların çözümü için kafa
yormalı, onlara verdiğimiz değeri
göstermeliyiz. Onları daha iyi tanı-
malı, özelliklerini, davranışlarını iyi
gözlemlemeliyiz. Böylece hem onları
geliştirmenin yöntemlerini bulur,
hem de sorunlarını daha kolay çö-
zeriz. Örneğin liseli bir arkadaşımı-
zın yanlış bir davranışı var. Ve bu
yanlış davranışı yok etmek istiyor ve
olumlu bir davranışa çevirmek isti-
yoruz. Bunu yapmak için o davranı-
şa yönelik mutlaka bir politikamız,
çözümümüz olmalı, aklımızda. "Na-
sıl çözerim bu sorunu?" sorusu olmalı
hep, ancak böyle üstesinden gelebi-
liliriz sorunların.

Birçok lisede sadece birkaç kişi-
yiz; hatta bazı liselerde tek başımı-
zayız. Bu durumda ne yapmalıyız?

Herhalde tek başımızayız diye
birşey yapmayacak değiliz. Bizler Li-
seli Dev-Genç'lileriz, bizim bulun-
duğumuz alan bizimle yeniden şe-

killenir, bizim söylediğimiz sözlerde
yılgınlık, yenilmişlik olmaz. Biz git-
tiğimiz yere cesaret, onur, direnç ta-
şırız; sözlerimizde de böyledir. Tek
başımıza olabiliriz ama bu sadece fi-
ziksel bir yalnızlıktır. Tek başımıza
kalsak da biliriz ki yalnız değilizdir.
Bu bilinçle daha çok çalışalım. 

Her yaptığımız iş için birer komite
kuralım, komitelerle çalışalım. Liseli
arkadaşlarımızın komitelerimizde
yer almalarını sağlayalım. Onları
sorumluluk sahibi yapalım. Kendi-
lerini mücadelenin içinde ifade ede-
bilmeleri için olanak sağlayalım.
Kendimizi de, liseli arkadaşlarımızı
da eğitelim. Eğitim için planlı çalış-
malar yapalım.

Tek başımıza da olsak bir komi-
te gibi çalışalım. Birsek iki, ikiysek
üç olmaya çalışalım. İşlerimizde de
bu bilinçle hareket edelim. Örneğin;
50 tane dergi dağıtıyoruz, bunu 100
yapmaya çalışalım. Bir günde 5 ki-
şiyle sohbet edip, kendimizi anlatı-
yorsak, 10 kişiyle sohbet edelim.
30 sayfa kitap okuyorsak 60 sayfaya
çıkaralım. Bir kişinin değil, iki kişi-
nin işini yapalım. Her birimiz ancak
böyle çalışırsak umudu büyütürüz.
Milyonları örgütleyebiliriz.

Net olmalı, ne için çalıştığımızı
bilmeliyiz. Kafamız dağınık olursa iş-
lerimiz de böyle olur. Net olmalıyız
ki, işlerimizden, çalışmalarımızdan so-
nuç alalım. Net olduğumuzda insan-

Bu ülkede yaşıyoruz... Bu halkın çocuklarıyız... Ezilen, sömürülen, 
katledilen bir halkın çocuklarıyız... Bu halkın kavgasında biz de varız!

Liseliyiz Biz

Milyonları Örgütleyeceğiz!
Peki Bunu Liselerde Nasıl Yapacağız?
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Şenliklerimizi Engelleyemeye-
ceksiniz!

9 Ekim günü, öğleden sonra Marmara Üniversite-
si’nde Dev-Genç Kültür Şenliği’nin duyurusunu yapmak
için masa açan Dev-Genç’liler, 3 defa CHP’li Kadıköy
Belediyesi zabıtalarının saldırısına uğradılar. Bildirile-
rini ellerinden alan, masayı çalan zabıtaların gücü Dev-
Genç’lilere yetmemiş olacak ki, okula çevik kuvvet po-
lisi ve sivil faşistler yığıldı. Gençlik Federasyonu, ko-
nuyla ilgili aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, “AKP’nin
katil polisleri, işbirlikçi zabıtaları ve sivil faşistleri ne ya-
parsa yapsın onurlu mücadelemizi engelleyemeyecek.
Bizler haklı taleplerimizle tüm gençliği bu onurlu kav-
gaya katmaya devam edeceğiz” denildi.

Dev-Genç’liler 10 Ekim günü ise işkenceci polisin
saldırısına uğradılar. 9 Dev-Genç’li Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü önünde işkenceyle gözaltına alındı.
Çocuk Şube’ye götürülen Dilan Poyraz, Mahir Mete Kul,
Deniz Baran ve Nehir Sarıkaya serbest bırakılırken; Ey-
lem Kayaoğlu, Dilek Kaya, Güneş Seferoğlu, Cansu Ala-
taş ve Ebru Yeşilırmak isimli Dev-Genç’liler gözaltın-
da tutulmaya devam ediyor. “Faşist AKP polisi bizi iş-
kencelerle, gözaltılarla yıldıramaz” diye açıklama yapan
Dev-Genç’liler, gözaltındaki arkadaşlarının derhal ser-
best bırakılmasını istediler. 11 Ekim günü akşam saat-
lerinde gözaltılar serbest bırakıldı.

Hakkımız Olan Parasız
Eğitimi Alana Kadar
Mücadele Edeceğiz! 

Liseli Dev-Genç’liler, 4 Ekim günü sabah saat
7.30’da Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde “Parasız
Eğitim Sınavsız Gelecek İstiyoruz, Alacağız” kam-
panyasının bildirilerini dağıttılar. Liselilere, “Parasız eği-
tim haktır. Ülkemizde ise paralı bir eğitim var. Kayıt,
spor parası adı altında bizleri sömürüyorlar. Bir de sı-
nav sistemini önümüze engel olarak koyarak biz genç-
leri bunalıma sürüklüyorlar ve en sonunda canımıza kas-
tediyorlar. Bunların son bulması için yapacağımız tek
şey örgütlenmektir” denildi. Bildiri alan bir liseli, “Bir
tek siz bunlara karşı sesinizi çıkartıyorsunuz” diyerek
kampanyamızı desteklediğini söyledi. Saat 08.30’da bi-
ten bildiri dağıtımında 300 adet bildiri dağıtıldı, 40 tane
de imza toplandı.

Liseli Dev-Genç’liler, her hafta lise önlerine gide-
rek, gençliğin beyinlerini kirletenlere karşı, haklarını ala-
na kadar mücadele edeceklerini söylediler.

5 Ekim günü de Liseli Dev-Genç'liler, İstanbul’da Kü-
çükarmutlu Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde yazılama
ve pullama yaptılar. Okula yeni gelen bir öğrenci pul-
lardan birini sökünce, Liseli Dev-Genç'liler onu uyararak,
çıkarttığı pulun yerine yenisini yapıştırttılar.

ların zaaflarıyla daha rahat savaşır, ile-
ri yanlarını da geliştirmeye çalışırız.
Ama net olmadığımızda insanlarımı-
zın sadece geri yanlarını, zaaflarını ek-
sikliklerini görürüz. Bu yüzden net ol-
malıyız. Yaptığımız işin ne sonuç ve-
receğini düşünmeliyiz. Sonuç düşmana
mı hizmet ediyor; yoksa örgütlenme-
mize, insanımızı geliştirmemize mi?
Bu soru her zaman, her işimizde ken-
dimize sorduğumuz soru olmalı.

Hiçbir kurumumuzun, insanımızın
olmadığı bir şehirdeyiz, sadece der-
gimizi alıp okuyabiliyoruz. Dergi-
mizden arkadaşlarımızın neler yaptı-
ğını öğrenebiliyoruz. Bu durumda
düşünmemiz gereken ilk önce dergi-
mizi başkalarına da okutmak olmalı.
Bu düşünce bizi güçlendirir, kendi-
mize getirir. Tek başına da olsak bir
güç olduğumuzu unutmamalıyız. Bu
gücü dergimizde okuduğumuz yazı-
lardan, kitaplardan dahi alabiliriz,
yeter ki isteyelim. Bir şehirde tek ba-
şımızayız ve lisemizdeki birçok ar-

kadaşımızı dergi okuru yaptık; bu ne
kadar güzel bir çaba olur değil mi? Za-
manla o arkadaşlarımız dergileri-
mizdeki yazılardan etkilenip, ben de
birşeyler yapmak istiyorum diyecek-
tir. 

Biz bu durumda onlara yol ve yön-
tem gösteren olabilmeliyiz. Pratik
içerisinde mücadeleyi sahiplenme-
lerini sağlamalıyız. Mesela bir dergi
dağıtımına birlikte gidelim. Yoksul
halkımızın yaşadığı mahalleleri, in-
sanlarımızı gösterelim. Ona şehitle-
rimizi anlatalım, düzene olan öfkesi-
ni büyütelim. 

Dergi verdiğimiz liselilerle mut-
laka dergi üzerinden sohbet edelim.
Açlığı, sömürüyü, yoksulluğu yaratan
bu düzeni yıkmanın yolunu liselilere
gösterelim. Liselilerin öfkesini, kini-
ni düzene yöneltip mücadeleye ça-
ğırdığımızda, mücadele etmemiz ge-
rektiğini kavrattığımızda, milyonları,
bu milyonlara giden yolda liselileri ör-
gütleyebiliriz
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Hasan Selim Gönen, 3. Gelenek-
sel Dev-Genç Kültür Şenliği’nde bu-
luşalım!

Vatanı sevmenin ustası Dev-
Genç’liler 43 yıllık tarihi ile tüm öğ-
renci gençliğin mücadelesini daha da
büyütmenin yolunu gösteriyor: Hal-
kımızı sömüren bir avuç emperyalist
tekeli vatanımızdan kovmak! Halkı-
mıza bağımsız bir vatan armağan
etme düşümüzü Hasan Selim Gö-
nenler’le gerçek kılacağız. Tüm hal-
kımızı bağımsızlık, demokrasi, sos-
yalizm mücadelesini büyütmeye, onur-
lu evlatlarınız DEV-GENÇ’lileri sa-
hiplenmeye çağırıyoruz.

Yer: Sibel Yalçın Direniş
Parkı

Tarih: 14 Ekim Pazar

Saat: 15.00

Dev-Genç’lilerden
Çağrı



Sevgili Devrimci Okul Okurları
Merhaba; 

Emperyalizm dünya halklarının
inancını yok etmek için saldırıyor. 

Kendi gücünü yenilmez gösterip,
halkları umutsuzlaştırmaya çalışıyor. 

Halkları acımasızca katlediyor;
açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor.
Daha fazla kar elde etmek için ülke-
leri sömürüyor, çocukların açlıktan
ölümüne sebep oluyor. Amerika'nın
Irak'ı işgal etmesi; Libya’da, Afga-
nistan’da, Suriye’de yaptıklarının
amacı daha fazla sömürüdür. Daha
fazla sömürebilmek içinse halkları
umutsuz bırakmak istiyor. 

Ülkemizdeyse oligarşi kendi çü-
rümüş düzenini devam ettirebilme
adına devrimcilere alçakça saldırıyor.
Ahlaksızca karalıyor, yalan söyleyip,
terör demagojisi yapıyor. Yıllardır sos-
yalizm bitti diyerek halkın tek umu-
dunu yok etmeye çalışıyor. Devrim-
ci önderleri karalıyor, demokratik
eylemlere saldırıyor.... 

Umut Bizken,
Umutsuz, Yılgın Olmayacağız!

Biz milyonların umudunu taşı-
yoruz. Attığımız her adımı umudu bü-
yütmek için atacağız.

Bu ahlaksız, yoz düzende halkla-
rın tek umudu sosyalizmdir. Çünkü
sosyalist düzende insanca bir yaşam
vardır. Açlıktan ölen çocuklar yoktur.
İşsizlik yoktur, yoksulluk yoktur.
Halklar güven içinde yaşarlar. 

Halkların acılarını bitirecek olan
devrimcilerdir. Umut biziz, umudu
halka taşıyan da bizler olacağız. Dev-
rimciler her koşulda sosyalizmi sa-
vunur ve sosyalizme giden yolda her
bedeli göze alır. İsteksiz, moralsiz,
kendine ve halka güvensiz, işini yap-
mak için yapanlar, başarabileceğine
inanmayanlar kitlelere umut taşıya-

mazlar. 

Umut örgütlen-
mektir. Halkı örgüt-
leyeceğiz. Halkın
kaderinin kendi elin-
de olduğunu göste-
receğiz. Emperya-
lizm saldırılarına an-
cak örgütlü bir halk

gücüyle karşı koyabiliriz. 

Örgütü halkın karşısında hiçbir
güç duramaz. Bunu halka gösterece-

ğiz. Halka güveni, örgütlü güce gü-
veni, öğreteceğiz. Ve halkın engin bil-
gilerinden yararlanacağız, halktan
öğreneceğiz. Umudun taşıyıcıları bi-
ziz, asla umutsuzlaşmayacak, asla
yılmayacağız. 

Emperyalistler sosyalizmi hiç ol-
mayacakmış gibi göstermeye çalışır.
Oysa öyle değildir. Eğer Che ve yol-
daşları sosyalizmi imkansız olarak
görselerdi devrimi yapabilirler miy-
di? Onlar ilk etapta 82 kişilik bir ge-
rilla birliğiyle yola çıkmışlardı. 

Bir çok engelle karşılaştılar, 12 kişi
kaldılar. Sonra tekrar büyüdüler, ço-
ğaldılar. 

Neden mi?.. Çünkü halka umut ta-
şımayı başardılar. 

Hiç vazgeçmediler. Devrimi bir an
olsun akıllarından çıkarmadılar. 

Örneğin, Vietnam’da bir Amerikan
saldırı üssünü kurabilmek için
35.000'den fazla köylüyü köylerinden
uzaklaştırdılar. Üssü çevreleyen dış
mahallelere konulan stratejik köyle-
re yerleştirdiler. Amerikalılar bunlarla
muhtemel Vietkong sızmalarına kar-
şı bir insan engeli oluşturmayı düşü-
nüyorlardı. "Stratejik köyler"i 70 as-
keri mevziden oluşan bir halka ile ko-
ruyordu. Bunlar hep birlikte üssün ko-
runmasında ilk savunma hattı olarak

düşünülüyordu. Etraflarında da 5 sıra
dikenli tel, mayın tarlası, zırhlı araç-
larla donaltılmış devriyeler, köpekli
gözlemciler... vardı. Amerikalılar bu
engeli aşılmaz olarak tanımlıyordu.
Birçok insan da, bu engelleri aşmanın
imkansız olacağını düşünüyordu. 

İşte Vietnamlı devrimciler bu en-
gelleri aşarak Amerikan üslerini imha
etmeyi başardılar. Vietnam halkı bunu
nasıl başardı? Onlar köyleri yakıp yı-
kan, yakınlarını katleden Amerikan

askerlerine büyük bir öfke duyarak
yola çıktılar. Ne olursa olsun o üsse
ulaşacak ve orayı yakıp yıkacaklardı.
Tüm olanaksızlıklara rağmen bir yo-
lunu buldular. 

Örgütlü halk karşısında hiçbir
güç duramaz. Vietnam’da bu eyle-
min içinde olan devrimciler ve
halktan insanlar üstün özellikli bi-
rer kahraman değillerdi. Onlar düş-
mana sonsuz öfke duyuyorlardı ve

oraya gireceklerinden eminlerdi. 

Gerçekçi Olmak
Sınır Koymak Değildir!

Gerçekçi olmak sınır, statüko ol-
madan yapmaya çalışmaktır; emek
vermektir, istemektir. Her şey bizim
beynimizde başlar. Devrimin çıkarı-
na hizmet ediyorsa nasıl yapacağımızı
düşünüp, emek harcarsak hedefimi-
ze ulaşırız. Hedefimize ulaşmamızı
engelleyecek her şeyi ortadan kal-
dırmalıyız. 

Yapabileceğimiz şeylere sınır koy-
mayacağız. Hep daha fazlasını iste-
yeceğiz. "Ben sadece bunları yapa-
bilirim, daha fazlasını yapamam" di-
yenler statükocudur. Statükocu ol-
mayacağız. Düşmanı zayıflatmak
için düşüneceğiz. Sınır koymak bü-
rokratizmi doğurur. Bu zihniyette
olanlar sadece söylenileni yaparlar ve
yaptıkları küçük işlerle yetinirler.
Kendimizi sürekli yenileyeceğiz. 

Örneğin demokratik alanda eylem,
yürüyüş yaptığımız ya da herhangi bir
konuyla ilgili açtığımız masaların,
kurduğumuz çadırların yerleri nasıl
kazanılmıştır? Herbiri için bedeller
ödenmiş, gözaltılardan, işkencelerden
geçilerek kazanılmış yerlerdir. Aksi

Ders: Moral
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meşruluk bilincinin bulanık-
laşmasıdır, iddiasızlıktır, ken-
di gücüne güvenmemektir.
Bunların moral bozukluğuna
yol açması kaçınılmaz sondur.
Kendimize bu tarz sınırlar
koymak yerine hep daha faz-
lasını hedeflemeliyiz.

Asla rehavete ve moral
bozukluğuna düşmemeli,
emek vermeye devam etme-
liyiz. Aklımızdan çıkarma-
mamız gereken yöntem ise
her zaman ikinci bir yolun ve ikinci
bir çözümün var olduğudur. Bilgile-
rimiz ve tecrübelerimiz bizi hata
yapmaktan koruyacak, öğrendikleri-
miz pratikte yolumuzu bulmamıza
yardım edecek. Çözümsüz kalma-
yacağız. Moral bozukluğunda, hızla
o ruh halinden çıkmanın yolunu ara-
malıyız.

Devrimci Hareket girilmez deni-
len yerlere girmiş, yapılmaz denilen
eylemler gerçekleştirmiştir. Bu ey-
lemleri yaptırtan savaşçıların sınırsız
yaratıcılığı, yapacaklarına olan son-
suz inanç ve istekleridir. Ya da zulmün
elinden çekip aldığımız yoldaşımız
Güler Zere. Bir çoğuna göre o bir ge-
rillaydı ve devlet onu asla serbest bı-
rakmazdı. Eğer böyle düşünüp vaz-
geçseydik asla olmayacaktı. Ama
kararlıydık, ne pahasına olursa olsun
yoldaşımızı zulmün elinde bırakma-
yacaktık; öyle de oldu. Halk Savaş-
çısı Güler Zere'yi oligarşinin hücre-
lerinden çıkarttık. Toplu mezarların
açılması da, yüz binleri bir araya
getiren halk konserlerimiz de aynı cü-
ret ve kararlılığın sonucudur.

Savaş Moralle Yürür
Mücadele Yüksek
Moralle Sürdürülür!

Moralimizi yüksek tutarak eğiti-
mimizi süreklileştireceğiz. Neden
mücadele ettiğimizi iyi kavramak
gerekir. Halkların yok sayılmaya ça-
lışıldığı bir dünyada savaşmaktan
başka çare yoktur.

Moralimizi; umut, inanç ve emek-
le sürekli yüksek tutacağız. Bu, so-
runlar karşısında duygularımıza yenik

düşmemizi engelleyecektir. Duygu-
larımızı eğitirken güç olacağımız yer
tarihimiz, dünya devrim deneyimle-
ri, şehitlerimiz olacaktır.

Aklın ve yüreğin birleştiği yerdir
devrimcilik. Zor süreçler yaşadık,
mücadele sürdükçede zor süreçlerden
geçeceğiz. Tarihimizden öğrenmeli-
yiz. Cuntalar yaşadık, iç düşmanın
darbeci kontra çetesine dönüştüğü sü-
reçlerden geçtik, ama hep direniş
çizgisindeydik. Asla vazgeçmedik, bu
süreçleri atlatıp zafere ulaşacağımıza
sonsuz inancımız vardı. 

Moralimizi kaybetmeyiz. 

Çünkü; moral umuttur, inancı-
mızdır... 

Vefadır, halk sevgisidir, bağlılık-
tır...

Düşmana duyduğumuz kindir…

Yani değerlerimizdir. 

Değerler olmadan devrimcilik ya-
pılamaz. 

Değerleri olmayan insana insan
denmez. 

Oligarşi her seferinde "bitirildi-
ğimizi", "yok edildiğimizi" ilan etti. 

Kızıldere’den, Mahirler’den aldı-
ğımız güçle mücadeledemizi sürdür-
dük, Kızıldere’de fiziksel olarak yok
ettiklerini söylüyorlardı. Ama müca-
dele, direniş hiç bitmedi. 

Mahirlerin yarattığı bir potansiyel
vardı. Oligarşi de bunu bilerek sal-
dırıyordu. Fiziki saldırılarının yanı
sıra, kesintisiz olarak moral değerle-
rimize de saldırdı. Bu süreçlerde za-
fere olan inancımızı asla kaybetme-
dik. Cüret ve çoşkumuzla, bedelleri
göze alarak moralimizi hep yüksek
tuttuk. 

Moralimizin kaynağı hak-
lılığımızdır. Zaferi kazanaca-
ğımıza inancımızdır. 

Devrimcilik sıradan bir iş
değildir. Düşmanın fiziki ve
ideolojik saldırıları karşısında
savaşı büyütmektir. Yozlaş-
manın olduğu, değerlerin yok
edilmeye çalışıldığı günü-
müzde herkes bu sorumluluğu
taşımalıdır. Devrimcilik dün-
yanın en onurlu işidir. Bu onu-
ru taşımalıyız. "Devrimcilik bir

ruh ve coşku işidir." Sıradan bir ruh
hali değil, yüksek bir moral ve coşkulu
bir ruh halidir. Bu ruh ve coşkuya sa-
hip olmak, düşmana duyduğumuz
öfkeyi de büyütmektir. 

Açlığın, yoksulluğun, katliamların
sebebi olan düşmanı unutmak de-
ğerlerimize, yoldaşlarımıza, halkı-
mıza ihanettir. Katillerimizi unutma-
yacağız, onlara duyduğumuz öfkeyi
unutmayacğız. Öfkenin bittiği yer-
de devrimcilik de biter. 

Sonuçsuzluk,
Başarısızlık Moral Bozabilir
Buna İzin Vermeyeceğiz!

Hedeflerimizin gerisinde kalmak,
sonuç alamamak, başarısızlıklar, ye-
nilgiler... moralimizi bozmamalı... 

Sorun varsa çözüm de vardır.
Mutlaka bir başka yol vardır. 

Israrlı olacağız. Emek harcarsak,
doğru yöntemleri bulursak mutlaka
başarırız. 

Başarısızlıklar karşısında eleştiri-
özeleştiri silahımızı doğru kullan-
malıyız. Eleştiri yapmak sorumluluk
getirir. Yıkmak için değil, sorunları
yok etmek için eleştirmeliyiz. Eleş-
tirirken var olan sorunu çözmek için
emek harcarız, karşımızdaki insana
öğretiriz. Özeleştiri yapmalı, hatala-
rı görmeliyiz. Doğru muhasebe yap-
mak önemlidir. 

Doğru düşünmeli, neden-sonuç
ilişkisini doğru bir tarzda kurmalıyız.
Sonuç alamıyorsak; neden alamıyo-
ruz? Neden hata yaptık? Nasıl yap-
malıyız? 

Nasıl yapsaydık sonuç alırdık? vb.
soruları sormak gerekir. Hata yap-

Devrimcilik sıradan bir iş değildir. Düş-
manın fiziki ve ideolojik saldırıları karşı-
sında savaşı büyütmektir. Yozlaşmanın ol-
duğu, değerlerin yok edilmeye çalışıldığı gü-
nümüzde herkes bu sorumluluğu taşıma-
lıdır. Devrimcilik dünyanın en onurlu işidir.
Bu onuru taşımalıyız. "Devrimcilik bir ruh
ve coşku işidir." Sıradan bir ruh hali değil,
yüksek bir moral ve coşkulu bir ruh halidir.
Bu ruh ve coşkuya sahip olmak, düşmana
duyduğumuz öfkeyi de büyütmektir.
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Ferdilerin Hesabını Biz
Soracak, Hakkını Biz Alacağız!

Ankara’da üç ay önce geçirdiği bir trafik kazası son-
rasında yürüme ve konuşma yetisini kaybeden 19 ya-
şındaki lise öğrencisi Ferdi Yılmaz, parası olmadığı için
tedavi göremiyor. Sürekli bir hastaneden başka bir has-
taneye sürükleniyor ve tedavi olabilecekken gün geçtik-
çe bu şansını kaybediyor. Parasını veremediği için has-
tanede bakılamıyor. Evinde gün geçtikçe durumu daha da
kötüye gidiyor. Yoksul halk çocukları hayatın her kesi-
minde yaşadıklarından nasibini alıyor. Sağlık sistemin-
de, eğitim sisteminde... Özcesi düzenin çarpıklığından en
çok zarar gören yine aynı kesim oluyor. 

Liseli Dev-Genç, 9 Ekim’de yaptığı yazılı açıklama
ile Yılmaz’ın durumuna değinerek, “Ferdi bilerek ve is-
teyerek, tedavisi olabilecekken yaşıtlarıyla birlikte oku-
luna gitmekten alıkonuluyor. Ayağa kalkıp koşup oyna-
yabilecekken yatağa mahkum ediliyor. Katliam, yok etme,
sakat bırakma bu devletin yoksul halkı yok etmek, sin-
dirmek için kullandığı temel bir politika haline gelmiş-
tir.” dedi. Liseli Dev-Genç’liler, katliamlar bitmediği, ada-
let sağlanmadığı sürece kararlı ve ısrarlı mücadeleleriy-

le adaleti sağlayacaklarını belirterek açıklamalarını bi-
tirdiler.

Parasız Eğitim Hakkımıza
Sahip Çıkalım

Mersin Üniversitesi’nde her hafta olduğu gibi bu haf-
tada da 4 Ekim günü Dev-Genç'li öğrenciler masa açtı.
Açılan masada Yürüyüş dergisi, Grup Yorum fuları ve Ta-
vır Yayınları’nın kitapları yer aldı. Masaya gelen öğren-
cilere, Kocaeli’nde “Füze Kalkanına Hayır Parasız Eği-
tim İstiyoruz” eyleminde pankart açtıkları için tutukla-
nan Dev-Genç’li Gülşah ve Meral'den bahsedildi. 14
Ekim’deki Hasan Selim Gönen, 3. Geleneksel Dev-Genç
Kültür Şenliği’nin duyurusu yapıldı.

AKP’li belediyeler, Tüm Bel-Sen üye ve yöneticile-
rine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sürgünler ve kad-
rolarının verilmemesi gibi yöntemlerle belediyelerde ça-
lışan kamu emekçileri sendika değiştirmeye zorlanıyor. 

Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Saadet
Özsoy’un 27 Temmuz’da sürgün edilmesinden iki ay son-

ra Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No’lu Şube TİS ve Hukuk Se-
kreteri Cengiz Sağlam da 2002 yılından bu yana çalıştı-
ğı işyerinden hiçbir gerekçe gösterilmeden 3 Ekim tari-
hinde sürgün edildi. Sürgünü protesto eden Tüm Bel-Sen
4 No’lu Şube, Kartal’daki Asya Bölgesi Terfi Merkez Şube
Müdürlüğü’nde pankart astı. 

maktan korkmamalıyız, hataları-
mızndan ders çıkaracağız. Yanlışla-
rımız moral bozukluğu değil, nasıl ba-
şaracağımızı gösterecek yol olmalıdır. 

Moral bozukluğunun bir nedeni de
kendiliğindenciliktir. Kendiliğinden-
cilik yaptığımız işten vazgeçmektir.
Ve yaptığımız işlerin yenilgiyle so-
nuçlanması kaçınılmazdır. 

Kendiliğindenci değil iradi olma-
lıyız. İrade plan ve program de-
mektir. Programı olmayan iş zaten so-
nuçsuz demektir. 

Umut Dayımızdır,
Şehitlerimizdir, Cephemizdir!
Umudu Örgütlenerek
Büyüteceğiz!

Mahir'lerin de dediği gibi devrim
yolu engebeli, dolambaçlı ve sarptır.
Bu engebeli yolda birçok zorlukla kar-

şılaşırız. Bilmediğimiz, zorlandığımız
bir anda hemen tarihimize bakar ve
yol yöntem bulmaya çalışırız. Önde-
rimiz Dayı'mızın yaşamı örneklerle
dolu bir yoldur. Dayı, sayısız miras,
sayısız değer bırakmıştır. Her düştü-
ğümüzde el uzatmış, doğrusunu gös-
termiştir. Her zaman umudumuz ol-
muştur. O en zor koşullarda bile kad-
rolarımızın umutsuzluğa, moral bo-
zukluğuna düşmesine izin verme-
miştir. Uçurumun kenarındaki in-
sanlarımıza elini uzatmış, düzenin
yozluğundan çekip kurtarmıştır. Dayı
kararlılığın, militanlığın, devrimci
ruh ve coşkunun adıdır. Şehitlerimi-
zin yaşamı yol göstericimizdir. Ya-
şamları, eylemleri verdiğimiz müca-
delenin her anında öğretici olmuştur. 

Örneğin Fidan Kalşen. O, dev-
rimci ruh ve çoşkuyu, morali bize öğ-
retendir. Sehit düştüğü ana kadar ço-

cuklar kadar sevinçli, her yere koş-
turandır. Feda eylemi gerçekleştirdi-
ği ana kadar gözlerindeki parıltı, yü-
zündeki gülümsemek eksik olma-
mıştır. Fidan'ı bu denli çoşkulu yapan,
halkına ve vatanına olan sevgisidir.
Yoldaşlarına duyduğu sevgidir. Düş-
mana duyduğu öfkedir. Onu bu den-
li çoşkulu yapan sürekli öğrenme is-
teğidir; cüreti, kararlılığıdır. 

Sevgili okurlar; 

Halkın tek umudu sosyalizmdir,
devrimcilerdir. Umudu halka taşıya-
cağız. Asla moralimizi bozmayacağız.
Bitmeyen devrimci coşkumuzla sü-
rekli kendimizi yenileyecek; Dayı-
mızdan, şehitlerimizden aldığımız
güçle umudu büyütecek, zafere kadar
savaşacağız. 

Haftaya başka bir konuda görüş-
mek üzere hoşcakalın.
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Halkımızın 16 milyon 580 bini
yoksulluk sınırı altında yaşıyor. En
yoksul yüzde onluk kesim ile en
zengin yüzde onluk kesim arasındaki
gelir farkı 14 kata ulaşmış durumda. 

Son on yıldır uyguladığı ekonomik
politikalar ile bu tabloyu yaratan
AKP iktidarı, sorumluluğunu gizle-
mek için yalan ve demagojiye baş-
vuruyor. Zenginliklerine zenginlik
katmasına yardımcı olduğu tekellerin
çıkarları için art arda yaptığı zamların
nedeni olarak memura yaptığı üç ku-
ruşluk zammı gösterdi. 

Yoksulluk sınırında yaşayan emek-
çi halkımıza zam yapmaya, gelince
“kaynak yok” deniyor. Ve yine binbir
türlü yalan ve demagojiye sarılıyor.
Memur isteyince “benim işçimin,
köylümün parasını memura vere-
mem” diyor. Sanki bu ülkenin kay-
nakları işçiye, memura ve köylüye
harcanıyor. 

AKP, oluşan bütçe açığının me-
mura verilen yüzde 6’lık zamdan
kaynaklı olduğunu iddia etti. Do-
ğalgaza yıllık yüzde 48’e ulaşan
zammı, elektrikten, akaryakıta yapılan
zincirleme zamların yüzde 6’lık me-
mur zammına bağlı olduğunu iddia
etmek için AKP gibi tekellerin uşağı
yeminli halk düşmanı olmak gereki-
yor. Benzin, doğalgaz, elektrik, oto-
mobil, tapu harcı, içkiye yapılan
zamlarla ilgili olarak ekonomiden
sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan “ Önemli olan bu konuda
istikrardır, önemli olan Türkiye’deki
huzur ortamıdır. Bütçe dengesi bo-
zulduğunda Türkiye’de ne huzur ne
güven kalır. Bunun bilincinde hareket
etmemiz lazım” diyerek zamları hal-
kın huzuru için yaptıklarını iddia
etti. 

Halkın huzuru için ZAM yapı-
yorlar, halka daha iyi hizmet için
DEMİR COP alıyorlar.  AKP’den
hizmet alın, huzura kavuşun... 

Bütçe açıklarını kapatmak için
varlık sahibi zenginlerden, tekellerden
vergi almak yerine zamlar ile halka
yükleniliyor. Özellikle doğalgaz ve

elektriğe gelen zamlar halkın temel
kullanım maddelerinde zincirleme
zamlara yol açacağı açık. Bu zincir-
leme zamlar ile halkın cebinden 10-
15 milyar dolar çekilmesi planlanıyor. 

Türkiye’nin ekonomik olarak bü-
yümesinden asıl payı zenginler alıyor.
Hem zengin sayısı artıyor, hem zen-
ginlerin servetleri katlanarak büyüyor.
Bir yandan Sabancı, Koç, Eczacıbaşı,
Çukurova Holding gibi oligarşinin
köşetaşları zenginliklerini katlayarak
büyütürken, bir yandan da AKP ile
birlikte yıldızları parlayan “İslami”
etiketli holdingler , tekeller palazla-
nıyor. Bu varlıklı sınıflar büyürken
yoksulların sayısı artıyor, zenginle
yoksul arasındaki uçurum büyüyor.
Zenginlerden vergi almayan AKP,
ekonomik huzuru, istikrarı korumanın
yolu olarak halkın daha da yoksul-
laşmasını dayatıyor. 

Türkiye’de zenginler, tekeller ver-
gi vermiyor. Varolan yasalar ile zen-
ginler neredeyse vergiden muaf tu-
tuluyor. Ücretinin yüzde 30-40’nı
vergi olarak vermek zorunda kalan
emekçi, yoksul kesim temel tüketim
malları üzerinde artan vergi oranları
ve zamlar ile ekonomik büyüme “fi-
nanse” ediyorlar. Yapılan zam-
lar bu finanse etmenin sürek-
lilğini, istikrarını sağlamak
içindir. Emekli, işçi, memur,
esnaf ağır vergi yükü altında
ezilirken, temel tüketim mad-
delerine gelen zamlar ile ce-
bindeki son kuruşu hesapla-
mak zorunda kalırken; faiz,
repo, hazine bonosu, devlet
tahvili, faiz gelirleri ile para-
dan para kazananlar tek kuruş
vergi ödemiyorlar. Borsadan
elde edilen gelirden vergi alın-
mıyor. Hisselerine sahip ol-
dukları şirketler kar payı da-
ğıttıklarını ilan etmezlerse
vergi vermiyorlar. 

Amerikan Ekonomi Der-
gisi Forbes’in 2012 için açık-
ladığı “en zengin 100 Türk”
listesinde yer alanları, en fazla

vergi ödeyenler içinde görmek müm-
kün değil. Bu listede yer alan 100
zenginden 70’i en çok vergi verenler
listesinde bulunmuyorlar. Ödedikleri
verginin oranı servetlerinin binde bi-
rine dahi ulaşamıyor. Türkiye’de en
çok vergi ödeyen kişinin ödediği
vergi, servetinin yüzde 1’i kadar bile
değil. Emekçiler ise aldıkları ücretin
yüzde 26’sını vergi olarak devlete
iade ediyorlar. Bu adaletsizliğin so-
rumlusu AKP iktidarıdır. “İslami”
söylemi ile halkımızın dini duygu-
larını istismar ederek, halktan yana
görünmeye çalışarak ülkemizi em-
peryalizm için, tekelleri için “kazanç
cennetine” çevirdiler. On yıldır uy-
guladıkları ekonomik politikalar ile
tekeller, zenginler için “istikrarı, hu-
zuru” korumaya çalıştılar. Söyledikleri
her yalan bunu gizlemek içindir. Mil-
letin huzuru için değil, emperyaliz-
min, tekelerin huzuru için iktidara
geldiler. Bu misyonlarını yerine ge-
tirebildikleri oranda iktidarları uza-
yacaktır. “İstikrar- huzur” için gö-
revlerini yerine getiremedikleri yerde
oligarşinin kullanıp attığı, tükettiği
partiler- düzen siyasetçileri içinde
yerlerini alacaklardır. 

AKP Zamlarla Yoksul Halktan Alıp Tekellere Veriyor!

Bu Zamları Kabul Etmeyelim!

AKP iktidarı döneminde 
en zenginler listesinde yer alan 

dolar milyarderlerinin artışı
1990-2000 yılları 4-5 Tekelci burjuva

2003 yılı 6 Tekel

2004 yılı 6 Tekel

2005 yılı 8 Tekel

2006 yılı 21 Tekel

2007 yılı 25 Tekel

2008 yılı 38 Tekel

2009 yılı 28 Tekel

2010 yılı 38 Tekel

2011 yılı 36 Tekel

2012 yılı 34 Tekel
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Çocuklar en değerli varlığımızdır.
Ancak bu düzen çocukarımıza da de-
ğer vermemekte onları kendi çı-
karları için gözünü bile kırpmadan
kulanmaktadır. Her şeyde olduğu gibi
çocuklarımız konusunda da iki yüzlü
ve yalancıdırlar. Lafa gelince çocuk-
ların ne kadar değerli ve önemli ol-
duğunu söylerler ama yaşam ise tam
tersini söyler bize. Bunu yapılan araş-
tıma sonuçlarıda gösteriyor. Ki ra-
kamlar olmasa bile hayatın kendisi
düzenin çocuklarımıza hangi gözle
baktığını gösteriyor. Ama biz yine de
rakamların söylediklerinede bakalım. 

Bu konuda 2 Ekim tarihli Cum-
huriyet gazetesinde çıkan bir haberde;
''Türkiye’de 42 bin çocuğun sokakta
yaşadığı ancak resmi olmayan ra-
kamlarla 200 bine yakın çocuğun
sokakta yaşamını sürdürmeye ça-
lıştığı belirtiliyor. Suça karışan her
beş kişiden biri de çocuk'' deniliyor. 

Evet bu düzen çocuklarımızı so-
kaklara atmakta, suçlu ilan etmektedir.
Tüm çocuklar ana karnından masum
saf temiz olarak doğar, onları kirleten
bu sömürü düzenidir. 

Yapılan araştırmalara göre; ''Tür-
kiye’de 0-6 yaş arası 300’e yakın
çocuk, anneleriyle cezaevinde kalıyor.
Yaş ortalaması ağırlıklı olarak 14-
18 yaş olan 2 bin 300’e çocuk ise
çeşitli suçlardan cezaevinde bulu-
nuyor. 

Araştırmalar sokakta çalışma ya-
şının 7 ile 11 arasında olduğunu so-
kakta çalışan yada yaşayan çocuk-
ların % 95’inin ise erkek olduğunu
gösteriyor... Ülkemizde haber alına-
mayan çocuk sayısı 2 bini geçmiş
durumda. 

Adalet Bakanlığı verilerine göre
yılda 7 bin çocuk tecavüz ve tacize
uğruyor.''(2 Ekim Cumhuriyet) 

ILO araştırmalarına göre dünyada
5-14 yaş grubunda 250 milyon çalı-
şan çocuk bulunduğu, 12-17 yaş
grubu 283 milyon çocuğun çalıştığı
için okula devam edemediği tahmin
edilmektedir. 

6-13 yaş grubu nüfusunun 10
milyon 398 bin 454 olduğu, okula
gitmeyen öğrenci sayısının ise 273
bin 634 olduğu belirlendi bir araş-
tırma sonucuna göre. 

Okula gitmeyen çocuk sayısı böl-
gelere göre farklılıklar gösteriyor.
Buna göre, Doğu Anadolu'da 95 bin
81, Güneydoğu Anadolu'da 78 bin
799, Karadeniz'de 37 bin 564, İç
Anadolu'da 29 bin 993, Akdeniz'de
29 bin 892 ve Ege bölgesinde 6 bin
986 çocuk okula gitmiyor. 

Bu araştırmalarda gösteriyor ki,
çocuklarımız eğitim hakkından mah-
rum bıraktırılıp ilkokula bile gide-
mezken; sokaklarda, hapishanelerde
yaşamak zorunda bırakılıp, tecavüze
uğramışken, tekeller için ucuz işgücü
olarak köle gibi çalışırken bu ülkenin
Başbakanı çıkıp ''en az üç çocuk
yapın'' diyor. 

Bu düzenin sahibi AKP için önem-
li olan çocukların yaşam koşulları
değil tekellere kazandıracağı paradır.
Bu nedenle Tayyip Erdoğan gittiği
her yerde yaptığı her konuşmada
''üç çocuk yapın'' sözlerini yineliyor.
Bunun asıl nedeni Tayyip Erdoğanın
çocukları çok sevip düşünmesi değil
parayı sevmesidir. 

Eğerki bu düzen ve onun sahipleri

çocukları sevip düşünseydi onlara
iyi bir gelecek hazırlardı. Ama tam
tersine devlet kendi koruması altına
aldığı sahipsiz çocuklara bile bak-
mamaktadır. Bu çocuklar hastanelerde
ölmekte, yetiştirme yurtlarında dayak,
işkence altında yaşayıp tecavüz edil-
mektedir. Örneğin, daha iki gün önce
ailesi tarafından terkedilip devletin
sevgi evine yerleştirilen Kadir bebek
ölü bulunmuştur. 

Bursa’da Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü’ne bağlı Kız Yetiştirme Yur-
du’nda, 16 yaşındaki bir kız öğret-
meni tarafından taciz edilmiştir. 

Bunlar sadece iki tane örnek.
Daha bunlara onlarcasını ekleyebiliriz. 

Tüm bu rakamlar ve yaşananlar
göstermektedir ki; bu düzen ve onun
sahibi AKP yalancıdır. Onların ço-
cuklarımıza vereceği hiçbirşey yoktur.
Onlar için bizim çocuklarımız birer
para kazanma aracıdır. 

Onların yalanlarına aldanmayalım.
Çocuklarımızın gelecek güvencesi
sosyalizmdedir. 

Çocuklarımızın geleceği ancak
halkın iktidarında güvence altında
olacaktır. Mücadelemiz bunun içindir. 

Halk Anayasası Taslağı Madde
33:

“f-) Analığın ve çocuk bakımının
toplumsal bir iş ve görev olduğunun
bilinciyle çocuk bakımı için kreşler,
çocuk bakım yuvaları vb. kurulur.

g-) Hamile kadınların çalıştırılması
annenin ve çocuğun sağlığı gözeti-
lerek sınırlanır. Aynı amaç gözetilerek
ücretli hamilelik izni verilir.

h-) Çocuklar işçi olarak çalıştırı-
lamaz. Çocuk emeğinin kullanımı
yasaktır. Öğrenim gören çocuklar
eğitim programları dışında çalıştırı-
lamazlar.

ı-) Gençliğin gelecek demek ol-
duğunun bilinciyle, geleceğin top-
lumunun mimarı olacak gençler için
tüm imkanlar seferber edilerek, on-
ların sağlıklı, üretken, yurtsever in-
sanlar olarak yetiştirilmeleri için her
türlü koşul sağlanır.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ 
SOSYALİZMDEDİR AKP İKTİDARINDA DEĞİL! 
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Emperyalizmle İşbirliği
Yaparak Suriye Halkına
Saldıran Suudi Arabistan,
İşbirlikçiliğinin Hesabını
Verecektir!

Halk Cephesi, 4 Ekim günü İs-
tanbul’daki Suudi Arabistan Krallığı
Büyükelçiliği önünde Suriye halk-
larının yanında olduklarını belirtmek
için bir eylem gerçekleştirdi. 

İki yıldır Amerika desteğiyle, Suriye
Esad yönetimine yapılan baskılar so-
nucu on binlerce insanı katleden iş-
birlikçiler, yeni katliamlarını Suudi
Arabistan yönetiminin destekleriyle
sürdürüyor. Halk Cephesi üyeleri, em-
peryalistlerin “Suriye’yi özgürleştire-
ceğiz” aldatmacasının bir oyun oldu-
ğunu, asıl amaçların Suriye halkına
ait olan kaynakları kendi kasalarına
akıtmak için, Suriye’de bulunan bir
avuç işbirlikçileri kullanarak kendi ik-
tidarını kurmaya çalıştığını açıkladı.

“Suudi Arabistan Krallığı Suriye
Halkını Özgürleştirmeyi Bırakıp Hal-
kının Sesine Kulak Versin!” pankartı
açılan eylemde açıklamayı Halk Cep-
hesi adına Av. Behiç Aşçı okudu.
Suriye’de muhalif denilen kesimin
emperyalizmin işbirlikçileri olduğunu
belirten Aşçı, “Suudi Arabistan, Katar
ve Libyalı paralı askerler muhalif
olarak gösterilmektedir” dedi.

Açıklamada, El Arabiya TV’nin
yalan haberlerine de değinildi ve
“Suudi Arabistan Krallığı Suriye hal-
kını ‘özgürleştirme’ işine soyunmuş-
tur. Bunun için de milyonlarca dolar
işbirlikçilere aktarılmakta, işbirlik-
çilerin parasal ihtiyaçları Suudi Ara-

bistan tarafından karşılanmaktadır.
Suudi Arabistan Krallığı işbirlikçileri
finanse etmektedir. Aynı zamanda
işbirlikçilere üs olanakları sağlamakta,
paralı askerlerini Esat yönetimine
karşı savaşması için Suriye'ye gön-
dermektedir” denildi.

“Yaşasın Halkların Kardeşliği!”,
“Suriye Halkı Yalnız Değildir!”,
“Halkız Haklıyız Kazanacağız!” slo-
ganların atıldığı eylemde Suudi Ara-
bistan’da hemen hiçbir hakkın ol-
madığı, bir ailenin bütün ülkeyi yö-
nettiği ve tüm zenginliklere el koy-
duğu belirtildi. “Ülkeyi yöneten küçük
azınlık Sünni veya Şii halkın her ke-
siminin hak talebini kanla bastır-
maktadır” diyen Aşçı, kadınların
ikinci sınıf insan bile kabul edilme-
diğini ifade etti ve Suudi kralları bu
kadar özgürlüğe meraklı ise önce
kendi halkının özgürlük talebine
kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Savaşarak
Kazanılır ve Korunur

Özgürlük ve demokrasi yalanla-
rıyla Suriye’yi işgale, yağmaya ha-
zırlanan emperyalistler ve işbirlik-
çileri; son olarak Şanlıurfa’nın Ak-
çakale ilçesine düşen ve halktan 5
insanımızın ölümüne yol açan top
mermisini bahane ederek, işgal çığ-
lıkları atmaya başladılar. Emperya-
listlerin çıkarlar için savaş tezkeresi
hazırlayan AKP iktidarı, Suriye hal-
kını katletmeye hazırlanıyor.

4 Ekim günü, bu tezkereye karşı
ODTÜ'deki devrimci, demokrat öğ-
renciler tarafından bir eylem ger-
çekleştirildi. ODTÜ Fizik Bölümü

önünde toplanılarak ve mühendis-
liklerden hazırlık binasına doğru tüm
bölümler slogan ve konuşmalarla ge-
zilerek, ODTÜ A1 kapısına kadar
yüründü. ODTÜ giriş kapısındaki
bilim ağacı önünde bir açıklama ya-
pıldı. Kapıya yığınak yapan faşist
AKP'nin çevik kuvvet polisleri ve
TOMA’ları öğrencilerin açıklama
yapmasını engelleyemedi. 

“Suriye'ye Emperyalist Müdaha-
leye Hayır” pankartının taşındığı ey-
leme yaklaşık 300 kişi katıldı. Slo-
ganlarla sonlandırılan eyleme Dev-
rimci Mücadelede Mühendis Mimar-
lar da katıldılar.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Dev-
Genç’liler, aynı gün, okulun Kuzey
Kampüsü’nün değişik yerlerine “Su-
riye’de Emperyalist İşgale Hayır”,
“Suriye ile Savaşa Hayır”, “Suriye
ve Türkiye Halkları Kardeştir” yazılı,
Dev-Genç imzalı büyük boy afişler
astılar. Daha sonra Kuzey Kantin’de
Yürüyüş dergisinin dağıtımı gerçek-
leştirildi.

Suriye'de Emperyalist
Müdahaleye Hayır! Suriye
Halkının Yanındayız!

İstanbul’da, Halk Cepheliler, yoksul
halkın çocuklarını Suriye halkının
üzerine sürerek, orada halkların bir-
birini katletmesi anlamına gelen tez-
kereyi protesto etmek için, 4 Ekim
günü saat 20.00’de Taksim’de topla-
narak Galatasaray Lisesi önüne kızıl
bayraklar ve sloganlarla yürüdüler.

“Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak!”, “Suriye’de
Emperyalist Müdahaleye Hayır! Su-

Emperyalizme Karşı Vatanının Bağımsızlığını Savunmak En Büyük Onurdur!

ONURLU SURİYE HALKININ DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!
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riye Halkının Yanındayız!” pankart-
larının açıldığı eylemde “Suriye Halkı
Yalnız Değildir!”, “Kahrolsun Em-
peryalizm Yaşasın Mücadelemiz!”
sloganları atıldı.

Yürüyüş sırasında “Çav Bella”
marşı hep bir ağızdan söylendi. Ga-
latasaray Lisesi önüne gelindiğinde
Halk Cephesi adına Grup Yorum
üyesi İbrahim Gökçek bir açıklama
yaptı. Birçok televizyon kanalı ve
gazetenin birden Akçakale'yi keşfet-
tiğini söyleyen Gökçek, Tayyip Er-
doğan'ın Amerikan başkanları ile gö-
rüşmeleri, CIA ile özel toplantıları
sonucunda her şeyin önceden belir-
lediğini ifade etti.

“AKP ve emperyalistler diyor ki
biz ne dersek o doğrudur. Hayır AKP
yalan söylüyor” diyen Gökçek,
AKP'nin Suriye iktidarı ile ilgili “kat-

liam yapıyor” sözlerinin daha sonra
yalan olduğunun, katliamları ‘mu-
halif’ denilen çetelerin yaptığının or-
taya çıktığını söyledi. Gökçek, bu
çetelerin çocukların okullarını bom-
baladığı, gazetecileri, sanatçıları öl-
dürdüğü, masummuş gibi gösterilen
bu işbirlikçilerin Suriye’de katliam
yapmaları için Türkiye’deki kamp-
larda eğitildiklerini de vurguladı.

Son olarak, “22 ülkenin yönetimini
değiştireceğim” diyen ABD’nin Tunus,
Fas, Mısır ve Libya'da işbirlikçileri,
çeteleri aracılığıyla yakıp yıktığını
söyleyen Gökçek, “İşte özgürlük an-
layışları binlerce ölü ve yağmalanan
Arap toprakları. Sıra şimdi Suriye'ye
geldi. Çünkü Suriye emperyalizme
boyun eğmedi, vatanını emperyalizme
peşkeş çektirmedi... Ama emperya-
listlerin Suriye'de işleri istedikleri gibi

gitmedi işte, gitmiyor. Her şeyi dene-
diler, kitle katliamlarından, yalan ha-
berlere, mezhep çatışmalarına...” dedi.

150 kişinin katıldığı eylemde
Grup Yorum da marşlarıyla Suriye’de
onurları için direnen halkların yanında
olduğunu belirtti.

Suriye Tezkeresi’nin
Arkasında ABD Var!

Halk Cepheliler, 6 Ekim günü
Ankara’da Sakarya Caddesi'nde bir
araya geldi.

Yapılan eylemde, “Yıllardır Or-
tadoğu’yu kan gölüne çeviren, de-
mokrasi getirdik oyunlarıyla kadın,
erkek, yaşlı, çocuk demeden işkence
yapan, tecavüz eden, katleden, Ame-
rika’dan daha büyük bir diktatör yok-
tur” denildi. 45 kişinin katıldığı eylem
sloganlarda bitirildi.

Armutlu Bizimdir!
Yıktırmayacağız!
Yozlaştırmayacağız!
Çeteleri Barındırmayacağız!

26 Eylül’de Armutlu’da çetelerin halka saldırmasının
ardından 27 Eylül günü Armutlu Cemevi’nde toplanan
halk, “Çeteler Halka Hesap Verecek” sloganıyla
Armutlu meydanına kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş
boyunca çetelerden hesap sorulacağı vurgulandı.
Eyleme 150 kişi katıldı. 

Yürüyüşün bitmesinin ardından yaklaşık 100 kişi
ellerinde sopalarla çetelerin barındığı Büyükarmutlu
Mahallesi’ne giderek uyuşturucu satıcılarını aradı.
Çeteler kitleyi görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı. 

Büyükarmutlu halkının hemen hemen tamamı ya-
pılan eyleme destek verdi. Esrarcıların varlığından
rahatsız olan halk, “Bugüne kadar nerelerdeydiniz,
ne mutlu size. Bıktık usandık bu namussuzlardan.
Her gün gelin buralara… Biz de sizinle birlikteyiz…
Temizleyelim mahallemizi…” sözleriyle desteklerini
dile getirdiler. 

Eylemin bitmesine yakın saatlerde, ‘Dadaşlar ailesi’
diye bilinen uyuşturucu satıcısı ailenin evinin önüne
gidilerek mahalle halkına teşhir edildi. Yürüyüş devam
ederken rastlanılan bir serseri kitleyi görünce bir eve
sığındı. Evin çatısından kimseye fark ettirmeden kaçan
serseriyi ararken, 3 ekip otosu polis geldi. Polisin
gelmesinin ardından “Katil Polis Mahalleden Defol”
sloganlarıyla polis kovuldu. Eylem iradi olarak sona
erdirilirken, bir kez daha çetelerden, halka saldıranlardan
hesap sorulacağı vurgulandı.

Fırat Özçelik, Kenan Günyel ve
Cem Kılıç

Derhal Serbest Bırakılsın!
TAYAD’lı Ailelerin, infaz yakmalara ve tecrite karşı 3

Ekim’de başlattıkları açlık grevi, 5 Ekim günü yapılan ey-
lemle sona erdi. İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul
Adliyesi önünde 3 gün boyunca çadır kuran TAYAD’lılar,
bildiri dağıtarak halka tecriti ve infaz yakma politikasını
anlattılar. 

Açlık grevi süresince, “Tecrite ve İnfaz Yakmalara Son”
ve “Evlatlarımızı İnfaz Yakmalarla Teslim Alamayacaksınız
İnfaz Yakmalara Son” pankartları asılı kaldı. Ayrıca “Tecrite
Son”, “İnfaz Yakmalara Son”, “Fırat Özçelik Serbest Bıra-
kılsın”, “Kenan Günyel Serbest Bırakılsın”, “Cem Kılıç
Serbest Bırakılsın” dövizleri de çevrede bulunan parmak-
lıklara asıldı. 

5 Ekim günü yapılan eylemde infaz yakma politikasına
son verilmesi çağrısı yapıldı. TAYAD’lılar adına Neriman
Keskin’in okuduğu basın metninde, infaz yakma politikasının
tecritin bir parçası olduğu
vurgulandı. Hapishane-
lerde yaşanan keyfilik-
lerin de anlatıldığı açık-
lama, “Buradan bir kez
daha haykırıyoruz: İnfaz
yakmalarla evlatlarımızı
teslim alamayacaksınız!
Tecrite ve infaz yakma-
lara son verin!” sözle-
riyle sona erdi. Eyleme
25 kişi katıldı.
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Geçtiğimiz haftanın ana gündemi
Suriye ile ilgili tezkereydi. Beklendiği
gibi AKP ve MHP’li milletvekillerinin
oyuyla tezkereye onay verildi. İş-
birlikçi AKP tezkereyi meclisten ge-
çirmek için adeta fırsat kolluyordu.
Aradığı fırsatı Şanlıurfa’nın Akçakale
ilçesine bir top mermisinin düşmesi
ve 5 insanımızın hayatını kaybetme-
siyle buldu. Amerikan uşağı AKP
iktidarı meclisi olağanüstü toplantıya
çağırdı. 

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın im-
zasıyla TBMM Başkanlığı'na gön-
derilen tezkerede, şunlar kaydedildi: 

''Suriye'de devam etmekte olan
krizin bölgesel istikrar ve güvenliğe
olduğu kadar, ulusal güvenliğimize
menfi etkisi giderek artan şekilde
görülmektedir. Suriye Arap Cumhu-
riyeti Silahlı Kuvvetlerince yürütülen
askeri harekatlar kapsamında, 20
Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz
topraklarına da saldırgan eylemler
yönelmiş ve müteaddit uyarılarımıza
ve diplomatik girişimlerimize rağmen
bu eylemler devam etmiştir. Ülkemiz
topraklarına yönelik söz konusu sal-
dırgan eylemler silahlı saldırı eşi-
ğindedir. Bu durum, ulusal güvenli-
ğimize ciddi tehdit ve riskler oluşturan
bir aşamaya ulaşmıştır. Bu itibarla,
ülkemize yönelebilecek ilave risk ve
tehditlere karşı zamanında ve süratle
hareket etmek ve gerekli tedbirleri
almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu
çerçevede, hudut, şümul, miktar ve
zamanı Hükümetçe takdir ve tespit
edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin yabancı ülkelere gönde-
rilmesi ve görevlendirilmesi ile bu-
nunla ilgili gerekli düzenlemelerin
Hükümet tarafından belirlenecek
esaslara göre yapılması için bir yıl
süreyle izin verilmesini Anayasanın
92. maddesi uyarınca arz ederim.''
(Sabah, 4 Ekim 2012) 

Kapalı oturumda gerçekleşen gö-
rüşmeler sonrasında yapılan oylamada
320 kabul, 129 ret oyu sonucu tez-

kere kabul edildi.
Tezkere görüşme-
leri kapalı oturum-
da yapıldığından,
tutanaklar 10 yıl
süreyle açıklana-
mayacak. İhanet-
lerinin belgesini
halktan gizlemek
vatan hainlerinin
genel karekteridir.
Halktan korkanlar, vatana ihanet
edenler kapalı oturumlarda görüş-
meler yaparlar, tutanakları onyıllarca
gizlerler. Neymiş “devletin, ülkenin
güvenliğiymiş”. Gizledikleri Ame-
rikan uşaklığıdır. 

İşbirlikçi AKP yetkiyi eline aldı.
Deyim yerindeyse TSK’ya açık çek
verdi. “Sorumluluk bizde hiç sor-
madan vur” diyor. Ne de olsa em-
peryalizmin çıkarları için dökülen
halkların kanıdır. 

Meclis AKP’nin 
Uşaklığını 
Meşrulaştırmanın 
Aracıdır

Meclis çoğunluğu kendisinde ol-
masına rağmen işbirlikçi AKP çoğu
zaman meclise bile gerek duymuyor.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle
Meclis’i devre dışı bırakıyor. Bildiğini
okuyor. Suriye ile yaşanan süreçte
de bunu yapmıştır. 

AKP, meclisten onay almadan,
Türkiye halklarının iradesine rağmen
emperyalizmin yanında Ortadoğu
halklarının karşısında yer aldı. Suri-
ye’ye karşı emperyalistlerden yana
taraf oldu. Silah sevkiyatları toprak-
larımızdan yapılmakta, işbirlikçiler
topraklarımızda eğitilmektedir. Ül-
kemiz “muhalif” denilen çapulcuların
karargahı haline getirilmiştir. 

AKP meclise ihtiyaç duymadan
da tezkeredeki yetkiyi kullanmıştır.
Şimdi göstermelik de olsa meclise
başvurmasının tek anlamı vardır,

mec-
lisi kullanarak emperyalizm
lehine taraf oluşunu halkımıza da
onaylatmak, kendi uşaklığını meş-
rulaştırmak. 

Oligarşik devletin tüm kurumları
gibi meclisi de göstermeliktir, em-
peryalist tekellerin çıkarlarına hiz-
metin aracıdır. Düzeni meşrulaştır-
manın aracıdır. 

Akçakale’nin Sorumlusu 
Emperyalistlerdir, 
AKP’dir 

"Uçağımızın düşürülmesi sonra-
sında Suriye'ye gerekli uyarıları açık-
ça yapmış, benzer uyarıların teker-
rürü halinde vereceğimiz tepkileri
ilan etmiştik. Burada da bir kez böyle
bir top mermisi atışı oldu. Boş araziye
düştü, sessiz kaldık. Uyarı yaptık.
'Angajman kurallarının gereğini ye-
rine getireceğiz' dedik. İki oldu, üç
oldu. Nota verdik. Dört, beş, altı,
yedi oldu. Boş arazilere düştüğü için
sadece notayla işi bıraktık. Ama bu
defa 5 vatandaşımız şehit oldu. Burası
notayla geçiştirilecek bir iş değildi.
Öncekilerde de misliyle cevap ver-
miştik, bu defa onların da canlarını
yakacak şekilde misliyle cevap ver-
dik."

Böyle diyordu Amerikan uşağı
Tayyip Erdoğan. 5 insanımızın öl-
mesine üzülene bak. İnsanlarımızı
sokak ortasında katleden, işkence
eden senin polisin değil mi? Ulude-
re’de üzerine bomba yağdırarak kat-
lettiğin 34 Kürt köylüsü senin va-

Suriye Tezkeresi AKP’nin 
Emperyalizme Uşaklık Belgesidir 
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tandaşın değil miydi? Utanmadan ve
halkımızın gözünün içine baka baka
yalan söylüyor. Vatandaşlarımızın
ölmesini içine sindirememiş. Aksine
adeta ağzından kan damlıyor. 

Akçakale’de yaşanan 5 insanı-
mızın ölümüyle ilgili ABD Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton; “öfke için-
deyiz”, “dehteşe düştüm” açıklama-
ları yaptı. “Suriyelilerin sınır ötesine
ateş etmeleri, haddi aşan bir durum,
dehşete düşürücü. Türk topraklarında
meydana gelen kayıplar için çok üz-
günüz” demiş Hillary Clinton. 

Resmen savaş kışkırtıcılığı yapı-
yor. Öfke duyuyormuş, yalan söylü-
yor. Dünyanın her köşesinde kan dö-
ken emperyalistlerdir. Çoluk çocuk
katledip sömürenler, ölümlerimiz
karşısında öfke duyamazlar. Onların
öfke duydukları halkların varlığıdır,
halkların mücadelesidir, kendi dü-
zenlerini kabul etmeyenlere öfke du-
yarlar. 

Efendisi de işbirlikçisi de aynı
ağzı kullanıyorlar. Suriye yönetimini
“teröristlikle”, “devlet terörü” uygu-
lamakla suçluyor. AKP’nin, emper-
yalist ülkelerin kendi terörizmlerini
aklamak için, Suriye’ye müdahaleyi
meşrulaştırmak için başvurdukları
ucuz propagandadır. Akçakale’nin
sorumlusu da Ortadoğu’da akan her
damla kanın sorumlusu da emper-
yalistlerdir, işbirlikçi AKP’dir.  

İşbirlikçi AKP’de emperyalizmin
gönüllü taşeronluğunu yapmaktadır.
Daha başından beri Suriye halkına
ve yönetimine karşı emperyalistlerin
yanında yer alan işbirlikçi AKP, ül-
kemizi işbirlikçilerin karargahı haline
getirdi, ajanların cirit attığı, ellerini
kollarını sallayarak dolaştığı bir ülke
haline getirdi. Ülkemizi doğrudan
emperyalizmden yana taraf haline

getirdi. Beslemeleri eğitti, silahlan-
dırdı, topraklarımızda barındı ve Su-
riye’ye gönderdi. Ülkemiz topraklarını
cephe gerisi ve karargah haline getirdi.
Bu durum gizlenemez bir gerçek
oldu. Apaydın kampı emperyalizm
uşaklığının yakın örneğidir. 

Tezkere İle Batağa Bir 
Adım Daha Döktüğünüz 
Kanda Boğulacaksınız 

“Uşaklık tezkeresi” değişik tep-
kilere neden oldu. Tüm yalan, de-
mogoji ve meşrulaştırma çabalarına
karşılık, emperyalizm uşağı meclis
tezkereyi onaylasa da halkımız tez-
kereyi onaylamadı. Türkiye halkları
AKP’nin politikalarının emperyalist-
lerin lehine olduğunun, tezkerenin
halklara daha fazla acı getireceğinin,
emperyalistlerin çıkarı için kullanıl-
maya çalıştığının farkındadır. 

Tepkiler karşısında Erdoğan “biz
savaş meraklısı değiliz” demek zo-
runda kalıyordu. Diğer yandan ise
Akçakale’deki ölüm olayını kulla-
narak savaş naraları atıyordu. “Savaş
meraklısı değiliz ancak savaştan uzak
da değiliz, vatandaşların zarar gör-
düğü bir durumda barış konuşmanın
mümkünü yok” diyor Tayyip Erdoğan. 

Başbakan yardımcılarından Bülent
Arınç da “bugün Meclis'te alınan
karar savaş tezkeresi değil. Türki-
ye’nin menfaatlerini koruma, ilerde
muhtemel gelişmelerde ihtiyaç olursa
kullanmak üzere diye bakmak lazım”
diyerek tepkileri yumuşatmaya, em-
peryalizm uşaklığını gizlemeye ça-
lışıyor. AKP’liler bu şekilde “biz
savaş meraklısı değiliz, bu bir savaş
tezkeresi değil” diye ortak bir dil
kullansalar da gerçek açıktır. 

Akçakale’de 5 insanımızın ölme-

sinin üzerine Amerikan emperyalizmi
“müttefikimiz Türkiye’nin yanında-
yız” dedi. Benzer açıklamalar
NATO’dan, AB ve Avrupalı emper-
yalistlerden de geldi. Tabi ki yanında
olursunuz. Ancak Türkiye halkının
yanında olmadığınız bir gerçektir.
Siz, ülkemiz topraklarını ayağınızın
altına seren, bir dediğinizi iki etme-
yen, emperyalist çıkarlar için kendi
halkı başta olmak üzere Ortadoğu
halklarını satan AKP’nin yanındasınız. 

AKP basını ve televizyonu da
düğmeye basılmış gibi “vatana ihanet
tezkeresi”yle birlikte savaş medyası
gibi çalışmaya başladı. Hemen iki
ülkenin askeri güçleri karşılaştırıl-
maya başlayarak savaş çağrılarına
ortak oldular. 

Suriye politikası iflas eden AKP,
tezkere ile bunu telafi etmeye çalış-
maktadır. Ancak ülkesini, halkını dü-
şünen hemen herkesin ortak kanısıdır
ki, AKP ülkemizi bir batağa sürük-
lemektedir. Tezkere ile batağa bir
adım daha yaklaşılmıştır. Suriye’de
yönetim değişikliğini isteyen emper-
yalistlerdir. Suriye ve İran’ı kendi
çıkarları önünde engel olarak gören
emperyalistlerdir. 

Emperyalistler Afganistan’da,
Irak’ta, Libya’da yaptıkları açık işgal
politikasını Suriye’de uygulamak is-
temiyorlar. Kendileri açısından hem
daha az riskli, hem da ekonomik
hem de daha meşru olabilecek bir
yolu kullanıyorlar. AKP gibi, “mu-
halifler” gibi işbirlikçilerini, uşaklarını
öne sürüyorlar, halkların arasındaki
çelişkileri kullanarak iç karışıklıklar
yaratıyorlar. Emperyalistler de AKP
gibi işbirlikçi uşaklar da halklara
karşı suçlarını büyütüyorlar. Dök-
tükleri her damla kan kendi sonlarını
da yaklaştıracaktır.

Faşist AKP’nin emperyalizm adı-
na Suriye’ye saldırmasını ve Mec-
lis’ten asker gönderme teskeresini
geçirmesini proteto etmek için, 5
Ekim günü, İstanbul Bağcılar’da
meşaleli yürüyüş yapıldı. 

Ka ran f i l l e r
Kültür Merkezi
önünde toplanan
kitle, “Suriye Hal-

kının Yanında Emperyalizmin Kar-
şısındayız” pankartı eşliğinde yürü-
yüşe başladı. Sokak sokak yapılan
yürüyüş yarım saat sürdü.

Yürüyüşün ardından yapılan açık-

lamada, AKP’nin halk çocuklarını
Suriye’ye göndererek katletmeye ça-
lıştığı, buna sessiz kalınmayacağı
vurgulandı. 

Kitlenin dağılmasının ardından,
Karanfiller Mültür Merkezi’ni gö-
zetleyen sivil araç içindeki polisler,
Halk Cepheliler tarafından kovalandı.
Yürüyüşe 70 kişi katıldı. 

“Suriye Halkının Yanında
Emperyalizmin Karşısındayız”
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Av ru pa’da

Yoksul Halkımızla
Dayanışmayı Büyütmeye

Devam Ediyoruz
İngiltere Halk Cephesi’nin yaklaşık bir ay bo-

yunca İstanbul Altınşehir’deki Filistin Mahalle-
si’nin yoksul halkıyla dayanışmak için topladığı
malzemeler 1 Ekim günü dağıtıldı. Öncesinde ma-
halle gezildi ve ihtiyacı olan aileler belirlendi. 3
Ekim günü ise toplanan malzemelerle gidilip da-
ğıtım yapıldı. 

Zenginlerin gözünü para bürüdüğü bu düzen-
de Filistin Mahallesi’nin yoksul halkı “Şu ilerdeki
ailenin durumu bizden kötü onlara götürün” di-
yerek paylaşımı, dayanışmayı gösterdi. Halka ça-
renin, yoksullaştıranların sahte yardımlarında de-
ğil, halkın birbiriyle dayanışması ve örgütlenip mü-
cadele etmesinde olduğu anlatıldı. 

Faşizme ve Emperyalizme Karşı
Mücadele Etmek Suç Değildir

İngiltere
İngiltere'nin başkenti Londra'da, 4 Ekim günü Türkiye Kon-

solosluğu önünde İstanbul’da tutuklanan 8 Dev-Genç’li için pro-
testo eylemi yapıldı. Eylemde “Halkın Savaşçılarını Sahiplenmek
Suç Değildir!”, “İlkay İşler Serbest Bırakılsın!” yazılı, İlkay İş-
ler'in resminin de yer aldığı pankart açıldı. İlkay İşler ve 7 Dev-
Genç’linin derhal serbest bırakılmasının istendiği eylem, atılan slo-
ganlarla bitirildi.

Almanya- Düsseldorf
Anadolu Gençlik üyesi İlkay

İşler için 5 Ekim günü Düssel-
dorf’taki Türkiye Konsolosluğu
önünde eylem yapıldı. 1 saat süren
eylemde İlkay İşler'in yaşadıkları-
nı anlatan ve mektup kampanyası-
na çağrı yapan bildiri okundu.

Şehitlerimizi Anmak
Onları Yaşatmaktır

3 Ekim 1991’de İstanbul polisi tarafından katledilen devrim
şehidi İsmet Güvenç'in İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan
kızkardeşi Pakize Güvenç, Halk Cepheliler tarafından ziyaret edil-
di. 3 Ekim günü yapılan ziyarette şehitlerimizin bizi bir araya
getirdiği, onları konuşmamızın ve anlatmamızın, onları yaşat-
mamız olduğu vurgulandı.

Kavgasını ve Sevdalarını
Biz Omuzladık

Yunanistan'ın Atina şehrinde 4 Ekim 2011 tari-
hinde bulunduğu evdeki patlayıcının kazayla pat-
laması sonucu şehit düşen Mehmet Başbağ, yol-
daşları tarafından anıldı. 

Mehmet Başbağ ve onun nezdinde tüm devrim
şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından, O’nu
ve mücadelesini anlatan  metin okundu. Okunan şi-
irlerden sonra O’nu tanıyan yoldaşları Başbağ’ın ya-
şamından örnek alınacak ve dersler çıkarılacak
yönlerini anlattılar. Yoldaşları, Mehmet Başbağ’ın

devrimciliği coşkuyla yapması, et-
rafındaki herkesi bu coşkuya katması
ve sürekli kavganın içinde olmak is-
temesi, çok sevdiği Anadolu toprak-
larını özlediği belirtildi. Onun kav-
gasını, sevdalarını, özlemlerini artık
kendilerine emanet olduğu anlatıldı.

Korktukları O Öfke
Katilleri Boğacak!

Almanya Devlet Başkanı Angela Merkel, Yunanistan’da AB
ve IMF politikalarının uygulanmasını denetlemek ve yeni AB-
IMF talimatlarını vermek için Atina’ya gitti. Yunan polisi, Mer-
kel’in 6 saat sürecek ziyareti nedeniyle, tam bir olağanüstü hal
uygulamasına geçti Atina’da. Açıklanan rakamlara göre, 7 bin
polis Atina sokaklarını ve meydanlarını işgal etti, merkezi yer-
lerde çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Atina Emniyet
Müdürlüğü, Sintagma ve Omonia meydanları dışında toplanma
ve gösteri yapmayı yasakladığını duyurdu. Halka çeşitli bölge-
lerin polis kontrolünde olduğu ve buralara çıkılmaması yönün-
de anonslar yapıldı.

Yunanistan Halk Cephesi, halk düşmanı Merkel’in Yunanis-
tan ziyaretiyle ilgili olarak 11 Ekim tarihli yazılı bir açıklama yap-
tı. Açıklamada, yaşanan krizin faturasının Yunan halkına ödet-
tirilmeye çalışıldığı belirtilerek, “Polisiye önlemler, olağanüstü
hal uygulamaları emperyalistler ve yerli işbirlikçileri için, hal-
kın öfkesinin karşısında, kapitalist krizin çözümü değildir.
Halkların öfkesi devrimci mücadeleyle buluştuğunda, kapitalizmi
yıkacak sosyalizmi kuracaktır. Emperyalist sömürü düzenine kar-
şı tek alternatif sosyalizmdir!” denildi.
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“Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Ankara Üniversitesi'nin 2012-
2013 Akademik yılı açılış törenine ka-
tılırken, üniversitede olağanüstü gü-
venlik önlemleri alındı. Çatılara kes-
kin nişancılar yerleştirilirken, listede
adı olmayanlar içeri alınmadı, çiçek
ve çelenkler tören salonuna sokul-
madı. İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü (AFAD) tarafından Kimyasal Bi-
yolojik Radyolojik Nükleer (KBRN)
Silahlardan Korunma aracı ve ekip-
leri üniversite bahçesinde kimyasal bi-
yolojik ve radyolojik bir saldırı ihti-
maline karşı hazır bekletildi.” (Hür-
riyet, 3 Ekim) 

Neden bütün bu güvenlik önlem-
leri? Her zaman “benim milletim”
diye en çok halkın duygularını kulla-
nan bir politikacıdır Erdoğan, ancak
halktan ençok korkandır aynı zaman-
da. 

Suçunu biliyor, onun için gölge-
sinden bile korkuyor. Halkın eğitim,
sağlık, barınma ihtiyaçlarına göre
politika üreten, aldığı kararlarda hal-
kının çıkarlarını gözönünde bulun-
duran bir iktidar, halkla içiçe olur, hal-
ka hesap vermekten korkmaz. Halkın
içine girmekten korkmaz. Ama Er-
doğan’ın özellikle son zamanlarda ka-
tıldığı cenaze törenlerine bile olağan
üstü bir “önlem” alınıyor. adeta halk-

tan izole edilmiş ortamlar ha-
zırlanıyor.  

Alınan önlemlere bakıldığında
hepsinin de halka karşı önlemler ol-
duğunu görüyoruz. 

Cenazelerde açılış törenlerinde,
mitinglerde, afet bölgelerinde, okullarda
konferans salonlarında  halkın olduğu
her yerde olağanüstü güvenlik önlem-
leri alınıyor. Sözde halkının sorunları-
nı dinlemeye gidiyor ama güvenlik adı
altında adeta terör estiriliyor. 

Bütün bunlar Erdoğan’ın halktan
korkusundandır. Halk düşmanlığı-
nın yarattığı korkudur. 

Erdoğan kısa zaman önce koru-
malarını değiştirmişti. Şimdi yine
değiştirildi.

“Erdoğan’ın yakın korumalığını
yapan Ankara’da 4, İstanbul’da 1 ol-
mak üzere 5 ekibin tamamının de-
ğiştirileceği kaydediliyor. İlk olarak
Erdoğan’ı koruyan 5 ekibin amiri gö-
revden alındı. Bu 5 ekip amirinin po-
lis akademisine atandığı ifade edildi.
5 ekip amirinin yerine ise henüz bir
atamanın yapılmadığı belirtildi. Ay-
rıca Başbakanlık’ta görevli olan 4
emniyet müdürü de başka görevlere
atanmak için görevden alındı. Bu
ekip amirlerinin ardından Erdoğan’ı
koruyan 300 polis memurunun daha
görevden alınıp başka görevlere ata-

na-
cağı dile getirili-
yor. Hürriyet, 6 Ekim) 

Korumalarına dahi güvenemeye-
cek kadar halktan korkmaktadır Er-
doğan. 

Çünkü o kadar büyük suçları var-
dır. Gittiği her yerde çocukları iş-
kencelerde katledilen analar, maden
ocaklarında katledilenlerin aileleri, pa-
rasız eğitim istediği için okuldan atı-
lan öğrenciler, maaşları kesilen me-
murlar, işyerinden atılan işçiler, evleri
yıkılan gecekondu halkı vardır. Halk
her yerdedir ve O da gölgesinden dahi
korkmaktadır. Halkı katletmekten,
halka zulmetmekten vazgeçmek ye-
rine güvenliğini almanın yollarını
arıyor Erdoğan. 

Zulüm arttıkça güvenlik önlemleri
de artıyor. Fakat halk her yerdedir.
Hiçbir güvenlik önlemi Erdoğan’ın
korkularını gidermeye yetmez. 

Halk düşmanlığında devam ettiği
sürece hiç bir güvenlik önlemleri, hiç
bir koruma Erdoğan’ı halkın öfke-
sinden koruyamayacaktır. 

Korkmaya devam edin, zulme
devam ettiğiniz sürece halkın öfkesini
ensenizde hissedeceksiniz. 

Halk Cephesi Atina'da
Syriza Gençlik
Festivalindeydi

Yunanistan'ın Atina şehrinde  Halk Cepheliler Syriza
Gençlik Festivalindeydi. Festival 5-6-7 Ekim günlerinde Al-
sos Gudi’de yapıldı.

Atina’da ilki düzenlenen Syriza Gençlik Festivaline Yu-
nanistan’daki Halk Cepheliler  stantlarıyla katıldılar. Aynı

zamanda yemek bölümünde Halk Cephe-
liler yöresel Anadolu yiyeceklerinı tanıttı-
lar.

Binlerce insanın katıldığı festivalde Yu-
nanistan Halk Cephesi, Halk Cephesi Ulus-
lararası İlişkiler Komitesi’nin Suriye ile il-
gili bildirisini Yunan halkına ulaştırdı.

Belçika'nın Irkçılığı
Her Yerde ve Her Ülkede

Teşhir Edilecek
Yunanistan’daki Halk Cepheliler, 2 yıldır cenazeleri-

ni Belçika Hükümeti’nden alamayan Aygün ailesi için 4
Ekim günü Belçika’nın Atina Elçiliği önünde adalet iste-
diler. Elçilik önünde Halk Cepheliler pankartlarını ve dö-
vizlerini açarak basın açıklamasını okumaya başladılar. 

Belçika elçisinin polis çağırmakla tehdit etmesi üze-
rine elçiyle yaşanan tartışmada, Aygün ailesi için adalet
istediklerini belirten Halk Cepheliler dağıttıkları bildi-
rilerden elçiliğe de gönderdiler. Kendilerinin bu durumdan
haberdar olmadığını söyleyen elçiye, hükümetlerinin bu
durumu çok iyi bildiği, Aygün ailesine çocuklarının ce-
nazelerinin iki yıldır verilmediği anlatıldı.

AKP İŞKENCECİLERİNİ KORUYOR!50
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Güvenlik Önlemleriniz Sizi 
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Devrimcileri tutuklayarak müca-
deleyi durdurabileceğini düşünen
AKP, tüm kurumlarıyla devrimcilere
saldırıyor. Düzenlenen komplolarla,
yalan ifadelerle, hatta hiçbir gerekçe
dahi göstermeden keyfi olarak dev-
rimcileri tutukluyorlar. Ama amaç-
larına ulaşamıyorlar. Bundan sonra
da ulaşamayacaklar.

İstanbul
13 Aralık 2011 tarihinde yüzlerce

polisiyle Çayan, Çağlayan, Alibeyköy
gibi emekçi halkın yaşadığı mahal-
lelere eş zamanlı baskınlar yapan İs-
tanbul polisi, komplolarla 13 dev-
rimciyi tutuklamıştı. 

9 Ekim günü, tutuklanan devrim-
cilerin duruşmaları İstanbul Adliye-
si’nde yapıldı. Halk Cepheliler, tu-
tuklanan arkadaşlarının serbest bıra-
kılması için Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’nin önünde bir eylem yaptı.
13 kişinin katıldığı eylemde “Kom-
plolarla Tutuklanan Devrimciler Ser-
best Bırakılsın”, "Kahrolsun Faşizm
Yaşasın Mücadelemiz" sloganları atıl-
dı. “Füze Kalkanına Hayır!” diyen,
barınma hakkı, bağımsız Türkiye,
parasız eğitim, parasız sağlık... isteyen
devrimcilerin yargılandığının belir-
tildiği eylemde, AKP’nin, bunlardan
dolayı saldırdığı ifade edildi. 

Dava sonucunda Seval Yaprak,
Ayberk Demirdöven, Gökhan Yıldı-
rım, Tutukluluk halinin devamına,
Haydar Doğmuş ve Onur Kaya’nın
tahliyesine karar verdi.

Adana-Hatay
Adana ve Hatay’da 8 Mayıs 2012

sabahı yapılan baskınlarda tutuklanan
devrimcilerin ikinci duruşması 4 Ekim
tarihinde Adana Adliyesi’nde görüldü.
Adana’dan tutuklananlardan, bir ön-
ceki mahkemede tahliye olan Ha-
lime Keçeli hakim tarafından “Seni
serbest bıraktık. Ama hala eylem-
lere katılıyorsun” denilerek tehdit
edildi. Duruşma başladığında ise
sivil polisler tarafından kulağına
sürekli bir şeyler fısıldanan hakim,
“Buyurun. İstediğinizi söyleyebi-
lirsiniz. İster doğru ister yanlış

şeyler söyleyin. Buyurun sizi dinli-
yorum” diyerek sonucu çoktan belli
olan duruşmaya devam etti. 

F Tipinde örgüt kurmaktan ve yö-
netmekten yargılanan Hacı Demir de
duruşma sırasında savunmasını yaptı.
Demir, zaten örgüt üyeliğinden yar-
gılandığını, 13 senedir bu yüzden F
Tipi hapishanelerde kaldığını belir-
terek, “Benim içerideyken örgüt kur-
duğum, yönettiğim iddia ediliyor. O
zaman bu da F Tiplerinin güvenlik
zafiyetini gösteriyor” dedi.

Duruşma sonucunda tüm yargıla-
nanların tutukluluklarının  devamına
karar verilerek, bir sonraki duruşma
13 Aralık tarihine ertelendi.

Halk Cephesi üyeleri, duruşma
öncesinde Adana Adliyesi önünde
eylem yaptılar. 30 kişinin katıldığı
eylemde “Baskılar Bizi Yıldıramaz
Tutuklananlar Serbest Bırakılsın”
pankartı açıldı.“Yıllardır yapılan bu
saldırılar devrimcileri bitirememiştir”
denilen eylemde, tutsak devrimcilerin
serbest bırakılması istendi.

Adana’da Halk Cepheliler, her pa-
zartesi saat 18.00’de İnönü Parkı’nda
yaptıkları oturma eylemine 8 Ekim
günü de devam ettiler. “Baskılar Bizi
Yıldıramaz Tutuklananlar Serbest Bı-
rakılsın” pankartını açan Halk Cep-
heliler adına konuşan Tahsin Sağaltıcı,
8 Mayıs’ta yapılan baskınlara deği-
nerek, bu keyfi baskınların 7 Ekim
günü Dersim’de bulunan Dersim Öz-
gürlükler Derneği binasına yapılan
saldırılarla devam ettiğini söyledi.
Sağaltıcı, “Gelin Adana’da tutuklu
olan, halkı için bedel ödeyen, bu ül-
kenin onuru devrimcilere sahip çıka-
lım” diyerek devrimcileri sahiplenme
çağrısı yaptı. Açıklamanın ardından
on dakikalık oturma eylemi yapıldı.

Ankara
24 Mart 2012 tarihinde yapılan

baskınlar sonucu tutuklanan ve yedi
aydır niçin tutuklandıklarını dahi bil-
meden F Tipi tecrit hücrelerinde bu-
lunan devrimcilerin serbest bırakılması
için her cumartesi Yüksel Caddesi'nde
yapılan eylemlere bu hafta da devam
edildi. 2 Ekim günü  Ankara Adliyesi
önünde yapılan oturma eyleminde
devrimcilerin tutuklanmalarındaki
keyfilik halka anlatıldı.

6 Ekim günü saat 17.00'de bir
araya gelen Halk Cepheliler, Yüksel
Caddesi'nde açtıkları masa ile halka
devrimcilerin nasıl hukuksuz bir şe-
kilde tutsak edildiklerini anlattılar.
Saat 18.00'de yapılan açıklamada ise,
“Bizler, kurulan komplolarla tutuk-
lanan devrimciler serbest bırakılana
kadar mücadele etmeye ve Türkiye'de
adaletin olmadığını teşhir etmeye de-
vam edeceğiz” denildi.

Komplo ile tutuklanan ODTÜ İn-
şaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi
İlhan Kaya ve ODTÜ mezunu İnşaat
Mühendisi Barış Önal için Devrimci
Mücadelede Mühendis Mimarlar ta-
rafından başlatılan, “Komplolarla Tu-
tuklananlar Serbest Bırakılsın, İlhan
Kaya ve Barış Önal’a Özgürlük”
isimli kampanya dahilinde 2-3 Ekim
tarihinde ODTÜ'de afişleme yapıldı.
9 Ekim günü de yemekhane önünde
eylem yapıldı. Aynı zamanda Halk
Cephesi’nin başlatmış olduğu "AKP
Zulmüne Karşı İşçi Memur Gençlik
Tüm Halk Birleşeceğiz, Milyonları
Örgütleyeceğiz" kampanyasının afiş-
leri de asıldı. 

Mersin
5 aydır tutuklu olan Sevgi Şah,

Volkan Baran, Niyazi Harnuboğlu ve
Cem Tokucu'nun mahkemeleri 3

Ekim’de Adana Adliyesi’nde gö-
rüldü. Duruşma sonucunda, tutsak
devrimciler tahliye edildi.

Duruşma öncesinde adliye
önünde yapılan eylemde, “Yüzlerce
yıl kanımızı dökerek, bedeller öde-
yerek kazandığımız haklarımız ve
özgürlüklerimiz için savaşmaya
devam edeceğiz” denildi.

AKP’nin Polisi, Savcısı ve Hakimiyle Devrimcilere Yönelik Düzenlenen

Komplolar Boşa Çıkacaktır!
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Yüksel Babacan, 1963 Erzincan Refahiye doğumlu.
1979'un Mayıs'ında yaralı olarak tutsak düştü ve sekiz
ay tutsak kaldı. Devrimci Sol'la ilişki kurması da bu dö-
neme rastlar. Tahliye olduktan 3-4 ay sonra tekrar tutsak
düştü ve 5 yıl ceza aldı. Metris, Davutpaşa, Selimiye ha-
pishanelerinde kaldı. 1982 yılında hapishaneden çıktıktan
sonra 1986'ya kadar hareketle ilişki sağlayamadı.
1986'da yurtdışına çıktı. Hemen hareketi buldu. Bir an
önce ülkeye geri dönüp savaşma isteğiyle kendini sun-
du ve tam bir görev adamı olarak küçük büyük demeden

verilen her görevi yerine getirdi.

Yüksel bir süre sonra ülkeye gitmek, mücadeleye savaşçı olarak ka-
tılmak için bekliyordu. 20 Ekim 1994’de Fransa’da bir halk düşmanının

açtığı ateş sonucu katledildi.

Yüksel
BABACAN

26 Ekim 1993’te, Ankara Balgat’ta bir
üste bulunan Tayyar Turhan Sayar ve Ya-
şar Yılmaz, gece saat 22.00 sularında
ölüm mangaları tarafından kuşatıldılar. İki
savaşçı, yetersiz olanaklarına rağmen 5
saat boyunca direnerek Ankara sema-
larında umudun bayrağını bir kez daha
onurla dalgalandırarak şehit düştüler.

Tayyar Turhan Sayar, 1967 Konya
doğumludur. Yoksul işçi bir ailenin oğlu-

dur. Tayyar yoldaş babasının DİSK üyesi olması nedeniyle daha çocuk
yaşta baskı ve sürgünlerle tanışır. Devrimcilere bu günlerden kalma bir
sempatisi vardır. 1990 yılında DEV-GENÇ’lilerle tanıştıktan sonra mü-
cadeleye katıldı. Giderek tüm yaşamını mücadeleye adadı. Şehit düş-
tüğünde, Ankara’da silahlı birliklerde görevliydi.

Yaşar Yılmaz, 1970 Tekirdağ doğumluydu. Memur bir ailenin oğlu-
dur. Anadolu Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.
1989 yılında öğrenci gençlik hareketinde yer alarak devrimci mücade-
leyle tanışır, 1990'da ise DEV-GENÇ saflarında yer alır. Okulunda aka-
demik mücadelenin örgütleyicilerinden ve yöneticilerinden olur. 1992 yılı
sonlarında bir operasyonda deşifre olunca Ankara'da konumlandırılır.
Kurye ve milis çalışmalarına katılır. Şehit düştüğünde yoldaşı Tayyar'la
birlikte aynı birimde görevlidir.

1969 Antakya Harbiye doğum-
lu olan Yunus, lise yıllarında dev-
rimcilere sempati duymaya başla-
dı. 1987'de Diyarbakır Dicle Üni-
versitesi öğrencisiyken devrimci
tercihini netleştirerek, örgütlü mü-
cadeleye katıldı. Diyarbakır Komi-

tesi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Ha-
tay ve Adana’da sorumluluklar üst-

lendi, milis çalışmaları yürüttü. Son olarak, İs-
tanbul’da yer aldığı silahlı birliğin komutanıydı. 23
Ekim 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde iş-
kencede katledildi; “Hücrede intihar etti” diye açık-
landı.

Devrimcilikten ne anlıyordu Yunus? Devrimci hareket
onun için ne ifade ediyordu? Aşağıda kendi yazısından bu
sorulara ne cevap verdiğini aktarıyoruz: 

«Devrimci hareketi, günümüz dünyasında eşi olmayan
bir direniş hareketi olarak görüyorum. 

Marksizm-Leninizm ideolojisini, mücadelesinde, tarihte
eşine az raslanır kahramanlıklar yaratarak ısrarla sürdüren
dünyamızda bir diğeri olmayan hareket olarak görüyorum. 

Emperyalizmin tüm dünyada yeni dünya düzeni politi-
kalarıyla Marksist-Leninist ve yurtsever hareketleri tasfiye
ettiği, dünyayı kendisine dikensiz bir gül bahçesi haline ge-

tirmeye çalıştığı ve büyük oranda da başardığı, tüm dün-
ya sosyalist ülkelerinin, birer birer yıkıldığı bir süreçte,
yeni dünya düzenine direnmiş ve emperyalizme karşı
halkların bağımsızlığını savunmuş, bunun için büyük be-
deller ödemesine rağmen ideolojisinden ve kahraman-
ca direnişinden taviz vermemiş ve bundan dolayi tüm
dünya halklarının moralini yükseltmiş, ülkemizdeki di-
renişiyle de halklarımızın umudu haline gelmiş, mark-

sizm-leninizmin ve sosyalizmin gerçek temsilcisi olarak gö-
rüyorum. 

Ve bundan dolayı da onun bir parçası olmaktan ve böy-
le bir misyonun insanı olmaktan gurur duyuyorum. 

Benim için hareket demek bu karanlık ve köhnemiş dün-
yada tüm halkların güneşi demektir. Benim için anlamı son-
suz ve onurlu bir yaşam. Dünyamızın vebası yoksulluğun
ortadan kaldırılması ve dünyanın en kanlı ve baskı rejimi-
nin, faşizmin sonu. 

Harekette kendimi görüyorum, halkımızı görüyorum. Be-
nim için hareket bağımsızlık, sosyalizm, demokrasidir.

Anıları Mirasımız
Yunus ve Devrimcilik

Yunus ve Devrimci Hareket

Yitirdiklerimiz
Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

20 Ekim - 26 Ekim

Kendimi yeniden yaratmak ve yeni insan
olmak için devrimciyim...

YAŞAR YILMAZ

20 Ekim 2003’te,
Çorum'un İskilip İl-
çesi'ne bağlı Fer-
hatlı Köyü yakınla-
rında, devrimcilerle
jandarma birlikleri
arasında çıkan ça-
tışmada şehit düş-
tüler. 

1980 Çorum Ferhatlı Köyü doğumlu olan Gazi,
Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halkının
mücadelesi içinde yer aldı. Son görevi, kır gerilla bir-
liklerinde bir savaşçı olarak halkın adaletinin uy-
gulanması idi. Şehit düştüğünde grup komutanıy-
dı. 

1977 Çorum doğumlu olan Selhan, oto elek-
trikçisiydi. Çorum’da mücadelenin her alanında
yer aldı. İşkenceler ve tutsaklıklar yaşadı. Müca-
delesini gerilla olarak sürdürmek istedi. Şehit düş-
tüğünde, memleketinin dağlarındaki  birliklerde bir
halk kurtuluş savaşçısı idi. 

Gazi ARICI 

Yunus
GÜZEL

Selhan TOP Tayyar
Turhan
SAYAR

Yaşar
YILMAZ



Dersim-Hozat doğumlu, Alevi, Kürt milliyetinden bir devrimciydi
Kamer. 1991’de milis örgütlenmesi içinde yer aldı. 1994’te tut-
sak düştü. 1995’te özgürlüğüne kavuşup milis örgütlenmesi faa-
liyetini sürdürürken kontrgerilla tarafından 24 Ekim 1996’da ka-
çırılıp katledildi.

KAYIP
DİSK, Tekstil Sendikası 2 No'lu şube delegesi, devrimci bir

işçiydi. Devrimci İşçi Hareketi içinde, devrim ve sosyalizm dü-
şüncesini işçi sınıfına taşıyan bir emekçiydi. 21 Ekim 1995 sa-
bahı Güneşli, Evren Mahallesi'ndeki akrabasının evinden Bay-
rampaşa'daki işyerine gitmek üzere çıktı ve bir daha kendi-

sinden haber alınamadı. Kaybolduğu 21 Ekim tarihine kadar
bir hafta süreyle sivil polis tarafından sürekli takip edilen Düz-
gün Tekin, ailesine bu durumu söylemiş ve kendisini takip eden

34 F 6676 plakalı arabayı da yine evdekilere bildirmişti. 21 Ekim 1995’ten
itibaren bir daha kendisinden haber alınamadı.

Düzgün
TEKİN

Kamer
GÜNEŞ

1963, Kars Sarıkamış doğumlu Bakır, 1983’de YTÜ öğrenci-
siyken mücadeleye katıldı. EMEKAD’da, DEMKAD’da kadınların
örgütlenmesi faaliyetlerinde, EMO bünyesinde mimar ve mü-
hendislerin devrimci mücadelesinde yer aldı. 24 Ekim 1999’da kan-
ser hastalığı onu aramızdan aldı.

25 Ekim
1989’de bir
trafik kaza-
sında yaşa-
mını yitirdi.

Burhan Remzi KAFADENK

1964 doğumludur. Devrimci
hareketin bir sempatizanıydı. 26
Ekim 1991’de İstanbul Gayret-
tepe’de sokak ortasında polis
tarafından katledildi. Polis infazını
«haklı» göstermek için Burhan'ın
bazı eylemlerin planlayıcısı, ör-
gütün merkez komitesi üyesi ol-
duğunu iddia etti.

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahşiş Beldesi’nde
polisin bulundukları eve yaptığı baskında katledil-
diler. 2.5 saat boyunca sloganlarıyla, marşlarıyla di-
rendikleri evde, birlikte bulundukları Sevgi Erdoğan
da yaralı olarak tutsak düştü. 

Ahmet ÖZTÜRK, 1968 Antakya Harbiye do-
ğumludur. Arap milliyetinden emekçi bir ailenin ço-

cuğuydu. İlk ve ortaokulu Harbiye'de okudu. Antakya
Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye katıldı.

Gençlik içinde ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çalıştı. ‘1993 sonunda daha fark-
lı sorumluluklar üstlendi. Üzerinde birden çok görevin ve sorumluluğun olduğu
dönemlerde dahi dinlenmeden koşturur, hiç şikayet etmeden görevlerini yerine
getirirdi. 

Zeynep GÜLTEKİN, 1970 Antep Kilis doğumludur. Liseye başlamasıyla bir-
likte, devrimci mücadele içerisinde yer almaya başladı. Yapılan her eylemde en
öndeydi. Zeynep, düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen ve sonuna kadar sa-
vunan bir kişiliğe sahipti. Çevresindeki insanların devrimcilere karşı olmasına rağ-
men o her zaman saygılı ve iyi ilişkileriyle çevresine örnek olmuştu.

İşletme Fakültesi öğrencisiydi. Mücadeleye TÖDEF içinde başladı. 1993 Ha-
ziran’ından şehit düşene kadar her şeyiyle devrimci mücadelenin içinde oldu.

Zeynep
GÜLTEKİN

Ahmet
ÖZTÜRK

Tülin Aydın
BAKIR

Burhan
Remzi

KAFADENK

Mustafa
KAMACI

İstanbul’da, TAYAD’lılar, 5 Ekim
günü Taksim Tramvay Durağı’nda yap-
tıkları eylemle Ayhan Efeoğlu’nun me-
zarının bulunmasını istediler. Ayhan Efe-
oğlu, 6 Ekim 1992’de gözaltına alınıp kay-
bedilmişti. Aradan tam 20 yıl geçti ve TA-
YAD’lılar 5 Ekim günü yaptıkları eylemde
bir kez daha kayıp evlatlarının bulunma-
sını ve katillerin cezalandırılmasını iste-
diler. 

Eylemde “Ayhan Efeoğlu’nun Meza-
rı Nerede? Cevap Alıncaya Kadar Sus-
mayacağız” pankartı açılarak “Ayhan
Efeoğlu Ölümsüzdür!”, “Bedel Ödedik
Bedel Ödeteceğiz!”, “Kaybeden Katleden
Devlettir Hesap Soracağız!”, “Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!” sloganları
atıldı.

TAYAD adına yapılan açıklamada;
Ayhan Efeoğlu’nun 6 Ekim 1992’de kay-
bedildiği ve bugün tam 20 yılını doldur-
duğu belirtilerek, “Kayıplarımızı bulun-
caya kadar susmayacağız.” denildi. TA-
YAD’lı Aileler adına Tülay Eski tarafın-
dan okunan açıklamada, “Bizler TA-
YAD’lı Aileler olarak kaybedilen evlat-
larımızın mezar hakkı için alanlarda ol-
maya devam edeceğiz. Katiller cezalan-
dırılana kadar susmayacağız. Tüm hal-
kımızı kayıplarımızı bulmak ve katille-
rinden hesap sormak için sürdürdüğümüz
eylemlere katılmaya çağırıyoruz.” de-
nildi. 25 kişinin katıldığı eylem atılan slo-
ganlarla sona erdi.

20 Değil 
40 Yıl da Geçse 
Evlatlarımızın 

Mezar Hakkının 
Peşindeyiz



Şehitlerimizin Kinini
de Ekledik Kinimize,
Onların Yerini
Dolduracağız!

Bursa
30 Ekim günü Halk Cepheliler, feda

savaşçısı İbrahim Çuhadar için Bursa’da
anma düzenledi. Anmada Cephe’nin İb-
rahim Çuhadar için yaptığı açıklama ve
İbrahim’in ailesine yazdığı mektup
okundu. 17 kişinin katıldığı anmada şi-
irler okundu ve İbrahim’in sevdiği tür-
küler söylendi. 

Kocaeli
Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri, 10

Ekim günü Hasan Selim Gönen'in me-
zarı başında Dev-Genç'in 43. yılını se-
lamladı. Dev-Genç’liler, Hasan Selim
Gönen’in ömrünü halkına adamış bir
Dev-Genç’li olduğunu ve halkların kur-
tuluşu için, sömürünün, adaletsizliğin
son bulması için mücadele ettiğini be-
lirttiler. 

AKP’nin Komploları Eline Dolanıyor

Komplo İle Tutuklanan Tüm Devrimciler
Tahliye Edilene Kadar
Mücadelemiz Sürecek!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum Temsilcisi Halil Top ve 6 dev-
rimcinin ilk duruşmaları, 9 Ekim günü Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görüldü. Mahkeme öncesi; Devrimci Alevi Komitesi, Ankara Halk
Cephesi ve KESK ayrı ayrı eylemler yaparak Halil Top ve tutsak devrim-
cilerin serbest bırakılmasını istediler. Sırasıyla yapılan savunmalarda tüm
devrimciler, katıldıkları eylemleri sahiplendiler. Bu eylemlere katılmanın
suç olmadığını, yasal eylem olduklarını söylediler ve beraatlarını istedi-
ler.

Halil Top da savunmasında; “Katıldığım eylemlere, anti-emperyalist,
zalime karşı mazlumun yanında olduğum için katıldım. (...) Bugün bura-
da biz yargılanıyor olsak da asıl olarak yargılanan inancımızdır’ dedi.

Savcının Halil Top, Umut Şener, Gözde Erdal’ın tutukluluklarının de-
vamını istediği duruşma sonucunda, avukatların yaptığı savunmanın ardından
Halil Top, Gözde Erdal, Hüseyin Teke, İbrahim Devrim Top, Dursun Tur-
na ve Ender Özçiftçi’nin tahliyesine, Umut Şener’in tutukluluğunun de-
vamına karar verildi ve mahkeme 18 Aralık tarihine ertelendi. 

Polisin Acizliği,
Cepheliler’i
Korkutamaz!

Halk Komiteleri’nin yıkımlara karşı
10 Ekim günü İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi önünde yapacağı eylem ile ilgili
9 Ekim günü İstanbul’da Ümraniye’nin
İstiklal Mahallesi’nde bildiri dağıtan
Birdal Nakay, AKP’nin işkenceci polis-
leri tarafından bir Telekom aracıyla ka-
çırılarak, Çamlıca Ormanı’na götürüldü.
İşkence yapılarak kaçırılan Nakay’ın
kafasına silah dayayan polisler, “Bu iş-
leri bırakacaksın” diyerek tehdit etti.

Birdal Nakay, polisler tarafından
Çamlıca Ormanı’nda bırakıldı. AKP’nin
polislerinin bu işkenceciliği İstanbul 1
Mayıs Mahallesi’nde protesto edildi.
Anadolu Haklar ve Özgürlükler Der-
neği’nin önünde yapılan eylemde, yıkım
politikalarına teslim olunmayacağı ve
Birdal Nakay’ın kaçırılmasının bir göz-
dağı olduğu belirtildi. Eylem, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir”, “Kahrolsun Fa-
şizm Yaşasın Mücadelemiz” sloganla-
rının atılmasıyla sona erdi.

Dersim’de 7 Ekim günü bir grup
genç arasında çıkan kavgayı fırsat bi-
len polis, gençlere ve halka saldırdı.
Bunun üzerine çatışma çıktı. Polis-
ler bu sefer de “İki kişi çatışma ala-
nından gelip Derneğe girdi” baha-
nesiyle Dersim Özgürlükler Derne-
ği’ni bastılar. 

Kapıları kırarak içeriye giren po-
lisler; Ünal Çimen, Müslüm Gönül,
Erman Çepni ve Cihan Gün’ü iş-
kenceyle dernek önünde bekletilen
Çevik Kuvvet otobüsüne koydular.
Çevik Kuvvet polisleri, devrimcile-
rin özellikle yüzlerine ve kafalarına
tekmelerle, yumruklarla, copla, tel-
sizle vurarak, Siyasi Şube’ye kadar
aralıksız işkence yaptılar. Karakolda
kaldıkları süre içinde, onursuzca üst

araması yapılmasını kabul et-
meyen devrimciler, bayılma
noktasına gelene kadar dövül-
düler. 

İşkence, muayene için has-
taneye götürülüp getirilirken ve
Adliye’ye götürülürken de de-
vam etti. Hastanede doktor, “gü-
venliğim yok” gerekçesiyle Ünal

Çimen’in kelepçesi-
ni çıkarttırmadığı
için, bu şekilde mua-
yene olmayı kabul
etmeyen Çimen’in
muayenesi yapılma-

dı. Gözaltına alınan dört devrimci, 8
Ekim günü çıkarıldıkları savcılık
tarafından serbest bırakıldılar.

Dersim Özgürlükler Derneği’ne
yapılan baskın, 8 Ekim günü Sanat
Sokağı’nda yapılan eylemle protesto
edildi. Açıklamanın yapılacağı yere,
dernek baskınında kırılan eşyalar da
getirilerek baskın teşhir edildi. “Göz-
altılar Serbest Bırakılsın”, “İşkence
Yapmak Şerefsizliktir”, “İşkenceci-
lerden Hesap Sorduk Soracağız” slo-
ganlarının atıldığı eylemde yapılan
açıklamada dernek baskını anlatılarak,
bütün bu baskıların Dersim’deki dev-
rimcileri bitirmek için yapıldığı ifade
edildi. Ardından esnaflara ve halka bil-
diri dağıtıldı.

Dersim Polisi, Devrimcileri
Teslim Alamayacak!

AKP İŞKENCECİLERİNİ KORUYOR!554
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